
حاججعفر،پدرمحمدجواد،تويخيابانسپهساالركفاشيداشت
ودكانشنزديكساختمانمجلسبود.حاججعفرطرفدارمصدق
ازدواج آنجا بود. خانهشانخانيآباد مخالفشاه. كاشانيبودو و
به بهارسال29تويخانيآباد اواخر محمدجواد پسرش، كردو
جوادشمدرسه حاجياهلمسجدوحاللوحرامبود. آمد. دنيا

اويادگرفت. از نميرفتكهقرآنخواندنرا
شايدنزديكيدكانحاججعفربهمجلسشورايمليوبروبيايش
اينهمهبهسياستحساسشكردهبود.تويخانهشانهمگاهي
دبستاننواب ــوادقبلاز آنقدركهج حرفهايسياسيميزد،
صفويراميشناخت،تويمدرسهباغالمرضاتختيهمآشناشد.
درخياالتبچگياشنوابوتختيقهرمانبودند،دوستداشت

شبيهشانشودوليجثهبزرگينداشت.
بعدازمدرسهگاهيميرفتهيئتبنيفاطمه،گاهيهممسجد
بيناييخانيآباد.آنسالهامعموالًسرشببرقمحلههايتهران
راقطعميكردند.مسجديهاهممجبورميشدندزودبروندخانه
شبجمعهايجوادهمهشانرا نمانند. تويتاريكيمسجد كه
برقرفتشروعكردباصداي تا تويتاريكي. تويمسجدنشاند.
بيشتر دعا ــويتاريكي، ت حزينازحفظدعايكميلخواندن.

ير وز
آزاده جهادگر
محمدجـوادتندگويان،جـزوجوانتريـنوزرايتاريخ
نشده سـاله 30 هنوز كه اسـت ايران اسـالمي انقالب
هم گذاشتن كالس و نشـيني ميز پشـت به عادت بود.
براي متأسفانه اما بود. مغزي هم خودش براي نداشـت.
اسيرعراقيها كهرفتهبود، سركشـيبهپااليشـگاهها
شد.عراقيهاخواستنداورادرازايآزاديهشتخلبان
وليخانوادهاشقبولنكردند. اسـيرعراقيآزادكنند،
بازگشتند اسرا گذاشت، سـر پشت را اسارت سالهاي
رسيده شهادت به رسيد خبر اينكه تا بازنگشـت. او اما
به عراق، قبرسـتانهاي از يكي در را جنازهاش اسـت.
به را او و رفتند آنجا به دوسـتانش بودند. سپرده خاك
مرديكهسـالهاغربترا ايرانآوردندتاغريبنماند؛
انقالبباوجودچنينمردانوجوانانواعتماد تابآورد.
توانستبهحياتخودشادامه كامليكهبهآنهاداشت،

دهد.

ثابتي رخساره

سرگذشتمردىكهگرماىجنوب
بهميزوزارت وكنارپااليشگاهرا
تهرانترجيحداد
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را ــدل20دبستان مع با جواد چسبيد.
شاگرددومكالس ــال41. س تمامكرد،
بود16. نمرهفاصلهمعدلششده باچهار
شهر جنوب ــدارس م در بااليش معدل
اول نفر ــرد. ك زيادي سروصداي تهران

منطقهشدوجايزهگرفت.
ــداركتحصيلياش م ــه متوسط دوره
ــانجعفري رفتدبيرست ــتو برداش را
ــهخرجتحصيلشرا براياينك اسالمي.
شد نباشد، جعفر حاج سربار و دربياورد
رياضي و ــي عرب و زبان خصوصي معلم

آنهاييكهضعيفتربودند.
متوسطه ــالاولدوره ــايس امتحانه
قيام15خردادسال با جوادمصادفشد
42.اوضاعمملكتخوبنبود.مدتهابود
اليحهايبهنامانجمنايالتيوواليتيرفته
بودمجلسوباالخرهبعدازسالهاقراربود
اجراشود.اليحهبندهايزياديداشتكه
بعضيهايشمخالفهمزيادداشت،مثًال
اصلاولشكهاصالحاتارضيبوديااصل
پنجمشراكهاصالحقانونانتخاباتبود،
آيتاهللاخميني بسياريقبولنداشتند.
خالف اليحهرا ــود. اصليترينمخالفب

اسالموصالحمملكتميدانست.
اعالميه حكومت با مخالفت در آيتاهللا
تعدادي ــول معم طبق جعفر حاج داد.
اعالميهگرفتوپخشكرددربازارتهران.
يكيهمبردخانهودادبهجواد.15خرداد
اينموجب ــركردندو دستگي آيتاهللارا
ــعدينيشان مرج را او ــه مردميك شد،
اعتراضها ــراضكنند. اعت ميدانستند،
هم ايران شهرهاي بيشتر به شد. شديد

كشيدهشد.
و ــيبود آقايخمين مقلد ــر جعف حاج
فقطبراي ــت. داش خانه در رسالهاشرا
اينكهكسيشكنكندجلدرسالهراكنده
بودوجلدرسالهمرجعديگريراچسبانده
سالشبود 13 ــواد12، ج بهجاش. بود
هميناتفاقاتباعثشدآيتاهللاخميني

رابيشتربشناسد.
سال46كنكورداد.همشيراز،همتهران
به شيراز دانشگاه آبادانقبولشد. هم و

جواد ــيداد. ــراتاولتاسومجايزهم نف
ــيميكرد ــادرشكهدلتنگ م بهخاطر
بانكمليهفت ماندتهران. نرفت. شيراز
بورس تهرانرا ــاه دانشجويبرتردانشگ
بخوانند. درس ــس انگلي بروند ميكرد
قبول را تمامآزمونها جوادنفرسومبود.
بهخاطر ماندهبوديكمصاحبه. شدهبود.
همانمصاحبههماعزامشنكردند.گفتند
مذهبيمتعصباستخوبنيستبرود

آنجادرسبخواند.
ــوادهاشگفت ــزامنشدبهخان وقتياع
بيشترازمهندسي دانشكدهنفتآبادانرا
دارد. دوست تهران دانشگاه پتروشيمي
دردانشكده آبادان. ــرود ب راضيشانكرد
نفتآبادانمهندسيپتروشيميخواند.

انجمن و شد اسالمي انجمن عضو رفت
آنقدرزندهوفعالكردكهوقتي اسالميرا
نجفي، جعفري، ــري، مطه شريعتي، از
ــژادخواستبروند ــازيوهاشمين حج
دانشگاهشانسخنرانيكنند، آباداندر
دوبار شريعتي ــد. رفتن و پذيرفتند آنها
سخنرانيكرديكبار«چهارزندانانسان»
بود،آنيكيهم«مخروطجامعهشناسي
را شريعتي ــان تندگوي جواد فرهنگي»
وقتي از را ــش كتابهاي داشت. دوست

دبيرستانيبودميخواند.
مسئول ــيو ــناسالم انجم ــددبير ش
ارتباطاتدوستانهبا بيشتر كتابخانهاش.
دانشجوهابهكتابخانهكشيدهشد.فضاي
خوبي كتابهاي و ــه كتابخان صميمي
دانشجوهايبيشتريرا ــود ب كهخريده
انجمن با ــرد. ــناسالميك جذبانجم
شد مرتبط هم شيراز دانشكده اسالمي
درشيرازهم وشرايطسخنرانيآقايانرا
انجمنهاياسالمي با بعدتر فراهمكرد.

اروپا و امريكا و ــادا دانشجويانايرانيكان
فعاليتهايانجمنبه ــرد. هممكاتبهك
همينهاختمنشد،42جلدكتابخريدو
اهداكردبهكتابخانههايمساجد«صدر»
ــشميخواست دل ــديموعود». و«مه
كاريكندكههمهكانونهايفرهنگيدر

سطحهمباشند.
پادگان شيراز، رفت فارغالتحصيلشد.
فرحآباد،برايسربازي.بعدبرگشتتهران.

پااليشگاهتهراناستخدامشكردند.
ساواك همانروزها را دوستهايجواد
كمك با همين براي بود. كرده دستگير
كتابهاي تعدادياز خواهرش، فاطمه،
بردخانه ــايامامرا اعالميهه شريعتيو
سكوي زير هم را باقياش و پدربزرگش

وروديحمامجاسازيكرد.
تهران پااليشگاه از ــا ــوادآخرهفتهه ج
آبادان ــت ميرف ــت، ميگرف مرخصي
ببيند. را ــي اسالم ــن انجم ــاي بچهه
جلويدر رسيدديددانشجوها تا يكبار
مسئولي گويا اعتصابكردهاند. خوابگاه
ــوددخترشرا ساواكيهمب ــا قض از كه
دانشجويدانشكده بود غيرقانونيكرده
رئيس كرمي، نفتوبچههاشاكيبودند.
دانشكده،وقتيخبردارشدتندگويانهم
بهساواك. داد خبر بينمعترضهاست،
رابط ــنبهانهكه اي به و ريختندخوابگاه
آباداناست ــرانو سازمانمجاهدينته
خانهشانكهآمدند ــران، ته گرفتندش.

آزادشكردند. نكردند. چيزيپيدا
دختر، ــشخواستگاري. رفتبراي مادر
ــيازدوستهايخود دوستهمسريك
محمدجوادبود.درجلساتتفسيرقرآنبا
اسمشبتولبودوسابقه همآشناشدند.
تفسير جلسات ــن همي به آشناييشان
ــاناشكوري بتولبره ــرآنميرسيد. ق
ــرمقالهاي ــيازجلسههايتفسي يك در
بودوهمسر ــده موردعيدغديرخوان در
ايننتيجهرسيده به دوستمحمدجواد
او ــرياستكه ــنهماندخت اي بودكه
دنبالشميگردد.بعدمحمدجوادازطريق
20دوستوآشناپيغامفرستادبراياوتاباهم معدل با جواد

كرد، تمام را دبستان
شاگرد .41 سال

چهار با كالس دوم
معدلش فاصله نمره
معدل .16 بود شده

مدارس در بااليش
تهران شهر جنوب
زيادي سروصداي

منطقه اول نفر كرد.
گرفت جايزه و شد

ميشناخت را نواب دبستان از قبل جواد
شد آشنا هم تختي با مدرسه توي
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هفت ملي بانك
دانشجويبرتردانشگاه
ميكرد بورس را تهران
درس انگليس بروند
سوم نفر جواد بخوانند.
را آزمونها تمام بود.
بود مانده بود. شده قبول
خاطر به مصاحبه. يك
هم مصاحبه همان
گفتند اعزامشنكردند.
مذهبيمتعصباست
آنجا برود نيست خوب
بخواند درس

و كرد صدام يكبار
گفتببينمحسن
ولي جاش سر رفاقتمان
بعد بار اگه جواد جاِن
بنويسي باالينامهها
وزير» آقاي «جناب
من ميشوم. ناراحت
خيلي اگه جوادم همان
ادب جانب خواستي
كني رعايت را اداري
بنويس«برادرتندگويان
مالحظهكنيد.»همين

بتولراغبنبود.دبيرستانيبودوفكرميكردحاال صحبتكنند.
باالخرهاصرارهايمحمدجواداثر اما خيليزوداستازدواجكند.
يكجلد ــرشرفتندخواستگاري. مادروخواه با كردويكروز
كالماهللاويكشاخهنباتهمهمهريهبتولبود.شهريورعقدكنان
كوچكيگرفتندورفتندخانهمادرجوادزندگيكردند.بتولهنوز

درسميخواند.
قبلش نفتآبادان. رفتدانشكده ازدواجدوباره از بعد ماه چهار
به ــهمرخصياشرا وليبرگ كرد تهرانمرخصيرد پااليشگاه
بهانهكردند وارددانشگاهشدهمينرا تا مقاماتباالترنرساندند.
يكروزماندوزودبرگشت. براياغتشاش. وگفتندبيخبرآمده

همانروزاولتويپااليشگاهتهرانساواكدستگيرشكرد.
بودند برده را او ــود. ب ــوادبيخبر ازمحمدج ــاهخانواده م چهار
برايشهربانيبود كميتهمشتركضدخرابكاريكه توپخانه،
همسرشباردار درستكنند. برايشپرونده اعترافبگيرندو تا
ــدانمالقاتش. رفتزن محمدجواد ــادر م و پدر با وقتيكه بود
هنوز و بود ــود انگشتشكب سر ــد، بودن كشيده ناخنهايشرا
زير بودند. ــوراخكرده متهس با قوزكپايشرا بود. ترميمنشده

چشمهايشگودرفتهبود.
بعدازهفتماهتازهاورابردندبندچهارزندانقصر.دادگاهتشكيل
دادندوپنجماهديگربرايشبريدند.محكوميتشغيرازآنپنجماه

ازاولميرفتسربازي. بايددوباره سربازصفريهمبود.
بندهفت. منتقلشدبه باالخره انفراديبود كه بندچهار بعداز
داخلزندانبرايزندانيهاكالس اجازهمالقاتهمداشت. آنجا
جديو بحثميكرد؛ ماركسيستها با زبانانگليسيگذاشت.
قدرتبحث گاهيآنها نداشت. آنها مشكليبا مهربانومنطقي.

كهميديدندكمميآوردندوازكورهدرميرفتند. كردنشرا
نميتوانستبلند سحر ــت. ميگرف روزهايزندانروزه بيشتر
قانونزنداناينبودكهوقتيخاموشي شود،يعنينميگذاشتند.
پنيرصبحانه برايهميننانو ــد. بايدبخوابن زدندتاصبحهمه
اذانصبحهمانطور قبلاز بالشو ميگذاشتزير قبلشرا روز

خوابيدهميخورد.
اينبعدفقط از ــواعالمكرد روزيمسئولزندانازپشتبلندگ
ــازصبحبيدار ــاالميتوانندبراينم ب ــالبه زندانيهاي35س
بعدجواد روز ــد. ــنعملكنيدمجازاتميشوي اي از غير شوند.

مسئولبندگفتخالف بيدارشدبراينماز. اوليننفريبودكه
اسمتچيست؟جوادخونسردگفت«محمدجواد مقرراتاست.
تندگويان»نايستاد.رفتوضوگرفتونمازخواند.آنروزتاغروب
ــيوشكنجهاشكردند. بستندبهميلههايآهن دستهايشرا
وقتيبرگشتگفتاگرهمهبراينمازبلندشويمديگرنميتوانند
با بودندكهنمازنميخواندند. كاريكنند.مشكلماركسيستها
آنهاصحبتكرد.قرارشدازفردايشبلندشوندوادايوضوگرفتن
نتوانستند بود. همانشدكهجوادگفته آورند. نمازخواندندر و

بگيرند. جلويشانرا
15آبان53بادرجهسربازصفريآزادشكردند.يكيازدوستانو
همدورهايهايشدردانشكده،كاريدربوتانگازبرايشپيداكرد.
بهماهنكشيدبهبهانهنقص تيرماهرفتبوتانگازمشغولكارشد.
پروندهسازيساواكباعث بدهد. پروندهمجبورشكردنداستعفا
پسرشهمبه استخدامشنميكردند. شدنتواندجاييكاركند.

وانتنيسانيگرفتومسافركشيكرد. دنياآمدهبود.
دراينمدتساواكمدامازفعاليتهايتندگويانسؤالوتحقيق
ازدوستوآشناوهمكارسراغميگرفتكهآيامسافرت ميكرد.
رفتهاستيانه؟ترجيحدادازتهرانوجلويچشمشاندورباشد.
18شهريور54بهدعوتمهندسبوشهريكهازهمكالسيهاي
رفترشتودركارخانه«توشيبا»مشغولبه دانشكدهنفتبود،

كارشد.همانجايكخانههماجارهكردوخانوادهاشراهمبرد.
بعدشركتفرستادشژاپن. توليدتوشيبا. دوسالبعدشدمدير
ببيندكهباتكنولوژيتوليد چندروزهرفتكارخانههايتوشيبارا
ايرانهممشابهشرا ــوددر ب قرار ماشينلباسشوييآشناشود.
مديريت اقدامكرد. ــد همانسالبرايكارشناسيارش بسازند.
دانشگاه به وابسته عاليمديريتكه مدرسه صنعتيقبولشد،

هارواردبود.درسشكهتمامشددوبارهبرگشتتوشيبا.
بهمن57انقالبشد.تاپايانسال58همانجادرتوشيبايرشت
اوخواست از تهرانو دعوتشكرد نفت، وزير بعدمعينفر، ماند.
بشودنمايندهقائممقاِموزيرنفتدرآبادانوعضواصليكميسيون
انقالب قبلاز پااليشگاههايآبادانتا نفتآنجا. پاكسازياداره
بينمسئولهايشساواكيزياد امريكا. و انگليسبود زيرسلطه

بايدپاكسازيميشدند. بود.
او. به ــمسپردند ه را بعدسرپرستيمناطقنفتخيز ماه چهار

كنيد. مالحظه تندگويان برادر بنويس كني رعايت را اداري ادب جانب خواستي خيلي اگر ميشوم. ناراحت وزير» آقاي «جناب بنويسي نامهها باالي بعد بار اگر

 محمدجواد تندگويان 
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خانواده ماه چهار
محمدجواد از

را او بود. بيخبر
توپخانه، بودند برده

مشترك كميته
ضدخرابكاري

شهرباني براي كه
اعتراف تا بود

برايش و بگيرند
كنند. درست پرونده

باردار همسرش
پدر با كه وقتي بود
محمدجواد مادر و

مالقاتش. زندان رفت
را ناخنهايش

سر بودند، كشيده
بود كبود انگشتش

نشده ترميم هنوز و
پايش قوزك بود.
سوراخ مته با را
زير بودند. كرده
گود چشمهايش

بود رفته

بعد دوسال
توليد مدير شد

بعد توشيبا.
فرستادش شركت

روزه چند ژاپن.
كارخانههاي رفت

كه ببيند را توشيبا
توليد تكنولوژي با
لباسشويي ماشين

قرار شود. آشنا
هم ايران در بود

بسازند. را مشابهش
براي سال همان

ارشد كارشناسي
مديريت كرد. اقدام

قبول صنعتي
عالي مدرسه شد،

وابسته كه مديريت
هاروارد دانشگاه به

تمام كه درسش بود.
برگشت دوباره شد

توشيبا

بچههاينفت پشتكار همتو توانستبا
ــاره2و5دهلرانرا جنوبچاههايشم
ــاي12و روىچاهه ــرداريكند. بهرهب
14،13و15دهلرانهمعملياتحفاري

انجامدادند.
تندگويانرا رجاييكهنخستوزيرشد،
بهمجلسبرايوزارتنفت. معرفيكرد
نطقشبرايمعرفيتندگويانگفت، در
تخصصى ــاي فعاليته نفت حوزه «در
ــهموردتوجهمحافل چشمگيرىداردك
مهار يكيش ــًال مث بوده، هم بينالمللى
تا آنجاييكه كه بوده چاهها يكىاز گاز
بسيار كار ــد كردن تعريف برايم ديگران
ــويمطبوعات ت ً ــرا وظاه ــوده جالبىب
از ــد بع شده.» منعكس ــم ه ــي خارج
رأىگيرىتندگويانبا155رأىموافق،
نفت. ــدوزير 18ممتنعوسهمخالفش

وقتيوزيرشدفقط29سالشبود.
به روزهايآخرشهريورعراقحملهكرد
كلي عراق با آبادان سمت از ايران ايران.
پااليشگاههاينفت ــركدارد. مشت مرز
تندگويان جنوبشرايطخوبينداشتند.
كاركنانوزارتنفت اولوقتگذاشتو
تأسيساتنفتي كهمسئولحفاظتاز را
خوزستانبودند،سازماندهيكرد.معتقد
ميز پشت از و ــت اس بحراني اوضاع بود
ــانبدهد. سازم را ــدوزارتخانه نميتوان
نزديك از ــرود ب ــتكهحتماً داش اصرار
ميگفت بزند. ــر س آبادان پااليشگاه به
پاره با حتي كه نزديكند آنقدر عراقيها
آجرهمميتوانندپااليشگاههايجنوبرا
بزنند.ميگفتمنبامهندسوكارمندي
كهداردآنجازيرآتشدشمنكارميكند

فرقيندارم.

برش آنجا ــياز رفتول اهواز ــا ت بار سه
ــممأموريت گفتندبايدحك ــد. گرداندن
جنگيداشتهباشد.يكباردرراهبرگشت
براي ــران ته پااليشگاه ــت رف تهران به
تب بود. پااليشگاه در 12شب تا بازديد.

ايستادهبود. شديدداشتوليبازسرپا
مهندس مسئولدفتر محسنمدرسي،
ــت«خوششنميآمد تندگويانميگف
يكبارصدامكرد آقايوزيرصداشكنم.
وگفتببينمحسنرفاقتمانسرجاش
بعدباالينامهها ــار ب اگه جواد وليجاِن
ناراحت ــر» ــابآقايوزي بنويسي«جن
ميشوم.منهمانجوادم.حاالاگهخيلي
رعايتكني خواستيجانبادباداريرا
بنويس«برادرتندگويانمالحظهكنيد.»

همين.»
بود كرده پيشروي ايران خاك در عراق
ازكارون گرفتهبود، ــررا وجادهخرمشه
هم را اهواز ــادانـ آب جاده و بود گذشته
كه 59 آبان نهم آخر، بار بود. كرده قطع
ــادانصبح ــدستندگويانرفتآب مهن
آبادان، ـ ــيماهشهر فرع تويجاده زود
و معاون دو خودش، شد. اسير شلمچه،
سبز شورولت ــا ب داشتند محافظش دو
آبادان ــاه ــهميرفتندپااليشگ وزارتخان

برايبازديد.
ماجرا ــن اي از ــران چم مصطفي وقتي
از گروهي داد ــور دست سريع شد مطلع
و مسير همان در بروند چريكي مبارزان
ــانوهمراهانشازمرز تندگوي اگرهنوز
نشد. ــانگرداننداما خارجنشدهاندبرش
بعدهم و ــدبصره بردن نفتايرانرا وزير

منتقلشكردندبغداد.
ــاياولرفتخانه ــانروزه رجاييهم

گفت ــي. احوالپرس ــراي ب ــان. تندگوي
قبال در ــدسرا ــاحاضرندمهن عراقيه
ازخلبانهايشانآزاد ــا ــتت آزاديهش
را چهارمش ــد فرزن جواد همسر كنند.
بارداربود.گفت«منهمبپذيرممطمئنم
آزادشوند كهخودشراضينيستاينها
ودوبارهبرگردندسرهموطنهايشآتش

بريزند.»
اقدام سرخ صليب طريق از خانوادهاش
سرخيها صليب ــاري همك اوج كردند.
صليب از هم دولت بس. و بود همدردي
عراق كارينكردند. سرخكمكخواست.
برش گفتتندگوياناسيرجنگياست.

نميگرداند.
اسير ــردتندگويانرا ك عراقاولشادعا
آمارصليب نامشحتيدر نگرفتهاست.
خودشان زود ــي خيل اما نبود هم سرخ
تلويزيونعراقنشاندادند در عكسشرا
وگفتنداينوزيرنفتجمهورياسالمي
استكهاسيرماست.گفتندحالشخوب
بود فقطتويعكسزيادالغرشده است.

ورنگشپريدهبود.
وزيراننفتاوپكهرسالاجالسدارند.
ــياندونزي بال ــال59اجالسدر آذرس
ايرانازرئيساجالسخواست برگزارشد.
اسارت ــم ه ايرانو ــه ب عراق همحمله
عراقو بگذارددردستوركار. تندگويانرا
كشورهايحامياشنگذاشتند.بههيئت
ــرايجنگو ب دادند ــطاجازه ايرانيفق
اسارتتندگويانبيانيهصادركند.همين.
هيئتايرانيعكسمهندستندگويانرا
گذاشتندجاييكه بردندتوياجالسو
ــورياسالميايران نفتجمه بايدوزير
اسارت متوجه اپك اعضاي مينشست.
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پاي و دست مچهاي
بودند، كبود جواد
جمجمه، استخوان
و سينه قفسه
هم دندههايش
جاي بود. شكسته
بود شده باعث طناب
حنجرهاش و حلق
باشد. خونمرده
گفت قانوني پزشكي
احتمال به شهادتش
با خفهشدگي زياد
با هم آن بوده طناب
بسته پاهاي و دست

تندگويانشدندوبرخيكارعراقرامحكومكردند.
نامههاي يكسالبعددولتمحمدعليرجاييهنوزسركاربود.
وزارتنفتهنوزهمبهناممحمدجوادتندگويانصادرميشدند

اماخودشنبود.
ــرياش24فروردين آخ ــرشنامهداد. برايهمس بار دو جواد
1361بود.نوشتهبود«همسرعزيزم،سختاستوليبردبارباش
وباهمسايهخوبمانرفتوآمدكنتاتنهانباشي.»آنموقعهدي،

دختركوچكجوادسهسالشبود.
يكسالبعد ــامشد. جنگتم پذيرفتيم. آتشبسرا سال68
زندان از كه ــي اسيرهاي برنگشت. تندگويان برگشتند. اسيرها
است ــدستندگويانزنده بودندگفتندمهن الرشيدعراقآمده
وليدولتعراقاعالمكردكهمهندستندگويانوزيرنفتسابق
سلولشخودكشيكرده 1982در ــرداد1361/ ايراندر12خ
گرفتيمتابنياوردوخودكشي را گفتندهمانموقعكهاو است.
نه ــهدوستانش. ن ــهخانوادهاش. ن نكرد. كسيباور ــنرا اي كرد.
از نههركسيكه نههمكاراهانش. همكالسيهايدانشگاهش.
شكنجههايسالهايقبلكميتهمشتركساواكخبرداشت.
همهميدانستندجوادكسينيستكهبااينشكنجههاخودكشي
آزاد بود تندگوياناسيرشده مهندسبوشهريكههمراه كند.
اذان ــرآنخواندنو منصدايق ــت. اس زنده گفت«جواد شد.
ــايجمعهدعايكميلهم شبه دورميشنيدم. از گفتنشرا
زندانيهايسلولهايديگركهصدايشراميشنيدند ميخواند.
ــودوكتابچهايهم ــانتاريكب سلولهايم ــهميكردند. زمزم
بعدازكميل بار هر ميدانستمجوادازحفظميخواند. نداشتيم.
رد بغلسلولهايما ــياز وقت ميبردندشكنجهاشميكردند.
ميشدصدايشراميشنيديم.مدامياتكبيرميگفتياميگفت
خمينيعزيزمبگوتاخونبريزم.»شكنجهگرهايالرشيدفارسي

بلدبودند.
صليب ــلاقدامكرد. ايرانازطريقسازمانمل ــاره سال64دوب
مهندس ميخواستبا و بهدولتعراقپيغامميداد سرخمدام
ــنداشتندمحمدجواد يقي همه تقريباً تندگويانمالقاتكند.
مقامات تندگويانزندهاست،حتيعراقهمديگرانكارنميكرد.
عراقيبهصليبسرخيهاميگفتندخودشمايلنيستباكسي
اگركسيبرودمالقاتشخودش تهديدكرده مالقاتنميكندو

راميكشد.
سال65هافليگر،نمايندهصليبسرخورئيسعملياتخاورميانه
ميپذيرمو ــنريسكرا گفتمناي رفتعراق. وشمالآفريقا،
ميخواهمببينمش.هافليگررابرايمالقاتبامهندستندگويان

بهانهآوردندونگذاشتندواردبندبشود. اما بردندزندان.
پيگيريكند. را ايرانرفتعراقماجرا 14آذر1370هيئتياز
حاججعفر،تورجاعتمادي،دوستصميميجوادودندانپزشكش

هيئتاعزاميبه رئيسسازمانپزشكيقانوني، توفيقي، دكتر و
بعدپزشكصليبسرخهمازسوئيسآمدوبهجمع عراقبودند.
ايرانيهااصرارداشتندتندگويانزندهاست هيئتايرانيپيوست.
حتي مرده. ثابتكردنداو مداركينشانشاندادندو عراقيها اما

همارائهكردند. گواهيفوتوگزارشپزشكيقانونيرا
عراقيهاادعاكردندجسدراچهارسالدرسردخانهنگهداشتهاند
اول ــازهايكهروز جن وليچونجنگتمامنشددفنشكردند.
تورجاعتمادي بازكردند. را ــر قب نبود. تحويلدادندجنازهجواد
نهقدشبهجواد اينجوادنيست. نديدهگفتنه، دندانهايشرا

ميماندنهجثهبزرگش.
بهنشاناعتراضبهدروغدولتعراقخواستندبرگردند ايرانيها
ايران.عراقيهانگذاشتند.گفتنداشتباهشده.مسئولقبرستانهم
اشتباهكردهاستنهما.قبردومدرقبرستانالكرخ،60كيلومتري
بود معلوم تازه. و ــوشبود پ خاكقبر ورماديبود. بغدادـ جاده
وسطخاكتهسيگارهاينوهمريختهبود. تازهخاكشكردهاند.
را بازكردندوجنازه ــررا قب بودندظاهرسازيكنندحتي. نكرده
جثه بود؛ ــهچيزشجواد هم تويتابوتفلزيبيرونآوردند. از
سوراخرويقوزكپايش دندانهايترميمشدهاش، كوچكش،
بودند. نشانههايجواد همه كهكارشكنجهگرهايساواكبود،

فقطجوادمومياييشده.
ــيوپزشكصليبسرخقطعيشد توفيق آزمايشهايدكتر با
كهجسدبرايمهندسمحمدجوادتندگوياناست.جسديكه
تقريباًسالمبود،نهبراياينكهموميايياشكردهبودندبلكهتازگي
ماهيچههايزيرمادهموميايينشانميدادندديِرديرجسدبراي

دوسالپيشاستنه10سالپيش.
ــلشخصيوزير ــراقخواستوساي دولتع ــياز هيئتايران
گفتندساختمانيكهوسايل عراقيها تحويلدهد. سابقشانرا
تخريب ــارانامريكاييها بمب ــهميداشتنددر آننگ در را اسرا
شدهاستوهمهوسايلشخصيومداركتندگويانازبينرفته
هنوزهمداشتند است،حتيريسمانيكهباآنخودكشيكرده.
استخوان دروغميگفتند.مچهايدستوپايجوادكبودبودند،
جايطناب قفسهسينهودندههايشهمشكستهبود. جمجمه،
پزشكيقانوني باعثشدهبودحلقوحنجرهاشخونمردهباشد.
احتمالزيادخفهشدگيبا گفتشهادتمهندستندگويانبه

طناببودهآنهمبادستوپاهايبسته.
پدرودوستشدرحرمحضرتاميرو 25آذرشهيدتندگويانرا
تويسفارت امامحسينوامامكاظموامامجواد(ع)طوافدادند.
منظريهـخسروي مرز از عراقبرايشمراسمگرفتندو ايراندر
كرمانشاهدرحضورصليبسرخوهيئتعراقيبرگرداندندايران.
چهارروزبعدپيكرشرابردندقطعه72تنبهشتزهراكنارشهيد
بهخاكسپردند. رجايي؛كسيكهجوادخيليدوستشداشت،

عراقيها گفتند
را مهندس حاضرند
هشت آزادي قبال در
خلبانهايشان از تا
همسرش كنند. آزاد
بپذيرم هم «من گفت
خودش كه مطمئنم
اينها نيست راضي
دوباره و شوند آزاد
مردم سر برگردند
بريزند.» آتش

نيست. راضي خودش كه مطمئنم بپذيرم هم من گفت: همسرش كنند. آزاد خلبانهايشان از تا هشت آزادي قبال در را مهندس حاضرند عراقيها گفتند

 محمدجواد تندگويان 


