
  علي احمدي فراهاني
فاطم�ه نواب صف�وي نخس�تين فرزند ش�هيد 
س�يدمجتبي نواب صفوي اس�ت. او از آغازين 
ماه هاي حضور شهيد دكتر مصطفي چمران در 
ايران با وي و همسرش آشنا شد و تا پايان حيات 
دكتر، با او ارتباطي خانوادگي و صميمي يافت. 
نواب صفوي پس از س�پري گش�تن 37 سال از 
فقدان دكتر چمران درب�اره او چنين توصيفي 
دارد: »همه افراد و شخصيت ها براي من ارزش 
دارند اما دكتر چمران ش�خصيتي خاص بود كه 
ابعاد كامل انساني را در زواياي مختلف داشت. 
هر انساني مي تواند و ممكن است در يك سري 
ابعاد متكامل باشد ولي چمران از جمله كساني 
بود كه در همه رشته ها و زمينه ها متكامل بود«. 
آنچه پي�ش رو داريد، تالش�ي براي ش�ناخت 
س�يره اجتماعي و رزمي دكتر چم�ران بر بنياد 
خاطرات فاطمه نواب صفوي اس�ت. اميد آنكه 
تاريخ پژوه�ان و عالقه من�دان را مقب�ول آيد.

   
  اولين ديدار با س�ردار با پس زمينه ذهني 

منفي!
فاطمه نواب صفوي در آغازين ديدار خود با شهيد 
دكتر مصطفي چمران، متأثر از پاره اي ش��ايعات و 
داوري هاي منفي بود كه پ��س از پيروزي انقالب، 
درباره وي در ايران وجود داشت. نواب صفوي حتي 
درباره دكتر وصف »جاسوس« شنيده بود و ديدار 
اول او با چمران، متأثر از همين فضاي پرشايعه بود: 
»من اولين بار با انديش��ه دكتر، در كنفرانسي در 
امريكا، از س��وي حركه المحرومين توسط يكي از 
دوستان ايشان آشنا شدم. اين كنفرانس با همكاري 
انجمن هاي اس��المي در امريكا برگزار مي ش��د و 
مصادف با زماني بود كه دكت��ر به لبنان رفته بود و 
من متأسفانه ايشان را آنجا مالقات نكردم. پس از 
انقالب كه دكتر در ايران حضور يافت، س��خنراني 
انجام داد، من اين س��خنراني را در راديو شنيدم و 
احس��اس كردم كه صداقت در صداي ايشان موج 
مي زند. س��خنراني چمران، با وجود اينكه دكتر را 
نديدم، آن قدر از نظر گفتار صادقانه بود كه در تمام 
روح من نشست. او درباره حركه المحرومين صحبت 
مي كرد كه پس از حضور در لبنان در آن شركت كرد 
و شاخه نظامي آن را به وجود آورد. در آن سال هاي 
پس از انقالب، در روزنامه كيهان مشغول بودم كه 
از سوي مبارزان فلس��طيني به لبنان دعوت شدم 
و با گروهي كه در ميان آنها آقاي ش��يخ مصطفي 
رهنما نيز حضور داش��ت، راهي لبنان ش��ديم و از 
اماكن مختلف لبنان و س��وريه ديدار كرديم. قبل 
از اين س��فر، در جريانات پس از انقالب، بسياري 
عليه دكتر چم��ران اقدام مي كردند. پس��رعموي 
من به ايشان بس��يار عالقه مند بود و از شخصيت 
ايشان نكات بسيار جالبي تعريف كرد اما اولين بار 
كه قصد ديدار دكتر را داشتم، در سفر كردستان و 
زماني بود كه هنوز جنگ ش��روع نشده بود. فردي 
وابسته به گروه هاي چپ فلس��طيني درباره دكتر 
بس��يار بدگويي و اتهام وارد و ادعا ك��رد نوارهايي 
دارد كه دكتر عليه فلسطيني ها كار مي كند! و دكتر 
چمران را به شكل يك جاس��وس معرفي كرد، به 
حدي از ايشان بدگويي كرد كه ناخودآگاه نسبت 
به دكتر مكدر شدم. اولين  بار ايشان و همسرشان 
را در سردش��ت ديدم، همسرش��ان اصاًل فارس��ي 

بلد نبود و خود مس��ئول زن ه��اي حركت امل در 
لبنان بود و زماني هم ك��ه دكتر به ايران آمده بود، 
مسئوليت مؤسسه جبل عامل را نيز به او داده بود. 
دكتر چمران شخصيت بس��يار خداجويي داشت 
اما ب��ه دلي��ل بدگويي هايي كه عليه وي ش��نيده 
بودم در اولين ديدار فقط احوالپرس��ي كردم و به 
همسرشان خوشامد گفتم و رفتم. با سفر به لبنان 
و بعداً س��فر به ليبي و مصاحبه هايي ك��ه با مردم 
انجام دادم، فهمي��دم كه آن دروغ ه��ا هيچ كدام 
صحت نداشته است. وقتي به جنوب لبنان رفتم و 
مهمان فلسطيني ها بودم از فرماندهان فلسطيني 
درباره شنيده هايم سؤال كردم و فهميدم كه دروغ 
بوده است و وقتي از مخيمات فلسطيني ها بازديد 
كردم، ذهنيتم تغيير كرد. وقتي به ايران بازگشتم، 
مقاالتي درباره س��فرم منتش��ر كردم؛ در يكي از 
جلس��ات س��ازمان هاي آزاديبخش فلسطين در 
ايران، خانم دكتر چمران و آقاي سيدمحمد غروي 
را كه در جنوب لبنان فع��ال بودند، مالقات كردم. 
آقاي غروي هم با دكتر چمران و هم با امام موسي 
صدر كار كرده بودند. هر دو نف��ر از من گله كردند 
كه چرا در سفر خود به لبنان به ديدار آنها نرفته ام 
و من قول دادم كه در سفر بعدي به ديدار آنها بروم 

و خانم چمران درباره مشكالت مردم جنوب لبنان 
صحبت كرد. وقتي ايشان س��خن مي گفت، من از 

محروميت ها و ظلم نسبت به آنها مي گريستم«.
  زدوده شدن غبار از چهره سردار

راوي خاط��رات در پوي��ش سياس��ي و اجتماعي 
خويش در لبنان، زود درمي يابد ك��ه آنچه درباره 
دكتر چمران در برخي محافِل ايران بيان مي شود، 
جز شايعه نيست و او در س��اليان حضور در لبنان، 
در ديده محرومان جنوب اين كشور، در قامت يك 
»قديس« ظاهر شده است. چند و چون دريافت اين 
حقيقت، امري است كه در فرازي ديگر از خاطرات 
وي به چش��م مي آيد: »خانم چمران از من دعوت 
كرد كه همراه ايش��ان به ديدار دكتر چمران بروم؛ 
همان شب مرا به منزل شان در زيرزمين ساختماني 
مجاور كاخ نخس��ت وزيري برد و من آنجا دكتر را 
ديدم. ايشان مسائل لبنان را مطرح كرد و قرار شد 
من و همسر ايشان به لبنان برويم و آنجا تحقيقي 
درباره اوضاع انجام دهم؛ مدتي نگذشت كه من به 
راهنماي��ي خانم چمران به لبنان رفتم؛ اين س��فر 
براي من بسيار پربركت و عجيب بود، در هر جايي 
كه حاضر مي شديم مردم بسيار استقبال مي كردند؛ 
ما سعي كرديم به همه جاي لبنان از جمله عشاير 
هرمل برويم. مردم روي س��ر ما برن��ج و گل ياس 
مي ريختند. در لبنان 24 حزب حضور داشت كه هر 
حزبي خود يك دولت مسلح بود و خطر جنگ هاي 
داخلي از خطر جنگ خارجي بس��يار بيش��تر بود. 
دكتر چمران در اين بين حرك��ت امل را به عنوان 
ب��ازوي مقاوم��ت حركه المحرومين امام موس��ي 
صدر ايجاد كرده بود و با امام موسي صدر همكاري 
مي كرد؛ دكتر چمران عاشق ايشان بود و امام موسي 
صدر عجيب دكتر را دوس��ت داشت؛ جنوب لبنان 
همه خطر بود از سويي اسرائيل حمله مي كرد و از 
سوي ديگر گروه هاي مختلف مثل حزب بعث عراق 
كه مجهز به اسلحه و مهمات بود يا احزاب مختلفي 
مثل حزب دموكرات كردستان نيز حضور داشتند. 
ما حدود يك ماه همراه خانم چمران در لبنان بوديم 
اما دكتر پس از حضور در ايران به لبنان برنگشت؛ 
من در جاهاي مختلفي سخنراني مي كردم و خانم 
چمران ترجمه مي كردند تا من نام دكتر مصطفي را 
به زبان مي آوردم، آنها منقلب مي شدند؛ گويي من از 
يك پيامبر سخن مي گفتم. محرومين جنوب لبنان 
عاشقانه درباره او صحبت مي كردند، درست عكس 

آنچه كه من در راه سردشت از آن فرد شنيدم«.
  تالش براي معرفي چهره سردار در ايران

راوي خاطرات در آن روزه��ا، به عنوان خبرنگاري 
پرتحرك، در روزنامه كيهان به فعاليت مشغول بود. 
او پس از دريافتن حقيقت ماجرا درباره دكتر چمران 
و مشاهده مظلوميت وي در ايران، طي مقاله اي در 
كيهان به دفاع از وي پرداخ��ت. امري كه نزديكي 
بيش��تر او به چمران و همس��رش را در پي داشت. 
انتشار اين مقاله، تقريباً مقارن با روزهايي شد كه 
چمران س��رگرم مقابله با تجزيه طلبان كردستان 
بود: »م��ن ديگر با دكت��ر رفت و آم��د خانوادگي 
داشتم. در آن زمان عليه دكتر، تبليغاتي در ايران 
بود و كمونيست ها و س��ازمان مجاهدين، دكتر را 
جاسوس امريكايي معرفي مي كردند و عليه ايشان 
كار مي كردند. من نيز در مقاله اي نوش��تم: به  رغم 
اين اتهامات در ايران، چهره دكتر در جنوب لبنان 
مقدس است. خانم چمران مي گفت كه وقتي دكتر 

خانم چمران گف�ت: دكتر ب�ه من گفته 
اجازه بده س�اعت 11 فردا ش�هيد شوم! 
دكت�ر ب�راي لحظ�ه ش�هادت خ�ود از 
خانم ش�ان اجازه مي گرفت ولي ايشان 
گفته بود اجازه نمي دهم و اگر قصد داري 
بروي ش�هيد ش�وي، من به پايت گلوله 
مي زنم كه نتواني بروي و دكتر هم درباره 
عظمت و زيبايي شهادت صحبت كرده و 
او را قانع مي كند. وقتي به اهواز رسيدم،  
پيكر ايشان را در هواپيما گذاشتند. ما هم 
با همان هواپيما به تهران برگشتيم و يك 
تشييع عجيب و گسترده هم برگزار شد
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 »خوانشي از سيره اجتماعي و رزمي شهيد دكتر مصطفي چمران« 
در آيينه خاطرات فاطمه سادات نواب صفوي

 دكتر براي لحظه شهادت خود
 از همسرش اجازه  گرفت!
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  شاهد توحيدي
كتابی ك��ه از آن س��خن 
م��ی رود و س��وگمندانه 
تنه��ا در س��اليان آغازين 
پيروزی انقالب اس��المی 
منتشر شده است، ترجمه 
كتاب »ايران فوق بركان« 
با عنوان »اي��ران بر دامنه 
آتشفشان« تأليف محمد 
حس��نين هيكل اس��ت. 
هي��كل در ايام ت��رور رزم آرا به دس��ت مرحوم خليل 
طهماسبی وارد ايران شد و بنا به اظهار خويش حدود 
يك ماه در اين كشور اقامت كرد. وی مطالب اين كتاب 
را ابتدا به صورت گزارش خبرنگار اعزامی در روزنامه 
»اخبار اليوم« منتش��ر كرد و س��پس در سال 1330 
شمس��ي مجموعه اين گزارش ها را در كتابی تدوين 
كرد و تحت عنوان كتاب س��ال از طرف اداره روزنامه 
مذكور منتشر ساخت. س��يدمحمد اصفيايی مترجم 
اين كتاب در صدِر اين اثر مراد خ��ود را از اين ترجمه 
اين گونه بيان كرده است: »از تاريخ 28 مرداد 1332 
تا 1357، يعنی 25 سال، تالش رژيم كودتا بر اين بود 
كه نه تنها تمام واقعيات نهضت ملی را پرده پوشی كند، 
بلكه آنها را دگرگون جل��وه دهد به گونه ای كه در اين 
مدت يك جلد كتاب و حتی يك مقاله هم در مورد اين 
نهضت به رشته تحرير درنيامد و چنانچه كتابی هم در 
زمان قبل از كودتا به چاپ رسيد، آن را توقيف كرد و 
اگر نسخه اش زياد بود به بيابان ها برد و آتش زد! تحريف 
حقايق و دگرگون جلوه دادن آنها، بعد از كودتا و قبل 
از آن به عهده سانس��ورچيانی به نام ارباب مطبوعات 
بود كه متأسفانه استثنايی هم نداشتند، يعنی رفتار 
رژيم باعث شده بود وجود يك روزنامه، دليل خيانت 
باشد و همه اين حقيقت را می دانستند كه پشت ميز 
روزنامه نويسی جای انس��ان نيست، بلكه جای انسان 

پشت ميله های زندان است!
در اين اثر می خوانيد در ضمن بازجويی بدنی از خليل 
طهماسبی، پارچه ای به دست آمد كه روی آن نوشته 
شده بود: »بهش��ت در س��ايه شمشيرهاست«، ولی 

روزنامه های سال 1329ش ادعا كردند روی آن پارچه 
نوشته شده بود: »حكومت با شمشير است«! در جای 
ديگر حدادی نامی كه محافظ مسلح كسروی از طرف 
رژيم بود و در راه دفاع از وی به قتل رسيد، در روزنامه ها 
به عنوان يك ارباب رجوع روستايی كه برای تظلم به 
دادگستری آمده بود و فدائيان اسالم او را بی گناه شكم 

دريده اند! معرفی شد.
اكنون ع��ده ای خود را در نهضت اس��المی  بی نصيب 
ديده اند و سخن از گذشته به ميان آورده اند. آنها كلمه 
طاليی جبهه ملی را به مثابه بت��ی در ميان خود برای 
انحراف نص��ب و ادعای وراثت می كنن��د! حال آن كه 
مردم می پرس��ند: اگر بناس��ت هر لغتی معنی داشته 
باش��د، پس معنای اين جبهه و آن ملت كدام است؟ 
آنها پنداش��ته اند كه می توانند از ش��هيد ارث ببرند و 
حال آن كه ارث شهيد، شهادت است نه مقام! نمی دانم 
سيدحسين فاطمی از مصدق ارث برده است يا مصدق 
از وی، ولی اين را خوب می دانيم پسرخواندگان دروغين 
ارث نمی برند! عده ديگری كه كلمه آزادی را به معنای 
جنگلی آن تفسير كرده و زبان به شناعت گشوده اند، به 
مردان بزرگ با تهمت های گوناگون حمله می كنند. آنها 
نمی خواهند به شخص حمله كنند و ما هم نمی خواهيم 
از ش��خص دفاع كنيم، ولی آنان خ��وب می دانند چه 
هدفی را دنبال كنند و ما نيز می دانيم از كدام حقيقت 
بايد دف��اع كنيم. م��ا آن منافق��ان را می بينيم كه در 
نوشته هايشان از فدائيان واقعی اس��الم به نام خوارج 
نهروان ياد می كنند و عجيب اس��ت! اينان خود عالوه 
بر خوارج از مزايای قاس��طين و ناكثي��ن نيز بی بهره 
نيستند. آنان كه سخنان خود را با آيه های قرآن تضمين 
می كنند، فراموش كرده اند يا اصاًل در تاريخ نخوانده اند 
كه خوارج حافظان قرآن و شب زنده داران بودند! آنها در 
جنگ با اميرالمؤمنين علی)ع( شكم های خود را به دم 
نيزه های مسلمانان می دادند و می گفتند: »َعِجلْت ُ إِلَْيَك 
ِّ لَِتْرَضی َ«،)1( يعنی پروردگارا به سوی تو شتافتم تا از  َرب 
من خرسند شوی، ولی آنها قرآن صامت را برای جنگ 

با قرآن ناطق به كار گرفته بودند«.
جا دارد كه هم اينك و پس از س��ال ها، اين اثر ارزنده 
مجدداً ويراس��ته و مجدداً منتشر شود و برگی مهم از 
تاريخ نهضت ملی ايران، در دسترس عالقه مندان قرار 
گيرد. ذكر اين نكته نيز بی مناسبت نيست كه اين اثر 
ارجمند و تاريخی، سال هاست كه در عداد آثار حسنين 
هيكل به چاپ نمی رسد كه اين خود نمادی از سانسور 
و درز گرفتن حقايق تاريخی، از سوی چهره ای است كه 
داعيه آزاديخواهی و اطالع رسانی دارد. اميد آنكه اين 

مهم، مورد عنايت مؤسسات تاريخ پژوهی قرار گيرد.
   پی نوشت:
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 گذري بر گزارش تاريخي »هيكل« 
از نهضت ملي ايران

ايران چگونه بر دامنه 
آتشفشان جاي گرفت؟

كل
 هي
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اين مقاله را مي خواند، اش��ك مي ريخت. اوايل 
انقالب ايران درهم ريخته بود و امام)ره( در آن 
شرايط، دكتر را نماينده خود در جبهه ها كردند. 
دكتر آن زم��ان وزير دف��اع و نماينده مجلس 
بود و زماني كه به كردس��تان رفت، در وس��ط 
محاصره احزاب كردستان در پاوه با هلي كوپتر 
مستقر ش��د و امام)ره( وقتي فرمان داد مردم 
به پ��اوه بروند، احزاب كردس��تان ترس��يدند. 
دكتر بي نهايت ايثار و شهادت داشت. من فكر 
مي كنم دكتر در همه زمينه ها علم داشت. اگر 
كسان ديگر دخالت نمي كردند و اجازه مي دادند 
دكتر براي خرمشهر برنامه ريزي مي كرد، شهر 
س��قوط نمي كرد. دكتر با ش��گردهاي نظامي 
خود نگذاشت اهواز س��قوط كند، در حالي كه 
اهواز در مرز س��قوط بود. كار مهم ايش��ان اين 
بود كه ب��ا كمترين نفرات، بيش��ترين ضربه را 
به دش��من مي زد و كمترين آسيب را متحمل 
مي شد. كارهاي فكري دكتر در جنگ بي نظير 
بود. ايش��ان دستور داد، س��د دز را شكستند و 
آب را هدايت كرد تا زير تانك هاي عراقي رفت 
و صدها نف��ر فرار كردند و تجهيزات دس��ت ما 
افتاد. دكتر از نظر فكر رياض��ي فوق العاده بود. 
ايشان دستگاه هاي كنترل از راه دوري ساخته 
بود كه در اهواز مخفي كردن��د كه اگر عراق به 
اهواز رسيد، آنها را از دور هدايت و منفجر كند 
يا يك سري آهن ها را با محاسبات به هم جوش 
دادند تا مانع حركت تانك ها شوند و اهواز را از 

سقوط نجات دادند«.
  همگام با سردار در جبهه هاي نبرد

آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، فرصتي 
بود كه فاطم��ه نواب صف��وي در كن��ار دكتر 
چمران، نبرد با دش��من متجاوز را تجربه كند 

و البته با خصال و ويژگي هاي وي، بيشتر آشنا 
ش��ود. او تأكيد دارد كه دكتر خواسته او براي 
حض��ور در جبهه ه��ا را به راحتي پذيرا ش��د و 
او را در مي��ان خيل ي��اران خوي��ش پذيرفت: 
»دكتر، مرا ب��راي اقداماتي ب��راي يافتن امام 
موسي صدر به ليبي فرس��تاد و اسنادي به من 
داد و حرف هايي زد تا به قذافي بگويم. ايش��ان 
مداركي به من داد كه دولت قذافي را وابس��ته 
نشان مي داد و پس از بازگش��ت به لبنان رفتم 
و با خانواده امام صدر هم صحبت كردم و آنجا 
به من اطالع دادن��د كه عراق به اي��ران حمله 
كرده است و مجبور شدم با اتوبوس برگردم. به 
تهران رسيدم و به اهواز نزد دكتر رفتم. خدمت 
دكتر رسيدم و خواستار حضور در جنگ بودم؛ 
ايش��ان اصاًل مخالفت نكرد زيرا ب��ا روحيه من 
آشنا بود و به من، اس��لحه و يك اكيپ داد كه 
به جبهه ها برويم، در حالي كه عراق 700 تانك 
داشت و ما حتي يك تانك هم نداشتيم. گاهي 
اوقات با دكتر به جبه��ه مي رفتيم؛ مقر اصلي 
دكتر نشيمن ساختمان اس��تانداري اهواز بود 
و دش��من از داخل اهواز به س��مت ما خمپاره 
مي زد ك��ه دكت��ر را از بين ببرد، تنها دش��من 
دكتر، ع��راق نبود بلكه منافقي��ن هم به دنبال 
كشتن دكتر بودند. حتي وقتي عراقي ها را عقب 
رانديم، باز هم اين توپ ها ادامه داشت. دكتر در 
س��تاد با فرماندهان ديدار مي كرد و نقشه ها را 
هماهنگ مي كرد. فرماندهان ارتش، فكوري، 
صياد ش��يرازي و... فرماندهان نيروي هوايي و 
فرماندهان كردستان حاضر بودند و دكتر حتي 
كساني كه ممكن بود منافق باشند اما حرفه شان 
نظامي بود را با محبت مي پذيرفت كه تعدادي از 
آنها هم رفتند و شهيد شدند. ايشان، انسانيت 
آنها را نگاه مي كرد و به همه فرجه مي داد؛ مثاًل 

جواناني ب��ه جنگ آمدند كه اص��اًل اهل جنگ 
نبودند، اما دكتر مي گفت بگذاريد يك بار ديگر 
فرصت خوب شدن را به اينها بدهيم. بگذاريد 
باب ش��هادت را كه خداوند به روي بندگانش 
گش��وده، نبنديم. ايشان به ش��هادت به عنوان 
يك سعادت بزرگ نگاه مي كرد. مهم ترين محل 
جنگ، خوزس��تان بود و همه در س��تاد بودند. 
دكتر را آزار مي دادند. اجازه نمي دادند اسلحه ها 
به ايش��ان برس��د و مهماتي كه مي خواست را 
نمي فرستادند. وقتي با دكتر به جنگ مي رفتيم، 
همه مي گفتند ايشان رويين تن است و گلوله اثر 
نمي كند و من بارها ديدم كه گلوله ها به ايشان 
نمي خورد. دكتر آن قدر متين و س��ليم النفس 
بود ك��ه به راحتي ب��ا همه چيز كن��ار مي آمد. 
شخصيت هاي بسياري به اهواز مي آمدند؛ مثاًل 
آقاي فخرالدين حج��ازي هم حضور پيدا كرد. 
مقامات بازدي��د مي كردن��د و مي رفتند. دكتر 
اجازه اس��تفاده از كولر را نمي داد، زيرا بچه ها 
در خط در گرما بودن��د، وقتي در جنگ حاضر 

مي شد، جلوتر از همه بچه ها بود«.
  مجروحيت سردار در سوسنگرد

بي ترديد آزادسازي ش��هر سوسنگرد، مرهون 
دليري و تكاپ��وي فراموش نش��دني چمران و 
يارانش بود. او خود در آن روز به شدت مجروح 
ش��د و تحت عمل جراحي قرار گرفت. روايت 
فاطمه نواب صفوي از وقاي��ع آن روز اما از آن 
روي كه از نزديك ش��اهد مواجهه رزمندگان 
با دش��من و نيز پيامدهاي مجروحيت ش��هيد 
دكتر چمران بوده، بس خواندني و قابل استناد 
است: »روز آزادسازي سوسنگرد بود. روزهاي 
قبل از آزادسازي، دكتر در سوسنگرد بود و من 
به شهر مي رفتم و گزارش مي دادم. دكتر كنار 
جاده حركت مي ك��رد. آن روز مرگ مان را به 
چش��م ديديم و گمان برديم برگشتني در كار 
نيست. جلوتر كه رفتم ديدم بيسيم چي با لهجه 
تركي روضه حضرت زينب را مي خواند. صحنه 
س��مبليك و عجيبي بود. جلوتر كه رفتيم يك 
ماشين عراقي ديدم. گويي ورق برگشته بود و از 
داخل ماشين، رزمنده ها مي گفتند كه غنيمت 
گرفته اند؛ البته هنوز درگيري بود و من گفتم 
كه اولين ماشين غنيمت گرفته را پيش دكتر 
ببريم. حركت كرديم تا نزد ايشان برويم. وقتي 
به جاده رسيديم، گفتند دكتر تير خورده است. 
زيباترين لحظه پيروزي ما با تلخي زخمي  شدن 
دكتر درهم آميخت. همان لحظه اكبر چهرقاني، 
شهيد ش��د و دكتر هم در محاصره تانك ها بود 
و با رگبار نامنظمي كه به روي دش��من بست، 
يك خاكريز كوچك را حفظ كرد. در يك لحظه 
عراقي ها از همي��ن رگبار مي هراس��ند و فرار 
مي كنند.  دكتر تعريف مي كرد كه وقتي زخمي 
شده بود، ش��دت خونريزي باال بوده و او براي 
جلوگيري از خون ريزي، يك دستمال كاغذي 
بر زخم گذاشته و به زخم گفته كه خون نيايد 
و دكتر مي گفت خون ريزي كمتر ش��ده بود. با 
تركش ديگري هم استخوان هاي پاي دكتر خرد 
شده بود. در اين لحظات بوده كه عسگري، يكي 
از همراهان دكتر نزديك او مي ش��ود و ايشان 
را سوار ماش��ين مي كند و چمران هم با لبخند 
به اهواز برمي گردد. من فكر ك��ردم دكتر را به 
سوس��نگرد بردند و در بيمارستان شهر دنبال 
ايشان بودم. چند ماه بعد كه دكتر بهتر شد، اول 
با عصا به جبهه آمد و من هم از ايش��ان عكسي 
با عصا دارم. وقتي به اهواز رسيدم، دكتر را پيدا 
كردم. عمل ايشان تازه تمام شده بود. غروب بود 
و دكتر به هوش بود و پزشك گفته بود كه بايد 
دكتر استراحت مطلق داش��ته باشد اما ايشان 
ش��بانه رفت و فردا صبح با همان وضع به مقر 

ستاد جنگ رفت«.
  سردار بر محمل »وصال«

در روزنامه كيهان، همگان از عمق ارادت فاطمه 
نواب صفوي به دكتر چمران اطالع داش��تند، 
از اين رو سخت مي توانس��تند خبر شهادت او 
را به همكار خود برس��انند. با اين همه، اين يار 
همراه خبر شهادت سردار را از همكاران خويش 
دريافت كرد. او خود اين واقعه را اينگونه روايت 
و توصيف كرده است: »در روزنامه كيهان بودم 
كه به من خبر دادند دكتر نيز شهيد شده است. 
مسئوالن كيهان نمي دانس��تند چگونه به من 
خبر دهند؛ وقتي متوجه شدم با ماشين حركت 
كردم و صبح به اهواز رس��يدم و درست همان 
لحظه اي پيش خانم چمران رس��يدم كه قصد 
داشتند دكتر را به تهران بياورند. خانم چمران 
گفت: دكتر به من گفته اجازه بده س��اعت 11 
فردا شهيد شوم! دكتر براي لحظه شهادت خود 
از خانم ش��ان اجازه مي گرفت ولي ايشان گفته 
بود اجازه نمي دهم و اگر قصد داري بروي شهيد 
شوي، من به پايت گلوله مي زنم كه نتواني بروي 
و دكتر ه��م درباره عظمت و زيبايي ش��هادت 
صحبت كرده و او را قانع مي كند. وقتي به اهواز 
رسيدم،  پيكر ايشان را در هواپيما گذاشتند. ما 
هم با همان هواپيما به تهران برگش��تيم و يك 
تشييع عجيب و گس��ترده هم برگزار شد. بايد 
بگويم درد چمران، درد انس��ان و بشريت بود. 
انس��ان ها در تمام جهان فطرت اله��ي دارند، 
اديان مختلف هم روش هاي مختلفند كه انسان 
را به مرحله اي برس��انند تا تكامل پيدا كند اما 
اسالم كامل ترين آداب و رس��وم را دارد و همه 
اديان از خوبي ها تعريف و بدي را منع مي كنند، 
دكتر اساساً در خود منيت نداشت و خود را حق 
نمي دانست، در مقام فرماندهي حرفي مي زد اما 
به كسي تذكر نمي داد. تنها ياد دارم يك بار كه 
نيروهاي ما اسيري را زده بودند، دكتر برآشفت 

و آنها را دعوا كرد. يادش به خير!«

هم�ه اف�راد و ش�خصيت ها ب�راي 
م�ن ارزش دارند اما دكت�ر چمران 
شخصيتي خاص بود كه ابعاد كامل 
انساني را در زواياي مختلف داشت. 
هر انس�اني مي تواند و ممكن است 
در يكسري ابعاد متكامل باشد ولي 
چمران از جمله كس�اني بود كه در 
همه رشته ها و زمينه ها متكامل بود

خدمت دكتر رس�يدم و خواس�تار 
حضور در جنگ بودم؛ ايش�ان اصاًل 
مخالفت نكرد زيرا با روحيه من آشنا 
بود و به من، اسلحه و يك اكيپ داد 
كه ب�ه جبهه ها بروي�م، در حالي كه 
عراق 700 تانك داشت و ما حتي يك 
تانك هم نداش�تيم. گاهي اوقات با 
دكتر به جبهه مي رفتيم؛ مقر اصلي 
دكتر نشيمن ساختمان استانداري 
اهواز بود و دش�من از داخ�ل اهواز 
به س�مت م�ا خمپ�اره م�ي زد كه 
دكتر را از بي�ن ببرد، تنها دش�من 
دكت�ر، عراق نب�ود بلك�ه منافقين 
هم ب�ه دنبال كش�تن دكت�ر بودند


