
یادکرد

   غالمحسین بهبودی
ش�هید ج�واد اهلل ک�رم از ش�هدای 
ش�اخص نیروی قدس سپاه اس�ت که ۱۹ 
اردیبهش�ت م�اه ۱۳۹۵ در جبه�ه دفاع 
از حرم به ش�هادت رس�ید. وی که متولد 
سال ۶۰ در جنوب ش�هر تهران بود، زمان 
ش�هادت دو فرزن�د خردس�ال داش�ت، 
یادک�ردی از این ش�هید واالمق�ام را به 
مناسبت سالروز شهادتش پیش رو دارید.

   دیدار با خانواده اهلل کرم
آبان س��ال ۹۵، مدت زیادی از ش��هادت آقا 
جواد نگذش��ته بود که به هم��راه جمعی از 
دوس��تان، به منزل پ��دری ش��هید رفتیم. 
خان��واده اهلل کرم به همراه ع��روس خانواده 
)همسر ش��هید( و دو فرزندش جمع بودند. 
دیدن فرزندان خردسال آقا جواد )علی اکبر 
و زهرا( تصویری آش��نا بود که آن روز ها در 
دیدار با خانواده ش��هدای مدافع حرم بسیار 
می دیدی��م؛ پدرانی ک��ه از فرزندان کوچک 
خود می گذش��تند تا کیلومتر ه��ا دورتر از 
میهن شان، مقابل دشمنی ایستادگی کنند 
که اگر فرصت می یافت، جن��گ را به داخل 

ایران اسالمی می کشاند.
   متولد جنوب شهر

ش��هید اهلل کرم متولد دوم تیرماه ۱۳۶۰ در 
محله مهرآب��اد جنوبی تهران ب��ود. در یک 
خانواده جنوب شهری و مذهبی که نان حالل 
حرف اول را در تأمین معاش شان می زد. مادر 
شهید از پدر شهید نقل می کرد که » همیشه 

توصیه داشت با وضو به جواد شیر بدهم.«
زمانی که به منزل پدری شهید اهلل کرم رفته 
بودیم، م��ادرش را زنی مؤمن��ه و با آرامش 
قلبی خاصی یافتیم که با وجود گذشت تنها 
چند ماه از ش��هادت فرزندش، با طمأنینه و 
خوش رویی به س��ؤاالت مان پاس��خ می داد.

یادم است مادر ش��هید می گفت: » من چهار 
پس��ر و س��ه دختر دارم. آقا جواد ششمین 
فرزندم ب��ود. از همان بچگ��ی آرام، پرکار و 
منضبط بود. مدرس��ه که می رفت، س��اعت 
هفت صبح باید پایش را از پله اول به پله دوم 
خانه مان می گذاش��ت. آنقدر که در کارش 
نظم و انضباط داشت. اخالق و وقار و تواضع 
آقا جواد مثال زدنی بود. اگر کاری برای آدم 
انجام م��ی داد، باز کلمه ببخش��ید از زبانش 

نمی افتاد.«
مادر همچنین می گفت: » آقا جواد خودش 
راهش را انتخاب کرد. من و پدر شهید سعی 

کردیم به او راه درست را نشان دهیم، وقتی 
بد و خوب را ش��ناخت، بع��د از آن خودش 
مس��یر زندگی اش را انتخاب و ط��ی کرد و 
نهایت این انتخاب درست، شهادت در دفاع 

از حرم بود.«
   پیشکسوت جبهه دفاع از حرم

ش��هید اهلل کرم از اولین رزمنده های جبهه 
دفاع از حرم بود که س��ابقه جه��اد را در این 
میدان از سال ۱۳۹۰ در پرونده جهادی اش 
داش��ت. او به دلیل حض��ور در نیروی قدس 
سپاه، از سال ها پیش مرتب به مأموریت های 
برون مرزی می رفت. آنطور که همسر شهید 
می گفت، زندگی آنها با مأموریت های گاه و 
بی گاه آقا جواد مأنوس ش��ده بود. شهید اهلل 
کرم حتی در مقطعی که جنگ در س��وریه 
اوج گرفته بود، خان��واده اش را به آنجا برده 
بود. چنانچه همسر ش��هید خاطرات جالبی 
از حضور در سوریه جنگ زده داشت.همسر 
شهید می گفت: »ایش��ان چند وقت یک بار 
مأموریت می رفت. یک نمونه اش در سال ۹۰ 
بود که می خواستیم برای پسرمان علی اکبر 
جشن تولد بگیریم، 7۰ روز مأموریت رفت و 
بعد از تولد یكس��الگی اش برگشت. یا از دی 
ماه ۹2 تا دی م��اه ۹۳ یک س��ال کامل در 
سوریه بود و هر از گاهی من و بچه  ها پیشش 

می رفتیم.«
   بازگشت پس از 4 سال

زمانی که ما در خانه پدری آقا جواد مهمان 
خان��واده اش بودی��م، پیك��ر ش��هید هنوز 
بازنگش��ته ب��ود. او نیز از ش��هدای ماجرای 
عهد شكنی تروریس��ت ها در خانطومان بود 
که ناجوانمردانه آتش بس را شكس��تند و با 
حمله به خطوط رزمنده ها، باعث غافلگیری 
و عقب نشینی نیروهای خودی شدند. به این 
ترتیب پیكر تعدادی از ش��هدا مثل ش��هید 
جواد  اهلل کرم در خانطومان ج��ا ماند.چهار 
س��ال پس از دیدار ما با خانواده ش��هید، در 
خرداد ماه ۱۳۹۹، خبر رسید پیكر آقا جواد 
تفحص و شناس��ایی شده اس��ت. شهید اهلل 
کرم، فرمان��ده توانمندی بود که پنج س��ال 
در جبهه دفاع از حرم جنگید و چهار س��ال 
نیز پیكرش در همان مناطق گمنام ماند.به 
دلیل شیوع بیماری کرونا، تشییع پیكر این 
فرمانده جبهه مقاومت اس��المی آنطور که 
باید پرشور برگزار نشد، اما گمنامی و جهاد 
در عین بی ادعایی، راه و رسمی بود که جواد 
اهلل کرم از زمان حضور در نیروی قدس سپاه 

برگزیده بود.
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گفت وگوی »جوان« با برادر شهید رمضان خسروی از شهدای امنیت 

نامش رمضان، متولد  رمضان و شهید ماه رمضان بود

جدول

  مبینا شانلو
۱۹ م�اه مبارك رمض�ان وعده خ�دا محقق 
شد و ش�هید رمضان خس�روی به آرزویش 
رس�ید. رمضان با زب�ان روزه در ۱۳ خرداد 
ماه س�ال ۶۵ در سیس�تان و بلوچستان در 
درگیری با اش�رار بر اث�ر اصاب�ت گلوله به 
شهادت رسید. او قبل از اعزام به مأموریت 
خواب ش�هادتش را دیده بود، اما دلهره ای 
به خود راه ن�داد و با ایمانی که داش�ت پا به 
پ�ای دیگر همرزمان�ش راهی میدان ش�د .

برای آش�نایی با ش�هید رمضان خس�روی 
ب�ا ب�رادرش عل�ی خس�روی ب�ه گفت وگو 
نشس�ته ایم ک�ه از محضرت�ان می گ�ذرد.

اهل کجا هستید؟ گویا شهید رمضان 
متولد ماه مبارك رمض�ان بود و علت 
نامگ�ذاری اش ه�م همین مناس�بت 

فرخنده بود؟ 
ما اهل بردس��یر کرمان و ی��ک خواهر و چهار 
برادر هستیم. پدرم کش��اورز و مادرم خانه دار 
بود. رمضان تا پایان مقطع متوس��طه در رشته 
انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. او فرزند آخر 
خانواده بود که در ماه مبارك رمضان ۱۳44، به 
دنیا آمد و همین ایام فرخنده بهانه ای شد که او 
را رمضان نامیدند. او 2۱ سال بعد در همین ماه 

مبارك به شهادت رسید.
ش�هید چطور فرزندی ب�رای خانواده 

بود؟
رمضان کنكور دانشگاه شرکت کرد و همزمان 
با تحصیل کمک حال پدر و مادرم بود و به آنها 
یاری می رس��اند. یكی از ش��اخصه های اصلی 
برادرم کمک به مردم نیازمند بود. برایش فرقی 
نداش��ت، رمضان هرچه در توان داشت، برای 
مردم هزینه می کرد. از کم��ک مالی به اقوام و 
خویشان گرفته تا رساندن برق و نفت به خانه 

محرومان. خودش را فدای مردم کرده بود.

بسیار سر به زیر و متواضع و مؤمن بود. از سن 
هفت - هشت سالگی قدم بر مسجد گذاشت. 
بس��یار باهوش، درس��تكار و با محبت بود. در 
یک جمله بای��د بگویم که برادرم همیش��ه به 
دنبال آخرت بود. توجهی به دنیا نداش��ت. در 
ایام محرم خادم الحس��ین)ع( بود و مرتب در 
مراسمات شرکت می کرد. ایشان توجه و تأکید 
زیادی به انجام فرایض و واجبات داشت. حتی 
در ماه رمض��ان با ده��ان روزه در کنار پدرمان 

بنایی و کارگری می کرد و بس��یار هم به صله 
رحم توجه داشت.

ایشان متأهل بود ؟
خیر، برادرم مجرد بود. رمضان برای گذراندن 
خدمت سربازی به سیستان و بلوچستان )زابل( 
اعزام شد و سه ماه آنجا بود. خودم برای اینكه 
اعزام ش��ود همراهش تا کرمان رفتم. خانواده 
خیلی تالش ک��رد تا محل خدم��ت رمضان را 
جابه جا کند و او را به ایرانش��هر بی��اورد، اما او 

نپذیرفت و گفت من ب��رای خدمت هر جا که 
اعزام ش��وم، می روم، حتی دور ترین نقطه. در 
نهایت به پاس��گاه کنگری؛ یعنی آخرین نقطه 

مرزی اعزام شد.
آخرین دیدارتان را به یاد دارید؟

رمضان هر س��ه ماه یكبار به مرخصی می آمد. 
هیچ وقت از مح��ل خدمتش اب��راز نارضایتی 
نكرد و همیشه می گفت من بهترین جا هستم. 
درصورتی که ما می دانستیم که در سخت  ترین 
نقطه مرزی در حال خدمت است. آخرین باری 
که آمد مهم��ان خانه ما ب��ود و چند روزی هم 
بیشتر نماند. آن زمان پس��رم تازه به دنیا آمده 
بود. برای دی��دن فرزندم به خانه م��ا آمد. آرام 
و قرار نداش��ت. آخرین لحظ��ات خداحافظی 
رو به من ک��رد و گفت : این فق��ط خدمت من 
نیست، من از طرف همه شما در حال مرزبانی 
از خاك کشورم هستم. ش��اید دیگر بازنگردم. 
شما به زندگی خودتان ادامه بدهید و بی تابی 
و ناراحتی نكنید. رمضان رفت و کمی بعد خبر 
شهادتش را برای ما آوردند. او در ۱۹ماه رمضان 
س��ال ۱۳۶۵در حالی که یک سال از خدمتش 

می گذشت به شهادت رسید.
نحوه شهادت شان به چه شکلی بود؟

شب ۱۹ماه مبارك رمضان به پاسگاه کنگری 

خبر می رسد که یک محموله بسیار بزرگ در 
حال قاچاق از کوه های آهوران اطراف ایرانشهر 
اس��ت. او و دو س��ه نفر از بچه ها راهی منطقه 
موردنظر می ش��وند. تا آنجا که امكان داشت با 
خودرو و باقی مسیر را با پای پیاده تا رسیدن به 
محل مورد نظر طی می کنند. ساعت هشت صبح 
به نقطه موردنظر می رسند. حدود ۱۱شتر که 
بار قاچاق داشته را با دو ساربان می بینند، وارد 
عمل می شوند و ساربانان از محل فرار می کنند، 
اما ساعتی بعد متأسفانه توسط 7۰ نفر از اشرار 
و قاچاقچیان محاصره می شوند. آنجا درگیری 
س��ختی بین آنها و بچه ها اتفاق می افتد که در 
نهایت او و چن��د نفر از بچه ها با زب��ان روزه به 
شهادت می رسند. آنطور که همرزمانش بعد ها 
برای م��ا روایت کردند، او خواب ش��هادتش را 
دیده بود. پیكرش توسطی یكی از دوستان ما 
شناس��ایی و به کرمان منتقل شد. الحمداهلل با 

حضور جمع باشكوهی از مردم تشییع شد.
سخن پایانی.

خواب رمض��ان را بار ها و بار ها ب��ا همان چهره 
نورانی و درخش��ان دیده ام. کنارم می نش��یند 
و می گوید من زنده ام و همیش��ه در کنار شما 
هس��تم. این دنیا با همه حالوت، مش��قت ها، 
س��ختی ها و ش��یرینی هایش می گذرد. تنها 
چیزی که باقی می ماند، خوبی و نیكی و خدمت 
به مردم اس��ت . من نمی خواه��م از برادرم که 
شهید ش��ده تعریف و تمجید کنم، اما همیشه 
با خودم می گویم ، اگر رمضان ش��هید شد و به 
این عاقبت بخیری رسید، فقط و فقط به خاطر 
خدمتی بود که به مردم نیازمند می کرد . او به 

معنای دقیق کلمه خادم مردم بود.
اهل تواضع و فروتنی بود. هرگز خودش را باالتر 
از کسی نمی دانست. با مهربانی هایش همه را 
مجذوب خودش کرده بود. ش��هادت مزد تمام 
کارهای خیری ب��ود که برای م��ردم می کرد . 
ان شا ءاهلل ما بتوانیم ادامه دهنده راهش باشیم.
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جدول سودوکو
ارقام ۱تا ۹ را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

آخرین لحظ�ات خداحافظی رو به 
من کرد و گفت : ای�ن فقط خدمت 
من نیس�ت، من از طرف همه شما 
در حال مرزبانی از خاك کش�ورم 
هس�تم. ش�اید دیگ�ر بازنگردم. 
ش�ما به زندگ�ی خودت�ان ادامه 
بدهید و بی تابی و ناراحتی نکنید

 یادکردی از شهید مدافع حرم جواد اهلل کرم
 به مناسبت ۱۹ اردیبهشت سالروز شهادتش

 پیشکسوت جبهه دفاع از حرم 
فرمانده ای بی ادعا بود

   آرمان شریف
شهید  س�یدعلی دوامی، جانش�ین گردان 
مس�لم بن عقیل در 2۱ رمضان س�ال ۱۳4۶ 
در س�اری به دنیا آمد و 2۱ س�ال بع�د در 2۱ 
رمضان ۱۳۶7 در شلمچه به شهادت رسید. 
سیدعلی همزمان با ش�هادت امام علی)ع( 
چش�م به جهان گش�ود و در همی�ن روز نیز 
به ش�هادت رس�ید. عش�ق و ارادت شهید 
دوام�ی ب�ه امیرالمؤمنین)ع( قلب�ی و ویژه 
بود. او س�عی کرد ب�ا الگوگی�ری از حضرت 
عل�ی)ع( س�بک زندگ�ی اش را نزدی�ک به 
زندگی اهل بیت)ع( کند و تالش هایش برای 
خودسازی از او انسانی شاخص و نمونه ساخت.

  راز 2۱
ش��هید دوامی »س��ردار راز 2۱« لق��ب گرفته 
اس��ت. دلیل این نامگذاری به خاط��ر تولد در 
2۱رمضان و شهادت س��یدعلی در 2۱ سالگی 
است. علی تنها پسر خانواده بود و رفتن به جبهه 
برای خانواده سخت بود. مادر دلبستگی بسیار 
عجیبی به پسرش داشت و خیلی سخت راضی 
به رفتن پسرش شد. علی در ۱۵سالگی تصمیم 
گرفت راهی جبهه شود و باالخره مادر رضایت 
به رفتن داد و با خود گفت: »علی من از علی اکبر 

 امام حسین)ع( باالتر نیست.«
کارهای س��یدعلی روی حس��اب و کتاب بود و 
بیشتر روز ها روزه دار بود. سعی می کرد کارهایش 
را از ریا دور  کند. حتی در جبهه هم با همه ساده و 
بی تكلف برخورد می کرد. نمازهایش را خانواده 
و دوستانش به یاد دارند. در نمازهایش با گردنی 
کج و با خشوع با خدای خویش راز و نیاز می کرد. 
سیدعلی سجده های طوالنی،  حاالت عرفانی و 
روحانی خاصی داش��ت. گاهی که قامت نماز را 
می بس��ت، حاالت عرفانی و روحانی اش موجب 

غبطه اطرافیان  می شد.
  در انتظار شهادت

سیدعلی راهی جبهه شد و خیلی زود به بودن 
در جمع رزمندگان خو گرفت. مادر سیدعلی را 
قسم داده بود تا جایی که می تواند از خاك میهن 
و ناموس و دین دفاع کند و علی تا لحظه شهادت 
به این قول و قس��م وفادار مان��د. علی در مدت 
شش سالی که در جبهه حضور داشت، به اندازه 
شش دهه بزرگ و پخته ش��د. کار سیدعلی در 
جبهه اطالعات و عملیات بود. قبل از عملیات ها، 
برای شناس��ایی می رفت و اطالعات دشمن را 
شناس��ایی می کرد. در دل لش��كر دشمن، کار 
شناسایی مسیر و تهیه نقشه راه بسیار مهم است 

و احتمال اسارت و شهادت می رود. سیدعلی هر 
بار با شجاعت به دل دشمن می زد و به بهترین 
ش��كل کارش را انجام می داد. شهید دوامی در 
مدت حضورش در جبهه بار ها مجروح شد و تیر 

و ترکش خورد.
علی هیچ گاه برای شهادت دوس��تانش گریه و 
زاری نمی کرد و برایشان سیاه نمی پوشید. حتی 
برای دایی خود که به شهادت رسید، رخت عزا 
به تن نكرد. دوس��تان و همرزمانش که ش��هید  

می شدند، برای مراسم تشییع پیكرشان سنگ 
تمام می گذاشت و به بهترین شكل مراسم شهدا 
را برگ��زار می کرد. همیش��ه می گفت: »خوش 
به حالشان، ما هنوز پاك نش��ده ایم، هر چیزی 

زمانی دارد.«
  شیر مازندران

سیدعلی به شیر مازندران معروف بود. بچه  ها 
می دانستند چه نیروی دل و جگرداری است؛ 
می رفت وسط عراقی  ها و کار شناسایی که تمام  

می شد، بر می گش��ت، مجروح هم که  می شد 
باز می خواس��ت کارش را انجام دهد. مادر به 
سیدعلی س��فارش کرده بود که مراقب باشد 
و علی پاس��خ می داد: »کس��ی نمی تواند من 
را ش��هید کند، مگر با کالیبر ۶۰ « در آخر هم 
کالیبر ۶۰ به قلبش خورد. عاشق شهادت بود.

او آرزوی شهادت در روز تولدش را داشت و به 
دوس��تانش گفته بود: »من همان شبی که به 
دنیا آمدم، از دنیا خواهم رفت.« سعی می کرد 
روز تولدش در جبهه  ها باش��د ت��ا اینكه طبق 
خواسته خود در 2۱ رمضان س��ال ۱۳۶7 به 
شهادت رسید. از س��خنان دوستانش بود که 
می گفتند در شب ش��هادت حضرت علی)ع( 
او لباس س��یاه بر تن کرده و شال سبز برکمر 
بسته بود و خود را به انواع عطر ها معطر کرده 
بود. بس��یار خوش��حال بود و می گفت امشب 
شب شهادت من است.شهید دوامی به زیبایی 
در بخشی از وصیتنامه اش چنین نوشته است:  
»باراله��ا من نمی خواهم که در بس��تر بمیرم، 
می روم تا همچو مردان خدا در دل سنگر بمیرم 
و می دانم که به شهادت می رسم، می خواهم اگر 
لیاقتش را داشتم، بدنم مانند فاطمه زهرا)س( 

مفقودالجسد بشود.«

نگاهی به مجاهدت های شهید سیدعلی دوامی، جانشین گردان مسلم بن عقیل

21 رمضان به دنیا آمد و 21 رمضان آسمانی شد
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