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سفارتشيطان

ماجراي طب��س از 13 آبان م��اه 1358 آغاز 
مي شود. دانشجوها به سفارت شيطان بزرگ 
حمله مي كنند و اعضاي حاضر در اين سفارت 
را ب��ه گ��روگان مي گيرند. ابت��دا تالش هاي 
ديپلماتيك براي حل ماجرا آغاز مي شود. اما 
زياده خواهي امريكايي ها و عدم پذيرش شروط 
ايران باعث مي شود تا اين مذاكرات به نتيجه 
نرسد. از طرف ديگر ديدار بازرگان با برژينسكي 
در الجزاير نيز ب��ا مخالفت مردم انقالبي ايران 

روبه رو مي ش��ود. درنهايت با استعفاي دولت 
موقت، امريكايي ها كه ديگر فهميده بودند با 
زياده خواهي نمي توانند گروگان هايش��ان را 
پس بگيرند، تصميم به انجام عملياتي نظامي 

مي گيرند كه نامش را نور سبز مي گذارند. 
 نورسبز

طرح عملياتي نور س��بز به اي��ن ترتيب بود 
كه 90 كماندو در دو گروه به محل اس��ارت 
گروگان ها حمله مي كردند. يك گروه با لباس 
سپاه و گروه ديگر با لباس ارتش كه قرار بود 
خود را به بلندي هاي اطراف تهران برسانند و 
سپس با هلي كوپتر به ورزشگاه امجديه منتقل 
ش��وند. آنجا نورافكن ها توسط ستون پنجم 
روشن مي شد و س��پس يونيفورم پوش هاي 
سپاه به جمع بچه هاي پاسدار محافظ سفارت 
نفوذ مي كردند و با خلع س��الح آنها توس��ط 
گازهاي بيهوش كننده، گروگان ها را همراه با 
گروهي كه يونيفورم ارتش به تن داشتند، با 
خود مي بردند.  پس از بررسي ها و تمرينات 

اوليه، امريكايي ها چهارم ارديبهشت 59 به 
طبس وارد مي شوند، اما وقتي يكي ديگر از 
هلي كوپترهاي آنها دچار نقص فني مي شود، 
اين امر به مس��ئوالن باالتر گزارش مي شود 
و كارت��ر رئيس جمه��ور امريكا دس��تور لغو 
عمليات را صادر مي كند. اما اين پايان ماجرا 
نبود. در همين حين طوفان شني در منطقه 
بلند مي ش��ود كه طراح��ان امريكايي آن را 
از قلم انداخته بودند. بر اث��ر اين طوفان يك 
فروند از بالگردهاي امريكايي ها با يك فروند 
هواپيمايشان برخورد مي كند و منجر به كشته 

شدن هشت نظامي امريكايي مي شود. 
 شكستمفتضحانه

بر اثر اين شكست مفتضحانه دولت وقت امريكا 
ضربه س��نگيني مي خ��ورد؛ چراكه تصميم 
براي تج��اوز نظامي به منظ��ور پس گرفتن 
گروگان ه��ا در نهايت مخف��ي كاري صورت 
گرفته بود. تنها سه مقام ارشد در دولت امريكا 
از موض��وع مطلع بودند. قاعدت��اً براي چنين 
كاري بايد س��اير نهادهاي ق��درت در امريكا 
مانند مجل��س نمايندگان و س��نا در جريان 
قرار مي گرفتند. اما همه اين كارها به صورت 
مخفيانه ص��ورت گرفته بود. اگ��ر بخواهيم 
موضوع را از ابتدا مورد بررسي قرار دهيم، 90 
كماندوي ويژه براي اين منظور انتخاب شده 

بودند كه در صحراي آريزونا كه شباهت هايي 
با صحراي طبس داشت، آموزش هاي سختي 
را پشت سر مي گذارند. از س��وي ديگر با انور 
سادات گفت وگوهايي صورت مي گيرد تا مصر 
پذيراي هواپيماهاي امريكايي باش��د. بعد از 
اتمام آموزش ها نيز كماندوهاي امريكايي به 
فرماندهي سرهنگ چارلي بكويث به مصر رفته 
و از آنجا با شش هواپيما به ناو هواپيمابر نيميتز 
در دهانه درياي عمان منتقل مي شوند. هشت 
بالگرد نيز در آنجا به اين گروه ملحق مي شوند 
تا همگي به طبس بروند ام��ا دو بالگرد دچار 
نقص فني مي شوند و كماندوها با شش بالگرد 
به طبس مي رس��ند و الباقي ماجرا همانطور 

مي شود كه قبالً گفته شد. 
 شهيدمنتظرقائم

در جريان اين واقعه سپاه پاسداران يك شهيد 
تقديم ك��رد؛ محمد منتظر قائم، مؤس��س و 
فرمانده سپاه يزد. ايشان فردي متواضع بود كه 
به رغم مسئوليت هايش پوتين نيروهاي تحت 
امرش را واكس م��ي زد. فرمانده بود اما خيلي 
از كارها را خودش تقبل مي ك��رد. روز پنجم 
ارديبهشت يعني يك روز پس از شكست و فرار 
امريكايي ها، او به اتفاق چند تن از همرزمانش 
به محل حادث��ه مي روند كه بر اث��ر بمباران 
بالگردهاي باقيمان��ده از امريكايي ها، محمد 
منتظر قائم به شهادت مي رسد. محمد انسان 
وارس��ته اي بود كه قبل از آنكه دفاع مقدس 
آغاز شود، بهاي دفاع از اسالم و سرزمينش را 

پرداخت و شهيد شد.
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آقايموس�ويچندخواه�روبرادر
هستيد؟كميازخانوادهتانبگوييد.

ما يك خانواده شلوغ با 10 فرزند بوديم. شش 
برادر و چهار خواهر. سيدجواد متولد 1345 
بود و به عنوان خط ش��كن از لشكر 25 كربال 
در عمليات والفجر8 به ش��هادت رسيد. من 
فرزند ششم و سيدجواد فرزند هفتم خانواده 
بود. از شهيد چهار سال بزرگ تر بودم. شغل 
پدرمان كشاورزي بود. سال 1381 به رحمت 
خدا رفت و مادرم همان سال بعد از هشت ماه 

از دنيا رفت. 
باشهيدهمرزمبوديد؟

بله همرزم بوديم. همزمان با سيدجواد رزمنده 
بودم و در عمليات هاي مختلف حضور داشتم. 
موقعي كه برادرم شهيد شد من هم در عمليات 

والفجر8 حضور داشتم. 
روستايشما14شهيددارد،اماگويي
م�ردمتوجهخاص�يبهس�يدجواد

دارند.
توجه داش��ته باش��يد كه محله ما كاًل 150 
خانواده داشت و 14 شهيد تقديم كرده است. 
اين 14 شهيد يكي از يكي بهتر بودند. نمي شود 
بگوييم سيدجواد بهتر از بقيه بود، ولي چون 

جزو سادات بود مردم براي جدش او را شفيع 
قرار مي دهند و حاجت مي گيرند. سيدجواد 
طوري بود كه از اول انقالب در مساجد و پايگاه 
بسيج و نماز جماعت و نماز جمعه حضور فعالي 
داشت. مردم فعاليت هايش را مي ديدند و به او 
عالقه مند شده بودند. جواد به بزرگ ترهايش 
خيلي احترام مي گذاشت. مهربان و اهل صله 
رحم بود. زمان شهادتش با آنكه سن و سالي 
نداشت حدود 40 ماه سابقه حضور در جبهه 
داشت. سيد اواخر عمرش مي خواست با يك 
دختر يتيم به خاطر يتيمي اش ازدواج كند كه 

قسمت نشد و به شهادت رسيد. 
امابههرحالاتفاقهاييافتادهكهمزار

شهيدموسوياينهمهزائردارد.
خب بل��ه. مردم ش��هيد را صاح��ب كرامت 
مي دانند و به ايش��ان نذر مي كنند. من يك 
نمون��ه اش را برايتان تعري��ف مي كنم؛ چند 
وقت پيش س��ر مزار برادرم رفت��ه بودم كه 
ديدم آقاي ناآش��نايي باالي مزار نشس��ته و 
گريه مي كند. يك آقا اهل رش��ت و س��اكن 

تهران بود. آنطور كه خودش مي گفت همسر 
و مادرشان به س��يدجواد عالقه داشتند و به 
زيارتش مي رفتند. ايشان تعريف مي كرد كه 
يك بار از تهران براي تفريح به ش��مال آمده 
بوديم كه مادرم گفت: به زيارت مزار سيد هم 
برويم. در جواب مادرم گفت��م: »ما اين همه 
راه نيامده ايم كه گريه و زاري كنيم. آمده ايم 
تفريح و خوشگذراني.« همان شب خواب ديدم 
سيدجواد مرا به اسم صدا مي زند. تعجب كردم 
كه اسمم را از كجا مي داند. خالصه سيد به من 
گفت: »چرا پشت سرم حرف مي زني؟ من چه 
بدي به تو كردم.« آن آقا تعريف مي كرد بعد 
از اينكه از خواب بيدار شدم از حرف هاي روز 
قبلم پشيمان شدم و به زيارت مزار سيد آمدم. 
من آن آقا را در حالي مش��غول زيارت برادرم 
ديدم كه داش��ت گريه مي كرد. وقتي فهميد 
برادر شهيد هس��تم جريان خواب را تعريف 
كرد و از من پرس��يد: »چي كار كنم شهيد از 
من راضي شود؟« گفتم: »همين كه به مزارش 

آمدي شهيد از تو راضي است.« 
س�يدچندباربهجبههاعزامش�ده

بود؟
اولين بار كه مي خواس��ت جبهه برود س��ال 
62 بود. آن موقع خيلي س��خت مي گرفتند. 
چون سن و سالش كم بود براي جبهه قبولش 
نكردند. يكي از بستگان ما كارمند هالل احمر 
بود گفت: »س��يدجواد ناراحت نشو. برو دوره 
امدادگري. از طريق هالل احمر به جبهه اعزام 
ش��و.« بار اول از طريق هالل احمر به جبهه 
رفت و چهار ماه ماند. از همان جا جذب لشكر 
25 كربال ش��د. به عنوان ني��روي رزمنده در 
لشكر 25 كربال ماند تا لحظه اي كه شهيد شد. 

حداقل سه سال جبهه ماند. هر دو ماه مرخصي 
مي آمد. ما پنج تا برادر همه جبهه بوديم فقط 
برادر بزرگم كه سن و سالش بيشتر بود جبهه 
نرفت. بعد از شهادت سيدجواد هم سنگر جبهه 

را خالي نكرديم. 
باآنس�نوس�الكمچهانگيزهاي

سيدجوادرابهجبههكشاند؟
محيط محل ما قبل و بع��د از انقالب مذهبي 
بود. مسجد ولي عصر)عج( ش��نبه بازار از اول 
انقالب تا حاال يك شب نشده كه درش بسته 
باشد. در بدترين شرايط كه برف و باران باريده 
هم در مسجد باز است و مردم در آن براي نماز 
حضور مي يابند. در محله ما آنقدر شور و حال 
انقالب در بين بزرگ ترها بود كه باعث ش��د 
جوان ترها در خط انقالب و اسالم بمانند. اولين 
پايگاه فعال منطقه ما پايگاه محله شنبه بازار 
بود. از اين پاي��گاه جوانان زي��ادي به جبهه 
رفتند. هر كاروان كه ع��ازم جبهه بود ما نيرو 
مي فرستاديم. س��يدجواد از 12 سالگي عضو 

بسيج بود. 
مادرتانمخالفتنميكردش�ماپنج

پسرهمزماندرجبههبوديد؟
پدر و مادرم خودشان مشوق جبهه رفتنمان 
بودند. ما زمين كشاورزي داشتيم كه پدرم كار 
چند نفر را انجام مي داد. سيدجواد زماني كه 
بيكار بود به بابا كمك مي كرد. در محله ما اكثر 
جوان ها رزمنده بودند. با آنكه روستاي كوچكي 
داريم، ولي سه آزاده و چند جانباز داريم. اكثر 
مردهاي محله حداقل يك بار جبهه رفته اند. 
آخرينب�ارچهتاريخيس�يدجواد
بهجبههاعزامش�دوچ�هزمانيبه

شهادترسيد؟
برادرم از سال 1362 مرتب به جبهه مي رفت 
و در عمليات بدر و والفج��ر8 و چند عمليات 
ديگر شركت كرد. دفعه آخر كه سيد جواد به 
مرخصي آمده بود من جبهه بودم. او را نديدم. 
وقتي از جبهه برگشتم گفتند جواد به جبهه 
رفته اس��ت. من آن زمان منطقه غرب بودم و 
برادرم به جنوب رفته ب��ود. كمي بعد هم كه 
عمليات والفجر8 ش��روع شد و س��يد در 24 

بهمن ماه 1364 به شهادت رسيد. 
نحوهشهادتشانچطوربود؟

جواد به عنوان خط ش��كن و نيروي غواص از 
لشكر 25 كربال اعزام ش��ده بود. قرار نبود در 
آن عمليات شركت كند، اما با اصرار به عنوان 
فرمانده دس��ته غواص به ارون��د زده بود. آن 
طرف اروند تركش خمپ��اره از ناحيه پهلو و 
صورت و دست به سيد خورده و مثل مادرش 
حضرت زهرا)س( به شهادت رسيده بود. تاريخ 
شهادتش 24 بهمن سال 1364 است. اخوي 

هميشه در آرزوي شهادت بود. 
فرازيازوصيتنامهشهيد

سيد در بخشي از وصيتنامه اش آورده است: 
اسالم با ش��هادت امام حس��ين زنده شد و با 
شهيد شدن اين جوانان قوي تر مي شود. من 
فقط براي رضاي خدا به ن��داي هل من ناصر 
ينصرني حسين زمان لبيك گفته و به ميدان 
جنگ شتافته ام. خواهشم اين است برايم گريه 
نكنيد. ش��هيد گريه نمي خواه��د بلكه رهرو 
مي خواهد. وقتي مي خواهيد مرا تشييع كنيد 
چشمانم را باز بگذاريد كه عده اي از خدا بي خبر 
نگويند كه كور بوده است. دستانم را از تابوت 
بيرون بگذاريد كه كوردالن نگويند چيزي از 
اين دنيا با خودش مي برد. ما از خداييم و آخر 

هم به خدا ختم مي شويم. 

يادكرد

خاطرهايازشهيدمحمدمنتظرقائم
تنهاشهيدواقعهطبس

كلت غرور را
 به كمرش نبست!

ش�هيدمحمدمنتظ�رقائمدرس�ال1327
هجريشمس�يدريكخان�وادهمذهبيو
كمبضاعتدرش�هرف�ردوسبهدني�اآمد.
اوك�هازانقالبيهايش�هريزدب�ود،بعداز
پيروزيانقالببهعنواننخس�تينفرمانده
س�پاهيزدانتخابش�دوتازمانشهادتش
درپنج�مارديبهش�تم�اه1359دراي�ن
س�متخدمتكرد.خاطرهايازاينشهيد
رااززبانيكيازهمرزمانشپيشروداريد.
حدود يك س��ال به پيروزي انقالب مانده بود. 
در جلسه اي كه كمك به مستمندان مي شد با 
محمد آشنا شدم. در آن سال ها، محمد به خوبي 
و باشجاعت، اعالميه ها و پيام هاي امام را تكثير  
مي كرد و انتقال مي داد. در همان اوايل آشنايي 
داراي خصوصيات و رفتار منحصر به فردي بود، 
زياد عبادت مي كرد. نماز ش��ب و مستحبات را 
به جا مي آورد. قرآن زي��اد تالوت مي كرد و فكر 
مي كنم بسياري از س��وره ها را حفظ بود چون 
هر موقع با هم بوديم ي��ا مأموريتي مي رفتيم، 

مي ديدم آيات قرآن را زمزمه مي كند. 
زندگي او از هر جهت ساده و بي آاليش بود؛ هم 
از نظر غذا و مسكن و هم از نظر لباس و پوشش. 
داراي هوش سرشار و تدبير سياسي وااليي بود. 
در اولي��ن برخوردش با اف��راد مختلف به خوبي 
آن شخص را مي ش��ناخت و از انگيزه و ماهيت 
او باخبر مي ش��د و به قول معروف زود ته و توي 
قضيه را درمي آورد. در كارهاي دس��ته جمعي 
معموالً با چندين نفر مش��ورت مي كرد و براي 
نظر اعضاي شورا احترام ويژه اي قائل بود. اگر هم 
مي خواست خالفش عمل كند، مي گفت: من با 
نظر ش��ما موافقم ولي فكر مي كنم اگر اينجور 

باشد، نتيجه بهتر است. 
در مأموريت هاي سخت اولين نفري كه حركت 
مي كرد، خودش بود و همين پيشتازي او موجب 
مي شد تا دوستانش با دل و جان او را همراهي 
كنند. پس از فرمان حضرت امام)ره( درخصوص 
مسائل كردستان، درنگ را جايز ندانست و اولين 
نفري بود كه نام خودش را ب��راي اعزام به آنجا 
نوش��ت. در كردس��تان به حدي مخلص، فعال 
و جس��ور بود كه او را به عنوان فرمانده منطقه 
عمليات غ��رب انتخاب كرده بودند و بس��ياري 
از مسئوالن و فرماندهان رده باالي سپاه در آن 

زمان تحت امر او بودند. 
  در كردس��تان معموالً فرماندهان كلت به كمر 
مي بستند. يادم است دو كلت كمري براي محمد 
فرس��تاده بودند. درحقيقت بچه ها براي محمد 
درخواست كرده بودند تا فرماندهي او مشخص 
ش��ود، اما محمد از پذيرش آن خودداري كرد 
و گفت من احتياجي ندارم. به ب��رادران راننده 
بدهيد تا در مسير رفت وآمد در جاده ها تأمين 
باشند. بعدها فهميديم كه چون اين كلت نشانه 
فرماندهي او مي شد به خاطر اينكه اندک غروري 

او را نگيرد حاضر نشد آن را به كمر ببندد.

فرازياززندگيشهيدسيدجوادموسويدرگفتوگوي»جوان«بابرادرشهيد

سيد جواد گل سرسبد شهداي شنبه بازار بود

پدرومادرمخودشانمشوقجبهه
رفتنمانبودند.مازمينكشاورزي
داشتيمكهپدرمكارچندنفرراانجام
م�يداد.درمحلهمااكث�رجوانها
رزمن�دهبودند.ب�اآنكهروس�تاي
كوچك�يداري�م،وليس�هآزادهو
چندجانب�ازداريم.اكث�رمردهاي
محلهحداقليكبارجبههرفتهاند


