روایتیازشهدا ،جانبازان وایثارگران
افغانستانی دفاع مقدس

میکرد.چون امام مرجع مسلمانان جهان بود و هدف
امام هم احیای اسالم و حکومت اسالمی بود .یک
بار یکی از دوستانش تعریف میکرد که در مقابل
بیت آیت ا ...شیرازی باتوم را از مامور شاه میگیرد
و با آنها درگیر میشود و آنها را با باتوم میزند و
فرار میکند .پس از پیروزی انقالب هم به مدت
یک سال به عضویت سپاه پاسداران درآمد و باز به
ندای امام درباره حفظ اسالم به جبهه حق علیه باطل
شتافت و سه ماه در جبهه مجاهدانه دفاع کرد.
سید علی عالوه بر این که روحیه سلحشوری داشت
که گویی برای انقالب ساخته شده بود ،در تبلیغ
انقالب اسالمی نیز بسیار تالش کرد ،طوری که
سال  59من به همراه او اعالمیهها و کتاب توضیح
المسائل را از راه پاکستان به افغانستان بردیم تا
اسالم و انقالب اسالمی را تبلیغ کنیم که الحمدهلل
نتیجه بخش بود .او در مشهد از محضر درس آیت
ا ...خامنهای بهره میجست و در مبارزات علیه رژیم
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همراه ایشان و آیت ا ...واعظ طبسی بود و به قدری
رابطه صمیمانه با آیت ا ...خامنهای داشت که ایشان
و آیت ا ...واعظ طبسی در مراسم عقد سید علی
شرکت کردند» .
مرحوم حضرت امام در نظر ما پیام آور عزت
مسلمین بود و در افغانستان در سال  68که امام
در بستر بیماری بود جوانهای افغان زیادی برای
سالمتی ایشان نذر و نیاز میکردند .اسالم در نظر
ما به ایران و افغانستان محدود نمیشود .شهیدآقا
سید علی معتقد بود وقتی به نظام جمهوری اسالمی
تعدی و تجاوز شده است به این معنی است که
اسالم در خطر افتاده و بر همه واجب است از اسالم
دفاع کنند .برادرم با همین عقیده و دیدگاه به مدت
یک سال عضو سپاه شد و در زمانی که عراق به
ایران اسالمی حمله کرد به دفاع از اسالم پرداخت و
دو سه ماه در جبهه بود تا این که از جبهه برگشت
و به عنوان امام جماعت و مبلغ به بندرعباس رفت.

سیوپنجمین سالگرد دفاع مقدس
روزنامه

در آنجا داوطلب میشود تا برای انتقال پیکر شهدا
از جبهه جنوب به جبهه برود.
در آخرین لحظات خداحافظی در فرودگاه مشهد
مدام پشت سرش را نگاه میکند و وقتی از او
سوال کردم که مگر چه شده که پشت سرت را
نگاه میکنی؟ به من گفت« :می دانم این بار دیگر
برگشتی در کار نیست و بر نمیگردم» و واقعا همین
طور هم شد در تاریخ  13آبان ماه سال  61در حین
انتقال پیکر شهدا به شهادت میرسد.
خبر شهادت سید علی را از سپاه به مادرم که
در منزل شهید در خیابان شهید مفتح (سی متری
طالب) ساکن بود میدهند .هیچ گاه فراموش
نمیکنم صحنهای را که مادرم خواست این خبر
را به ما بدهد .مادرم بدون این که از این موضوع
حداقل جلوی ما اشک بریزد و بیتابی کند به منزل
ما که در محله پنجتن بود آمد و ما را از شهادت
سید علی با خبر کرد.

