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مستند جام زهر در 2 نگاه
دوران ناگفته بازي تمام شده است

  عليرضا محمدي
معلوم نيست چرا هرچه از آن طرف آب مي آيد، 
اين طرف به م��ذاق بعضي ها خ��وش مي آيد 
و س��ر و صدا مي كند؛ اخيراً كه مس��تندي در 
خصوص ش��رايط منتهي به پذيرش قطعنامه 
598 از بي بي س��ي پخش شد، ش��اهد چنين 
بازخوردي بوديم. تهيه كننده اين مستند يكي 
از كارشناسان نام آشناي اين شبكه است كه در 
قضيه جنگ تحميلي تخصص دارد؛ شايد صادق 
نباشد اما تسلط دارد. اين مستند را در دو نگاه 

بررسي مي كنيم. 
اول: خالصه مس��تند »جام زهر« آس��مان و 
ريسمان بافتن است تا ثابت كند اگر جنگ در 
سال 61 و پس از فتح خرمشهر تمام شده بود، 
تلفات ايران چند برابر كمتر مي ش��د. شاه بيت 
كار همان جاس��ت كه آماري از ش��هدا قبل و 
بعد از فتح خرمش��هر)تا انته��اي جنگ( كنار 
هم گذاشته مي شود. حرف درستي هم است! 
اگر جنگ ششم مهر 59 كه عراق نزديكي هاي 
اهواز آتش بس را پذيرفت، تمام مي ش��د، آمار 
شهدا كمتر هم مي ش��د. اگر هدف تنها اتمام 
جنگ بود، مي شد آن را در هرجا و با هر شرايط 
خفت آميزي قبول كرد، اما نپذيرفتن آتش بس 
در آن مقطع داليل قانع كننده تري دارد كه به 
طرز ناجوانمردانه اي سر اين واقعيات در مستند 
جام زهر بريده مي شود. فقط به استدالل محسن 
رفيق دوست بسنده مي شود كه »اگر جنگ را 
بعد از فتح خرمش��هر توقف مي كرديم، عراق 

شش ماه ديگر دوباره به ما حمله مي كرد.« 

پس از آنكه ايران، عراق بعثي را وادار به خروج 
از ايران كرد، حتي يك مورد از ش��روط بحق 
كشورمان براي رس��يدن به »صلحي پايدار« 
)تعبيري كه حضرت امام مطرح كرده بود( از 
سوي مراجع بين المللي به رسميت شناخته 
نشد؛ پذيرش پيمان الجزاير كه صدام يكطرفه 
آن را پاره كرده بود، آزادي اسرا، تعيين و تنبيه 
متجاوز و... ش��روط ايران بودند كه به عنوان 
طرف پيروز جن��گ، حق خود مي دانس��ت 
باقدرت آنها را دنبال كند، اما قطعنامه اي كه 
يك روز قبل از آغاز عمليات رمضان از سوي 
شوراي امنيت تصويب شد، فقط به پذيرش 
آتش بس و بازگش��ت به مرزهاي بين المللي 

اشاره مي كرد، انگار نه انگار اتفاقاتي افتاده و 
خسارات مالي و جاني بسياري به كشورمان 

وارد شده است. 
بنابراين بيننده اي كه پاي اين مستند يا آثاري 
نظير آن مي نشيند، بايد بداند كه حقايق كامل 
بيان نش��ده و حجم گزارش ها و اطالعات ذكر 
شده، همگي در خدمت القاي يك هدف خاص 
هستند؛ جنگ بايد بعد از فتح خرمشهر تمام 

مي شد. 
دوم: گذشته از هدف اصلي »جام زهر« كه ذكر 
شد، ديدن اين مستند نكاتي را گوشزد مي كند 
كه به آنها اش��اره مي كنيم؛ ج��ام زهر به طرز 
عجيبي از ناگفته ها خالي است. منابع اطالعاتي 
خش��كيده اند يا هر چيز ديگري، پ��ر از تكرار 
مكررات است. سازنده س��عي كرده با استفاده 
از تصاوير بكر آرشيوي بر جذابيت كار بيفزايد، 
اما چندان موفق نيس��ت. حرف ها در خصوص 
قطعنامه و ش��رايط منتهي به آن هماني است 
كه سال پيش ذكر شده و تكرار مي شود. حرف 
خاصي مطرح نيس��ت. آدم دلتن��گ روزهايي 
مي شود كه بحث بين مرحوم هاشمي با بعضي 
از فرماندهان سپاه، ناگفته ها را رو مي كرد و ابعاد 
پنهان مانده جنگ را روشن مي ساخت. شايد 
مستند جام زهر نيز عزاي فقدان وجود هاشمي 
را گرفته كه در بسياري از دقايق كسل كننده و 

بي روح مي شود. 
با ديدن اين مستند فكري در ذهن نگارنده قوت 
گرفت كه اگر يك كارشناس حرفه اي آن ور آبي 
كه خط قرمزهاي اي��ن ور آبي ها را ندارد، هيچ 

نوآوري خاصي در اثرش ديده نمي شود، شايد 
بتوان نتيجه گرفت تا االن بس��ياري از زواياي 
پنهان جنگ روشن ش��ده و فعاًل نبايد منتظر 

ناگفته خاصي باشيم. 
نكته ديگر اينكه ش��ايد بتوان تماشاي مستند 
جام زهر را به قش��ر جوان توصيه كنيم تا عيار 
حرف هاي آن ور آبي ها دستشان بيايد. بعد از 
گذش��ت س��ه دهه از اتمام جنگ آنچه بيشتر 
به درد قش��ر جوان مي خورد رو به رو ش��دن با 
واقعيت عريان جنگ سواي هرگونه شعارزدگي 
و از سوي طرز فكرهاي مختلف است. ساخت 
مستند جام زهر نش��ان داد هر آنچه قرار بوده 
در خصوص پذيرش قطعنامه بيان ش��ود، در 
داخل كشور و از زبان تعدادي از مسئوالن بيان 
شده است. كار بي بي س��ي و امثالش هم فقط 
چسباندن اين حرف ها و اظهارنظرها به همديگر 
است تا با ترفند رسانه اي منويات خودشان را القا 
كنند. اگر ما اطالعات الزم را به شكل صحيح و 
جذاب در اختيار جوان ها قرار بدهيم، آن وقت 
بهمن خودساخته چنين مستندهايي در برابر 
آفتاب حقيقت ذوب مي شود. به نظر مي رسد 
فعاًل دوران ناگفته بازي ش��بكه هاي معاند در 
خصوص دفاع مقدس تمام ش��ده اس��ت. يك 
هشدار به آقاي باستاني اينكه دفعه بعد مراقب 

باش اثر بهتري ارائه بدهي!
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هر آنچ�ه ق�رار ب�وده در خصوص 
پذي�رش قطعنام�ه بيان ش�ود، در 
داخ�ل كش�ور و از زب�ان تع�دادي 
از مس�ئوالن بي�ان ش�ده اس�ت. 
كار بي بي س�ي و امثال�ش هم فقط 
چسباندن اين حرف ها و اظهارنظرها 
به همديگر است تا با ترفند رسانه اي 
منوي�ات خودش�ان را الق�ا كنن�د

 صغري خيل فرهنگ 
شهيد ابوالفضل راه چمني يكي از فرماندهان 
ايراني لشكر زينبيون سه روز قبل از شهادت 
با همس�رش تماس گرفته و گفته بود: »خانم 
تو در هر قدم�ي كه من برمي دارم، ش�ريك 
هستي.« ش�هيد ابوالفضل راه چمني متولد 
دوم اسفند ماه 1364بود و عاشق خدمت در 
سپاه. جنگ سوريه كه ش�روع شد، با جلب 
رضايت خانواده س�ال 1392 لباس مدافعان 
حرم را به تن ك�رد و بارها و باره�ا در منطقه 
حاضر ش�د. او به عنوان يك�ي از فرماندهان 
لش�كر زينبي�ون هم�راه ب�ا رزمنده ه�اي 
پاكستاني در عمليات هاي متعددي شركت 
كرد. تا در نهايت در فروردي�ن ماه 1395 بر 
اثر اصابت تركش خمپاره در العيس، جنوب 
غرب حلب، به شهادت رسيد. براي آشنايي با 
اين شهيد لشكر زينبيون با پدرش علي اكبر 
راه چمني كه اهل سبزوار است همكالم شديم. 

ام�روز ب�ه خاط�ر گفت و گ�و در مورد 
فرزندتان شهيد مدافع حرم ابوالفضل 
راه چمني در خدمت ش�ما هستيم اما 
گويا خودتان هم در دوران دفاع مقدس 

رزمنده بوديد. 
 من در دوران جنگ تحميل��ي، كارمند صنايع 
دفاع ب��ودم و س��ال 1364 وارد كميته انقالب 
اس��المي ش��دم. با ش��روع جنگ خ��ودم را به 
جبهه هاي جنگ رس��اندم و توفي��ق حضور در 
عمليات هاي متعددي را پيدا ك��ردم. آن زمان 
28 سال داش��تم و پدر س��ه فرزند -دو دختر و 

يك پسر- بودم. 
حتماً همسرتان در نبود شما با سه فرزند 

سختي هاي زيادي كشيده است؟
بله؛ همس��رم خيلي ناراحت ب��ود. يك بار همه 
كارها را انجام دادم و سوار ماشين شدم كه بروم، 
همس��رم آمد و گفت: برو ولي من با اين بچه ها 
و مريضي ام چه كنم؟ خيلي ناراحت ش��دم. از 
ماشين پياده شدم و معذرت خواهي كردم. خيلي 
دغدغه داشتم كه خدايا من چطور جبهه بروم و 
دينم را ادا كنم. در نهايت همسرم را راضي كردم. 
سال بعد رضايت داد و من با همان حالت مريضي 
همسرم باز رفتم و چند ماهي منطقه بودم، انجام 
وظيفه كردم و برگشتم. مجروح نشده ام. توفيق 
شهادت هم كه نداشتم. اما پسرم ابوالفضل گوي 
سبقت را در شهادت از من ربود و آسماني شد. 
بعد از جنگ من صاحب يك دختر و يك پس��ر 
ديگر شدم و كاًل من چهار پسر و دو دختر داشتم 
كه ابوالفضل از ميان بچه هايم به شهادت رسيد. 
ش�ما رزمنده دف�اع مق�دس بوديد و 
پسرتان رزمنده مدافع حرم. كار كدام 
را سخت تر مي بينيد؟ اصاًل شباهتي به 

هم دارند؟
آن زمان تكليف بر اين بود كه جبهه برويم. جهاد 
بر همه آنها كه مي توانستند كاري از پيش ببرند 
و حضور داشته باشند واجب بود. همه عاشقانه 
حضور پيدا مي كردند و در امر ياري رساندن به 
جبهه و دفاع از كشور از هم پيشي مي گرفتند، 
رقابت زيبايي بود. اما بحث امروز مدافعان حرم 
كمي تف��اوت دارد. اصاًل ابوالفض��ل و مدافعين 
حرم مستثني هستند. آن روز حال و هوا و فضا 
فرق داشت. امروز بايد به خيلي ها بفهماني كه 
مدافعان ح��رم براي چه مي روند؟ ب��راي چه از 
جان و مال و خانواده شان مي گذرند تا از اسالم و 
كشور دفاع كنند. خيلي ها هم كه آگاهي ندارند 
مخالف��ت مي كنند و زبان به طعن��ه و كنايه باز 
مي كنند كه اگر مدافعان حرم مي روند براي پول 

است و امكانات و...

اما مدافعان ح��رم به رغم همه اي��ن حرف ها و 
كنايه ه��ا داوطلبان��ه و خودج��وش راه��ي 
مي ش��وند و كار بزرگي انجام مي دهن��د كه با 
همه هجمه ه��اي داخلي و خارج��ي خللي در 
اراده شان پيدا نمي شود. به نظر من كار مدافعان 
حرم س��خت تر از زمان جن��گ و دوران حضور 
ما در دفاع مقدس اس��ت، اما نكته اي هم وجود 
دارد؛ بعد از پايان جنگ وقتي مردم در گوش��ه 
و كنار مي نشس��تند و مي گفتند اگ��ر بار ديگر 
جنگي اتفاق بيفتد، كس��ي حاضر نخواهد بود 
براي دفاع از كشور و اس��الم راهي شود، با آغاز 
جنگ در سوريه و عراق و حمله تروريست هاي 
داعشي به حريم آل اهلل)ع( دالورمردان زيادي 
داوطلبانه راهي ميدان نبرد شدند و ثابت كردند 
كه اين حرف هاي پوچ ياوه گويي اي بيش نيست 
و با حضورشان سرافرازمان كردند و با شهادت و 

جان نثاري هايشان باعث افتخار كشور شدند. 
ابوالفض�ل چقدر پاي خاط�رات دوران 

جبهه و جنگ شما مي نشست؟ 
پس��رم از جبهه و جنگ و ش��هدا خيلي سؤال 
مي كرد. عاشق خدمت در سپاه بود. بعد از گرفتن 
ديپلمش عضو س��پاه شد. هميش��ه مي گفت 
مي خواهم سرباز واقعي آقا امام زمان)عج( باشم. 
الحمدهلل موفق هم شد. در س��پاه آموزش هاي 
سنگيني داش��ت. تاكتيك هاي نظامی خيلي 
سخت بود. من نگران بودم كه ابوالفضل نتواند 
آموزش هاي س��پاه را تحمل كند، اما از آنجا كه 
ورزشكار بود وكشتي گير، بدن آماده اي داشت و 
موفق شد تاكتيك هاي نظامي زيادي را ياد بگيرد 
و در فنون نظامي و رزمي تبحر خاصي پيدا كرد. 
دوست شهيدي داش�ت؟ يعني شهيد 
خاصي كه آن ش�هيد را ب�راي خودش 

الگو قرار بدهد؟
ابوالفضل ارادت خاصي به شهيد ابراهيم هادي 
داش��ت. ماهي دو بار با همس��رش به بهش��ت 
زهرا)س( مي رفت و در همين رفت و آمد ها بود 
كه همسرشان را براي شهادتش آماده مي كرد. 
آنجا به زيارت شهدا مي رفتند و با خواندن نماز و 

ادعيه بازمي گشتند. 
ابوالفض�ل متولد چه س�الي بود؟ كمي 

از ش�اخصه هاي اخالق�ي ش�هيدتان 
بگوييد. 

ابوالفضل متولد دوم اسفند 64 بود. ايشان حافظ و 
مربي قرآن بود. از همان دوران كودكي او را همراه 
خودم به مسجد مي بردم. همين رفت و آمدهايش 
به مس��جد او را بس��يار به دين عالقه مند كرد. 
كمي بعد مكبر مسجد شد. در محل زندگي مان 
مؤسس��ه اي به نام چهارده معص��وم )ع( بود كه 
ابوالفضل بع��د از دبيرس��تان به اين مؤسس��ه 
مي رفت و تمرين روخواني و حفظ قرآن مي كرد. 
پس��رم مداحي هم مي كرد. يك��ي از نيروهاي 
فعال مسجد بود. از سر كار كه برمي گشت خانه 
نمي آمد. پيگير كارهاي مس��جد مي شد. گاهي 
به ابوالفضل مي گفتم: »پس��رم كمي استراحت 
كن.« مي گفت: »بابا جان براي استراحت وقت 
بسيار است.« ما آن زمان معناي حرفش را درك 

نكرديم. منظور ابوالفضل »شهادت« بود. 
ابوالفض��ل بان��ي ي��ك هيئ��ت ب��ه اس��م 
مكتب الزينب)س( ب��ود كه در مس��جد محل 
خودمان راه اندازي اش ك��رده بود. خيلي اصرار 
داش��ت كه يك هيئت داش��ته باش��يم. همراه 
با دوس��تانش اين هيئت را سر و س��امان داد و 
همچنان هم پابرجاس��ت و امروز ه��م در نبود 
ابوالفضل، بچه ها هر هفته سه شنبه ها در هيئت 
مكتب الزين��ب)س(  مراس��م دارن��د. زيرزمين 

خانه خودمان را هم تبديل به حسينيه كرديم 
كه مراس��م هاي مذهبي در آن برگزار مي شود. 
تمام تالشم اين است كه ياد و خاطره شهيدمان 

زنده بماند. 
چطور شد كه پسرتان لشكر زينبيون 
و همراهي با بچه هاي پاكستاني را براي 

مجاهدت انتخاب كرد؟ 
پسرم از فعاليت ها و مسئوليت هايي كه در سپاه 
داشت، برايم صحبت نمي كرد. ابوالفضل حرف 
زدن در مورد مس��ائل نظام��ي را در خانه حرام 

مي دانست. مي گفت بروز اطالعات جان بچه ها 
را به خطر مي اندازد. من در جريان فعاليتش در 
لشكر زينبيون نبودم، اما فكر مي كنم به خاطر 
توانايي هايي كه داشت او را انتخاب كرده بودند. 
من بعد از ش��هادتش متوجه حضور و فعاليتش 
در لش��كر زينبيون ش��دم و متوجه شدم يكي 
از فرماندهان لش��كر زينبيون ب��وده كه همراه 
با نيرو هاي پاكس��تاني در مي��دان رزم حضور 

داشته است. 
از نحوه شهادتش اطالع داريد؟

نحوه ش��هادتش را همرزم ابوالفض��ل اينگونه 
برايمان روايت كرد: »قرار ب��ود عمليات را از دو 
محور آغاز كنيم. همه آماده شده بوديم. بچه هاي 
لشكر زينبيون مهياي رزم بودند. قبل از حركت 
ابوالفضل از من پرسيد: »از دنيا دل كنده اي؟« 
كمي تأمل كردم. ابوالفضل به من گفت: »تو حق 
داري، شما دو فرزند داري، اما من از دنيا دل كنده 
و غسل ش��هادت كرده ام.« اين آخرين جمالت 
ابوالفضل بود. عمليات آغاز شد، به سمت محل 

مورد نظر حركت كرديم.« 
يكي ديگر از دوس��تانش نقل مي كند: »قبل از 
عمليات ابوالفضل بر باالي يك بلندي رفت و رو به 
حضرت امام رضا)ع(  كرد و به آقا سالم داد و گفت: 
»السالم عليك يا علي ابن موسي الرضا)ع(« كمي 
هم با حضرت درددل كرد و از روي تپه پايين آمد. 
عمليات شروع شد و به خوبي هم پيش مي رفتيم. 
تيربار داعش��ي ها روي بچه ها آتش مي ريخت. 
ابوالفض��ل بلند ش��د و با آرپي جي مقرش��ان را 
زد. همه با صداي بلن��د تكبير گفتند. ابوالفضل 
به س��مت مقرش��ان حركت كرد تا موقعيت را 
بسنجد، اما متوجه شديم كه نيرو هاي تكفيري 
پاتك زده اند و جلوي ما را گرفته اند. ابوالفضل با 
درايتي كه داشت نيرو ها را به عقب هدايت كرد 
و خودش در منطقه ماند تا موقعيت را بررس��ي 
كند. خواس��تيم برگرديم كه متوجه شديم در 
محاصره هستيم. گفتم: »فرمانده دستور آمده 
برگرديم.« وقتي مي خواستيم برگرديم، من 10 
قدم از ابوالفضل جلوتر حركت كردم كه صداي 
»يازهرا«يي را شنيدم. وقتي برگشتم ديدم كه 
ابوالفضل با صورت به زمين خورد. از پش��ت سر 
به ما تيراندازي مي كردند، اما بچه هاي زينبيون 
اجازه ندادند پيكر شهيدشان روي زمين بماند. 
پاكستاني هاي غيور س��ينه خيز پيكر فرمانده 

شهيد ابوالفضل راه چمني را به عقب آوردند.«
من از همه بچه هاي لش��كر زينبي��ون به خاطر 
مجاهدت هايش��ان قدرداني مي كن��م؛ از اينكه 
اجازه ندادند پيكر شهيدمان ابوالفضل به دست 
داعشي ها بيفتد از آنها سپاسگزارم. اميدوارم جبهه 

مقاومت زمينه ساز ظهور امام زمان)عج( شود. 
در پايان اگر ام�كان دارد، خاطره اي از 

شهيدتان برايمان تعريف كنيد. 
پس��رم خيلي مهربان بود. هر زمان از س��ر كار 
برمي گش��ت فرقي نمي كرد كه چه س��اعتي از 
ش��بانه روز باش��د، ابتدا مي آمد من و مادرش را 
مي ديد و به دست هاي مادرش بوسه مي زد بعد 
به خانه اش مي رفت. به پدر و مادر احترام زيادي 
مي گذاش��ت. يك س��ال من وضع مالي خوبي 
نداشتم و همسرم دوس��ت داشت به كربال برود 
با من درميان گذاشت و من به همسرم گفتم به 
اندازه شما هزينه دارم ولي براي خودم نه، گفتم 
شما با كاروان به كربال برو، اما همسرم قبول نكرد 
و گفت: »بدون ش��ما نمي روم.« اين موضوع به 
گوش ابوالفضل رسيد. شب آمد منزل ما و گفت: 
»اسم هر دوي ش��ما را نوش��ته ام براي كربال«. 
اينطور شد كه هردويمان راهي كربال شديم. ما را 
به زيارت حرم ارباب فرستاد و كمي بعد خودش 

به ديدارش نائل شد.

گفت و گوي »جوان« با پدر شهيد مدافع حرم ابوالفضل راه چمني از فرماندهان ايراني لشكر زينبيون 

ما را به زيارت حرم برد و خودش به ديدار صاحب حرم رفت

هميشه مي گفت مي خواهم سرباز واقعي 
آقا امام زمان)عج( باشم. الحمدهلل موفق 
هم شد. در سپاه آموزش هاي سنگيني 
داشت. تاكتيك هاي نظامی خيلي سخت 
بود. من نگران بودم كه ابوالفضل نتواند 
آموزش هاي س�پاه را تحمل كند، اما از 
آنجا كه ورزشكار بود وكشتي گير، بدن 
آماده اي داشت و موفق شد تاكتيك هاي 
نظامي زي�ادي را ياد بگي�رد و در فنون 
نظامي و رزمي تبحر خاص�ي پيدا كرد
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