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88498481ارتباط با ما

یادکرد

روستای آرتیمان از توابع تویسرکان جایی بود که 
محمد دالوری پا به عرصه حیات گذاشت. بهار 
سال 1339، کودکی چشم به جهان گشود که 
وجودش مایه افتخار، غرور و بزرگی خانواده اش 
شد. محمد از همان دوران کودکی، نور معارف 
الهی و قرآنی تمام وج��ودش را گرفت و خیلی 
زود او را راهی وادی مفاهیم عمیقی از معنویت 
و انسانیت کرد.پس از گذراندن دوران ابتدایی 
با وجود مش��کالت مالی ب��رای ادامه تحصیل 
به تویس��رکان رفت. محمد تمام دشواری های 
غربت را یکی یکی ب��ه  جان خرید و با ش��ور و 
شوق درس می خواند. در مقطع راهنمایی یکی 
از مهم  تری��ن اتفاقات زندگی ش��هید دالوری 
افتاد. در ای��ن دوران قیام انقالب��ی مردم ایران 
به اوج خود رس��ید و اتفاقی بزرگ��ی را رقم زد. 
پیروزی انقالب اس��المی از محم��د نوجوان، 
یک مرد ساخت و او در جریان مبارزات انقالبی 
تجربه های گرانبهایی اندوخت. تجربه  هایی که 
ش��اید خودش هم فک��رش را نمی کرد، خیلی 
زود در میدانی بزرگ تر به کارش بیاید. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل سپاه پاسداران 
خیلی زود به عضویت س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی درآمد و برای پیکار با ضدانقالب عازم 
پاوه در کردستان ش��د. مدتی از حضور شهید 
دالوری در کردستان نگذش��ته بود که جنگی 
تمام عیار ایران اس��المی را دربر گرفت. دشمن 

بعثی به قصد تجاوز و س��رنگونی نظام اسالمی 
با تمام قوا به ایران حمله کرد و کشور را درگیر 
آتش جنگ کرد. در چنین ش��رایطی محمد را 
یارای ماندن نبود. او خیل��ی زود برای مقابله با 
دشمن متجاوز به جبهه های سر پل ذهاب رفت 
و مسئولیت بس��یج و جذب نیروهای بسیجی 
و س��پاهی را برعهده گرفت. او برای مدتی نیز 
فرماندهی عملیات سپاه پاسداران تویسرکان را 
عهده دار شد و پس از بازگشت به کردستان، این 
بار با عنوان مسئول محور خودش را آماده نبرد با 
دشمنان کرد. شهید دالوری در مسئولیت های 
خود فرماندهی الیق و کارآمد بود و به هیچ چیز 
جز انجام وظیفه فکر نمی کرد. ش��هید محمد 
دالوری در گرماگرم عملیات رمضان در حالی که 
گردان فتح را فرماندهی می کرد به یک مین که 
توسط مزدوران بعثی در منطقه کاشته شده بود 
برخورد کرد و به شدت مجروح ش��د اما با این 
حال دست از مبارزه و هدایت نیرو ها نکشید و با 
وجود خونریزی شدید با روحیه خوب در منطقه 
حضور داشت. اما جراحت  ها کار خودش را کرد 
و این فرمانده شجاع پس از انتقال به پشت جبهه 
به علت جراحات شدید شربت گوارای شهادت را 
نوشید و آسمانی شد. شهید محمد دالوری که 
می توانست یکی از فرماندهان بزرگ جبهه  ها 
باش��د برای آخرین بار در عملی��ات رمضان در 
منطقه عملیاتی ش��لمچه با سمت فرماندهی 
گردان فتح و در روز 23 تیر 1361 مصادف با 22 
رمضان 1402 به شهادت رسید تا یاد و نامش 
برای همیشه نزد ملت ایران جاودان باشد. شهید 
دالوری در وصیتنامه ای که هش��ت ماه قبل از 
شهادت نوشته،  با آگاهی و درکی باال از حضور 
در جبهه، چنین می نویسد: »اکنون که به جبهه 
حق علیه باطل رفته ام تنها یاری دادن دین خدا 
و لبیک به ندای امام حسین)ع( در روز عاشورا 
است. خوب است بنویس��م تا دشمنان بدانند 
که آگاهانه و آزادانه راهی را انتخاب کرده ام که 
الگوی اسوه آن پیامبر)ص( و علی)ع( است. در 
این راه هر چه پیش آید راضی هستم به رضای 

خدا و تسلیم در برابر خدا. «

گفت وگوی » جوان « با خواهر شهید ابوالقاسم مقدسی  از شهدای عملیات رمضان 

 برادرم وصیت کرد موتورش را بفروشیم و خرج جبهه کنیم
  صغری خیل فرهنگ

شهید ابوالقاسم مقدسی در ۲۵ تیر ۱۳۶۱ 
در عملیات رمضان به شهادت رسید. وی 
در وصیتنامه اش نوش�ته ب�ود: »مقداری 
پول پس انداز کرده ام. موتورس�یکلتم را 
هم بفروش�ید و  با پول پس انداز به جبهه 
هدیه کنید ت�ا صرف هزینه ه�ای جنگ 
شود.«  برای آشنایی با این شهید عملیات 
رمض�ان ب�ا خواه�رش فاطمه مقدس�ی 
هم کالم ش�دیم . روایت ه�ای این خواهر 

شهید را پیش رو دارید.
     

  کارگر ساختمان
خانواده ما پرجمعیت ب��ود و در کانون خانواده 
ما صفا و نورانیت و همدلی موج می  زد. فضای 
زندگی ما با نوای قرآن حال   و هوایی دیگر پیدا 
کرده بود. ما سه خواهر و شش برادر بودیم که 
ابوالقاسم متولد 20 آبان 1344بود و تا کالس 
ششم بیشتر درس نخواند. ابوالقاسم تحصیالت 
ابتدایی را در آموزش��گاه »انقالب اس��المی« 
روس��تای غنی  آباد به پایان رس��اند. آن زمان 
شغل پدرمان کش��اورزی بود و ابوالقاسم قبل 
از رفتن به جبهه هم کمک کار پ��در بود و هم 
پیش برادر دیگرم که سرگرم ساختمان سازی 

بود کار می کرد.
  اشعار حماسی و رزمی 

با ش��روع جنگ تحمیلی ابوالقاس��م به همراه 
چهار ب��رادر دیگرم برای دفاع از کش��ور راهی 
جبهه ش��دند. مادر و پدرم مخالفتی با حضور 
بچه ه��ا در می��دان نب��رد نداش��تند. م��ادرم 
برای مان تعریف می کرد که وقتی ابوالقاس��م 
می خواست به جبهه برود، نزد من آمد و گفت: 
»مادرجان! تصمیم دارم به جبه��ه بروم البته 
با رضایت ش��ما.« ما ه��م رضای��ت دادیم و او 

رفت. هرگاه می خواس��ت به جبهه اعزام شود 
خیلی خوشحال به نظر می رس��ید. چفیه اش 
را بر گردن می انداخت و دور خانه می چرخید 
و اش��عاری حماس��ی و رزمی را زیر لب زمزمه 
می کرد. زمان رفتن به جبه��ه به من و پدرش 
توصی��ه می کرد که ب��رای بدرق��ه اش از خانه 
خارج نشویم که مبادا احساس دلتنگی کنیم و 
بی تاب شویم. وقتی هم که به مرخصی می آمد 
همان چفیه ای را که زمان رفتن بر شانه هایش 

انداخته بود، به گردن داشت.
  رمضان، پاسگاه زید 

ابوالقاس��م س��ه بار به جبهه   ها اعزام شده بود. 
بار اول به منطقه کردس��تان رفت. در عملیات 
ال��ی بیت المقدس و آزادس��ازی خرمش��هر از 
ناحیه پا مجروح ش��د. بدون اینکه به خانواده 
اطالعی بده��د، جهت م��داوا و عمل جراحی 
در بیمارستان تبریز بس��تری شد که پزشکان 
موفق ش��دند چندین ترک��ش از بدنش خارج 
کنند. برادرم پس از بهبودی و مرخص   شدن از 

بیمارس��تان به دامغان آمد. در سومین مرحله 
از طریق بس��یج به جبهه اعزام شد. در نهایت 
هم در عملیات رمضان در س��مت تک  تیرانداز 
در خط مقدم حضور یاف��ت و در تاریخ 25 تیر 
1361 در همان عملیات به همراه دو تن دیگر 

از دوستان و همس��نگرانش به نام  های شهید 
علی مقدسی و ش��هید محمد نجاری در خط 
پدافندی پاسگاه زید )شرق بصره( به شهادت 
رس��یدند. پیکر مطهر ب��رادرم را به زادگاهش 
روستای غنی آباد منتقل کردند و در همان جا 

به خاک سپردند.
 پول فروش موتور

ابوالقاسم بس��یجی ش��جاع و والیت  مداری بود. 
برادرم از دس��ترنج خ��ود مبلغی پ��ول پس  انداز 
ک��رده ب��ود و در وصیتنامه اش س��فارش کرده 
بود که موتورس��یکلتش را بفروش��یم و همراه با 
پول پس  اندازش به جبهه  هدی��ه کنیم تا صرف 
هزینه های جنگ ش��ود. ابوالقاس��م رزمنده  ای 
شجاع و بانش��اط بود که باعث دلگرمی و روحیه   
دادن به همرز  مان خود  می شد. او انسانی وارسته 
و خداشناس بود. تمامی افکارش متوجه دفاع از 
میهن اسالمی و حریم ارزش های دینی بود. او در 
برابر گروهک ه��ای ضدانقالب موضع گیری های 
کوبنده ای داشت. ایش��ان اطاعت از رهبری امام 
 خمینی)ره( و دفاع از میهن اسالمی را یک تکلیف 
می دانست. بس��یار مهربان و باحیا بود. در میان 
افراد خانواده ما بس��یار باعاطفه و پرهیزگار بود. 
همیش��ه به مادرم می گفت: »مادرجان! شما هر 
چیزی که نیاز دارید به م��ن بگویید؛ خودم برای 
شما تهیه می کنم.« ابوالقاسم در کودکی رفتار و 
شخصیتی متین و بردبار داشت. با همسایگان و 
دوستان با محبت و خوشرویی برخورد می کرد و 
به خود اجازه نمی داد کسی را برنجاند. با توجه به 
سن کمی که داشت دید باز و فکر بلندی نسبت 
به مسائل مختلف داش��ت. برادرانش را نصیحت 
می کرد. به پدر و مادرم خیلی احترام می گذاشت و 

نسبت به آنها محبت خاصی ابراز می داشت.
  بخشی از وصیتنامه شهید

به امی��د پیروزی حق بر باطل و اس��الم بر کفر 
و س��المتی رزمندگان و پیروزی آنان و آزادی 
قدس از دس��ت اش��غالگران همه ش��ما را به 
خدا می  س��پارم. دیدار ما در روز محشر! عازم 
کربالیی��م برادر! خدای��ا! خدایا! ت��و را به جان 

مهدی، تا انقالب مهدی خمینی را نگه دار.

شهید دالوری در گرماگرم عملیات 
رمضان در حالی که گ�ردان فتح را 
فرماندهی می کرد به شدت مجروح 
ش�د اما با وجود خونریزی ش�دید 
با روحی�ه خ�وب در منطقه حضور 
داش�ت.  این فرمانده ش�جاع پس 
از انتقال به پش�ت جبه�ه به علت 
جراحات ش�دید ش�ربت گ�وارای 
ش�هادت را نوش�ید و آسمانی شد

ابوالقاس�م بس�یجی ش�جاع و 
ب�رادرم  ب�ود.  والیت  م�داری 
مبلغ�ی  خ�ود  دس�ترنج  از 
پ�ول پس  ان�داز ک�رده ب�ود و 
س�فارش  وصیتنام�ه اش  در 
ک�رده بود ک�ه موتورس�یکلتش 
را بفروش�یم و هم�راه ب�ا پ�ول 
پس  اندازش به جبهه  هدیه کنیم 
تا صرف هزینه های جنگ ش�ود

  مبینا شانلو
با زهرا مقدس�ی که خود همس�ر ش�هید 
علیرضا مقدس�ی اس�ت هم کالم شدیم تا 
از برادرش علی مقدس�ی برایم�ان بگوید. 
عل�ی در ۲۶ تیر ۶۱ در عملی�ات رمضان به 
شهادت رسیده  است. میان همکالمی مان 
متوجه ش�دیم علی اکبر مقدس�ی شهید 
دیگر این خانواده است که در فرصت دیگر 
از این شهید نیز خواهیم نوشت. شهید علی 
مقدسی وقتی می خواست رضایت مادرش را 
برای اعزام به جبهه بگیرد گفت: »مادرجان! 
تو چی؟ اجازه می  دهی بروم جبهه؟« مادر 
در پاس�خ گفت: »من چه کاره  ام که نگذارم 
بروی؟ من تو را در راه خدا قربانی می کنم!« 
و همین هم ش�د وقتی پیکر سوخته علی 
را ب�رای م�ادر آوردند بوس�ه ای بر س�ینه 
سوخته علی زد و دس�ت بر آسمان گرفت 
و گفت خدایا ای�ن قربانی را از م�ن بپذیر. 
متن پی�ش رو حاصل همکالمی م�ا با زهرا 
مقدسی خواهر شهید علی مقدسی است.

   
  مبارز انقالبی

علی متولد 20 دی   1341 بود. زندگی پرمشغله 
روستایی ما فرصت زیادی برای درس و تحصیل 
باقی نمی گذاش��ت. علی در مکتبخانه روس��تا 

خواندن را یاد گرفته بود. 13 ساله بود که صحرا 
و کار روستا را گذاش��ت و به تهران سفر کرد و در 
کارگاه تراشکاری برادر بزرگ تر، مشغول کار شد. 
علی اما در کنار کارهایش یک مبارز انقالبی شد 
و مقابل طاغوت قد علم کرد و تا پیروزی انقالب 
به مبارزه ادامه داد. یک روز با لباس و س��ر وضع 
خاکی وارد خانه شد. وقتی چشم مان به صورتش 
افتاد زدیم توی س��رمان ک��ه »یاابوالفضل)ع(! 
علی  جان! چی ش��ده؟ چرا کفش و لباس هایت 
خاکی اس��ت؟ چرا صورتت خونی اس��ت؟ کجا 
بودی؟ چه بالیی سرت آمده؟« علی گفت: »رفته 
بودیم شهر راهپیمایی.« گفتیم: »آخر برای چه 
می  روی که این بال ها سرت بیاید؟« لبخندی زد 
و گفت: »وظیفه اس��ت! باید برویم!« علی همان 
اولین س��ال  های انقالب خودش را ب��رای انجام 
خدمت سربازی معرفی کرد. هنوز یکی دو ماهی 
نگذش��ته به علت دیس��ک کمر و عمل جراحی 
از ادامه خدمت معاف ش��د. کمی بع��د با جلب 
رضایت پدر و مادرمان از بسیج روستا داوطلبانه 

به جبهه  های جنگ اعزام شد.
  اسماعیلی برای قربانی

گرفتن رضایت والدین مان چندان هم کار راحتی 
نبود. علی وقتی نتوانست رضایت پدرمان را برای 
رفتن به جبهه بگیرد رفت و کنار مادرمان نشست. 
بعد از چند لحظه سکوت با صدایی گرفته گفت: 

»مادرجان! تو چی؟ اجازه می  دهی بروم جبهه؟« 
مادرم گفت: »من چه کاره  ام که نگذارم بروی؟ من 
تو را در راه خدا قربانی می کنم!« آن  قدر خوشحال 
شد که از باالی کرسی پرید پایین و پیشانی    مادرم 
را بوس��ید. مادر می گفت:  »از ی��ک طرف مانده 
بودم که این چه جوابی بود ک��ه از دهانم بیرون 
آمد و از طرفی از ش��ور و شعف علی به وجد آمده 
بودم.« علی ب��ا همان حال ادام��ه داده بود: »اگر 
شهید شدم گریه نکنید ها! نگویید چرا این  طوری 
داماد ش��ده ای؟« هاج   و واج گفتم: »ببینم! پس 
چی بگم؟« گفت: »برام رباعی بخون. بگو به اون 
قرآن که آیش پیش مایه/ ب��ه اون آقا که تیغش 
ذوالفقاره/ سر از بالین عشقت برندارم/ که تا دین 

محمد برقراره.«
انگار کس��ی به دلم چنگ انداخت. خندیدم و با 
گوشه چارقدم اشک  های بی  اختیارم را پاک کردم. 
بعد از جلب رضایت من هم رفت سراغ پدرش. دو 
زانو مقابل پدر نشست و گفت: »بابا! مادر اجازه داد 
شما اجازه نمی  دهی؟« گفتم: »جان بابا! مادرت که 
بهت شیر داده بیشتر از من حق دارد! وقتی او اجازه 

بدهد من هم راضی  ام! برو خدا به همراهت!«
  رمضان و شهادت

برادرم راهی میدان ش��د و در رزم��گاه عملیات 
رمضان شرکت کرد و بعد با اصابت گلوله تانک به 
سنگر، در منطقه شرق بصره به شهادت رسید و 

هنوز پس   از سالیان سال خاطرات علی و مزارش 
در روستای سبز غنی  آباد زیارتگاه عاشقان اهل 

دل است.
  قاب عکس حجله

وارد که شد قاب عکس��ی را مقابل چشمان اهل 
خانه گذاشت. خواهرم خندید و به شوخی گفتیم: 
»علی  آقا! چق��در خودت را تحوی��ل گرفتی. چه 
عکس رنگی  ای از خ��ودت انداخت��ی! چه قابی 
کردی!« گفت: »راستی راس��تی خوب شده؟« 
گفتیم: »معلوم اس��ت! یک آدم خوش  تیپ مثل 
تو عکس بگیرد بد می ش��ود؟« خندید و گفت: 
»پس خواهرجان حلیمه  ! این عکس را بگذار تو 
حجله  ام!« دل مان لرزید؛ زبان مان خش��ک شد؛ 

دیگر جرئت نداشتیم به عکسش نگاه کنیم. 

  خواب شهادت 
خواهرم فاطمه تعریف می کرد که در پش��ه  بند 
کنار مادر خوابیده بودم که مادر از خواب پرید. 
گفت��م: »چیزی ش��ده؟« نگاهم ک��رد و گفت: 
»فاطمه  ج��ان! داغ علی روی دل��م می  ماند.« از 
جایم بلند شدم و دستم را روی شانه  اش گذاشتم 
و گفتم: »خدا نکن��د! خوابی دی��دی؟« گفت: 
»خواب دیدم علی حنا درست کرد و روی سرم 
گذاشت و بعد هم کتری آب داغ را آورد و ریخت 
روی سرم. آن قدر آبش داغ بود که دلم سوخت!« 
بعد هم س��رش را تکان داد و گفت: »فاطمه! به 
گمانم داغ علی روی دلم می  ماند.« چند دقیقه ای 
نگذش��ته زنگ خانه به صدا درآمد. چ��ادرم را 
برداشتم و رفتم جلوی در. پدر شهید ابوالفضل 
مقدسی بود؛ می  خواست آرام آرام خبرمان کند 
که مادر صدا کرد: » ه��ا فاطمه! می  گویند علی 
شهید شده؟« خبر شهادت که آمد رفتیم برای 
شناس��ایی پیکر. برادرم حاج   علی  اکبر دور و بر 
مادر می  چرخید و می گفت: »مادرجان! قربانت 
بشوم! آرام باش! جلوی دوست و دشمن، منافق 
و ضدانقالب خ��ودت را کنترل کن! صبور باش! 

آبروداری کن!«
  اللهم تقبل منا

وقتی باالی سر جنازه علی رسیدیم یک چشم مان 
به مادر بود چشم دیگرمان به پیکر سوخته علی. 
مادر کنار پیکر علی نشست. دهانش را روی سینه 
سوخته علی گذاشت و به عادت همیشه سینه  اش 
را بوسید. بعد هم از جایش بلند شد دستش را رو 
به آسمان بلند کرد و گفت: »خدایا! این قربانی را 

از من بپذیر!«

گفت وگوی » جوان«  با خواهر شهید علی مقدسی  که در عملیات رمضان آسمانی شد

بوسه مادر بر  سینه سوخته علی جا گرفت

  آرمان شریف
عملیات رمضان در تیرماه س�ال ۱۳۶۱ یک�ی از عملیات های مهم رزمن�دگان بود که 
پس از عملیات غرورآفرین الی بیت المقدس انجام شد. این عملیات با هدف تعقیب و 
تنبیه متجاوز صورت گرفت و رزمندگان حاضر در عملی�ات با تمام وجود پا به میدان 
نبرد گذاشتند. این عملیات در پنج مرحله انجام ش�د و تلفات زیادی از دشمن بعثی 
گرفت. ارتش بعث که در عملیات الی بیت المقدس شکس�ت سنگینی را از نیروهای 
ایرانی خورده بود، حامیانش از کش�ورهای مختلف در عملیات »رمضان« به یاری اش 
شتافتند و اجازه شکس�ت دیگری را به صدام ندادند. ش�هید محمد دالوری، یکی از 
فرماندهانی بود که در عملیات رمضان جانانه جنگی�د و در نهایت در همین عملیات 
مزد زحماتش را گرفت و آسمانی شد. در روز هایی که همزمان با انجام عملیات رمضان 
است نگاهی به زندگی مجاهدگونه این ش�هید بزرگوار داریم که در ادامه می خوانید.

 شهید محمد دالوری، فرمانده گردان فتح 
در عملیات کربالی 4)رمضان(

 اجر مجروحیت و شهادت 
یکجا نصیبش شد 
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