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سخن نویسنده: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ِ أَْمَواتًا َوَل تَْحَسبَنَّ الَِّذیَن ُقتِلُوا ِفي َسبِیِل اهللَّ

بَْل أَْحیَاٌء ِعنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن 
)آل عمران،169( 

به نام خداوندی که شــاهد تمام اعمال کردار انسان هاســت و سالم بر پیغمبر 
اکرم)ص( و درود بر سرور و ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران 
پاکش. درود خداوند بر شــهیدان اسالم، کسانی که از صدر اسالم تا کنون برای 
حفظ دین مقدس و مبین اســالم به مبارزه با ظلم و ستم برخاسته و از این آیین 
مقدس دفاع کرده اند. ســالم بر شهدای کربال، شهدای انقالب اسالمی ایران و 
هشــت سال جنگ تحمیلی، و سالم بر شــهدای مدافع حرم. از عمق وجودم بر 
تمامی این شهدا ســالم می گویم و تالش ناچیزم را در نگارش این مجموعه به 
شهیدان عزیز تقدیم می کنم و از خداوند متعال می خواهم روح پاک پدر و مادرم 
را از شفاعت شهیدان بهره مند فرماید. آنانی که از جان خود گذشتند تا به زندگی 

دیگران جان ببخشند. 



۸

شــبی از غم و اندوه، در حالی که اشــک می ریختم به خواب رفتم، دلم خیلی 
گرفته بود، در میان انبوه افکارم، در عالم رویا، شهید عزیز، محمد جواد اصغری را 
مشاهده کردم. بدون هیچ صحبتی فقط کتابی با جلد مشخص، روبروی چشمانم 
قرار گرفت. متوجه شــدم این کتاب شامل خاطرات آن شهید بزرگوار است. صبح 
که بیدار شــدم، هیچ غمی در دلم نبود، سبک بودم، از همة افکار، از همة غم ها 
و بی مهری ها. تازه فهمیدم که چقدر از حقیقت دور شــده بودم. فهمیده بودم که 
انسان، موجودی واالست و باید به عالم باال بیندیشد. به پروردگارش فکرکند، به 
انسانیت و ایثارو... در آن لحظه بود که تصمیم گرفتم خاطرات این شهید عزیز را 
به رشتة تحریر در آورم. شروع به تحقیق و نگارش کردم. قلم در دستم سنگینی 
می کرد. احســاس عجیبی داشتم. روزها و شبها ی زیادی را مشغول نوشتن شدم، 
لحظه هایم رنگ خدا گرفت، رنگ آســمان، رنگ عشــق، رنــگ حقیقت. با هر 
کلمه ای که می نوشتم، دنیا در نظرم کوچک و کوچک تر می شد. با خودم می گفتم: 
از تو گفتن و از تو نوشتن کار ساده ای نیست ای شهید. برای از تو نوشتن باید آدم 
دلش راهی آســمان ها شود، قدری تفکر کند، قدری از این دنیا و  های و هویش 
دور شود. برای از تو نوشتن باید دلی اندازه دریا داشت تا تو را فهمید، لحظه های 
تو را درک کرد، عشق تو را درک کرد، روح بلندت را فهمید، باید دانست که دنیا 
با تمام ظواهرش دل تو را نبرد و تو را غرق در آمال نکرد، دنیا حریف دل تو نشد، 
دوســت داشتن نعمت های دنیایی، تو را از آخرت غافل نکرد. شهید عزیز؛ محمد 
جواد اصغری؛ تو با ســن کمی که داشتی، اسوه ایثار و شهادت شدی، شاگرد اول 
کالس درس موالیت، ابا عبداهلل الحســین علیه السالم شدی. خوش به حالت... 



9 سخن نویسنده 

از تو ممنونم که َدِر دنیای ایثار و شهادتت را برای مدتی به روی من باز کردی و 
به من اجازه دادی تا از تو بگویم، ممنونم که اجازه دادی پرنده دل من هم میان 
خاطرات آسمانی تو بال و پری بزند، اشکی بریزم و به فاصله ام تا خدا پی ببرم. 

ان شــاء اهلل و با مدد خداوند متعال و با همکاری دوســتان شهید محمد جواد 
اصغری، خاطرات جامانده از این شهید عزیز، در چاپ دوم منتشر خواهد شد. 

فاطمه جمشیدی
1397/2/22





بخش اول: 
 خاطرات مادر





روایت مادر
در خانواده ای مذهبی به دنیا آمده بودم، پدر و مادرم اهل عبادت بودند. حدود1۸ 
ســالم بود که زندگی مشترکم را با مردی مؤمن و معتقد شروع کردم. فرزند اولم 
در یازدهم تیر ماه ســال 1349 به دنیا آمــد. در دوران بارداری دکترم می گفت 
این بچه باید ســقط شــود ولی من به خدا توکل کرده بودم و می گفتم اگر خدا 
نخواهد که فرزندم به دنیا بیاید، بچه ســقط می شود. فرزندم را نگه داشتم. پس 
از دوران بــارداری به دنیا آمد. من مادر شــده بودم. مــادر کودکی از جنس نور. 
اســمش را محمد جواد گذاشــتم. محمد جواد کم کم بزرگ شــد. پسری خوش 
اخالق و مهربان که دوســت داشت با همه به مهربانی رفتار کند. از همان دوران 
کودکــی پــر از ایمان و اعتقاد بود. عبادت می کرد و با خــدای خود به راز و نیاز 
مشــغول می شد. دوران کودکی اش با تظاهرات علیه رژیم طاغوت همزمان شده 
بود. کودک بود ولی دلش بزرگ. ســعی می کرد به مردم کمک کند. گرمای دل 
مهربانش به سردی خانه های مردم نفوذ کرده بود، برایشان نفت می برد تا از سرما 
رنج نبرند. بسیار شجاع و نترس بود. ده سالش بود که دایی اش به شهادت رسید. 
او هم دوست داشت شهید شــود. عشق به شهادت تمام وجودش را دربر گرفته 
بود. تالش می کرد به جبهه برود ولی چون ســنش کم بود، او را نمی فرستادند. 
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دوســتی داشــت به نام)غالم رضا دهقانی( که او هم دلش می خواست به جبهه 
برود. یک بارکه یواشــکی قصد رفتن کرد، مادرش او را حبس کرد تا نرود. من 
به مادرش گفتم پســر شــما که آخرش می رود، پس چرا به او اجازه نمی دهی؟ 
غــالم رضا گریه می کرد و من هم با او گریه می کــردم. انگار این بچه ها خیلی 
دلشــان برای معبودشان تنگ شده بود. برای دیدن موالیشان. برای پرکشیدن و 
به اوج رســیدن. اصال به دنیا دل نبسته بودند و ذره ای برای این همه هیاهویش 
ارزش قائل نبودند. حرفشــان فقط یک چیز بود، رفتن. و غالم رضا رفت و دیگر 
برنگشت. محمد جواد هم بعد از شهادت او دل به درس نمی داد، هوایی شده بود، 
دوســت داشــت تا برود و رفیقش را که زودتر از او به شهر عشق سفر کرده بود 

ببیند. او به شهر های مختلف می رفت تا شاید بتواند به جبهه اعزام شود. 



15 بخش اول: ااطراو مادر 
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17 بخش اول: ااطراو مادر 

مگر من گناهکارم؟ 
محمد جواد، عاشــق رفتن بود. فقط دوست داشت به جبهه برود و شهید شود. 
روحش مانند پرنده زیبایی بود که در آسمان شهادت بال و پر می زد، جاذبه عشق، 
او را تا چشــمه سار رفتن و فداشدن کشــانده بود. مثل پروانه ای که شعله های 
روشن شهادت را دیده باشد و از ظلمت ماندن، به این روشنی ها پناه ببرد. محمد 
جــواد، خانه دلش را از همه چیز جز خدا تهی کرده بود. پدرش به او می گفت: تو 
نباید بروی، باید بمانی و با منافقان بجنگی تا کشــور به دست آنها نیفتد. محمد 
جواد به من می گفت: مادر چرا من نباید بروم؟ مگر من گناهکارم؟ گفتم: شــاید 
خدا بخواهد کــه تو بمانی و کارهای خوب انجام بدهــی. خیلی اصرار می کرد، 
می خواســت برود. روحش انگار در تالطم بود. شوق شهادت در چشمانش برق 
می زد. مثل امواج خروشان دریا بی قرار و ناآرام بود. هنوز پانزده سالش نشده بود، 
آنقــدر برای رفتن به جبهه می رفت و می آمد که دو بار هم تصادف کرد. دیگر به 
پدرش گفتم که اجازه بدهد تا او برود. به خدا گفتم: فرزندم دوســت دارد شــهید 

شود، من هم دوست ندارم او جور دیگری از دنیا برود. 



1۸

عکس یادگاری
مــن و پســرم)محمد جواد( با هم دوســت بودیم. حرف می زدیــم و درد دل 
می کردیــم. به چشــمانش که نگاه می کــردم، خوب می فهمیدم پســرم به چه 
می اندیشــد و خواسته اش چیست؟ او هم از من مخفی نمی کرد و از آرزویش که 
شــهادت بود، برایم می گفت. می گفت دوست دارد برود. هفت سال عاشقی کرد 
تا پر کشــید. قبل از رفتنش ســه تا عکس برایم گذاشت. به من گفت: مادر این 

عکس ها را به پدر نشان نده. وقتی که شهید شدم می توانی نشان بدهی. 



19 بخش اول: ااطراو مادر 
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21 بخش اول: ااطراو مادر 
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ماجرای گردنبند 
پســر بود و من هم مثل مادرهای دیگر، آرزوی دامادی اش را داشــتم. آرزوی 
روزی که او را با عروســش ببینم. برای همسر آینده اش گردنبندی خریده بودم. 
محمد جواد با دیدن آن گردنبند، اصرار داشــت که آن را ببرد بفروشد و پولش را 
برای بچه های جبهه خرج کند. من گردنبند را برای نگهداری به خواهرم ســپرده 
بودم. شــبی اودر حالی که ناراحت بود به خواب خاله اش آمد و در خواب به سراغ 
گردنبند رفت. دقیقا ســراغ همان جایی که خواهرم برای گردنبند در نظر گرفته 
بود. صبح روز بعد خواهرم با من تماس گرفت و گفت: چه کار کرده ای که جواد از 
دستت ناراحت بود؟ دیشب او به خوابم آمد و گردنبند را می خواست. متوجه شدم 
که پســرم از من بخاطر گردنبند ناراحت است. به او گفته بودم اگر شهید شدی 
برایت خرج می کنم. وقتی محمد جواد به شــهادت رســید، دو بار دیگر به خواب 
عمــه اش آمد و گفت یک امانتی پیش مادر و پــدرم دارم. وقتی عمه اش خواب 
را برایم تعریف کرد، متوجه موضوع شــدم و گردنبنــد را بردم و برای کمک به 
رزمندگان تحویل دادم. از آن روز به بعد، دیگر محمد جواد به خواب کسی نیامد. 



23 بخش اول: ااطراو مادر 
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مرا از حسینم جدا نکن
مادربــودم و به همه چیز فکر کرده بودم. به آرزوی پســرم، به اینکه اگر اجازه 
ندهم، چه می شــود؟ به اینکه اگر پاره تنم به جبهه برود و برنگردد... و به اینکه 
اگر شهید شود، چگونه باید دلم آرام گیرد. تصمیمم را گرفته بودم و دلم را با دل 
جگر گوشــه ام یکی کرده بودم و بعد از همه ی اینها یک سال قبل از شهادت به 
او گفتم: محمد جواد، پســرم، تو اگر شهید شوی، من پیکر پاک تو را می خواهم. 
اما محمد جواد شور دیگری به سر داشت. به مادر گفت: مادر، پیکر مرا از خداوند 
نخواه. با دلی شکسته تر از همیشــه پرسیدم چرا پسرم؟ محمد جواد گفت: مادر، 
مادر شهیدی، پیکر پاک پسرش را می خواست. دو سال از بنیاد شهید درخواست 
می کرد تا پیکر پاک پســرش را بیاورند. وقتی که پیکر شهید را آوردند، مادرش 
خواب دید که فرزندش ناراحت است و به او می گوید: مادر تو مرا از امام حسینم 
جدا کردی. آقا به من فرمودند: برو مادرت تو را می خواهد. مادر، مرا از حســینم 

جدا نکن. بگذار کنار آقایم بمانم. 



25 بخش اول: ااطراو مادر 





بخش دوم: 
 خاطرات پدر





حمایت از شهید بهشتی در مدرسه
بعضی اوقات، همکالسی هایش روی تخته سیاه کالس، کلمات اهانت آمیزی 
در مورد شهید بهشتی می نوشــتند. محمد جواد تحمل توهین به این شخصیت 
ارزشمند را نداشت. دلش می گرفت از این کارشان ناراحت شده و به طرف تخته 
می رفت و جمله)مرگ بر بنی صدر( را می نوشت. روزی مدیر مدرسه نزد من آمد 
و شــکایت کرد که چرا فرزند شــما در مدرسه چنین حرکاتی دارد؟ من در پاسخ 
گفتم: آقای مدیر، شــما آن روی ســکه را هم نگاه کن و نگذار آن شعار کذائی 

نوشته شود. 
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خاطره ای از قم
ســال 1356که محمد جواد کالس اول ابتدایی بود، با من به قم آمد که این 
سفر همزمان با درگیری شدید انقالبیون مسلمان با رژیم ستم شاهی بود. روزی 
در خیابان بودیم که کماندوهای رژیم شاه منطقه بیگدلی قم خیابان صفائیه را از 
هر طرف بستند و حمله را آغاز کردند و ما در محاصره قرار گرفتیم. محمد جواد 
کفش کتانی به پا داشت و با آن سن کم در خیابان می دوید و به طرف کماندوها 
ســنگ پرتاب می کرد. هر چه به او می گفتم ممکن اســت گلوله الستیکی به تو 
اصابــت کند، قبول نمی کرد، تا اینکه محاصره تنگ تر شــد و همه به خانه های 
اطراف هجوم آوردند،)ما در همان منطقه مســتاجر بودیم؛ نزدیک منزل آیت اهلل 
نــوری( تعدادی از مردم)طلبه و غیر طلبه( نیز به خانه ما پناه آورده بودند. محمد 
جواد با عجله شــروع به باز کردن بند کتانی کرد و بخاطر زودتر باز کردن آن، با 
چاقو بند را برید. کماندوها به خانه همســایه ها هجوم برده بودند و درب حیاط ما 
را شکســتند، منتهی حادثه دیگری پیش آمد که توجه آنها را جلب کرده و خانه 

ما را فراموش کردند. 
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درخواست اعزام به جبهه 
 دایــی عزیزش که با او انس و الفت زیادی داشــت در ســال 1360به مقام 
رفیع شــهادت رســید، او هم دیگر تاب و تحمل ماندن را نداشــت. می خواست 
برود، دوســت داشت بالهای آرزویش را بگشاید و به ســوی بهشت برین پرواز 
کند. دنیا خیلی برایش کوچک شــده بود. در دلش احســاس ســنگینی می کرد. 
با دوستش)شــهید غالم رضا دهقانی( به بهشــهر، نزد امام جمعه محترم رفته و 
استدعا کردند که ایشان واسطه شود تا سپاه به آنان اجازه اعزام به جبهه را بدهد. 
امام جمعه محترم نگاهی به قیافه و اندام بســیار کوچک این دو شــهید کرده و 
فرمود: شما بسیار کوچک هستید، تا موقعی که کمی که بزرگتر شوید جنگ تمام 
نمی شود و آن موقع به جبهه اعزام خواهید شد. این دو رفیق وقتی از جانب امام 
جمعه بهشهر ناامید شدند، به سپاه شهر نکاء متوسل شدند تا شاید بتوانند از آنجا 
به میعادگاه عاشــقی راه پیدا کنند. برادران سپاه نکاء این دو عزیز را کنار گودالی 
بردند و گفتند: هر کدام از شــما که زودتر بــه داخل این گودال پریدید به جبهه 
اعزام می شــوید. اتفاقا محمد جواد خیلی زودتــر و چاالکتر پریده بود ولی چون 
دوستش)غالم رضا دهقانی( بزرگتر از او بود، به جبهه اعزام شد و در سال 1361 

به درجه رفیع شهادت نائل شد. 
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پس از شهادت غالم رضا، دیگرروح محمد جواددر قالب سال و ماه نمی گنجید. 
فقط به دنبال مســیری بود که هر چه زودتر او را به خانه دلداربرســاند. در سال 
1361 جهت ثبت نام در مدرسه راهنمایی، به آمل رفته بودیم. روزی مدیر مدرسه 
با من تماس گرفت اما فرصت نشــد صحبت کنم. یکی از کارمندان دادســرای 
انقالب اســالمی آمل به من مراجعه کرده و گفت: مبادا به محمد جواد ســخت 
بگیری. پرســیدم قضیه چیست؟ ایشان گفت: شناسنامه محمد جواددست کاری 

شده و سال تولد از 1349 به 1347 تغییر پیدا کرده است. 
وقتــی دلیل این کار را از محمد جواد پرســیدم، گفت: چون ســنم کم بوده، 

خواستم با این کار سنم بیشتر شود تا بتوانم به جبهه اعزام شوم. 
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مفقوداالثر شدن دوست صمیمی شهید
در آمل با جوانی به نام)محمد احمدی راد( آشــنا شــد. بسیار به او نزدیک بود. 
همرازشبهای دلتنگی وانتظار برای رفتنش شده بود. در اکثر ساعات شبانه روز با 
هم بودند. مانند دو کبوتری که قصد پرواز داشتند، با هم مانوس بودند. آن زمان 
شهدای گرانقدر را جهت بازدید خانواده های محترم ایشان، به سالن شهید بهشتی 
دادسرای انقالب آمل می آوردند که در اکثر مواقع محمد جواد و دوستش از اجساد 
مطهر شــهدا دیدار می کردند. انگار خیلی خوب همه شهدا را می شناختند. همدل 
و همــراز بودند. دیدار می کردند و فریاد بی صدای)خوش به حالتان که زودتر پر 
کشیدید( در نگاهشان موج میزد. یکی از این شب ها، محمد جواد گفت: مارا زودتر 
بیــدار کنید، می خواهیم درس بخوانیم. آنها زود از خواب بیدار شــدند. تا غروب 
خبری از آنها نبود تا اینکه یکی از برادران پاســدار از تهران تماس گرفت و گفت 
که محمد جواد و محمد در تهران هستند و عازم به جبهه بودند ولی چون کارت 
اعزام نداشتند، آنها را برگرداندم. در همان سال محمد جواد به پادگان آموزشی و 
دوستش محمد نیز به فاو اعزام و در همان منطقه مفقوداالثر شد. قسمت نبود با 
هم سفر کنند. محمد جواد با وجود دوستان دیگرش، تنها شد. مانند کبوتری تنها 

در قفس دنیا. مانند کبوتری تنها در قفس دنیا. 
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ختم چهارده هزار صلوات
محمد جواد ســال 1365 به جبهه اعزام شــده و به گردان امــام محمد باقر 
علیه السالم به فرماندهی شهید بلباسی پیوست. شهید بلباسی هنگامی که گردان 
عازم خط بوده، فرمودند که به نیت چهارده معصوم علیهم الســالم، چهارده هزار 

صلوات ختم نمایید. تنها کسی که موفق به ختم صلوات شد، محمد جواد بود. 
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شرکت در عملیات های متعدد
محمد جواد در عملیات های متعددی شرکت داشت. مانند عملیات کربالی5 و 
کربالی یک. چند بار مجروح شده و در یکی از عملیات ها به دلیل جراحت شدید، 
چیزی نمانده بود که اســیر شــود ولی با رشادت برادر پاسدار خلیلی و فرماندهی 

گردان، فورا به پشت خط منتقل شد. 
برادر خلیلی می گفت: من بعد از انتقال محمد جواد به پشت خط، مجددا به خط 
برگشــتم ولی پس از مدت کوتاهی دیدم که او با همان بدن مجروح به خط آمد 
که در عملیات شــرکت کند. طبق نظر همه دوستان، محمد جواد بسیار شجاع و 
نترس بود و با این ســن کم ابتدا پیک گردان و سپس مسئول پرسنلی گروهان 
شده بود. در عملیات کربالی یک ایشان با وجود اینکه دوستان خود را یکی پس 
از دیگری از دست می داد، برای اینکه جایشان خالی نباشد و دشمن احساس نکند 
که رزمندگان عزیز در خط مقدم حضور ندارند و دســت به شــیطنت بزند، سریع 

جای خالی آنها را پر می کرد. آرپیجی زن می شد، تیربار چی می شدو... 
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بازدید از منطقه جنگی چنگله
در یکــی از ایام نوروز ســال 1363 به اتفاق یکی از بــرادران روحانی)حجت 
االسالم و المسلمین روحانی پور( که در آن زمان در لشکر الزهرا)س( سپاه انجام 
وظیفه می کرد، به منطقه چنگله)منطقه عملیاتی والفجر5( از داخل شــهر ویران 
شــده مهران عزیمت نمودیم. شــب را در چنگله ماندیم و صبح عازم خط مقدم 
شدیم. پس از بازدید از بعضی گردان ها، موقع ظهر وارد منطقه گردانی شدیم که 
این حقیر ســخنرانی کوتاهی خدمت برادران داشتم. حین صحبت محمد جواد به 
باالی تپه مشــرف به سنگرهای بعثی رفته و بدون رعایت، سرش را باال گرفت. 
ناگهان تیری زوزه کشان از باالی سرش عبور کرد که سنگربان خودی بالفاصله 

او را به پایین کشید. 
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شوق شهادت
چند روز به شــروع عملیات بعثی هادر شــلمچه مانده بود که یکی از مسئولین 
گردان یا رسول)ص( به همراه محمد جواد و یکی از روحانیون، جهت شناسایی به 
جلو رفته بودند. آنها به محمد جواد گفتند شــما داخل ماشین باش تا ما برگردیم. 
محمدجواد خیلی ناراحت شــد. آنها به شــوخی گفتند اگر شهید شوی، ما جوابی 
بــرای پدرت نداریم. محمد جواد گفت: چه فرقی می کند، می خواهم دو روز دیگر 

شهید شوم، االن شهید می شوم. 
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خواب شهادت
محمــد جــواد یکی دو روز قبل از شــهادت خوابی دیده بود کــه آن را برای 
یکی از دوســتانش تعریف کرد. می گفت: خواب دیدم که دو فرشته از آسمان به 
پایین آمده، دســتانم راگرفتند و به ســوی آسمان بردند. من به آنها گفتم: مرا به 
کجا می برید؟ جواب دادند: فعال وقت این حرفها نیســت و فرصت نداریم. گفتم: 
حداقل بگذارید از دوستانم خداحافظی کنم. گفتند: فرصت خداحافظی هم نیست. 
خوابش تعبیر شد. همان گونه که در خواب دیده بود، هنگام شهادتش هیچ کدام 
از دوستانش را ندید، چون همه متفرق شده بودند و فرصتی هم برای خداحافظی 
نبود. محمد جواد به همراه یکی از دوستانش)مصطفی عزیزی( هنگامی که برای 
تهیه ی مهمات به پشت خط رفته بودند، برای مقاومت در مقابل دشمن بعثی، در 
محلی به نام ســه راه مرگ، بر اثر اصابت گلوله ی توپ به درجه ی رفیع شهادت 

نائل شد. 
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شهادت
ســال1367 عراق با همیاری و همکاری تنگاتنگ اســتکبار جهانی، حمالت 
پی درپی را آغاز کرده و منطقه فاو را پس می گیرد که بســیجیان غیور و برادران 
جان بر کف، نتوانســتند آرام و قرار بگیرند و شاهد این تهاجمات ظالمانه باشند. 
محمدجواد هــم بدون فوت وقت، در دومین روز ماه مبــارک رمضان به همراه 
عده ای از رزمندگان غیور و توانمند اسالم به جبهه اعزام شد. پس از گذشت یک 
ماه از اعزامش به جبهه در روز چهارم خرداد ماه 1367، به همراه دایی بزرگوارش 
ســید ابراهیم لطیفی، که خود اســوه تقوی و فضیلت بود، به درجه رفیع شهادت 
نائل شده و با جد بزرگوارشان محشور شدند. البته پیکر شهید محمد جواد و دایی 
عزیــزش تا چهارماه مفقود بود. هر چند که خبر شــهادت محمد جواد به ما داده 
شــده بود ولی از دایی اش هیچ اثری نبود که پــس از چهار ماه پیکر مطهر هر 
دو شــهید آورده شد. او که قبل از عملیات عراقی ها علیه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه شلمچه، نذر ده هزار صلوات کرده بود تا شهید شود، حاال 

حاجتش برآورده شده و به شهادت رسیده بود. 
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خونی که هنوز تازه است
)فاطمه جمشیدی( 

در یکی از روزهایی که مشغول نوشتن خاطرات محمد جواد بودم، به منزل پدری 
این شهید بزرگوار رفتم و از پدر ایشان خواستم تا وسایلی که از محمد جواد به یادگار 
مانده اســت را بیاورد. پدر با تمام دلتنگی اش و با بغضی که گلویش را می فشارد، به 
سراغ وسایل محمد جواد رفت. چیزهایی که جواد با خودش به جبهه برده بود و همراه 
پیکر پاکش برگردانده شد. عطری بود و دعای کمیل، عکس امام و رهبرش و قرآنی 
که آیه های نورانی اش چراغ راه او شده بود. تکه ای از پیراهن پسر شهیدش و اسکناسی 
که آغشــته به خون جگر گوشه اش شــده بود. به اسکناس و تکه پیراهن که دست 
میزدی، انگار همین االن آغشته به خون شده بود، تازه ی تازه بود. خونی که همیشه 
تازه اســت، از حال پدر و طریقة آوردن این وسایل معلوم بود که گاهی اوقات دلش 
که تنگ می شود، سراغ این وسائل می رود و آنها را بو می کند. پدر می گفت: ببین این 
خون جواد من است. هنوز تازه است! آری پدر! هنوز هم خون جوادت تازه است، هنوز 
هم رایحه ایمانش در فضای دلهامان تازه است. هنوز خون جوانت می جوشد. هنوز هم 
دشمنان اسالم و ایران از جوشش خون جوانت می ترسند و می هراسند. هنوز خون تازه 

شهیدت بر دل یارانش نقش یا حسین را حک می کند. آری پدر... 
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لباسهایی که مادر هنوز نگه داشته است
)فاطمه جمشیدی( 

به سراغ مادر شهید رفتم. مشغول صحبت با ایشان بودم که متوجه شدم ایشان 
هنوز لباس های محمد جواد را در کمد نگه داشــته. انگار هنوز محمد جواد با آنها 
زندگی می کند. می آید، می رود و لباسش را عوض می کند. احساس مادرانه نسبت 

به محمد جواد ذره ای کم نشده، لباس ها تمیز و مرتب و منظم بود. 
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بخش سوم: 
خاطرات بستگان





پیکر پاک شهید محمد جواد
)سید حسن لطیفی( 

خداوند به خواهرم پســری بخشید به نام محمد جواد. او را در دامان پرمهرش 
تربیت کرد، برایش مادری کرد، زحمت کشــید و او را پروراند. پسر در دلش تاب 
نداشــت. عشق به شهادت تمام دنیایش را فرا گرفته بود. مادر وقتی شور و شوق 
پســر را دید، او را به خدا سپرد و پسر راهی جبهه شد. رفت تا بجنگد، با دشمنی 
که آمده بود تا به خاکش تجاوز کند. رفت بجنگد تا از کشــورش محافظت کند. 
وقتی می رفت، مادر نگاهی کرد، پســری باایمان، خوش اخالق، مرتب، سالم. او 
در میان تمام احســاس مادرش راهی جبهه شد. چندی بعد خبر آوردند که محمد 
جواد، به آرزویش رســید. مادر با دلی شکسته و قلبی ماالمال از درد، منتظر بود 
تا پیکر پاک پســر شهیدش برگردد. روزها گذشت تا اینکه پیکر شهید را آوردند. 
وقتی پیکر شهید را دیدیم، نمی دانستیم چگونه به مادرش نشان دهیم؟ به او چه 
بگوییم؟ اگر بپرســد سر پسرم کجاســت... از ترس دل شکستة مادر، سر محمد 
جواد را در کاله خود مخفی کردیم. خواهرمان آمد و ســراغ سر جگر گوشه اش را 
گرفت. این لحظه ها در الفاظ نمی گنجد... فقط بگویم که ما به ناچار شــهید را به 

او نشان دادیم... 
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نوشتن وصیت نامه
)سید حسین لطیفی( 

شب آخری بود که فردایش جواد عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل می شد، 
به خانه ما آمد و گفت: دایی جون، برایم وصیت نامه بنویس. گفتم وصیت نامه ای 
که من بنویسم فایده ای برای تو ندارد و به درد تو نمی خورد. گفت من بلد نیستم 
بنویســم. گفتم اگر من هم بخواهم بنویسم، شــما باید بگویید و من عبارات را 
تصحیــح کنم. جواد گفت: من هیچ چیزی بلد نیســتم. به او گفتم خودت را باور 
کن و هر آنچه در قلبت داری بر قلم جاری کن، نمی شــود انسان حرف بزند، اما 
نتواند همان را بنویســد. باالخره با اصرار من دست به قلم شد. من آن روز خیلی 
خســته بودم، از خستگی کنار محمد جواد خوابم برد. نیمه های شب بود که جواد 
با صدایی پر از خوشــحالی در حالی که عذر خواهــی می کرد مرا از خواب بیدار 
کرد و گفت: دایی جون! بیدار شــو وصیت نامه ام تمام شد. بیدار شو بخوان. گفتم 
حاال چه عجله ای داری؟ بعد از نماز صبح می خوانم. گفت: نه دیر می شــود. من 
تا صبح بیشــتر وقت ندارم، بخوان اگر ایرادی دارد، برطرف کن، چون من صبح 
عازم هستم. من شروع به خواندن کردم. اشک هایم جاری شد، گفتم جواد جان! 
تو که اینقدر خوب بلد بودی، چرا از من خواســتی بنویســم؟ گفت: من خودم را 
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باور نکرده بودم، وقتی شــما گفتی می توانم بنویســم، مجبور شدم قلم به دست 
بگیرم، اما متوجه شــدم قلم به اختیار من نیست، جلوتر از من فکرم را می خواند 
و آنرا برکاغذ جاری می ســاخت، من دســت خدا را پشــت دستهایم دیدم که به 
فکرم جهت می دهد. من خیلی خوشحال شدم و به جواد تبریک گفتم، اما در دل 
یقین داشــتم این قلم، معمولی نیست، قلم شهیدان است که)والذین جاهدوا فینا 

لنهدینهم سبلنا(. 
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احساس شهادت
)سید حسین لطیفی( 

آخرین روزی که محمد جواد عازم جبهه بود، من و یکی از دوستانم)سید محمد 
میری(، برای بدرقه ی ایشــان رفتیم، قرار بود از آنجا به دانشگاه)تهران( برویم. 
ســید محمد حرکات جواد را که می دید، تعجب می کرد. پسر شانزده ساله و این 
همه عشــق؟ گفتم: سید محمد! ایشان شهید می شــود. گفت: از کجا می دانی؟ 
گفتم ایشــان وصیت نامه ای نوشته که کســی غیر از یک شهید نمی تواند چنین 
وصیت نامه ای بنویســد. مدتی گذشت و خبر شهادت محمد جواد را آوردند. سید 
محمد آمد و گفت: پیش بینی شــما درست از آب درآمد، گفتم: من شهادت را در 
چهره اش و قلمش دیــده بودم. این ماجرا، پیش بینی نبود، عین واقعیتی بود که 

دیده بودم. 
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محمد جواد با دائی اش برگشت
)سید حسین لطیفی( 

جواد زودتر از ما در ســال 1367 به جبهه رفته بود، من و برادرم سید ابراهیم، 
بعــدا عازم جبهه شــدیم که ما را بــه هفت تپه بردند. حــدود 45 روز در هفت 
تپــه بودیم. محمد جواد در گردان آملی ها بــود و گاه گاهی همدیگر را مالقات 
می کردیم. مرحوم محمد اســماعیلی فرمانده شهید بود. من مرحوم اسماعیلی را 
از قبل می شــناختم، ایشان هم می گفت: محمد جواد حال و هوای دیگری دارد، 
در عرش ســیر می کند نه در زمین. روز ســوم خرداد 1367، ما را از هفت تپه به 
خرمشــهر منتقل کردند. صبح روز چهارم خرداد، ظاهرا قبل از اذان صبح صدای 
توپ و تانک و خمپاره و انفجارهــای پیاپی در منطقه پیچید. گفتند بچه های ما 
عملیات را شروع کردند، باید به کمک آنها برویم. وقتی به منطقه رسیدیم، متوجه 
شــدیم دشــمن تک زده است، آنقدر حمله شــدید بود که پس از مدت کوتاهی 
دســتور عقب نشینی داده بودند. شهید ســید ابراهیم و شهید جواد در دو گردان 
جدای از هم و با فاصله ی زیاد بودند. شهادت جواد محرز شد و مرحوم اسماعیلی 
خبــرش را به من داد و حتی پالکش را که نصــف کرده بود، برای من آورد، اما 
صحبتی از شــهید سید ابراهیم نکرد، ایشــان را هیچ کس ندید و از سرنوشتش 
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خبری نداشــت، ولی بعد از گذشت چهار ماه و بعد از پذیرش قطعنامه، در اولین 
تبادل اجســاد شهدا بین ایران و عراق، جنازه شهید سید ابراهیم و محمد جواد به 
کشــور بازگشت. و این معما برای هیچ کس حل نشد که چگونه این دو عزیز به 

هم رسیدند؟ 
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راز و نیاز شبانه
)سید علی اصغر لطیفی( 

جواد همیشــه به من می گفت: دایی جان، اگر من رفتم، شــما از من هیچی 
نمی دونید. دلش نمی خواست که من چیزی از خاطراتم با خودش بگم، اما من به 
او گفتم: یه خاطره ای هست که اگر تو به مقام شهادت رسیدی، تعریف می کنم. 
جواد عزیز رفت و به مقام واالی شهادت رسید و همیشه خاطره ای که از او دارم، 
دلم رو دگرگون می کنه. شبی من در خانه خواهرم مهمان بودم، اون شب من بین 
محمد جواد و برادرش، محمدحسین خوابیدم. ساعت حدود یازده شب بود، محمد 
جواد در رختخواب بیدار بود، من هم چشــم هایم رو بســته بودم ولی بیدار بودم. 
محمد جواد، محمد حســین رو صدا کرد و گفت داداش بیداری؟ محمد حســین 
گفت: دارم می خوابم. ده دقیقه بعد دوباره گفت داداش! بیداری؟ و این بار متوجه 
شد که محمد حسین خوابیده. آهسته بیدار شد و رفت وضو گرفت و برگشت. در 
دل شب، شروع کرد به خوندن نماز و راز و نیاز با معبود خود. با خودم گفتم: خدایا 
این پســر، با این ســن کمش، چقدر به تو نزدیکه! چقدر محمد جواد با خدایش 
صمیمی اســت و دلش چقدر پر از نور ایمان و معنویته! این خاطره برای همیشه 

به یادم میمونه و عطر ایمان محمد جواد هنوز در فضای دلم هست. 
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خاطرات برادرانه





 محمد حسین اصغری)برادر شهید( 
عشق بازی با ادا و عزیمتی بی بازگشت 

اردیبهشت سال 1367 مصادف با ماه مبارک رمضان 140۸ بود که عراق یک 
حمله ناگهانی به منطقه فاو انجام داد. خبر ســقوط شهر استراتژیکی فاو در اخبار 
سراسری اعالم شد و برای دلســوزان انقالب، به ویژه رزمندگان و فرمانده های 
دفاع مقدس بسیاراسفبار، تکان دهنده و غیر قابل باور بود. شهری که با آن زحمت 
و مشــقت های بسیار آزاد شــده بود، به همین راحتی از دست رفت. رزمندگان و 
بســیجیان شهر آمل نیز از این جمله بودند و به محض شنیدن این خبر، شب آن 
واقعه در مکانی به نام حسینیه ی چهارده معصوم)ع(، که در حقیقت مامن بسیاری 
از بچه های حزب اللهی شهر بود، تجمع کردند. محمد جواد هم یکی از این افراد 
بود که بعد از شــنیدن این خبر، مثل اسپند روی آتش، بی قراری می کرد. ایشان 
به همراه سایر همرزمانش)با توجه به هم زمانی ماه مبارک رمضان(، تا نیمه های 
شــب و نزدیکی سحر، به استغاثه، گریه و عزاداری پرداختند. در نیمه های همان 
شب، بسیاری از رزمندگان، از جمله محمد جواد، تصمیم به عزیمت به جبهه های 
حق علیه باطل گرفتند تا شــاید کمکی برای باز پسگیری و یا جلوگیری از پیش 
روی دشمن باشند. بنده که شاهد و ناظر این قضایا بودم، تا لحظات آخر، اطالعی 
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از این تصمیم پیدا نکردم، ولی نزدیک ســحر، بعد از حضورمان در)حیاط( منزل، 
محمد جواد گفت که چه قصدی دارد و االن هم برای خداحافظی و بستن ساکش 
به خانه آمده است. این موضوع برای من بسیار غیر منتظره و سخت بود، چرا که 
دوست داشتم برای اولین بار)در سن 14 سالگی(، سعادت حضور در جبهه نصیبم 
شود، اما محمد جواد، تصمیمش را گرفته بود و با ذکر دالئلی، از جمله اینکه: خانه 
نباید بدون مرد بماند، این دفعه من می روم و دفعه ی دیگر تو برو و... مرا که توان 

مخالفت نداشتم مجاب کرد تا برود. عزیمتی که بازگشت نداشت.
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نگارش وصیت نامه
در یکــی از شــب هایی که محمد جواد، فــردای آن به جبهه اعزام شــد، در 
اتاقمان که من و ایشان حضور داشتیم، تصمیم به نوشتن وصیت نامه اش گرفت. 
اســتداللش هم این بود که خدا و پیامبرش)حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله( 
دســتور دادند تا مسلمان حتما قبل از مرگش وصیت کند. چه بسا در این مرحله 
به درجه ی شــهادت نائل آید.)که البته این امر در مراحل بعدی محقق شد( و لذا 
دوســت نداشت از این دستور مهم خدا و رسولش سر باز زند. بنابر این شروع به 
نوشتن وصیت نامه اش کرد و تقریبا تا نیمه های شب نگارش آن به طول انجامید. 
نکتــه ی جالب توجه این بود که به هیچ عنوان اجازه نمی داد من وصیت نامه اش 
را بخوانم و هر چه تالش کردم، موفق به این کار نشدم. به من می گفت:)داداش، 
وصیت نامــه ام را به تو امانت می دهم، آن را مخفی کن و بعد از شــهادتم به بابا 
بده تا قرائت شــود. حق نداری تا قبل از شهادت، پاکت وصیت نامه را باز کنی و 
بخوانی، چون من راضی نیستم.( نکته ی دیگر اینکه در تمام لحظات که در حال 
نگارش وصیت نامه بود، من حضور داشــتم، او با عشق، تمرکز و فکر خود )با آن 
ســن کم( آن را به اتمام رساند. وصیت نامه ای که بعد از بازگشایی مشخص شد 

که چقدر زیبا، پرمعنا و عارفانه نگاشته شده است. 
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الهام قبل از شهادتش؛ به نقل از همرزم شهید)حسین شالیکار( 
روز شــهادت و قبل از حملة عراق برای باز پس گیری منطقة شلمچة عراق، 
شــهید محمد جواد به من گفت که)حســین، من این دفعه شهید می شوم( . من 
به گمان اینکه شــاید با من شــوخی می کند، با تعجب گفتم، چی میگی؟! گفت: 
جدی میگم، دیشب خواب دیدم. در حالی که هنوز مبهوت و متعجب بودم گفتم 
حاال چه خوابی دیدی؟ شروع به تعریف کردن خوابش کرد. گفت خواب دیدم ما 
رفقای صمیمی تر با هم در یک جمعی نشســته بودیم، در حال صحبت کردن با 
هم بودیم که یک عده که به نظر فرشــته بودند، از آســمان فرود آمدند و دو نفر 
از آنها دســتان مرا گرفتند و به آسمان بردند، من به آنها گفتم مرا کجا می برید؟ 
گفتند االن فرصت پاســخ نیست، بعدا متوجه میشی. از من اصرار و از آنها همان 
پاســخ. به آنها گفتم حداقل به من اجازۀ خداحافظی با دوستانم را بدهید، که آن 
را هم اجازه ندادند و گفتند فرصت نیســت. جواد گفــت من که می دانم این بار 
باز گشــتی در کار نیســت. همین هم شد. ساعاتی نگذشــت که از هوا و زمین، 
تک نیروهای عراقی، شروع شــد.)حمله غافلگیر کننده بود و کسی انتظار آن را 
نداشــت.( تا آنجا که توان و مهمات داشتیم، مقاومت کردیم. به خصوص شهید 
محمد جواد که بسیار نترس و بی باک بود. شجاعانه جنگید و بسیاری از عراقی ها 
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را به درک واصل کرد. اما بعد از پایان مهمات مجبور به عقب نشــینی)به دستور 
فرماندهان( شدیم. بعد از صدور دستور، هر کسی به شکلی عقب نشینی می کرد، 
من و محمد جواد هم به طرف جیپ 106 رفتیم که با توجه به شلوغی و ازدحام، 
فقط جواد موفق شد سوار بشه و من نتوانستم و تالش جواد هم برای پیاده شدن 
به جایی نرســید و ما ازهم جدا شدیم. بقیة دوستان هم به طرق مختلف دیگر از 
ما جدا شدند. بعد از رسیدن به مقر خودی در پشت جبهه، خبر رسید که جواد به 

فیض شهادت نائل شد. خواب و الهامی که به شهید شده بود، تعبیر شد.

 
 





بخش پنجم: 
خاطرات خواهرانه





آراستگی ظاهری؛ عنایت به امر به معروف و نهی از منکر
)علیه اصغری( 

جواد بســیار فعال و با هدف بود. به ظاهر و آراستگی در پوشش بسیار اهمیت 
می دادو معتقد بود که انسان در هر شرایطی باید آراسته و مرتب باشد. اما لباسی 
متناسب با عرف می پوشید. حدود اول دبیرستان بود که یک روز به خانه برگشت 
در حالی که عینک دودی و شــلوار جین خریده بود. علیرغم اینکه می دانستیم او 
بســیاربه طرزبه نوع پوشش خود اهمیت می دهد اما برای ما بسیار تعجب برانگیز 
بــود که چرا همچین لباس نامتعارفی را انتخاب کرده؟ بعد از چند روز که از این 
لباس ها اســتفاده می کرد، باالخــره برایمان تعریف کرد کــه در حال انجام چه 
کاری ســت! جواد به همراه دوستش شهید احمدی راد که همسایة ما هم بودند، 
با اســتفاده از آن لباس به مغازه های نوار فروشــی سری می زدند و نقش افرادی 
را بــازی می کردند که نوارهای غیر مجاز می خریدند. به زبان خود شــهید جواد: 
بــه محمد می گویم کدام آهنگ را دوســت داری؟ او هم میگــه فالن خواننده 
را، خیلی قشــنگ می خونه، من خیلی دوســتش دارم. چی میخونه؟ بعد زیر لب 
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش را زمزمه می کردم. فروشنده با دیدن 
این گفتگوها به گمان اینکه اینها واقعا نوار همان خواننده هارو میخوان بهشــون 
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می فروخت. اما بعد این شــهیدان بزرگوار به فروشــنده تذکر می دادند و فریضة 
ارزشــمند امر به معروف و نهی از منکر را ادا می کردند. اما من در عالم کودکی 
همیشــه نگران بودم که اگر روزی یه فروشــنده ای جواد رو بشناسه چی اتفاقی 

میفته؟ 
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برگشت جواد در شب سرد زمستانی
کالس اول راهنمایی بودم، چند وقتی بود که از جواد عزیز اطالعی نداشتیم. او 
معموال ما را بی خبر نمی گذاشت، نامه می نوشت و ما هم نامه می نوشتیم و ارتباط 
حفظ می شد. او در متن نامه با ما شوخی می کرد و سربه سرمان می گذاشت چرا 
که همیشه روحیه ای شاداب و خندان داشت و برای شادی ما هم تالش می کرد. 
جواد، مدافعی قوی و پشــتوانه ای َقَدر برای من و برادر کوچکترمان محمد هادی 
بود. هیچ وقت اجازه نمی داد میان ما خواهران و برادران دعوا و تنشی ایجاد بشه، 
به هر حال حدود چند هفته ای بود که از او خبری نداشــتیم. فضای غم انگیزی 
در خانــه حکم فرما بود، همه ناراحت و دلگیر بودیم ولی کســی چیزی به زبان 
نمی آورد. نگرانی در وجود همه موج می زد، تا اینکه یک شب سرد زمستای حدود 
ساعت نه، صدای در زدن کسی شنیده شد. وقتی جواب دادیم، در کمال ناباوری 
دیدیــم جواد عزیز به خبر به خانه برگشــته. در را که باز کردیم، جواد عزیز ما با 
پای زخمی و به کمک عصا وارد خانه شــد. ظاهــرا چند وقتی در مراکز درمانی 
تحت درمان بود ولی ما خبر نداشتیم. جواد پس از هفته ها با موهای بلند و جثه ای 
الغر و ضعیف به خانه برگشــته بود. چشمهامون از شادی دیدن جواد برق می زد 
هم خوشحال بودیم و هم ناراحت. ناراحت بودیم چون تحمل این قیافة رنجور و 
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پاهای زخمی برامون سخت بود. از فردای اون روز، هر روز پانسمان پاهای محمد 
جــواد رو عوض می کردیم. جواد بــا روی باز به ما اجازه می داد تا کمکش کنیم، 
حتی جای ترکش هارو تو بدنــش می دیدیم. بعضی از ترکش ها قابل رویت بود، 
زیر پوستی بودند و در طی عوض کردن پانسمان ها ی هر روز، جواد با دست های 
خــودش یکی از این ترکش هارو خارج می کرد و ما با دارو شستشــو می دادیم و 

دوباره می بستیم. صبر و استقامت جواد ستودنی بود. 
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به یاد اسیران
به خاطر دارم شــبها ساعت یازده به بعد، جواد رادیوی کوچک منزلمان را کنار 
خود می برد و تالش می کرد موج رادیو عراق را پیدا کرده و صحبت هایشــان را 
گوش کند. در یکی از این شــبها به همراه برادرم آقا محمد حسین او را همراهی 
می کردیم که دیدم برادرم خودکار و کاغذی آماده کرده و منتظر نوشــتن است. 
جالب بود، تازه فهمیدیم جواد عزیز، در رادیو عراق به دنبال چه چیزی اســت؟ او 
منتظر بود وقتی که اســرای ایرانــی و رزمندگان دربند در رادیو عراق مصاحبه و 
خودشــون رو معرفی می کنند و شماره تماس خانه و شهرشون رو اعالم می کنند 
تا خبر سالمتی و اسارت این بندگان خدا را به خانواده هاشون بدهند، اسم و شمارۀ 
اونها رو یادداشــت کنه و جواد عزیز ما، فــردای اون روز می رفت و به خانواده ها 

اطالع می داد تا باعث شادی و خوشحالی خانواده ها و رفع نگرانی اونها بشه. 
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 محبت خواهرانه و برادرانه
خاطرات خوب دوران کودکــی و مهربونی های خواهرانه و برادرانه برام خیلی 
زیبا و دلچسبه. شهید جواد عزیز، هر وقت که از جبهه برمی گشت و یا حتی بعد 
از ورزش به خونه میومد، بــه من که آبجی کوچیکه بودم خیلی محبت می کرد، 
همیشه آبجی کوچولو صدام میکرد و برام جایزه می خرید. اکثرا جایّزۀ من آدامس 
موزی بود، اونهم یه بســته! در عالم بچگی برام خیلی شــیرین و بامزه بود. من 
هم همیشــه وقتی که جواد میخواســت بره حموم، آب گرمکن رو براش روشن 
می کــردم. این کاری بود که وقتی جواد بعد از انجــام کارهای بیرون از خونه و 
ورزش، خسته می شدو به خونه برمی گشت، انجام می دادم. آبگرمکن ما نفتی بود 
و می بایست نفت میریختیم و روشنش می کردیم تا آب گرم بشه. گاهی وقتا جواد 
به خاطر دغدغه ها و مشــغله هایی که داشت، یادش می رفت برام آدامس بخره، 
بهش می گفتم داداش بدهیت زیاد شد. می گفت بنویس به حساب، اون دنیا قول 
می دم شــفاعتت کنم و من خوشحال می شــدم و با شوق بیشتری آبگرمکن رو 

روشن می کردم. 
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شجاعت جواد
دوران کودکی ما در منزل پدری که دادستان دادگاه انقالب بود، پر از استرس 
و اضطراب بود. ما در شــهر آمل زندگی می کردیم، شــهری که خونه های تیمی 
منافقین بود. همچنین در جنگل های این شهر. و همیشه در لحظه لحظة زندگی 
ما منافقین و جنایاتشــون قابل لمس و گاهی برامون ترســناک بودند. به خاطر 
دارم برادر شــهیدم کار با اســلحه را از همان زمان، خوب یــاد گرفته بود و در 
شرایط خاص، اســلحه به دست می گرفت و برای حفاظت از خانواده و در کمال 
خونســردی، در حالی که ما شــدیدا در ترس و واهمه بودیم، با پاسداران دادگاه 
انقالب تماس گرفته و شــرایط را اطالع داده و باعث رفع شــرایط پر استرس از 
فضای خونه می شــد. وجود جواد باعث دلگرمی و آرامــش بود. ضمن اینکه ما 
مادری شــیرزن داریم که در تمامی این لحظات با جواد همراه بوده و احســاس 

ترس نمی کردند. 
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آخرین خداحافظی
خیلی برامون عجیب و غمناکه. جواد در انتهای شــب، شــتابان و سراسیمه به 
خونه اومد و بدون مقدمه گفت: با گردان یا رسول آمل عازم شلمچه هستند و با 

همه خداحافظی کرد رفت... 
برادر عزیزم همیشــه در منزل برای ما نعمت بــود و رحمت. روحیة معنوی و 
آســمانی او غیر قابل توصیفه. همیشه با انسان های مومن و شریف و خادمان و 
نوکران آقا اباعبداهلل الحســین علیه السالم همنشــین بود و همیشه در منزل ما 
هیئت های معنوی و زیبایی تشــکیل می شد. به برکت وجود جواد، نوحه خوانی و 

سینه زنی فضای منزل مارو پر از عطر ائمه علیه السالم می کرد. 
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بی تو من زنده نمی مانم
)شهربانو اصغری( 

مانند همه خواهرها خیلی برادرم را دوســت داشتم. به او عشق می ورزیدم. ما 
با هم زندگی صمیمانه و خاطرات زیادی داشــتیم. محمد جواد بســیار معتقد بود 
و نور ایمان در وجودش می درخشــید و همین خصوصیت او عالقه ام را نسبت به 
برادر عزیزم روز به روز بیشــتر می کرد. بعضی اوقات با هم می نشستیم و حرف 
می زدیم. از احساســات خود برای هم می گفتیم. محمد جواد عاشق شهادت بود، 
این را همه می دانســتیم. روزی باهم مشغول گفتگو بودیم که محمد جواد از من 
سوالی پرسید. به من گفت اگر من شهید بشم، چه کار می کنید؟ وقتی این جمله 
را از او شنیدم، انگار تمام دنیا بر سرم آوار شد، دلم لرزید، بغض کردم و با صدایی 
لرزان به او گفتم حتی تصورش هم برایم غیر ممکن است. مگر می شود تو شهید 

شوی و من زنده بمانم؟ 





بخش ششم:
وصیت نامه

 بسیجی شهید محّمد جواد اصغری





»من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه فمنهم
من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیاًل «

برخی از مومنان بزرگ مردانی هستند که بعهد وپیمانی که با خدا بستند کاماًل 
وفا کردند. پس برخی از آنها بر آن عهد ایستادگی کردند)تا براه خدا شهید شدند( 
وبرخی به انتظار)فیض شهادت( مقاومت کرده هیچ عهد خدا را تغییر ندادند شکر 
بی حد خدایی راکه ما را از عدم بعرصه وجود آورد وافتخار پیروی از دینش را به 
ما عطا فرمود وما را از امت خاتم پیغمبران محّمد ابن عبداهلل)ص( واز شــیعیان 
ومحبین وصی بر حقــش علی)ع( واوالد اطهــرش واز منتظران آخرین حجت 
خویش در زمان یعنی مهدی موعود عج وســربازان وپیــروان نائب گرانقدر آن 
حضرت، ولی فقیه عصر، امام امت خمینی کبیر قرار داده ولباس فخر وعزت جهاد 
در راه خویش را بر اندام مان پوشانده وخود مشتری جانهای ناقابلمان گردیده وبه 
بهای بهشــت ورضوان خویش با ما معامله می کند. سپاس بیکران خدائی را که 
به اندکمان کثیر وبر کثیرمان قلم عفو می کشد حمد بی پایان خدائی را که خون 
را مجوز ورود به جوار خویش قرار داده هر که زیارت معشــوق طلبد باید جان بر 
کف نهاده وســر بر آستان قدســش گذارده گوش بفرمان ولی امرش وخود را بر 
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آب وآتش زده وکویر گرم وســوزان جنوب ویا قله های سر به فلک کشیده غرب 
وســنگرهای پر از گلوله وآتش را تحّمل نمایند در میان آتش بالل وار ســوخته 
واحد احد بگوید وســرانجام حسین وار شهد شیرین شــهادت را نوشیده به دیار 
معشوق شــتابد. خدایا اکنون که می خواهم بعنوان وصیت چند جمله ای بر روی 
کاغذ بیاورم ســاعات آخر شب اســت که تنها تو حاضر وناظری. خدایا آنچه در 
قلبم می گذرد تو خود آگاهی که قلم را یارای نگاشتن آن نیست مگر عشق وشور 
وهیجان از مرکب قلم بر صفحه کاغذ جاری می شــود. خدایا اگر امر تو نبود که 
مسلمان باید وصیت کند قلم بر دست نمی گرفتم وکلمه ای روی کاغذ نمی آوردم 
اما چون تو امر فرمودی بخاطر امتثال امر تو وبرای اینکه آیندگان بدانند که چرا 
ما رزم را بر خانه نشســتن وزندگی راحت ترجیح دادیم و7 سال جنگیدیم. خدایا 
تو خود شــاهدی که نّیتم جز رضای تو وجز اقتدای به حبیب تو واولیای گرام تو 
نیست وخود آگاهی که من با خون ناقابل خویش می خواهم درخت تنومند اسالم 
را روشــن نگاه دارم چرا که این چراغ به ســوخت خون محتاج است وهر آن که 
خون قطع گردد این چراغ فروزان به خاموشی خواهد گرائید. خدایا تو خود میدانی 
که شهدای ما میخواهند با خون خود تاریخ خونبار تشیع را که با خون مقتدایشان 
علی)ع( وحســین)ع( و... نگاشته شد زنده نگهدارند چرا که تاریخ شیعه گواه این 
حقیقت اســت که خون تنها وسیله رسیدن بحق است وامام علی نیز می فرمایند 
که: خوضوا الغمرات الی الحق. در دریای مرگ شنا کنید تا به ساحل حق برسید. 
خدایا این اســالم تو آنقدر بزرگ اســت که تمام اولیاء تو در راه اعتالی آن جان 
باختند. حســین تو در آن کویر ســوزان با تمامی عزیزانش در همین راه بخون 
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خویــش غلطید وپیغمبر تو در عالم رویا به او فرمود: ای فرزندم حســین خداوند 
می خواهد تو را کشــته ببیند. خدایا تو خود شاهدی که من نیز دوست دارم چون 
موالیم حســین)ع( در خون خویش بغلطم وتو مرا کشته ببینی واین خون ناقابلم 
در راه تداوم بخشــیدن اسالم تو وانقالب اســالمی تو ریخته شود چرا که خون 
ضامن تداوم این انقالب وهر انقالب خدائی است وعلت حضور مردم در صحنه، 
اگر در پیکار حق وباطل انسان خود قربانی نشود وخون ندهد حق را قربانی کرده 
واز خــون او خواهد مکید خدایا تو خود آگاهی کــه ما برای حفظ درخت تنومند 
اســالم و والیت فقیه به صحنه ی پیکار حق علیه باطل شتافتیم چرا که درخت 
بزرگ اسالم تنها از ریشه والیت فقیه است که قدرت جذب امت برای ببار آوردن 

میوه های استقالل وآزادی وجمهوری اسالمی را دارد. 
***

خــدا یا تو خود عالمی که ما می خواهیم بــا خون خود طوفانی در اعماق جان 
انســان ها وآیندگان ایجاد کرده که کاخ های ستم وســتمگران را برای همیشه 
تاریخ واژگون نماید وتا جهان باقی است خونمان بجوشد واز قطره خونمان دالور 
رزمنده ای برخیزد وبساط کفر وستم را از زمین برچیند. خدایا تو خود شاهدی که 
ما می خواهیم کشتی های باطل را در دریای خروشان خویش غرق کرده وآنها را 
در پهنه گیتی نیست ونابود نمائیم. خدایا تو خود گواهی که ما می خواهیم با دادن 
این خونهای ناقابل خویش که امانتی در دســتمان بود زمینه ساز انقالب جهانی 
حضرت مهدی)عج( باشــیم تا با انقالبش ریشــه کفر نفــاق ظلم از زمین کنده 
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وســفره قسط وعدل گسترده گردد. انشــاء اهلل، خدایا هر که را یک وصیت است 
وشــهید را یک پیام پیامی که وصیت نیز است پیامی که با مرکب خون نگاشته 
شــده وپیکر غرق بخون شــهید امضای معتبر آن لذا چند جمله ای با پدر ومادرم 

ودیگر اعضای خانواده ام وسایرین سخن بگویم. 

***
پدر ومادر بزرگوارم بسیار خوشــبختم که در خانواده ای بزرگوار چشم به جهان 
گشــودم پدری روحانی ومادری بزرگ شــده در دامان روحانیت واز سالله پاک 
پیغمبر)ص( در چنین خانواده ای طبیعی بود که انتظار صالح بودن وصالح زیستن 
و اصلح بودن را داشــتم و شما نیز در تربیت من از هیچ کوششی دریغ نکردید تا 
آنجا که توانستید روی من سرمایه گذاری کردید وجبران این همه زحمت را چیزی 
جز شهادتم نمی کرد واین اجر وپاداش شماست که خداوند به شما عطا کرده است 
اگرچه من در آن حد نیستم ونباید شما را نصیحت وموعظه کنم اما من باب تذکر 
عرض می کنم که ان الذکری تنفع المومنین امیدوارم مرا ببخشــید که نتوانستم 
فرزند خوبی برای شــما باشم پدر ومادر بزرگوارم بســیار ممنون وسپاسگزارم از 
اینکه آنطور مرا تربیت کردید که در رختخواب ذلّت نمیرم وبا چهره ای خونین به 
دیار معشوقم بشتابم من امانتی بودم که دیر یا زود می بایست مرا تحویل صاحب 
اصلــی من می دادید چه بهتر که این امانــت را مهر خون زده تحویل حضرتش 

دادید. 
پدر ومادر عزیزم شــما در تمام مشــکالت و گرفتاری ها صابر وشکیبا بودید، 
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انتظار دارم در غم از دست دادن من همچون امامتان مستقیم وپا بر جا باشید که 
هســتید و با این استقامتتان مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و منافقان بزنید 
از این که من شهد شــهادت نوشیدم بر خود ببالید وافتخار کنید واگر خداوند در 
روز قیامت به من اجازه شــفاعت دهد اول کســانی که شفاعت خواهم کرد شما 

خواهید بود. 
از بــرادران وخواهران عزیزم معذرت می خواهم وانتظار دارم برادرانم با گرفتن 
اســلحه ام وخواهرانم با حفظ حجابشان راهم را ادامه دهند وشما امت حزب اهلل 
هرگز امام عزیزمان را تنها نگذارید همیشــه مطیع وحامی والیت فقیه باشید که 
اطاعت از والیت فقیه اطاعت زمان و پیروی از حضرت مهدی اطاعت از رســول 

خداست. 
***

امت همیشه در صحنه بسیج را خالی نکنید تا از دبیرستان بسیج فارغ التحصیل 
نشوید نمی توانید به دانشگاه جبهه راه پیدا کنید امروز جبهه رفتن ودفاع از سنگر 
اسالم بر هر مسلمان وهر فرد آزاده ای واجب است وفردا در پیشگاه باریتعالی هیچ 
بهانه ای نخواهید داشت. امت همیشه در صحنه حضورتان را در صحنه حفظ کنید 
وبا اتحاد وهمبستگی بر دشــمن بتازید. از تفرقه ودودستگی پبرهیزید ونگذارید 
میان صفوف به هم پیوســته تان خللی ایجاد شــود که دشمن از همان خال وارد 
می شود سعی کنید جاذبه تان در حد اعلی ودافعه تان در حد ضرورت باشد تقوی 
را در همه مراحل زندگی حفظ کنید ولحظه ای از یاد خدا غافل نشــوید. در پایان 
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از پدر ومادرم می خواهم هر چه از اموال که مربوط به من است را در اختیار جبهه 
وجنگ بگذارند تا هر طور صالح می دانند مصرف کنند ومن نیز به خدایم عرض 
کنم که خدایا من همه ی دار وندارم را تقدیم تو نمودم امیدوارم که از من بپذیری 

ومرا در جوار رحمتت جای دهی. 
در ضمن در مورد نماز ومحل دفنم اختیار با پدر ومادرم می باشد. اما من دوست 
دارم اگر آنها صالح می دانند مرا در کنار دائی عزیزم ســید مهدی لطیفی و سایر 

شهداء دفن نمایند. 
در خاتمه انتظار دارم هر کس حقی بر گردنم دارد اکنون که دستم کوتاه است 

وقدرت جبران نیست مرا عفو فرموده و میهمان لطفش نماید. 
)والسالم( 

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار 
 نیمه شب
 66 / 9 / 29
 محمد جواد اصغری 
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ای جــواد اندر وصیت نامه ات حرفهاســت
حرف جانبازی و ایثار و کالم پر بهاســت
گفته ای مومن کند با عهد و با پیمان خود
بــا خدای خــود وفا تا منــزل جانان خود
شــکر ایزد را که آورد از عدم سوی وجود
تــا به رای العین خود بینی همه بود و نبود
اشرف مخلوق گشــتم هم خلیفه بر زمین
شــیعه آل محمــد، ناصران حــق و دین
هر که دارد شــوق دیــدار رخ جانان خود
بگذرد ازخانمان و هســتی و از جان خود
چون بالل اندر میان آتش و خون سوخته
توشه ای از عشق و ایمان بهر خود اندوخته
همچو سردار شــهیدان وارث دین رسول
شهد شیرین شهادت را بجان کردم قبول
با شهادت بهر آزادی و حق و ملک و دین
وز نجات مســلمین از ســلطه مستکبرین

شعر از: اسماعیل امیر صالحی اسکی
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متنی که به مناســبت گرامیداشت عروج ملکوتی کبوتر خونین بال، دانش آموز 
بســیجی، محمد جواد اصغری از طرف کارکنان و دانش آموزان مجتمع آموزشی 

رزمندگان شهرستان آمل تقدیم شده است: 

 شهید دوستت داریم
شهید دوستت داریم، به شــمارش تمامی برگ های درختان سر برافراشته، به 

تعدد نم نم باران یک صبح بهاری، و به ظرافت ترنم آن. 
دوســتت داریم به عدد ستاره های یک شب پر ســتاره ی آسمان، به رویایی و 

عظمت تماشای آن. به اندازه حجم آب اقیانوسها، به فواصل کران تا کران. 
دوســتت داریم به گستردگی پهنه ی آســمان، به حقیقت آفتاب. به عاشورای 
حســین علیه السالم، به صالبت علی علیه الســالم، به رسالت محمد صلی اهلل 

علیه و آله و سلم، به و حدانیت حق تعالی. 
آری دوســتت داریم، چون تو شــهیدی و آگاهی و آگاهانه و با استدالل و با 

عزمی راسخ به حرکتی ملکوتی و هجرتی پر شکوه پرداختی. 
تو تمام کلمات پرشکوهی، تو شعر خوب شاعرانی، تو کالم عمیق مادرانی، تو 

پاکی، تو مقدسی. 
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تو استواری به استواری کوه ها، تو پایداری به پایداری قله های رفیع. تو روشنی 
به روشنی خورشــید. تو زاللی به زاللی آب چشمه سارها. تو نوری به رویایی و 

جذابیت نور مهتاب. 
تو شمعی، شمع محفل عاشــقان دیار حق. تو اشکی، به لطافت و پاکی گوهر 

چکیده از گوشه چشم معصوم کودکی یتیم. 
و تو سروشــی، سروشی پر خروش به جوشــش قیام خونین امام حسین علیه 

السالم و به رسوا سازی بساط چکومت یزید. 
به همین دلیل است که دوســتت داریم و تورا می جوییم وراه تورا می پوییم تا 

چون تو به مهمانی خدا برویم. 
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شعری که به مناسبت چهلمین روز 
شهادت محمد جواد سروده شد

تــا کاروان عشــق، زمازندران گذشــت
پر زد جــواد و همره آن کاروان گذشــت
داغش شــراره بر دل پیــر و جوان فکند
از این جهان پیر، چو آن نوجوان گذشــت
یادش بخیر باد شــهیدی کــه نوجوان ما
یــک اربعین ازماتم آن قهرمان گذشــت
امــروز اربعیــن جــواد عزیــز ماســت

آزاده ای کــه در ره قرآن زجان گذشــت 
صد اربعین گذشت به دوستان در فراق او
یک اربعین که در غم آن مهربان گذشت
جــواد مــا  مــوالی  ماتــم  درســالروز 
توام شــد اربعینش و در یک زمان گذشت
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امــروز در غــم دو جــواد اســت آه مــا
گر آه ما از پرده هفت آســمان گذشــت
یــارب تو این جواد را ببخشــا بر آن جواد
وز بهر آن دو، کن از همه دوستان گذشت
شــد اصغری فــدای علی اکبر حســین
با عشق کربالی حسین از این جهان گذشت
خامــوش ماند محفــل ما بی فــروغ او
آن شمع دل افروز چو از این میان گذشت
مــا قلــوب  از  نــرود  او  فــراق  داغ 
آن گل که گشت پرپرو از این گلستان گذشت
در آســتان قــدس رضــا در رســای او
به خامــه ی)مویــد( این بیان گذشــت
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شعری که به مناسبت اولین سالگرد
شهادت محمد جواد سروده شد

ای گل گلــزار ایمــان، اصغــری ای شــهید راه قــرآن، اصغــری
دلبرت چون بــود جانان، اصغری دل نبســتی بــر جهان بــی وفا
اصغــری آزادمــردان،  ســرور  درس آزادگــی گرفتی از حســین
از علی آن شــیر یــزدان، اصغری در شــجاعت پیروی کردی بجان
در تن تــو بود تا جــان، اصغری پشت بر دشــمن نکردی در نبرد
ماند گر جسمت به میدان، اصغری تن رها کردی ســراپا جان شدی
بــرده ای ســود فــراوان، اصغری با خــدا کــردی تو ســودا مرحبا
اصغــری ماتمت، هــان  اربعیــن  همزمــان با ماتم ابن الرضاســت
دیــده گریاننــد یــاران، اصغری امشــب انــدر جبهه هــا از داغ او
کرده دلهــا را پریشــان، اصغری کربــال و  کاظمیــن  آرزوی 
لطــف فرماید به یــاران، اصغری از جــواد بن الرضا خــواه ای جواد
می شود هر مشکل آسان، اصغری گوشه ی چشــمی گر آن موال کند
کن شافع او شو ز احسان، اصغری یــاد از)شــکوهی(  محشــر  روز 
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دوبیتی: 

پریشــان بهر جمع مــال تا کی؟  اســیر شــهوت و آمال تــا کی؟ 
تویی مشــغول قیل و قال تا کی؟  شــهیدان بار خود بســتند و رفتند
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سوار هودج ایمان 

شــمیم غنچه مینو سرشــت آمده اســت
نســیم عشــق ز باغ بهشــت آمده است
هــزار قافلــه در بطــن یــاد می گــذرد
می گــذرد جــواد  روان  ســرو  زکوچــه 
یلــی که چوشــن آزادگــی به بــر دارد
هــزار عاشــق دلخســته همســفر دارد
در آن کرانــه که بانگ جهاد می شــنوم
صــدای پــای محمد جــواد می شــنوم
رشــید ما که لبــش پر از ترانــه حق بود
در آزمــون رشــادت، دلیــر مطلــق بود

شــهید ما که شــکیب فراق یار نداشــت 
بجــز جوانــه ایثــار در کنــار نداشــت

یقین او همــه جان بود و جان او همه نور 
حضور او همه حق بود و اشــتیاق حضور
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دالوری که شــب تاخــت از کرانه صبح
به پیشــواز ســحر رفــت با ترانــه صبح
مســافر ســحر از آســتان نور گذشــت
ســوار هودج حق بود و با غرور گذشــت
حنا ز خون و شــرف بســته بر دو دست
اکنون پیام عشق به لب داشت آن مسافر خون
محمد اســت و جواد است و جامدار جهاد
شهید راه یقین اســت و پاک و پاک نهاد
عشــق ابــاذر  بــر  نــور  قافلــه  درود 
کــه ریخت در قــدح افتخار، آذر عشــق
جوانــه زئ ســحر از شاخســار عترت او
که اوســت مظهر ایثار و عشق، فطرت او
ودیعــه ملکــوت اســت در پیــام جواد
هــزاران جــان گرامــی فــدای جــواد
ابــوذری کــه جواد رشــید را پدر اســت
خجســته نــام تریــن امت پیمبر اســت
دریغ که داغ جگرگوشه بس که جانسوز است
غریو حنجره عشــق، آســمان سوز است

امانتــی زخــدا در قبالــه جــان داشــت 
بدست دوست سپردش که عهد و پیمان داشت
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می شــنوم بهشــت  نســیم  پای  صدای 
شــمیم غنچه مینو سرشــت می شــنوم
رهی که سالک حق می رود به این راه است
شــهید راه خدا، شــاهدی دل آگاه است
یکــی پیــام از آن نامــدار بر لبهاســت
که گفت نام شــهیدان کربال با ماســت

شعر از: محمد علی نداف




