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نگاهي به زندگينامه داستاني شهيد سروان مجتبي يداللهي منفرد
کاري مي کنم که به من افتخار کنيد

 غالمحسين بهبودي 
»کاري مي کن�م که به م�ن افتخار کنيد« 
کتاب زندگينامه داستاني سروان شهيد 
مجتب�ي يدالله�ي منف�رد، جوان ترين 
ش�هيد مدافع حرم ارتش اس�ت که سال 
1395 در حل�ب س�وريه و در س�ن 25 
سالگي به شهادت رسيد. شهيد يداللهي 
که پ�س از فارغ التحصيلي از دانش�کده 
افس�ري به فرمانده وقت ني�روي زميني 
گفته ب�ود: »کاري مي کنم ب�ه من افتخار 
کنيد.« عاقبت با ش�هادت در جبهه دفاع 
از حرم، نامش را در کنار مش�اهير ارتش 
جمهوري اس�المي ايران به ثبت رساند. 
کت��اب »کاري مي کن��م که به م��ن افتخار 
کنيد« از سري کتاب هاي تازه منتشر شده 
در خصوص ش��هداي مدافع حرم است که 
سال 1398 به قلم مجتبي حبيبي و از سوي 
انتشارات سوره س��بز به چاپ رسيده است. 
در اين کتاب حدود 100 صفحه اي با سبک 
و روايت داس��تاني با زندگي جهادي شهيد 
يداللهي آشنا مي شويم چراکه بيشتر مطالب 
کتاب مربوط به حضور او در ارتش و خدمت 

در آن و نهايتاً شهادت در سوريه مي شود. 
ش��هيد يداللهي که 31 فروردي��ن 1370 
در شهريار متولد ش��ده بود، سال 1388 به 
دانشکده افسري ورود مي کند و آن طور که 
خود عالقه داشت، در رسته زرهي مشغول 
تحصيل مي ش��ود. مجتبي عالقه زيادي به 
شهيد صياد شيرازي داشت و سعي داشت 
قدم در همان مسيري بگذارد که اين شهيد 
بزرگوار گذاش��ته بود. اغلب به ياد ش��هيد 
س��پهبد صياد ش��يرازي بود و او را الگويي 
برجسته براي دانشجويان دانشگاه افسري 
مي دانس��ت. دوست داش��ت مانند افسران 
س��واره نظام، با آن هيبت و کاله کاسکت و 
لباس ويژه شان که فکر مي کرد نسوز هستند، 
در رژه، رزمايش و اگر پيش مي آمد، در جنگ 

انجام وظيفه کند.
مجتبي در سال 1392 گواهينامه پايان دوره 

مقدماتي اش را اخذ مي کند و هنگام دريافت 
اين گواهينامه، به فرمانده وقت نيروي زميني 
ارتش مي گويد: »امير کاري مي کنم که به من 
افتخار کنيد.« همين جمله او باعث مي شود 
تا کتاب زندگينامه اش به همين نام خوانده 
شود.  شهيد يداللهي پس از فارغ التحصيلي 
وارد تيپ 388 ايرانشهر مي شود و به عنوان 
جانشين گروهان سوار زرهي کارش را آغاز 
مي کند. اين جوان ش��هرياري عالقه زيادي 
به شهدا، امام خميني و مقام معظم رهبري 
داشت و همواره س��خنراني ايشان را گوش 
مي داد. از آنجايي که عشق به جهاد و شهادت 
در وجودش نهادينه بود، وقتي اخبار ناگوار 
تعدي به حريم اهل بيت از سوريه را مي شنود، 
تصميم مي گيرد ب��ه آنجا اعزام ش��ود و در 

کسوت مدافعان حرم قرار گيرد. 
»روزي با برادرش به زيارتگاه شهداي مدافع 
حرم رفته بودند. همان جا به مداح محل، حاج 
آقا پناهي، گفته بود هواي ش��هداي مدافع 
حرم را داشته باشد، چراکه در آن دنيا آنها او 
را شفاعت خواهند کرد.« در بخش ديگري از 
کتاب نيز مي خوانيم: »مجتبي نگران عقب 
افتادن اعزام بود. اغلب در خود فرومي رفت 
و با کسي حرف نمي زد. روز جمعه يک هفته 
مانده به عي��د، از پدرش خواس��ت حاال که 
شرايط زيارت امام رضا)ع( فراهم نيست، بهتر 

است زيارت حضرت معصومه)س( برويم.«
عاقبت در فروردين 1395، مجتبي يداللهي 
منفرد ب��ه همراه تع��دادي از همرزمانش از 
س��وي ارتش به س��وريه اعزام مي شوند. در 
جبهه دفاع از حرم، مجتبي خيلي زود برات 
ش��هادت را مي گيرد و روز 21 فروردين به 
ش��هادت مي رس��د. در حالي که روز قبلش 
با خانواده تم��اس گرفته ب��ود. اين آخرين 
تماس س��روان يداللهي با خانواده بود. روز 
بع��د س��اعت 4 بعدازظه��ر جبهه النصره با 
حدود 2هزار ني��رو، 15 تانک و چند نفربر و 
خودرو به مواضع نيروهاي مقاومت در حلب 
حمله مي کن��د. آنجا تع��دادي از نيروهاي 
لش��کر فاطميون و مدافعان حرم ارتش��ي 
حضور داش��تند. اين نبرد نابراب��ر منجر به 
عقب نشيني النصره و دادن تلفات بسيار از 
سوي آنها مي شود. در اين طرف نيز چهار نفر 
از نيروهاي ارتش به نام هاي مجتبي يداللهي 
منفرد، محسن قوطاسلو، مرتضي زرهرن و 
مجتبي ذوالفقارنسب به شهادت مي رسند. 

مجتبي س��رانجام با گلوله اي که به پهلوي 
راس��تش اصابت مي کند، ش��هيد مي شود. 
به اي��ن ترتي��ب جوان ترين ش��هيد مدافع 
حرم ارتش در دفاع از حرم ش��ريف حضرت 
زينب)س( به شهادت رسيد. شماره تماس 
عمويش را در جيبش گذاشته بود. دوستانش 
به او تلفن کردند. عمويش هم به خانواده اش 

اطالع داد.
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88498481ارتباط با ما

مجتبي س�رانجام با گلوله اي که به 
پهلوي راس�تش اصاب�ت مي کند، 
ش�هيد مي ش�ود. ب�ه اي�ن ترتيب 
جوان ترين شهيد مدافع حرم ارتش 
در دف�اع از ح�رم ش�ريف حضرت 
زينب)س( به شهادت رسيد. شماره 
تماس عمويش را در جيبش گذاشته 
بود. دوس�تانش به او تلفن کردند. 
عمويش هم به خانواده اش اطالع داد

گفت وگوي »جوان« با برادر پاسدار شهيد محمدعلي مشهد

متولد يلدا در كربالي 5 آسماني شد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
محمدعلي در شب يلداي سال 1343به دنيا 
آمد. کودک�ي اش را در کوچه پس کوچه هاي 
اميرآب�اد س�منان س�پري ک�رد و از فعاالن 
انق�الب بود. ب�ا آغ�از جن�گ تحميل�ي بر 
خود واج�ب دانس�ت ت�ا در مي�دان جهاد 
هم س�همي داشته باش�د. براي آش�نايي با 
سيره زندگي اين شهيد با عبدالعلي مشهد 
برادر شهيد محمدعلي مش�هد به گفت وگو 
نشس�ته ايم ک�ه از منظرت�ان مي گ�ذرد. 

براي ش�روع از خان�واده اي بگوييد که 
شهيد مشهد در آن رشد کرده است.

 ب��رادرم محمدعل��ي متول��د اول دي ماه 43 
بود و در زمان شهادت 22 س��ال داشت. ما در 
خانواده اي مذهبي رشد کرديم. پدرمان مؤذن 
مس��جد بود. ما يک خواهر ديگر هم داريم. او 
با تيزهوش��ي و عالقه اي که به تحصيل داشت 
توانس��ت دوران تحصيل را يکي بعد از ديگري 
به پايان برس��اند و ديپلم بگيرد. محمد بسيار 
اهل ورزش بود. در رشته هاي تنيس، واليبال و 

فوتبال مهارت داشت. 
خانواده شما چطور در روند انقالب قرار 
گرفت و با انديشه هاي امام خميني )ره( 

آشنا شد؟
 پدرمان از ياران امام )ره( در س��ال 1342بود. 
اعالميه ها و رساله آن بزرگوار را مطالعه مي کرد و 
به ديگران مي رساند. محمد و من در زمان انقالب 
هر کاري که از دستمان برمي آمد انجام مي داديم 
تا در اين جهاد انقالب هم سهمي داشته باشيم. 
روي ديوار ها شعار مي نوش��تيم و اعالميه هاي 
امام)ره( را پخش مي کردي��م تا مردم از مطالب 
ايشان بهره مند ش��وند. همه جوانان رؤسا عليه 
ظلم شاه قيام کرده و از مريدان امام بودند و در 
نهايت همگي با هم در بهمن 57 ش��اهد به ثمر 
نشستن نهال انقالب شدند. محمد در تشکيل 
کالس و نشست هاي ش��بانه براي فعاليت هاي 
انقالبي، توزي��ع اعالميه و اعتص��اب در دوران 
تحصيلي)دبيرستان( نقش مؤثري  ايفا مي کرد.  
يک روز نزديک غروب پيش م��ادر آمد و گفت: 
مادر مي خواهم بروم پيش برادرم تا درس هاي 
عقب مانده را بخوانيم. چند بار اين کار را انجام 
داده بود. مادر مي دانست که مي خواهد در مراسم 
و برنامه هاي عليه شاه شرکت کند وقتي فهميد 
به محمد گفت درس هاي عقب مانده راه خوبي 
است تا در تظاهرات ش��رکت کني و روي ديوار 

شعار بنويسي. خنديد و چيزي به مادر نگفت. 
شهيد چه زماني ازدواج کرد؟

برادرم س��ال 1362 ب��ا دخترعم��وي خود که 
همسر ش��هيد علي اکبر عس��گري و داراي دو 
فرزند دختر بود، ازدواج کرد و حاصل ازدواجش 
با دخترعموي مان يک فرزند دختر به نام الهه بود 

که در زمان شهادتش چند ماه بيشتر نداشت. 
اولين رزمن�ده خانواده تان چه کس�ي 

بود؟
ابتدا من در س��ال 59 به جبهه اعزام شدم و بعد 
محم��د راهي ش��د. محمدعلي در12 اس��فند 
1360با س��ربند بسيجي به کردس��تان رفت و 
بسيجي وار در کردس��تان حضور پيدا کرد اما از 
23 آبان 62 به عضويت رسمي سپاه درآمد و از 
طرف سپاه راهي ش��د تا دامنه خدمتش بيشتر 
شود. محمدعلي از ابتداي سال 60 و تا 22دي 
65 يعني زمان ش��هادتش حدود س��ه سال در 

جبهه حضور داشت. 
خانواده مخالفتي با حضور ايش�ان در 

جبهه نداشت؟
 من و محمدعلي با هم در جبهه حضور داشتيم. 

به دلي��ل انقالبي و مذهب��ي بودن خان��واده و 
همسرشان، خانواده چندان مخالف جبهه رفتن 
ايشان نبودند. اما در اين باره خاطره اي دارم. يک 
روز محمد به مادر گفت م��ادر مي خواهم بروم 
جبهه، راضي باش، مادر در پاسخش گفت حاال 
بمان دير نمي شود. گفت مي ترسم همين حاال 
هم دير شده باشد و به تکليف عمل نکرده باشم. 
خوب يادم اس��ت يک بار هم همس��رش از من 
خواس��ت با محمدعلي صحبت کنم ت��ا اين بار 
از رفتن به جبهه منصرف ش��ود. وارد اتاق شدم 
تا محمدعلي را ببينم. از ات��اق که بيرون آمدم، 
خانمش را ديدم. پشت در منتظر بود. با ديدنم 
پرسيد چي شد؟ با داداشت حرف زدي؟راضي 
ش��د اين بار نره؟ گفتم راس��تش قرار شد با هم 

برويم جبهه!
زن داداش با تعجب پرسيد حرفش چي بود؟ واسه 
چي؟ شما که قرار نبود بري؟ گفتم اولش از کربال 
و اسارت حضرت زينب )س( برايم صحبت کرد. 
بعد هم گفت اگر نريم جبهه و جنگ تمام شود، 

به خانواده شهدا و اسرا چه جوابي بدهيم؟!
چ�ه  و  حض�ور  عمليات�ي  چ�ه  در 

مسئوليت هايي بر عهده داشت؟
دو س��ال پياپي ش��يرين ترين لحظات عمرش 
را در مبارزه س��پري کرد. ب��رادرم در تک هاي 
غرب، پاکسازي شهرها و روستاهاي کردستان 
و عمليات هاي کربالي 1، 2، 3، 4 و 5، رمضان، 
والفجرمقدماتي، والفجر4، مهران، خندق و هور 

حضور داشت. 
 او از همان آغازين روزهاي حضورش در جبهه 
مس��ئوليت پذيري را تجربه کرده ب��ود و پس از 
اينکه وارد سپاه ش��د با پذيرش مسئوليت هاي 
سنگين تر خود را در ورطه آزمايش هاي گوناگون 
قرار داد. هر چه بر سن و تعدد جبهه محمدعلي 
افزوده مي شد، بر تجربه اش و همچنان خلوص و 

تقوا و تواضعش افزوده مي شد. 
او در م��دت زم��ان حض��ورش در س��مت و 
مسئوليت هايي حماسه آفريني کرد. محمدعلي 
مس��ئوليت هايي نظير معاون دس��ته، فرمانده 
دس��ته، معاون گروه��ان، مس��ئول گروهان و 
فرمانده گ��ردان ام��ام روح اهلل)ره( دامغان را در 

مدت حضورش در جبهه بر عهده داشت. 
 هر زمان که قصد عزيمت به عمليات را داشت، 
لباس فرم سپاه تميز و اتوکش��يده مي پوشيد، 
صورتش را اص��الح مي کرد و از خوش��بوترين 

عطرها استفاده مي کرد و با صالبت آماده مي شد 
و به بقيه هم روحيه مي داد. محمدعلي به دعاي 
توسل عالقه خاصي داشت. شب هاي چهارشنبه 

در سنگر با بچه ها مراسم دعا برپا مي کرد. 
و شهادتشان چطور رقم خورد؟

محمدعلي در عمليات کربالي 5، در22 دي 65 
در شلمچه بر اثر تير مستقيم دشمن به آرزوي 
قلبي اش که ش��هادت در راه خدا بود، رس��يد.  
پيکر برادرم همراه با 24 شهيد ديگر از شهداي 
شهر دامغان تشييع شد. آن روز را در شهرستان 
دامغان تعطي��ل عمومي اعالم کردند. مراس��م 
باشکوهي بود که همسر شهيد نيز در آن مراسم 
سخنراني کرد. پيکر برادرم در گلزار شهداي شهر 

اميريه به خاک سپرده شد. 
خبر شهادت را پدر همسرشان که عموي ما هم 
هس��تند براي خانواده آورد ول��ي از آنجايي که 
مادر و برادر ش��هيد خواب شهادت محمدعلي 
را ديده بودند، آمادگي شنيدن خبر را داشتيم. 
همرزمش از شهادتش اين گونه روايت کرد: »از 

پش��ت خاکريز کانالي به طرف پش��ت دشمن 
بود. يکي از بچه ها همراه با بيس��يم چي و پيک 
گردان و محمدعلي به س��مت جلو رفته بودند. 
يکي از بچه هاي سمنان گفت بعد از ما نيرويي 
نيست. محمدعلي گفت برو عقب گروهان حسن 
عزيزيان را بيار! جلو تر ک��ه رفتيم هيچ نيرويي 
نبود. محمدعلي با کلت شليک کرد و درگيري 

شروع شد و او هم به شهادت رسيد.« 
از شاخصه هاي اخالقي ايشان برايمان 

بگوييد.
 برادرم محمد چهره اي خندان و بشاش داشت. 
با مهر و محبت با ک��ودکان به خصوص يتيمان 
برخورد مي کرد. روابط گرم و صميمي با اقشار 
مختلف جامعه و هدايت آنها به مس��ير اسالم و 
انقالب داشت. داشتن رابطه دوستانه با همساالن 
خود و هدايت آنها به مسير واليت و رهبري. عشق 
فراوان به اهل بيت و ائمه)ع( از ديگر ويژگي هاي 

محمد بود. 
از مي�ان خاطرات ش�هيد، ک�دام يک 

مي تواند راهگشاي نسل جوان باشد. 
 محمدعل��ي در مناطق جنگ��ي مخصوصاً در 
حميديه  اهواز با پ��اي برهنه راه مي رفت. وقتي 
علت را از او مي پرس��يدند، مي گفت خون هاي 
زيادي در اين صحرا ريخته ش��ده اس��ت! اين 
خاک حرم��ت دارد. محمدعلي عالقه زيادي به 
نماز ش��ب، دعاي ندبه و زيارت عاشورا داشت. 
در مناط��ق جنگي نيز مداحي مي کرد. بس��يار 
به دوس��تان و جوانان س��فارش مي کرد که به 
جبهه بروند و انق��الب و امام را تنه��ا نگذارند، 

از ماديات رها ش��ده و به معنوي��ات رو بياورند. 
محمدعلي بچه هاي يتيم را خيلي دوست داشت 
و به آنها رس��يدگي مي کرد. هر وق��ت از تهران 
براي ديدار اقوام مي آمد، براي بچه هاي يتيمي 
که مي ش��ناخت، هدايايي تهيه مي کرد و بدون 
اينکه ما خبر داشته باش��يم، به آنها مي داد و از 
آنها دلجويي مي کرد. ما قضيه را بعد از شهادتش 

متوجه شديم. 
 بعد از ش�هادت محمدعلي، دوستان و 
همرزمان ايشان براي شما از خاطرات 

جبهه شان تعريف مي کردند؟ 
بله، يکي از همرزمان ايش��ان، عليرضا نوبري از 
خاطره اي که در زمان مجروحيتش برايش اتفاق 
افتاده برايمان اين گونه روايت کرد: در عمليات 
والفجر 8 مجروح شدم. از جزيره تا ساحل اروند 
را در قايق بودم. خيلي وضعيت بدي داش��تم. 
وقتي من را روي برانکارد گذاشتند، محمدعلي 
را ديدم. او يک ط��رف برانکارد را گرفت. در اوج 
درد وقتي محم��د را ديدم، خيلي خوش��حال 
شدم. بعد از مدتي من را به بيمارستان دامغان 

انتقال دادند. 
در تمام روزهاي بس��تري بودنم در بيمارستان 
منتظرش بودم تا به مالقاتم بيايد. وقتي که آمد، 
ديدارمان را با يک س��الم و چند جمله، خالصه 
مي کرد و مي رفت. اي��ن کار را چندين بار تکرار 
کرد. بعد از بهبودي علت اين کارش را پرسيدم 
وگفتم تو چرا اين کار را مي کردي؟ نمي آمدي 
پيش من بنشيني و با هم صحبت کنيم! گفت 
اصاًل م��ن روم نمي ش��د. آن قدر از ت��و خجالت 
مي کشيدم که نمي توانس��تم تحمل کنم، شما 

روي تخت باشي و من سالم مانده باشم!
يکي ديگ��ر از همرزمان��ش در عمليات رمضان 
برايمان اين گونه روايت کرد در عمليات رمضان 
تعدادي شهيد و مجروح داديم. يکي از بسيجي ها 

گفت ما را به بهشت جبهه برگردانيد!
محمدعلي متوجه شد که بچه ها خسته شده اند. 
روي زمين دراز کشيد و گفت ما چيزي نداريم که 
شما را عقب ببريم. من برانکارد مي شوم و بچه ها 
را روي من بگذاريد و به عقب ببريد. صداي قهقهه 

بچه ها با صدای خمپاره درهم گره خورد. 
به عنوان برادر شهيد بين شما و ايشان 
رابطه خوبي وجود داش�ت. در اين فضا 
ايش�ان چ�ه توصيه هاي�ي براي ش�ما 

داشتند؟ 
اولين نکت��ه اي که برادرم هم��واره بر آن تأکيد 
داش��ت و ما را مل��زم ب��ه رعاي��ت آن مي کرد، 
پش��تيباني از واليت فقيه بود. محمدعلي دعا 
براي سالمتي امام، حضور پرشور در جبهه ها و 
ديدار از خانواده هاي معظم ش��هدا، جانبازان و 
اسرا را بس��يار مورد توجه قرار مي داد. اميدوارم 
که بتوانم ادامه دهنده راه برادر ش��هيدم باش��م 
و به توصيه هاي ايش��ان در مورد واليت پذيري 
و سرکشي به خانواده ش��هدا را که امنيت امروز 
کش��ور مرهون دالوري دردانه هاي شهيدشان 

است، سرلوحه امور خود قرار دهم. 
وصيتنامه اي از ايشان در دست داريد؟

 برادرم در بخش هايي از وصيتنامه خود چنين 
نوشته است: پروردگارا! ما را بر آن دار که مرگ 
در عرصه  پي��کار و جهاد را هر چند دش��وار و 
س��خت، قبل از رس��يدن به آن، ب��ه مرگ در 
بس��تر ترجيح دهيم.  عزيزانم! مرگ حريصي 
است پرش��تاب و بي صبر، درنگ و تأمل ندارد 
و هيچ کس از چنگالش نمي تواند رهايي يابد. 
همه در کام مرگ فروخواهند رفت. پروردگارا! 
حال که توفيق جنگيدن با کفار را به من ذليل 
داده اي، گام هايم را اس��توار و در دين مبين، 

ثابت قدم بدار. 

جنگ�ي  مناط�ق  در  محمدعل�ي 
مخصوص�ًا در حميدي�ه  اه�واز با پاي 
برهن�ه راه مي رفت. وقتي عل�ت را از 
او مي پرس�يدند، مي گف�ت خون هاي 
زي�ادي در اي�ن صح�را ريخته ش�ده 
اس�ت! اي�ن خ�اک حرم�ت دارد
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