
يادکرد

واقعه طبس و نقش عناصر خائن داخلي در شهادت محمد منتظرقائم
رازهايي كه با بمباران بالگردهاي امريكايي مسكوت ماند

 غالمحسين بهبودي
اي�ن روزها که اخب�ار س�قوط هواپيماي 
اوکراين�ي داغ اس�ت و گمانه زني ه�اي 
بسياري در رابطه با داليل وقوع آن مطرح 
مي شود، بد نيست يادکردي از يك واقعه 
تاريخي داش�ته باش�يم. ارديبهشت ماه 
1359 وقتي که حماقت امريكايي ها منجر 
به شكس�ت آنها در طبس شد، همكاري 
تع�دادي از عناص�ر داخلي ب�ا نظاميان 
امريكايي مش�خص بود. جواد بهبودزاده 
از نيروهاي سپاه يزد در زمان وقوع حادثه 
مي گويد: بعدها مشخص شد که توپ هاي 
ضدهوايي در مس�ير پ�رواز هواپيماها و 
بالگرده�اي امريكايي جمع آوري ش�ده 
بود. همچنين به دس�تور بني ص�در، دو 
فروند بالگردي که در منطقه جا مانده بود، 
توسط جنگنده هاي خودي منهدم شدند!

واقعه طبس در چهارم ارديبهشت ماه 1359 
رخ داد. در اين زمان شش ماه از اشغال النه 
جاسوسي مي گذش��ت و اميد دولت كارتر 
براي بازگشت گروگان ها كمرنگ شده بود. از 
اين رو وي در حركتي ديوانه وار، يك واحد از 
نيروهاي ويژه خود كه به نيروي ديتا موسوم 

بودند را مأم��ور بازگردان��دن گروگان هاي 
امريكايي كرد. 

در تاري��خ مي خوانيم كه نيروه��اي ديتاي 
امريكايي با شش هواپيما و شش بالگرد خود 
را به طبس مي رس��انند. آنها مي خواستند 
به ته��ران بيايند و با ف��رود در اس��تاديوم 
امجديه )شهيد شيرودي( طي يك عمليات 
كماندويي، گروگان هاي النه جاسوس��ي را 
آزاد كنند. اما اين عمليات بنا به داليلي لغو 
مي شود و با وقوع طوفان ش��ن، يك فروند 
بالگرد با يك فروند هواپيماي س��ي-130 
برخ��ورد مي كند و تع��دادي از نظامي هاي 
امريكايي كشته مي شوند. باقي مانده نيروها 
نيز با دستپاچگي به ناو هواپيمابري كه از آن 
برخاسته بودند برمي گردند درحالي كه چهار 

بالگرد روي زمين جامانده بود. 
روز بعد يعني پنجم ارديبهشت ماه 1359، 
شهيد محمد منتظر قائم فرمانده سپاه يزد 

به هم��راه تع��دادي از همرزمانش تصميم 
مي گيرن��د به محل وق��وع حادث��ه بروند و 
اوضاع را بررس��ي كنند. اما آنها هرگز تصور 
نمي كردند كه با فرار امريكايي ها، توس��ط 
جنگنده ه��اي خودي م��ورد حمل��ه قرار 

بگيرند. 
بهبودزاده از شاهدان حادثه مي گويد: محمد 
و نيروهايش كه به بالگردها مي رسند، تنها 
فرصت مي كنند نگاهي اجمالي به وس��ايل 
داخل بالگرده��ا بيندازن��د. مي گفتند پول 
ايراني زيادي داخ��ل بالگردها ب��ود، اما در 
همين لحظه س��ر و كله دو فروند جنگنده 
از راه مي رسد و اين هواپيماها طوري پرواز 
مي كردند كه انگار از نيروهاي ما مي خواستند 

منطقه را ترك كنيم. 
جنگنده هايي كه رفتاري تهديدآميز داشتند، 
دو فروند فانتوم اف4 بودند كه از جنگنده هاي 
پركاربرد نيروي هوايي به ش��مار مي رفتند. 
فانتوم ها مدتي در منطق��ه پرواز مي كنند و 
چون درمي يابند ك��ه نيروهاي محمد قصد 
ندارند به اين راحتي ها محل را ترك كنند، 

اقدام به تيراندازي مي كنند. 
بهبودزاده مي گويد: آنها ش��روع به شليك 

كردند طوري كه يك��ي از بالگرده��ا بر اثر 
تيراندازي فانتوم ها منفجر شد. تركش هاي 
حاصل از آن ب��ه قلب محم��د منتظر قائم 
برخورد كرد و به شهادت رسيد. سه نفر ديگر 
از بچه ها به نام هاي سامعي، الور و درستكار 

هم مجروح شدند. 
بعدها فرمان��ده نيروي هواي��ي گفت كه از 
فرمانده كل قوا يعني بني صدر دستور داشته 
است. بني صدر هم اينطور استدالل كرد كه 
او مي خواست ادوات برجاي مانده از دشمن 
را منهدم كن��د تا مبادا به دس��ت بيگانگان 
بيفتد! واقعيت هرچه بود، به قول بهبودزاده 
حتي آمدن نمايندگان ش��وراي عالي دفاع 
و بررسي هاي تكميلي تر نيز نتوانست علت 
حقيقي انهدام بالگردهاي امريكايي توسط 
نيروهاي خودي و همينطور شهادت محمد 

منتظر قائم را روشن كند. 
چند ماه بعد تيمس��ار باقري فرمانده وقت 
ني��روي هواي��ي در زمان واقع��ه طبس، در 
فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. در اين زمان 
به تازگي بني صدر از ايران خارج شده بود و 
اينطور عنوان مي شد كه وي نيز قصد داشته 

به او بپيوندد. باقري كمي بعد اعدام شد. 
ماجراي طبس به خوبي نشان داد كه هرگاه 
عناصر خائن داخلي با دشمن بيگانه همراه 
مي ش��وند، فاجعه اي در كشور رخ مي دهد. 
ش��هيد محمد منتظر قائم، يك��ي از اولين 
قربانيان خيانت عناصر داخلي بود، اما وقايع 
بعدي نشان داد كه وي آخرين قرباني جريان 

خودفروخته داخلي نيست.
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ماجراي طبس به خوبي نشان داد که 
هرگاه عناصر خائن داخلي با دشمن 
بيگانه همراه مي ش�وند، فاجعه اي 
در کشور رخ مي دهد. شهيد محمد 
منتظر قائم، يكي از اولين قربانيان 
خيانت عناصر داخلي بود، اما وقايع 
بعدي نشان داد که وي آخرين قرباني 
جريان خودفروخته داخلي نيست

گفت وگوي »جوان« با شهربانو حاجي زاده، مادر شهيد محمد چوبدست که پيكرش 9 سال مفقود بود

معناي مفقوداالثر شدن را با فقدان محمد فهميدم
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول كلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
با معرف�ي پدر ش�هيد محمدطاه�ا اقدامي 
با خانواده ش�هيد محمد چوبدس�ت، يكي 
از 51 ش�هيد ش�هر وزوان آش�نا ش�ديم. 
ش�هيد محم�د چوبدس�ت از ش�هداي 
عمليات والفجر4 اس�ت ک�ه در 27 مهر ماه 
س�ال 1362در پنجوين ع�راق مفقوداالثر 
مي ش�ود. وقت�ي خب�ر مفقوداالثر ش�دن 
محمد را براي مادرش ش�هربانو حاجي زاده 
 آوردند و گفتند تعداد ديگ�ري از بچه ها در 
اي�ن عملي�ات مفقوداالثر ش�ده اند، مادر با 
تعجب مي پرسد، مفقوداالثر شدن يعني چه؟
عبارتي که او را 9 سال چشم انتظار گذاشت تا 
اينكه سال 1371 باقي مانده پيكر پاك و مطهر 
محمد به همراه دو تن از دوستان همرزمش 
ش�هيد رضا نقي�ان و احم�د خوش کيش به 
وط�ن بازگش�ت و به خاك س�پرده ش�د. با 
ش�هربانو حاجي زاده مادر 88 س�اله شهيد 
محمد چوبدس�ت همكالم شديم تا از سيره 
و من�ش فرزن�د ش�هيدش بيش�تر بدانيم. 

اهل کجا هستيد؟ چند فرزند داريد؟ 
من اهل شهر وزوان بخش ميمه اصفهانم و مادر 
هفت فرزند هستم؛ سه پس��ر و چهار دختر. از 
ميان بچه هايم محمد به شهادت رسيد و علي 
جانباز شد. محمد س��ومين فرزند من و متولد 
تيرماه س��ال 1343بود. همسرم به سختي كار 
مي كرد تا رزقي حالل دربياورد. من هم با عشق 
به اهل بيت عصمت و طهارت به محمد ش��ير 
مي دادم تا محمد با محبت خاندان پيامبر بزرگ 
ش��ود. او از همان دوران كودكي در مس��جد و 
هيئات مذهب��ي حضور پيدا ك��رد و در فضاي 

مذهبي بزرگ شد. 
بچه ها چط�ور در جريان انق�الب قرار 

گرفتند؟
بچه ها همراه با مردم در راهپيمايي ها و تجمع ها 
عليه رژيم طاغوت شركت مي كردند. محمد و 
برادرش با اينكه سن و س��ال زيادي نداشتند، 
در اين مراس��م پيش��گام بودند. پسرم محمد 
روحيه انقالبي بااليي داش��ت. در مدرس��ه هم 
فعاليت مي ك��رد. يك بار عكس ش��اه را كه در 
خانه بود، آتش زد. تا ديدم گفتم: »چرا اين كار را 
مي كني؟!« گفت: »مادر شما حاال نمي دانيد.« 
راست مي گفت؛ بعد ها فهميدم منظور و هدف 
محمد از اين نوع رفتارها چه بود. بعد از پيروزي 
انقالب و تشكيل بسيج محمد به عضويت بسيج 
درآمد و در تم��ام برنامه هاي فرهنگي بس��يج 
حضور داش��ت.  در دبيرستان ش��ريعتي ميمه 
مشغول به تحصيل بود كه با آغاز جنگ تحميلي 
و شرايط خاص جنگي در كشور درس و مدرسه 
را رها كرد و عزم رفتن به جبهه كرد. محمد در 
دوره هاي آموزش نظامي پادگان غدير اصفهان 
شركت مي كرد تا بتواند براي اعزام به جبهه خود 

را مهيا نمايد. 
ابتدا کدام يك از پسر ها به جبهه اعزام 

شد؟
ابتدا برادرش علي ب��ه جبهه رفت و در عمليات 
رمضان سال 61 مجروح و جانباز شد. با جانباز 
شدن علي، محمد رفت تا اسلحه برادرش زمين 
نماند. محمد سال 62 يعني در 18، 19سالگي 
راهي جبهه شد. پس از مدتي به خانه برگشت و 
از تمامي افراد فاميل و آشنايان حالليت گرفت. 
ش�ما مخالفت�ي ب�ا حض�ور بچه ه�ا 

نداشتيد؟
مخالف حضور بچه ها نبودي��م. در آن روزهاي 
جنگي هركس��ي هركاري از دستش برمي آمد 

براي كمك و دفاع از اسالم و كشور انجام مي داد. 
علي آقا كه مجروح شد و آمد محمد خوشحال 
بود. مي گفت: »من هم مي روم، من ديگر صبر 
نمي كنم.« پ��درش گفت: »تو ن��رو. علي رفته 
مجروح شده.« گفت: »نه. من بايد بروم.« ابتدا 
هرچه گفتم درس��ت را ادامه ب��ده گفت: »نه. 
مي خواهم بروم جبهه.« محمد با اطمينان خاطر 

اين راه را انتخاب كرده بود. 
محمد چه مسئوليتي در جبهه داشت؟

پس��رم محمد آرپي جي زن گروهان 2 گردان 
حضرت ابوالفضل)ع( لشكر 14 امام حسين)ع( 
بود. در مدت حضورش از ناحيه چشم و دست 
مجروح شد، اما هيچ كدام مانع نشد تا صحنه 
را خال��ي كند. اولي��ن نقطه اي كه ايش��ان در 
آن حاضر ش��د توپخانه منطقه دارخوين بود. 
ش��ش ماه در جبهه بود و بعد آمد و س��پاهي 
شد. چهار ماهي در جبهه بود، تا اينكه مجدد 
راهي سنندج شد. طي يك سال، دو سه مرتبه 
به مرخصي آم��د. وقتي ب��ه مرخصي مي آمد 
براي ما از احواالت جبه��ه صحبت نمي كرد. 
گاهي از شهامت دوس��تانش برايمان خاطره 
تعريف مي كرد. از سختي ها و تلخي هاي جبهه 
نمي گف��ت تا م��ا ناراحت نش��ويم. هرچند ما 
برخي از اتفاقات و عمليات ه��ا را در تلويزيون 
مي ديديم. محمد خيلي س��ر به زير بود. وقتي 
مي پرسيديم در جبهه چه خبر است، مي گفت: 
»خبري نيست.« با شروع عمليات والفجر4 در 
عين حالي كه جراحت ه��اي قبلي اش خوب 
شده بود به جبهه بازگشت و 27 مهرماه 62 به 

شهادت رسيد و مفقوداالثر شد. 

نحوه شهادت به چه صورت بود؟
يك��ي از همرزمان��ش از آخري��ن لحظاتي كه 
محمد را ديده ب��ود، مي گفت كه ما كنار تپه اي 
زخمي افتاده بوديم، محمد و دوستش كنار ما 
آمدند. محمد آرپي جي روي كولش بود. از من 
پرسيد: »شما ها سالميد؟« گفتم: »بله خوبيم، 
ش��ما به راهتان ادامه بدهيد.« آرپي جي روي 
كولش و نارنجك بر ش��ال كمرش آويزان بود. 
از ما خداحافظي كردند و رفتن��د. هنوز از كوه 
باال نرفته بودند كه گويي همانجا به ش��هادت 
رسيدند، اما خبر شهادتش را به ما اعالم نكردند 

چون قطعي نبود. 
چطور شد که پيكر ايش�ان در منطقه 

ماند؟
گويا در جريان عمليات منطقه به دست دشمن 
مي افتد و پيكر ها جا مي ماند. فقط به ما گفتند 
ش��هيد محمد چوبدس��ت مفقوداالثر اس��ت. 
من كه تا آن زمان معناي مفقوداالثر ش��دن را 
نمي دانستم، پرسيدم: »مفقوداالثر يعني چي؟« 
گفتند: »يعني اينكه مش��خص نيست شهيد 
شده باشد يا اسير. حرف و حديث ها معموالً در 
اين مواقع زياد اس��ت.« اتفاقاً گفتند اسير شده 
اما هرچه تحقيق كردي��م و پيگيري به نتيجه 
نرسيديم. خيلي پرس وجو كرديم. گويا بعد از 
شهادت بچه ها منطقه زير آتش شديد توپخانه 
دشمن قرار مي گيرد و پيكر محمد و همرزمانش 
در منطقه مي ماند. آنجا بود كه معني مفقوداالثر 

شدن را فهميدم. 

چش�م انتظاري براي مادران ش�هداي 
مفقوداالثر س�خت بود. اين 9 سال بر 

شما چطور گذشت؟!
براي مادر انتظار بازگش��ت فرزند سخت است، 
اما كار وقتي س��خت تر مي ش��ود كه در جنگ 
باش��ي و از عاقبتي كه بر سر پس��رت هم آمده 
بي اطالع باش��ي. همه اين ايام با توكل و توسل 
به اهل بيت)ع( گذشت. هرچند با دلتنگي بود 
اما همين كه به ياد م��ي آوردم فرزندم در راه و 
مسيري صحيح قدم برداشته دلخوشي برايم بود 

و دلم آرام مي گرفت. 
شهدا را كه مي آوردند براي تشييع و تدفينشان 
مي رفتيم. هميشه چشم انتظار بوديم كه روزي 
ش��هيدمان برگردد. يك بار گفتند 300 شهيد 
گمنام را تفحص و شناسايي كرده اند. در همين 
ايام بود كه با پس��رم علي كه جانباز است تماس 
گرفته و گفتند كه براي شناس��ايي و تأييد بايد 
برويم. علي رفت. محم��د و دو همرزم ديگرش 
كه در يك عمليات و با هم مفقود ش��ده بودند، 
شناس��ايي ش��ده بودند.  محمد 9 س��ال بعد از 
شهادتش يعني در سال 71 پيكر پاك و مطهرش 
به همراه دو تن از دوستان همرزمش شهيد رضا 
نقيان و شهيد احمد خوش كيش به وطن بازگشت 
و در گلزار ش��هداي ش��هر زادگاه��ش به خاك 
سپرده ش��د. آنچه از محمد برايم آوردند، چند 
تكه استخوان و پالك بود اما اينطور آمدن جوان 
رعنا و رش��يدم هم برايم كفايت مي كرد. مراسم 
باشكوهي براي ش��هداي تازه از راه رسيده مان 
برگزار كرديم و در گلزار شهداي وزوان با استقبال 

مردم شهيدپرور به خاك سپرده شدند. 
خاطره اي از ايشان داريد؟

محمد پس��ر خيلي خوبي بود كه با شهادتش 
عاقبت  به خير شد. اهل نماز و بسيار باايمان بود. 
ارادت خاصي به اهل بيت)ع( و امام حسين)ع( 
داشت. در همه مراسم ها و هيئات عزاداري اين 
بزرگواران شركت مي كرد. مكبر مسجد بود. در 
خانه دعاي كميل و ختم قرآن برگزار مي كرد. 
بس��يار خوش��رو و مهربان بود و در ميان همه 
دوستان و بس��تگان به اخالق نيكو و شايسته و 

چهره اي بشاش و شاد زبانزد بود. 
محمد مي گفت حواستان باشد كه اسراف نكنيد. 
رزمنده ها در جبهه به خيلي وسيله و امكانات نياز 
دارند. آخرين باري كه مي خواست برود انگشت 
من را گذاشت رو جوهر و نامه را مهر كرد بعد با 
دستش زد به پش��تم و گفت: »مي خواهم مادر 
شهيدت كنم!« گفتم: »من لياقت ندارم!« گفت: 
»چرا لياقتش را داري ننه. تو به من شير دادي. 
تو من را بزرگ كردي. تو لياقتش را داري.« به 
او مي گفتم: »برو جبهه اما نگو كه من ش��هيد 
مي ش��وم.« مي گفت: »نه؛ اصل كار اين اس��ت 
كه شهيد شويم، اما مهم اين است كه تو راضي 
باشي كه من شهيد شوم.« من هم قلباً راضي به 

رضاي خدا بودم. 
در بخش هاي��ي از وصيتنام��ه ش��هيد محمد 

چوبدست چنين آمده است: 
بازگشت همه به سوي اوست و شهادت موجب 
زودتر و با عزت به مقصد رس��يدن است. خون 
حسين)ع( س��االر ش��هيدان عالم خروشيدن 
گرفته است و با عظمتي وصف ناپذير و با شكوهي 
دلپذير اين بار صحنه هاي پهن دشت جنوب و 
غرب ايران كرباليي اس��ت و ياران حسين)ع( 
لبيك گوي��ان گروه گ��روه به خيل عاش��قان او 

مي پيوندند. 
اي پدر و  اي مادر! از اينكه حق فرزندي را نسبت 
به شما ادا نكردم مرا ببخشيد. شما بايد افتخار 
كنيد كه فرزندتان را در راه خدا داده ايد. خداوندا! 
اينكه يك جان بود ك��ه در راه تو جهاد كردم و 
تقديم نمودم. اگر هزاران جان داشتم در راه تو با 
كافران و منافقان مي جنگيدم و آن را مي دادم. 

پدر و مادر عزيزم! شما در معرض امتحان الهي 
هستيد و اگر در اين امتحان فارغ شويد خوشا 
به حالتان. در آخر از شما پدر و مادر، برادران و 
خواهرم و كليه بستگان طلب صبر زينب گونه را 
خواستارم و شما را به خداوند عّزوجل مي سپارم 
و براي همه شما توفيق ش��هادت در راه خدا را 

طلب مي كنم.

9 سال بعد از شهادتش يعني در سال 
71 پيكر پاك و مطه�ر محمد به همراه 
دو تن از دوس�تان همرزمش ش�هيد 
رضا نقيان و شهيد احمد خوش کيش 
به وطن بازگش�ت و در گلزار شهداي 
ش�هر زادگاهش به خاك سپرده شد. 
آنچ�ه از محم�د برايم آوردن�د، چند 
تكه اس�تخوان و پالك ب�ود اما همين 
آم�دن ج�وان رعن�ا و رش�يدم برايم 
کفايت مي کرد. مراسم باشكوهي براي 
ش�هداي تازه از راه رسيده مان برگزار 
کرديم  و در گل�زار ش�هداي وزوان با 
استقبال مردم به خاك سپرده شدند
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