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88498481ارتباط با ما

گفت وگو

  غالمحسين بهبودي
متني كه پيش رو داريد خاطره اي از شهيد 
محمد جعفري به نقل از همرزمش عارف 
برازي اس�ت. اين خاطره اطالعات خوبي 
نيز از نحوه پاكس�ازي ش�هر س�نندج از 
لوث ضد انق�الب ارائه مي دهد كه ش�ما 
را ب�ه خوان�دن آن دع�وت مي كني�م. 

   
اوايل پيروزي انقالب، گروهك ها س��نندج را 
محاصره كرده بودند. يك��ي از نقاطي كه هنوز 
در دست رزمندگان اسالم بود، باشگاه افسران 
بود. مدافعان باش��گاه با حداقل امكانات مقابل 
گروهك ها ايستادگي مي كردند. گاه بالگردها 
روي باش��گاه به پرواز درم��ي آمدند و مقداري 
مهمات و آذوقه به داخل محوطه مي انداختند. 
به رغم تم��ام كمبوده��ا و همچنين حمالت 
گس��ترده نيروه��اي ضدانقالب به باش��گاه، 
رزمندگان ب��ا ج��ان و دل از آنج��ا محافظت 
مي كردن��د.  آن زم��ان من همراه تع��دادي از 
دوستانم در كرمانشاه مش��غول سپري كردن 
دوران آموزش��ي بودم. بعد از دوره آموزش��ي 
35 روزه، براي پاكسازي منطقه از كرمانشاه به 
همدان و از آنجا به شهرستان قروه رفتيم. بعد 
از يك شب استراحت در سپاه شهرستان قروه، 
صبح زود به طرف شهرستان دهگالن حركت 
كرديم. روز پنجم ارديبهش��ت 1359 شهيد 
محمد حيدري در مكان��ي به نام قره چيمن به 
شهادت رسيد. ايش��ان يكي از اولين شهداي 
پاكسازي كردستان بود.  بعد از پاكسازي مسير 
قروه و دهگالن، خودمان را به محل اس��تقرار 
نيروهاي س��ازمان پيش��مرگان مسلمان كرد 
شاخه دهگالن رسانديم. اولين بار شهيد محمد 
جعفري فرمانده سپاه شهرستان دهگالن را در 
پايگاه پيشمرگان مسلمان كرد شاخه دهگالن 
ديدم. بعد از سازماندهي نيروها به طرف گردن 
صلوات آباد حركت كرديم. نيروهاي س��ازمان 
پيشمرگان مس��لمان كرد قبل از ساير نيروها 

حركت مي كردن��د. عالوه ب��ر نيروهاي بومي 
س��ازمان و همچنين سپاه شهرس��تان قروه، 
تعدادي نيرو از تهران و اصفهان هم به منطقه 
اعزام شده بودند. با رسيدن به گردنه صلوات آباد 
متوجه يك برجستگي كه ساخته دست انسان 
بود، شدم. پيش خود فكر كردم شايد گروهكي ها 
كسي را كشته  و جنازه اش را  آنجا قرار داده اند. 
اين مسئله را با شهيدان يداهلل حاجيان و محمد 
جعفري در ميان گذاشتم. وقتي به نقطه مورد 
نظر رسيديم، ديديم حدسم درست است. ضد 
انقالب پيكر يك شهيد را آنجا گذاشته بودند. 
ش��هيد جعفري آن بنده خدا را ش��ناخت؛ نام 
آن شخص مشهدي محمد كرونداني بود. ضد 
انقالب آن شهيد مظلوم را به جرم شيعه بودن 
به طرز فجيعي به ش��هادت رسانده و پيكرش 
را زير تعدادي قلوه س��نگ مخفي كرده بودند.  
بعد از چند روز درگي��ري آرام آرام خودمان را 
به محل سيلوي شهرستان سنندج رسانديم. 
البته نيروهاي سازمان پيش��مرگان مسلمان 
كرد به چند دسته تقسيم شده بودند و تعدادي 
نيز به همراه نيروهاي اعزامي از ساير شهرها از 
طرف كرمانشاه و كامياران قصد پاكسازي شهر 
سنندج را داشتند. حاال ما از قسمت شرقي شهر 
و تعدادي نيز از قس��مت جنوب��ي قصد ورود و 
پاكسازي سنندج را داشتيم. البته در قسمت 
غربي پادگان لش��كر 28 س��نندج قرار داشت 
و آنجا هم دس��ت نيروهاي انقالبي بود. به اين 
ترتيب نيروهاي ضدانقالب چاره اي نداشتند جز 
اينكه از طرف قسمت شمالي )جاده مواصالتي 

شهرستان مريوان( متواري شوند. 
بعد از چندين روز درگيري توانس��تيم ش��هر 
سنندج را پاكسازي كنيم. وقتي به بنكه ها )مقر( 
گروهك هاي ضدانقالب رس��يديم، وسايلي را 
داخل بنكه ها پيدا كرديم كه از گفتن آن شرم 
دارم. ب��ه ذهن هيچ يك از م��ا خطور نمي كرد 
كه گروهك ها با انواع شعارهاي خلقي اينگونه 
در شهر، فس��اد به راه انداخته باش��ند.  بعد از 
پاكسازي شهر سنندج، همراه تعدادي از نيروها 
به شهرس��تان دهگالن اعزام شديم. قصد ما از 
اعزام به شهرستان دهگالن پاكسازي موچش و 
روستاهاي اطراف بود. در مدتي كه در شهرستان 
دهگالن بوديم، در خدمت شهيد محمد جعفري 
بودم. واقعاً خاطرات خوشي در كنار ايشان دارم 
اما حيف ك��ه آن روزهاي خوش كوت��اه بود و 
نهايتاً روز هشتم مرداد 1359 كه شهيد محمد 
جعفري به منظور بازديد از محور موچش و بلبان 
آباد رفته بود، در روس��تايي به نام هوارپان در 
كمين نيروهاي ضدانقالب افتاد و همراه دو نفر 
از همرزمانش به نام هاي مظفر صادقي و عبداهلل 

حسين پناهي به شهادت رسيدند. 

گفت وگوي »جوان« با همرزم شهيد محمد جعفري به مناسبت سالگرد شهادتش در هشتم مرداد 1359

آشنايي شما با شهيد محمد جعفري 
از چه زماني آغاز شد؟

دوس��تي و رفاقت من با ش��هيد جعفري به 
دوران كودك��ي ما برمي گردد، در يك ش��هر 
زندگي مي كرديم و با هم بزرگ ش��ديم. در 
مقطعي كه ايده و عقيده ديني، تفرقه ها را به 
وحدت و يكدلي تبديل ك��رد، ما در كنار هم 
مانديم و اكنون نيز كه سال ها از شهادت اين 
بزرگمرد مي گذرد، همچنان الهام زندگي ام را 
از روح بزرگش مي گيرم. اواخر س��ال 1356 
يك روز محمد به منزل ما آمد و موضوع قيام 
مردم ش��هرهاي قم و تبريز را پيش كش��يد 
و گفت اميدوارم اين حركت فراگير ش��ود و 
عاقبت طومار رژي��م طاغوت را درهم بپيچد. 
كمي بع��د ما دو نف��ر هم جهت ش��ركت در 
تظاهرات مردم كرمانش��اه راهي اين ش��هر 
شديم. محمد ش��عارهاي مردم را يادداشت 
كرد، بعد نمونه هايي از تراكت ها و اعالميه ها 
را با خودش آورد و گفت به زودي به اينها نياز 
پيدا مي كنيم. وقتي به شهرس��تان دهگالن 
برگش��تيم، اقدام به چاپ تراك��ت و اعالميه 
كرديم و زير نظر شهيد محمد جعفري شب ها 

آنها را پخش مي كرديم. 
پس سابقه مبارزاتي ايشان به قبل از 

انقالب برمي گردد؟
بله، شهيد جعفري از انقالبي هاي پيشكسوت 
شهرس��تان دهگالن بود. قب��ل از انقالب با 
ش��خصيت ها و چهره هاي مذهبي و انقالبي 
كردس��تان ارتب��اط خوبي برقرار ك��رده بود 
و ب��ا همراه��ي آنها به مب��ارزه با رژيم ش��اه 
مي پرداخت. با چنين سابقه اي، بعد از پيروزي 
انقالب، ش��هيد جعفري خط مبارزه را ادامه 
داد و با گروهك ها وارد مبارزه شد. اوايل ضد 
انقالب دس��ت برتر را در كردستان داشتند و 
فضا را آنقدر ناامن كرده بودن��د كه خيلي از 
مدافعان انقالب مجبور به ترك كردس��تان و 
رفتن به كرمانشاه ش��دند. محمد هم همراه 
مادر و برادرش مدتي به كرمانشاه رفت. بعد 
هم كه س��ازمان پيشمرگان مس��لمان كرد 
تشكيل شد، ش��هيد جعفري به عضويت اين 
س��ازمان درآمد و با بازگش��ت به زادگاهش، 
فرماندهي ش��اخه س��ازمان در شهرس��تان 

دهگالن را برعهده گرفت. 
اولي�ن فعاليت ه�اي ايش�ان پس از 

پيروزي انقالب چه بود؟
روز بيست وششم بهمن ماه سال 1357يعني 
فقط چه��ار روز از پيروزي انقالب گذش��ته 
بود كه محمد م��را صدا زد و گفت پاس��گاه 
ژاندارمري، قصد جابه جايي سالح و مهمات 
موجود در پاس��گاه را دارد. دوستان را جمع 
كن تا پاسگاه را خلع سالح كنيم. دستورش 

را اطاعت كردم و ظرف مدت كمي توانستيم 
پاس��گاه را در اختيار بگيريم و كميته انقالب 
اسالمي شهرس��تان دهگالن را با فرماندهي 
شهيد محمد جعفري تش��كيل داديم. تعداد 
ما كم بود. چون از جايي حمايت نمي شديم، 
روزها من با وانتم كار مي ك��ردم و پول آن را 
براي اداره كميته در اختيار ش��هيد جعفري 
قرار مي دادم. خود ايشان هم هرچه اندوخته 

داشت صرف اداره كميته مي كرد. 
گويا شهيد جعفري با مادرشان رابطه 
بس�يار نزديكي داش�تند و مادر هم 
در امر مب�ارزه فرزن�دش را همراهي 

مي كرد؟
محمد در يكس��الگي پدرش را از دست داده 
بود. م��ادرش او را بزرگ ك��رده و برايش هم 
پدر بود و هم م��ادر. به همين دليل ش��هيد 
جعفري با م��ادرش رابعه محم��ودي رابطه 
قلبي بسيار نزديكي داشت. اصاًل نام مستعار 
ش��هيد )حه مه رابي( برگرفته از مخفف نام 
مادرش است. بعد از اينكه محمد مسئوليت 
شاخه دهگالن سازمان پيشمرگان مسلمان 
كرد را برعهده گرفت، منزل مادرش بخش��ي 
از سازمان پيشمرگان مس��لمان كرد شاخه 
دهگالن ش��ده بود و نيروهاي سازمان براي 
انجام كارهاي روزمره به خانه مادري ش��هيد 
جعفري مراجعه مي كردند. البته رابعه خانم، 
مادر شهيد خودش هم يكي از اعضاي سازمان 
محسوب مي شد. ايش��ان در بيشتر لحظات 
كنار نيروها بود و مثل ي��ك مادر كه كارهاي 
فرزندانش را انج��ام مي دهد، كارهاي مربوط 
به رزمندگان را انجام مي دادند. رابعه خانم از 
پخت و پز گرفته تا شس��تن لباس رزمندگان 
و حتي نگهبان��ي دادن، كمك حال نيروهاي 
اسالم بود. شهيد جعفري بخش قابل توجهي 
از حقوق دريافتي اش را به فقرا و مستمندان 
ش��هر و ديارش اختصاص م��ي داد. هر وقت 
حقوق��ش را دريافت مي كرد، مق��داري را به 
همسر، مادرش و مقداري را هم نزد خودش 
نگه مي داش��ت و باقي حقوق��ش را بين فقرا 

تقسيم مي كرد. 
پ�س ايش�ان توجه زي�ادي ه�م به 

محرومان منطقه داشتند؟
از نظر محمد، كمك به محرومان فقط مادي 
نبود. ايشان در كنار رفع محروميت هاي مادي 
مردم منطقه، سعي مي كرد از لحاظ فكري هم 
به آنها كمك كند. اقدامات زيادي را هم براي 
آشنا كردن مردم با مرام و ماهيت نظام اسالمي 
انجام مي داد؛ از دس��تگيري فق��را گرفته تا 
روشنگري و بصيرت افزايي در زمينه ماهيت و 
فلسفه ضد اسالمي و ضد انساني گروهك هاي 
ضدانقالب، تنها گوشه اي از اقدامات فرهنگي 

شهيد محسوب مي ش��د. محمد كتاب هايي 
را كه گروهك هاي ضدانق��الب به تبليغ آنها 
مي پرداختند، براي مردم تش��ريح مي كرد و 
ضد دين بودن گروهك ه��ا را از داخل همين 

كتاب ها براي مردم اثبات مي كرد. 
از اخالق فرماندهي ش�هيد جعفري 
بگوييد. به عنوان يك فرمانده، رفتار 
ايشان با نيروهاي تحت امرش چطور 

بود؟ 
ش��هيد جعفري يك��ي از ش��جاع تري��ن، با 
اخالق ترين و متفكرترين نيروهاي عملياتي 
منطقه محسوب مي شد. شجاعتش در ميان 

رزمنده ها زبانزد بود. ه��رگاه خبري از وجود 
ضد انقالب در منطقه به ما مي رسيد، ايشان با 
اينكه مسئول سازمان بود، اولين نفر به منطقه 
اعزام مي شد و ترسي از دشمن نداشت. اخالق 
خوب شهيد با نيروهاي تحت امر يا مردمي كه 
به پايگاه شهرستان دهگالن مي آمدند، توجه 
همه را جل��ب مي كرد. متان��ت، وقار، حجب 
و حيايش در صحبت كردن ب��ا مردم، باعث 
مي شد كه مردم به چشم يك عارف به او نگاه 
كنند. محمد احترام خاص��ي براي نيروهاي 
غيربومي قائل بود و با خوشرويي خاصي با آنها 
برخورد مي كرد. معتقد بود آنها مهمان شهر 
و ديار ما هس��تند و ما بايد به ديده احترام به 

آنها نگاه كنيم. 
از ش�هيد جعفري به عن�وان يكي از 
پيش�گامان اتحاد ش�يعه و سني در 

كردستان نيز ياد مي شود. 
بله همين طور اس��ت. اوايل استقرار سازمان 
پيش��مرگان مس��لمان كرد در شهرس��تان 
دهگالن، رزمندگان بس��ياري از شهرستان 
قروه و س��ريش آباد در شهرس��تان دهگالن 
خدمت مي كردند. دوستي و برادري غيرقابل 
وصفي ميان ش��هيد جعف��ري و رزمندگان 
سريش آبادي وجود داش��ت. روابط خوب و 
برادرانه او با ش��هيدان يداهلل حاجيان، جعفر 
طالبي و بسياري از رزمندگان ديگر باعث شده 
بود كه اتحاد و همبستگي خوبي ميان برادران 

اهل تسنن و اهل تشيع شكل بگيرد. 
چه خاطرات�ي از ش�هيد جعفري در 

ذهنتان ماندگار شده است؟
اوايل س��ال 1358 وقتي كه عناصر مس��لح 
ضد انقالب ب��راي اولين بار وارد شهرس��تان 
دهگالن شدند، دست به تهديد زدند، عده اي 
ناآگاه هم با آنها همراه شده بودند. ما نشستيم 
مش��ورت كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه 
بايد سالح هاي كميته را شبانه به شهرستان 
قروه انتقال دهيم. شب همه چيز را بار وانت 
كرديم و رفتيم. ش��ب را در روس��تاي »كاني 
چاي« مانديم و صبح راهي شهرس��تان قروه 
شديم. چند روزي در شهرستان قروه بوديم، 
يك سري وس��ايل از جمله يك قبضه اسلحه 

را در شهرس��تان دهگالن جا گذاشته بوديم، 
براي بُردن آن شبانه وارد شهرستان دهگالن 
شدم. اما از آنجا كه ضدانقالب اقدام به بستن 
تم��ام معابر خروج��ي كرده ب��ود، مدت يك 
ماه در منزل يكي از دوس��تان پنهان ش��دم. 
يك ش��ب اطالع دادند آماده شوم همراه يك 
دستگاه وانت به شهرستان قروه بروم. وانت، 
اس��باب و لوازم منزل يكي از همفكران ما را 
به شهرس��تان قروه انتقال مي داد. من را زير 
وسايل پنهان كردند. در چند ايست و بازرسي، 
عناصر ضدانقالب جلوي ماشين را گرفتند، اما 
متوجه حضور من نشدند. در تمام اين مدت، 
من از ش��هيد محمد جعف��ري هيچ اطالعي 
نداشتم، وقتي به شهرستان قروه رسيديم، مرا 
از ماشين پياده كردند، در حال پايين آوردن 
وس��ايل بودند كه متوجه شدم شهيد محمد 
جعفري را الي يك تخته قال��ي پيچيده اند. 
قالي را باز كردند و ايش��ان را بيرون آوردند. 
ايش��ان من را در آغوش گرفت و گفت شكر 

خدا، اين بار هم جان سالم به در برديم. 
هنگام ش�هادت كنار شهيد جعفري 

بوديد؟
خير، آخري��ن مالقات م��ا ي��ك روز قبل از 
شهادتش بود. ايشان روز هشتم مرداد 59 به 
شهادت رسيد. روز هفتم پيش من آمد و گفت 
فردا عازم منطق موچش هس��تم، اگر دوست 
داش��تي مي تواني همراه من بيايي. به دليل 
وظايفي كه به من محول ش��ده بود نتوانستم 
دعوتش را اجابت كنم ام��ا به او گفتم مراقب 
باش كه ضد انقالب كين��ه زيادي از تو به دل 
دارد و احتماالً تو را هدف قرار بدهند. محمد 
با چهره اي گشاده و لبي خندان گفت هرچه 
خدا بخواهد همان خواهد شد، من كه لياقت 
شهادت ندارم، اگر خدا اين سعادت را نصيب 
بنده معصيتكاري چون من كند، چه موهبتي 
از آن باالتر است. او را درآغوش گرفتم و با هم 
خداحافظي كرديم. روز بعد محمد در كمين 
ضد انقالب افتاد و به ش��هادت رس��يد. ضد 
انقالب چون از او كينه به دل داشتند، پس از 
شهادت به پيكرش هم رحم نكردند و پيكر او 

را تكه تكه كردند. 

وسايل عجيبي كه از سنگر
 ضدانقالب پيدا مي كرديم!

محمد در يكسالگي پدرش را از دست 
داده بود. به همين دليل با مادرش رابعه 
محمودي رابطه قلبي بسيار نزديكي 
داشت. اصالً نام مستعار شهيد )حه مه 
راب�ي( برگرفته از مخفف ن�ام مادرش 
اس�ت. بعد از اينكه محمد مسئوليت 
شاخه دهگالن س�ازمان پيشمرگان 
مسلمان ُكرد را برعهده گرفت، منزل 
مادرش بخشي از سازمان پيشمرگان 
مسلمان كرد شاخه دهگالن شده بود

ضد انقالب بعد از شهادت محمد پيكرش را تكه تكه كرد

جدول
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول كلمات متقاطع

خاطره اي از شهيد محمد جعفري و آزادسازي سنندج  
در گفت وگوي »جوان« با همرزم شهيد

بعد از چندين روز درگيري توانستيم 
شهر س�نندج را پاكس�ازي كنيم. 
وقتي به بنكه ها )مقر( گروهك هاي 
ضدانق�الب رس�يديم، وس�ايلي را 
داخل بنكه ها پيدا كرديم كه از گفتن 
آن ش�رم دارم. به ذه�ن هيچ يك از 
ما خطور نمي كرد ك�ه گروهك ها با 
انواع ش�عارهاي خلق�ي اينگونه در 
ش�هر، فس�اد به راه انداخته باشند

  عليرضا محمدي
ش�هيد محمد جعفري معروف به »حه مه رابي« از رزمندگان بومي اس�تان كردس�تان 
اس�ت كه در زادگاهش »دهگالن« به عنوان يك انقالبي پيشكس�وت شناخته مي شد. 
وي كه س�ابقه س�ال ها مبارزه انقالب�ي در پرونده جهادي اش داش�ت، بع�د از پيروزي 
انقالب به سازمان پيشمرگان مسلمان كرد پيوست و تا زمان شهادتش در هشتم مرداد 
1359، در اين كس�وت به جهاد پرداخت. در برخي  نواحي كردس�تان رسم بود كه يك 
فرد را بر اس�اس نام اختصار پدر يا مادرش صدا مي زدند و نام مس�تعار ش�هيد جعفري 
)حه مه راب�ي( نيز مخفف نام مادرش رابعه محمودي بود. هش�تم م�رداد چهل ويكمين 
س�الگرد ش�هادت مردي اس�ت كه ضد انقالب ب�ه دليل كين�ه از او پس از ش�هادت به 
پيكرش رحم نكردن�د و وي را تكه تكه كردند. در گفت وگويي كه ب�ا محمد خالد خاني، 
همرزم ش�هيد داش�تيم، س�عي كردي�م خاطرات�ي از وي را تقديم حضورت�ان كنيم. 
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