
   بصيرت باالي فرمانده
شهيد موحددانش از سال 1358 به عضويت سپاه 
پاسداران درآمد و ابتدا مسئوليت حراست از بيت امام 
خميني را برعهده داشت. وي كه خيلي زود به ماهيت 
بني صدر پي برده بود مي گفت: »اين آدم درس��تي 
نيست.« اوايل رياس��ت جمهوري بني صدر، او براي 
بازديد به كاخ نياوران آمد و همينطور كه راه مي رفت 
به شهيد موحددانش گفته بود: »برادر! من قصد دارم 
گارد رياست جمهوري تشكيل بدهم، به همين خاطر 
مي خواهم ش��ما را به فرماندهي اين گارد منصوب 
كنم.« شهيد پوزخندي زده و گفته بود: »جناب! ما 
سپاهي هستيم و كارمان هم عملياتي است. ما از اين 

كارها بلد نيستيم.« 
   شجاع و صريح

 همي��ن چند جمله ب��ه خوبي درك باالي ش��هيد 
موحددانش از افراد و شرايط را نشان مي دهد. جواني 
شجاع و صريح اللهجه كه بدون مصلحت انديشي و 
جايگاه افراد در كمال صداقت حرف هايش را مي زد. 
شهيد موحددانش حضور در ميدان را باارزش تر از هر 
چيزي مي دانست. خواهر شهيد در اين باره مي گويد: 
»عليرضا خودس��ازي را در گوشه نشيني نمي ديد. 
دائم به فكر كمك رس��اني به ديگران ب��ود. با اينكه 
در جبهه مسئوليت داش��ت چيزي به ما نمي گفت. 
مي گفتم عليرضا در جبهه چكار مي كني؟ مي خنديد 
و مي گفت چوب برمي دارم راه آب را براي رزمنده ها 

باز مي كنم...«
   عمليات بازي دراز

عملي��ات »ب��ازى دراز« يك��ى از حماس��ى ترين و 
افتخارآميزترين عمليات ه��اى دوران دفاع مقدس 
اس��ت كه موحددانش به عنوان فرماندهى كارآمد 
و مؤثر، همراه ديگ��ر همرزمان و با ني��روي اندك، 
حماس��ه اى ماندگار در ب��ازى دراز آفريد. دس��ت 
موحددانش در اين عمليات بر اث��ر انفجار نارنجك 

قطع شد. 
مادر شهيد درباره جانبازي پسرش چنين مى گويد: 
»يكى از خاطراتى كه در ذهنم باقى است، قطع شدن 
دست عليرضاست. خبرش را از راديو شنيدم كه گفت 
دست على موحد در عمليات بازى دراز قطع شد. به 
بيمارستان پادگان ابوذر در سر پل ذهاب تلفن كرده 
و با او حرف زدم و تبريك گفتم. پرسيدم كه چطور 

شد دستت قطع شد؟ با شوخى گفت توي بازى دراز 
دست درازى كردم، عراقى ها دستم را قطع كردند!« به 
خاطر همين روحيه شهيد بود كه يكى از همرزمانش 
مى گويد: »ما هر وقت با ضعف روبه رو مى شديم و در 
كار گير مى كرديم، مى رفتيم سراغ حاج على و او با 

متانت و تفكر، مشكل را به راحتى حل مى كرد.« 
   تحقق آرزوي شهادت

پس از عمليات »مطلع الفجر« مدتي بعد شهيد 
موحددانش به تيپ ۲۷ محمد رس��ول اهلل )ص( 
اعزام ش��د تا به عنوان معاون گ��ردان حبيب بن 
مظاهر مأموريت��ش را انجام دهد. ش��هيد كاظم 
رس��تگار درباره ش��هيد موحددان��ش مى گويد: 
»حاجى هم��واره دو آرزو داش��ت: يك��ى اينكه 
به درجه رفيع ش��هادت نائل آي��د و ديگر اينكه 
گمنام شهيد ش��ود. ش��ب عمليات والفجر۲ كه 
مى خواس��تيم براى عمليات حركت كنيم، حاج 
على پيش��انى بندى را از جيبش درآورد و گفت: 
رستگار! اين را به پيشانى من ببند. با حالت گريه 
و با يك معنوي��ت خاصى گفت ديگ��ر اين دفعه 
آخر است. در عمليات، پيشاپيش نيروها حركت 
مى كرد. در همان عمليات شهيد شد و به آرزوى 
اولش رسيد. اما با اينكه جنازه اش نزديك ما بود 
و نيروهاى زيادى را براى يافتنش بسيج كرديم، 
ولى تا چند روز نتوانستيم جنازه اش را پيدا كنيم. 
پس از اينكه همه ش��هيدان تخليه شدند، جنازه 
حاجى را هم يافتيم و به اين ترتيب آرزوى دوم او 

كه دوست داشت گمنام باشد نيز محقق شد.«
   براي رضاي خدا

شهيد عليرضا موحددانش در بخشي از وصيتنامه اش 
به زيبايي مي نويس��د: » پروردگارا! تو ش��اهدي كه 
ما براي رضاي تو مي جنگيم و براي رضاي توس��ت 
كه از ش��هرمان و از پدر و مادر و وابستگي هايمان به 
دنيا بريده ايم و مشتاقانه به سويت آمده ايم. پس تو 
را به خميني قس��م ياري مان كن. مردم بدانيد كه 
در مكتب ما، شهادت مرگي نيست كه دشمن بر ما 
تحميل كند.« و اين آخرين پيام هر شهيد است كه 
»هميشه راه حسين)ع( باقي است و يزيديان بر فنا. 
مادر جان! يادت باشد كه فرزندت مشتاق )شهادت( 
بود و از مرگ هراس��ي نداشت و آگاهانه به استقبال 

آن رفت...«

  مردي از جنس حاج قاسم
شهيد اس��كندري در شهر ش��يراز چهره اي 
سرشناس و شاخص به شمار مي رود و نحوه 
ش��هادت مظلومان��ه اش در س��وريه، نام اين 
شهيد را در سراسر كشور مطرح كرد. سردار 
اسكندري پيشكس��وت دفاع مقدس بود، از 
تيره حاج قاس��م، حاج ابراهيم همت و حاج 
احمد كاظمي  با همان اخالص و همان روحيه 
و شجاعت در جبهه نبرد حاضر مي شد و اجازه 

عرض اندام به دشمن متجاوز نمي داد. 
ش��هيد اس��كندري عمرش را وق��ف مبارزه 
و جهاد كرده ب��ود. از همان اولي��ن روزهاي 
پيروزي انقالب بدون ادع��ا در ميدان حاضر 
شد و براي امنيت كشور و نظام اسالمي نهايت 
تالش��ش را به كار بس��ت. حاج عبداهلل براي 
خودش يك لشكر به حساب مي آمد. مردي 
كه با ق��درت ايمان و اخالص��ش به نيروهاي 
ديگر روحيه م��ي داد و آنها را ب��راي مقابله با 

دشمنان به خط مي كرد. 
ش��هيد اس��كندري از زم��ان درگي��ري ب��ا 
ضدانقالب در كردس��تان حاضر شد و مقابل 
تح��ركات ضدانقالب ايس��تادگي ك��رد. آن 
زمان جواني ۲۲ ساله بود كه آشنايي كمي از 
مسائل نظامي داشت و هر چه پيش مي رفت 
پخته تر و باتجربه تر مي ش��د. كم��ي بعد كه 
جنگ تحميلي شروع شد اين تجربيات به كار 
حاج عبداهلل آمد و او را با آمادگي بهتري راهي 

جبهه هاي نبرد كرد. 
با شروع جنگ تحميلي، ديگر حضور در جبهه 
و بودن  كنار همرزمان به بخشي جدايي ناپذير 
از زندگي شهيد اسكندري تبديل مي شود. به 
ويژه آنكه پس از شهادت دوست صميمي اش، 
جمش��يد غن��ي در جبهه سوس��نگرد كاماًل 
به جبهه وابس��ته مى ش��ود. براي او جدايي 
از جبهه ه��ا امكانپذير نبود. حت��ي وقتي به 
خواستگاري همسر آينده اش مي رود حضور 
دائمي در جبهه ها يكي از شرايط حاج عبداهلل 
اس��ت. حاج عب��داهلل تنها يك هفت��ه پس از 

ازدواج راهي مناطق عملياتي مى شود. 
  فرمانده خاكي

از هم��ان اولي��ن روزه��اي جنگ، ش��هيد 
اسكندري با فرماندهان بزرگي آشنا مي شود 
و مسئوليت هاي مختلفي را برعهده مي گيرد. 
در جبهه مريوان  با حاج احمد متوس��ليان و 
نيروهاي تهراني آشنا مي شود و اين رفاقت و 
دوستي را با خودش به جبهه هم مي آورد. در 
جبهه ها هم مسئوليت هايي مثل تك تيرانداز، 
تيربارچ��ي و  اطالعات شناس��ايي را برعهده 
مي گيرد. اوج ايمان و ش��كوه تقواي ش��هيد 
اسكندري را در خودداري از پذيرش رياست 
ستاد تيپ امام هادي )ع( مي توان ديد، آنجا كه 
به عنوان راننده بولدوزر حضور در خط مقدم 

جبهه فاو را بر عناوين دنيايي ترجيح داد. 
ش��هيد اس��كندري در منص��ب فرماندهي 
ني��ز  نخس��ت خ��ودش در مي��دان حضور 
پيدا مي ك��رد و براي خود حك��م مأموريت 
مي نوش��ت. از خودگذش��تگي فرمانده در 
موقعيت هاي س��خت گاه موج��ب حيرت 
ديگران مي شد. برادر شهيد با نقل خاطره اي 
از عمليات خيبر، ايثار ش��هيد اس��كندري 
را چنين شرح مي دهد: »س��ال 6۲ حاجي 
فرمانده سپاه الر شده بود و من هم در لشكر 
19 فجر مش��غول خدمت بودم. قرار بود در 
منطقه طالييه عمليات خيبر را انجام دهيم. 
در منطقه حضور داشتم كه ناگهان حاجي 
را با لباس س��پاه ديدم. گفتم عبداهلل! شما 
اينجا چكار مي كنيد؟ شما كه حكم نداريد... 

خيلي با او صحبت كردم كه شما مسئوليتي  
اينجا نداري و نبايد در اين عمليات شركت 
كني. گفت من فرمانده سپاه هستم و خودم 
براي خودم حكم حض��ور در اينجا را صادر 
كرده ام و امش��ب در اين عمليات ش��ركت 
خواهم كرد. هر كاري كردم نتوانس��تم او را 
مجاب كنم كه در عمليات شركت نكند، آمد 
و در عمليات شركت كرد و حدود ساعت 5 

صبح در عمليات مجروح شد.«
  جا ماندن از قافله شهدا

در هش��ت س��ال دفاع مق��دس در جبهه ها 
حضور داشت و با وجود چندين جانبازي، تنها 
نگراني و دلواپسي ايش��ان، جاماندن از قافله 
ش��هدا بود. پذيرفتن قطعنام��ه و پايان دفاع 
مقدس به معناي پاي��ان مجاهدت هاي حاج 
عبداهلل نيس��ت. پس از جنگ دو س��ال را در 
منطقه مي ماند و براي امنيت مرزهاي كشور 
تالش مي كند. خانواده اش روزهاي س��ختي 
را مى گذراندند ولي ش��هيد اسكندري حاضر 
نبود به خاط��ر راحتي خان��واده اش از زير بار 
مسئوليت شانه خالي كند و فقط به خانواده 

خودش بينديشد. 
سردار اسكندري در طول س��ال هاي پس از 
جنگ،  هيچ گاه ارتباطش را با خانواده شهدا 
قطع نكرد. خيلي با خانواده شهدا و جانبازان 
مأنوس شده بود تا آنجا كه مي توانست در رفع 
مشكالت و مسائل آنها كوشش مي كرد. صبر، 
خوشرويي و متانت ش��هيد اسكندري زبانزد 

همگان بود. 
زماني كه مس��ئول رئيس بنياد شهيد شيراز 
مي شود نهايت تالش��ش را براي حل مشكل 
خانواده  ش��هدا و جانبازان مي كند. همس��ر 
ش��هيد درب��اره مس��ئوليت پذيري ش��هيد 
اسكندري در بنياد شهيد مي گويد: »يك بار 
به ايشان گفتم آقا اگر شما يك مقدار از كارتان 
كم  و استراحت كنيد، بهتر است. روح سالم و 

جسم سالم خيلي بهتر كار مي كند. اما ايشان 
با هم��ان مهرباني و لبخند هميشگي ش��ان 
گفتند اين مسئوليت زمان محدودي به من 
واگذار شده است، فرصت من براي استراحت 
خيلي كم اس��ت. نمي خواهم شرمنده شهدا 
باشم. مي خواهم روز حساب و كتاب جوابگوي 
كسي نباشم. ش��ايد در طول يكي دو ساعت 
اگر خداون��د ياري كن��د، بتوانم گ��ره از كار 

كس��ي باز كنم. ديدار با خانواده شهدايشان 
هر پنج ش��نبه بود كه من هم در اين ديدار ها 
شركت مي كردم. ايشان من را همسر شهيد 
معرفي مي كردند و وقتي از ايشان مي پرسيدم 
كه چرا؟ در پاس��خ من مي گفتند شما همسر 

شهيد آينده هستيد.«
 شهيد اسكندري در اين مسئوليت به نمادي 
از س��المت در مديريت، رعايت بيت المال و 
پيگيري كار مردم تبديل مي شود. او همچون 
زمان جنگ در پس��ت مديري��ت نيز خاكي 
مى مان��د و تس��ليم زرق و برق ه��اي دنيوي 
نمى شود. اين مسئوليت نه تنها حاج عبداهلل 
را به خانواده ش��هدا نزديك تر مى كند، بلكه 
موجب مى ش��ود روحيه ش��هادت طلبي اش 

تشنه تر از قبل شود. 
بازنشس��تگي ح��اج عب��داهلل،  از  پ��س 
تروريس��ت هاي تكفيري جنگي خونبار را در 
س��وريه به راه مي اندازند. اين فتنه با سرعت 
عجيبي سراس��ر س��وريه را درگير مي كند و 
هدف اولش كشتار ش��يعيان و نابودي حرم 

اهل بيت)ع( در اين كش��ور اس��ت. در چنين 
وضعيت��ي رزمن��ده اي مث��ل ح��اج عبداهلل 
نمي تواند بيكار بنشيند و فقط نظاره گر باشد. 

  عزم جدي براي اعزام به سوريه
اگرچه در دفاع مقدس توفيق شهادت نصيب 
سردار نش��د ولي س��ال هاي پس از جنگ بر 
عطش شهيد اسكندري جهت جهاد و شهادت 
افزوده بود. سال 1393 پس از آمدن از مراسم 
اعتكاف به همس��رش خبر داد ب��راي دفاع از 
حرم راهي سوريه خواهد ش��د. حاج عبداهلل 
خيلي زود وسايلش را جمع كرد و راهي شد. 

كربالي حضرت زينب )س( مسير كمال است 
و آخرين آرزو براي آنان كه در اين مسير قدم 
مي گذارند، شهادت اس��ت. همرزمان شهيد 
اس��كندري مي گويند: »شب قبل از عمليات 
در ميان مدافعان حرم صحبت از شهادت بود. 
شهيد اسكندري گفت من شهيد شدم مرا با 

همين لباس نظامي ام خاك كنيد. 
همه كس��اني كه آنجا بودند با شوخي گفتند 
حاال تو شهيد بشو. تازه شهيد هم بشوي ايران 
بفرستنت بايد كفن شوي اما سعي مي كنيم 
لباس نظامي ات را در قبر بگذاريم.« اما ساعتي 
پس از ش��روع عمليات كه تن بي سرش را با 
همان لباس نظامي در شمال حماى سوريه در 
خاك گذاشتند، ديگر كسي شك نداشت كه 

عبداهلل اسكندري از شهادتش باخبر بود. 
بعد از ش��هادت اي��ن فرمان��ده، پيكرش به 
خانواده او بازگردانده نشد، اما صحبت هايي 
بود كه با مبادله اس��ير يا پرداخت هزينه اي 
بتوان پيكر را بازپس گرفت، اما خانواده اين 
فرمانده ش��هيد اعالم كردند: »به كساني كه 
مي خواهند پيكر پدر را بازگردانند بگوييد ما 
راضي نيستيم كه يك ريال از پول بيت المال 
صرف اين گروه خبيث شود. حتي يك اسير 
هم نبايد آزاد ش��ود. پدر رفته بود تا آنها را به 
درك واص��ل كند. ما براي آنچ��ه در راه خدا 
داده ايم، توقعي نداريم و حاضر نيس��تيم به 
ازاي پيكر پدرمان ريالي از بيت المال هزينه 
شود، زيرا هر اقدامي كمك به آنها محسوب 

مي شود.«
سردار شهيد عبداهلل اسكندري مرد خدا بود 
و همه چيز را در پرتوى حركت در مسير حق 
مي ديد. داستان س��ردار شهيد حاج عبداهلل 
اسكندري از اين سو با ماه محرم و عاشوراي 
حسيني قرابت دارد كه تروريست ها »سر« 
اين س��ردار را پس از ش��هادت از تنش جدا 
كردند و در مقابل دوربين ها قرار دادند. حاج 
عبداهلل در اي��ن زمانه پرهياهو، راه و رس��م 
حسيني زيستن را به ما نشان داد و گواهي 
شد بر عظمت بودن در مسير حق. قصه او نيز 
به سر رس��يد تا به گوش جان بشنويم بانك 
جرس كاروان عاش��ورائيان را كه پس از 14 
قرن همچنان در راه است و عاشقان شهادت 

را به سوي خويش فرامي خواند. 
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88498481ارتباط با ما

سال هاي پس از جنگ به عطش شهادت حاج عبداهلل افزوده بود
سردار شهيد »عبداهلل اسكندري«، مردي كه حسيني وار زيست و حسيني وار آسماني شد

اگرچ�ه در دف�اع مق�دس توفي�ق 
ش�هادت نصيب حاج عبداهلل نشد، 
ولي سال هاي پس از جنگ بر عطش 
او جهت جهاد و شهادت افزوده بود. 
س�ال 1393 پس از آمدن از مراسم 
اعتكاف به همس�رش خبر داد براي 
دفاع از حرم راهي سوريه خواهد شد

سردار اس�كندري در طول سال هاي 
پس از جن�گ،  هي�چ گاه ارتباطش را 
با خانواده ش�هدا قطع نك�رد. خيلي 
با خانواده ش�هدا و جانب�ازان مأنوس 
ش�ده بود و تا آنجا كه مي توانست در 
رفع مش�كالت و مسائل آنها كوشش 
مي كرد. صب�ر، خوش�رويي و متانت 
شهيد اس�كندري زبانزد همگان بود

  آرمان شريف
بازگشت پيكر »سردار بي سر« در ايام محرم به ميهن بار ديگر ارادت و عشق شهيد حاج عبداهلل اسكندري را به ما يادآوري مي كند. شهيدي 
كه در سراسر زندگي به مواليش امام حسين)ع( اقتدا كرد و پاك زيستن را همواره مدنظر داشت. تفحص و بازگشت پيكر سردار شهيد حاج 
عبداهلل اسكندري به ميهن يكي از اتفاقات مهم ايام محرم امسال است تا خانواده و دوستداران اين شهيد مدافع حرم را پس از هشت سال، 
از چشم انتظاري در بياورد. سال ها بود كه خانواده شهيد منتظر خبري از پيكر ايشان بودند و تقدير اينگونه رقم خورد تا در محرم امسال، 

خانواده شهيد ديداري دوباره با شهيدشان داشته باشند. 

مروري بر خصوصيات اخالقي شهيد عليرضا موحددانش
 در سالگرد شهادتش

عليرضا با قطع شدن دستش هم 
شوخي مي كرد

   روزبه فكور
ش�هيد عليرضا موحددانش از جمله نيروهايي است كه خيلي زود اس�تعداد و ذكاوتش در 
جبهه ها براي فرماندهان مشخص شد. او در 24سالگي اولين فرمانده لشكر سيدالشهدا)ع( 
شد و ش�جاعت زيادي در عمليات  مختلف نشان داد. به مناس�بت 13مرداد1362، سالگرد 
ش�هادت اين فرمانده دلير، مروري بر برخي اتفاقات زندگي اش داري�م كه بيانگر بصيرت و 

دانايي اين سردار رشيد جبهه هاي دفاع مقدس است. 
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