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يادمان دهالويه، يادآور بزرگي و عظمت شهيد چمران
هنوزدردهالويهعشقزبانهميكشد

 آرمان شريف
دهالويه نام روس�تاي كوچكي در استان 
خوزس�تان و در منطقه دش�ت آزادگان 
است. روستايي كوچك كه نام هاي بزرگي 
را به خود ديده است. نام بلندباالي شهيد 
مصطفي چم�ران چنان ب�ا دهالويه گره 
خورده كه به محض ش�نيدن نام روس�تا 
چه�ره اين فرمان�ده جن�گ در ذهنمان 
نقش مي بندد. دكتر چم�ران با دهالويه 
جاودانه شد تا پس از سال ها اين روستاي 
كوچك به زيارتگاهي براي زائران راهيان 
نور تبديل ش�ود. كمتر كس�ي فكرش را 
مي كرد كه يك جاي دور، يك روس�تاي 
كوچ�ك ب�ه اس�م »دهالويه« ك�ه قبل 
از جن�گ كمتر كس�ي نامش را ش�نيده 
بود، اي�ن هم�ه زائر پي�دا كن�د و مردم 
از خاكش ب�راي خود ي�ادگاري بردارند. 
دهالويه در تاريخ دفاع مقدس سرگذشتي پر 
فراز و نشيب دارد. در همان نخستين روزهاي 
جنگ، عراقي ها قصد اشغ��ال سوسنگرد را 
كردند و در اين بين دهالويه در خط مقدم 
اين حمله ق��رار داشت. مدافع��ان دهالويه 
تعدادشان كم بود و عالوه بر اين، نه مهمات 
كافي داشتند و ن��ه آب و غ��ذاي كافي. در 

همين حين شهيد علي تجاليي به همراه ۵۰ 
رزمنده تبريزي از راه رسيدند و قوت قلبي 
شدند براي مدافعان دهالويه. باران آتش بود 
كه از سوي دشمن روانه دهالويه مي شد؛ از 

گلوله خمپاره گرفته تا توپ و كاتيوشا. 
در آخر دهالوي��ه به دست دشم��ن افتاد و 
سوسنگرد از سه طرف محاصره شد. كسي 
اشغال دهالوي��ه را تاب نم��ي آورد. در اين 
وضعيت شهيد چم��ران و ستاد جنگ هاي 
نامنظم وارد عم��ل شدند ت��ا هرچه زودتر 
سوسنگ��رد را از محاص��ره نج��ات دهند و 

دهالويه را آزاد كنند. 
در اين بين سپاه، ارتش و نيروهاي مردمي 
هم به مي��ان آمدند و فرمان ام��ام مبني بر 
شكس��ت حصر سوسنگرد كار را تمام كرد. 
پس از شكستن حصر سوسنگرد، رزمندگان 

ايراني با رهاسازي آب كارون در دشت هاي 
خوزستان، رژيم بعث عراق را زمينگير كردند. 
پس  از اين بود كه ط��رح آزادي دهالويه در 
دستور كار ق��رار گرفت. پي��ش از آن چند 
عمليات ديگر هم انجام شده بود تا آزادسازي 

اين روستا ميسر شود. 
بعد از يكي، دو عملي��ات، دشمن به  رغم در 
اختيار داشتن روستاي دهالويه، از آن عقب 
نشس��ت و سرانج��ام در ۲۷ شهريور۱۳۶۰ 
دهالويه با عمليات مشت��رك ارتش و سپاه 
با نام عمليات شهي��د مدني آزاد شد. شهيد 
چمران طرح تس��خير دهالوي��ه را با ايثار و 
فداكاري رزمندگان ستاد جنگ هاي نامنظم 

و به فرماندهي ايرج رستمي عملي كرد. 
پس از آزادي دكتر چم��ران دهالويه را رها 
نكرد و به همراه نيروهايش تا برقراري كامل 
امنيت در شه��ر باقي مان��د. دهالويه براي 
چمران فراتر از يك روست��ا بود. او دهالويه 
را خط مق��دم نبرد مي دانس��ت ك��ه نبايد 
خالي اش مي كرد. آخرين روز خرداد ۱۳۶۰ 
دشمن بعثي انتقامش را از چريك دانشمند 
جبهه ايران گرفت. آنها با پرتاب خمپاره هاي 
متعدد مصطف��ي چمران، اي��رج رستمي و 

چندين تن ديگر را به شهادت رساندند. 

در سال هاي نخست پس از شهادت مصطفي 
چمران تع��دادي از همرزم��ان و دوستان 
شهيد مصطفي چمران با نصب پالكاردهايي 
در محل شهادت دكتر چمران يادماني ساده 
براي او درست كردن��د و ياد مجاهدت هاي 
عارفان��ه او را گرام��ي داشتن��د. چند سال 
بعد يادمان دهالويه با ي��اد و خاطره شهيد 
چمران و ديگر شهداي اين منطقه در سال 
۱۳۷4 ساخته ش��د و از آن به بعد به محلي 
براي گ��رد هم آمدن عاشق��ان اين چريك 
عارف تبديل شد.  هر سال��ه از ميانه اسفند 
تا ميانه فروردين يادم��ان دهالويه ميزبان 
زائران شخصي، كاروان هاي مساجد و حتي 
زائران راهيان ن��ور از خارج كش��ور است. 
شيفتگ��ان چمران كه بزرگ��ي و عظمتش 
را درك كرده اند ب��ه دهالوي��ه مي آيند تا 
در هوايي نفس بكشند ك��ه زماني پذيراي 

فرمانده جنگ هاي نامنظم بود. 
به قول يكي از زائران در دهالويه آتش هنوز 
زبانه مي كشد، آن روزها آتش جنگ بود اين 
روزها آتش عشق، آن روزها مصطفي ها روانه 
آتش گرديدند تا امروز ايران گلستان شود و 
طرب باشد. به گفته يك��ي از راويان يادمان 
دهالويه، هر سال شم��ار زيادي از زائران به 
طور انفرادي و گروهي به زيارت مي پردازند 
كه اوج اخالص حضور آنها را در نگاهشان و 
در جوار مزار شهيد گمن��ام مدفون در اين 

زيارتگاه به راحتي مي توان مشاهده كرد.
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به گفته يك�ي از راوي�ان يادمان 
دهالويه، هر س�ال ش�مار زيادي 
از زائ�ران ب�ه ط�ور انف�رادي و 
گروه�ي ب�ه زي�ارت مي پردازند 
ك�ه اوج اخ�الص حض�ور آنه�ا 
را در نگاهش�ان و در ج�وار مزار 
ش�هيد گمن�ام مدف�ون در اين 
زيارتگاه  مي توان مش�اهده كرد

مروري بر تاريخچه روايتگري جنگ در گفت وگو با يكي از راويان دفاع مقدس
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جدولسودوكو
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.

جدولكلماتمتقاطع

 غالمحسين بهبودي
اكن�ون روايتگ�ري يك�ي از اركان اصل�ي 
كاروان ه�اي راهي�ان ن�ور اس�ت. »راوي« 
خاموشي رمل هاي فكه و سكوت خاك هاي 
شلمچه را معنا مي بخش�د و تاريخ جنگ را 
آنطور كه هس�ت ب�راي نس�ل هاي جوان تر 
ش�رح مي ده�د. درواق�ع آنچ�ه ديگ�ران 
ش�نيده اند، راوي به چش�م دي�ده و همين 
خاط�رات جس�ته و گريخته اي ك�ه گرد هم 
مي آيند، پازل تاريخ جنگ را شكل مي دهند. 
اما شايد كمتر كس��ي بداند كه روايتگري دفاع 
مقدس در همان ماه ه��اي اول جنگ تحميلي 
آغاز شد. براي اولين ب��ار در سال ۱۳۶۰ بود كه 
دفتر سياسي سپاه با اع��زام راوي ها به مناطق 
عملياتي دفاع مقدس، به ثبت جزء به جزء وقايع 
جنگ پرداخت. احمد دقايق��ي از راويان دفاع 
مقدس در اين خصوص مي گويد: »شروع اين كار 

از سخنان حضرت امام شكل گرفت. ايشان بعد 
از گسترش جنگ، صحبت هايي با اين مضمون 
داشتند كه نگذاريم تاريخ حماسه و مقاومت ملت 
ايران را كسروي ها بنويسند. همينطور فرمودند 
كه حماسه هاي شما در تاريخ ثبت خواهد شد. 
فرمايشات ايشان جرقه ثب��ت وقايع جبهه ها را 
در ذهن آقاي ابراهيم حاج محمدزاده زد كه آن 
موقع مسئول دفتر سياسي سپاه و عضو شوراي 

عالي سپاه بود.«
به اين ترتيب در نيم��ه دوم سال ۱۳۶۰ و پيش 
از آغاز عمليات طريق القدس، مجموعه »راويان 
جنگ« در دفتر سياسي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي شكل گرفتند. راوي ها در طول هشت 
سال جنگ، به رغم كمبود نيرو، امكانات محدود، 
كاستي هاي ساختاري و ساير دشواري ها، هزاران 
گزارش مستند و مهم از جبهه هاي جنگ در قالب 
نوارهاي كاست، دفترچه هاي راوي، گزارش هاي 

عمليات، كالك، نقشه و سند جمع آوري، ثبت و 
ضبط كردند. باالي يك ميليون برگ گزارش و 
نزديك به ۵۰ هزار ساعت ن��وار كاست حاصل 
تالش راوي ه��ا است كه چ��ون يادگاري هايي 

برجاي مانده است. 
 دقايقي از شروع كار راوي ها مي گويد: »ابتداي 
كار ما دو گروه شديم؛ يك گروه چهار، پنج نفره 
به سرپرستي آقاي محمد دروديان به جبهه هاي 
جنوب رفتند و يك گروه هم به سرپرستي آقاي 
محمد اهلل ياري كه من هم در گروهش بودم، به 
جبهه هاي غرب رفتيم. كمي بعد آقاي اهلل ياري 
منتقل شدند و بن��ده سرپرس��ت راويان غرب 
شدم. آقايان اسدي، مينو و يكي، دو نفر ديگر از 
بچه هاي بومي منطقه، در گروه ما بودند. شيوه 
كارمان اينط��ور بود كه در منطق��ه عملياتي با 
مردم، رزمنده ها، فرماندهان و كاًل با افراد مطلع 
گفت و گو مي كرديم و حوادث بع��د از انقالب و 

روندي كه طي شد و نهايت��اً به جنگ تحميلي 
رسيديم را مورد بررسي ق��رار مي داديم و ثبت 
و ضبط مي كرديم. اين روند كمابيش تا قبل از 

عمليات فتح المبين ادامه داشت.«
از سال ۱۳۶۱ به بعد راوي ها در كنار فرماندهان 
و در ستاد فرماندهي ني��ز حضور پيدا كردند. به 
اين ترتيب مي شد از حساس ترين وقايعي كه در 
جلسات فرماندهي رخ مي داد، مطلع شد و آن را 
به ثبت رساند. دقايقي مي گويد: »آقاي مسعود 
مقدم از بچه هاي گروه آقاي دروديان با يكي از 
فرماندهان هماهنگ كرده و رفته بود پاي بي سيم 
و ارتباط بي سيمي فرماندهان را ضبط كرده بود. 
بعد از اين اتفاق، آقاي محمدزاده و ساير مسئوالن 
به فكرشان رسيد كه چرا نبايد راوي ها در كنار 
فرمانده��ان و داخل اتاق جن��گ حضور داشته 
باشند؟ از عمليات بعدي ك��ه فتح المبين بود، 
راوي ها در كن��ار فرماندهان حضور پيدا كردند. 

رفت��ه رفته كار ب��ه جايي رسيد كه مس��ئوالن 
مي گفتند مث��ل سنجاق به سين��ه فرماندهان 
بچسبيد. يعني ۲4 ساعته كنار فرماندهان بوديم 

و لحظه به لحظه تعقيبشان مي كرديم.«
راوي هاي دفتر سياسي سپ��اه به خاطر حضور 
مس��تمري كه در خط مقدم داشتند، نسبت به 
جمعيت خود شه��داي زيادي تقدي��م كردند. 
مجموعه نسبتاً كوچك راوي ها در طول جنگ 
۱۷ شهي��د داد. شهيدان حس��ين جاليي پور، 
محسن فيض و حميد صالحي از شهداي راوي 
دفاع مقدس هستند كه هر سه شهيد از محصالن 

دوره سوم مدرسه مفيد نيز بودند. 
روايتگري بعد از دفاع مقدس و با آغاز كاروان هاي 
راهيان نور، جان دوباره اي گرفت. حاال تمام آن 
كس��اني كه وقايع جنگ را ديده بودند و قدرت 
بيان خوب��ي داشتند، مي توانس��تند بخشي از 
تاريخ جنگ را به ديگران روايت كنند. با گذشت 
سه دهه از اتمام جنگ پاي جوان ترها به ميدان 
روايتگري باز شد و با آنچه از رزمندگان آموخته 
بودند، خط سي��ر روايتگري را ادام��ه دادند. تا 
به آنجا ك��ه اكنون ح��دود ۳۰ ه��زار راوي در 
يادمان هاي مختلف دفاع مقدس حضور مي يابند 
و هر كدام روايتگري بخش��ي از تاريخ جنگ را 

برعهده مي گيرند. 

 صغري خيل فرهنگ
عمليات بدر در 19 اسفند 1363 در شرايطي 
اجرا ش�د كه س�ال قبل نيز ايران در همين 
منطقه ه�ور عملي�ات خيبر را انج�ام داده 
بود. ب�ا وجود هوش�ياري نس�بي دش�من 
عمليات بدر طي يك هفته به اتمام رس�يد 
و در رون�د اجرا ش�دن آن ش�هداي زيادي 
تقديم ش�د. ش�هيد »س�يد زين العابدين 
قدمي« يك�ي از ش�هداي بدر اس�ت. براي 
آشنايي با زندگي اين ش�هيد با سيد طاهر 
قدم�ي، ب�رادرش ب�ه گفت وگو نشس�تيم. 

 معتمد محل
ما اهل يكي از روستا هاي ديباج استان سمنان 
هس��تيم. پنج برادر و دو خواه��ر بوديم. شغل 
پدرم كشاورزي و دامداري بود. ما را با نان حالل 
و رزقي كه حاصل دسترنج و زحمت فراوانش 
بود بزرگ كرد. پدرم از سادات روستا و بس��يار 
مؤمن و متعهد بود،  ب��راي همين از معتمدين 
محلمان بود. زين العابدين متولد سال ۱۳4۲ 
بود. ايشان هم در چنين جوي تربيت و تبديل 
به انس��اني معتقد و متعهد ومذهبي شده بود. 
نماز صبح را هم مي رفت مسجد كه به جماعت 
بخواند. روز هاي جمعه اگر روستا بود، حتماً به 
شهر مي آمد براي شركت در نماز جمعه. خودم 

بارها ديدمش. اسم امام حسين)ع( كه به ميان 
مي آمد و ذكر مظلوميت آن حضرت، اشك سيد 
زين العابدين جاري مي شد. چه عشقي داشت! 
هميشه به حالش غبطه مي خ��وردم. او دوران 
كودكي اش را در روستا گذراند و دوره تحصيل 
ابتداي��ي و راهنمايي را در همان ج��ا به پايان 
رساند. زمان پيروزي انق��الب ۱۵ سال داشت 
و در فضاي انق��الب و تظاهرات ه��اي مردمي 

شركت داشت.
 برادرم براي ادامه تحصيل و ورود به دبيرستان 
به دامغان آمده و موفق به اخذ مدرك ديپلم شد. 
دانشجو بود اما وقتي شرايط موجود در كشورش 

را ديد تصميم گرفت به جبهه برود. 
 سهميه جنگي 

زين العابدي��ن اولين رزمنده خان��واده ما بود و 
پيشگام جبه��ه رفتن شد. آن زم��ان ۱۸ سال 
داشت. ما پنج برادر همزمان ب��ا هم در جبهه 
حضور داشتيم. گاهي هر سه ما در يك عمليات 
با هم بوديم. به رغم اينكه خانواده ما يك خانواده 
روستايي بود و به نيروي ك��ار نياز داشت، اما با 
اعزام ما به جبهه موافقت مي كردند. والدينمان 
اعتقاد داشتند كه باي��د سهمي از اين حماسه 

بزرگ داشته باشند.
خوب به ياد دارم تابستان بود وفصل درو و بيداد 
گرما. گرماي هوا و گرد و غب��ار گندمزار باعث 

مي شد روزه را بشكنيم. لب هاي زين العابدين 
خشك و رنگ��ش پريده ب��ود. هرچه صدايش 
مي زدم بي��ا روزه ات را بشكن، قبول نمي كرد و 

مي گفت روزه با سختي هايش قشنگ است.
 از پنج برادر كه در جبهه بوديم سه جانباز و يك 

شهيد تقديم كرديم.
هميشه مي گفت شما پيش پدر و مادر باشيد، 
من مي روم جبه��ه. هرچه »اگر، ام��ا و شايد« 

مي كرديم توي كتش نمي رفت كه نمي رفت.
 زين العابدين با لشكر ۱۷ علي ابن ابيطالب)ع( 
قم اعزام شد. زين العابدين ۹ ماه در جبهه حضور 

فعال داشت. در سه مرحله اع��زام شد. برادرم 
كمك آرپي جي زن و غواص بود. 

 گلزار زردوان
برادرم در تاريخ بيس��ت و يكم اسفند ماه سال 
۶۳ در عمليات بدر، بر اثر اصابت تركش به سر 
به درجه رفيع شه��ادت نائل آم��د. سپاه خبر 
شهادتش را به ما داد. پيكر ايشان بعد از دو روز 
به دامغان انتقال يافت و پس از تشييع در گلزار 
شهداي روستاي زردوان به خاك سپرده شد. 

 لباس شهادت
برادرم عاشق امام خميني)ره( و مقلد ايشان بود. 

واليتمدار و بسيار خوش اخالق. خانواده دوست 
بود و ديدگاه بلندي داشت. عكس��ي از ايشان 
هس��ت كه سه روز قبل از شهادت گرفته شده 
و درنهايت بعد از شه��ادت با همين لباس فرم 
سپاه به خاك سپرده شد. برادرم در بخش هايي 
از وصيتنامه اش كه در اسفندماه سال ۶۳ نوشته 
است به نكاتي اشاره مي كند: من كوچك تر از 
آن هس��تم كه اگر خواسته باشم ب��ه اين امت 
سلحش��ور نصيحت كنم. راه��ي را كه با عشق 
و عالقه و با آگاه��ي فراوان انتخ��اب كرده ام، 
راهي است كه حس��ين)ع( انتخاب كرده بود 
كه يا پيروزي يا شهادت نصيب انسان مي شود. 
همانطور كه امام فرمود، بكشيم پيروزيم و اگر 
كشته شويم پيروزيم. اي��ن جنگ يك نعمت 
بزرگي است و ما بايد ب��ه جهان  خواران نشان 
بدهيم كه نمي توانند با اسالم و مسلمين جنگ 
كنند و اين خيال  هاي پوشالي را از سرشان به  در 
كنند وگرنه با دست خودشان گور خودشان را 
مي كنند. ما بايد به رهنمودهاي پيامبرگونه امام 
گوش فرا دهيم و ب��ه آن جامه عمل بپوشانيم. 
همانطور كه خداون��د بر ما منت��ي گذاشته و 
رهبري پيامب��ر گونه به ما عطا ك��رده   است از 
خداوند بخواهيم كه امام ما اين اسوه زمان و پير 
جماران را تا ظهور مهدي)عج( و حتي در كنار 

آن   حضرت براي ما نگه دارد.

از س�ال 1361 به بعد راوي ه�ا در كنار 
فرماندهان و در س�تاد فرماندهي نيز 
حضور پي�دا كردن�د. به اي�ن ترتيب 
مي ش�د از حس�اس ترين وقايعي كه 
در جلس�ات فرمانده�ي رخ مي داد، 
مطل�ع ش�د و آن را ب�ه ثبت رس�اند

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد سيد زين العابدين قدمي از شهداي عمليات بدر

لباس فرم سپاه کفن زين العابدين شد
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