
شهيد س�يدمجتبي حس�يني و برادرتان از 
كودكي با هم رفاقت داشتند؟

منزل پدري ما با منزل ش��هيد آيت اهلل س��عيدي سه 
كوچه فاصله داش��ت كه محله غياثي در سرآس��ياب 
دوالب مي ش��د. آيت اهلل س��عيدي پيش نماز مسجد 
موسي بن جعفر در اين محله بود. آقا مجتبي يك كوچه 
با ما فاصله داشت و خانواده هاي مان از طبقه متوسط 
بودند و زندگي  معمولي داشتند. پدر ما كارمند دانشگاه 
ب��ود و بعدازظهره��ا در نانوايي ه��م كار مي كرد. پدر 
سيدمجتبي نيز مأمور شهرباني بود، ولي نيرويي نبود 
كه به خيابان برود يا در اسلحه  خانه بود يا كار دفتري 
مي كرد. مأموري بود كه مي گفت من به خيابان نمي روم 
تا با مردم درگير شوم. روز تا شب قرآن مي خواند و در 
طول خدمتش آزارش هم به كس��ي نرس��يد. كودكي 
س��يدمجتبي يك خاطره جالب دارد او در كودكي به 
سختي بيمار مي شود، به طوري كه پزشك ها جوابش 
مي كنند و مي گويند، مداوايش فايده اي ندارد. من آن 
زمان 10،12 ساله بودم. دكتر حسابي از طرف پدر من 
كه در دانشگاه كار مي كرد، متوجه بيماري سيدمجتبي 
مي شود و اين موضوع را به دكتر قريب اطالع مي دهد. 
منزل دكتر قريب در يوس��ف آباد بود و ايش��ان بدون 
معاينه و تنها با ديدن بچه نسخه مي نويسد و مي گويد 
اينها را به بچه بدهيد. وقتي اين دارو را به او مي دهند 
انگار آب را روي آتش مي ريزن��د. بچه جان مي گيرد و 

سالمت مي شود. 
كمي كه بزرگ تر ش�دند، در مدرس�ه چطور 

بچه اي بودند؟
بچه زرنگ و باهوش��ي ب��ود و كاري به كار به كس��ي 
نداشت. يك موتور داشت كه دست من است. خودش 
اين موتور را باز مي كرد و مي بست. هوش بااليي داشت، 
ولي ميل به تحصيل نداشت. زماني هم كه جنگ شروع 
شد خودش را به جبهه رساند. س��يدمجتبي مدتي با 
شهيد ابراهيم هادي در كردس��تان بود. در جبهه هم 
اگر زخمي مي ش��د به خانواده چي��زي نمي گفت. ما 
از طريق دوس��تانش مي فهميديم كه زخمي ش��ده و 
در اصفهان بستري اس��ت. وقتی ما متوجه می شديم 
و مي خواس��تيم خودمان را به او برس��انيم، مي ديديم 
او از بيمارستان مرخص ش��ده و دوباره به جبهه رفته 
است. يك جوري هم از بيمارس��تان مي رفت كه اصاًل 
پرستارها متوجه نمي شدند. بدنش پر از تركش و زخم 
بود، ولي با اين حال دست از جبهه بر نمي داشت. خيلي 

زبر و زنگ بود. 
خان�واده نگ�ران اي�ن جبه�ه رفتن هاي�ش 

نمي شدند؟
نمي گذاش��ت كس��ي متوجه مجروحيت هايش شود. 
مي گفت حالم خوب اس��ت، به خاطر همين چيزي به 
شما نمي گويم. مجروحيت هايش را هم ما از بچه هاي 
بسيج و مسجد مي فهميديم. خانواده سيدمجتبي  شش 

فرزند داشت كه ايشان فرزند دوم خانواده بود. 
برادر شما هم در جبهه رفتن فعال بودند؟

برادرم در بسيج بود و فعاليت زيادي داشت. پدرم مغازه 
خشكش��ويي خريد تا اگر برادرم نخواست درسش را 
بخواند يا اگر خواند و به دانشگاه رفت، در زمان بيكاري 

به مغازه برود. ديگر جنگ شروع ش��د و ايشان هم به 
جبهه رفت و در مغازه كار نكرد. 

چه چيزي سيدمجتبي و برادرتان را آنقدر به 
هم نزديك مي كرد؟

اين دو نفر اصاًل از هم جدا نمي شدند و انگار برادر هم 
بودند. در مسجد و جبهه هميش��ه با هم بودند. برادرم 
در ف��رودگاه مهرآباد خدمت مي كرد و س��خت اجازه 
مي دادند كه ب��ه جبهه برود. خيلي كوت��اه چند بار به 
جبهه رفته بود. يك ش��ب در سال 1362 كه در محل 
كارش پاس��بخش بود و مي خواست س��ري به نيروها 
بزند ك��ه همانجا او را به رگبار مي بندند و به ش��هادت 
مي رس��انند. كار منافقين بود كه در لباس سپاه نفوذ 
كرده بودند ت��ا برادرم را به ش��هادت برس��انند. انگار 
مأموريت آن شخص اين بود كه فقط بيايد و برادرم را 
به شهادت برساند. چون بعد از آن از سپاه بيرون آمد و 

پدرم هم او را بخشيد. 
پس روحيه مذهبي شان شبيه به هم بود؟

هر دو خيلي انقالبي و مذهب��ي بودند. اين دو نفر همه 
چيزشان بيست بود. اول محمدجواد شهيد شد و پس 
از آن سيدمجتبي كمتر به تهران مي آمد و مي گفت در 
نبود محمدجواد ديگر فايده ندارد ك��ه به خانه بيايم. 
اعزام هايش��ان جدا بود، ولي در منطقه خودش��ان را 
بهم مي رس��اندند. خيلي با هم رفي��ق بودند. خواهرم 
هم مي گفت بگذار اي��ن دو جوان با هم باش��ند چون 
اخالق شان خيلي با هم مي خواند. سيدمجتبي وقتي به 
مرخصي مي آمد، موتورش را برمي داشت و دو تا هيئت 
را مي رفت و بعد راهي جبهه مي شد. خيلي اوقات اصاًل 
ما مجتبي را نمي ديديم. اگر مي خواستيم او را ببينيم 
بايد به هيئت محبان مرتضي مي رفتيم و سيدمجتبي 

را پيدا مي كرديم. 
همرزمان سيدمجتبي خيلي از تميزي و مرتب 
بودن ايشان مي گويند، اين ويژگي در ايشان 

چگونه بود؟ 
ايشان يك بسيجي  تر و تميز، مرتب و منظم بود. وقتي 
با ماشين سپاه مأموريت داشت آن ماشين را حسابي 
مرتب و تمي��ز مي كرد. اگر كس��ي مي گفت از خودت 
خرج نكن، مي گفت براي بيت االمال است و اگر ايرادي 
دارد م��ن بايد درس��تش كنم و بايد به آن رس��يدگي 
كنم. از اي��ن آدم ها زي��اد داريم. مگ��ر ابراهيم هادي 
نبود؛ ابراهيم را من از نزديك ديده ب��ودم و واقعاً يك 
پهلوان بود. يك بار ابراهيم هادي مي خواست با كسي 
كش��تي بگيرد و حريفش در گوشش چيزي مي گويد. 

آن شخص مي گويد نامزدم اينجا نشسته و عروسي ام 
نزديك است، كاري كن كه من ببرم. ابراهيم هادي آن 
مس��ابقه را مي بازد و مربي اش بعدها مي فهمد جريان 
باخت ابراهيم چه بوده است. در اين حد جوانمرد بود 
و به حريفش باخت تا آن ش��خص س��ربلند شود و به 

زندگي اش برسد. 
آقا مجتبي در كار اطالعات شناس�ايي خبره 
بودند و نيروها را فرمانده�ي مي كردند. اين 
شجاعت و جسارت شان را از كجا مي آوردند؟

ش��جاعتش خيل��ي عجيب ب��ود. خودش ماش��ين را 
برمي داشت، مي رفت و چند تا عراقي را اسير مي كرد و 
مي آورد. مي گفت نبايد با اينها هم كاري داشته باشيد. 
اينها اسير هستند و بايد حواس تان به آنها باشد. حتي 
پوتينش را به عراقي كه پابرهنه بود، مي داد و مي گفت 
بايد با احترام با اس��را رفتار كرد. غواصي سيدمجتبي 
هم طوري بود كه اگ��ر امروز زي��رآب مي رفت تا فردا 
مي توانس��ت غواصي كند. همرزمانش مي گويند اين 
بچه چيز ديگري بود. كالس غواص��ي نرفت و همانجا 
خودش تمرين  كرد و ياد گرفت. به دل دشمن مي رفت 
و نيروها كنارش ك��م مي آوردند. س��يدمجتبي جثه 
كوچكي داش��ت، ولي دل و جرئتش عجيب بود. اينها 
را همرزمان و رفقاي��ش مي گويند. در رابطه با فرمانده 
بودن هميش��ه مي گفت من فقط يك بس��يجي ساده 
هستم نه فرمانده و نه چيز ديگري. مي گفت هيچ وقت 
به من نگوييد فرمانده و اگر جايي بوديم به من نگوييد 
كه باالتر بنش��ينم، هرجايي كه خودم دوست داشته 
باشم مي نشينم. خيلي خاكي بود، هيچ نام و نشاني هم 
به خودش نمي بس��ت و هيچ خبرنگاري هم زورش به 

سيدمجتبي نرسيد تا عكسش را بگيرد. 
ش�ما اولين نفری بوديد كه متوجه شهادتش 

شديد؟
زماني كه ايران فاو را گرفت، من و پدرش را برداشت و 
به فاو برد. رفتيم دو كوهه و لباس خاكي پوشيديم و با 
يك آمبوالنس ما را تا خط بردن��د. ايران آنجا را گرفته 
بود و ش��هيد و مجروح زي��ادي داده بوديم و وضعيت 
پيچيده و س��ختي بود. حضور ما در آنجا به دو ساعت 
هم نكش��يد. يك ديداري كرديم و به عقب برگشتيم. 
چند روز هم اهواز بوديم و بعد به تهران برگشتيم. زمان 
عمليات كربالي5 همكاران پااليشگاه گفتند چه كسي 
مي خواهد سوخت به جبهه برس��اند كه من به همراه 
يك نفر ديگر داوطلب شديم. وقتي به جبهه رسيديم، 
قسمت نشد سيد را ببينيم و آنجا فهميدم سيدمجتبي 

شهيد شده است. 
ش�ما چط�ور از شهادت ش�ان اط�الع پي�دا 

كرديد؟
من به يك��ي از دوس��تانم به ن��ام س��يدجعفر گفتم، 
مي خواهم به دوكوهه بروم و سري هم به سيدمجتبي 
 بزنم. گفت اگر رفتي پدر من هم در تداركات لشكر27 
است، اگر توانستي يك سري هم به پدرم بزن. وقتي به 
منطقه رسيدم يكي از بس��يجي هاي كم سن و سال را 
ديدم تا من را ديد، بدون مقدمه گفت آقاسيدمجتبي 
هنوز نيامده؟ گفتم از كجا؟ گفت پيكرش را مي گويم! 
گفتم ان شاءاهلل پيكرش هم مي آيد. آن بنده خدا فكر 

مي كرد من دنبال جنازه شهيد آمده ام، اما من هيچي 
نمي دانستم و فقط رفته بودم اگر سيدمجتبي به عقب 
و دوكوهه آمده است او را ببينم. با وجود بي اطالعي به 
محض اينكه اين حرف را شنيدم، خودم را نباختم. به 
اتاقي ديگر رفتم و گفتم از سيدمجتبي چه خبر؟ گفتند 
خوب است و صبح اينجا بود و االن به جبهه رفته است. 
كمي كه نشستم، گفتم من برادرم شهيد شده و خودم 
با 19هزار ليتر سوخت دارم به خط مي روم و از چيزي 
نمي ترسم، اگر آقاسيدمجتبي شهيد شده واضح به من 
بگوييد. گفتند نه چه كس��ی گفته شهيد شده؟ گفتم 
پس شما نمي خواهيد بگوييد شهيد شده؟ گفتند نه! 
شهيد نشده؟ گفتم من مي دانم شهيد شده و االن دو 
روز اس��ت پيكرش در منطقه مانده اس��ت. با تعجب 
همديگر را نگاه كردند و گفتند اينجا اطالعات است و تو 
دو قدم از اطالعات جلوتر هستي. هنوز اين خبر جايي 
درز پيدا نكرده و آن بس��يجي را كه اين خبر را به من 
گفته بود خيلی دعوا كردند. در نهايت برنامه مان تغيير 

كرد، چند روز آنجا ماندم و گفتند فايده ای ندارد چون 
آن منطقه به دست عراقی ها افتاده است. يك گلوله به 
س��رش خورده و معاونش او را تا كانال مي كشاند، ولي 
كانال دس��ت عراقي ها مي افتد و تمام آنج��ا را با لودر 
صاف مي كنند. زماني كه من برگش��تم خبر شهادت 

سيدمجتبي را به سختي به خانواده گفتم. 
آنها چه واكنشي نشان دادند؟

خانواده خيل��ي ناراحت ش��دند و گفتند ب��ا ديدن تو 
فهميديم كه مجتبي شهيده شده اس��ت، با اين حال 
مادر ش��هيد خيلي اس��توار و محكم گف��ت، بچه من 
مي گفت من بايد شهيد ش��وم آن هم شهيد گمنام و 
مثل فاطمه زهرا)س( قبري نداشته باشم. من هم گفتم 
پسرتان همين گونه به ش��هادت رسيده و بعد ماجراي 
شهادت را تعريف كردم. همچنين به آن دوستي كه در 
پااليشگاه كار مي كرد و به من گفته بود كه به پدرش در 
لشكر 27 سري بزنم هم گفتم كه پدرت را پيدا نكردم. 
گفت حاال كه به تهران مي روي يك زنگ به خانواده ام 

بزن و بگو پدرمان در جبهه است. من به خانه شان زنگ 
زدم و صداي شيون و زاري شنيدم. گفتم چيزي شده؟ 
گفتند به سيدجعفر بگوييد پدرش شهيد شده است. 
اينطوري من خبر ش��هادت پدر را هم ب��ه او دادم و به 

نوعي قاصد خبر شهادت اطرافيان شده بودم. 
آخرين بار چه زمانی سيدمجتبي را ديديد؟

كربال4 ك��ه ل��و رف��ت و عملي��ات نيم��ه كاره ماند، 
آقاسيدمجتبي به تهران آمد. گفتم من بايد به مشهد 
بروم و تو هم بيا با هم به مشهد برويم. گفت قرار است 
عملياتي انجام شود و بايد امش��ب به منطقه بروم. اگر 
برگشتم با هم مشهد مي رويم، شايد ديگر به جبهه نروم 
تا هر وقت كه من را بخواهند، خودم را به جبهه برسانم. 
گفتم از كجا معلوم كه برگ��ردي؟ گفت هيچي معلوم 
نيست و آقاسيدمجتبي رفت و ديگر برنگشت. البته اين 
را بگويم ايشان با يك دختر خانمي نامزده كرده بودند 

كه با شهادتش همه چيز به هم خورد. 
مفقودالپيك�ر ب�ودن ش�هيد چق�در ب�راي 

خانواده شان سخت بود؟
برايش��ان بيش از حد س��خت ب��ود. پس از ش��هادت 
سيدمجتبي پدر ايشان مريض شد و 27 سال در بستر 
خوابيد و اصاًل تكان نخورد و حالش روز به روز بدتر شد. 
27 سال خواهر من، پدر شهيد را  تر و خشك كرد. پدر 
ش��هيد ديگر يك تكه استخوان ش��ده بود. خيلي فشار 
زيادي را تحمل كرد. باز مادر شهيد قوي تر بود و به خاطر 
همين هم منافقين تصميم به ترورشان گرفته بودند. آن 
زمان اگر بقال سركوچه حزب اللهي بود منافقين ترورش 
مي كردند. اگر مي فهميدند كسي حزب اللهي و طرفدار 
امام خميني اس��ت، براي ترورش نقش��ه مي كشيدند. 
يكبار منافقي��ن جلوي در خانه ش��هيد آمدند و گفتند 
از جبهه نامه داريم و اصرار داش��تند كه در را باز كنند. 
يكي از همسايه ها كه از باال آنها را ديده بود، اشاره كرد 
كه اس��لحه دارند و در را باز نكنيد. وقتي كه رفتند، آن 
همسايه گفت سه نفر بودند كه اسلحه داشتند و خوب 
ش��د كه در را باز نكرديد. قرار بود كتابي از شهيد چاپ 
شود، ولي مادر شهيد اجازه نداد، منتشر شود. گفتند اگر 
پسرم كتابي برايش چاپ شد و خانواده شهيد ديگري كه 
كتابي ندارد و اسمي از او برده نمي شود، اگر اين كتاب را 
ببينند و بگويند چرا اسمي از شهيد من برده نمي شود، 
ولي بعضي شهدا كتاب هم دارند آن وقت من چه بگويم. 
گفت من نمي توانم قبول كنم. مادر ش��هيد هيچ وقت 
جلوي دوربين نمي آمد، می گف��ت بچه ام نمي آمد من 
هم نمي آيم. مادر ش��هيد مي گويد شهيدش به او  گفته 
اگر پيكرم آمد و مزار داشتم، نمي خواهم سنگ مزارم را 
برايم نو كنيد. هر چه بهشت زهرا انداخت، همان باشد. 
س��يدمجتبي و خانواده اش چنين روحياتي داشتند و 

دنبال گمنامي بودند. 
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پس از ش�هادت س�يدمجتبي، پدر ايشان 
27 س�ال در بس�تر خوابي�د و اص�اًل تكان 
نخ�ورد. مري�ض ش�د. حال�ش روز ب�ه روز 
بدت�ر ش�د. 27 س�ال خواه�رم ك�ه م�ادر 
ش�هيد اس�ت،  همس�رش را  تر و خش�ك 
كرد. اجر اين پدر و مادر مثل ش�هيد اس�ت

برادرم محمد جواد در بسيج فعاليت زيادي 
داش�ت. پدرم مغازه خشكش�ويي خريد تا 
اگر برادرم نخواست درسش را بخواند يا اگر 
خواند و به دانش�گاه رفت، در زمان بيكاري 
به مغازه بيايد. اما وقتي جنگ ش�روع ش�د، 
محمدجواد به جبهه رفت و در مغازه كار نكرد

   احمد محمدتبريزي
شهيد سيدمجتبي حسيني، فرمانده گمنام و شجاع اطالعات عمليات لشكر27 در كار شناسايي، رزمنده اي خبره و پر دل و جرئت بود. به دل دشمن مي زد و با شناسايي هايش 
عامل مهمي در موفقيت رزمندگان در عمليات ها بود. رزمندگان لشكر27 سيدمجتبي حسيني را به شجاعت، دليري و روحيه بااليش به ياد مي آورند. فرمانده اي كه گمنامي 
و مفقودالپيكری آرزويش بود و در نهايت به آرزويش هم رسيد، اما سيدمجتبي در اين راه تنها نبود و دايي اش شهيد محمدجواد خسروي در بيشتر كارها همراهش بود. 
مثل دو رفيق با روحيات نزديك به هم بودند. داود خسروي برادر شهيد محمدجواد خسروي و دايي شهيد سيدمجتبي حسيني، گفتني ها و خاطرات زيادي از هر دو شهيد 

دارد كه در گفت و گو با ما برگ هايي از اين خاطرات را بيان كرده است. 

گفت و گوي »جوان« با برادر شهيد محمدجواد خسروي   
كه دايي سردار شهيدسيدمجتبي حسيني نيز است

ی می خواست  مزارش گمنام باشد
سين
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جتب
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جدول

پاسخ جدول شماره 6584

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6585

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ن ي ك م ت  ي م و م ع ع م ج م 1
 ل ا م ر و ك  ن ا ي م  ع س ل 2
 س ر د  س ي ك  ت ك ر ب  ر ك 3
 و غ  ر ك ا ر ك  ر هـ ا م  ا 4
 ن ا م س ا  د ل ا و  ي و ا ل 5
  ر ا خ  ا گ و ي  ت ن ط ي ش 6
 ج  ت  ك ر ا خ  س ك  ن د ع 7
 ا م  هـ ل م ر  خ ر ل گ  ز ر 8
 خ ي م  ي هـ  ر ا خ ف  ص  ا 9
 و ن ا ي پ  ن ا ك س  ا ل ب  10
 ش ا ل ك  م ي ج ر  ت ك ا ل پ 11
 ك  ي د ز ي  هـ ي س و د  و ز 12
 ر و  ل ي ك و  ز ر ا  ا ن ش 13
 د ب ل  ب ر ط م  ي ل ا گ ي ك 14
 ن ا ژ ل ا و ن ا ژ  ي ر و ا ي 15

 

از باال به پايين
   1- پنچرگيری- ازالقاب حضرت زهرا   2- پشت سر- نيستان   3- يار كارتونی پت- زينت مساجد- پوستين 
كهنه- عالمت بيماری   4- مهار ش��تر- نوشابه لبنی-س��دی در تهران- از وس��ايل بازی كودكان   5- كله پز- 
خوشحال- تاريخدان   6- ش��هری در اس��تان اصفهان- جاده قطار- س��ازمان خرابكاران ايتاليا   7- گروهی از 
مس��يحيان لبنان كه رئيس جمهور از ميان آنها انتخاب می گردد- از رشته هاي بيليارد   8- بانك كودک- از شما 
دورباد   9- قد كوتاه- شهری در ژاپن   10- از خدا جوييم توفيق ادب/... محروم شد از لطف رب - نظرات- كمك 
كننده   11- حنا- زمين لرزه- فوقانی   12- گوسفند جنگی- استخوانی در پاچة گوسفند - رود بزرگ سوئيس- 
سينمای آبادان   13- بخيه درشت- صبر زرد- دعای عصر جمعه- عيد ويتنامی ها   14- كجاوه- برآمدگی پشت 

شتر   15- پرجمعيت ترين كشورهای دنيا- هنر پويانمايی 

از راست به چپ
 1- اعتبار و احترام- از بلندی های اس��تان ايالم 2- صدمه و آس��يب پزش��كی-باير و خراب   3- مادر عربی- 
 ديگری- ماشين جنگی - به شمار آوردن 4- واحد شمارش قطار- درختی هميشه سبز- كتاب هندوان- رود جيحون 
  5- رگ گياه- متحول- جستن اسب   6- نشت و ترش��ح- رها و آزاد- قضاوت   7- دوس��تی كه انسان را در 
 سختی تنها نمی گذارد- از رش��ته های اس��كی   8- آنتن بش��قابی- عمود آهنی   9- برچيدن- بستني يخي    
  10- شهری در استان هرمزگان- به جز- زمين هموار   11- حفظ كردن- يكی از سه نتيجه مسابقات ورزشی- مسافر 
  12- وسيله پرواز- نويسنده آلمانی يوس��ف و برادرانش- الغر- اختيار تام   13- مس��اوی- پنير سويا- خطا و 

لغزش- ساز موالنا   14- ظلمانی- ورزش هندی ها   15- واحد اندازه گيري توان- دستيار

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
 

جدول سودوکو
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 کلمات متقاطع

5 6 1
9 1 7

3 2 7
5 8
7 8

6 4
3 7 6
2 9 5

1 3

275839641
986147523
413256798
562791384
748325169
391684257
839572416
127468935
654913872

ی 
سين

د ح
هي

 ش
يی

 دا
ی،

رو
س

د خ
داو

 


