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  سخن ناشر
  

آنـان  . مان عليه تجاوزگران، يك نعمـت بـود         دفاع هشت سالة مردم ميهن    
 ايـن   جوانـان . مان را يك شبه به غارت برند         ساله 1400آمده بودند تا ميراث     

مرز و بوم با خون خود نهال نورس انقالب را آبياري كردند تـا آينـدگان بـر                  
  .اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

بالـد كـه ناشـر        هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
. باشـد  آور نبرد هشت ساله مـي      خاطرات فرماندهان سلحشور و رزمندگان نام     

ها دوري از آن روزگاران خـون و حماسـه،            ر چند ممكن است پس از سال      ه
هـاي    گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم كه نسل           

  .آينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود
  

  نشر صرير
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  1آباد نيزارهاي وحشي حسين
  

جمعـاً  . گذشـت   مـي مان بيشتر در مهاجرت پدر ما از عشاير بود و زندگي  
مهـاجرت تحـول مـدام اسـت در         . هار برادر و دو خواهر     چ ؛شش نفر بوديم  

  بـه سـر    جـايي ديگـر    بـه    جـايي وچ از   كـ  حيات و ما هميشه در حال        ةعرص
  .برديم مي

  وسـيع بـه آدم     منظـري نظيـر،     بي وسعت با آن    »ساردوئيه«هاي سبز    دشت
 اني مـشخص  كـ ي مـا بـا عـدم وابـستگي بـه م           كودكـ روزهاي  . كرد  هديه مي 

بعضي  غذاي ما معموالً نان جو و گندم و          . داشتيم اي  زندگي ساده  .گذشت مي
انات بيشترين استفاده   كمترين ام ك ولي ياد گرفته بوديم با       ، بود نهك اش ها  وقت

ي افرادي مـذهبي بـار آمـده        كودك از همان اوان     .را از زندگي خدادادي ببريم    
  .بوديم

                                                      
 سيد ناصر حسيني؛ برادر شهيد: راويـ 1
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اليف كـ تانجـام   د و   اشـ  ب »خـوان  سيد جـواد روضـه    «پدرم دوست داشت    
  .بود ه تقريباً هميشه با ما همراهكاي بود  غدغهمذهبي د

الس اول  كـ سيد جـواد    .  ساردوئيه بوديم  »فراش«يادم هست در روستاي     
 روز مادرمان سخت بيمار شد و ما همـه نشـسته بـوديم بـه                كي. دبستان بود 

ردم ديدم سيد جـواد     ك لحظه نگاه    كي. اميد همه قطع شده بود    . گريه و زاري  
 پيـدايش   اي از خانـه     در گوشـه  ه  كه افتادم دنبالش تا اين    بلند شدم و را   . نيست

هـايش بـه طـرف        زانو زده بود و دسـت      ، خلوتي گير آورده بود    ة گوش .ردمك
 كتحـر   بـي ؛ حالت خاصـي داشـت     .گفت  مي  زير لب چيزي   .آسمان بلند بود  

   . بودآسمانه هايش رو ب دست
  :گفتمبه او شگفت زده آمدم باالي سرش و 

اي و هيچ ناراحت     خيال نشسته   دهد و تو اينجا بي     مي مادرمان دارد جان   ـ
  !هم نيستي

  :ان داد و گفتك را تشآرام سر
  . دانيد دانم شما نمي  ميآنچه را من ـ

حال ه  ك چيزي نگذشت    .ه تمام شد برگشتيم   كدعايش  . و باز مشغول شد   
سـيد   از آن روز به بعـد        . است ه بيمار بوده  ك انگار نه انگار     خوب شد؛ مادرم  
ه آدم را   كـ  بـود     او  چيـزي در   .سلط روحاني خاصي روي مـا داشـت       تجواد  

  .داشت اختيار به احترام وامي بي
آبـاد   حـسين «نـار گذاشـتيم و در روسـتاي         كم  كـ م  كـ زندگي عشايري را    

پري سـاختيم و زنـدگي از سـر         ك. ن شديم ك سا »چمن«نار روستاي   ك »زيركي
ه، مـن و سـيد      فـصل مدرسـ   . امل داشت كپدر بر رفتار ما نظارت      . گرفته شد 

  روزهـاي پنجـشنبه  . تومـان 12رديم ماهيانـه  كـ جواد در شـهر اتـاقي اجـاره        
 كشكـ ، روغـن و     )لـواش (آباد و مادرمان مقداري نان تيـري       آمديم حسين  مي
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 ك يـ  ةوله بارمان تقريباً جير   كگشتيم البته پياده و      بعد برمي . ردك  مي همراهمان
 ةگشتيم و اين نحـو    مي  ديگر بر   هفته ةه دوباره پنچشنب  كتا اين . شد  مي مان هفته

الت زيـادي را بـراي درس       ك به هر صورت در شهر مش      .مدرسه رفتن ما بود   
با قـوطي چراغـي     . شديم  مي ل مواجه ك نفت با مش   ة براي تهي  .خواندن داشتيم 

آب و نفـت    . ردكـ   مـي   داشت امـا دود    كه روشنايي اند  كرده بوديم   كدرست  
يش فتيله گذاشـتيم و بـا همـين         رديم و ريختيم توي قوطي حلبي برا      كقاطي  

  . اي هم نبود  چاره.ساختيم  ميروشنايي مختصر
ارها را بـا  ك.  بود1341-42هاي   سال. تومان بود 5خرج ما در هفته تقريباً      

 هاي من را هم سـيد جـواد انجـام         اركثر اوقات   كه ا كرده بوديم   كهم قسمت   
  . داد مي

 10-11 .فت گذشـت  دوران ابتدايي سيد جواد در روستاهاي اطراف جير       
بيـشتر  . ردكـ   مي  را مجذوب   و افراد  مذهبي داشت   عرفاني و  ة روحي .ساله بود 

  . سپري شده بود»جيرفت« و »درياچه«دوران تحصيل او در روستاي 
 در  . خاصي برخوردار بود   ةحوصل ه با هم بوديم از صبر و      ك ابتدايي   ةدور

رون از مدرسه از     در مدرسه و بي    ه معموالً كمقابل برخوردهاي خشن و تندي      
ارسـاز  كه خيلي هم اين رويـه       ك خونسرد بود    ،زد  مي ها سر  السيكجانب هم 

  .بود
ه غـذا   كديدم    مي ،رسيديم  مي ه گرفته بوديم هر وقت از بيرون      كدر اتاقي   

زد و    مـي  ها را شسته و همه جـا از تميـزي بـرق            ها و لباس    ظرف شده،آماده  
  .خوشحال بود

نگري و تيزبيني   از آينده.رفت به شمار ميسيد جواد آدم منحصر به فردي   
الگـوي مـا     سال از من كوچكتر بـود،        4-5او با اينكه    . خاصي برخوردار بود  

  .  چه در خانواده و چه در بيرون.بود
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داد و مـا هـر       ميهايش چند سال از من بزرگتر نشان         در روابط و برخورد   
  . گرفت  ميمنشاء سيد جواد ةچه داشتيم از تجربه، پختگي و اخالق پسنديد

پدر هـر جـا     . شد  هفتگي در منزل ما بر پا مي       ةروضجلسة  مرتب  به طور   
و ...   سـاردوئيه و   ،جبالبـارز . برد ميخواني داشت، ما را هم با خودش         روضه

  . صداي گرمي داشت.خواند  ميمرتب روضه
. حشرات موذي زيـاد داشـت      پشه و . روستاي ما بسيار بد آب و هوا بود       

زار و   بايـست از گِـل      مـي  افـات كان و آبادي نداشت و بـه م       ترين عمر كوچك
  .رديك  مينيزارهاي وحشي عبور

  از مسير مرداب    روستا راه.  وحشي مثل گراز هم زياد بود      ةحيوانات درند 
شـديم پـا      مـي   ناچـار  .شد  مي لكه عبور و مرور واقعاً دچار مش      كگذشت   مي

  .نيمكها را طي  برهنه خيلي از مسير
دريـغ از   . اي روسـتا را در خـود پيچيـده بـود           ار دهنـده  گرماي خفه و آز   

 خرجـي بـه     ةپدرم بيشتر اوقات براي تهي    . مترين وسايل بهداشتي و درماني    ك
رد بـه   كوارد  به پدر   فشار زيادي   اين رفت و آمدها و سختي راه        . مدآ  مي شهر

ه بهبـودي   كـ شيد تا اين  ك دو ماهي طول     .بار سخت مريض شد    كه ي كطوري  
  .آباد متحمل شديم صه شرايط سختي در روستاي حسين خال.ردكپيدا 

 يني با توجـه بـه سـن پـا         .جا بوديم كتا سال دوم راهنمايي با سيد جواد ي       
هـاي   هايمان به دنبال بازي و سـرگرمي       سن و سال   ه هم كدر حالي   سيد جواد   

به نماز سر وقـت     . ردك  مي  او به معنويات بيشتر توجه     ،دوران نوجواني بودند  
گذاشـت و بـه     ميناركاري داشت هر چند مهم را وقت نماز      ك هر   .داد  مي بها

  . رفت  ميمسجد
ه در  كـ شتي و فوتبـال     كهمين طور به    . وهنوردي خيلي عالقه داشت   كبه  

شـدند و     مـي  هـا جمـع    ها هم بچه     بعضي وقت  .گفتند توپ بازي    مي آن موقع 
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فتند و گر  مينشانهآنها را ي كوچكگذاشتند روي هم و با سنگ       ميي  يها سنگ
ه البته آداب خاصـي داشـت   ك. شد  مي برنده،اش بهتر بود  گيري س نشانه كهر  

 عالقه نشان مـي داد و       سيد جواد به اين بازي     .ننده بود كو خيلي هم سرگرم     
  . تر از همه بود هميشه موفق
 با شخـصي  ،خوانديم  ميه با سيد جواد در جيرفت درسك 1349در سال  

ه براي اولين بار در سپاه ترويج كان آشنا شديم  اهل تهر »محمد عراقي «به نام   
 بـه مـسجد     ،آمـد   مـي  ه جيرفت ك ثر اوقات كا. ار شده بود  كآباد مشغول    خضر
براي اولـين  . ردك  ميهاي مذهبي و مسجدي را شناسايي   بچه  و رفت  مي جامع

رات امـام آشـنا     كـ تف ها از طريق آقاي عراقي با مبـارزات و         بار در همان سال   
انـد،   ردهكـ  در قم عليه شاه سخنراني       1342ه در سال    كشديم  شديم و متوجه    

  !اند ردهكتبعيد به جرم حمايت از اسالم و قرآن اي رخ داده و ايشان را  فاجعه
ه داشـت ايـن موضـوع را گرفـت و از            كسيد جواد، با هوشياري خاصي      

  . همان سال در خط مبارزات سياسي و ضد سلطنتي افتاد
ه كـ گرفـت     مـي   مرتب خـط   .ني و سري داشت   روابط پنها با آقاي عراقي    

رد و امام را به آنها شناساند و پيشتاز      كار  كها   بعدها خود سيد جواد روي بچه     
تيـزبين بـود و بـه همـين         . ت در شهرستان جيرفت شـد     كو بنيانگذار اين حر   

 در   و ردكـ   مي  امام را به طريقي از قم دريافت       ةرسال. خاطر هميشه موفق بود   
  .ردك  ميه مورد اعتماد بودند، پخشك و آشناياني جيرفت ميان دوستان

ه در آن شرايط ممنوع شده بودند و خوانـدن          كهاي ديگري هم بود      تابك
 تأليف امام خمينـي     »ومت اسالمي كح«  كتاب  مثل ؛شد  مي آنها جرم محسوب  

 عظـيم   ة ما را به گستر    ذهنرده بوديم و    كرمان پيدا   ك در   1351ه آن را سال     ك
توزيع اطالعيه و نوارهاي سخنراني امام نيـز بـه همـين            . بودرده  كاسالم آشنا   

  .گرفت  ميمنوال صورت
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. خوانـد   مي  درس سابق» آرشام«در هنرستان   و   بود   دهمالس  كسيد جواد   
ن هنرسـتان هـم      مسؤوال آن روزها افتاده بود توي خط تبليغ دين و مذهب و          

بـار از    ك يـ  .ردنـد ك بارها با سـيد جـواد برخـورد          . بودند  شده خيلي حساس 
هـا نفـوذ داشـت و طرفـداران          ه روي بچـه   كـ  به خاطر اين   ،مدرسه اخراج شد  

  .شدند  ميانقالب روز به روز زيادتر
  



  
  
  
  

2  

  1نجه و زندانكروزهاي ش
  

م  پـدر  .انات زيادي نداشت اما زندگي خوب و سالمي داشتيم        ك ما ام  ةخان
  .ه بايد روضه خوان شويكرد ك  مييدكسيد جواد تأبه 

. تـب پـدر يـاد گرفـت       ك سيدجواد هم قـرآن را در م       .امالً بلد بود  كرا  پدرم قرآن   
  در.بير رفـت ك اميرةرفت ولي بعدها به مدرس  مي را به مدرسة فردوسيدوران ابتدايي 

  . بود»احسان شريفي« فردوسي معلم ايشان آقاي شريفي پدر بزرگوار شهيد ةمدرس
تر از  كوچك ما دو نفر . سيد جواد با من بيشتر و بهتر از ديگران بود         ةرابط

روز به من گفت تو      ك ي .الس پنجم بودم  ك  و من  رفتيم  مي مدرسه. بقيه بوديم 
،  مناسبي براي مدرسـه رفـتن نيـست        زمان، زمانِ . به مدرسه بروي   ديگر نبايد 

اين وضع بـدحجاب درس    ه تو در اين شرايط و با        كشود   خداوند راضي نمي  
  .ردمكناراحت شدم و اعتراض  .بخواني

آيد و براي درس     مي اركومت اسالمي روي    ك ح هللاءشا خواهرم ان «: گفت
 بـيش از انـدازه      جـواد    سـيد   من و  . من هم قانع شدم    ».خواندن فرصت هست  
  .توانستم روي حرفش حرف بزنم صميمي بوديم و نمي

                                                      
 فرخنده حسيني؛ خواهر شهيد: راويـ 1
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در روسـتا   كه   پيش من    ، دستگير شود  كه توسط ساوا  كسه روز قبل از اين    
يش شما آمدنـد    پنند و اگر    كواهند مرا دستگير    خ مي« :گفت . آمد ردمك  مي ارك

شيم و يا قول آزادي     ك  مي هايش را  نيم، ناخن ك  مي ه اعدامش كردند  كو تهديد   
 .نك باور ن  ،نيكه دوستان مرا معرفي     ك در قبال آن از تو خواستند         و مرا دادند 

  . شما نگران نباشيد،آيم  ميها بر من خودم از پس اين
 تـا بـا خنـده و شـوخي دلـداريمان داد و رفـت              امـا او    ناراحت بوديم   ما  

 هـر  .رده بودنـد كاش  نجهكش.  بودك سه ماه در زندان ساوا  .ردندكدستگيرش  
  .آوردند  ميروز برايمان خبرهاي ناگواري

 خالصه مردم   ».نندك  مي اعدامش« :گفت  مي يكي. گفت  مي هر كس چيزي  
مـرگ شـده     دق   .شـديم   مي ردند و ما ذره ذره آب     ك  مي الغكالغ چهل   ك كي

 . خانـه زده شـد و سـيد جـواد وارد حيـاط شـد                روز درِ  كه يـ  كبوديم تا اين  
بـا   يعنـي    ؛طـور بـود     همـين  هميشه !ه زندان بوده  ك انگار نه انگار     ،خنديد مي

  .كرد ميشگفت زده  را همه رفتار و برخوردش
 داد و بررسـي    را گـوش مـي    ) ره(ه بود تا دير وقت نوارهاي امـام         كتوي خانه   

هرشـان را   ا به او پيشنهاد ازدواج بـا خو        و  خيلي دوست بود   »تر آيين كد« با .ردك مي
سيد جـواد    . رفتيم خيلي خوشحال شده و خواستگاري     با شنيدن اين خبر    .داده بود 

مان با قـرآن     خواهم اول زندگي   مي« :گفت . نوار قرآن گذاشت   اش  شب عروسي در  
 و  كـه بريزنـد   نتظر بوديم    ما همه م    و رده بود ك خانه را محاصره     كساوا ».آغاز شود 

  . ساله بود20 زمان ازدواج او. نندك همه را دستگير
 كخانم هم ي   ة عروس  مهري .با هم بود  بسيار ساده و    شان    عروسي عقد و مراسم  

  . مؤثري بودندكمك ازدواجشان پدرم ةهزين تامين در .مجيد بودهللا الم اكجلد 
جـواد را      سـيد  كواه سـا  كـ اي در راه داشت       و بچه خانمش پا به ماه بود      

  .ردكدستگير 



  
  
  

3  

  1هاي قرآن السك
  

ــاه محــرمدر هــر ســاله  حــضرت  مراســم عــزاداري ســاالر شــهيدان  ،م
 پـدران   .شد  برگزار مي السالم را در روستاي خاتون آباد        حسين عليه ال  هللاباعبدا

ني را از مــشهد و قــم بــراي ســخنراني و او بزرگــان مــا هــر ســال روحانيــ
  .ردندك  ميتخواني دعو هروض

امـسال  گفـت   » مـال قريـشي   كسـيد   « كـه بـود    51 يا   1350سال  به نظرم   
ه چندان دور از دسترس هـم نيـست و سـيد جـواد آمـد و              كسخنراني داريم   

  . بوداو باب آشنايي من با جلساترد و اين كخواني و سخنراني  روضه
روحاني هم براي سخنراني از     يك  .  بود منزل ما    شب آمده  كمال ي كسيد  

 ،يكـ يقبالً    و  مسلط است  .هستسخنران خودي   «: گفت .هد آورده بودند  مش
  .دو شب حرف زده بود

 تنـدروي  ،زنـد   مي سيد جواد عليه شاه علناً حرف     «: صداي پدرم را شنيدم   
بـا  ه  كـ ل ساز شـود و همـين مجلـسي را           كن است فردا مش   ك مم ،ندك هم مي 

  .دهيم نيم از دست ميكتوانيم اداره  ميافات ك مابهمين روحاني 
ل كه مـش  كد  ينكبياييد، اما طوري سخنراني ن     پدرم به سيد جواد گفته بود     
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 كه به سـاوا   ك نيروهايي هستند    ، چون داصالً سياسي حرف نزني   . درست شود 
  .ند و اين به صالح نيستنك  ميو ژاندارمري گزارش

 پايم  ،نمكه افشاگري ن  كاگر قرار است    . آيم نمي «:سيد در جواب گفته بود    
  ».اين رسالت من است. مي گذارمرا هم ن

  .شد  تر نزديك ما ةه رابطكها بود بعد از اتمام اين ماجرا
 هك روحانيوني بودند    .گذرانديم  مي  انقالب دوران راهنمايي را    ةدر بحبوح 

  و بـا حـرارت تـدريس       دادنـد   تشكيل مـي   الس قرآن كآمدند ساردوئيه و     مي
 عاشـقانه   ،گـشوده شـده بـود     اي   ه چشممان به دنياي تـازه     ك ما هم    .ردندك مي
وقت فرامـوش    هيچ هكحال و هوايي داشتند     ها   السكاين  . رديمك  مي تكشر

  بـه مـا    .آوردند  مي جواد و سيد ناصر حسيني     روحانيون را سيد   .شدني نيست 
 رد زبـان مـا    و و   ه رنگ و بوي سياسي داشت     كسرودهايي ياد داده بودند      هم

ه كـ هايي   ثر بچه كآن را ياد گرفتيم و ا     ه تقريباً قر  كهمين سال بود     از. شده بود 
شان  مذهبياعتقاد  ةها پاي  در همان سال  ، مشغول خدمت در سپاه هستند     اكنون

ي از كـ  ي .داديـم   مـي  هـا نـشان    السكـ  عجيبي بـه ايـن       ة عالق .بنا گذاشته شد  
 شـعري  ،ه بـه سـاردوئيه آمـده بـود       كـ  »رنجبر«االسالم   روحانيون به نام حجه   

 ، آن  رئيس پاسگاه منطقـه    . كه ورد زبان همه شده بود      سياسي يادمان داده بود   
الس ك ه سرك فردا   .را ترك كند  ساردوئيه  ش كرد   روحاني را خواست و وادار    

  .رفت رد وكبا گريه خداحافظي او آمديم، 
به ما گفتند   و   سيد ناصر و سيد جواد آمدند        .ما خيلي ناراحت شده بوديم    
ها را جـدي بگيريـد       السك. اشيد نگران نب  .يمدروحاني ديگري براي شما آور    

  .ردكه البته رئيس پاسگاه موافقت نك
  درگيـر  . رد نمـي شـديم     تفـاوت    بـي  نار وقايع كتحت تأثير سيد جواد از      

چـه   چه در بيرون و   . شده بوديم   خودباور .داديم  مي نش نشان ك وا  و شديم مي



 19 / هاي قرآن كالس  .....................................................................................

  .رديمك  ميتكمدرسه هدفمند حر در
 .داد  مي ه عربي درس  كلمي داشتيم    مع .دبيرستاني بودم آموز    دانش 56سال  

هجري شمسي تاريخ  ه جايگزين   ك تاريخ شاهنشاهي را     ، روز موقع درس   كي
 2535ه بـه جـاي   كـ ردم كـ من ناراحت شدم و اعتراض      . ردك امضا   ،شده بود 
ه كـ  بـدون اين ،عصباني شد و ما به اعتراضمان ادامـه داديـم  او   .1356بنويسد  
 قوي توسط سيد جـواد      ة اين انگيز  .افتاد مي  از اين موارد بسيار اتفاق     .بترسيم

  .در ما ايجاد شده بود
 هاي مذهبي  تابكاو  .  سيد جواد را تحت مراقبت شديد گرفته بود        كساوا

ة  رسـال   مـثالً  .آورد  مـي   بـه سـاردوئيه    هـاي انقالبـي     سياسي را از شهرستان    ـ
 ك امام را از تهران و قم آورده و در حـوالي بهـشت زهـرا زيـر خـا                   حضرت

 آورد و بـين مـردم توزيـع         مـي  بيـرون آنهـا را     سر فرصت    بعد. ردك  مي نپنها
  . شجاعت عجيبي داشت.ردك مي

هايش بيش از حد      هميشه در سخنراني   ! واقعاً نترس  ؛نترس بود سيد جواد   
 ورزيـد و در خـدمت ديـن سـخنراني      مـي يـد كمعنـوي تأ و به مسائل عبادي   

يت فقيه باشيد و هر جـا       رد طرفدار روحانيت و پيرو وال     ك  مي  توصيه .ردك مي
  .نيدك بدون واهمه مبارزه ،ه ديديد به واليت توهين شدهك
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  1يكار ساواكپيمان
  

 سال سيزدهمن  بود و 1351 سال .بود سيد جواد در همسايگي ما مستأجر  
مبـارزه بـا رژيـم     بيشتر نداشتم و ايشان از همان زمان در راه تبليـغ اسـالم و             

 من محـصل    خواند و   مي در هنرستان صنعتي درس    او   .ردك  مي پهلوي فعاليت 
رمـان  كها در   تابستان.نيمكار ك مجبور بوديم سخت .شاورزي بودم كهنرستان  

هـاي سياسـي و    شـد را خـرج فعاليـت     مـي رد و آنچه عايدش  ك  مي كاري    برق
  .ردك  ميمذهبي
يل داده  كهاي زيادي در اين رابطه تـش       نداخته بود و شاخه   يالتي راه ا  كتش

 همـديگر را  ،ردنـد ك  مـي ها فعاليت دام از اين شاخهكه در هر    ك دوستاني   .ودب
  .نظير سيد جواد بود شناختند و اين محصول درايت و تدبير بي نمي

را دوسـتان   ...  ز فـساد و   كـ مثل آتش زدن مرا    هاي شهر  بعضي از عمليات  
در رابطـه بـا     . هـاي ديگـري هـم داشـتم         البتـه مـن مأموريـت      .توضيح دادند 

سري  كي ك و تهديد ساوا    آنها ردنك براي پيدا    ،دام از دوستان  كيري هر   دستگ
به عنوان مثـال سـيد       .ردمك  مي هاي مختلف به جيرفت پست     نامه از شهرستان  

هللا ا  حـزب  يه خـودش بـا امـضا      كـ اي را     من نامه  ،ردندكه دستگير   كجواد را   
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 رفـتم  ،ردم و چون تأثير آنچنـاني نداشـت  كرمان پست ك از   ،تهران نوشته بود  
  . و شهرباني فرستادمكبه آدرس ساوا نامه را تهران و

 تـا سـال     .فرستادند  مي تابكه  كداشت  رمان و قم    ك ارتباطي با دوستان در   
  . ساني هستندكها چه  تابك ةدانستم فرستند  من هم نمي1355
در سطح شهر بر عهده داشتند      دوستان توزيع آنها را     رسيد    مي هكها   تابك

  .شد  مي توزيع،ه از قبل شناسايي شده بودندك فراديها بين ا تابكو 
محمــود « ،»آبــادي نكــحــسين ر«هــا  تــابكه در توزيــع كــيــادم هــست 

... و  » بـر افـشاري   كا« ،»ابراهيم مـشايخي  «،  »زاده ناصر مقدس «،  »نژاد محمودي
در ...   نـوار و   ،تـاب، رسـاله   كردن  كـ پنهان  ها    اين .تر داشتند  حضوري پررنگ 

  .به عهده گرفته بودندهايشان را   خانه
محاصره و بازرسي منزل شما احتمال به سيد جواد خبر داده بودند امشب     

 فحشا بـود و چنـد       ةاي دربار  ه رساله كها يادم است     ي از رساله  كي.  است زياد
 بود به نـام  »بلوار هليل«حوالي  باغي در.  داده بودندا فتومشهورتن از علماي  

هـا را پنهـان      نديم و رسـاله   كاي   يم آنجا و چاله    به اتفاق رفت   .»باغ قاسم بيگي  «
ه هنـوز اسـت   كـ نيم و هنوز هـم  ك ه بعدها نتوانستيم جايشان را پيدا  كرديم  ك

  .اند پيدا نشده
ه گـرايش مـذهبي و      كـ خـواني و شناسـايي نيروهـايي         بيشتر براي روضه  

گذاشـت و     مـي  الس قـرآن  ك . رفت و آمد داشت    ، به روستاها  اسالمي داشتند 
ه ك چرا   ؛ پنج نفر بيشتر باشند    ،نبايد از چهار    گروهها ،بندي  در گروه  معتقد بود 

ه داشـت ايـن     كـ رود و با درايـت خاصـي          مي يالت باال كاحتمال لو رفتن تش   
  .مورد هيچ وقت اتفاق نيفتاد

 و  »عباسـعلي رسـتمي   «،  »محمد مشايخي «بار قرار شد به اتفاق شهيد        كي
 جيرفت براي تمـرين     ة حوم  در »وچكدشت  « برويم پشت    »ابراهيم مشايخي «
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زمستان بـود   .  بود شهيد مشايخي هم   و مربي    داشتيممري  ك ةاسلح. تيراندازي
. داد راه نمـي   رودخانـه و  بارندگي شديدي شده بـود      . وزيد  مي و سوز سردي  

 .جواد بـود   رفت و اين عادت مخصوص سيد       مي ارها بايد طبق برنامه پيش    ك
تا سـنگيني   سوار شدند   ديگر   دو نفر هاي   نفر روي شانه   قرار شد دو  به ناچار   

رود ديوانه شده بود و سـرماي سـياه         . باعث شود بتوانيم از رودخانه بگذريم     
 برگـشتن هـم     ل گذشتيم و  كخالصه به همان ش    .زمستاني هم از طرف ديگر    

  . آمديمبه همين منوال
رمـان را بـه عهـده       كشي ساختمان اوقاف واقع در خيابان ابوحامـد         ك سيم

 ه خيلـي جـوان بـه نظـر        كـ  را   اي  ار مـا روحـاني    كـ  روز پيمان  ك ي .گرفته بود 
 او. ردكـ مـان گـل      اويكـ نجك شـگفت زده شـديم و        .آورد ارك  سرِ ،رسيد مي

ه كـ ظهـر   . انالك كرد به حفر ي   كنار و شروع    كلباسش را در آورد و گذاشت       
 ردكـ روحاني را در اتاقي بازداشت      آن  ار  كپيمان. رديمكهار تعطيل   اشد براي ن  

  :جواد گفت  سيد. زدكتكتوانست   ميهكا  تا آنجو
  .است يكار ساواك پيمان،بچه ها مواظب باشيد -

  »!جا معلوم؟كاز «: پرسيدم
نجه و  كه بـراي شـ    كهايي است    شده اين روحاني قطعاً از دستگير    « :گفت

  ».ار شده استكار تحويل پيمانك
 متوجـه شـديم     ،روحـاني آشـنا شـديم     آن  ه فرصتي دست داد و با       كبعد  
هـاي اصـلي     ار از مهره  كپيمانكه   چرا   ،ص سيد جواد درست بوده است     تشخي
نـد  كنجه  كه مرتب ش  كار و هم براي اين    كها را هم براي       زنداني  و  بود كساوا
 .آورد  ميارك سرِ

  
  



 ............................................................................................ر   كسجاد لش / 24

  
  
  



  
  
  

5  

  1روزهاي داغ مبارزه
  

شـاگرد  . ، با سيد جواد آشنا شدم     »تربيتي«ه توسط شهيد    ك بود   1355سال  
 ،باشـند   مـي  همسرم ه در حال حاضر پدر    ك »النتريكضا  حاج محمد ر  « ةمغاز
توانستي   مي تقريباً همه جا   رد و ك  مي ها معموالً دعاي ندبه برگزار     جمعه. بودم

  .جنب و جوش سيد را ببيني حضور پر
توانـستي    نمـي  ،داد  مي ه مالقاتي دست  ك هر وقت    .مهربان رو بود و   خوش
  .ردك  مياطق دورافتاده بر پاها دعا را در من ني و بعضي وقتكاز او دل ب

 پـشتوانه   .پيش گرفته بود  در  بود و با انرژي عجيبي راه مبارزه را          همه جا 
هـاي   محبـوبيتش بـين بچـه       رفتـه رفتـه بـر      .ها شـده بـود     فتي و دلگرمي جير  

 تـا مغـز     بـود و  داغ  . چـسبيد   مي شا  روضه خواني . شد  مي اللهي افزوده  حزب
 اسـالم را  .  حرفهايش هـم گيـرا بـود        و ندخوا  مي گيرا. ردك  مي استخوان نفوذ 

  . پديده بودكجواد ي سيد. شناخت ميخوب 
  استفاده ها از حضورش    مثل خيلي  ؛شد  مي تر  ما صميمي  ةروز به روز رابط   

ه كـ اي بـود      چـشمه   او .رده بـوديم  ك ك سيد را خوب فهميده و در      .رديمك مي
  .ردك  ميمان را رفع تشنگي
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 بـا ايـشان در      ،آوردم  مـي  خبري گير   خط و  افتاد و   مي اتفاقي در بازار اگر  
ر ايشان  كه هم ف  ك بعد با افرادي     .گرفتم  مي گذاشتم و اطالعات هم     مي جريان
، »محمـود مـشايخي  «، »بر فارسيكا«، »باغخاني«، »ركروزپي« مثل آقايان   ؛بودند

  .آشنا شدم...   و»محمد مشايخي«
اي از    و عـده   ه تعدادي مشتري هم داشـت     كبود   ز فساد داير  كدر شهر مرا  

 نـدو و  كَسينما، مشروب فروشي،    . ردندك  مي آمد ز رفت و  كجوانان به اين مرا   
  . داد  ميه عذابمانك دز دوزخي بوك وجود اين مرا ،...

 ،ز باشـيم كـ بودن اين مرا ه دست روي دست بگذاريم و شاهد داير كاز اين 
ه در  كجايگاهمان را شناخته بوديم و اسالم خورشيدي بود         . شيديمك  مي زجر

  .ها تابيدن گرفته بود ظلمات بچه مسجدي
هـا   خواهيم سينما و مشروب فروشـي       مي  روز رفتم پيش سيد و گفتم      كي

نيـد  ك فعالً صبر «:گفت ان داد و  كرا آتش بزنيم نظر شما چيست؟ آرام سري ت        
  ».نمك  مي خبرتان،تا شرايط مهيا شود

صـد فرصـت    شيده و متر  اي كـ    نقـشه ه از قبـل     ك معلوم بود    .دلگرم شديم 
  .است

 هكـ اري كـ  الزم بـراي  ةزمينـ  «: روز گفتكه ي كچند ماهي گذشت تا اين    
  ».خواستيد انجام بدهيد فراهم است مي

  ». زن الجزايري استكسرنوشت ي «:گفت تابي به من داد وك
شـما  «: رد و گفـت   كـ نژاد را به من معرفي       محمد مشايخي و آقاي محمود    

پـول را   . و هم به وقـت احتيـاج داشـت        ار هم به پول     ك اين   ».نيدك اركبا هم   
ه وسـايل   كـ نـژاد و مـشايخي       يم دست محمودي  درديم و دا  كهمه با هم تهيه     
  .نندكرمان تهيه كمورد نياز را از 

بـازي شـبيه رولورهـاي       ة اسـباب  و اسـلح  درمان و بـا     كاين آقايان رفتند    
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ـ ردكـ   مي دودكخورد و بعد از شلي  ميشنگ مشقيفه كـ ي  نشهربا  و چنـد   
ه بـه   كـ مقداري طناب و چند دست لباس نظامي        . فش رول برگشتند  كت  جف

منـزل سـيد      در .رده بودنـد  كـ هاي فرم شهرباني شباهت داشت نيز تهيه         لباس
 در رويـارويي بـا       تـا  گـرفتيم   مي هاي الزم را ياد    جواد جمع شديم و آموزش    
  .نيمك خودمان دفاع مأموران شهرباني بتوانيم از

 رديم و سـعي   ك  مي ها به سيد جواد حمله     رينتم ه در كدرست يادم هست    
  .نيمكرديم چند نفري او را دستگير ك مي

ننده بوديم و تقريباً هيچ اطالعي از شوراي        ك نظامي و عمل     ةما فقط شاخ  
 ةه مـشغول فعاليـت در حـوز       كـ هـاي ديگـر      رد شاخه كعمل م گيرنده و  يتصم

 را بـا    ماه  كيم   چند بار از سيد جواد خواسته بود       . نداشتيم ،خاص خود بودند  
 وقتي اصرار زياد مـا را       .تفر د اما زير بار نمي    نكها آشنا    هاي ديگر شاخه   بچه

رده كـ  اگـر شـما خـداي ن       .پر مشقت هدف ما متعالي است و راه        «:ديد گفت 
 هيچ اطالعي از    ،هاي آنان دوام بياوريد    نجهكشديد و نتوانستيد زير ش     دستگير

هـا   ي بـه درون بچـه  ي ترفنـدها ابنتوانند آنها تا بهتر است، سي نداشته باشيد  ك
  ».يالت لو برودكنند و تشكنفوذ 

 گذاشـتيم و شـب طبـق      را  براي ساعت سه نيمه شب قرار انجام عمليات         
 ليتـر بنـزين و      50براي آتـش زدن سـينما حـدوداً         . م سينما قرار و نقشه رفتي   

  .گازوئيل همراه داشتيم
مـان را     برنامـه  ،داد  مـي  كشيكـ ه داخل سينما    كترس آتش گرفتن نگهبان     

اضطراب، اندوه و هـر     . شب عجيبي بود   .رد و نتوانستيم موفق شويم    كعوض  
 .داد  مـي ه به ما انـرژي ك باوري .اي شيرين داشت دلشوره .چه بود شيرين بود   

  آسـماني و خـدايي دارد، انـرژي عجيبـي          ةه انگيـز  كـ آدم براي انجام عملـي      
مانع باشند از سـر راه       را هم اگر  وهها  كتواند    مي هكند  ك  احساس مي  ،گيرد مي
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  .بردارد
 .م شـده بـود    كه نه، چيزي شبيه احتياط بر قلمـرو وجودمـان حـا           كترس  
  .شود و برگشتيم گفتيم نمي

ه بـه داليلـي     كـ  مـشايخي بـود      ةشيدن مشروب فروشي به عهد    كبه آتش   
ه تاسوعا  ك شب بعد    و باقي ماند    »ندوك«ار آتش زندن    ك فقط   .موفق نشده بود  

  .يات با موفقيت انجام شد عمل،بود
خـارج    سيد جـواد از جيرفـت      ،بود در صورت موفق بودن عمليات      قرار

. رمان برسدك به چهار عصرند و كت ك صبح حرساعت هفته ك  طوري.شود
ان برگشت وجود نداشته باشـد      ك ام كشيدن سوءظن ساوا  كو براي به بيراهه     

        بض مـسافرخانه را   گـاراژ و قـ     هـردار و فرداي روز بعد بليط جيرفت بلـيط م 
  .داشته باشد

  همـه نگاههـا بـه طـرف او    .نظـر بـود   زيـر شناخته شـده و  سيد در شهر   
نژاد مـأمور    من و محمودي،قيت در آتش زدن سينما    فبعد از عدم مو    .رفت مي

  .خيابان شهرباني شديم  واقع دريها زدن مشروب فروشي آتش
) كنـوني  ةفاطميـ (ا  منزل آقاي پوريان دبير دبيرستان ثري     ريزي   محل برنامه 

ه كـ آور شـدم    قبالً يـاد  . پوريان آشنا شده بوديم     با مشايخيتوسط شهيد   . بود
  .سيد مأمور تمام مناسبات بود

منـزل   ها در  ريزي امهها و برن   ثر مشورت ك ا  و پوريان مستأجر مشايخي بود   
 آن شـب قـرار شـد        ،هـاي دقيـق    ريـزي  بعـد از برنامـه    . گرفت  مي او صورت 

  .ندكار را تمام كبردارد و مشايخي پوريان را 
امالً كـ وچه كـه    ك. كند كمحل مورد نظر پار   و در   برد  ب  ماشين را  قرار شد 

 بعـد از نيمـه شـب از         سه داخل صندوق عقب بخوابد و ساعت        ،شد  خلوت
گشت داخـل    مي انجام مأموريت دوباره بر    زپس ا . بيايدصندوق عقب بيرون    
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ماشين را به بيـرون   رفت و  مينه صبح پورياكخوابيد تا اين  مي انكصندوق پي 
 بـا هــم  آمــده وصـندوق بيـرون    زمـشايخي نيــز ا . ردكـ   مــياز شـهر منتقـل  

  .ندگشت برمي
هم   من .ندكار را تمام    كسته بود به علت تنهايي      نتوانبه هر حال مشايخي     

ار را  كـ   وضـعيت  زدم و ايـن     مـي  ام شده بودم و پياپي عطسه     كسخت دچار ز  
وت محـض الزم بـود امـا بـا          كين عملـي سـ    براي انجام چنـ   . ردك  مي لكمش

  .شد  ميوضعيت من احتمال لو رفتن عمليات زياد
ار را كـ گـشت و   رمـان برمـي  كشد و اگر سـيد جـواد از     ميار بايد تمام ك
آن همه انرژي     و شايد از   خورد  مي ها به هم   ريزي  اساس برنامه  ،ديد  مي ناقص

  .استك  مييالتكو دلگرمي تش
ه بيـدار   ك گذشته بود    سه نصف شب  اعت از    شب خوابيديم و س    ،خالصه

 . دير شده بـود    .گذشت مي زمان سريع    .نم اذان گفته شده بود    ك  مي رك ف .شديم
  . به سرعت وسايلمان را برداشتيم، داخل ماشين گذاشتيم و راه افتاديم

. رده بودنـد  كار  كشروع به   تازه  ارگرهاي شهرداري   كوچه خلوت بود و     ك
 سحرگاه  .زد اي پر نمي   ه جا خلوت بود و پرنده      هم .به محل موردنظر رسيديم   

 آن كيدر  .رديمكاطراف را بررسي . پر تشويشي بر خيابان چنگ انداخته بود
  داخل بازبهه ك مشروب فروشي كوچك ظرف نفت را بيرون آورديم و از درِ      

وت كسنگيني س  انفجارو  شيد  ككبريت   مشايخي   .شد ريختيم داخل مغازه    مي
هـا را گذشـتيم و       وچـه ك. بـا آخـرين سـرعت دويـديم       . ستكسحرگاه را ش  

 رود را تا منزل مـشايخي كـه در          ةرانه هليل و حاشي   كخودمان را رسانديم به     
  . دلچسبي داشتطلوعچه آن روز .  نفس دويديمك بود ي»آباد صاحب« ةمحل

 ؛اي در خودمان رسـيديم      به باور تازه   . سرشار از رضايت   . شده بودم  كسب
نمـاز  .  نـوع شـوق دلپـذير و لـذتبخش       ك يـ  ،ونـي شف عميـق در   ك نوع   كي
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 ريختـيم داخـل     ،رمان تهيه شده بـود    كه از   ك وسايلي را    . چه نمازي  ؛خوانديم
ارش كـ ه مـشايخي در     كـ متوجه شديم   صبح   8تقريباً ساعت    چاه فاضالب و  

  .ندكسب كسته موفقيتي ننتوا
 ه هر ساله برگـزار كشديم و رفتيم ده براي مراسم عزاداري  از شهر خارج  

 نژاد و محمد مشايخي تصميم به ادامه اين روند          شب بعد محمودي   .رديمك مي
  .گيرند مي

  :ردك  ميمشايخي تعريف
نژاد گفتم بيا برويم ببينيم صاحب مشروب فروشي چه حالي           به محمودي «
نارمان ايستاد  ك ماشين شهرباني    ،آمديم  مي وچهكه از توي    كطور   همين !دارد؟

 ة نـام راننـد    »پـورهنري « آقـاي    . بازرسـي داد   و رئيس شهرباني وقت دسـتور     
همه جـا را خـوب زيـر و رو      صندوق عقب ورفت سرِو شهرباني پياده شد   

. ار تمـام اسـت    كـ ه  كـ ردم  كـ ر  كـ  مـن ف   ،ه رسـيد  كـ  بعد نوبت خودمان     .ردك
شيد و بـدون    كـ  بيـرون    ،نژاد بود  ه در جيب من و محمودي     كرا  هايي   اطالعيه

هـا   اطالعيـه !  تا شده گذاشت سر جايشان     لك به همان ش   ،ندكه نگاهشان   كاين
ر لـو   كه خدا را شـ    كزدن مشروب فروشي و بستن سينما بود          مربوط به آتش  

هـا قـبالً در      ريـزي  برنامه. شيمكندو را به آتش ب    كقرار شد   . راه افتاديم . نرفت
 قـرار بـود   .نترل شده بودكامالً ك آن شب خيابان  .منزل پوريان انجام شده بود    

  :پوريان گفت. ار شويمكح دست به اذان صبموقع 
  مـن از سـمت خيابـان لرهـا         .نيـد ك كندو پار ك ةوچكشما ماشين را در     «
شوم سمت حمام     مي شيدهك حمام   ة به بهان  ، اگر مأموري پيدايش شود    .آيم مي

ل و شما دست به     نشينم پشت ر    مي آيم و   مي شهرداري و در غير اين صورت     
  ».ار شويدك

شيده شـد سـمت ماشـين و        كـ رد و   كـ تـاهي   وكث  كـ وچه م ك پوريان سرِ 
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اي پـشت مغـازه      نج خرابـه  كـ  مورد نياز را قبالً      وسايل. عالمت داد امن است   
  .گذاشته بوديم

ولر كـ انـال  ك پريديم پـشت بـام و از    .نفت، بنزين و صابون قاطي هم بود      
ديوار .  فوراً پايين پريديم   . ريختيم داخل  ،شد  مي ه حدوداً بيست ليتر   كمواد را   

شيده كـ ه  كبريت  ك .نژاد ايستادم  هاي محمودي  روي شانه . ي داشت كچوكدرز  
ه روي سقف مغازه بود بـه هـوا      كولري  ك . انفجار عجيبي صورت گرفت    ،شد

  .مغازه پايين ريخت سقف رفت و
رب مغازه توي خيابـان پـرت شـده          د ،شي آمديم كه براي سر  كفردا صبح   

  .بود
ـ  از ايـن مــاجرا   بعـد  .ز فـساد در شـهر تخريـب شـد    كـ ين ترتيـب مرا دب

 بعـدها فهميـدم     .هاي چاپ و منتشر شـد از ناشـرش خبـر نداشـتيم             اطالعيه
جـا ايـن اطالعيـه را         همـان  ،رمان بود كه دانشجوي زبان دانشگاه     كمشايخي  

 بعدها معلـوم شـد      . حرفي نزد  باره     سيد جواد اصالً در اين     .رده است كچاپ  
  . شده استپور پخش ايشان و باغخاني رسه توسط شهيد مشايخي، همك

 به خدمت سربازي    ،ها و سينما   بعد از ماجراي آتش زدن مشروب فروشي      
حـسين باغخـاني دسـتگير      و  ه سـيد جـواد      كـ  به ما خبر داد      »نوزايي«. رفتيم
ه در سـطح    كـ ر اتفاقـاتي را     اخبـ ا او.  برادر نوزايي هم خدمتي ما بود      .اند  شده

م شهداي قم گرفته شده     در تبريز چهل   ه مثالً كآورد    مي افتاد برايمان   مي شورك
اي   عـده   و انـد  ردهكـ ها مراسم اربعين شهداي قم را برگزار         است و يا تبريزي   

  .اند شهيد شده
ه كـ سال شـد    كـ  ي .بـه اصـفهان رفتـيم     و   چهار ماه آموزش تمام شـد        ،سه

اش  ها نتوانسته بودند عليه    يك پس از اينكه ساوا    .نتوانستيم سيد جواد را ببينيم    
  .اد شده بود آزمدركي درست كنند،
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رده كهاي سختي را تحمل  نجهكه شكرد ك تعريف بعد از تمام آن ماجراها   
  بيهوش شكنجهثر اوقات از فرط     كاند و ا   دستبند قپاني به دستهايش زده    . است
 بعد از    در نهايت  و. ترين چيزي را لو داده باشند      كوچكه  ك بدون اين  ،شده مي

  :د گفته بوكفرسا رئيس ساوا  طاقتةنجكآن همه ش
  »... ولي برويد،ار شماهاستكه كدانم  مي«

 به محض شنيدن    .نندكه سربازان از سربازخانه فرار      كامام دستور داده بود     
درنگ رفتيم سـراغ      بي ،ه رسيديم كجيرفت  به  . رديمكاين فتوا از پادگان فرار      

 مـاه   كه يـ  كـ شهيد قريشي هم با وجود اين     . رده بود كه تازه فرار    كجواد   سيد
  :به سيد گفتم .رده بودك فرار ،پايان خدمتش باقي نمانده بودبيشتر به 

 .نيد ما حاضـريم   كه شما اتخاذ    ك هر تصميمي    .ما در خدمت شما هستيم    «
  ». استم اعدام زدهكهاي ما ح هر چند رژيم روي پرونده

  :جواب داد
 اسـت و همـه   كوچـ كام اما جيرفت جاي فعاليت نيست، شهر     من آماده «
  .نيمكچ وك بايد .نظريم زير

  »!جا؟ك«: تيمگف
تـوانيم    مـي  همـان جـا    رمان بازتر اسـت و از     كدستمان در   . رمانك«: گفت
  ».نيمكها را ساماندهي  هاي بچه فعاليت
ه بـه  ك »ماليري محمد نژاد«رمان به نام    كت در   شدوستي دا . رديمكت  كحر

ه بـساز   كـ  هـم داشـت      »انجم شـعاع  «دوست ديگري به نام     . منزل وي رفتيم  
 خانه نمور بود و فصل هم .اي نوساز داشت روي سيلو خانه  روبه.بفروش بود

  .آمد  مي سوز عجيبي وي داردكه زمستان خشكرمان هم ك. فصل زمستان
تي ك خدا شاهد اسـت مـو      ، قشنگ يادم هست   .رديمكبه سختي نفت تهيه     
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ـ       سـر  1»پِـست «بـا    بيـشتر    .ر و مختـصري وسـايل سـاده       وداشت و چراغ وال
  .رده بودكمراهش ه مادرش هكردند ك مي

ه كـ خانواده آقاي ماليري هر چه طال داشتند داده بودند دست سيد جواد             
 »شمسي«سي به نام    ك جواهرات را برد و داد به        .ندكبفروشد و خرج انقالب     

 ريال از ايـن پـول       كارهاي انقالب شد و ي    كه خرج   كو مقداري پول گرفت     
  .ردكاش در آن شرايط طاقت فرسا خرج ن را براي خانواده

ز ديديم با  مي ،آمديم  مي از تظاهرات يا جلسات   گرسنه و خسته    ه  كظهرها  
ه نـاراحتي معـده     كـ  مـن    .گذاشـتند   مـي  ها را آب زده و در سفره       ستهمان پِ 

  .شدم  مي مريض وداشتم، برايم بد بود
ه كـ بدهيد  حداقل نان و پنيري      ،رديمبابا آخه چه خبره، م     «: روز گفتم  كي

  ».ه ناراحتي معده دارمك من ،افتم  ميرنه از پابه درد جايي بخورد وگ
ه كـ هـايي نيـست      هـا، پـول     اين پول  .مت سنگ ببندي  كبايد به ش  «: گفت

قدر هـم نـق        بايد صرف پيروزي انقالب شود و اين       ،باب بشود كصرف چلو 
  ».نزن

  !نم؟كار كمانده بودم چه 
 به مـن    سيد جواد .  تومان پول برايم فرستاده بودند     4500حدود  ام    خانواده

ه كاي بود    طلبهاو   .»محمدحسين قاسمي «م قم پيش آقاي     ومأموريت داد تا بر   
گيـري   سري تصميم  كيالت فعالي داشت و بايد ي     ك تش 55 و   56هاي   سالدر  

  .شد  ميريزي و برنامه
 : قبـل از سـفر گفـت   ،اسـلحه تهيـة  ستان بـراي  كـ در رابطه با سفري به پا   

  »!نكجيبهايت را خالي «

                                                      
  .كنند ـ پِست غذايي محلي است كه از گندم درست مي1
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  »!چشم«: گفتم
 در  ي تومـان پنهـان    500  بـراي همـين    .افتـد   مي ه چنين اتفاقي  كدانستم   يم

  صـد تومـان پـس داد و        . جواد  باقي را دادم به سيد     .جيب بغلم گذاشته بودم   
  ».خرج سفرت« :گفت

  »...سيد آخه «:گفتم
هزينة  با   .ه بيشتر نيست  ك تومان   24كراية كرمان به قم      !آخه ندارد «: گفت
غـذا هـم    . ماني  مي هكباقي هم خرج چند روزي       . تومان 48شود    مي برگشت

  .شدم  ميكخالصه پانصد توماني به ما رسيد وگرنه هال» .فقط نان و ماست
 ها آوردند سر سفره و بـاز       ستشام از همان پِ   براي  دوباره  . رمانكبرگشتم  

براي درمان مـن    . رمان برد كمرا به بيمارستان    . ردك لعنتي عود    ةهمان درد معد  
امـشب   «:افه برد و گفـت    كرد و در راه برگشت مرا به        كخرج   تومان   70-60

   »!شما «: گفتم. و خنديد»استثنائاً خوش بگذران
  ».خورم ن نميم«: گفت

ار مـن   كـ   و  غذايي هم گير ما نيامد و سر       .برگشتم.  نپذيرفت .ردمكاصرار  
  .هاي هميشگي ستافتاد به همان پِ

ـ            در  مدتي   تـل  كوكا سـاختن    نائين و اصـفهان آمـوزش نظـامي ديـده و ب
 كمكبا  تا  رد  كار تشويق   ي مرا بس  .آشنا شده بودم  زا    و تير كمان آتش   مولوتف  

 بـه جـايي     »ركـ روزپي« و   »وهـستاني ك« روز با    ك ي .سيد توانستيم مين بسازيم   
 شار گذاشـتيم و امتحـان  كـ اي  خلوت و پرت و دور از آبادي رفتيم و در دره       

  .رديمك
 سه  ،روز دو  ك ي .ه عهده داشت  هاي اصلي را هميشه سيد جواد ب       زحمت

رومات ك و   ينكال  آزمايشگاهي، ةه شامل شيش  كارتن وسيله براي ما آوردند      ك
ه هم قبل از انقالب و هـم در اوج     كافي بود   ك ةوسايل مورد نياز به انداز    . بود
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 بعـد از پيـروزي انقـالب        . واقعاً بـه دردمـان خـورد        و رديمكانقالب استفاده   
  :گفت روز آمد و كي

اي  نيد و برگردانيد به همان مدرسهك وسايل هر چه هست جمع    ةماندباقي«
ه ما هـم بـرديم گذاشـتيم        ك مال بيت المال است      ،ه قبالً از آنجا آورده شده     ك

  .مدرسه
  

ــد  مــسؤولايــشان ــافقين و .  اطالعــات عمليــات ســپاه جيرفــت بودن من
 شـهر در    .هاي ديگر به شدت مشغول فعاليت بودنـد        كگروه ها و  تمونيسك

هـا در تيمچـه      كدام از ايـن گروهـ     كـ هـر   . سـوخت   مـي   هيجان عجيبي  تب
هــا هــم در ايــن تيمچــه  اللهــي حــزب  بچــه. تابفروشــي راه انداختــه بودنــدك
خواسـت   مي خواست مستقيماً وارد عمل شود و       سپاه نمي  .تابفروشي داشتند ك

  .امالً مردمي داشته باشدك ةمبارزه با آنها انگيز
سـيد جـواد بـراي       .ردنـد ك  مـي  زادانـه تبليـغ    گروهها آ  ةاوايل انقالب هم  

از همـان    «: بـه مـن گفـت      .ردكـ هـا را منـسجم        بچـه  ،هـا  كبراندازي گروهـ  
  ».نيدك تهيه ،رديدك  ميه قبالً تهيهكهايي  اسلحه

بـار بـا    ايـن . رديمكـ   مـي ها را با همياري سيد جـواد از بافـت وارد        اسلحه
م و بـه جيرفـت اسـلحه         اسلحه به اصـفهان رفتـي      ةر براي تهي  كپي برادران روز 

يـادم   .ردكـ ت مردمي مسلح    كرد و تحت عنوان حر    كها را جمع     بچه. آورديم
 ييهـا   از بچـه   »جواد انـصاري  «ه االن روحاني است و      ك »صيفي«هست آقاي   

  .فروختند  ميتابكه كبودند 
 فعلي شهرمان را به اتفـاق شـهيد سـيد جـواد             ة امام جمع  »طارم«آقا   حاج

آبـاد اسـت و از       هللاميثم طارم اهل ا   «: گفت» !ي باشن؟ كايشان  «:  پرسيدم .ديدم
ـ     او   ». ذهن آماده و عالي دارد     .محصلين خيلي خوب    رايمـأموريتي داشـت ب
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 فـت و روي درختـي در حيـاط خانـة تيمـي            ر  مـي   ه شب كشناسايي منافقين   
  و شناسـايي   گرفـت   مـي   و همه چيز را زيـر نظـر        ستنش  مي منافقين تا صبح  

  .درك مي
ها بـراي   يل داده بودند و تعدادي از بچهكاي تش  ميتهك گي، سازند در جهاد 

  بيـل بـر    .سـازي نبـود     وسايل مدرن جـاده    .رفتند آباد مي  سازي به اسالم   جاده
 مـردم را بـه       و سـاختند   مي  حمام ،ساختند  مي افتادند جاده   مي راهو  داشتند   مي

  .ردندك  ميتالش تشويق
انقـالب   . هـم بودنـد    »اديآبزيد«روزها خانم    نم آن ك  مي ركاز خواهران ف  

جـواد چـون     سـيد  .هنوز براي بسياري از مردم مناطق محروم جا نيفتاده بود         
خـوانين مخـالف انقـالب و     . ردكـ   مـي  اي حمـل    هميشه اسلحه  ،اي بود  ميتهك
  .آمدند  مييالت تهديدي جدي و خطرآفرين به شماركتش

تاي لت از روسـتايي عـازم روسـ       كبا موتورسي  «:ردك  مي سيد جواد تعريف  
 موتـور افتـادم     ك از تـر   . چند نفر اشرار مسلح راه را بسته بودنـد         . بودم ديگر

 بـرق و  پيراهنم سفيد بـود     . ردندك چهار، پنج موتور سوار تعقيبم       .توي شنزاز 
 ة تـا سـپيد    .ردمكـ  درآوردم و اسلحه را چال       آن را .  داشت هزد و شب ديد    مي

باد تا بهادرآباد پياده آمدم     آ از اسالم . هاي اطراف سرگردان بودم    صبح در بيابان  
  ». رساندمو بعد ماشين گرفتم و خودم را به نيروها

 .انـداخت   مـي  حتي جانش را بـه خطـر      اگر الزم بود     به مردم    كمكبراي  
 .ه به منافع خود بينديشدكآن شيد بيك  ميزحمت
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  1وتيكشب مل
 

هبي آن روزها از افراد سرشـناس مـذ       .  با سيد جواد آشنا شدم     1352سال  
گونه مسائل بودند دنبال   اينةه آن روزها تشنكساني  كمن مثل خيلي از      بود و 

 بعـدها هـم     .نمكـ ام را پيـدا      ردم تا توانستم گم شده    كتحقيق  . گشتم  مي سيك
  .نمكتر شويم و با خواهرش ازدواج  كه نزديكقسمت شد 

 ه در جيرفت جريانات سياسي و مـذهبي را رهبـري          كسي بود   كاولين  او  
روزها  آن. شناخت و با نمايندگان امام ارتباط داشت  مي امام را خوب  . درك مي

 دو تن از بزرگان ديگـر در        ،يكاي، رباني شيرازي و ي     خامنه هللاحضرت آيت ا  
رده بـود و از     كـ  ه سيد با ايشان ارتبـاط عميـق برقـرار         كجيرفت تبعيد بودند    
ان ممنوع بود   ه ارتباط با اين بزرگ    ك عليرغم اين  .گرفت  مي روحانيت خط مشي  

  .شد  مياش يهوشمندي سيد جواد هميشه مانع از دستگير اما نترسي و
ي از  كـ ي.  آمده بود سري به من بزنـد       . معلم بودم  »منوجان« در   1356سال  

 ،ه با من داشت   ك اي   دوستي ةخواني داشت و به واسط     هاي منطقه روضه   بومي
را ) ع(ين   امـام حـس    ةروضـ . ه سيد جـواد روضـه بخوانـد       كاز باني خواستم    

 با  .اش گيرا بود و آتشين       سخنراني .ردكربال سخنراني   كحادثة   دربارةخواند و   

                                                      
 جواد اميري؛ داماد شهيد: راوي 1
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.  اما همه منظور او را فهميدند      ،و هر چند نمادين   بود  ه همه فهم    كزباني ساده   
 سيد جـواد و جـسارت او خوشـش    ةه خيلي از روض كشب دوم باني روضه     

واني را سـيد برگـزار      ه شب دوم هم روضه خـ      كبه اصرار خواست    ،  آمده بود 
  .ندك

 شـب   كردنـد و آن شـب اصـالً يـ         ك مردم بسيار گريـه      .آشوبي شده بود  
 هـا از ايـن جريـان حـرف          سيد جواد رفت اما مـردم تـا مـدت          .وتي بود كمل
ه سـيد جـواد را      كـ خواسـتند     مـي  ديدند به اصرار    مي زدند و هر وقت مرا     مي

  .دش  ميرفت محبوب مردم مي سيد هر جا. نمكدوباره دعوت 
 ،گذرانـد   مـي  تـب مـذهبي   كرا به مطالعـه     خود  بيشتر اوقات فراغت    سيد  

 . استخدام نـشد   ،ه ديپلم برق داشت   كرد و قبل از انقالب با اين      ك  مي نقاشي هم 
 ه از صـبح تـا شـب زحمـت         كـ  يادم هست    .داد  مي شي ساختمان انجام  ك برق
رايطي توانست با هر ش     مي  از راحتي فراري بود و به همين خاطر        او .شيدك مي

  .سازگار باشد
 وقــت  هــر.ش داخــل پــايش بــودكتــر. بارهــا شــيميايي شــددر جنــگ 

  .گفت س هم نميك  رد و به هيچك  مي پايش را دراز،خواست نماز بخواند مي
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  1شوخي
  

 براي اولين بار نوار     1356سال  .  آشنا شدم  سيد جواد  راهنمايي با    ةدوردر  
ي واقـع بـود   كنار دامپزشـ ك ةوچك در هكمنزل سيد جواد   سخنراني امام را در   

داد و بـا      مـي   سيد تحويل مـن    ،شد  مي ه آورده كرا  هايي    بعد اطالعيه  .شنيديم
 »تـم گـاوان  « در روستاي ،ه شهيد مشايخي از شيراز آورده بودكثير  كماشين ت 
 چــاپ بــوديم و آقــاي  مــسؤولمــا. رديمكــ  مــيثيــرك جيرفــت تةدر حومــ
  .هده داشتيت پخش را به ع مسؤولپور باغخاني

 هللا رهبري و آيـت    معظم ه مقام كها سعادت نصيب من شده بود        در آن سال  
 رباني شيرازي در همسايگي ما مـستأجر بودنـد و مـا بـه راحتـي خدمتـشان                 

 با هم   .براي مرخصي به جيرفت آمده بود     و  سيد جواد سرباز بود     . رسيديم مي
تـي و جنبـشي     كره اگر ح  كرديم  كرفتيم خدمت اين بزرگان و سيد را معرفي         

ت وجود سيد جواد اسـت و از همـان          ك از بر  ،فرماييد در جيرفت مشاهده مي   
  .نيم و از روحانيت مشي بگيريمكه با هم هماهنگ كروز قرار شد 

ه در  كـ هـا     خيلي از بچـه    .ها در شهر بود    ز ارتباط بچه  ك محور دو مر   ،سيد
 سـيد   تـدبير شناختند و ايـن   همديگر را نمي،ردندك  مي يالت فعاليت كاين تش 

                                                      
 اكبر افشاري؛ همرزم شهيد: راوي 1
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  .داد به فنون مبارزه مسلط است  مينشان وجواد بود 
 .رد و مورد اعتمـاد همـه بـود        ك  مي خيلي خودماني و صميمي برخورد    او  

  . نبودك رسمي و خش،مناسبات
 روز سـيد    كي.  ابراهيم مشايخي مستأجر بوديم    ةه ما در خان   كيادم هست   

  مـرغ همـين    ،گردم  مي تا بر  «: گفت .جواد آمد و مرغي زير دستش گرفته بود       
  ». شما نان و ماست بخوريد.جا باشد

هـا    مـرغ را پختـيم و بـا بچـه          .ردكـ ها گـل      شيطنت بچه  ،ه رفت كبيرون  
 هـر چـه     .ه مـرغ را ببـرد     كهايش آمد     با خانم و بچه    نيم  و   نه  ساعت .خورديم
  :خنديدم وگفتم. ، پيدا نكردگشت
  ».ماست بخوريد  شما نان و،مرغ خورده شد«

ه كـ رديد ولي انقالب    كاري  ك خوب   ،الي ندارد كفعالً اش  «:گفتخنديد و   
  ».آورم  ميپيروز شد از دلتان در

آمد و صميميت سيد  دلخوري پيش نمي. ها با سيد جواد راحت بودند   بچه
  .جواد خيلي به محبوبيتش افزوده بود
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  1هچتابفروشي تيمك
  

مـذهبي دو   اوايل انقالب به همت شهيد حـسيني بـراي جـذب جوانـان              
و همين  ) س(تب زهرا كو م ) ع( تب علي ك اندازي شده بود به نام م       تب راه كم

با او  همين روزها هم     در. ردك عطفي براي آشنايي من و سيد جواد مهيا          ةنقط
  . ردكتر  كله ما را به هم نزديأ اين مس.ردك ما ازدواج كي از اقوام نزديكي

 عليـرغم   .ردكـ   مـي  كمـ ك سرپرست و نيازمنـد    هاي بي  هميشه به خانواده  
دست داده   ه در آن موقع پدرمان را از      ك ما   ،داشتخودش  ه  ك ماليالت  كمش

  .نصيب نبوديم هاي ايشان بي كمك از ،بوديم
ه كـ رد و مـرا بـرد   كـ تابفروشي راه اندازي كيك  مثال در سطح شهر  براي

ه كـ هـايي را    تـاب ك مـن پـول      .زدنـد   مـي  سربه آنجا   م  ك خيلي   .نمكار  كآنجا  
هاي شهيد   تابكها،   تابك. پذيرفت ه نمي كدادم    مي ته بودم به سيد جواد    فروخ

 كها هم ي   ك گروه . جمهوري اسالمي بود   ةشريعتي و روزنام   ترك د  و مطهري
وري چـشم   كـ  سـيد جـواد بـه        .رده بودنـد  كاندازي   تابفروشي در تيمچه راه   ك

 هـي گرو. تابفروشي را از خيابـان شـهرباني بـه تيمچـه انتقـال داد             ك ،دشمنان
  وقتـي بـه سـيد      .ردنـد ك  مي ردند و مسخره  ك  مي الؤآمدند و مدام از من س      مي

                                                      
 كرامت آرمان؛ همرزم شهيد: راوي 1
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هـا مثـل     ايـن .نـي ك بايد تحمل   ،نكبه اين مسائل توجه ن    «: گفت  مي ،گفتم مي
  ».مانند  ميف روي آبك

هميشه براي ازدواج ديگران پيـشقدم بـود و هـيچ وقـت بـراي خـودش                 
ه ايـن قـدر     كشما   «:گويد ي م  به سيد  »تر آيين كد«روز   ك ي .گرفت تصميم نمي 

 جواد پاسخ   سيد »؟كني  نميري  ك چرا براي خودت ف    ،دنبال ازدواج من هستي   
  »!نكات از من خواستگاري   پيش خانواده،اگر زياد مايلي«: دهد مي

مراسـم عروسـي خيلـي سـاده و          خوشرويي پذيرفته بـود و     تر آيين با  كد
  .اسالمي برگزار شد

 ما سـيد جـواد      ة پيشوان ، محمد آرمان  م شهيد كوچكبعد از شهادت برادر     
م برادر بزرگترم را داشت و شهادت سيد جواد واقعاً غيرقابـل بـاور              ك ح .بود

  .بود و سنگين
 ه اوايل انقـالب بـا هـم       كحتي در همان اردوهايي     . گفت  مي به موقع اذان  

  . را داد»سجاد« به او لقب »سردار سليماني« ،رفتيم مي
  
  



  
  
  

9  

  1ها  چماق به دستةحمل
  

هاي مذهبي عليه     در ارتباط با مسائل سياسي و فعاليت       1354حوالي سال   
مشغول تحصيل در دانشگاه شـيراز بـودم و          . با سيد آشنا شدم    ،رژيم طاغوت 

ه پـر جنـب و جـوش و خـستگي         كـ در رفت و آمدهايم به جيرفت سـيد را          
  .ديدم  مي،ردك ميفعاليت  ناپذير

ه بعدها سيد بـا     كوديم تا جايي     جزئي از هم ب    . صميمي شده بود    ما روابط
  .ردكخواهرم ازدواج 

بـر افـشاري، سـردار      كبرادران ديگري هم مثل سردار محمـد مـشايخي، ا         
ردنـد و سـيد تقريبـاً تنهـا         ك  مي ه جدي فعاليت  كشهيد صفر معناصري بودند     

امل با قرآن، كتب مذهبي، روايات و احاديث داشت و          كه آشنايي   كسي بود   ك
هـايي هـم در سـطح شـهر          السكـ . رادران جيرفتي بود  معلم و محرك باقي ب    

 ايـن   ةادار. شد  ، برگزار مي   مسائل مذهبي بودند   ةه تشن كساني  كمخفيانه براي   
ه بـه مـسائل     كـ سي را جـز او نداشـتيم        ك ما   . خود سيد بود   ةها به عهد   السك

ه منجـر بـه     كـ آشـنايي ايـشان بـا خـواهر بنـده           . امالً مـسلط باشـد    كمذهبي  
ه براي بـرادران    كهاي قرآني بود     السكي از همين    كي در ،ازدواجشان گرديد 

                                                      
  آيين؛ همرزم شهيد دكتر ماشاءاهللا: راوي 1



 ............................................................................................ر   كسجاد لش / 44

  .داد  مييلكو خواهران جداگانه تش
 57 تـا    54سياسي شهر جيرفت از سال      و  هاي مذهبي     اصلي بچه  ةهستاو  

 ةبـراي تهيـ     سالي دو، سه بار    .شيدك  مي با تالش خستگي ناپذير زحمت     .بود
هـا   تابك بعضي از اين .آمد شيراز ، ميه ممنوع بودند  كتب سياسي و مذهبي     ك

 مخفيانـه ريزي ماهرانه و     و با برنامه  رد  ك  مي قم تهيه  را هم از يزد و اصفهان و      
  .داد  ميبه جيرفت انتقال

 مـؤثري سردار شهيد محمد مشايخي هم در اين جريان نقشي اساسـي و              
ـ       كـ  ةراننـد او   .داشت هـا و    تـاب ك . داشـت  كه يـ  اميون بـود و گواهينامـه پاي
العـاده در    رسـاند و فـوق      مـي   شهيد مشايخي به جيرفـت     عموالًًها را م    اعالميه

  .ارش مهارت داشتك
دست ه  اي چماق ب    اطالع دادند عده   . بودم  من در شيراز   . بود 1357آبانماه  

انال ژانـدارمري وقـت از روسـتاهاي        كه از   ك كريزي ساوا  با هدايت و برنامه   
اي آن  ه توسـط كدخـداه    ك ك بلو ةاطراف جيرفت بخصوص از دهات حاشي     

رژيم به شهر   از   به عنوان طرفداري     ،آوري و هماهنگ شده بودند     مناطق جمع 
چشمي از افرادي     تا زهر  اند  را به خطر انداخته    ور شده و موقعيت شهر     حمله

  . بگيرند،هاي سياسي و مذهبي داشتند ه فعاليتك
رده و براي تظاهرات به شـهر       كبيش از صد نفر را با پول تطميع و تهديد           

  را مـورد اهانـت و      ننـد و او   ك  مي  شهر حمله  ة امام جمع  ةبه خان .  بودند آورده
 چند نفر از افـراد شـناخته   ةبه خان .نندك  ميدهند و زخمي  مياري قرار ك كتك

هـاي   ، شيـشه برنـد   مـي  جمله حاج نجف افشاري نيـز هجـوم     از مذهبي   ةشد
هي ارهـا تحـت فرمانـد     ك تمام ايـن     .نندك  مي نند و فحاشي  كش  مي  را اش  خانه

  .ژاندارمري وقت صورت مي گيرد
ه بـا هـم     كاي    به برادران پيوستم و در جلسه      .خودم را به جيرفت رساندم    
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 انتظامـات   ك يـ  ، براي حفاظت از شـهر      كه بندي رسيديم  داشتيم به اين جمع   
ت و  سنشـ  ار نمي كه ژاندارمري بي  ك عليرغم اين  .يل شود كمردمي و اسالمي تش   

 .ايفـا كـرد   ايـن قـضيه      اي در  جـسته  سـيد جـواد نقـش بر       ،اسلحه هم داشت  
 نفـر سـازماندهي     200 الـي    100ل حدود   كريزي اين تش   خصوص در برنامه  ب

 شـهر بـراي ايـن       ة در حاشي  ،نم هنرستان بود  ك  مي ركه ف كشدند و ساختماني    
ند كتوانست اسلحه تهيه     مي هكسي  كدر آن شرايط هر      .ار در نظر گرفته شد    ك
ـ مريكچه و اري كحاال چه شـ   تـا  1357 از اوايـل آذرمـاه   .شـد   مي مسلح 

نتـرل  كهاي اطراف شهر تحـت      ، شهر و جاده    به مدت سه ماه    پيروزي انقالب 
  .ها بود بچه

 . و همه چيز رنگ و بـوي مخـصوص گرفتـه بـود             آبستن حادثه بود  شهر  
 تحول عظيم در رفتار مردم به چشمو زندگي   سر آمدها، برخوردها و رفت و 

  .خورد مي
ط آوري درخيابان شهرباني و لرها جريان داشت مردم         گي به طرز نشا   زند

اضـطراب  . روزها روزهاي عشق و حماسه بود     . منتظر اتفاقي خوشايند بودند   
  . ه در دلهاي مردم اتفاق افتاده بودكو حادثه انقالب از بيرون نمي آمد 

تپيد و آن همه انرژي عصيانگرانه فراموش         مي در سينه هايشان نفسهايشان   
  .شدني نيست

ه درگيـري صـورت نگيـرد بـين شـهرباني و نيروهـاي              كخالصه براي اين  
 ه فقط كرديم به آنها قول داديم در صورتي      كره  كمردمي حزب اللهي با آنها مذا     

 نگهباني و نگهداري همان ساختمان خودشان باشـند و نخواهنـد در             مسؤول
 ننـد، بـه ژانـدارمري حملـه       كه در حال افتادن بود دخالـت        كشهر و اتفاقاتي    

. برادران مذهبي باشـد  ةنيم و انتظامات شهر و اطراف شهر همچنان به عهد    كن
ه اگـر از    كـ ه تهديـد شـدند      كـ ه به راحتي زير بار نمي رفتند تـا اين         كهرچند  
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گيرنـد و نهايتـاً       مي ساختمان ژاندارمري بيرون بيايند مورد حمله برادران قرار       
ا بخصوص مـاجراي    ه بوجود آمده بود در آن ساله      كبه دليل رعب و وحشتي      

، نيروهاي ژاندارمري و شهرباني صالح در اين ديدند         كتخليه ساختمان ساوا  
و عمـالً از    . ه تنها به حفظ همان ساختمان و اسلحه ومهمات خود بپردازند          ك

  .ردندكهر گونه دخالت خودداري 
رده بود و به مـسائل نظـامي هـم          كه تازه از زندان فرار      كنقش سيد جواد    

  .ننده بودكافي داشت نقشي تعيين كاطالع 
ه بـه پـاره اي از       كـ به هر حال در طول اين سه ماه، اتفاقات زيادي افتاده            

به سران و رهبران چماق بدست ها پيغام داديـم، اگـر    . ردكآنها اشاره خواهم    
 وارد شهر شويد و قصد تظاهرات داشته باشيد در مسيرتان تله هاي انفجاري            

  .نيمك  مين را منفجرگذاريم و ماشينهايتا مي
شود و هر چـه ديديـد ازچـشم خودتـان اسـت و در ايـن                   مي و درگيري 

ه دراين تبليغات مثل هميـشه سـيد جـواد         كراستا تبليغات و سيعي انجام شد       
ه از حاشيه شـهر   كردند  كنقشي زيربنايي داشت نهايتاً ترسيدند و به اين اكتفا          

ل كنــشوند و بــه ايــن شــننــد و بــه عنبــر آبــاد برونــد و وارد شــهر كعبــور 
  .بختيار نشان دهند طرفداريشان را از دولت
ـ   كـ  شهر دو تا پل خروجي داشت        ةتمام خيابانهاي حاشي    ةه روي رودخان

ي در قسمت ورودي شهر و دومي در ناحيه سرجاز در كهليل وجود داشت ي
مسير عنبر آباد و تمام خيابانها و راههاي منتهي به اين مسير توسـط بـرادران                

  .شد  ميظتمحاف
ه رهبرانشان در اختيارشان گذاشته     كچماق به دستها سوار برخودروهايي      

ه كردند بي آن  ك شهر عبور    ةبودند و مسلح به اسلحه هاي ژاندارمري از حاشي        
همه بچه هـا آمـده بودنـد تـا اگـر           . جرئت وارد شدن به شهر را داشته باشند       
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ه صـورت   كـ ه ريزي دقيقي    نند خوشبختانه با برنام   كاتفاقي افتاد از شهر دفاع      
ان ورود چماق به دستها بـه شـهر ميـسر           كلي پيش نيامد و ام    كگرفته بود مش  

  .نشد
ه روي داد انفجـار چنـد سـه راهـي بـراي ايجـاد رعـب و              كـ تنها اتفاقي   

ه صـداي مهيبـي داشـت و        كـ اوران چماق بدستها بود     كي  كوحشت در نزدي  
  .بيشتر صوتي بود و تأثير خودش را هم گذاشت

هنـوج ر ابـر عهـده       كه امنيـت منطقـه      كـ بعدي جريان خوانين بود      ةحادث
پيـروزي انقـالب     هنوج شهرستان نبود و خوانين مـسلح تـا بعـد از           ك .داشتند

اسـالمي بودنـد و اعـالم       نيروهـاي    سه ماهه از طرفـداران       ةيعني در اين دور   
 فري از افراد مسلح به شهر بياييم و    اروان هزار ن  ك كخواهيم با ي    مي هكردند  ك

 رهبـر انقـالب اعـالم    انقالبـي جيرفـت و از انقـالبِ       از نيروهاي مـسلمان و    
  .نيمكپشتيباني 

رديم و به اين جمع     ك تجزيه و تحليل     ونشستيم و روي اين جريان بحث       
با توجه به نيروهاي زياد      خوانين به جيرفت     ةه ورود مسلحان  كبندي رسيديم   

ال درگيـري و حملـه بـه         احتم ،ه در اختيار داشتند   كاري  كهاي خود  و اسلحه 
ه باعث غارت اسـلحه و مهمـات        كدهد    مي شهرباني و ژاندارمري را افزايش    

 عالوه  .نترل نيست كموجود در شهرباني و ژاندارمري خواهد شد و اين قابل           
ه در آن شرايط    ك بيني صورت بگيرد    شتاري غير قابل پيش   كن است   كبرآن مم 

 ةه اجـاز  كق به اين نتيجه رسيديم      هاي دقي  بررسي  بعد از  .اصالً به صالح نبود   
خواهيم پشتيباني    مي هكردند  ك اصرارانها باز   . ندهيمرا  ورود مسلحانه به شهر     

با ايـن شـرط     پذيرفتم  ما هم   . نيمكخود را از نيروهاي انقالبي جيرفت اعالم        
نيم و ثانياً انتظامات ك اروان را ما تعيين مي    ك اوالً قبل از ورود به شهر مسير         كه

ه سيد جواد   كريزي دقيق     آن هم با برنامه    ، ما باشد  ةت، بايد به عهد   كحرمسير  
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لي طراحي شـده بـود      كاروان به ش  ك مسير   .نقش اساسي در اين ماجرا داشت     
  .ه از حوالي شهرباني و ژاندارمري نباشدك

نهايـت  در . شيدكسيد در اجراي اين هماهنگي و نظارت انتظامي زحمت         
اروان كـ  ،شـد   مـي  خيابـان را شـامل     ه دو كي  ك مسير خا  كبيني ي  بعد از پيش  

  .خوانين پشتيباني و آمادگي خود را از انقالب اسالمي نشان دادند
 ا صـورت گرفـت    هتوسط آن به جهت حمايت از ما      هاي هوايي هم     كشلي

ريزي و پيشنهادات دقيـق سـيد جـواد           با برنامه  .نترل شده بود  كامالً  كه البته   ك
اي نديدنـد و     ترين صـدمه  كوچكـ و مـردم    به خـوبي بـه اتمـام رسـيد          برنامه  

  .درگيري با مقر شهرباني و ژاندارمري پيش نيامد
بـا آن از طـرف اسـتانداري بـراي          ه نيروهـاي خـوانين      كـ هايي را    اسلحه

ل كتـش  .ار بردنـد ك بعدها عليه خود نظام ب     ،مسلح شده بودند  حمايت از نظام    
هـاي   مي انگيـزه  هنوج قبل از پيروزي انقـالب اسـال       ك ة خوانين منطق  ةمسلحان

 در دوران طــاغوت بــا اجــراي اصــالحات ارضــي . نداشــتمــذهبيامالً كــ
هنوج ك ةخوانين بزرگ منطق ين وكهاي مال  مقداري از زمين   39 - 40هاي سال
هـاي   ل گيري انقالب بخصوص در ماه     ك با ش  .شاورزان تقسيم شده بود   كبين  
داري از  ان بـزرگ بـه طرفـ      كـ مال رژيم طاغوت، خـوانين منطقـه و      عمر  آخر  

هـاي اقتـصادي و بـاز پـس گـرفتن            نهضت اسالمي مسلح شدند كـه انگيـزه       
هـايي بـين     ردنـد و درگيـري    كتمرد  آنها   .هاي تقسيم شده وجود داشت     زمين

ه بعـضي   كبرادران سپاه پاسداران انقالب اسالمي و خوانين مسلح اتفاق افتاد           
 پيـروزي  نهايت،در  . هر چند ما هم تعدادي شهيد داشتيم    ،شته شدند كاز آنها   
  . يا از منطقه بيرون رانده شدندو  بعضي از آنها خلع سالح شدند ،با ما بود

 انتظامات و امنيت شهرستان جيرفـت دسـت بـرادران           57از اوايل آذرماه    
 حوالي روز نوزدهم و بيستم بهمن مـاه از طـرف امـام              .مذهبي بود  انقالبي و 
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نظامي توسط مـردم    ومت  كومت نظامي و عدم رعايت ح     كستن ح ك ش ردستو
ثـر  كا. هاي مـردم بـا نيروهـاي مـسلح شـروع شـد              درگيري .تهران صادر شد  

هـاي ديگـر توسـط       شهرستان ها و  هاي نظامي تهران و بعضي از استان       پادگان
  .مردم خلع سالح شدند

آوري  التي در رابطـه بـا جمـع       كدست مردم افتاد و بعدها مش     ه  ها ب  سالح
هـا از طـرف امـام        آوري اسلحه  دستور جمع با صدور   . وجود آمد ه  ها ب  اسلحه

خيلـي   .آوري گرديـد  الت زيادي از بين مردم جمع كبا مش ها    اين سالح  ،)ره(
ه تحويـل ندادنـد و بعـدها        كـ انقالب بـود    ها هم در اختيار ضد      از اين اسلحه  

جيرفت چون سازماندهي انتظـامي و       ار بردند اما در   كمتأسفانه عليه انقالب ب   
ـ       اللهي در  هاي حزب  و بچه   زياد بر  امنيتي قوي با زحمت    ه طي اين سه مـاه ب

  .، اتفاق خاصي نيفتادنترل شده بودكهمه چيز  ووجود آمده 
ه رهبري جريانـات امنيتـي   ك روز با سيد جواد و چند نفر از برادراني         كي

ه كـ نهايت تصميم گرفتـه شـد        و در     صحبت شد  ،را در شهر بر عهده داشتند     
اي انديشيده شود تـا      هرباني و ژاندارمري چاره   هاي موجود در ش    براي اسلحه 

ه بـا حـضور     كـ  اي  جلسهدر   .به دست مردم و نيروهاي مخالف انقالب نيفتد       
جواد حـسيني و سـردار شـهيد محمـد مـشايخي و تنـي چنـد از                   شهيد سيد 

بـا  قرار شـد   ،ه رهبري اين طرح را به عهده داشتند برگزار شده بود         كبرادران  
ه كـ  نـيم كره  كها مـذا    ژاندارمري براي تحويل سالح    فرمانده وقت شهرباني و   

ه شـهرباني و    كـ شيد  كـ ار به جـايي     كنهايت   در   ردند و كالبته قدري مقاومت    
ه متوجـه محاصـره     كـ بعـد    ژاندارمري توسط برادران مسلح محاصره شـد و       

 بـا  .هـا را تحويـل مـا بدهنـد       اي اسلحه   جلسه ردند طي صورت  ك قبول   ،شدند
 مهمـات   اين طرح به انجـام رسـيد و اسـلحه و     د سيد جوا  كمك هماهنگي و 

المال  هاي بيت  فشنگ هم از سالح   يك   حتي   .تحويل انبار نيروي انتظامي شد    
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  .سي نيفتادكبه هدر نرفت و به دست 
 بـا در    ،ه قبل از پيروزي انقالب به وجـود آمـده بـود           ك انتظامي   ةاين هست 

ل نيروي انتظامي   كهاي ژاندارمري و شهرباني، به ش      اختيار گرفتن تمام سالح   
 انقـالب  يه بعد از پيـروز كو امنيتي بسيار قوي در شهرستان جيرفت در آمد       

  . انقالب اسالمي نام گرفتةرد و كميتكاسالمي تغيير پيدا 
  
  



  
  
  

10  

  1برم  ميان راتگوش
  

 آشــنايي مــا از طريــق .مشــت بــا ســيد آشــنايي دا54 و 53هــاي  از ســال
 تقريباً از   . صورت گرفت  ،شد  مي گزاره در مسجد جامع بر    كهاي قرآن    السك

هـاي مـذهبي و      سال دوم راهنمايي سـيد نقـش اساسـي در رهبـري فعاليـت             
  .سياسي آن دوران داشت

اي و    خامنـه  هللا آيـت   حـضرت   ه رهبر انقـالب اسـالمي       ك 57شهريور  در  
ثـر  ك سعادتي نصيب ما شده بـود كـه ا         ، رباني در جيرفت تبعيد بودند     هللا آيت

 در رابطه با برگزاري مراسـم      . برسيم و جلساتي داشته باشيم      خدمتشان اوقات
  .داشتجواد بر عهده راهپيمايي در تظاهرات نقش اصلي را سيد 

بـراي آمـادگي در     . تـر شـد    آشنايي ما هنگام رفتن به جبهه بيشتر و عميق        
 و خود سيد به اهواز رفتيم       »رئيسي سيرفر «ه به اتفاق آقاي     كعمليات رمضان   

معموالً ماهـا   . براي ما برنامه بازديد گذاشت    سليماني  اج قاسم   و در آن جا ح    
ه سيد جـواد    كرديم تا اين  ك  مي تكخواني شر  هاي نقشه   السكبا سيد جواد در     

  . هن هم معاون وي شدكآقاي  فرمانده عمليات رمضان و
جنگ شـور    . زندگي واقعاً طعمي لذت بخش داشت      .روزهاي زيبايي بود  

                                                      
 محمد مشايخي؛ همرزم شهيد: راوي 1
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ه پهناي قلـب    ك اندوهي نرم    .ريز تير  كر بارش ي  ها زي  شوخي و خنده  . داشت
يدن شهيد خانعلي   شك جواد مخالف سيگار    يادم هست سيد   .گرفت  مي آدم را 

 ،شيدندكـ  ها سـيگار مـي     هاي آموزشي اگر بچه     السك  سرِ .و شهيد سيرفر بود   
 رفـت دورتـر     مـي  پاشيد روي سر و صورتشان و شهيد سيرفر هميشه          مي آب
  .آمد نار ما نميكنشست و  مي
دويـد دنبـال      مي  داشت و  كوچكچاقويي  هم   هميشه   .المي داشت كيه  كت
هـا   طعم اين شـوخي    ...خواهم گوشت را ببرم     مي زد وايستا   مي ها و صدا   بچه

ترين شـرايط زيـر      در سخت . شود وقت هم جدا نمي     هيچ ،هنوز با آدم هست   
.  بـود   در جمع ما تنها سـيد متأهـل        !اباحم قدر سرخوش و بي    رگبار گلوله اين  

ـ      ك حتي حاج قاسم سه روز قبل از اين        .ديگران مجرد بودند    ،ده بـه اهـواز بياي
ه بعـد از ازدواج مـستقيماً بـه         كـ رده بود و براي ما قابل قبول نبـود          كازدواج  

  .جبهه بيايند
اي   پـاره  ،ما رفتند ه از جمع    ك شهدايي   .اد ماندني بود  ه ي  روزهايي ب  ،روزها

دهد و چقدر دل   مييدنشان آدم را عذابه هميشه حسرت دك بودند   مااز تن   
  !شود  ميآدم براي آن روز تنگ
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  1باران آتش و سرب زير
  

در شـنونده   . هايش شور عجيبي داشـت      حرف .گردد  مي  بر 54آشنايي ما به سال     
 پيرزنـي بـه     ة در خان  .تر شد  بعدها ارتباطمان گسترده  .  ماندگار ،ردك جوششي ايجاد مي  
ـين جلـس      كتر از ميدان قدس اتاقي اجاره        نام خديجه، پايين    سياسـي و    ةرده بود و اول

هامـان   بعـدها فعاليـت   . مذهبي در جيرفت در آنجا توسط سيد جواد راه اندازي شـد           
با هم بـه سـربازي      . ز فساد ك مثل آتش زدن مرا    ؛داد  مي خوب هم جواب   بيشتر شد و  
  .نندكر ها فرا ه سربازان از پادگانكه امام فتوا داد كرفتيم تا اين
سـيد جـواد و     . در ترمينال پياده شديم   و  رمان  ك رسيديم   .رده بوديم كفرار  

وشـحالي در پوسـت خـود       خ از ديدن همـديگر از       .سيد ناصر ايستاده بودند   
 بعـد   .رديمك  مي ديگر از شوق گريه   كه در آغوش ي   ك طوريه   ب ،گنجيديم نمي

  »نيم؟كار كليف چيست؟ چه كت «:پرسيدم
ــه  «: گفــت ــتن ب ــست فعــالً رف ــصلحت ني ــدان م  احتمــال .جيرفــت چن
  ».نيمكايم تا از رفتنتان جلوگيري  تان بسيار است و آمده دستگيري
 فعاليتمـان   .شـديم    جمع مـي    دور هم   و رفتيم راهپيمايي   مي روزها. مانديم

  .تر هم شده بود گسترده و دوباره جان گرفته بود

                                                      
 نژاد؛ همرزم شهيد محمد محمودي: راوي 1
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ه كـ تـا اين  رده بـود    كـ  جنـگ شـدت پيـدا        .ردستانك رفتيم   ،ه شروع شد  كجنگ  
آمبوالنس گرفـت و    » .ر شهيد را ببريم   كبايد پي  «:سيد جواد گفت   . شهيد شد  »فاريابي«

 در مراسم تشييع جنـازه سـخنراني خـوبي          .رسيديمبه جيرفت   التي  كحاال با چه مش   
يت گرفت و مـرا      مسؤول جواد سيد. سپاري مجدداً عازم جبهه شديم    ك پس از خا   .كرد

  : توضيح داد وردكوز همه را جمع  ركه يكگذاشت معاون دسته تا اين
هم صد متـر بـه        آن ،نيمكت  كيلومتر حر ك بايد سه    .نيمك  مي امشب حمله «

  ».صد متر
آتـش سـنگيني از     . داشـتيم   مـي   سنگر بـر   ك هر صد متر ي    .رديمكت  كحر

 .ه ديـديم سـيد نيـست   كـ به سر حد رسيده بـوديم  . آسمان باريدن گرفته بود  
ه رفتـيم سـراغش را      كـ  جلـوتر    .جورديم بـه جـست    ك شروع    و نگرانش شديم 
   ».رفته جلوتر «:گرفتيم، گفتند

ه كـ  تـا اين   ،نيمكچه گشتيم نتوانستيم زير آن همه آتش و دود پيدايش            هر
 لگـد  .رده بـود كـ ه گيـر  كاي داشت »3 ـ  ژ« ةريز اسلحك بغل خا.باالخره آمد

حـاج قاسـم بـه      . ردكتيراندازي  به  مي به گلنگدنش زد و مجدداًٌ شروع        كمح
يت سـنگين تحمـل هـر     مسؤول توي آن موقعيت و با آن، خب. آمده بود  خط

ند كه آرامش   كسيد براي آن  . زد  مي ها تشر   حاجي به بچه   .شود  مي انساني تمام 
 مواظـب   ،نـي كطور رفتـار     ها اين  ه با بچه  كحاجي اينجا جايي نيست      «:گفت
توجـه    حاجي بي  ! بر اعصابت مسلط باش    ،نكنترل  ك حاجي خودت رو     !باش

 .ناگهان دستش تير خـورد و زخمـي شـد          .رف سيد خنديد و رفت جلو     حه  ب
  »... ديدي باالخره،خب، حاال چطوري «:سيد جواد گفت

ه كـ  به هم    .شيده شد ك به گردن آويخته به سمت سيد        حاج قاسم با دستِ   
هم زير باران آتش      آن ،نخند كي بخند   حاال.  ناگهان بمب منفجر شد    ،رسيدند
  !و سرب
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  1يكجانباز مال
  

 فاريـابي، شـهيد     هللاشهيد سعدا . ردستان اعزام شديم  ك ة به جبه  1360سال  
هنـوج  كهاي   سيرفر، شهيد مسلمي، محمد رئيسي، ابراهيمي و تعدادي از بچه         

ه بيـان شـدني     ك با شور و شوقي      .ه به اتفاق به مهاباد اعزام شديم      كهم بودند   
هـا   ه در انقالب ظرفيت  كطور    همان ،باور داشتم پيروزي از آن ماست      .نيست

  . هايمان تجربه شده بود و بازدهي داشت و توانايي
ه كـ مجموعـه اتفاقـاتي     بني صـدر بـود و   حرف حرفِها خالصه آن روز 

  سيد جواد هميـشه هوشـيارانه جلـو جلـو          .پيوست  مي پشت سر هم به وقوع    
  .رديمك  ميتكرفت و ما هم به تبع او پشت سرش حر مي

سپاه آنجا دست   . يالت نظامي ك يعني بازپرس تش   . شد چندي بعد دادستان  
 مـه كآوردند آقاي حسيني محا  مي ،گرفتند ه مي كها را    راتكدمو. ها بود  رمانيك

  .ردك مي
وپتري به  ك با هلي  . فاريابي تير خورد   هللاه شهيد سعدا  كهمان روزها بود     در

وقـع  ه خود سـيد تـا م      كاروميه آوردندش و از اروميه هم به تهران اعزام شد           
جنازه را براي تشييع به جيرفت منتقـل         .شهيد شدن فاريابي باالي سرش بود     

                                                      
 زاده؛ همرزم شهيد ناصر مقدس: راوي 1
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 ، عـراق  ةهـاي جنـوب، جبهـ      مراسم تدفين بالفاصله به جبهه     ردند و بعد از   ك
  . اعزام شد،ه من ديگر آنجا نبودمك...  هالويه ود

ميـل  ك جمعه دعاي    ه هر شبِ  كداند    مي  خدا ،ه بوديم كردستان  ك ةدر جبه 
شخصيت جالـب   . گفت  مي شد با صداي بلند اذان     ميه  ك ظهر   .ردك  مي برگزار

  .انگيخت  ميسيد جواد خيلي مواقع حسادت ما را بر
سيد جواد عاشق .  ارديبهشت ماه در مهاباد برف باريده بودهاي نيمهتقريباً 

وقـت   ه با توجه به شرايط خاص منطقه هـيچ ك طوريه  ب،ورزش واليبال بود  
 متـر از سـنگر بيـرون   كنيروهـا  . ندك كاش را تر  همطالع حاضر نشد ورزش و   

  . بودك خطرنا،آمدند مي
هـا    گـروه  .تعداد نيروها هم كـم     زني بود و   كي و پات  كها بيشتر چري   جنگ

همان روز برفي و سـرد، سـيد تـوپي           در .شدند هفت يا هشت نفر بيشتر نمي     
 كهـم يـ    مـن ، طرفكرد و طنابي بست و به ما گفت شما چند نفر ي  كپيدا  

 ةه برنـد  ك معلوم بود از پيش      .رد تا خيس عرق شديم    كقدر بازي    رف و آن  ط
ام كداد و به همين خـاطر اسـتح         مي  به ورزش اهميت   .بازي سيد جواد است   
  .بدني عجيبي داشت

ي در محل استقرار مـا بـود        نشهربا. روزهاي مهاباد فراموش نشدني است    
 نفر از آنها از     105 هكلي تحقيق فهميديم    ك بعد از    . نفر پرسنل داشت   114ه  ك

 بودند   افرادي 1360تا سال   . اند شور تبعيد شده  كهاي   تهران و ساير شهرستان   
ا انقـالب و    ب نفر هم هيچ همخواني      105 .ردندكه هنوز انقالب را باور نمي       ك

نه تنهـا بـا نيروهـاي موافـق انقـالب            آنها   .وضعيت خاص آن دوران نداشتند    
ا مردم هم همان رفتار را در پيش گرفته         ه ب ك بل ،برخوردشان اصالً خوب نبود   

  . خشن و عصبي؛بودند
خـواهم دعـا      مـي  نـيم شـب سـيد جـواد گفـت          و يادم هـست سـاعت ده     
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 من نوبـت نگهبـاني      .ها در را بستند و خواندن دعا شروع شد         بچه. نمكبرگزار
 نيـرو از شـهرباني      ك بسيجي و يـ    ك در ي  ستم حاضر شدم و دمِ     سر پ  .داشتم

  . داد  مينگهباني
ردند به گريـه    كها شروع     طبق معمول بچه   ،ه شروع به خواندن كرد    كسيد  

 هـا ايـن    چرا اين ! چه خبره؟  «: مأمور شهرباني جلو آمد و از من پرسيد        .ردنك
  »!؟... اتفاقي افتاده،نندك  ميطوري گريه

  »!فهمي دعا يعني چه؟ مي« :گفتم
  »!نه«: گفت

يـست و چيـزي هـم      خدا اصـالً اهـل ايـن مـسائل ن          هه بند كمتوجه شدم   
  .داند نمي

خواهنـد حملـه      مـي  ها راتكه دمو ك جريان از اين قرار است       !ببين«: گفتم
انـد و    در را بـسته ،انـد داخـل اتـاق      ها از ترس رفته     به همين خاطر بچه    ،نندك

 چاره اي    و هاي آخر عمر است     لحظه ، خالصه گفته باشم   .نندك  مي دارند گريه 
  !هم نيست

 هول و هراس تفنگش را گرفـت زيـر دسـت و             ترسيد و با دستپاچگي و    
گوش باز اطراف   با چشم و   .ردكپريد داخل سنگر و آماده شروع به ديد زدن          

آمـد از پـشت       مي .نشستم پاي دعا   من هم با خيال راحت رفتم و      . پاييد  مي را
گـشت    مي  بعد بر  ،نندك  مي ها هنوز دارند گريه    ديد بچه  ميكرد    نگاه مي  پنجره

  !داخل سنگر خودش
ه كـ رد  ك مرا صدا    .ديد هيچ خط و خبري نيست      خالصه مدتي گذشت و   

  ؟نندك چرا حمله نمي
  ».نندكه حمله ك اما قرار است ،دانم نمي «:گفتم

ه هنـوز حملـه   كـ هـا بگـو      برو به اين بچه    ،خب «:گفت و ان داد كسري ت 
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  !ازگشت سر نگهبانيو ب» ... چه خبرتان است آخر،ت شويدك سا،اند ردهكن
ردنش كمبـاين گيـر     كـ  اشته بود و براي درو    ك پدرم گندم    . بود همان سال 

 هكـ هـايي    سيد جواد شنيده بود و رفته بود شهر و با تعدادي از بچه            . آمد نمي
 دقيق يـادم هـست      .رديمكها را با دست درو        آمد ده و تمام گندم     ،شناخت مي
دا اي غرور در تمام وجـود ايـن انـسان پيـ            رد و ذره  ك  مي ه بهتر از همه درو    ك

  .شد نمي
 در   سـيد جـواد    . عمليـات طريـق القـدس آغـاز شـد          1361ماه سال    آبان
 اش را هم در همـان روزهـا داشـت درسـت             خانه .يت داشت  مسؤول جيرفت

  و م بـود  كـ پـول   . داد  مي انجام ش را به تنهايي   ا  ارگريكرد و تقريباً تمام     ك مي
  :گفت  ميوضعيت زندگي نامناسب، به ماها

هايمـان را خودمـان درسـت         بگذاريم و خانـه    بياييد دست در دست هم    «
  ».نيمك
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  1وههاي بهبهانك كنزدي
  

 نـام   .پدر بزرگوارشان با پـدرم آشـنايي داشـت        . شناختمش  مي يكودكاز  
 مـا   ة حتماً به خان   ،ردك  مي آن حوالي عبور   هر وقت از  . پدرش سيد محمد بود   

  .زد  ميسري
عبور و مرور بـا حيوانـات       و  ده بود   ركل ترقي ن  ك دنيا به اين ش    . بوديم »دلفارد«
 . ما بار ريختنـد و چنـد روزي ماندنـد          ةنار خان كآمدند  . گرفت  مي ش صورت كبار

 يكودكـ تقريبـاً از همـان اوان        . تحت تأثير قرار گرفتند     و  او شده بودند   ةهمه شيفت 
  .رسيد  ميمي دور از دسترس به نظرك هر چند اوايل برايم ،شناختمش مي

 بعـد   .به عهده گرفت و درگيري با خوانين آغاز شد         سپاه را  فرماندهي   58سال  
  .  فرماندهي سپاه بندرعباس به دوش او گذاشته شد3هم در عمليات والفجر 

 ، آغـاز شـده بـود      »كمهران ي «عمليات  . ثراً فرمانده گردان بود   كدر جبهه ا  
مـن معـاون      در تقسيم نيروها سيد جواد فرمانـده گـردان و          ،شب عجيبي بود  

سـيم زدم بـه       بـي  .من بين راه زخمي شدم      رفته بود خط اول و     او. دمسيد بو 
 بـه دسـتور سـيد جـواد         .ان بخـورم  كـ تـوانم ت   ام و نمـي    ه زخمي شده  كسيد  

  . روز ماندند5 تا 3 نيروها را برد و »عباسپور«

                                                      
 زاده؛ همرزم شهيد اصر مقدسن: راوي 1
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  اول.هميشه در رابطه بـا آمـاده سـازي نيروهـا دو نـوع آمـوزش داشـت           
  .ها  آموزش گرداندوممليات بود، ه متناسب با شرايط عكر كآموزش لش

  صـبور  بـسيار  ،ار بود و آمادگي جسماني عجيبي داشـت       كه ورزش كخود سيد   
هاي  راتي و مزاحمت  ك موارد من   در مقابلِ  .اما نسبت به دروغ واقعاً حساس بود      بود  

  .ردك  مي واليتي عمل.رفت  ميوره دركطور و خيلي زود از  شرعي هم همين
 موسـيقي مبتـذل بـه       .گذرانـد   مي  مطالعه و نماز   اري خود را به   كاوقات بي 

 بار به اتفاق اسماعيل شيرازي و سـردار حـسيني          كي. ردك  مي شدت ناراحتش 
 اتوبوس نوار گذاشته بـود و مـوج قـوي موسـيقي،             ة رانند .آمديم مياز جبهه   
  .رده بودكماشين را پر  سراسر

  »!نكنوار را خاموش  «:سيد گفت
  »!نمك موش نميخا«: راننده با عصبانيت گفت
  .خالصه بحث باال گرفت

ارت كـ هـم     ايـن  ،من خبرنگار صدا و سـيما هـستم       «: شهيد گفت  سردار
   ».شناسايي

تلويزيون هـم از     ، راديو و   باشيد خبرنگار«: راننده پرخاشگرانه جواب داد   
  ».گذارد  مياين نوارها

 : بـه اسـماعيل شـيرازي گفـتم        .نـيم كاش   بـين راه پيـاده     تصميم گرفتم ما  
  ».نيمكه راننده را پياده كوههاي بهبهان آماده باش ك كزدين«

ه اسـماعيل راننـده را   كـ يفم را برداشـتم  ك من .رسيديم به محل مورد نظر  
  .ند و سردار هم شاگرد او راكپياده 

رد و مسافران هم    ك نوار را خاموش     .راننده فهميد ماجرا از چه قرار است      
  .طت مسافران به شيراز رسيديم وسا باالخره با.نگذاشتند و واسطه شدند
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  1جزاير مجنون
  

ــا ســيد جــواد آشــنا شــدم كــاميــاران بــود كدر   البتــه قــبالً دورادور. ه ب
وجود ه  يپ سياسي شهر را قبل از انقالب ب       كدانستم اولين ا    مي .شناختمش مي

تـب  كلي به نام م   ك معناصري تش   و رودباري،  آورده و به اتفاق شهيد مشايخي     
  .اند ردهكگذاري  پايه) ع(علي 

.  در آن شرايط خاص جنگ خيلي خونـسرد بـود   ،ه ديدمش كامياران  كدر  
 ه درست يـادم هـست     كدر عمليات خيبر    . ايشان پاسدار بودند و من بسيجي     

دو . رسـيديم بـه جزايـر مجنـون         مي رفتيم تا   مي بايست راه زيادي در آب     مي
د جواد سوار قايق شويم     گردان عملياتي بوديم و قرار شد به اتفاق گردان سي         

ولـي   البتـه در جزايـر مـا دشـمن را عقـب رانـده بـوديم                  .و به جزاير برويم   
آب شـور بـود و آب       . انـات نداشـتيم   كام. الت عجيبي درست شده بود    كمش

 ة تقريبـاً بـه فاصـل      .ندندك ميبايست چاه     مي ها بچه. شيرين هم تمام شده بود    
سـيد جـواد    . لـدوزر نداشـتيم   و ب .رده بوديم ك، خط درست    ها  بعثي متري   100

 متر بـا دشـمن      100 -150 جاي مسطح و حدود      كه ي گردانش را برده بود ب    
 سفير گلولـه    ،باريد  مي آتش از زمين و آسمان    . درگير شده بود  . فاصله داشت 

                                                      
 مراد كمالي؛ همرزم شهيد: راوي 1
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  .بركا هللاو فرياد ا
 قرار بـود خـط      .نيمكبه دشمن حمله    به عنوان خط انتظار     ما هم قرار بود     

هـا گـودال حفـر       سيد دستور داد تا بچـه     . د عمل شويم  ما وار و  سته شود   كش
 دويـد و راهنمـايي      مـي  دلـسوزانه . چرخيـد   مـي  هـا  مثل پروانه دور بچه   . نندك

  »!موقعيت چطور است؟ «:رديم، گفتمكبه هم برخورد . داد  ميدستور. ردك مي
  ».الت زياد استك مش،پوشش نداريم«: گفت

سـيد را   .  جوانمردانه جنگيدند  ،ها به هر نحوي بود     تلفات زياد بود و بچه    
 .گرفـت   مـي   هميشه هوشمندانه تـصميم    .ربالي پنج كديگر نديدم تا عمليات     

 مسائل ديني را عـالي    . سوادمتين بود و با   . طلبي عجيبي داشت     شهادت ةروحي
 و از لحاظ جسماني هم قـوي       .ردك  مي  گرم صحبت   و جذبه داشت . فهميد مي

 مخـصوصاً   ،المثـل بـود    ديگر ضـرب  ه  كار بود و در اداي فرايض هم        كورزش
  .شد  نميكگاه تر ش هيچا نماز شب
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  1 خيبرةدرواز
  

سـپاهي  . اد ماندني پيروزي انقالب با سيد آشنا شـدم ه يدرست روزهاي ب 
 ،دو. ه سيد از اعضاي تصميم گيرنده و شوراي فرماندهي بود         كيل داديم   كتش

وانين مخـالف روي    خشورش   قضيةه  كگذشت   مييل سپاه   كسه ماهي از تش   
گرفته بودنـد و نتيجـه      ) بهرامي(هاي زيادي از استاندار وقت        آنها اسلحه  .داد
 هـشت شـهيد   ، هفـت .وجود آمـد  ه   شد و درگيري ب    كوكه ساز مخالف    كاين

  .نيمكها را جمع  داديم تا توانستيم تعدادي از اين اسلحه
رار ت فـ  كـ شته شدند و بعـضي از ممل      كبعضي از خوانين ياغي و متمرد،       

 25مـا حـدود     . وجـود آمـد   ه  ردستان ب ك چهار ماه بعد ماجراي      تاسه  . ردندك
 فاريـابي، صـمد     هللاشهيد سعدا . رمان اعزام شده بوديم   كه از   كشديم    مي نفري

  .بر عالمي و بعضي از دوستان ديگر هم بودندكرشيدي، ا
 در مهاباد مـستقر   . رفتيم با شهيد سيد جواد همراه بوديم        مي هكاما بار دوم    

چنـد شـب بعـد    . ه من زخمي شدمك در داخل شهر درگيري داشتيم  و شديم
ه كـ  زدنـد    متـري   ميلي 120در مقر سپاه دوباره درگيري شروع شد و خمپاره          

 چهار مـاه بـا      ،سه.  پيوست هللا فاريابي شهد شهادت را نوشيد و به لقاا        هللاسعدا

                                                      
 عباس مرادي؛همرزم شهيد: راوي 1
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 بـازي   و گرفتنـد   مـي  شتيكـ شدند و     مي ها همه جمع   ها بچه   صبح .هم بوديم 
ماه شعبان بـود و     .  خطر خيز  ةه جنگ است و منطق    ك انگار نه انگار     .ردندك مي

خوانـد و چـه لطفـي        مـي را   سيد جواد هميشه دعاي مخصوص مـاه شـعبان        
  !داشت دعاي سيد

رمـاني  كه به جنگ رفته بوديم و سردار حسيني فرمانده نيروهاي           كبعدها  
ري كگردان و تيپ و لش     هر چند هنوز     ، جنگ بستان عمليات موفقي بود     ،بود
 مـثالً از تهـران، اصـفهان،        ؛شـد   مي ه اعزام كس از هر شهر     ك هر   .ار نبود كدر  
  ... تهراني، اصفهاني و گفتند مي...  و رمانك

 البته من عـضو آن گـردان        .نم فرمانده گردان بود   ك  مي ركدر آن عمليات ف   
 ، سـه  .رفتيم به جاي آنها     برگشتند،ه  ك گردان آنها    ،شنيدم مجروح شده  . نبودم

 بعـد   .هـا بـودم    رمانيك گروه    مسؤول  من .رخه بوديم ك ةچهار ماه بعد در جبه    
نم سيد جانشين گـردان شـده       ك  مي ركيل داد و آنجا ف    كحاج قاسم تيپ را تش    

  .بود
 تعـداد   .هـاي مـا بـود       پيـروزي بـا بچـه      عمليات فتح المبين آغـاز شـد و       

مـر  ك ،ي مهـران  كـ زدي تا ن  .شماري اسير در دشت عباس و شهر ارد گرفتيم         بي
  گريخـت،  ها آزاد شد و دشمن شبانه به مـرز خـود            تپه ة هم 200ه  پ ت  و سرخ

  .ردكيل داد و در آنجا استقرار پيدا كخطي تش
 16-17 ما بـاز هـم موفـق شـديم           .بعد عمليات بيت المقدس شروع شد     

 و اين   ي خرمشهر آزاد شد   ك عمومي از اهواز تا نزدي     ةمنطق. هزار اسير بگيريم  
  .مي نبودك پيروزي

 رمـضان بـه نـام عمليـات رمـضان صـورت       كعمليات بعدي در ماه مبار   
توانـستيم   ه نمـي  كـ  از سنگرها هـم      .فرسايي بود  تابستان گرم و طاقت   . گرفت

 داخـل ايـن   .امالً بـسته باشـد  كبايست   مي دور و بر سنگرها هم    . بيرون بياييم 
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ان شـده بـود   هامـ   بـدن .شـد   ميگير  هوا سنگين و نفس،گير بود  سنگرها نفس 
مجدداً براي عمليات خيبـر     . رديمك  مي  بايد تحمل  ،اي نبود   چاره ! عرق ةچشم

مالي هم جانشين   ك سردار حسيني در آنجا فرمانده گردان و مراد          .آماده شديم 
  .نيمكبايست من، شهيد پايدار و سيد جواد حسيني از خيبر عمل   مي.بود

 خيبـر   ايـن درِ  «: گفـت  .من و شهيد پايدار را بردند پيش آقـاي شـمخاني          
ت كـ  سيد جواد و شهيد پايـدار حر  ».سته شود كاست و اين خط حتماً بايد ش      

 .آمـد  براي عبور نيروهاي من قايقي گير نمي      . ردند و من پشت جزيره ماندم     ك
دام از دو گـردان نتوانـسته بـود         كـ   هـيچ  . مجنون شده بودنـد    ةآنها وارد جزير  

 بزند،  كالئيه پات طخواست از     مي ند اما چون دشمن   كسب  كموفقيت چنداني   
  .رده بودندكدشمن را منحرف 

تيري به گردن مـن اصـابت       . جزيره بوديم در   روز   50 .ما را بردند جزيره   
  .بگذريم. رد و من مجروح شدمك

هاي مستقلي    گفتند گردان  .بعد از اين جريان، جريان گردان قائم پيش آمد        
 ة فرماندهي به عهـد    .يل شود كر بايد تش  كزير نظر نيروهاي سپاه وابسته به لش      

.  گـردان شـد    هه سيد جـواد در آنجـا فرمانـد        كها بود    نيروي زميني و قرارگاه   
ه با قطعنامه مواجه شديم همـه       كر جانشين ستاد بود و بعد       كمدتي هم در لش   

  .دوباره سپاه هفتم منحل شد و به قرارگاه قدس تبديل شد. گشتيمبر
ر بـه وي  كيـد صـالحيت لـش   يت تأي مسؤولر پيوست وكسيد جواد به لش  

ها   شببخصوص ،ه با هم بوديم در حال نماز و نياز بود ك هر جا    .واگذار شد 
وقـت اذان   . رده بوديم كاش عادت    هاي طوالني  ه ديگر به نماز شب خواندن     ك
 خيلـي هـم     .گفـت   مـي  رفت با صداي بلنـد اذان       مي شد  مي  بلند ،رسيد  مي هك

 پشت سرش و نماز را به وي اقتدا       شدند    مي ها جمع  دلنشين و آسماني و بچه    
  . دائم الوضو بود.ردندك مي
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  1 باروتةبوي خف
  

 اما پايمردي   ،نجه شد كش. از سردمداران و رهبران انقالب در جيرفت بود       
شيدن نداشـت، عليـه   كـ ت نفـس   أس جـر  كه هيچ كقبل از انقالب    . نشان داد 

 نيروهـاي   رفت  مي اهه در خيابان ر   كهر وقت   . ردك  مي رژيم بي پروا سخنراني   
ارتجـاعي   «:گفتنـد   مـي  بـستند و    مـي  ردند و افترا  ك  مي اش انقالب مسخره   ضد

هـاي    و اين گونه حرف    ».است، تندرو است، آمده خودش را انقالبي جا بزند        
  !بي سر و ته

 جريانـات   ياش در رهبـر    به خاطر نفوذ سيد جواد در جيرفت و پختگي         
 ينـه و حـسادت زده     كد بـه قـصد      هويتي راجع به سـي     هاي بي  سياسي، حرف 

  .شد مي
اين صداي شـاه   «: گفتسيد جواد .ه صداي االغي بلند شد  كجايي بوديم   

  ».ملعون است
همـه صـراحت در آن شـرايط تعجـب       اين را عمداً گفـت و مـا از ايـن        

  . سيد در جنگ هم شجاع بود و الگو.رديمك
هـاي   توانـستي تيـپ     مـي  ميتـه كيل  كيل شده بود و اوايـل تـش       كميته تش ك
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يل شـد و شـهيد   ك بعد سپاه تش.ه در آنجا جمع شده بودندكمتفاوتي را ببيني   
 بعـد از شـهادت مرتـضوي سـيد          .مرتضوي فرماندهي سپاه را تحويل گرفت     

 از طرف جناح مخالف تبليغات وسيعي راه افتاده         .جواد فرماندهي را پذيرفت   
  .ه تماماً عليه نيروهاي مخلص انقالب بودكبود 

شـما   روز به ما گفتنـد     ك ي . ما در جهاد مشغول خدمت بوديم      آيد  مي يادم
 نفر يعني بنده، سيد جواد حسيني، مهندس مشايخي و شهيد سـيرفر را              رچها

آباد  از خرم . اند و هر چهار نفرمان رفتيم       عملياتي خواسته  ةبراي رفتن به منطق   
  .ه گذشتيم قطار ايستاد و براي نماز پياده شديمك

بـا ايـن     «:اغي برداشت و داد دست مـن و گفـت         سيد جواد رفت سنگ د    
نيد و  كها را لمس     د قيامت باشيد و هم سختي     ه يا ه هم ب  كسنگ نماز بخوانيد    

  ».مقاوم شويد
هيچ چيز نمـي     . وضو گرفت و به نماز ايستاد      ،ه هوا بسيار گرم بود    كبا اين 

ها و نه تحقيرها      نه سختي  ،ندكتوانست سيد جواد را از ادامه راهش منصرف         
  جيرفـت  بـراي شـهر   . ردكـ وهي ايستاد و از انقالب دفاع       كمثل  . و تمسخرها 

  .رهبري توانمند بود
المقـدس هـر دو مجـروح     در عمليات بيـت . عمليات رمضان با هم بوديم  

 مـن در بيمارسـتان تبريـز        .ه براي مداوا به تبريـز اعـزام شـديم         كشده بوديم   
ه كـ از بيمارسـتان    . شهدرده بودند بـه مـ     كه سيد جواد را اعزام      كبستري بودم   

ه كچنان دلتنگ شده بوديم       آن .رديمك همديگر را در تهران مالقات       ،برگشتيم
 بـا هـم راهـي       ،ايـم  ه همـديگر را ديـده     كخوشحال از اين  . قابل وصف نيست  

  . بعد از آن هم جيرفت.رمان شديمك
برويم بهـشت   «:  به گلزار شهدا سيد گفت     ك نزدي ،ه رسيديم كجيرفت  به  
  ».زهرا
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تقريباً سـاعت  . ه بود رفتيم  ك به هر نحوي     .ل بود كبا عصا مش  . ه شديم پياد
ه آمده  كهاي شهدا و آشناياني      جمعي از مردم، خانواده   .  ظهر بود  هفت بعد از  

  .كردندبودند گلزار شهدا از ما استقبال گرمي به 
عطـر  . عطـر دلپـذير شـهدا را داشـت        .  دلگير و آشنا   .غروب دلگيري بود  

 سـر و    ةمن از ناحيـ   . ه بلند شديم  كشب شده بود    . ها را  داشتني تمامي دوست 
ه گذشت شهيد مشايخي از     كچند روزي   . برگشتيم خانه . پا آسيب ديده بودم   

 پايگـاه  ، خالصـه، رفتـيم اهـواز   .ما خواست براي اعزام به جبهه آماده باشـيم    
  .ه بفرستند خط مقدمكردند ك  مي نيروهاي رزمنده را آماده.شهيد رجايي

 ةه هميشه با هم بـا لهجـ  ك جالب اين  ةتكبود و خوش صحبت و ن     رو   خنده
 ،شيدندكـ   مـي ه سـيگار كـ هـا   ي از بچـه ك و تـو ك ت .رديمك  مي محلي صحبت 

 ناگهـان سيگارشـان را    . شندكـ نـيم تـا سـيگار ن      كبـرويم اذيتـشان     «: گفت مي
 و  »!بـرم   مي گوشتان را «: گفت  مي  به شوخي  ».رديمك  مي قاپيديم و خاموش   مي

  .المش شده بودكه يكاين جمله ت
ـ       . زيادي به شنا داشت    ةعالق شـهيد  . ة كـارون   با هم رفته بوديم تا رودخان
سـيد  . ارون غـرق شـده بودنـد      كچند نفر قبالً در رود      .  بيات هم بود   هللاصمدا
ه اگر به چنين جاهايي برخورد      كنيم  كبايد از اين به بعد تمرين        «: گفت جواد

  ».خودمان را نجات دهيم بتوانيم ،رديم و شرايط دشواري داشتيمك
  .هايش مهارت خوبي در شنا داشت مثل ديگر قابليت
سردار سليماني منطقـه را  . د خطن قرار شد ما را بفرست وآموزش تمام شد  

  .انال ماهي را توضيح دادكرد و چگونگي عبور از كتشريح 
مـا هـم در گـردان    . سيد جواد فرمانـده گـردان بـود     . نيروها تقسيم شدند  

. ننـده باشـيم   كقرار شد شب حمله ما نيروهاي عمـل         . ل بوديم ديگري مشغو 
 :آمد و بـه مـن گفـت   سيد جواد .  رمضان بود ك ماه مبار  21نم شب   ك  مي ركف
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  ».نيمكبرويم غسل شهادت «
ه بـه سـمت خـط مقـدم راه          كـ غروب شده بـود     . نيروها را تحويل دادند   

ت راسـت   گردان ما در وسط واقع شده بود و گردان سيد جواد سـم            . افتاديم
مـا و   . رده بودنـد  كـ راه را باز    و  نيروها رفته بودند    . عمليات آغاز شده بود   . ما

تلفات داديم ولـي    .  دشمن مسلط بود   .سيد جواد همزمان وارد عمليات شديم     
شته كـ اي   عده. ردندك نيروهايشان فرار     و خيلي زود آتش دشمن خاموش شد     

  .شدند و تعدادي هم اسير
وقت سـحر سـيد جـواد بـه مـا اطـالع داد         . عمليات تا صبح ادامه داشت    

. رده و مـا نيـاز بـه نيـرو داريـم           كگردان سمت راست ما خيلي خوب عمل ن       
واقعـاً  . سيد جـواد   به گردان    كمكها را فرستاديم براي      سريع تعدادي از بچه   

هـا آمـده و در دژ        يبعثـ . ردكـ  تيپ چندان خوب عمل ن     .رده بودند كمقاومت  
 تا ظهر با شهيد سيد جـواد        . مستقر شده بودند   ،ه از دست داده بودند    كمرزي  

نيروها از آن منطقه خارج شـده و بـين          . و شهيد رمضان فاريابي با هم بوديم      
  .شهيد سيرفر هم بود. رده بودندكانالي ايجاد كدژ مرزي ايران و عراق 

ري هـم بتـوانيم     كـ با سيد جواد پيش شهيد سيرفر رفتيم تا شـايد بـا همف            
 عمليـاتي  ةروز بعـد از سـمت چـپ وارد منطقـ     .نـيم ك نيروها را سازماندهي 

 .قيامـت بـود  . رده بودنـد كـ ها بيشتر آنجا را تصرف    ه متأسفانه عراقي  كشديم  
، سـفير دسـته     ك باروت، گـرد و خـا      ةبوي خف . باريد  مي آتش از زمين و هوا    

  . عسلزنبورها مثل پرواز  جمعي گلوله
ـ . دو عمليـات آغـاز شـ      9قرار بـود سـاعت         را كن خـا  هـاي دشـم    كتان

رديم بـراي   كـ نيروها را آماده    .  شدند كنزدي. ردندك  مي بلعيدند و پيشروي   مي
. تـر از مـا قـرار داشـت         سيد جواد قدري پايين   . لي بود كار مش ك. كار تان كش

تـف  كه در همـين هنگـام       ك غوغايي بود . باريد  مي آتش همچنان عصيانگرانه  
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ي از  كـ  به اتفـاق ي    دسيد جوا . ام  شده كتحر ديدم بي . راست من گلوله خورد   
ه پر از مجروح و شهيد بـود        ك وانت   كمرا داخل ي  . ردكدوستان آمد و بلندم     

  .گذاشتند
 ردم لحظـات آخـر عمـرم را       كـ   مـي  ركـ  مـن ف   .سر مرا در آغوش گرفـت     

 رد و سر به سـرم     ك  مي شوخي.  الحمد  سورة رد به تالوت  ك شروع   .گذرانم مي
هـواز و بعـد بـه       مداوا بـه ا    براي   .ه ما را پشت خط رساند     كگذاشت تا اين   مي

  .تهران اعزام شديم
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  1هللار ثاراكسجاد لش
  

ه مـن فرمانـده سـپاه       كـ گردد بـه دورانـي        مي  بر سيد جواد آشنايي من با    
از . ردكـ   ميجواد در ارتباط با آموزش و پرورش فعاليت    جيرفت بودم و سيد   

چه مذهبي اصـيل     ب كشناختم و به عنوان ي      مي هكاولين نيروهاي جيرفتي بود     
انقـالب  پيـروزي    بعد از    .و جدي همان روزهاي اول در دل من جاي گرفت         

واد بود و هـم مبـارزي        هم مطلع و با س     .ردمك پيدا   اواملي نسبت به    كآشنايي  
 ممتـازي   ةه چهـر  كـ ها باعث شده بود      ناپذير و هر دوي اين     جدي و خستگي  

راتش بـه   كـ انتقـال تف   و   يهبيان و ارا   ري و قدرت خوبي در    كالل ف ق است .شود
  .ديگران داشت

 شـب در فـاو شـب جمعـه دور هـم             ك يادم هست يـ    .خيلي معنوي بود  
 بعـد از مـدتي      .ردكميل  كنشسته بوديم و سيد جواد شروع به خواندن دعاي          

 ديدم مثل ابر ،ه پشت سر سيد نشسته بودمك من   .تاب رد شد و رسيد دست     ك
ريخـت و ايـن بـراي مـن           مـي  كصدا هي اشـ     آرام و بي   .ندك  مي بهاري گريه 

  .هزاران بود ته ازكنيك  .تازگي نداشت
 چنـد بعـدي     ة روحيـ  او .ردنـد ك  مـي  ها در نماز جماعت به سيد اقتدا       بچه
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ور پررنگ سيد   ضح. ربوده بود از همه   داشت و در تمام ابعاد گوي سبقت را         
دارد و    مـي  ه در طريق واليت گام بـر      ك اين بود    ةها نشان دهند   در تمام صحنه  

  .ي از رموز اصلي موفقيت او بودكن تبعيت رهبري يهمي
 بـرادران   ةبراي ما و همـ    او  تحمل عجيبي داشت و از دست رفتن         صبر و 

 انسان برجسته   ك ي . در عزاداري اهل بيت واقعاً مخلص بود       .سپاه ضايعه بود  
روحانيـت   هـاي مريـد    چهـره   بين مردم شهرستان از     و در  و شاخص در سپاه   

جيرفـت   ه قبل از پيـروزي انقـالب در  كص روحانيوني  باالخ .شد  مي شناخته
  . تاثيري بزرگ روي سيد گذاشته بودند،تبعيد بودند

ه كـ تـا اين . الس داشتيمكبا هم در رشتة مديريت دولتي    روزهاي پنجشنبه   
شيدم امـا   كـ روز زيـاد انتظـار        آن .ردكـ الس حضور پيدا ن   ك پنجشنبه در    كي

ادنـد صـبح زود وقتـي از جيرفـت بـه            ه خبر د  كالس بود   ك تقريباً آخر    .نيامد
جـاده بـه     زدر راه به علت پرت شـدن اتومبيـل ا          ،ردهكت  كرمان حر كطرف  

  . شهادت رسيده است
 سـيد   خون،ه بعد از آن همه آتش و        ك بود بپذيريم    كبراي ما واقعاً سوزنا   

  .ل آيدي رفيع شهادت ناةاي به درج طور ناگهاني در چنين حادثهه ب
شـويم    مـي   تازه متوجه  ،دهيم  مي  بزرگي را از دست    ها وقتي نعمت   ما آدم 

تـرين تـشييع جنـازه را بـين شـهداي            سابقه يب. م دارد كمان چقدر    ه زندگي ك
 سـيد از  . مردم از تمام اقشار براي تشييع جنـازه آمـده بودنـد     .جيرفت داشت 

سردار سـليماني هـم در آن       . برخوردار بود خاصي  محبوبيت و پايگاه مردمي     
سيد جواد بـه عنـوان       زشان ا   شت و در سخنراني بياد ماندني     مراسم حضور دا  

  .ردك ياد »هللار ثاراكسجاد لش«
هـا را توانـايي      ه وجود آنها خيلـي    كهايي هستند    اي چهره  در هر مجموعه  

 كاگـر يـ  مـثالً  . زدايـد   مـي شـان  از زندگي را  دهد و احساس خأل       مي زندگي
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ند ولي روزي   كيم  مآنرا تر تواند    مي  آدم بزرگي  ،ر آسيب ببيند  كا لش ه ي مجموع
امالً معلوم بـود، و مـردم مـا         كتشييع جنازه هم     در... بزرگ نباشد آدم  ه اين   ك

  . ندا واقعاً قدرشناس
ه زندگي متنوعي داشـته  كشخصيت همه بعدي سيد جواد باعث شده بود  

اي را بـه جـا       تـه كهـر ن   شوخي به جا، خنده به جا، عزاداري به جـا، و          . باشد
تنـوع سرشـاري     اين باعث شده بود شخصيت اجتماعي سـيد          داد و   مي انجام

  .پيدا كرده بود
 توقـع داشـت همـه پايبنـد      ،صحنه بود  ه از ابتداي انقالب در    كبه دليل اين  
 د و بـر  نهاي دشمن را بشناس     توطئه . خادم ملت و واليت باشند     ،واليت باشند 

سـيد جـواد بـراي حفـظ جامعـه،          . ننـد كها را خنثـي       توطئه ،اساس شناخت 
  .توانست خيلي مؤثر باشد  مي... ها و ن  جوا
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  1شكتر
  

 ه همـسفر  كآمد    مي ها پيش  خيلي وقت . سردار الگوي اخالق و تقوي بود     
وسـط  . ه نگهـدارد  كـ خواست    مي شديم و وسط بيابان وقت اذان از راننده        مي

 ناپـذير نمـاز     با شوق و شوري وصف      و ايستاد به نماز   ميگرماي طاقت فرسا    
ـ    كيـ  شاهد بـودم در   . خواند مي  سـيد   . روز روزه گرفـت    265 ك سـال نزدي

  . بود و اين نورانيتي عجيب به وي بخشيده بودضوبزرگوار دائم الو
ه مقيد به دين اسالم و مسجدي بودند و نيز از همرزمـان سـيد        كبرادراني  

  با آنهـا   .جبهه و جنگ بودند را بي نهايت دوست داشت        و  در دوران طاغوت    
به . ردكآمد دريغ ن    مي اش بر   و از هر چه در توانش بود و از عهده          جوشيد مي

 عجيبـي   ة عالقـ  )س(و حضرت زهرا  ) ع(خواني امام حسين     روضه مداحي و 
ند و ك  ميه براي خودش زمزمهك يديد  ميمواقع سيد جواد را داشت و بيشتر

  .ريزد  ميكاش
 بـه   .ردكـ   مي خواني  مداحي و روضه   »آهنگرانصادق  «ر  ك شب در لش   كي

 دست مرا گرفـت و قـدري        ،ه رسيد كربال  كو اسراي   ) ع(جريان امام حسين    
ربال را تعريـف    كـ  ةرد با حرارت قضي   كه رفتيم نشست و شروع      كتر   طرف آن
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ينه را از شـما     كمـن سـ   ... «:گويـد   مي ي از اطرافيان يزيد   كه ي كردن تا اينجا    ك
 سرش را   .ه بود  بغض گلويش را گرفت    ،ه رسيد كبه اينجا   » ...نمك  مي خريداري

  .ردنكرد به هاي هاي گريه كشروع  زد به ديوار و
  ارتبـاط مـذهبي و     ك بـا يـ    .ديـدي   مـي  هميشه سيد جواد را با اين حـال       

 دوست   و هميشه ديدن سيد طراوت و تازگي داشت       به همين خاطر  . آسماني
  .شد  ميتر داشتني
  وان بود فصل زمست.هنوج رفته بوديمكبار به اتفاق سردار سليماني به  كي

موقع .  گذرانديم »بيگي اسماعيل«شب را در منزل فرمانده سپاه آن موقع آقاي          
 شب را به جا ةخواست نافل  مي سيد جواد  . اتاق خوابيديم  كخواب همه در ي   

ه مـن هـم     ك دقيقه گذشت    20 تقريباً حدود    .رفت بيرون  .جايي نبود  و   بياورد
 زمـستاني تـوي باغچـه       كزنا ديدم در اين سرماي سو     .اي رفتم بيرون   به بهانه 

اصالً هـيچ تـوجهي     . ندك  مي خواند و زار زار گريه      مي  نماز كروي گل و خا   
 مـن بـه     .نـده شـده بـود     ك زمـين و زمـان انگـار         از دنيا و  . به اطراف نداشت  

 حال عجيبـي    ،ردمك  مي نگاهش  خيره خيره  .هاي خاص سيد آشنا بودم     حالت
هـاي متعـالي     ه خـاص آدم   ك وتيك حالت عرفاني مل   ك ي .داد  مي به آدم دست  

  .زد  ميردارش موجك  و در رفتار،است
ـ      كبه اتفاق آقـاي     ؛  جنگ هم همين طور    در  اسـتاندار   كرمـي و آقـاي بان

المقـدس    بـه عمليـات بيـت      ،رمان بودند كه در آن دوره فرمانده سپاه       كرمان  ك
ناگهـان ناپديـد    او   . سنگر نشسته بوديم و دعا برقرار بـود        ك در ي  .رفته بوديم 

 .نبـود جـايي بـرود       قـرار  .نيمكهر چه دنبالش گشتيم نتوانستيم پيدايش       . شد
ه در عمليات مجـروح شـده و بـه بيمارسـتان انتقـالش              كچندي بعد فهميدم    

  .اند داده
 البتـه   . غربت خاص داشـت    كها ي  ردم اين حالت  كه عرض   كطور   همان



 79 / تركش  .....................................................................................................

لي  آدم معمـو   ك سـيد واقعـاً يـ      . عادي شده بود   ،ه دوستانش بوديم  كبراي ما   
  .نبود

  
  مـسؤول  مـنش   با رضايي  پنجربالي  كدر  . المقدس هفت بود   عمليات بيت 

  من مجروح بودم و با عصا راه       .ات خط رفتيم به سيد جواد سري بزنيم       كتدار
ناگهان گرفـت و    .  صبح براي وضو بلند شديم     كشب مانديم و نزدي   . رفتم مي

  »!ني؟ك  ميار داريك چ،مجروحم«:  گفتم.مرا هل داد
و رفـت    ». اگر چه ميـل بـه زنـدگي داري         ،بابا قوي شو  «:  گفت خنديد و 

 دوال دوال   . خورد كه ناگهان دستشويي از هم پاشيد و تر       كبراي وضو گرفتن    
 گفتيم  ،مي هلش داديم  كاش و     دست گذاشتيم روي سينه    ،ه رسيد كآمد به ما    

  . اگر چه ميل به زندگي داري،جان قوي شو پدر
 و رفـت تـوي      . مرا به ايـن روز انـداخت       هكتر او بود     از من قوي  «: گفت

 خـودش را خيلـي خونـسرد و         . خون زيادي از سـيد رفتـه بـود         ،سنگر افتاد 
  .داد نشان مي اعتنا بي

 اهل مطالعـه    خيلي.  ... و    دعا  و  نماز .گذشت  مي بيشتر وقتش در مساجد   
متـر  كزد و     مـي  هميشه لبخند . تب مذهبي بسيار خوانده بود    كخصوص  ب. بود

  ».هللالت علي اكتو«: گفت  مي.ديدم  ميسيدعصبانيت از 
با زيردستانش مهربان و خوش اخالق بود و اطاعت از مافوق را واجـب              

  .دانست مي
بزرگترين آرزوي من وصل شدن انقـالب اسـالمي بـه           «: گفت  مي هميشه

  ».و سالم بودن مقام معظم رهبري است) عج(انقالب مهدي 
ه در فقـر بـود و       كزني بود    .جواد پيش آمد    ازدواج مجدد سيد   ةبعد قضي 

 كمـ كه بتواند به ايـن زن       كبه داليل خاص فقر فرهنگي و اقتصادي براي اين        
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رده بود و خواست خـدا بـر        ك با او ازدواج     ،ند و محروميتي هم داشته باشد     ك
ه اتفاقـاً   كـ ه محصول اين ازدواج پسري است       كدار هم بشود     ه بچه كاين بود   

ي به خانم آيين و فرزنـدان ايـن خـانم            زياد ة و عالق  خيلي هم باهوش است   
 باعث شـد ايـن ازدواج بـه جـدايي            و له را نداشت  أشش اين مس  ك جو   .دارد

  .بينجامد
  
  
  



  
  
  

19  

  1ميان طوايف جنوب در
  

نام سيد جواد در اردوگـاه      . ه ديدمش ك بود   1361 رمضان سال    كماه مبار 
 . ببيـنمش  خواست  مي شناختندش و من خيلي دلم      مي  همه .ها بود  بر سر زبان  

يـا  «زد و پشت پيراهنش بزرگ نوشته شده بـود            مي داشت قدم توي اردوگاه   
 بعدها زيـاد    . و اين اولين آشنايي من با سردار سيد جواد حسيني بود           »حسين

  .شديم  ميارمان همسفركديديم و به اقتضاي   ميرا همديگر
ر  اشـرا  ،ه قرار بود طرح تأمين اشرار اجرا شـود        ك 1373سال  در  از جمله   
ه بيشتر به دليل ك حاال به هر دليلي .م نبودكوه و تعدادشان هم كزده بودند به 

هايي در اين رابطه گرفته       تصميم .شدند  مي  اشرار منطقه زياد   ،فقر فرهنگ بود  
ها رفتن به ميان طوايـف،       ار اين هيأت  ك .يل شد كغي تش يلهاي تب    هيأت  و شد

 ،ار انتخـاب شـدند    كـ براي ايـن    ه  ك افرادي   ة از جمل  .قبايل و ارشاد مردم بود    
  .سيد جواد حسيني بود

هنوج رفته  ك  ارشاد ميان طوايف حد فاصل جيرفت، بم و        سيد جواد براي  
 شـب تـا ديـر       .جواد نيامده بـود     سيد . برگشتند ،ه رفته بودند  كدوستاني  . بود

 نـاامني منطقـه     . همه نگران شده بوديم    .شيدم خبري نشد  كوقت هرچه انتظار    

                                                      
 فرود بهرآسمان؛ همرزم شهيد: راوي 1
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روز بعد تا . رفت  ميرد و بيم هر اتفاق ناگواريك  مي مان اضافه هاي به دلواپسي 
 رفته بود همه جـا را       بالگرد سردار حاج آقايي با      .غروب همه دلشوره داشتيم   

با مـردم گـرم     . ندكي از طوايف پيدايش     كگشت زده بود تا توانسته بود در ي       
  .ه مدت مأموريتشان مشخص بودهكانگار نه انگار . گرفته بود

  »!ردي؟كچرا دير  «:ايي پرسيده بوداج آقح
اند و ايـن اصـالً تعيـين وقـت           ما را براي تبليغ فرستاده    «: جواب داده بود  

ه ايـن همـه راه      ك من   ،ه داريم بايد متعهدانه انجام شود     ك رسالتي   .شناسد نمي
. نمكـ تر با ديگر طوايف صـحبت ن       طرف يلومتر آن ك 20-30 دلم نيامد    ،ام آمده
 چهار تـا    ،نيمك  مي برايشان صحبت و  شوند    مي  مردم جمع  ،اي مهيا شده   زمينه
فهمند اسالم يعنـي چـه و همـين عوامـل از             ميو   گيرند  مي حديث ياد  آيه و 
امـل  ك شـناخت     و يـادآوري تـرس ازخـدا     . ندك  مي ري آنها جلوگيري  گ  ياغي

  ».ار اصلي ما همين بايد باشدكاسالم و 
  .و برگشتند

شد سرسـري     مي ه به ايشان محول   كرا  اري  ك .جواد واقعاً متعهد بود    سيد
هـا بـه     الت بـسيجي  ك براي حل مـش    .داد  مي  با جان و دل انجام      و گرفت نمي
 ماشينـشان   »ابارق« نرسيده به    .رود  مي رمانكهنوج و جيرفت و بعد از آن به         ك

 بـه   هللار ثـارا  كي از مردان بزرگ لـش     كجواد ي  شود و سيد    مي از جاده منحرف  
  .رسد ميشهادت 

  
  



  
  
  

20  

  1ام آخرش
  

قالطوئيـه   ي سـردار در سـاردوئيه در روسـتاي فـراش و           كودكبخشي از   
جا گذرانـده بـود تـا        قسمتي از تحصيالتش را هم در همان      . سپري شده بود  

 سـيد   .ننـد ك  مـي  وچكـ  جيرفت   ةي از روستاهاي حوم   كه ي اش ب  ه خانواده كاين
شنا شـدم   در هنرستان با سيد جواد آ     من  .  تحصيل به شهر آمده بود     ةبراي ادام 

قـراري خـاص بـراي        از همان موقع متوجه بـي      . برق ديپلم گرفتم   ة در رشت  و
توانست سيد جواد    هيچ چيز نمي   نترس بود و  . تبليغ دين در وجود سيد شدم     

  . راهش باز داردةرا از ادام
 ه در شـيراز صـورت  كـ رد اولـين تظـاهراتي      ك  مي دوستان تعريف  ي از كي
شـعار  ) ع(موسـي    بـن   احمـد  ة مقبر ةلدستباالي گ  ه بر كسي  ك اولين   ،گيرد مي

  .دهد جواد بوده است مي مرگ بر شاه سر درود بر خميني و
بـرد و     مـي   بـه سـر    ك در زنـدان سـاوا     ،وقتي اولين فرزندش به دنيا آمـد      

 بعـد از انقـالب      .گذراندند  مي  محقر به سختي روزگار    اي  اش در خانه   خانواده
 عـات اسـتان هرمزگـان     در حفاظـت اطال   هـم    مـدتي    .فرمانده سپاه بـم شـد     

  مـشغول  هللار ثـارا  كلـش  رمـان در  ك  قبل از شـهادت هـم در       .يت داشت مسؤول

                                                      
 علي زادسر؛ هم داماد شهيد: راوي 1
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  .خدمت بود
 سـيد   .انديدا شده بـودم   ك سوم مجلس شوراي اسالمي      ةدوردر انتخابات   

اش   خـانواده  ةها جلسات سخنراني را با اجاز      بعضي وقت . جنگيد  مي جبهه در
  .رديمك  ميدر منزل سيد جواد برگزار

 متوجـه   .رمان آمده بود و در جريان اوضاع قرار گرفتـه بـود           كهواز به   از ا 
 گفتـه  و به همـسرش تلفـن زده    . انتخاباتي هستيم  ةه مشغول مبارز  كشده بود   

ـ        ،آيـم جيرفـت     مي به فالني بگوييد من دارم     «:بود  مـا   ة ديگـر دور و بـر خان
ي اين  و اگر هم ط   . ردمك من هم اطاعت     .پيدايت نشود تا انتخابات تمام شود     

بـا  .  اسـت ه انگار متوجه من نـشده  كرد  ك  مي  طوري وانمود  ،ديد  مي مدت مرا 
 هاي فـاميلي و    نسبت شد به خاطر   نمي ي داشتيم اما حاضر   كه نسبت نزدي  كاين
  .مسائل را ناديده بگيرد خيلي از... 

 ، گوشـي را برداشـتم     . تلفـن زنـگ زد     .ه ديدمش شب بود   كآخرين باري   
  .ال شدم، خوشحسيدجواد پشت خط بود

  !جا هستي؟ك
 ضروري  ،خواهم بيايم ببينمت    مي ، منزل ابراهيم مشايخي   ،جيرفت«: گفت

  ».است
 .وقت سيد جواد را اين قدر خوش سيما و نوراني نديده بـودم               هيچ .آمد

  »!زيبا شدي سيد؟ چقدر «:اختيار گفتم پرسي بي بعد از احوال
  انگـار  ،ه بـود   پيـراهن نـو و تميـزي پوشـيد         .رده بود كحالت خاصي پيدا    

 دگرگـوني خاصـي     .خنديد  مي مرتب.  ميهماني خاص برود   كه ي خواهد ب  مي
دانـستم   رديم و نمـي كآن شب خيلي درد دل . رده بودكبخش  ديدنش را لذت 

  .بينمش  ميست اه آخرين باريك
  



  
  
  

21  

  1شهادت
  

ه كدر مراوداتي   .  از همان جا شروع شد     تقريباًهمسايه بوديم و آشنايي ما      
 از وضـعيت روز و مـا تـا          .زد  مي  از اسالم حرف   ،آمد  مي  پيش ها  قتبعضي و 

 كر و گرايش متعالي سيد جواد يك ديدم تحت تأثير تف،آمديم به خود بجنبيم   
  .ام ردهكشخصيت سياسي و مذهبي پيدا 

.  دينـي، مـذهبي    يهـا  السكـ  برقـراري    .گسترد  مي فعاليت ما داشت دامنه   
  مثـل رود   ؛جـوش و خـروش بـود      سيد همچنـان پر   . ها السكت در اين    كشر
 رومـزر، ده پـيش،      ؛ هميشه در حال تردد بين روسـتاهاي اطـراف         ،مانست مي

ام كـ سخنراني عليـه نظـام ملعـون شاهنـشاهي و تـرويج اح             .بود ...درياچه و 
  . الگوي مناسب معنوي براي ديگران شده بود. و سرش شلوغ بود.اسالم

سي روي حرفش حـرف     كرد و تقريباً    ك  مي سيد جواد جريانات را رهبري    
 ،امالً سري بـود   كله  أه مس ك سيد واقعاً اهل مشورت بود ولي جاهايي         .زد نمي

   .گذاشت ميان نمي رد و با ديگران درك  ميتنها عمل
طور قسطي به هـزار زحمـت خريـده     ه  ثيري ب ك دستگاه ت  54-55در سال   

 سيد خيلي صبور بود و هميـشه        .ت داشت ك اين دستگاه چقدر خير و بر      .بود

                                                      
 ابراهيم مشايخي؛ دوست شهيد: راوي 1
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حمداهللا اسالم پيروز شـد و سـيد        ه بعدها ب  كومت اسالمي داشت    كآرزوي ح 
  . در پيروزي انقالب واقعاً نقش مؤثري داشت

 .را نديده بوديم   ه به ما سر نزده بود و تقريباً همديگر        كشد    مي چند ماهي 
 . زنگ خانه به صدا درآمـد      ،آمدم  مي ها باال   روز وقتي ساعت دوازده از پله      آن

  »يه؟ك«: گفتم
  ».حسيني هستم«: گفت

 خـوش و بـش      . مدتي بود همديگر را نديده بوديم      .به سرعت پايين آمدم   
  »!جايي؟كپدرجان دلمان برات تنگ شده  «: گفتم. آمد باال ورديمك

ه كهار ماند و بعد از نماز گفت        ا خالصه ن  .طور بود  هميشه همين . خنديد
و تلفن بـه آشـنايان       د ،يك ي ، رفتنم قطعي است   .الس دارم ك ،رمانكبايد بروم   

خواهيد برويد    مي هك آقايي به نام مولوي از پشت خط اصرار داشت شما            .زد
 بايـد   ،نيـد كشما حمام را گـرم      «: سيد به ما گفت   .  بياييد پرتقال ببريد   ،رمانك

 رفتند  ».الس دارم ك شش چون ساعت    ،راه بيفتم  چهار ساعت    و دوش بگيرم 
 ك يـ  ،ه ميسر نشد  ك گفت »!ه نرفتيد كشما  «:  گفتم .مدتي برگشتند  ولي بعد از  

  .ناچارا ماندمبه خواني توي ده بود و من   روضهةجلس
رد، ولي بـه هـر      ك  قبول نمي  ،ه بماند كرديم  كهر چه براي شام زياد اصرار       

 ،نمكـ ت  كـ بايـد صـبح زود حر     «:  بعد از شـام گفـت      .صورت بود راضي شد   
  ».ه نماز را در مسجد ابارق بخوانمك طوري

  . تلفن زد و رفت پيش زادسربه آقاي زادسر
ـ    ةافتد و نرسيده به ابارق حادث       مي  راه چهارصبح زود ساعت     ه  تـصادف ب

  .پيوندد  ميوقوع
  »!آيي؟  ميجاكاز «: پرسيده بودم

 دو  .هنـوج كهـا رفـتم      الت بسيجي ك سه روز قبل براي مش     ،دو«: گفته بود 
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 سـي هاي جيرفت را برر    الت بسيجي ك روز هم مش   ك ي .هنوج بودم كروز هم   
  ».رمان هستمكام و عازم  ردهك
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 تـشييع  .شناختندش  ميي جيرفتكهاي خا وچهكه وجب به وجب  كسرداري  

 هللار ثـارا  كسـردار، سـجاد لـش     «: به قول سردار سليماني   . وهي بود ك باش ةجناز
  ».رفت
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