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چ مثل چمران و چمران مانند هیچ کس .شهیدچمران فقط مانند خودش بود؛ کسی که چند جمله و چند صفحه گنجایش توصیف روح بزرگش را ندارند؛
چرا که او روحی الهی و بزرگ داشــت و تنها دل در گرو محبت خداوند .چنین روحی را به سختی میتوان درک کرد ،چه رسد به توصیف! چگونه میتوان
انسانی را توصیف کرد که جمع اضداد است و در عین حال همه خوبیها را دارد ،هم او که در یتیم خانهای در لبنان زندگی میکرد و از غصه کودکان بیپناه
دلش آرام نمیگیرد ،همان است که حتی نامش در میدان نبرد تن دشمنان را به لرزه در میآورد ،مبارزات چریکی او الگویی برای همه آزاداندیشان شده
است؛ اما ...این شیر میدان نبرد هنگام مناجات با پروردگارش هم چون عارفی زاهد ناله برمیآورد و در صحنهای دیگر دانشمندی تیزهوش و دقیق میشود،
در هنر هم پیشروست و همه هنرها را همزمان دارد .هم نقاشی چیره دست است و هم عکاسی ماهر ...اما گویا هیچ یک از اینها را نمیبیند ،دید او آن قدر
وسیع است که تنها به هدف واالی الهی و انسانی میاندیشد و تمامیتعلقات را بر زمین میگذارد و به سوی معشوق پرواز میکند...
صفحه فرهنگ مقاومت این هفته مزیّن به نام بزرگمردی است که  37سال از شهادت او میگذرد که با مدیریت جهادی پایهگذار ستاد جنگهای نامنظم
و چریکی شد و نقش راهبردی را در رویارویی با جریانهای نفاق در مرزهای کشور داشت .به مناسبت  17اسفند ،سالروز والدت این سرباز پرافتخار اسالم
با برادر کوچکتر او یعنی مهندس مهدی چمران به گفت وگو نشستیم تا کمی از حال و هوای خانواده و سبک زندگی شهید چمران بیشتر بدانیم...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

 ابتدا کمــی از خانواده چمران و اوضاع و احوالآنها برایمان بگویید؟
پدرمان حسن چمران در هفت سالگی از روستای چمرون
یا همان چمران (روســتایی زیبا و کوهســتانی بین ساوه و
همدان) به تهران میآید و شروع به کار میکند .او در حالی
که تحصیالت ابتداییاش را در مکتبخانههای قدیم گذرانده
بــود از همان زمان در یــک کارگاه بافندگی و جوراب بافی
مشغول به کار میشود و در سن جوانی  20یا  21سالگی با
مادرمان ازدواج میکند.
پدربزرگ مادری ما روحانیای بسیار رشید و اهل ورزش
بود و در محله چاله میدان کنار مرقد حضرت سید اسماعیل(ع)
شیشه گرخانه داشتند .از این رو فامیلی مادر ما شیشهگر بود.
پدر و مادر ما بعد از ازدواج با یکدیگر در خانهای اجارهای در
منطقه بازار زندگی خود را آغاز کردند .پدر در سال  1377و
مادر در سال  1383فوت شدند.
مــا  6برادر بودیم؛ عبــاس ،مرتضی ،مصطفی ،مهدی،
محمدهادی ،نصراهلل (حسین) که همه جز مصطفی در محله
بازار به دنیا آمدیم .مصطفی در قم متولد شد و شناسنامه او را
در تهران گرفتیم .خانواده هشت نفره ما ابتدا خانهای اجارهای
در سرپولک داشت تا اینکه برای زندگی به منزل دایی رضاعی
خود رفتیم .دو اتاق به ابعاد چهار در پنج و دو و نیم در پنج
در اختیار ما بود.
پدر به مسائل عدالت اجتماعی و حالل بودن نان اعتقاد
زیادی داشــت .مثال جورابهای بافته شده را که سر بازار به
قیمت دو تومان فروخته میشد 17 ،ریال میفروخت و وقتی
دلیل این کار را از او جویا میشدیم میگفت« :از آنجایی که
تنها  15ریال صرف بافتن جوراب شــده اســت باید دو ریال
روی آن سود بیاید و به قیمت  17ریال فروخته شود ».چنین
اعتقادی به زندگی خانواده چمران برکت داده بود به گونهای
که علیرغم درآمد کم ،زندگی خوبی داشتیم.
 در رابطه با رفتار و اخالق فردی شهید چمرانبفرمایید.

گفت وگوی کیهان با مهدی چمران به مناسبت والدت شهید چمران
اسرائیلیها هم میگریزند وتانکها را میگذارند و میروند ،حاج
احمد آقا و دکتر با هم با اینتانکها عکس یادگاری گرفتند.
دکتر گفت من این کارها را انجام دادم ،جنگها را کردم،
به کشورهای دیگر نگاه میکردم و میدیدم که هیچ کدام مسیر
مبارزه درستی ندارند تا انقالب اسالمیشد ،به ایران آمدم ،رهبر
ایران یک مجتهد و یک مرجع عالی قدر مانند امام خمینی(ره)
است و مردم و رزرمندهها را میبینم که با چه خلوص و صفایی
میآیند و همه چیز خود را فدا میکنند و امروز خوشحالم که
برای اسالم و دینم و وطنم قاطعانه میجنگیم و این جنگ به
یک پیروزی بزرگ خواهد انجامید و این خیلی ارزش دارد.
این تفکر را با این ایدئولوژیستهایی که امروز پیدا شدهاند
مقایسه کنید ،این انقالبی که با این زحمات و خونها به ثمر
رسیده را عدهای با نافرمانیهای مدنی و ارتباط با خارج و ایجاد
آشوبهای لکهای در نقاط مختلف کشور و ربط دادن آنها به
اصل کل انقالب بخواهند این انقالب را به شکســت بکشند
و به صورت یک دولت و حکومت ســکوالر به پیش ببرند و
اینجاست که انسان میفهمد که آن شهید جایش کجاست و
چه فکر میکرده و این آقا جایش کجاست و چه فکر میکند.
 آیا شهید چمران از بنی صدر هم شکایت میکرد؟ما با کمبودهای فراوانی مواجه بودیم ،مثال زمانی که دکتر
در سوسنگرد زخمیشده بود و در بیمارستان بود میگفت که
ما سه تا گلوله آرپیجی داشتیم و مقابل یک تیپ زرهی دشمن

تا بتوانم سالح و مهمات بگیرم ،گاهی هم میگفتند نداریم،
از طرفی هم فضاسازیهایی که علیه ما میشد ،هم چپیها
کار میکردند و هم یک عده افراطیهای راستی ،رفتیم پیش
حاج احمدآقا که خیلی هم دکتر را دوســت داشت و احترام
میگذاشــت ،آقا هم در جریان بودند ،با ایشان هم مشکالت
را مطــرح میکردیــم .یک بار نیمههای شــب رفتیم پیش
س مجلس بودند و
آقایهاشمیرفســنجانی که آن زمان رئی 
حمایتهایی کردند که در جنگ بتوانیم با قدرت جلو برویم؛
البته اختالفات و فشارها را وارد جبهه نمیکردیم که بچهها
فقط و فقط به دشمن توجه کنند.
 کدام بعد از وجود دکتر چمران مغفول مانده؟دکتر چمران با یک روز و دو روز شناخته نمیشوند .در
دنیا خیلی کم داریم افرادی که این گونه باشند ،آنها هم که
پیدا شــدند شرایط و جایگاه شهید چمران را نداشتند و این
گونه هم در انقالب نیامدند ،عوامل زیادی باعث شد که شهید
بیاید در این میدان ،اول خواســت خدا بوده ،نبوغ ذاتی خود
شهید چمران بوده و آنچه باید بیش از هر چیزی به آناشاره
کرد ،خلوص عرفان و همه چیز را برای خدا خواستن دکتر بود؛
چون هیچ وقت برای خودش ،دوستان و گروهش فکر نمیکرد،

دکتر دست نوشته دیگری را در بهشت زهرا(س) بر سر
مزار شهدا نوشته است که نیایش گونه است؛ اما در آن استراتژی
و خط خود را مشخص میکند ،این را برای این میخوانم که
برخی نمایندگان مجلس میگویند حقوق ما کم است یا پدر
ما فالن بوده و باید اینقدر حقوق بگیریم و نظایر این...
خدایا به شــکرانه این پیروزی بزرگ (انقالب اسالمی)
خوش دارم کــه هدیهای تقدیم تو کنم؛ اما چیزی جز جان
ندارم ،من از شــدت سرور میسوزم ،میلرزم و شرم زدهام و
نمیدانم خدایا تو را چگونه شــکر کنم ،میخواهم همه چیز
خود را بدهم ،میخواهم خود را قربانی کنم ،با کمال اخالص
آنچه دارم تقدیم میکنم ،مالی ندارم ،ملکی ندارم ،درویشم،
بیچیزم ،فقط قلبی سوزان دارم که آن را هم تقدیم کردهام
و جانم ناچیزتر از آن است که برای تقدیم آن بخواهم منتی
بگذارم ،جانم که چیزی نیســت .خدایــا من آمدهام ،با همه
وجودم ،با قلبم و روحم ،آمدهام که خود را قربانی راه تو کنم،
آمدهام تا همه حیات و هستی خود را به شکرانه این پیروزی
بزرگ تقدیم تو کنم ،من چیزی از تو نمیخواهم ،من سربازی
گمنامم ،من درویشی سراپا برهنهام و هنگامیکه چشم از جهان
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یک رچیک عارف

* به شهید چمران گفتم :آمریکا ما را تحریم کرد دستانش را به حالت
قنوت باال برد و گفت :الهی شکر! گفتم وسایل و پولهای ما را نمیدهند.
باز هم گفت :الهی شکر!
همان طور که گفتم بنده سه برادر دیگر هم داشتم که از
مصطفی بزرگتر بودند ،و من و مصطفی پشت سر هم بودیم،
او  9ســال از من بزرگتر بود و رابطه خوبی با هم داشتیم ،او
شخصیت بسیار دوست داشتنی داشت نه تنها برای من؛ بلکه
برای همه همکالسیها و دوستانش ،اهل جوانمردی و ایثار و
فداکاری بود ،یک بار خودش میگفت که یکی از دوستانش
نمره پایین گرفته بود و رد شده بود ،دکتر همگریهاش گرفته
بود که چرا دوســتش رد شده و خود او دکتر را دلداری داده
بود ،یا دانشــکده فنی که بود یک رایگیری کرده بودند و او
که سال سوم دانشکده بود به عنوان محبوبترین دانشجوی
دانشکده فنی انتخاب شده بود.
 چطور شد که دکتر چمران درس و دانشگاه را رهاکرد و وارد میدانهای نبرد شد ،دکتر چمران به مبارزه
و جهاد چگونه نگاه میکرد؟
در ســتاد جنگهای نامنظم در اهواز یک شب که فکر

میجنگیدیم وتانکهای دشمن را زده بودیم ،تنها سه گلوله
برایمان باقی مانده بود ،دیگر نتوانستیم با آرپیجی بجنگیم و
با مسلسل و تفنگمان میجنگیدیم ،آنجا کمبودها را مطرح
میکند و بعد هم از امام میخواهد که سپاه پاسداران و نیروهای
داوطلب را هر چه بیشتر تقویت کنند ،این تنها موردی است
که میآید در مال عام میگوید که ما کمبود داریم.
کمبودها را به کسانی که باید میگفت ،نه اینکه بیاید
و دل مردم را خالی بکند ،ما متاسفانه میبینیم خیلیها
مسائلی که حتی در کشور نیست را در بین مردم مطرح
میکنند و این بد است و اشتباه بزرگی است ،یکی میآید
و میگوید ما را با چند موشک و بمب از بین میبرند و یا
یکی میگوید ما باید بودجه را بودجه اضطراری بدهیم و
وضعمان بحرانی است ،در حالی که ما دیدیم که حضرت
آقا گفتند نه وضع ما بحرانی نیســت ،سخت هست ولی
سختیهای بدتر از این را داشتیم و پشت سر گذاشتیم؛
ولی شهید این گونه نبود و ستاد جنگهای نامنظم را با
آقا تشکیل دادند.

میکنم شــب میالد پیامبر(ص) یا عید مبعــث بود ،دکتر
سخنرانی کرد که چکیده آن این است که« :یک عمر دنبال
شرایط امروز میگشتم ،ما برای ملی شدن صنعت نفت مبارزه
کردیم ،بعد اختالفات درونی بین ملی گراها و نیروهای مذهبی
بــه وجود آمد و این اختالفات باعث شــد که آمریکا بیاید و
کودتای  28مرداد را راه بیاندازد و مصدق را ســرنگون کند،
بعــد از کودتای  28مرداد برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم
چون فکر میکردم در آمریکا مبارزات پارلمانتاریستی بکنیم
برای ایران ،خیلی هم مبارزه کردیم ولی زورمان نرسید ،فکر
کردم که برویم در مرزهای فلسطین برای آزادی قدس شریف
بجنگیم ،به مصر رفتم برای مبارزه و دو سال ماندم و آموزش
دیدم و آموزش دادم و کامال آماده به لبنان رفتم و  8ســال
در مقابل اسرائیل ایستادم و جنگیدم ،با فلسطینیها دلخوش
بودم که دیدم آنها تحرکی ندارند ،ما مقابل اسرائیل ایستادیم
و شــهید دادیم ،ماتانکهای اسرائیلیها را برای نخستین بار
در تاریخ به آتش کشیدیم».
این حرفها جایی گفته نشده ،آن زمان هم کسی چیزی
نگفت .اسرائیلتانکهایش را آورده بود به منطقه بنت جبین
ارتفاعات تل مسعود و مستقر شد که بتواند جبل عامل و جنوب
لبنان را تحت سیطره خود داشته باشد ،دکتر تصمیم گرفت با
 50-40نفر از نیروها و با پشتیبانی فلسطینیها ،اینتانکها را
از آنجا بیرون کند.تانکهای اسرائیلیها را به آتش میکشد،

 گویا شما دورهای همراه شهید چمران بودهاید،لطفا در این مورد توضیح بدهید.
وقتی رفت آمریکا با نامه با هم در ارتباط بودیم ،آن هم
نامههای معمولی که ساواک آنها را بررسی میکرد .وقتی که
آمــد لبنان میرفتم و او را میدیدم ،پنهانی هم میرفتیم ،تا
زمانی که امام راحل به پاریس رفتند ،رفتم دیدن او در لبنان
و با پیامیاز طــرف دکتر رفتم پاریس خدمت امام(ره)؛ ولی
آن بار با پاســپورت و قدی افراشته رفتیم؛ چون دولت دیگر
قدرتی نداشت.
وقتی برگشت ایران در خانه ما بود و وقتی هم که همسرش
آمد همیشه با دکتر بودم ،گاهی سه چهار روز با دکتر بودم و
در نخستوزیری میماندم ،چند ماهی بود که با ماشین خودم
او را این طرف و آن طرف میبردم و هم رانندهاش بودم و هم
یک کلت گرفته بودم و بدون اینکه کسی بفهمد محافظش
بودم ،خیلی چیزها از او آموختم ،به ویژه در دوران جنگ که
انسان در یک حاالت خاصی هم هست خیلی میتواند بیاموزد،
فداکاریها ،گذشــتها و آن ســکوتها برای انقالب و برای
پیروزی ،همه دردها و رنجها را در دل ریختن....
بنده یک بار به زحمت ایشــان را راضی کردم که بیاید
تهران ،چون ما را اذیت میکردند ،هم به ما ســاح و مهمات
نمیدادند ،من مســئول تدارکات بودم ،میآمدم تهران برای
گرفتن سالح ،خیلی هم با سماجت و پشتکار دنبال میکردم

فقط و فقط برای خدا بود ،خدا هم استعداد خاصی را در وجود
ت فیزیک ،خیلی تیز
او قرار داده بود ،یک نابغه بود ،در ریاضیا 
و باهوش بود و خدا هم راهنماییاش کرد تا چنین تصمیمات
بزرگی را در زندگیاش بگیرد که نظیر آن وجود ندارد.
همــه او را به عنوان یک ســردار و فرمانــده و رزمنده
میشناسند ،البته همه اینها بود؛ ولی فقط این نبود که تنها
یــک جنگجوی پرهیزگار باشــد؛ بلکه یک معلم متعهد هم
بــود که این را حضرت امــام(ره) میفرماید .دانش و علمش
مغفول مانــده ،اگر در بحث علم ،همــان فیزیک را در نظر
بگیریم ،و اگر برمیگشت و در این زمینه کار میکرد ،یکی از
شــخصیتهای بزرگ علمی در سطح جهانمیشد ،او همه
اینها را با هم داشت.
 سیره شهید چمران چه نسخهای برای مشکالتامروز کشور دارد؟
زمانی که دولت موقت پایانپذیرفته بود و دوران حکومت
شورای انقالب بود ،او بعد از ظهرها میآمد در نخستوزیری
چون آنجا راحتتر میتوانســت افراد را ببیند و مالقات کند،
تا نیمههای شــب و حتی تا صبح با آنها به صحبت و بحث
مینشست و از هر جا که میآمدند آنها را میدید .یادم هست
که شهید صیاد شیرازی از اصفهان میآمد و تا صبح در مورد
ارتش با هم صحبت میکردند چون دکتر چمران وزیر دفاع بود.
آمد در اتاق خودش که ما هم آنجا مســتقر بودیم ،یک
آقای آفریقایی هم همراهش بود گفت از همکالسیهای من
در آمریکا بوده و رشته الکترونیک خوانده ،از آمریکا برگشته و
رفته نیجریه و آنجا وزیر است و حاال آمده که من را ببیند ،او
از بچههای مسلمان خوب همدانشگاهی من در آمریکا است
و آمده که من را ببیند .او رفت نشست و بعد هم من را صدا
کرد که بیا ببین این شــخص چه میگوید .میگفت انقالب
ی یک حرکت بزرگ تاریخی بود که شماها ،خود ملت
اسالم 
ایران ارزشش را به خوبی نمیدانید؛ ولی ما آفریقاییها بهتر از
شما میدانیم ،ما نگران شما هستیم؛ چون اگر خدای نکرده
انقالب اسالمیشما به شکست بینجامد ما دیگر نمیتوانیم در
دنیا سر بلند کنیم ،بایستی قرنها همین طور بمانیم ،تحت
استعمار بودیم ،از استعمار بیرون آمدیم؛ ولی هنوز هم بر ما
حاکم هســتند و میگفت این اختالفات داخلی شــما را که
میبینیم میترســیم و نگران میشویم که اگر این انقالب به
نتیجه نرسد ما چه بکنیم ،اگر فکر خودتان نیستید و دلتان
برای خودتان نمیسوزد الاقل دلتان برای ما آفریقاییها بسوزد،
بگذارید شما به پیروزی برسید تا ما هم پیروز شویم.
یدانید امروز چه اتفاقی
همان روز من به آقای دکتر گفتم م 
افتاده؟ گفت نمیدانم ،گفتم آمریکا ما را تحریم کرده است،
نــه دیگر قطعات میدهد نه بالگرد و ادوات جنگی ،دکتر هم
بالفاصله دستانش را به حالت قنوت باال برد و گفت الهی شکر،
گفتم ما را تحریم کردند ،وسایل و پولهای ما را نمیدهند،
باز هم گفت الهی شکر.
 شهید چمران تعدادی دستنوشته داشتند ،درآنها به چه نکاتیاشاره داشتند؟
دستنوشته شهید چمران هنگامیکه وارد ایران شده بود
که خطاب به مادرمان نوشته است:
وقتی میخواستم از ایران بروم تو به فرودگاه آمدی و در
گوش من چنین گفتی کهای مصطفی! من تو را با شیره جانم
بزرگ کردم و حاال که داری از ایران میروی هیچ چیزی از تو
نمیخواهم ،فقط یک سفارش دارم که خدا را فراموش نکنی.
ای مادر بعد از  22ســال به وطــن بازمیگردم و به تو
اطمینــان میدهم که حتــی برای یک لحظــه هم خدا را
فراموش نکردهام.

فرو میبندم میخواهم که هیچ چیز نداشته باشم ،میخواهم
فقط برای خدا باشــم ،میخواهم از هر شائبه خودخواهی و
خودبینی به دور باشم ،میخواهم بسوزم تا راه را روشن کنم.
شهدای ما سوختند تا راه را برای ما روشن کنند تا فتنه
 88صورت نپذیرد ،تا  9دیها به وجود بیاید ،راه روشنی که
هر روز در نمازها از خدا میخواهیم همین راه است ،شهدای
ما سوختند و رفتند تا ما راه را اشتباه نرویم و از طریق مستقیم
الهی منحرف نشــویم ،پشت سر رهبری راه را دنبال کنیم و
به بیراهه نرویم.
از شهید چمران وقتی که به شهادت رسید یک تفنگ
کالشینکف خونین که با خاکهای دهالویه در هم آمیخته
بود ،به جا ماند که هم اکنون در موزه نظامیسعدآباد است،
یک لباس چریکی هم به تن داشــت که دوســتان ما آن را
تکــه تکه کردند و به نیت تبرک و تی ّمن بردند و جیبهای
آن را هم با وســایلش به من دادند ،یک دست کت و شلوار
هم در ساختمان نخستوزیری داشت؛ چون همراه با همسر
لبنانیش در اتاقی در زیرزمین که شــبها رانندهها استراحت
میکردند مانده بود و خانهای نداشت و به کاخها نرفته بود.

* در موقع شهادت یک کالشینکف
خونین آغشته به خاک دهالویه از او
ماند که در موزه اوست و یک لباس
چریکی که تکهتکه آن را برای
تبرک بردند 35 ،هزار تومان حقوق
پنج ماه نمایندگیاش هم بود که به
خاطر حضور در جبهه نگرفته بود و
برای همیشه در بانک ماند.
کت و شلوارش را هم همسرش به کارکنان نخستوزیری داد.
چند هزار جلد کتاب داشت که کتابها را با کامیون از لبنان
آوردیم و در کتابخانه بنیاد شهید چمران نگهداری و استفاده
میکنیم 35 .هزار تومان هم پول نقد در بانک ملی ،شــعبه
پاستور ،واحد مجلس شورای اسالمیداشت ،او نماینده مردم
تهــران بود و حقوق نمایندهها هم  7هزار تومان بود و چند
ماهی که در جبهه بود حقوقش را نگرفته بود ،من هم رفتم
کــه پول را بگیرم ،اما حیفم آمد گفتم بگذار بماند تا عبرتی
برای آیندگان باشد ،برای نمایندگان آینده ،برای خودم که
یادم بماند نمایندگانی اینگونه بودند ،االن هم پول در همان
شعبه باقی مانده است و در حقیقت خواستهاش را که گفته
بود خدایا از تو میخواهم هنگام رفتن از این دنیا چیزی نداشته
باشم خدا اجابت کرد.
 به نظر شــما چگونه میتوانیم جایگاه شهدا رابیشتر درک کنیم؟
حــاال اگرچه شــهدای مدافع حــرم را داریــم ولی با
مقایسههایی که میشود خیلی چیزها برایمان روشن میشود
که شهدای ما واقعا چگونه بودند ،فرمانده لشکری که آن قدر
متواضع است که شب پوتین نیروهای خود را واکس میزند
یا لباسها و ظرفهایشان را میشوید و یا جابه جایی مهمات
را انجام میدهد ،یا شــهید بابایی که وارد قرارگاهی میشود
و او را نمیشناســند و به جلسه راه نمیدهند ،او هم چیزی
نمیگوید و گوشهای مینشیند و وقتی میفهمند که او عضو
همین جلسه است میآیند و او را میبرند داخل ،این را با فردی
مقایسه کنیم که اگر او را در جایی نشناسند عصبانی میشود
و فحش میدهد و توقع دارد که همه دنیا مقابلش سر تعظیم
فرود بیاورند به خاطر اینکه به جایی رسیده است.
یا مثال وزیر یا مســئولی که وقتی خبرنگار از او سؤالی
میپرسد میکروفن او را پرت میکند یا کلمات نامناسبی که
حتی در شان یک انسان معمولی هم نیست ادا میکند؛ البته
قیاس اینها با شهدا کار درستی نیست چرا که هیچ وقت هیچ
کسی را نمیتوانیم با شهدا قیاس کنیم؛ ولی به خاطر اینکه
بتوانیم جایگاه افراد را بهتر بشناســیم و جایگاه شهدا را بهتر
درک کنیــم ،باید قیاسهای خیلی معمولی را انجام دهیم و
خیلی مسائل را درک کنیم.

رزمندگان ما با صالبت ایستاده بودند و سخت میجنگیدند
و نگران خیلی از مسائل مانند تحریم و آب و نان نبودند؛ ولی
عدهای میگویند مردم دیگر خسته شدهاند برویم باب مذاکره
را باز کنیم و مســائل را حل کنیم و فکر میکنند دشمنان
ما کســانی هســتند که با چند کلمه خوش و بش و چند تا
صحبت زیبا و تبســم و لبخند به آنها میشود مسائل را حل
کرد ،در صورتی که آنها ســقوط و شکست ما را میخواهند،
آنها میخواهند که ما برایشان نوکری کنیم ،همان گونه که
خیلی از ملتهای دیگر را به چنین وضعی کشاندهاند و امروز
آنها را میدوشند و به آنها آسیب میرسانند .شهدا این را نشان
دادن که باید در مقابلشان ایستاد.

قافلۀ شوق ()۳۵

منصور ایمانی

خط آب تیمور ،فاصله مان با بعثیها به  400متر نمیرسید و بین این دو تا ّ
توی ّ
خط ،آب و نیزار
بود .مسئولین جنگ احتمال داده بودند دشمن مثل ماههای اول تجاوزش ،دوباره از همین نقطه به
دفاعی جنوب و جنوب شرق سوسنگرد مثل هویزه و دهالویه نفوذ کند ،فلذا نیروهای نامنظم
خطوط
ِ
شهید چمران و برخی یگانهای ارتش ،توی همین خط مستقر شده بودند که بعدا این مأموریت را به
دب حردان کمتر شده بود ،ولی با وجود
واحد ما سپردند .فاصله ما تا پادگان حمید ،نسبت به خط ّ
نیزارهای بلند ،ساختمانهای پادگان را نمیدیدیم .گرچه دیدن «حمید» توی چنگ دشمن ،دلمان
را به درد میآورد .در سمت چپ خاکریز «آب تیمور» حدودا ً  ۵۰۰متر جلوتر ،امامزادهای کنار جاده
خرمشــهر بود که بعثیها ،بقعه کوچک و گنبد ســبزش را منفجر کرده بودند .آب تیمور اسم یکی
از ایســتگاههای خط آهن اهواز  -خرمشــهر بود که بعد از بیست و هشت سال ،وقتی توی این سفر
از جلوی آن رد شــدیم ،دیدم با وجود نوسازی و توسعۀ ایستگاه ،هنوز همین اسم روی پیشانیاش
مانده است .سال  60در مدت دو سه ماهی که اینجا بودیم ،بعثیها تحرک جدی و خاصی روی ما
نداشتند و پشت همان آب و نیزار زمینگیر شده بودند .فقط بعضی شبها برای شناسایی به سمت
ما میآمدند که یکی دو بار ،گشتیهای خودی غافلگیرشان کرده بودند و کارشان به فرار کشیده بود.
بچههای اطالعات یا نیروهای تخریب هم ،برای برآورد تجهیزات بعثیها و مینگذاری توی مسیرشان،
گاهی شــبها به خطشان نفوذ میکردند و صبح قبل از روشن شدن هوا برمیگشتند .هر وقت که
میخواستند از خاکریزمان ر ّد بشوند و بروند جلو ،شبش خبر میدادند و اسم رمز بین مان رد و بدل
میشد ،تا کلۀ سحر که توی تاریکی برمی گشتند ،با دشمناشتباهشان نگیریم .البته نمیگفتند که
ما از واحد اطالعات و عملیاتیم .موقع رفتن ،سرمان را با دروغ و دونگ مصلحتی شیره میمالیدند و
مثال میگفتند «میریم جلوی عراقیها مین بکاریم یا مینشان را خنثی کنیم!» .الکی .بعد که چند
صباح دیگر ،سر و صدای یک عملیات ایذائی یا کوچک بلند میشد ،میفهمیدیم رودست خوردیم.
هر بار هم ِ
کلک مرغابی جدیدی سر هم میکردند .توی خط ،شش هفت نفر بچۀ ناف رشت بودیم
و کلک معروفش به نام ما ثبت شده بود ،آن وقت آنها به ما کلک رشتی میزدند! توی جنگ از این
کلکها خیلی از خودیها خوردیم ،که جایش هم بود.
گاهی هم نیروهای شناســایی ما ،سایه گشتیهای عراقی را نزدیک خودشان میدیدند و حتی
ســینه به سینه میشدند ،که هر دو طرف خودشــان را به ندیدن میزدند و گاهی هم چارهای جز
درگیری نبود .یک شــب ســه نفر از نیروهای باســابقۀ واحد برای شناسایی به جلو رفته بودند ،که
کارشان گره میخورد .آنها قصد درگیری نداشتند و اصال صالح نبود که درگیر بشوند .منتهی توی
تاریکی چنان با دشــمن کله به کله شده بودند که برای نجات جانشان ،مجبور به دفاع و تیراندازی
شده بودند .بچهها توی تاریکی نیمه شب ،بعد از یکی دو ساعت پیادهروی در منطقهای ما بین خط
ما و روستای دهالویه ،به پشت خاکریز عراق رسیده بودند که نگهبان بعثی آنها را میبیند و دیوانه
وار شروع میکند به تیراندازی .صدای رگبار نگهبان که بلند شد ،عراقیهای دیگر هم از سنگرشان
بیــرون میآینــد و نیروهای ما را دوره میکنند .بچهها توی آن مخمصــه راهی به جز اینکه فوری
برگردند عقب ،نداشتند .البته باید به آتش دشمن هم جواب میدادند تا دست از تعقیبشان بردارد.
توی این جنگ وگریز «محمدرضا چگینی» از پشــت تیر خورد و همان جا افتاد .امکان برداشــتن و
انتقــال محمدرضــا نبود .بعثیها با فاصله خیلی کم ،در تعقیب آن دو نفر بودند و یک لحظه توقف،
مساوی بود با اسارت یا شهادتشان .به هر حال هرطور که بود ،به سالمت برگشتند و گزارش ماوقع
را به فرمانده دادند .محمدرضا در َدم شــهید شده بود و پیکرش همان جا پیش پای عراقیها مانده
بود .بعثیها میدانســتند که نیروهای ایرانی به این راحتی دست از زخمیها و جنازههای خودشان
برنمی دارند و قطعا برمیگردند .تصورشان درست بود و ما هم میدانستیم که آنها از پیکر محمدرضا
به عنوان تله اســتفاده خواهند کرد و منتظر ما هســتند .شب بعد سه نفر از نیروهای زبدهتر واحد،
وسائلی مثل برانکارد و طناب و چیزهای دیگری برداشتند و رفتند که بدن محمدرضا را برگردانند.
بچهها بعد از چهار پنج کیلومتر پیادهروی به محل میرســند و در صد متری خاکریز عراقیها،
پشت بوتههای بلند و درختچهها پنهان میشوند .با دوربین شب ،نگهبان را روی سیل بند میدیدند
که نگاهش را تیز کرده بود به سمت جلو و ُدور و اطراف محمدرضا را میپایید .پیکرش هنوز همان
جا بود .توی ظلمات یکیشــان ســینه خیز تا چند قدمیاش میرود که متوجه میشود بدن را تله
گذاری کردهاند .برمی گردد پیش بچهها .کار ســختتر شده بود .بیشتر از یک ساعت پشت بوتهها
منتظر میمانند تا بلکه موقع تعویض نگهبانها بتوانند اقدامی بکنند ،که این اتفاق نمیافتد .زمان
تند میگذشت و چیزی به سحر نمانده بود .اگر کمینشان طول میکشید و هوا روشن میشد ،دیگر
نه فرصت اســتتار داشتند و نه امکان برگشــت .گرگ و میش صبح بود که رفقا بدون محمدرضا و
پکر برگشــتند .دو شب دیگر هم عین همین ماجرا تکرار شد و کاری از پیش نبردیم .پیکرش توی
ظ ّ
ِل آفتاب و پیش چشم بعثیها مانده بود و بچهها بیشتر نگران حیوانات درنده شب بودند که مبادا
آســیبی به بدنش بزنند .دغدغه گرمای روز را هم داشتیم .اگر جنازه چند روز دیگر هم توی بیابان
میماند ،تجزیه میشــد .قرار بود دزدیده از چشم نگهبان ،اول تله را خنثی کنند و بعد طنابی به پا
یا دست محمدرضا ببندند و به طرف خودشان بکشند .ولی خوف داشتند ،بدنش تجزیه شده باشد
و موقع کشیدن ،دست و پایش جدا شود .شب چهارم که شد ،دسته جمعی دعای توسلی خواندیم
و مخصوصا از خانم فاطمهزهرا ســاماهللعلیها برای این کار کمک خواســتیم .یکی از نیروها به نام
«مهرعلی» که بیست و چند ساله و لوطی مسلک بود و مرام جوانمردان را داشت ،همراه دو نفر که
شبهای قبل هم رفته بودند ،پیاده راه افتادند و صبح فردا که هوا تاریک روشن بود ،پیکر محمدرضا
را آوردند .مهرعلی میگفت« :دعای رفقا مستجاب شده بود و نگهبان عراقی انگار چشمش نمیدید.
جلــوی خــودش توی پنجاه متری ،وجعلنا خواندم و تله را خنثی کــردم ،دوباره خواندم و طناب را
به پایش بســتم و بعد سه نفری مسافتی کشیدیمش به سمت خودمان و گذاشتیم روی برانکارد».
طراح و ّ
خطاط بود و توی
محمدرضا چگینی جوان سر بزیر و کمرویی بود و ضمنا چند تا هنر داشتّ .
خط ،نمایشهای مذهبی و آئینی را تک نفره بازی میکرد .اسم ماها را طوری مینوشت که به شکل
تیربار و تفنگ و آر.پی.جی در میآمد و یا به شکل یَغلوی و قابلمه در میآورد .پای خاکریز ،بچهها را
روی جعبه مهمات مینشاند و با دقت به چشم و ابرو و لبها خیره میشد و چهرهشان را به سبک
سیا ًه قلم نقاشی میکرد .هِی نگاهمان میکرد و هی قلم میزد .هی قلم میزد و هی نگاه میکرد.
تا آنکه نگارگر ازلی و صورتگر ل َ ْم یَ َزلی ،نقشی ابدی و سرمدی از شهید محمدرضا بر لوح الهوت زد.
عشقبازی کار بازی نیستای دل سر بباز
زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس

خاطرات راویان پیشکسوت از اردوهای راهیان نور -بخش دوم
آنچه میخوانید ،ادامه خاطرات سرهنگ
علی رکابیبنا ،از راویان قدیمی راهیان نور،
درباره این حرکت عظیم فرهنگی و اجتماعی
است.

جایی که خیلیهاشان مسائل شخصی و خصوصی
خودشان را که تا فرد احساس نزدیکی عمیق نکند
بازگو نمیکند را برای ما بازگو میکردند.

فکه در مناطق عملیاتی یک نقطه مظلوم است
و بیشتر نقاطش حالت رملی دارد.یک روز نزدیک
ظهر بود که با کاروان به فکه رســیدیم .مکانی در
فکه هست که شــهید آوینی در آنجا شهید شد
و عمومــا کاروانها به آنجــا میروند و آن مکان را
زیارت میکنند .وقتی از کاروان پیاده شد ،دیدم
خواهرها و برادرها کفشهایشان را درآوردهاند .من
که راوی بودم خجالت کشیدم و به تبع آنها کفشم
را درآوردم .شروع به راه رفتن کردیم .در آن رملی
که شن نرم هست و پاها در آن فرو میروند .زمین
رملی مخصوصا وقتی آفتاب خورده باشد گرمای
عجیب و سوزانی دارد و هرکسی نمیتواند تحمل
کند .وقتی این صحنــه را نگاه میکردم ،که این
جوانها و نوجوانها و آن خواهرها با چهاشتیاقی
با پای برهنه توی آن گرمای سوزان و در آن شن
داغ پیــادهروی میکنند ،خیلــی برایم جذاب و
پندآموز بود .توی آن لحظه خیلی از خودم خجالت
میکشیدم که نتوانســتم مثل آنها تاب بیاورم و
آنقدر پاهایم ســوخته بود که سعی میکردم توی
هر نقطهای که سایهای پیدا میشد پاهایم را خنک
کنم .اما آنها به راحتی داخل آن گرما و شــن داغ
حرکت میکردند .توان آنها و ذوقشان برای پیاده
رفتن با پای برهنه در آن شنهای سوزان به تبعیت
از آن رزمندگانی بود که با لب تشنه در این دشتها
حرکت میکردند و شــهید میشدند .رزمندگانی
که باید یک مسافت  18 - 17کیلومتری را پیاده
میرفتنــد .تصور اینکه یک فردی دارد با خودش
کوله و اسلحه و تجهیزات انفرادی حمل میکند
و توی آن گرمای طاقت فرسا آن مسافت طوالنی
را هم باید طی کند خیلی ســخت است ،تازه بعد
این پیادهروی طوالنــی در آن گرما آن هم با آن
تجهیزات ،برسد به عراقیها و بزند در دل دشمن
و شــروع کند به پیشروی کردن که این خود یک
توان خیلی باالیی میخواهد .این توان عجیب را چه

کاروانی را بردیم مناطق که از بچههای لبنان
بودند ،از بچههای حزباهلل .داخلشــان روحانی
بود ،دکتر بــود و عموما تحصیلکــرده بودند.
اگراشــتباه نکنم قریب بــه  15یا  16نفر بودند.
هویزه و مزار شــهید علم الهدی و یارانشــان را
رفتیم و بعد از آنجا به سمت دهالویه و نقطهای
که شهید چمران زخمی شده بود رفتیم و سپس
حرکتشــان دادیم به سمت شلمچه و اروندکنار.
زمانــی که بــه اروندکنار رســیدیم اینها دیگر
خودشان را نمیشــناختند .وقتی به آن اسکله
کنار اروند رسیدند و آن طرف را یعنی مرز ایران
و عراق را دیدند ،و نقل شــد برایشان که والفجر
هشت با چه حالت و چه اتفاقی ،و با چه مقدوراتی
از ســمت رزمندگان در این نقطه اتفاق افتاده و
خروجیش آن عملیات شیرین و بزرگی که فاو را
از دست عراقیهایی که تا دندان مسلح بودند و از
پنجاه و دو سه کشور حمایت میشدند درآوردیم،
وقتی این حوادث و جریانات را برایشــان تعریف
میکردیم ،از آن  15یا  16نفر پنج ،شش نفرشان
به من گفتند چطور این اتفاق داخل ایران افتاده؟
بچههای رزمنده چه کار بزرگ و عظیمی انجام
دادند .این را کسانی میگفتند که خودشان سالها
درگیر مقاومت و دفاعاند .و جالب بود برای من که
هر وقت میخواستند اسم حضرت آقا را بیاورند با
لفظ عربی میگفتند السید االمام خامنهای و هیچ
وقت به لفظی دیگه جز االمام ایشــان را خطاب
نمیکردند .آخر هم که میخواســتیم برایشان
یک هدیــهای بخریم با خودمان فکر کردیم که
چه چیزی برایشــان بخریم که برایشان شیرین
باشــد؟ وقتی از خودشان سؤال کردیم به اتفاق
گفتند فقط یک دســت لباس پاسداری که آرم
سپاه داشته باشــد .واین بهترین چیزی بود که
بچههای حزباهلل میخواستند از ایران به یادگار
با خود ببرند.

لبنانیهایی که فقط
لباس پاسداری میخواستند

شنهای داغ فکه

تقاضای جالب بازدیدکنندگان خارجی
در مناطق عملیاتی

داود موذنیان
کسی به آنها داده بود؟ جز اینکه خداوند متعال عنایت
جان شیرین را کف دست میگیرد
کرده بود؟ و جز اینکه با توسل به امام زمان و عشق
و میزند به اروند
به امام خمینی(ره) و دفاع از ناموس و کشور بود؟
زمانی که این اجساد مطهر را پیدا کرده بودند
تشنگیشــان محرز بود ،یعنی مشــخص بود که با
دهان تشنه و لب عطشان شهید شده بودند و با آن
حالت خداوند را دیدار کردند .به کاروانها میگفتیم
که االن تصور کنید آن نوجوان یا جوان بســیجی را
که تیر خورده و دارد خون از دست میدهد ،میدانید
کسی که خون زیادی از دست بدهد به شدت احساس
تشنگی میکند ،حاال با این وضع روی آن شنهای
داغ افتاده و زیر آن آفتاب ســوزان ،میان دشمن تا
بن دندان مسلح و بیرحم از کشورش دفاع میکند.
با این وضعیت دفاع کردند و شــهید شدند .و واقعا
آن طور جان دادن و جان را تسلیم خدا کردن یک
آزمایش سخت است ،خدا میداند در آن لحظهها چه
بر این بچهها گذشت؟

وقتی دانشــجوها ،دانشآموزان و جوانها را مثال
به منطقه والفجر ، 8کنار رودخانه اروند میبردیم و
از غواصهایی که داخل آن رودخانه غرق شــدند تا
عملیات موفق بشود ،بخاطر اینکه سرپل گیری بکنند
و آن طرف آب بروند ،وقتی این خاطرات را برایشان
تعریف میکردیم اکثرشــان کنار اروند مینشستند
و دستشــان را درون آب خروشان اروند میکردند.
وقتی تصور میکردنــد که چه اتفاقی افتاده که فرد
جان شــیرین را کف دست میگیرد و میرود داخل
آب و حرکت میکند؟ همان جا از آن روحیه شهری
خــودش ،از آن روحیه دانشــجویی و دانشآموزی
خودش خارج میشد و حالشان کامال عوض میشد.
ما اینها را به وضوح میدیدیم و دقیقا لمس میکردیم.
نوع صحبت کردنشــان با ما تغییر میکرد .احساس
نزدیکیشــان با بچههای راوی چیز دیگری میشد تا

