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یادکرد

گفتوگوي«جوان» با همسر و پدر معلم شهيد «جواد نوروزي» كه از سوی گروهك جيشالظلم به شهادت رسيد

تکفیریها پسرم را به جرم خواندن زیارت عاشورا شهید کردند
زينب محموديعالمي
ش�هيد جواد ن�وروزي متول�د س�ال  1367و معل�م پايه شش�م ابتدايي روس�تاي حيط
شهرستان سرباز استان سيس�تان و بلوچس�تان بود .صبح روز  26فروردين سال 1393
درحالي ك�ه قصد داش�ت براي آموزش ش�اگردانش س�ر كالس حاضر ش�ود ،به دس�ت
اش�رار عضو گروهك جيشالظلم ترور ش�د و با اصابت پنج گلوله به ش�هادت رس�يد .از
اين معلم ش�هيد نوزاد ش�ش ماههاي به يادگار ماند كه اکنون هفت س�اله است و به گفته
همس�ر ش�هيد ،س�راغ پدرش را ميگيرد .آنچه ميخوانيد حاصل همكالمي ما با محمد
نوروزي پدر و مليحه پورمندان همسر شهيد جواد نوروزي اس�ت كه از نظرتان ميگذرد.

همسرشهيد

پسرم در  28اسفند سال  1392يعني
يك ماه قبل از شهادتش ،وصيتنامهاش
را نوشته بود كه قسمتي از وصيتنامه
اين اس�ت« :يا حس�ين(ع) من عازم
كربالي بلوچس�تان ميشوم و دوست
دارم آن هنگام�ي ك�ه در خ�ون خود
ميغلتم مانند ش�هداي كربال دس�ت
نوازش بر قلب س�وزان من بكش�ي و
م�را از عش�ق خ�ود س�يراب كني».

در دستههاي عزاداري محرم فعال بود و نوحهخواني
ميكرد .دبستان شهيد جواد نوروزي در روستاي
حيط به نام همسرم است .در كنارك هم مدرسهاي
به نام شهيد ما نامگذاري كردند.

از چه سالي همراهي با شهيد نوروزي را
آغاز كرديد؟
من متولد سال  65هس��تم و همسرم متولد سال
 1367بود .همسرم معلم پايه شش��م بود .اصالتاً
اهل زابل هس��تيم .ش��هيد متولد ايرانشهر و در
روستاي حيط شهرستان سرباز معلم بود .جواد،
پس��رداييام بود .از كودكي با هم بزرگ شديم و
شناخت خوبي روي هم داشتيم .بر همين اساس
سال  1391ازدواج كرديم .فرزندم كه تنها يادگار
شهيد است ،سال  92به دنيا آمد .همسرم خيلي
بخشنده و صبور بود .همراه خوبي در زندگي بود.
اخالقش عالي بود .وقتي پسرمان به دنيا آمد ،حتي
در بچهداري كمكم ميكرد.
شهادت همسرتان چطور رقم خورد؟ چرا
گروهك تروريستي جيشالظلم تصميم
گرفت ايشان را به شهادت برساند؟
همسرم در مسير مدرسه به ش��هادت رسيد .من
داخل منزل بودم كه صداي تيراندازي ش��نيدم.
دونفر از همكاران همس��رم زنگ خان��ه را زدند و
گفتند همس��رتان چاقو خورده اس��ت .آن زمان
فرزندم يك نوزاد ش��ش ماهه بود .او را در آغوش
گرفتم و رفتم .ديدم همس��رم روي زمين افتاده
است و پارچه سفيدي روي صورتش كشيدهاند .با
پيكر بيجانش تا زاهدان كه محل زندگي خانوادهها
بود ،رفتم .ما در روستاي حيط زندگي ميكرديم.
منطقه امنيت داشت ،اما گروهكها ميخواستند
شيعه در آنجا نباشد و در واقع ميخواستند منطقه
را طبق ميل خودشان به لحاظ مذهبي يكدست
كنند و بين ش��يعه و س��ني اختالف بيندازند .به
همين خاطر همسرم را ترور كردند.
كس�انی را كه تيران�دازي ك�رده بودند،
شناسايي كردند؟ همسرتان چه اقداماتي
انجام ميداد ك�ه تروريس�تها روي او
حساس شده بودند؟
كساني را كه تيراندازي كردند ،دستگير كردند
و به زندان افتادند ،اما بعدا ً آزاد شدند! همسرم
در مدرس��ه براي دانشآموزان زيارت عاشورا
پخش ميكرد و برايشان دعاي عهد ميخواند.
حتي بچهها را به منزل ميآورد و به آنها درس
ميداد .برای بعض��ي از بچهها ک��ه توان مالي
نداش��تند ،لوازمالتحرير تهي��ه ميكرد .همه
اهالی روستاي حيط اهل تسنن بودند .بچهها با
آنكه اهل تسنن بودند اما زيارت عاشورا و دعاي
عهد را دوست داش��تند .به نظرم تروريستها
نگران فعاليتهاي مذهبي همس��رم بودند كه
او را شهيد كردند.
فرزندتان زمان شهادت همسرتان نوزاد
بود ،االن كه بزرگ شده در مورد پدرش
كنجكاوي ميكند؟
پس��رم نوزاد ب��ود كه پدرش ش��هيد ش��د .االن
هفت س��اله اس��ت .عكسها و فيلمهاي پدرش
را که ميبيند گاه��ي بيتابي ميكن��د و پدرش
را ميخواهد ام��ا وقتی براي��ش توضيح ميدهم
که پدرش چه انسان شايس��تهاي بود،کمی آرام
میشود .پدرش��وهرم برايش تعريف ميكند كه
پدرت از بچگي امام حسين(ع) را دوست داشت و

يادكردي از شهيد اسماعيل دقايقي

در سالروز شهادتش  28دي ماه 1365

جهادگري كه فرمانده مجاهدان عراقي شد

پدر شهيد

حاجآقاچندفرزندداشتيد؟شهيدچطور
بچهاي بود؟
من پنج فرزند داشتم كه جواد سومين فرزندم بود.
وقتي شش ،هفت ساله بود ،بچههاي فاميل را جمع
ميكرد و برايشان نوح ه میخواند .نوحه عمه بابايم
كجاس��ت؟ مدام ورد زبانش بود .زياد اين نوحه را
ميخواند .وقتي 9ساله بود گالبپاش را برميداشت
و با پاي برهنه دستههاي عزاداري امام حسين(ع) را
عطرافشاني ميكرد .از كودكي در بسيج مدرسه و
محالت فعال بود .كارداني ادبيات داشت .وقتي در
آزمون آموزش و پرورش شرکت کرد،قرعه معلمي
در روستاي حيط به نامش افتاد.
گویا ش�غل ش�ما نظامي بود ،چه شد كه
پسرتان معلم شدند؟
جواد به تعلي��م و تربيت عالقه داش��ت.ميگفت
ميخواهم به دانشآموزان كمك كنم .بزرگترها
ما را به مجالس امام حسين(ع) ميبردند ،بالطبع
ما ه��م از بزرگانمان ياد گرفتي��م و فرزندانمان را
به مراس��م اهلبيت ميبرديم .همانطور كه گفتم
از كودكي پس��رم نوحهخواني ميكرد .بچه شش
ماههاش كه يتيم ش��د ،االن از عمهاش ميپرسد:
عمه بابايم كجاست؟(همان نوحهاي كه پسرم در
كودكي ميخواند).
چرا اشرار ايشان را هدف تروريستيشان
قرار دادند؟
پس��رم به مدت چهار س��ال در روس��تاي حيط
شهرستان سرباز معلم بود .حقوقی که از آموزش و
پرورش ميگرفت ،صرف دانشآموزان بيبضاعت
ميكرد .موهاي دانشآم��وزان را خودش اصالح
ميكرد .روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه از طريق
گوش��ي تلفن همراهش زيارت عاشورا در كالس
پخش ميك��رد كه مورد اس��تقبال دانشآموزان
قرار گرفت��ه بود.حتي دانشآموزان درخواس��ت
ميكردند روزهاي ديگر هفته نیز زيارت عاش��ورا
پخش شود .آن زمان كه بحث هستهاي مطرح بود،
براي دانشآموزان روش��نگري ميكرد كه انرژي
هستهاي ايران براي توليد دارو و تأمين انرژي برق
است و ايران هميشه به دنبال صلح جهاني است.
به گفته فرمانده وقت س��پاه سلمان ،شهيد جواد
نوروزي در طول این چهار سال به اندازه  10سال

كار فرهنگي كرد.
پيش از شهادت پسرتان ايشان را تهديد
كرده بودند؟
يك هفته قبل از شهادت پسرم ،اعضاي گروهك
جيشالظلم كه وابس��ته ب��ه عبدالمالك ريگي
معدوم هستند ،در فضاي مجازي پيام داده (كه
هنوز مدركش هس��ت) و گفت��ه بودند معلمان
غيربومي بايد منطق��ه را ترك كنند .اگر منطقه
را ترك نكنند ،آنها را ميكش��يم ي��ا به گروگان
ميگيریم .يك هفته بع��د در  26فروردين ماه
 1393ساعت  7:05صبح پيكر پسرم آماج گلوله
گروهك جيشالظلم قرار گرفت .اعضای گروهك
هدفشان اين بود كه جو امنيت استان را متشنج
كنند و بين شيعه و س��ني تفرقه بيندازند اما با
سعهصدري كه داش��تيم ،از تنش و ايجاد تفرقه
جلوگيري كرديم.
چندمعلمبهدستگروهكهادرسيستان
و بلوچستان به شهادت رسيدند؟
اولين شهيد معلم سال  1393پسرم جواد نوروزي
بود كه  26فروردين ماه به شهادت رسيد 28 .مهر
سال  93شهيد درگزي در روس��تاي كارچان به
شهادت رس��يد 28 .دي س��ال  93شهيد عيسي
شهركي در روس��تاي نصيرآباد به همراه بسيجي
ادهم رئيسي توسط همين گروهك جيشالظلم به

شهادت رسيد .سال 1392شهيد محمد اسالمي
هم توسط همين گروهك به شهادت رسيد.
شهيد شهركي ،ش��هيد درگزي ،شهيد اسالمي،
شهيد صيادي ،ش��هيد ادهم رئيس��ي و دو نفر از
كاركنان نيروي انتظامي همگی توسط يك سالح
گروهك جيشالظلم به شهادت رسيدند كه نيروي
انتظامي آن را كشف کرد و اس��ناد و مداركش در
دستگاه قضايي موجود است.
زمانی ک��ه گروهك جيشالظلم محكوم ش��دند
و به زن��دان افتادند ،اعت��راف كردند كه ش��هيد
اس�لامي را براي 400هزارتومان  ،شهيد نوروزي
را براي 700هزار تومان ،ش��هيد صيادي را براي
900هزارتومان و ش��هيد عيسي شهركي را براي
700هزار تومان شهيد كردند و این پول را از امارات
ميگرفتند و تمام��ی این اعترافات صريحش��ان
موجود است.
شماهمازطرفگروهكهاتهديدشديد؟
بله ،تهديد ش��دم اما خ��ون من از خ��ون فرزندم
رنگينتر نيست .ما به معاد اعتقاد داريم .باالخره يا
به وسيله گلوله كشته ميشويم يا ميميريم .انسان
براي حق بايد بجنگد.
امنیت معلمان ش�يعه چط�ور تأمين
ميشود؟
ازريشسفيدانشانتعهدگرفتندكهبايدپشتيبان

پس�رم نوزاد ب�ود كه پدرش ش�هيد
شد .االن هفت ساله اس�ت .عكسها
و فيلمه�اي پ�درش را ک�ه ميبين�د
گاه�ي بيتابي ميكن�د و پ�درش را
ميخواهد ام�ا وقتی براي�ش توضيح
ميده�م ک�ه پ�درش چ�ه انس�ان
شايس�تهاي بود،کمی آرام میش�ود

غالمحسين بهبودي
ش�هيد اس�ماعيل دقايقي از پيش�گامان بحث «مجاهدان بدون مرز» بود .پس از
سال  61كه رزمندگان دش�من را از مرزها راندند ،آن عده از مجاهدان عراقيای كه
در ايران به س�ر ميبردند ،تمايل بيش�تري براي حضور در جبهههاي جنگ نشان
دادند .بر همين اس�اس از س�ال  62مجلس اعالي عراق يك گردان را س�اماندهي
كرد .پس از عمليات خيبر (اسفند سال  ،)62شهيد اسماعيل دقايقي اين گردان را
از مجلس اعال تحويل گرفت و با تواناييهايي كه داشت ،آن را تا حد تيپ ارتقا داد.

معلمان باش��ند .مهماننوازي كنند ،ولي اش��رار
مهماننوازي سرشان نميشود!
پسرتان از شهادت حرفي ميزد؟
پس��رم در  28اسفند س��ال  1392يعني يك ماه
قبل از ش��هادتش ،وصيتنامهاش را نوشته بود كه
قسمتي از وصيتنامه اين است« :يا حسين(ع) من
عازم كربالي بلوچستان ميشوم و دوست دارم آن
هنگامي كه در خون خود ميغلتم مانند شهداي
كربال دست نوازش بر قلب سوزان من بكشي و مرا
از عشق خود سيراب كني».
آخرين ديدار با پسرتان چند روز قبل از
ش�هادتش بود؟ آن روز چه خاطراتي در
ذهن شما بر جاي ماند؟
 15فروردي��ن كه عازم محل كارش ب��ود 10 ،بار
پلههاي خان��ه را رفت و آمد .دس��ت و پاي من و
مادرش را ميبوس��يد و از من و مادرش حالليت
ميطلبي��د .از عم��و و عم��هاش ه��م حالليت
ميخواست .به عمهاش زنگ زد گفت عمه ميداني
من غذاي اس��تانبولي دوس��ت دارم .ميخواهم
آخرين استانبولي را در خانه شما بخورم .ساعت
5عصر كه از خانه عمهاش خارج شد ،گفت عمه
اين س��فر آخرم اس��ت كه به خان��هات آمدم! ما
گفتيم این چه حرفی ب��ود زدی؟! گفت ميدانم
شهيد ميشوم و ديگر برنميگردم .دو شب قبل
از ش��هادتش خواب ديدم دو دس��ت و سر پسرم
شكس��ته اس��ت و در خونش ميغلتد .نيمهشب
بيدار شدم و به او زنگ زدم .گفتم وضعيتت چطور
است؟ خوبي؟ گفت مشكلي ندارم .حتي شب قبل
از ش��هادتش تا صبح خواب نداشتم و در خانه راه
ميرفتم .صبح شهادتش زنگ زدم که جواب نداد.
ميخواس��تم بگويم مراقب خودت باش! جواب
نداد .سرنوشتش اين بود که شهيد شود .از محل
شهادتش تا منزلش��ان70متر فاصله بود .بايد از
مسير رودخانه رد ميشد تا به مدرسه ميرسيد.
موتورسواران از پشت سرش آمدند ،اول با او گالويز
شدند و بعد او را به رگبار بستند و فرار كردند .مردم
جمع شدند.
روزي كه شهيد ش��د از صدا و س��يما آمدند و
فيلمبرداري كردند .اوراق امتحاني دانشآموزان
باالي پيكر بيجان پسرم پخش شده بود .پسرم
در دل دانشآموزانش بود .من جانباز 15درصد
نيروي انتظامي هستم .در منطقه بلوچستان در
مأموريت نيروي انتظامي جانباز ش��دم .هنگام
شهادت پسرم نوهام شش ماهه بود و حاال هفت
ساله شده اس��ت و از ما ميپرس��د چرا بابايم را
شهيد كردند!

تخريب مجسمه رضاشاه
اس��ماعيل دقايق��ي متول��د س��ال  33در
بهبهان خوزس��تان بود .هرچند بيش��تر با
عنوان مؤسس تيپ بدر شناخته ميشد ،اما
سابقهاي نسبتاً طوالني در مبارزات انقالبي
و حضور در ميادين دفاع مقدس داشت .وي
كه در هنرستان با محسن رضايي (فرمانده
اسبق س��پاه) آشنا ش��ده بود ،در سال دوم
تحصيل��ش همزمان با برپايي جش��نهاي
 2500س��اله شاهنش��اهي در اعتصاب��ي
هماهنگ شركت و در همان سال سعي كرد
مجس��مه رضاخان را در خيابان 24متري
اهواز منفجر كند ،اما چاش��ني بمب عمل
نكرد و اين امر ناكام ماند.
دقايقي ب��ه دلي��ل فعاليتهای سياس��ي
گستردهاي كه داشت ،در سال  1353دو بار
همراه محسن رضايي و ديگر همرزمانشان
به زندان افتاد و هر بار پ��س از چند ماه كه
با شكنجه همراه بود ،از زندان آزاد شد .دو
بار هم در كنكور قبول ش��د .بار اول پس از
تغيير رشته ،مجددا ً در كنكور شركت كرد
و اي��ن بار در رش��ته تربيتبدني دانش��گاه
تهران پذيرفته شد و با حضور در پايتخت،
فعاليتهاي انقالبياش را تشديد كرد.
تشكيل جهاد و سپاه آغاجاري
نكته جال��ب در زندگ��ي جهادي ش��هيد
دقايقي ،تشكيل جهاد و سپاه در آغاجاري
توس��ط او بود .دقايقي ابتدا به خوزس��تان
برگش��ت و ب��ا حض��ور در آغاج��ري ،ب��ه
هم��راه تعدادي ديگ��ر از جوان��ان انقالبي

جهادسازندگي در اين شهر را تشكيل داد.
چند ماه بعد ،از او خواس��ته ش��د تا سپاه را
در منطقه آغاجري تش��كيل بدهد .از اينجا
به بعد مس��ير مبارزه دقايقي تا حد زيادي
تغيير كرد؛ چراكه سپاه از بدو تشكيل خود
در استان مرزي خوزستان درگير فتنه خلق
عرب و همينطور شيطنتهاي عراق بعثي
در طول مرزها شد .اس��ماعيل نيز به دليل
شايستگي كه در امر ساماندهي داشت ،به
سرعت مورد توجه فرماندهان قرار گرفت و
سمتهاي مختلفي را تجربه كرد.
از خرمشهر تا بدر
يكي از اولين مأموريتهاي شهيد دقايقي
حضور در خرمش��هر و مقابله با فتنه خلق
عرب بود .سپس با شروع جنگ تحميلي به
عنوان نماينده سپاه در اتاق جنگ «لشكر92
زرهي اهواز» حضور يافت و براي ساماندهي
نيروها تالشهاي مثمرثمري انجام داد .در
جريان محاصره ش��هر سوس��نگرد توسط
عراقيها ،دقايق��ي با مش��كالت زيادي از
محاصره خ��ارج ش��د .بعده��ا ب��ه همراه
ش��هيد علمالهدي در شكس��تن محاصره
سوسنگرد شجاعانه جنگيد .شهيد دقايقي
در عمليات «فتحالمبين» در قرارگاه لشكر
فجر با سردار ش��هيد بقايي كه در آن زمان
فرماندهي اين قرارگاه را به عهده داش��ت،
همكاري كرد .شهيد دقايقي در سال 1362
مس��ئول راهاندازي دوره عالي مالك اشتر
(ويژه آموزش فرماندهان گردان) ش��د .در
اثناي دوره در عمليات خيبر شركت كرد و
سپس دوباره براي ادامه دوره به پشت جبهه
بازگشت ،اما اين بار مأمور شد تا تيپ بدر را
راهاندازي كند.
شهيد دقايقي به سمت فرمانده تيپ بدر كه
بعدها تا حد لش��كر نيز ارتقا يافت ،درآمد و
خدمات بسياري به جبهههاي دفاع مقدس
کرد .وي حتي گردان «اح��رار» را از ميان
اسيران عراقي تشكيل داد .سرانجام همراه
رزمندگان غالباً عراقي تيپ 9بدر در عمليات
كربالي 5شركت كرد و  28دي ماه 1365
در همين عمليات به شهادت رسيد.

در جريان محاصره شهر سوسنگرد
توس�ط عراقيه�ا ،دقايق�ي ب�ا
مش�كالت زي�ادي از محاص�ره
خارج ش�د .بعدها به همراه ش�هيد
علمالهدي در شكس�تن محاصره
سوس�نگرد ش�جاعانه جنگي�د
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