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88498481ارتباط با ما

چطور خانواده اي داشتيد كه چند رزمنده 
در دامنش پرورش داد؟

ما ش��ش برادر و يك خواهر بوديم. در خانواده اي 
متولد و رش��د كرده بودي��م كه بنا و اساس��ش بر 
اعتقادات مذهبي  بود. پدرم انسان زحمتكشي بود 
كه تالش كرد معاش خانواده را از رزق حالل تأمين 
كند. پدرم كارگر بود. در حساب و كتاب او درهم و 
دينار تنها يك عدد بود. بسيار اهل رعايت بود. پدرم 
به حق الناس توجه داشت. ايشان قبل از انقالب با 
گاري مصالح س��اختماني مانند گچ و سيمان را به 
در خانه ها مي رساند. گاهي كه اين گچ ها را به دوش 
مي گرفت، كم��ي گچ داخل جيب��ش مي ريخت، 
پدرم جيب هايش را در زم��ان تحويل بار در همان 
خانه روي گچ ها خالي مي كرد و مي گفت اين گچ ها 

متعلق به اين ساختمان است. 
خودتان هم در جبهه حضور داشتيد؟

بله، توفيق داشتم كه از اولين روزهاي دفاع مقدس 
به جبهه بروم. 9 مهر 1359به تكاب كردستان اعزام 
شدم. بعد از آنكه امام فرمودند سربازها پادگان ها را 
پر كنند، براي گذراندن خدمت سربازي در نيروي 
هواي��ي ارتش به عقب برگش��تم. بع��د داوطلبانه 
راهي جبهه شدم و همراه با دكتر چمران در ستاد 
جنگ هاي نامنظم حضور داشتم. در كل 60 ماه در 
جبهه های حق عليه باطل در كنار ديگر رزمندگان 

حضور داشتم و به افتخار جانبازي نائل شدم. 
اولين شهيد خانه تان احمد بود؟

احمد برادر ارش��د ما و متولد 9 اسفند سال32 در 
دامغان بود. ش��هيد احمد قبل از خدم��ت با امام 
خميني آش��نا مي ش��ود و براي يادگي��ري فنون 
نظامي به س��ربازي مي رود.  ش��هيد احمد قبل از 
خدمت سربازی با امام خمينی آشنا می شود و برای 
يادگيری فنون نظامی به سربازی می رود. سال 51 
سرباز ارتش شاه بود. آن زمان شاه س��ربازان را به 
جنگ »ظفار« اعزام مي ك��رد. جنگ ظفار جنگي 
بود كه شايد در كشور عمان بود، ولي اسرائيل عليه 
اعراب و مسلمان به راه انداخته بود. شاه هم در اين 
جنگ به اس��رائيلي ها كمك مي كرد. احمد جزو 
همان سربازان اعزامي بود. به او گفتيم مي داني اين 
جنگي كه تو در آن شركت مي كني، جنگي است 
كه پشت پرده اسرائيل در آن است؟ احمد گفت بله 
مي دانم، اما اگر من نروم كسي ديگر را مي فرستند. 
من به سمت مسلمانان تيري نخواهم انداخت، احمد 
رفت و دو سه ماه بعد آمد. وقتي برگشت، يك نيروي 
انقالبي شده بود كه ماهيت سلطنت طلبان و خاندان 
شاه برايش روشن شده بود. تا ششم ابتدايي بيشتر 
درس نخوانده بود، اما بينش باال و انديشمندانه اي 

داشت. حال  وهواي انقالبي در سرش بود. 
پس جرقه هاي انقلاب در همان روزهاي 
حضور احمد در جنگ »ظفلار « درون او 

شعله ور شده بود؟
 بله، احمد الگوي خانواده و باقي بستگان شد. تالش 
مي  كرد ديگران را نس��بت به آنچ��ه پيرامون آنان 
مي گذرد، هوشيار كند. چيزي نگذشت كه خانواده 
ما جزو كوچكي از مبارزان شهر دامغان شدند. عالقه 
احمد به مسائل اعتقادي و مذهبي بيشتر شده و در 
بين اقوام به يك عنصر با ايمان، مذهبي و انقالبي 
شناخته شده بود.  قبل از انقالب كتاب خانه شخصي 
داش��ت وكتاب  هاي مذهبي را مطالع��ه مي كرد و 

در ساعاتي كه مش��غول كارش يعني نقاشي بود، 
سخنراني بزرگاني مانند دكتر شريعتي، فلسفي، 
فخرالدين حجازي و... را گوش مي كرد. در جلسات 
تفسير و هيئت هاي مذهبي مثل دعاي ندبه، دعاي 
سمات كه در مسجد جامع دامغان تشكيل مي شد، 
شركت فعالي داش��ت. با تبعيد آيت اهلل خزعلي در 
سال 55 به دامغان فعاليت هاي مذهبي و انقالبي 
او بيش��تر ش��د. برادرم با ديگر جوانان انقالبي در 
سر  وسامان   دادن جلسات مذهبي و جذب نوجوانان 
و افراد به مس��جد و كانون هاي انقالبي و راه  اندازي 

تظاهرات خياباني بسيار فعال بود. 
قطعاً فعاليت هاي او مورد خشلم ساواك 

قرار گرفت، دستگير هم شده بود؟
هم فعاليت هاي انقالبي احمد بيشتر شده بود و هم 
فشارهاي ساواك و بگير و ببندهايش. اختناق آنقدر 
زياد بود كه مردم در جمع خانوادگي هم حرف هاي 
انقالبي نمي زدند. اگر اتاقي به كوچه يا خيابان پنجره 
داشت، در آن اتاق كسي حرف انقالبي نمي زد؛ چراكه 
حرف  هايشان راحت  شنيده مي شد و افكارشان هم 
سريع تر لو مي رفت. ما هم خانه مان در خيابان اصلي 
بود. پدر و مادر توصيه مي كردند، آرام صحبت كنيد. 
ممكن است كسي از پشت پنجره حرف هاي شما 
را بشنود و گزارش دهد. مخصوصاً وقتي احمد در 
مورد جو حاكم صحبت مي ك��رد. ابتدا هر چه پدر 
و مادر تالش كردند تا احم��د از فعاليت هايش كم 
كند، قبول نكرد. مي گفت با اين سختي هاست كه 

مي فهميد چقدر محكم هستيد. 
وقتي شرايط فراهم باشد كه نمي شود گفت مبارزه!  
احمد در سال 57 در اوج تظاهرات و حركات انقالبي، 
چندين بار توسط شهرباني دامغان دستگير و شكنجه  
شد. چون مدركي از او در دست نداشتند، آزادش 
كردند. يك روز كه مبارزان دامغاني داخل جلسه اي 
بودند، مأموران شهرباني حمله كردند و افراد حاضر 
در جلسه را گرفتند كه يكي از آنها احمد بود. احمد 
را به شهرباني بردند و شكنجه كردند. هوا بسيار سرد 
بود. او را داخل اتاقي سرد زندانی كردند و با باتوم به 
پاهايش مي زدند. آن قدر به كف پاهايش زدند كه 
ورم كرد. بعد وادارش مي كردند كه روي كاشي  هاي 
يخ  زده كف اتاق بدود. س��پس به داخل آب  انباري 
بردنش كه نيم متر آب داش��ت. در آنجا نه مي شد 
نشست، نه مي شد استراحت كرد. مأمور شهرباني از 
احمد مي پرسد كاري نداري؟ او مي گويد اگر اذان را 
گفته اند من را از اين سياهچال بيرون بياوريد تا نماز 
بخوانم. با همه سختي ها و شكنجه ها دست از مبارزه 
برنداشت. او از چهره هاي شناخته  شده انقالب در 

شهرستان دامغان بود.
برادرم تعريف مي كرد كه يك روز ديدم دنبال چيزي 
مي گردد، آن هم با عجله. گفتم داداش! چيزي گم 
كرده اي؟ همان طور كه مي گشت، گفت نه!  بعد از 
مدتي، انگار به مقصودش رسيده   باشد با خوشحالي 
به اتاقش رفت و كتاب  ه��ا و نوارها و اعالميه ها را با 
خود آورد. با تعجب نگاهش مي كردم. در راهروي 
خانه كنتور برق را از ديوار جدا كرد و با كلنگي شروع 
به كندن طاقچه اي كرد ك��ه زير كنتور پنهان بود. 
نزديكش ش��دم و گفتم معلومه چه كار مي كني؟ 
گفت االن ساواكي  ها ميان، بايد اين ها را پنهان كنم. 
با هم كتاب  ها را در حفره داخل طاقچه پنهان كرديم 
و كنتور برق را روي حفره نصب كرديم. مأمورها كه 

آمدند، هر چه گشتند، چيزي پيدا نكردند. يك بار 
هم از دست مأموران گريخته و در شاهرود پنهان 
شده بود. علي س��ميعي از دوستان سربازي احمد 
بود ك��ه او را در خانه خود پنهان ك��رده بود. از اين 
موضوع يك هفته گذش��ت و اوضاع شهر به حالت 
قبلي برگشت. احمد از شاهرود به دامغان آمد و به 

فعاليت هاي انقالبي اش ادامه داد. 
متأهل بود؟ 

بله برادرم سال 1356 ازدواج كرد و ثمره اين ازدواج 
پسري بود كه به عش��ق امام خميني)ره( نامش را 

روح اهلل گذاشت. 
گويا احمد از پيشكسوتان سپاه بود؟

احمد با تش��كيل س��پاه وارد اين نهاد ش��د. او از 
مؤسسان تشكيل سپاه در شهرستان دامغان بود. در 
غائله كردستان جزو اولين نيروهاي داوطلبي بود كه 
براي نجات آن از دست عوامل ضدانقالب با تعدادي 
از پاسداران عازم منطقه شد. وقتي مي خواست به 
كردس��تان برود، مادرم گفت براي چه مي خواهي 
بروي كردس��تان؟ تو كه زن و بچ��ه داري! آنها را 
مي خواهي دست چه كسی بس��پاري؟ اگر خداي  
ناكرده اتفاقی برايت بيفتد، آن  وقت تكليف آنها چي 
مي  شود؟ مكثي كرد و با خونسردي گفت من براي 
رضاي خدا مي روم كردستان. خودش هم مراقب زن 

و بچه ام خواهد بود. 
آقاي عالمي چه شاخصه اخاقي در وجود 
برادرتان بود كه ايشلان را اليق شهادت 

كرد؟
نكات برجسته اخالقي زيادي در وجود احمد بود، 
اما او بيش از همه به نماز جماعت و حفظ بيت المال 
تأكيد داش��ت. خوب به ياد دارم يك روز از مسجد 
برگشته بود. داخل حياط و مشغول درست  كردن 
دوچرخه بودم. وارد كه ش��د متوجه نشدم. پيشم 
آمد و سالم كرد. بلند شدم و دست دادم. گفت چه 
كار مي كني؟ گفتم دوچرخه خراب است، درستش 
مي كنم. گفت امروز داخل مسجد نديدمت!  گفتم 
هوا گرم بود، خانه نمازم را خواندم. با مهرباني گفت 
مسجد را ساختن كه نماز بخوانيم! تازه آن هم نماز 
جماعت! مي داني چقدر ث��واب دارد!  آنجا كلي در 
مورد فضليت نماز جماعت صحبت كرد. در مورد 
حفظ بيت الم��ال هم يك بار مادرم  از ايش��ان گله 
كرد كه چرا از م��ا خبر نمي گيري! م��ن كه تلفن 
ندارم. شما داخل سپاه هستي. تلفن هم كه پيش 
شماس��ت، يك زنگ بزن از احوالت باخبر شوم. در 
پاسخ می گفت تلفن بيت المال است و  من استفاده 
شخصی نمی كنم. گفتم حاال چند دقيقه زنگ  زدن 
كه اين حرف ها را ندارد. گفت بيت المال، بيت المال 
است، چه كم و چه زياد!  احمد شوخ طبع، اهل مزاح 
و بسيار با نشاط بود.اهل ديانت، كار، تالش، مطالعه و 

مثل پدربزرگوارمان به دنبال  روزی حالل بود. 
شهادتش چطور رقم خورد؟

احمد ب��راي دومين بار عازم كردس��تان بود كه در 
28 اس��فند 58 بر اثر س��انحه رانندگي در محور 
عباس  آباد- ورامين در سن 26 سالگي به شهادت 

رسيد. برادرم احمد در زمان مرخصي هايش به خانه 
نمي آمد، وقتي بچه ها به شهرهايشان مي رفتند او 
در منطقه مي ماند و كار جهادي انجام مي داد. همراه 
با ديگر دوستانش در منطقه نماز خانه مي ساخت تا 
وقتي بچه ها از مرخصي بازگشتند، نمازخانه شان 

تكميل شده باشد. 
بعلد از احملد، محمد رضلا اسللحه او را 

بر داشت. كمي از ايشان بگوييد. 
محمد رضا متولد 20بهمن 1345و مجرد بود. پدر 
در سال 60 دار دنيا را وداع گفت، محمدرضا شغل 
پدر را ادامه داد. تحصيالت ابتدايي و راهنمايي را با 
موفقيت پشت سر گذاشت. او كه از هوش سرشاري 
برخوردار بود، در انج��ام كارهايش دقيق بود. پس 

از پيروزي انقالب اس��المي در جلس��ات مذهبي 
شركت مي كرد و حضور مستمر در مسجد داشت. 
هيئتي، مياندار و يك��ي از پايه گذاران هيئت انصار 

الحسين)ع( بود. 
چطور به جبهه اعزام شد؟

محمدرضا از لحاظ جس��ماني كوچك و رفتن به 
جبهه برايش زود ب��ود. از طرفي ف��راغ و داغ برادر 
ش��هيدمان احمد در دل ها تازه بود، ام��ا او تالش 
مي كرد رضاي��ت مادرمان را جلب كن��د تا بتواند 
س��نگر خالي برادر را پر كند. از طرف��ي خانواده ام 
مي خواست ايشان را در س��نگر تعليم و تعلم نگه 
دارد، اما حرف هاي مادر تأثيري در روحيه راس��خ 
او نداشت. براي رس��يدن به هدفش بسيار  كوشيد 
و راهش را انتخاب كرده بود. براي همين اولين بار 
خودم محمد رضا را به جبهه بردم. مادرم او را به من 
سپرد و از من خواست مراقبش باشم. من  پيوسته 
در مناطق عملياتی بودم . در ايامی برادر ديگرم حاج 
ابوالفضل در غرب كشور حضور چند ساله داشت. 
بعد از شهادت محمدرضا، اخوی حاج محمود و حاج 
محسن نيز به دفعات در مناطق و عمليات شركت می 
كردند و مادر هميشه در انتظار برگشت فرزندانش 
بود. اولين بار در اواخر سال 62 اعزام شد و تا سال 66 
يعني زمان شهادتش كم و بيش در جبهه بود. ابتدا 
به خاطر شهادت احمد با اعزام او موافقت نمي كردند 
و مي گفتند برادرتان تازه ش��هيد ش��ده است، او 
مي گفت برادرم راه خودش را رفت! من هم بايد به 
وظيفه خودم عمل كنم؛ تازه من مي خواهم اسلحه 
برادرم را ب��ردارم و راه او را ادامه بدهم. محمد رضا 
28مرداد 65 به عضويت رسمي س��پاه پاسداران 
درآم��د. 33 ماه در مناطق جنگي حضور داش��ت. 

باالترين سمت محمدرضا در جبهه، فرمانده دسته 
بود.او درطول اين مدت يك بار به ش��كل جدی از 

ناحيه صورت، فك و لگن مجروح شد. 
آخرين اعزامش را به ياد داريد؟

در آخرين روزهاي حض��ورش، در تب  وتاب انجام 
كارهاي ناتمامش بود. حالش دگرگون ش��ده بود. 
به مادرم مي گفت مادر جان! زبان و دلم يكي شده 
است. از ش��ما مي خواهم من را عفو كنيد. مي دانم 
كه نتوانستم زحمت هاي شما را جبران كنم. مادرم 
مي گفت عرق س��ردي بر چهره ام نشست. خودم 
را با هر زحمت��ي بود كنترل كردم. توان ش��نيدن 
حرف هايش را نداشتم. با صداي بلند گفتم دست 
بردار محمد! ان ش��اءاهلل كه هميشه سايه ات بر سر 
ما باشد!  شب اعزام درحالي كه ساكش را مي بست، 
نگاهش به قاب عكس شهيد احمد بود. مثل اينكه 
همديگر را مي ديدند؛ با نگاهش معلوم بود دنيايي 
حرف با احمد دارد. با ديدن آن صحنه ها و شنيدن 

حرف هاي محمد دلم آشوب شد. 
با خود گفتم او هم مثل برادرش رفتني است و ديگر 
برگشتي در كار نخواهد بود. ولي خدايا! هر چه تو 
مي خواهي! راضي  ام به رضاي تو!  خواب از چشمم 
رخت بسته بود تا باالخره صبح شد و لحظه وداع. 
مي خواس��ت از خانه بيرون برود؛ قرآن و مقداري 
آب دستم بود. تا جلوی در حياط بدرقه اش كردم و 
با خواندن چند سوره از قرآن به خدا سپردمش. او 
رفت و من به خانه برگشتم. حوصله هيچ كاري را 
نداشتم. فقط مونس دلم آن زمان محمد بود. جلوی 
عكس��ش رفتم و چون ابر بهار گريه كردم. س��ر به 
آسمان بلند كردم و گفتم خدايا! امانتي را كه به من 
دادي را به خودت سپردم!  از رفتن محمد تا پروازش 

به ملكوت يك هفته بيشتر طول نكشيد. 
چطور از شهادتش مطلع شديد؟

دوس��ت صميمي محمد به خانه پ��دري ام آمد و 
شروع به وصف ش��هيدان كرد. همانجا يقين پيدا 
كرديم كه او به ش��هادت رس��يده است. دوستش 
دائم زير لب زمزمه مي كرد كه ان ش��ا ءاهلل پيكرش 
بر مي گردد. اما از آنجايي كه منطقه دست دشمن 
بود، پيكر محمد رضا 10س��ال مهم��ان حضرت 
زهرا )س( و جاويداالثر ب��ود. محمد رضا در تاريخ 
29تير 66 در عمليات تك جزيره مجنون به برادر 

شهيدمان پيوست. 
از شهادتش مطمئن بوديد؟

يكي از همرزمانش كه در آخرين لحظات كنار او بود، 
اينگونه برايمان روايت كرد كه دشمن فشار زيادي 
براي باز پس گيري مواضع ما داش��ت و بايد جواب 
دندان شكني به آنها مي داديم. خبر رسيد گردان هاي 

صف شكن بايد اقدام كنند. يك جاده هشت  متري 
مقابل بچه ها ديده   مي شد كه كنار آن مين گذاري 
شده بود و فقط مسافت كمي براي رفت  وآمد وجود 
داشت. با آمدن نيروهاي غواص و جابه جايي، شب 
عمليات فرا رس��يد. لحظات ديدني آخرين وداع، 
صحنه هاي تماشايي را رقم مي زد. بچه ها يكديگر را 
در آغوش مي گرفتند و طلب بخشش و حالليت از 
هم مي كردند. با دستور فرماندهان حركت به طرف 
نقطه رهايي آغاز شد. خيلي راحت مي شد فهميد با 
در نظر گرفتن شرايط منطقه و جاده، كمتر كسي از 

اين معركه جان سالم به  درمي برد. 
خودم را براي هر اتفاقي آماده كرده بودم. آن شب 
26 غواص از خط گذشتند. تعدادي مجروح و شهيد 
شدند. روحيه بچه ها ضعيف شده بود. هيچ كس در 
آن وضعيت توانايي انجام كاري را نداش��ت. در اين 
بين محمدرضا را ديدم. مي گفت آخرين بار ديدم 
كه از ناحيه پا مجروح شده بود. به او گفتم بلند شو 
برويم عقب! دشمن اس��يرت مي كند! ولي او گفت 
من نمي توانم، شما برويد. ديگه هيچ كس او را نديد. 
عالمي اين كلمات را با خن��ده به من مي گفت و به 
جلو حركت مي كرد. در آخرين كالمش مي گفت 
اهلل اكبر! اهلل اكبر! و از من دور مي شد. رفت و ديگر از 

او اثري ديده نشد. 
اين 10 سال را چطور سپري كرديد. چشم 

انتظاري مادر براي فرزند سخت است.
به نظر شما 10 سال چشم انتظاري براي يك مادر 
چطور بايد مي گذشت؟ هر جا اسمي از آزادگان يا 
نامي از او در راديو عراق شنيده مي شد كنجكاوي 
مي كرد و به دنب��ال محمد رضايش بود. كلمات و 
جمالت قاصر از انتقال احساس مادري است كه 
بعد از سال ها بچه اش را در گهواره با الاليي هاي 
شبانه، لحظه  به  لحظه به او چشم دوخته تا بزرگ 
ش��ود و عصاي كوري و پيري اش گردد مي رود و 
تنها مشتي استخوان از او باز مي گردد!برادرم بعد 
از 10 سال چشم انتظاري تفحص شد و به آغوش 
خانواده بازگشت. مادرم از لحظات ديدارش بعد 
از 10 سال چشم انتظاري اينگونه روايت مي كند 
كه هر طور بود خودم را باالي تابوتش رساندم. من 
تنها نبودم 23 مادر بوديم و تكه هاي اس��تخوان 
فرزندانمان! تكه هاي اس��تخوانش را مي بوسيدم 
و مي گفتم يا حسين ش��هيد! جانم به فداي بدن 

بي كفنت! جانم به فداي ابوالفضل بي دستت!
ايشان چطور برادري براي شما بود؟

او مهربان و دلس��وز بود. امكان نداشت كسي در 
كنار او بنش��يند، اما گل لبخند بر لبانش شكوفا 
نش��ود. هيچ  وقت خودش را مقيد به دنيا نكرد. 
همه چيز را در س��ايه امتحان و سرنوشت الهي 
مي دانس��ت. در خانه به مادر كمك مي كرد و در 
انجام وظايفش كوشا بود. به برادران و خواهرش 
نگاه مي كرد و آنها را الگوي خودش قرار مي داد. 
از تك  روي در كاره��ا پرهيز مي ك��رد و با تفكر 
به س��مت مقصودش مي رفت، ام��ا همچنان در 
شور و ش��وق نوجواني دس��ت از شيطنت هايش 
برنمي داشت و سعي مي كرد با شيرين بازي هايش 

روحيه  خانواده را عوض كند. 
محمدرضا وصيتنامه اي دارد؟

 هميشه مي گفت من اين راه را خودم انتخاب كردم 
و تا آخر كه به شهادت ختم مي شود، ادامه خواهم 
داد! به خواهرم سفارش مي كرد و مي گفت خواهرم 
حجاب خود را حفظ كنيد! شما با حفظ حجابتان 
قلب امام و شهيدان را شاد مي كنيد و به برادرانم بگو 
كه اسلحه ما را زمين نگذارند و اين راه را تا پيروزي 
ادامه دهيد. امي��دوارم كه از اين امتح��ان پيروز و 
س��ربلند بيرون بيايم. خواهر! هرگز گريه نكنيد. 
هر وقت دلتان براي من تنگ شد به ديدار دوستانم 
برويد. به خانواده هاي شهدا سركشي و با احترام با 
آنها رفتار كنيد. پيام عاشورايي شهدا را مانند حضرت 

زينب)س( به ديگران ابالغ كنيد!

محمدرضلا از لحلاظ جسلماني 
كوچلك و رفتلن به جبهله برايش 
زود بلود. از طرفي فلراغ و داغ برادر 
شلهيدمان احمد در دل ها تازه بود، 
اما او تاش مي كرد رضايت مادرمان 
را جللب كند تا بتواند سلنگر خالي 
برادر را پر كند. از طرفلي خانواده ام 
مي خواست ايشان را در سنگر تعليم 
و تعلم نگه دارد، املا حرف هاي مادر 
تأثيري در روحيه راسلخ او نداشت

راز عاقبت بخيري برادرانم در پينه هاي دست پدرم بود
گفت و گوي »جوان« با جانباز علي عالمي، برادر شهيدان احمد و محمدرضا عالمي

  صغري خيل فرهنگ 
برادر شهيدان عالمي مي گفت راز عاقبت بخيري فرزندان خانه عالمي ها، به دستان پينه بسته 
پدري زحمتكش و مادري مكتبي باز مي گردد كه توجه خاصي به رزق حال خانواده داشلتند. 
پدرمان بلا گاري گچ جا به جا مي كرد، حتلي مراقب بود گرده هاي گچ داخلل جيبش را در محل 
تخليه بار خالي كند تا مثقالي حق الناس به گردنش نماند. همه شش  برادر خانواده عالمي رزمنده 
و مجاهد بودند كه از ميانشان احمد و محمد رضا شلهيد و علي به مقام جانبازي نائل شدند.  اما 
پيكر محمدرضا 10 سلال مفقود و با آمدنش، ملادر كه گويي ديگر كاري در دنيا نداشلت، رخت 
سفر بست و به فرزندان شهيدش پيوست. گفت و گوي ما را با جانباز علي عالمي پيش رو داريد. 
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