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پيشگفتار

قم سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
هدایــت، ایــن شــهر را حــرم خویــش خوانده انــد و 
…«1. شــهری که  فرموده انــد: »ِانَّ َلنا َحَرمــًا َو ُهَو َبْلَدُة ُقمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
را ایفا نموده اســت. از انقالب مشــروطه گرفته تا قیام 
پانــزده خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه 
انقالب شــکوهمند اسالمی شــد. اماِم همیشه در یاد 
نیز، در ســخنرانی ششــم شــهریور 1359 در دیدار با 
مــردم قم فرمودند:»قم حرم اهل بیت اســت...از قم، 
تقــوا، شــجاعت، شــهامت و همه فضائل بــه همه جا 
صادر می شود و صادر خواهد شد...من هر جا باشم، 
قمی هســتم و به قم افتخار می کنم. دل من پیش قم 

است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه« روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار است. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشــه زالل کوثــر اهل بیت حضــرت معصومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســالم ناب محمدی گرفت. آنانی که در کارزار دفاع 
مقدس نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری اســت نه از بمباران، نه اعزامی است 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد و 
اینان ندانند شهری که در آن زندگی می کنند چه شیر 

زنان و دلیرمردانی داشته است. 
اینک برآنیم تا تصویرگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید اســت طبع واالی شما تالش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کند تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 
برداریــم. در پایــان از تالش خالصانه همــکار گرامی 
خانم صدیقه یوســفی که در امر تحقیق و پژوهش این 

کتاب یاری مان کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.
موسسه فرهنگي حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحاراالنوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

وقتی بچه های قــم را به خط کرد تا طومار ضدانقالِب 
غائلــه به پا کرده در کردســتان را به هــم بپیچد، همه 
می دانســتند جگر شیر دارد که سفر عشق را به ماندن 
در شــهر و خانه اش ترجیح می دهد. همان چند روز را 
جنگید و باشگاه افسران را از منافقین پس گرفت و به 
محاصره افتاد. در آن وانفســا که آب حیات رزمندگان 
حبــس شــده در باشــگاه، آب گندیــده و خون آلــود 
حوضچــه ی حیــاط افســران بــود، جعفــر، بی باک و 

باروحیه، روح و جسم رفقایش را تغذیه می کرد.
او پســِر حاج غالمرضا، تعزیه خواِن اهل دل روستای 
فردو بود. مردی که مریــد خمینی بود و پانزده خرداد 
1342 با شــنیدن خبر دستگیری امام، مردم آبادی را 
کفن پوش و شمشــیر به دست راهِی قم کرد. سه سال 
بعد، سایه پدر از سر پسر کم شد اما انگار همان تربیت 
هفت ســاله کار خودش را کرده بــود. جعفر، انقالبی 
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بار آمد و تکلیــف مدار. در اوج نوجوانی و جوانی اش، 
هم درس می خواند، هم در زرگری کار می کرد، هم به 
ورزش و فوتبالش می رســید، هم از جلسات سخنرانی 
علمــا بهره می بــرد. کنار تمــام این هــا، در صف اول 
مبارزین علیه طاغوت می دیدی اش؛ فکری و اجرایی. 
هم برای جوانان قم سخنرانی های روشنگرانه می کرد 
علیه رژیم و هم اعالمیــه پخش می کرد و در تظاهرات 
حاضــر بود. پس از پیروزی انقــالب، امام که آمد جزء 

محافظین ایشان در بهشت زهرا} بود.
سپاه که تشــکیل شد لباس فاخر پاسداری به تن کرد 
و تا دم آخر، مدافع حریم اســالم مانــد. عملیات فتح 
المبین، تپه چشــمه، ایســتگاه آخر و آسمان اول شد 

برای جوان انقالبِی مجاهد، جعفر حیدریان...
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زمان شــاه معلم ها اغلب زن بودنــد. روز اول که رفت 
مدرسه، با توپ پر برگشت »مامان! مگه نباید معلمای 
ما مــرد باشــن؟ چرا معلمــای مــا خانم بــودن؟ اگه 
اینطوری باشــه من نمیرم.« کلی باهاش حرف زدم تا 

راضی شد برود مدرسه.
راوی: مادر شهید 
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پدرش که به رحمت خدا رفت، هشــت فرزند قد و نیم 
قد داشــتم. اوضاع مالی مــان خوب نبود. ســفره که 
پهن می شــد جعفر می نشست تا کوچک تر ها بخورند. 
بچه ها که ســیر می شــدند تازه می آمد جلو. آن زمان 

یازده سال بیشتر نداشت.
راوی: مادر شهید
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از پس انــداز کار در زرگــری بــرای خــودش یــک عبا 
خریده بود. در کالس های حوزه که شرکت می کرد، به 
دوش می انداخــت. آن روز روحانی ای را دید که عبای 
کهنه ای به تن داشــت. عبای خودش را روی دوش او 
انداخت و گفت »این عبا برای شما برازنده تره، من این 
رو به شما می بخشم.« روحانی گفت »من اگه پیش تو 

شاگردی کنم، به جاست.«
راوی: ابوالحسن حیدریان
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اگــر خواهر و برادرهــا با صدای بلند بــا مادر صحبت 
می کردند، معترض می شــد. مادر کــه می آمد جلوی 

پایش بلند می شد. 
راوی: خواهر شهید 
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از مطالعه غافل نمی شــد. همیشــه کنار دستش یک 
ضبــط داشــت. نوار های ســخنرانی آقای فلســفی و 
علمــای وقت را گــوش می داد. بــه برادر هایش تأکید 
می کرد »خوب درس بخونین. شــما باید جای شهید 

بهشتی و رجایی ها رو بگیرین.«
راوی: مادر شهید
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جوانــان را در میدان انقالب فــردو دور خودش جمع 
کرده بود. برایشــان از والیت فقیــه می گفت. والیت را 
به دانه های تسبیح تشــبیه می کرد »اگر می خواین به 
نقش والیت فقیه پی ببرید به این تســبیح نگاه کنین. 
اگر دونه ی رأس تســبیح رو پیامبــرp بدونیم، بقیه ی  
دونه ها، ائمه[ هستن که یکی بعد از دیگری برای 
تبیین دین و هدایت و راهنمایی مردم میان. در غیاب 
امــام زمان          أ، ولی فقیه هم همین نقش رو تو جامعه 

اسالمی داره.«
راوی: علیرضا اسماعیلی
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بعــد از جریانــات 19 دی 56، تعدادی از بچه های قم 
مسلح شــدند. یک شــب به اتفاق هم، در کوچه های 
خیابــان ارم حرکــت می کردیم. یک  دفعــه گاردی ها 
جلویمان را گرفتند. افســر آمد جلو. رو به جعفر گفت 
»چــی همراهــت داری؟ اون کتــاب رو بــده به من« 
جعفر روی دوشــش عبا داشــت. رســاله امام خمینی 
کــه جلدش را کنده بود و تعــدادی اعالمیه زیر عبا در 
دســتش بود. همه را تحویل افســر داد. مأمور که فکر 
می کرد همه چیزمان را گرفته، گفت »برید.« کمی که 
دور شدیم جعفر گفت »خوب شد بازرسی بدنی نکرد« 
پرســیدم چرا؟ اســلحه کمری اش را نشانم داد و گفت 

»به خاطر این.«
راوی: داود حیدریان
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روزهــای انقالب بود. همراه جعفــر از خیابان صفائیه 
می آمدیم ســمت حرم. مأمورها دســتگیرمان کردند. 
چیــزی نداشــتیم. آزادمان کردند. هنــوز چند قدمی 
نرفتــه بودیم کــه دوبــاره کماندوها ریختند ســرمان. 
بردندمــان داخــل یــک اتوبــوس. یک ســاعتی آنجا 
نگه مان داشــتند. از جیب جعفر یک کاغذ پیدا کرده 

بودند که روی آن رمزی نوشته شده بود.
جلوی چشم آن همه کماندو و باتوم های در دستشان، 

از اتوبوس پرید بیرون. فرار کرد.
راوی: محمد حیدریان 
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بعد از پیروزی انقالب، خواهر تیمســار اویســی آمده 
بود فردو. مردم کینه زیادی از اویســی داشتند. زن ها 
درگیر شــده بودند با خواهرش. جعفر که سر رسید با 
ناراحتی به شــان گفت »این چه کاریه؟ قانون اینه که 
شما خواهر رو به جای برادر محاکمه کنین؟« آن خانم 

را نجاتش داد خالصه.
راوی: حسین صادق پور
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امام را برای ناراحتی قلبی شان در بیمارستان بستری 
کرده بودند. جعفر آمــد خانه. ضجه می زد؛ مثل مادر 
جــوان مرده. گفــت »باید مردم رو توی مســجد جمع 

کنیم و برای سالمتی امام، دعا.«
تنهــا چراغی را که آن موقع برای پخت و پز و گرم کردن 
منزل داشتیم برداشت. گفت »مسجد سرده.« و رفت.
راوی: ابوالحسن جعفریان 
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جعفــر از اولیــن کســانی بــود که عضو ســپاه شــد. 
مســئولیت آموزش عقیدتی و آموزش نظامی به عهده 
خودش بود. برنامه ریزی دقیقی داشــت برای بچه ها. 
بعد از شــروع جنگ تحمیلی، اولین گروهی که بطور 
منســجم از قم به جبهه غرب اعزام شــد، جمعی صد 
نفره از جوانــان بود. فرماندهی نیروهــای اعزامی، با 

جعفر بود.
راوی: عراقی
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در سنندج مأموریت داشتیم شهر را از دست گروهک های 
ضد انقالب آزاد کنیم. چند گروه همزمان به شهر حمله 
کردیم. فرماندهی نیرو های اعزامــی از قم با جعفر بود. 
در حین پیشــروی، در باشگاه افســران محاصره شدیم. 
شــلیک آرپی جی و رگبــار، یک لحظه قطع نمی شــد. 
محاصره طوالنی شد. تِه آب و آذوقه هایمان در آمد. چند 
هلی کوپتر برای رســاندن آذوقه آمدند اما موفق نشدند. 
نمی توانستند محل دقیق استقرار ما را شناسایی کنند. 
فقط یک بار مقداری مهمات و شکالت پایین آمد، آن هم 
در حیاط. به قدری آتش سنگین بود که دو فروند از هلی 
کوپتر ها را زدند؛ با تمام خدمه و خلبانش. از ســاختمان 
خارج می شــدی، تیربارانت می کردند. در همان اوضاع 
ســخت، جعفر بارها می رفت بیرون و برای بچه ها چیزی 

می آورد.
در مدت محاصره، هرشــب یکی دوســاعت برای بچه ها 
ســخنرانی می کرد. مصائب امام حسین{ در کربال را 

می گفت و دل نیروهایش را تسلی می داد.
راوی: ساجدی
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در فرودگاه ســنندج مســتقر بودیــم. در همان حوالی 
تپه ای قرار داشــت که مسلط به شــهر بود. خبر دادند 
تعدادی پاســدار را ســربریده اند و پیکر شهیدشــان را 
همان جا گذاشته اند. مســیر رسیدن به تپه، در تیررس 
کامــل دشــمن بــود. رگبــار گلوله بــود که بر ســرمان 
می ریخــت. جعفــر گفت »مــا میریم شــهدا رو بیاریم. 
هرکس با مــا بیاد احتمال شــهادتش خیلــی زیاده.« 
رفتیم، با هزار زحمت به باالی تپه که رســیدیم، با پیکر 
متالشی شده شهدا مواجه شدیم. جانوران، جسدها را 
دریده بودند و حمل شــان بسیار سخت بود. جعفر، زیر 
گلوله باران دشــمن، پیکر شهدا را می آورد پایین، یکی 

یکی.
راوی: ساجدی
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بعد از بازگشــت از کردســتان بهمان اجــازه داد برایش 
برویم خواســتگاری. می گفت »دختـــری می خوام که 
با ایمان و انقالبی باشــه.« در جلسه خواستگاری مدام 
از ساده زیســتی صحبت می کرد. مهریه شد یک جلد 
کالم الله مجید و یک شــاخه نبات. بنا شــد جهیزیه را 
هم خیلی ســاده بگیرند. می گفت »باید این رسم های 

تجمالتی از بین بره.«
راوی: خواهر شهید
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اولین بــار بــود بعد از عقــد می رفت دیــدن خانمش. 
مرســوم بود هدیه طال ببرند یا یک چیز قیمتی. جعفر 

کتاب برده بود؛ کتاب استاد مطهری.
راوی: خواهر شهید
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عروســی کــه کردنــد آمدنــد خانــه خودمــان؛ با هم 
زندگــی می کردیم. هیچ وقت ندیدم از خانمش چیزی 

بخواهد؛ حتی یک لیوان آب.
راوی: مادر شهید
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اگر با پلومرغ ماســت می گذاشتم سر سفره، می گفت 
»مادر اسرافه، یکیش کافیه.« گاهی که مهمانی بود و 

غذا مفصل، نون و ماست می خورد.
راوی: مادر شهید
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داشت از منزل می رفت بیرون. ازش خواستم من را تا 
جایی برساند. ماشــین سپاه دستش بود. سوار شدم. 
وســط راه گفت »دیگه پیاده بشــید.« گفتم »آخه من 
می خــوام برم فالن جا، هنوز نرســیدیم.« جعفر گفت 
»نه مادر، تا اینجا هم که شما رو آوردم هم مسیر بودیم. 
بقیه راه رو با تاکســی برید. ماشــین برای بیت الماله و 

شرعا اشکال داره.«
راوی: مادر شهید 
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با اقوامی که انقالبی نبودند قطع ارتباط نکرد. هروقت 
فرصتی بود و می دیدشان، نصیحت می کرد.

اولین باری بود که امام دستور دادند همه بروند باالی 
پشــت بــام و الله اکبــر بگوینــد. مهمان داشــتیم؛ از 
همان ها که معتقد نبودند به این مســائل. رادیو اعالم 
کرد زمان الله اکبر رســیده. جعفــر به دو خودش را به 
پشت بام رساند؛ بچه ها هم به دنبالش. من و خانمش 
مشــغول چیدن ســفره بودیم؛ با تأخیــر رفتیم. موقع 
پایین آمدن گفــت »یعنی مهمونا و آماده کردن شــام 
واجب تر بود که فرمان امــام رو بذارین زیر پا؟« گفتیم 

»ما که اومدیم!« گفت »اومدین ولی دیر اومدین.«
راوی: خواهر شهید
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موقــع انتخابات ریاســت جمهــوری بــه اطرافیانش 
ســفارش می کرد به بنی صــدر رأی ندهند. می گفت 

»میانه اش با روحانیت خوب نیست.«
راوی: مادر شهید
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تعدادی پاسدار دورش را گرفته بودند. به شان می گفت 
»بچه هــا! برای من فرقی نمی کنه پاســدار باشــین یا 
بســیجی، عملکرد شــما مهمه. هر کس اینجا زحمت 
بکشــه پیش خــدا ارزش داره. اینجا کســی برای پول 

نیومده. اینجا مسئله، مسئله خداست.«
راوی: محمد شب خیز 
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سنگر بزرگی داشــتیم که مخصوص نماز و برنامه های 
فرهنگــی بود. جعفر تأکید زیــادی روی نماز جماعت 
و قرآن داشــت. دو روحانی را برای بیان احکام شرعی 
و معــارف تعیین کرده بود. دو نفــر از بچه ها را هم که 
اســتاد قرائت قــرآن بودنــد، مأمور کرده بــود عصرها 
کالس آمــوزش قرائت بگذارند. خــودش هم هروقت 
فرصت داشت می آمد سر کالس. صوت زیبایی داشت 

جعفر.
راوی: حسین شیرازی
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یک شــب به مرتضی ســنجری که پاســدار بود گفتم 
»امشــب جعفر را می گذاریم پاس بخــش، ببینیم چه 
می گوید« آن شــب ســاعت ده تــا دوازده پســت داد. 
فردایــش اعتراضی که نکرد هیــچ، گفت»از دفعه بعد 
من رو پست ســاعت دوازده تا دو بذارید.« چهار، پنج 
روزی که گذشــت دوباره به من گفت »فالنی! اگه من 
رو پاس بخش نمیذاری، هر موقع پســت ساعت چهار 

شد بیدارم کن.«
می خواست برای نماز شب بیدار باشد.

 راوی: محمد شب خیز
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بــه وقــت آمــوزش و عملیــات و برنامه هــای جــدی، 
قاطعیتش زبانزد بود. به بچه هــا تذکر می داد »بیرون 
سنگر شوخی نکنید.« اما در اوقات فراغت، پای ثابت 

ُکشتی، خودش بود.
یــک روز مســابقه پــرش گذاشــتیم. از نقطــه معینی 
می پریدیم تا ببینیم چه کســی بیشتر می پرد. جعفر از 
دور زیر نظرمان داشت. یک مرتبه آمد ایستاد لب خط 
پرش. پــرش جانانه ای زد و گفت »کاســه کوزه تون رو 

جمع کنین که من از شما بیشتر پریدم.«
راوی: حسین شیرازی
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ایامی بود که بنی صدر با شــهید رجایی مخالفت های 
شــدیدی می کرد. جعفر در بین بچه های سپاه اعالم 
کرد »مــا باید از آقای رجایی حمایــت کنیم، هر کس 
می تونــه یک مــاه از حقــوق خــودش رو بــه حســاب 
ایشــون بریزه« آن زمان خیلی از بچه های ســپاه قم با 

صحبت های جعفر این کار را انجام دادند.
راوی: داود حیدریان
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هشــت ماه مرخصــی نیامده بــود. وقتــی آمد ازش 
خواستیم مدتی پیش مان بماند. گفتم »مگه همسرت 
رو بــرای من آوردی؟ کمتر برو جبهه« گفت »به والله تا 
زمانی که گلوله و موشــک از سر مردم دزفول برداشته 
نشــه، از جبهه برنمی گردم. حتی اگه همه شــما رو از 

دست بدم.«
راوی: مادر شهید
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یک بار ازش پرسیدم »آخه چه زمینه ای برای تو فراهم 
بــوده که اعتقاداتت اینقــدر محکمه؟ چی تو وجودت 
داری که اینطوری بــا جون و دل فداکاری می کنی؟« 
گفــت »هم زیاد مطالعه می کنم، هم دوســتای خوبی 
دارم. چشــمه خودش باید بجوشــه. من بــه این باور 
رســیدم که انسان همون طور که صدقه میده، اگر الزم 
باشــه باید جون خودش و خانواده شــم برای اسالم تو 

طبق اخالص بذاره.«
راوی: ساجدی
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رویای صادقه زیاد می دید. یک روز صبح گفت »دیشب 
خواب دیدم یکی از برادران شــکراللهی شهید شده.« 
ساعت یازده صبح همان روز، از باالی تپه ماشینی آمد 
ســمت ما. یک نفر که غرق خون بــود را پیاده کردند. 
جعفر را صدا زدم و به طرف شــان دویــدم. همان طور 
که می آمد گفت »برای شــکراللهی ها اتفاقی افتاده؟« 

جلوتر که رفتیم دیدیم بله. شکراللهی شهید شده.
راوی: محمد شب خیز
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آمد فردو. سخنرانی کرد برای مردم. صحبت هایش که 
تمام شــد حدود 150 نفر برای اعــزام به جبهه اعالم 
آمادگی کردند؛ همگی بســیجی. از یک روســتا 150 

نفر!  
راوی: حسین صادق پور
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یک روز قرار شد بیاید سنگر خمپاره. بچه ها از آمدنش 
حسابی خوشحال بودند. خواسته بودند برایش سنگ 
تمــام بگذارند. چندتا تخم مرغ برداشــتند، زرده ها را 
پختند و سفیده ها را دور ریختند. جعفر که آمد، قضیه 
را فهمیــد. با عصبانیــت گفت »این چه کاریه؟ شــما 
می دونید این تخم مرغ ها رو مردم پشــت جبهه با چه 
زحمتی برای ما می فرســتن؟« با ناراحتی رفت، ناهار 

نخورده! 
راوی: اویسی
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مــن و چندتا از بچه هــا مأموریت مان تمام شــده بود. 
می خواســتیم برگردیــم شــهر. کتانی هایــی که برای 
مأموریــت بهمــان داده بودنــد پایمان بــود. آن موقع 
کمبود امکانات داشــتیم آن جا. جعفر تا متوجه شــد 
با ناراحتی آمد ســراغم. گفت »شــما نمی تونید با این 
کتونی هــا برید. اینا فقط برای این جاســت.« شــوهر 
خواهرش بودم، امــا اصال رودربایســتی نکرد. از من 
خواســت کتانــی را دربیــاورم. من کــه درآوردم، بقیه 

بچه ها هم حساب کار دستشان آمد.
راوی: اویسی
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مبلغی پول داد به من. گفت »بسیجی هایی که به پول 
نیاز دارن یا می خوان برای خانواده هاشــون بفرستن، 

تو بهشون کمک کن.«
راوی: حسین شیرازی 



43

جعفــر برایم تعریف می کرد »دیدم یه فرمانده ارتشــی 
با ســرباز تحت امــرش با تکبــر و غرور حــرف میزنه. 
از برخــوردش ناراحــت شــدم. صــداش زدم گفتــم 
»امــام خودش رو خــادم مردم می دونــه و میگه به من 
خدمت گزار بگید بهتره تا رهبر بگید. حاال تو با نیروی 
زیر دســتت اینطور رفتار می کنی؟« فرمانده ارتشــی 

خجالت زده شده بود.
راوی: سید حسن طباطبائی
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می گفــت »من هم به دنیا عالقه دارم اما به این نتیجه 
رســیدم که اگه توی دنیا بهترین جایگاه رو هم داشته 
باشی، باید رها کنی و بری. اگه اینجا بتونی از خودت 

بگذری، به یه ثروت همیشگی می رسی.«
انگار دندان طمع از مادیات کنده بود.

راوی: ساجدی
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خســته که می شد، یک گوشه می نشست، با خدا راز و 
نیــاز می کرد. مناجات به او جان دوباره می داد. دعای 

فرجش ترک نمی شد.
راوی: محمدرضا دل آذر
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یکی از بچه ها مرخصی می خواست. آمد پیش جعفر. 
نزدیــک عملیات بــود. جعفر گفت »اآلن نمی شــه.« 
رزمنــده دوباره خواهش کرد. همســرش مریض بود و 
در بیمارستان بستری. حیدریان با شوخی گفت »شما 
مرخصی بری چه کسی می خواد قدس رو آزاد کنه؟« 

و برگه مرخصی را امضا کرد.
راوی:عباس وحیدی نیا
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جدیتــش موقع کار زبانزد بود. به وقتش شــوخی هم 
می کرد. بســیجی ها دعوتش کردند به سنگر. وارد که 
شد، پتو را انداختند روی سرش، جشن پتوی مفصلی 

گرفتند برای فرمانده. 
راوی: حسین صادق پور
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قبل از فتح المبین بود. گلوله توپ خورده بود وســط 
مینی بوس. بیست نفری شهید شدند؛ پیکر اکثرشان 
تکه تکه. تعدادی از نیروهای عملیات را ســپرد به من. 
خواســت ببرم شــان تا شــهدای مینی بوس را ببینند. 
جعفر خوب می دانست در جنگ، باید دل شیر داشته 
باشی. می خواست بچه ها بفهمند حلوا خیر نمی کنند 

در منطقه. 
راوی: قاسم ایمانی 
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با من صحبت کرد. گفت »می خوام پاســدار بشــی تا 
اگه من شــهید شــدم جای من رو پر کنی.« وارد سپاه 
شــدم. آموزش هــای نظامــی را گذرانــدم. او که رفت 
جبهه جنوب، من هم اعزام شــدم؛ در همان محوری 
که جعفر بود مشــغول شدم. برای آن که کسی نفهمد 
ما با هم برادر هستیم، من را گذاشت مسئول آتش بار؛ 
منتهــا چنــد کیلومتر دورتــر از خــودش. در عملیات 
فتح المبین ســاعت پنج صبــح بی ســیم زده بود »به 
داود بگیــد مهمــات محــور کلــه قندی تموم شــده، 
براشــون مهمات ببره.« بردم. ساعت حدود شش بود 
که برگشــتم. همین که رســیدم دوباره مرا خواســت. 
تعدادی اســیر تحویلم داد و گفت »اینا رو ببر عقب.« 

موقع کار اصال مالحظه برادری مان را نمی کرد.
راوی: داود حیدریان
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بعد از شــهادت جعفــر بود. در تاریک خانه ی عکاســی 
مشغول کار بودم. جواد امینی آمد آنجا. بعِد احوال پرسی 
گفت »برای خداحافظی اومدم، عازم جبهه هســتم.« 
خیلی عجله داشت. گفت »خواب جعفر رو دیدم. به من 

گفت »اگه بیای جبهه، می برمت پیش خدا.« 
جــواد خداحافظــی کرد و رفــت. عملیات آزادســازی 

خرمشهر خبرش را آوردند. رفته بود پیش خدا. 
                                     راوی: رضا طاهری  
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وصيتنامه
بسم الله الرحمن الرحیم

می خواهم به نمایندگی از طرف کلیه برادران مســتقر 
در جبهه ی تپه چشــمه ی دزفول چند کالمی ســخن 
بگویم: مردم شــهیدپرور! روزی که امام عزیز ما فریاد 
خروشــان بر ســر شــاه و اربابانش آمریکا و شوروی و 
انگلســتان و اســرائیل فــرود آورد و از نجف اشــرف و 
پاریس، تــا امروز ادامــه یافت، همه ی مــا متحدًا هم 
پیمان شــدیم تا با احیای اســالم و قرآن و سنت اهل 
بیت عصمت و طهــارت، با تمام قدرت، با کفر جهانی 
به سر کردگی امپریالیزم آمریکا بجنگیم و به دنیا ثابت 
کنیم که قدرت تســلیحاتی هرچقدر هم که زیاد باشد 
در برابــر ایمان مردم مســلمان نمی توانــد خودنمایی 
کند. مگر در پانزدهم خرداد 42 این پیمان با شرافت، 
توسط خون سرخ پانزده هزار شهید منعقد نشد؟ مگر 
در اوایل انقالب ســال 57 با اهدای خون سرخ شهید 
ســید مصطفی حســینی به پیمان مان با امام جامه ی 
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عمل نپوشاندیم؟ آیا می توانیم این همه عظمتی را که 
بدســت آورده ایم با پیمان شــکنی – خدای ناکرده – از 
دست بدهیم؟ هرگز! حتی اگر به ریختن خون همه ی 

افراد امت اسالمی منجر شود.
ما با دلی سرشــار از عشــق و ایمان با تمــام قدرت در 
برابر تمام ابر جنایتکاران با تمام تسلیحات عظیم شان 
می ایستیم و به آیات قرآن که نمونه آن: )و نرید ان نمن 
علی الذین اســتضعفوا فــی االرض و نجعلهم االئمه و 

نجعلهم الوارثین( عینیت می بخشیم.
رزمندگان مستقر در جبهه تپه چشمه دزفول
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