
دکتر چيزي در آن نيس��ت. لذا بعداً اين دو تا را پس 
دادند و تنها مقداري پول را که در س��اک بود با خود 
بردند. چمدان کوچکي از پس��ر آقاي موس��ي صدر، 
صدرالدين ص��در هم در ماش��ين بود ک��ه آن را هم 

بردند. 
حضرت امام )ره( از ايش�ان خواس�تند به 

هيئت دولت بروند؟ 
بحث خواستن نبود. امام به ايشان فرمودند در ايران 
بمان و بعد هم مأموريت دادند عضو ش��وراي مرکزي 
تشکيل سپاه باشد، چون او تنها فردي بود که تجربه 
کافي هشت ساله از گروه هاي مردمي � نظامي يعني 
س��پاه داش��ت. به هر حال او ديگر در اي��ران ماند و 
در ارديبهش��ت ماه ب��ود که به هيئ��ت دولت دعوت 
ش��د و به عنوان معاون نخس��ت وزير در امور انقالب 

مأموريت هايش را انجام مي داد. 
 در غائله کردس�تان چالش  دکتر چمران با 

دولت موقت بر سر چه مسائلي بود؟ 
چالشي نبود. اوالً رفتنش به کردستان با درخواست 
خود مهندس بازرگان بود. ايشان گفت به پاوه برويد 
و مث��ل جريان ِس��رو در آذربايجان غربي مش��کل را 
حل کنيد، چون دکتر چم��ران ابتدا به ِس��رو رفت. 
دموکرات ها به پاس��گاه هاي ِسرو آمدند و چند سرباز 
را ش��هيد کردند و وارد خاک ايران شدند و پل قطور 
را که راه آه��ن از آن عب��ور مي کرد تخري��ب کردند 
و راه آهن قطع ش��د. ش��هيد چمران همراه ش��هيد 
فالحي که فرمانده ني��روي زميني بود به آنجا رفت و 
از لش��کر 16 زرهي تعدادي نيرو برداشت و با زحمت 
بسيار فراواني آنها را به منطقه برد و باالخره همه آن 
جريانات را خنثي و ِسرو را آزاد کرد و دموکرات ها از 
ايران گريختند و منطقه را پاکسازي کرد و برگشت. 
لباس چريکي به تن کرد و تفنگ به دس��ت گرفت و 
جنگيد و آنجا را آزاد کرد و برگشت. بعد حادثه مريوان 
پيش آمد که ضد انقالب تعدادي از پاس��داران را در 
خانه سپاه سر بريد و دکتر چمران به آنجا رفت و يک 
هفته ماند تا توانس��ت مريوان را آرام کند و نيروهاي 
ضد انق��الب را از مريوان بيرون بران��د. بعد همه آنها 

جمع شدند و به پاوه رفتند و آنجا را محاصره کردند و 
آن حوادث را به وجود آوردند که دکتر چمران همراه 
با ش��هيد فالحي با هليکوپتر به وسط حلقه محاصره 
دش��من رفت که کار بسيار ش��جاعانه اي بود. همه از 
وسط حلقه محاصره مي گريزند، اما اينها رفتند و در 
حلقه محاصره نشستند. دکتر حدود 72 ساعت آنجا 
ماند و جنگيد و باالخره حلقه محاصره پاوه را با فرمان 
عجيب و فراموش نشدني حضرت امام شکست. خود 
دکتر چمران هميشه تأکيد مي کرد اين فرمان بود که 

محاصره پاوه را شکست. 
البته قبل از اينکه نيروها برس��ند، ايشان تا ظهر پاوه 
را آزاد کردند. نيروه��اي کمکي تازه بع��د از ظهر به 
منطقه رسيدند. بعد دکتر چمران را به تهران احضار 
کردند که نيامد ت��ا وقتي که آي��ت اهلل طالقاني فوت 
کردند و او به خاطر رحلت ايش��ان به تهران آمد. بعد 
اعالم کردند که مردم ديگر به پ��اوه نروند و نيازي به 
کمک نيس��ت و ژاندارمري آنجا را پاکسازي مي کند. 
دکتر معتقد بود ژاندارمري اين توان را ندارد و بعد از 
مدت کوتاهي ضدانقالب دوباره بخشي از آن منطقه را 
گرفت. البته دکتر چمران تعدادي نيرو را در سردشت 
گذاشت و نگذاشت تمام منطقه به دست ضد انقالب 
بيفتد و خوشبختانه بخش عمده اي از آن منطقه را با 
کمک نيروهاي نظامي، پاس��دار و نيروهاي داوطلب 
مردمي که خودش به آنجا برده بود، آزاد نگه داش��ت 
و تا جنگ تحميلي هم نيروهايش در سردشت، پاوه 
و جاهاي ديگر بودند و بعداً همه آنها را به خوزستان 

منتقل کرد. 
اختالف دکتر چمران با دولت موقت بر سر 

چه مسائلي بود؟
ببينيد دکتر بي غرضانه کار خودش را مي کرد. ايشان 
هم در قبال کساني که به هيئت دولت حمله بي جا و 
مسائلي را مطرح مي کردند، از دولت دفاع مي کرد و هم 
وقتي مي ديد هيئت دول��ت به راهي مي رود که مورد 
قبول او نبود، زير بار نمي رفت. مثاًل همه اعضاي هيئت 
دولت به خاطر مسائلي که در مجلس خبرگان تدوين 
قانون اساسي مي گذشت به قم رفتند و استعفايشان 

را خدمت امام تحويل دادن��د، امام هم به آنها گفتند: 
»برويد و کارتان را انجام بدهيد« اما دکتر چمران نه 
استعفا داد و نه همراهش��ان رفت. در چنين مواقعي 
دکتر کاماًل روش آزادمنش��انه خود را نشان مي داد. 
ماجراي کردس��تان يکي از چالش ها ب��ود. ماجراي 
استعفا چالش ديگري بود. فروش هواپيماهاي F14 و 
ماجراي جهاد سازندگي همين طور. دکتر با بچه هاي 
جهاد سازندگي جلس��ات هفتگي داشت، ولي دولت 
زياد با اينها موافق نبود. هيئت دولت با سپاه مشکالتي 
داشت، ولي دکتر چمران با آنها مشکلي نداشت و سپاه 

را شکل و دو دوره به آنها آموزش داد. 
دکتر چمران چطور به عنوان نخستين وزير 

دفاع کشور بعد از انقالب انتخاب شدند؟ 
بعد از آن ک��ه جريان پاوه پيش آم��د و دکتر چمران 
از پاوه برگشت، حضرت امام)ره( ايشان را خواستند 
و به دکتر گفتند ب��ه وزارت دفاع ب��رود و وزير دفاع 
شود. ايش��ان از نظر اداري و س��ازماني، نظامي نبود 
ولي به عنوان اولين وزير دفاع در تاريخ ايران با حکم 
حضرت امام به عنوان فرمانده کل قوا به س��مت وزير 
دفاع برگزيده شد و به وزارت دفاع رفت و بعد از اينکه 
دولت موقت منحل شد، ايشان در همان وزارت دفاع 
ماند و حتي ش��هيد رجايي هم که آم��د، مدتي وزير 
دفاع بود تا اينکه نماينده مردم شد و به مجلس رفت 
و ديگر  نتوانست وزير باش��د، بنابراين شهيد فکوري 

وزير دفاع شد. 
دکتر چمران در دوران وزارت دفاع  با دولت 

چالشي هم داشتند؟ 
خير، چون مدتي بعد دولت موقت استعفا کرد و امور 
به دست شوراي انقالب اداره مي شد و دکتر چمران در 

اين زمينه با آنها اختالف نظري نداشتند. 
از دکت�ر چمران به عنوان کس�ي که ارتش 
را مورد اصالح قرار داده ياد مي ش�ود. اين 

مسئله چطور اتفاق افتاد؟ 
ايش��ان واقعاً در اول انقالب اصالح��ات عميقي را در 
ارتش به وجود آورد که هنوز هم آن اصالحات نمونه 
هستند چون تا آن موقع هنوز ارتش اصالح و پاکسازي 

دکتر چمران هشت روز بعد از ورود امام 
به ايران براي آقاي يزدي که آن موقع 
معاون نخست وزير بودند تلکسي زد و 
بس�يار متواضعانه پرسيد، »آيا من به 
دردتان مي خورم که به ايران بيايم؟« 
اما  متأسفانه دوستان نهضت آزادی که 
پس از شهادت دکتر دائمًا دم از دکتر 
چمران مي زنند، آن زمان به تلکس او 
هيچ پاسخي ندادند. من که آن موقع 
در نخست وزيري بودم به اتاق تلکس 
رفتم و پاس�خ مثبت دادم که بياييد و 
اجازه هم صادر شد. وقتي هم که دکتر 
چمران به ايران آمد، حتي يک نفرشان 

هم براي استقبال به فرودگاه نرفت!

بعد از آنکه دکتر چمران به ديدن امام 
رفت، امام خيلي از ديدن او خوشحال 
شدند و از ايشان پرس�يدند: »چه کار 
مي خواهي�د بکني�د؟« دکتر پاس�خ 
داد: »مي خواهم به لبن�ان بروم. « امام 
فرمودند: »در اي�ران بمانيد.  اگر ايران 
درست شود، لبنان هم درست خواهد 
شد. جاهاي ديگر هم درست خواهند 
ش�د.« اين کالم امام )ره( ب�راي دکتر 
کافي ب�ود و ديگر هم به لبن�ان نرفت
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شهید چمران در قضاياي كردستان 
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نشده بود و قوانين طاغوتي بر ارتش حاکم بود. در 
سالگرد ش��هادت دکتر چمران در سال گذشته، 
سرتيپ حاتمي، وزير دفاع فعلي تشريف آوردند 
و مدارک وزارت دفاع در اين زمينه را بررس��ي و 
سخنراني بسيار خوب و مستندي را ارائه دادند و 
کارهاي اصالحي دکتر چمران را که در آن زمان 
در وزارت دفاع انجام داده بود � اعم از قوانين اداري 
و مالي به خصوص در توانمندسازي صنايع دفاعي 
� ارائه دادند. دکتر چمران يک دانش��مند بزرگ 
فيزيک الکترونيک و در زمينه صنايع دفاعي يک 
اس��تاد برجس��ته بود و در زماني که تِزش را ارائه 
داد، در تمام دنيا نظير او 10 نفر هم نبودند. چنين 
ش��خصيت علمي روي راه اندازي صنايع دفاعي 
اصرار کرد و مرکز گس��ترش صنايع نظامي را که 
دارد کارهاي موشکي و امثالهم را انجام مي دهد، 
راه انداخت. در حالي که پيش از آن چنين بخشي 
در وزارت دفاع وجود نداش��ت و ايش��ان آن را به 
وجود آورد و اولين کسي را هم که به عنوان رئيس 
آنجا گذاشت، آقاي خوانس��اري، استاد دانشگاه 
ش��ريف بود که از او دعوت کرد که بيايد و رئيس 
مرکز گس��ترش صناي��ع دفاعي بش��ود که تمام 

پيشرفت هاي صنايع دفاع را دنبال مي کند. 
در مقام ب�رادر ويژگي بارز ش�خصيتي 

دکتر چمران را چه می دانيد؟ 
ايش��ان ش��خصيت جامع االضدادي داشت. اگر 
بگوييم عالم بود، درست گفته ايم، چون دانشمند 
بزرگ فيزي��ک الکتروني��ک، فيزيک پالس��ما و 
فيزيک هسته اي بود. دانش��مند واقعاً بزرگي بود 
و همي��ن يک ويژگي کافي اس��ت ک��ه او را جزو 
مشاهيرمان به حساب بياوريم. اگر بگوييم رزمنده 
و فرمان��ده اي بزرگ در جنگ ه��اي چريکي و به  
طور کلي جنگ هاي بزرگ بود و هش��ت سال در 
مقابل اس��رائيل و فاالنژهاي لبنان جنگ واقعي 
کرد و بعد هم به ايران آم��د و همه اين توانايي ها 
را نش��ان داد، باز هم درست اس��ت. اگر بگوييم 
يک عارف وارس��ته عجيب بود، باز هم درس��ت 
اس��ت. نيايش هاي عارفان��ه و روحي��ه عارفانه او 
واقعاً بي نظير بود. ع��ارف و زاهد در عبادت و زهد 
و تقوا. اگر بگوييم آدم خالص و وارسته اي بود، باز 
درست گفته ايم. اگر بگوييم مدير برجسته اي بود 
باز هم درس��ت گفته ايم. مدير برجسته و توانايي 
بود که هر جاي دنيا رفت س��ازمان تشکيل داد و 
مديريت کرد و نمونه هايش هم فراوان بودند. اگر 
بگوييم سياستمداري برجسته بود، باز هم درست 
گفته ايم. جمع کردن همه اينها با هم عجيب است. 
اگر بگوييم هنرمندي بزرگ بود، باز هم درس��ت 
گفته ايم. خط، نقاشي  و سخنراني ها. . . نقاشي هاي 

جالبي که از خودش به يادگار گذاشته است. استاد 
خط بود و روحيه هنرمندانه اي داشت و مطالعات 
هنري وسيعي مي کرد. خودش تاريکخانه عکاسي 
داشت و کارهاي هنري عکاسي انجام مي داد. در 
کنار ويژگي هايي که گفتم، اين ويژگي ها خيلي 
عجيب هستند و با هم جمع نمي ش��وند، ولي او 
توانسته بود همه اين صفات متضاد را با هم جمع 

کند و هنر او نيز در همين توانايي نهفته بود. 
برخورد دکت�ر چمران با مخالفانش�ان 

چگونه بود؟ 
در ش��رايط عادي ب��ا کمال نرم��ش و صميميت 
مي پذيرفت و مي نشس��ت و بحث مي کرد. چون 
رياضياتش قوي بود و فلس��فه هم مي دانست، در 
استدالل و سخنوري اس��تاد بود. حتي در لبنان 
هم ک��ه بود با زب��ان عربي مباحثاتي داش��ت که 
آنها را نوش��ته اس��ت و ما در کتاب هاي »لبنان« 
و »خدا بود و ديگ��ر هيچ نبود« چ��اپ کرده ايم. 
مناظرات و مباحثات خود را با گروه هاي چپ گراي 
فلسطيني و لبناني نوشته است که چگونه با آنها 
بحث مي کرد. ساعت ها بحث و استدالل مي کرد. 
وقتي مي  آمدند و قصد کشتن و تخريب داشتند، 
با قدرت و صالبت تمام در مقابلشان مي ايستاد و 
از هيچ چيزي نمي ترسيد. در مقابل دشمن بعثي 
هم همين طور بود و با دست خالي، مقابل دشمن 
ايس��تاد و آنها را حدود 100کيلومتر عقب راند و 
اگر نبود، اهواز قطعاً سقوط کرده بود. اهواز نيمه 
محاصره بود و دکتر آنج��ا را مثل پاوه از محاصره 
بيرون آورد. دشمن تا چند کيلومتري اهواز پيش 
آمده بود و هيچ نيرويي هم که دفاع کند در مقابل 
او نبود و دکتر چمران با نيروهاي داوطلب خودش 
ايس��تاد و با جن��گ آب و ابت��کارات ديگر علمي 
نيروهاي بعثي را تا 26 کيلومتر عقب برد. از طرف 
دهالويه هم تا چند کيلومتر عقب راند. اين کارها 
فقط از عهده يک نابغ��ه برمي آيد و براي يک آدم 

عادي ممکن نيست. 

با توجه به مشغله فکري و کاري دکتر 
چمران هيچ گاه شاهد عصبانيت شان 

شده بوديد؟
نه، دکتر انس��ان فوق العاده لطيفي بود و اغلب 
با سکوت و بزرگ منش��ي برخورد مي کرد و من 
گاهي اوقات از ميزان لطافت او ناراحت مي شدم 
و کمي حرص و جوش مي خ��وردم که آخر چرا 
تا اين حد مدارا مي کني؟ ايش��ان گاهي اوقات 

مي خنديد و مرا دلداري مي داد. 
دکتر ي�زدي در يک�ي از مصاحبه هاي 
خ�ود عنوان مي کن�د که رفت�ار دکتر 
چمران با خانواده امريکايي اش مناسب 
نبود. به نظر ش�ما اي�ن تحليل چقدر 

مقرون به واقعيت است؟ 
اگر به ظاهر و بر اس��اس احساس��ات و عواطف 
تحليل کنيم، اين پرس��ش مطرح مي ش��ود که 
چرا ايشان گذاشت همسر و فرزندانش به امريکا 
بروند و خودش نرفت؟ دکتر به همسرش گفته 
بود زندگي من زندگي خاصي است و نمي خواهم 
در امريکا بمانم و ممکن اس��ت به نقاط مختلف 
دنيا بروم و او هم قبول کرده بود که هر جا بروي 
مي آيم. دکتر ابت��دا به مصر رفت و همس��رش 
هم همراه او آمد و دو س��ال در مصر ماند. واقعاً 
هم ايثار و گذش��ت زيادي ک��رد، چون در مصر 
زندگي خيلي سختي داشتند. بعد از فوت جمال 
عبدالناصر به امريکا برگش��تند و بع��د از دکتر 
دعوت شد به لبنان برود. تصميم گرفت به لبنان 
برود و همسر و چهار فرزندش هم او را همراهي 
کردند. فرزند کوچکش، جمال دو س��ال داشت 
و موقعي که از لبنان رفتند چهار س��اله ش��ده 
بود. س��ه تاي ديگر هم علي و رحيم و دخترش 
روشن در لبنان در مدرسه صنعتي جبل عامل 
که مدرسه يتيم هاي شيعي لبنان بودند با دکتر 
زندگي مي کردند. يعني بين يتيم ها و درس��ت 
مثل خود آنها. همانجا غذا مي خوردند و همانجا 

مي خوابيدند. 
خانواده دکتر چند سال با ايشان در آن 

مدرسه زندگي کردند؟ 
بيش از دو س��ال. بعد جنگ هاي داخلي لبنان 
شروع شدند و ديگر دکتر چمران در مدرسه نبود، 
بلکه به قول خودش در محورها، کوه و دشت بود 
و تمام لبنان را طي مي کرد، چون فرمانده نظامي 
ش��يعيان و رهبر بخش نظامي »ام��ل« بود. آن 
موقع حزب اهلل نب��ود، بنابراي��ن او بايد همه جا 
مي رفت و حضور مي يافت و به همه جا مي رسيد 
و زن و بچه را در آن مدرس��ه رها کرد. آنجا مرز 
اس��رائيل بود و چند بار هم نيروهاي اسرائيلي 
آمدند و سه نفر از بچه هاي مدرسه جبل عامل را 
شهيد کردند. فقط هم اسرائيل دشمنشان نبود. 
چپ گرايان و کمونيس��ت ها هم مي آمدند و آن 
مدرس��ه را مي زدند و بچه هاي مدرسه را شهيد 
مي کردند. حتي با گلوله زدند و نماي مدرس��ه 
را خراب کردند. بچه هاي دکت��ر هم در آنجا نه 
مدرسه داش��تند، نه زبان بلد بودند. آنها در اين 
شرايط نمي توانس��تند در لبنان بمانند و دکتر 
چمران خودش با ماش��ينش آنها را به فرودگاه 
برد و با اشک و ناراحتي از هم خداحافظي کردند. 
خانم دکتر اين گونه فکر مي کرد که چون دکتر 
فوق العاده ب��ه فرزندانش عالق��ه دارد به امريکا 
خواهد آمد و مي گفت من اينها را مي برم تا دکتر 
به امريکا بيايد، اما دکتر مي گفت يتيم هاي لبنان 
فرزندان من هستند و بهتر است فرزندان من بين 
دو سبک زندگي سرگردان نشوند. اگر به امريکا 
رفتند به همان شيوه و سبک زندگي کنند و اگر 
هم در لبنان ماندند با اين نوع زندگي خو بگيرند. 
اگر قرار باشد دوسويه بش��وند ديگر نمي توانند 

زندگي کنند و ديگر هم با آنها تماس نگرفت. 
با توجه به عالقه اي که به فرزندانشان 
داش�تند چط�ور ب�ا دوري ش�ان کنار 

آمدند؟
وقتي فرزند کوچکش جمال در چهار س��الگي 
در اس��تخر در امريکا غرق ش��د. . . عکس��ش را 
کنار تختش گذاشته بود و شب ها مي گريست. 
به شدت به فرزندانش عالقه داشت. اينکه با آنها 
قطع ارتباط ک��رد به خاطر اي��ده اي بزرگ تر از 
همس��ري و پدر فرزندي بود و اي��ده بزرگ تري 
را حين عالقه ش��ديد به همس��ر و به  خصوص 
فرزندانش دنبال کرد. من بعد از جنگ هاي لبنان 
چون نمي توانستم از ايران خارج شوم، به صورت 
قاچاق رفتم، ولي پدر و مادرم ک��ه رفته بودند، 
بچه هاي دکتر را فوق العاده دوس��ت داشتند و 
هر وقت صحبت آنها مي ش��د، اشکشان جاري 
مي ش��د. حاال ببينيد خود دکتر چمران چقدر 
آنها را دوست مي داشت و چقدر احساسي بود. 
اين گونه نبود که آنه��ا را همين جوري رها کند، 
بلکه در کمال عشق و محبت به آنها به فرزندان 

يتيم لبناني خود پرداخت. 
از وضعيت فرزندان دکت�ر چمران در 

امريکا اطالعي داريد؟ 
مدت��ي با آنه��ا ارتباط داش��تم. پدربزرگش��ان 
بزرگ ترين کتابفروش��ي را در دانش��گاه برکلي 
کاليفرنيا داش��ت و خيلي هم متم��ول بودند و 
در خانه شان استخر داش��تند و جمال در همان 
اس��تخر غرق ش��د. بع��د از اينک��ه پدربزرگ و 
مادربزرگش��ان فوت کردند، آنها ه��م پراکنده 
ش��دند و من هم ديگر نتوانس��تم با آنها ارتباط 

برقرار کنم. 
اطالع داش�تند پدرش�ان چه کارهاي 
بزرگي در لبن�ان و ايران انج�ام داده 

است؟ 
فکر نمي کنم کامل اطالع داشته باشند. 

با تش�کر از فرصتي ک�ه در اختيار ما 
قرار داديد. 
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  سمانه صادقي
اين گفت وشنود کوشيده است در وراي کليشه هاي 
رايج، ن�کات و ناگفته هاي�ي را درباره منش ش�هيد 
دکتر مصطفي چمران به ويژه سيره سياسي وي را  از 
منظر مهندی مهدی چمران برادر آن ش�هيد مد نظر 
قرار ده�د. مصادره به مطلوب ه�اي گروه هايي چون 
نهضت آزادي و بيان نکاتي از س�وي دبيرکل سابق و 
الحق اين گروه، چنين ضرورتي را ايجاد کرده است. 
اميد آنکه اين مصاحبه پرنکته تاريخ پژوهان انقالب 
و عالقه من�دان دکترچم�ران را مفي�د و مقبول  آيد. 

  
غير از جريان واليي و انقالبي، برخي جريانات 
دگرانديش ه�م دکتر چمران را به خودش�ان 
منتس�ب مي کنند. ب�ه عنوان نمون�ه نهضت 
آزادي از جمل�ه اي�ن مدعيان اس�ت. حدود 
ارتب�اط دکترچم�ران با نهض�ت آزادي تا چه 

حد بود؟ 
مبارزات دکتر چمران از سال 1328، 1329 و حتي قبل 
از آن شروع شد و در هر دوره اي گروه هايي بودند که براي 
مردم حالت مرجع را داش��تند. مثاًل در زمان ملي شدن 
صنعت نفت، جبهه ملي و دکتر مصدق و آيت اهلل کاشاني، 
رهبران سياس��ي و مذهبي مردم بودند و با همديگر کار 
مي کردند. در آن زمان تظاهراتي که برپا مي ش��د، همه 
مردم دنبال دکتر مصدق و آيت اهلل کاشاني بودند و وقتي 
جبهه ملي براي مجلس ليست مي داد، همه مردم اعم از 
دانشگاهي ها، بازاري ها، مذهبيون و سياسيون حمايت 
مي کردند. در آن زمان دکتر چمران ه��م از جبهه ملي 

حمايت مي کرد و به نفع آن شعار مي داد. 
جبهه ملي بعد از 28 مرداد دچار تنش هاي داخلي شد و 
گروهي که گرايشات مذهبي داشتند، از جبهه ملي جدا 
ش��دند و گروهي به نام نهضت آزادي را تش��کيل دادند 
که مرحوم آيت اهلل طالقاني، آي��ت اهلل زنجاني، مهندس 
بازرگان، دکتر سحابي و چند نفر ديگر بودند. البته در آن 
موقع دکتر چمران اصاًل ايران نبود. من دانش��جو بودم و 
تمام بيانيه هاي نهضت آزادي را مي گرفتم و مي خواندم. 
شما هم به عضويت اين حزب درآمده بوديد؟ 

خير، آن موقع اين طور نبود که همه عضو بشوند. از افراد 
دعوت مي کردند و همه غير از گروه هاي چپ و توده اي ها، 
در جلس��ه اعالِم موجوديت نهضت آزادي و در جلسات 

عمومي آن شرکت مي کردند. 
پ�س از پي�روزي انقالب چ�ه عوامل�ي باعث 

بازگشت دکتر چمران به ايران شدند؟ 
وقتي انقالب به پيروزي رس��يد، دکتر چمران و ديگران 
ش��نيدند که عرفات به ايران آمده است و مورد استقبال 
دکتر يزدي و ديگر اعضاي نهضت آزادي قرار گرفته است 
و همه براي استقبال از او به فرودگاه و بعد هم همراه او به 
مشهد، تبريز و اهواز رفتند و دست عرفات را مي گرفتند، 
بلند مي کردند و فرياد مي کش��يدند. عده اي از شيعيان 
هم گفتند ما مي خواهيم به ايران و خدمت امام برويم و 
تبريک بگوييم، از جمله مرحوم شيخ مهدي شمس الدين 
که نايب رئيس مجلس ش��يعي اع��ال و نايب رئيس امام 
موسي صدر بود. آن موقع قذافي، امام موسي صدر را به 
ليبي دعوت کرده بود که او را رب��ود و باالخره هم معلوم 
نشد چه کار کرد و هنوز هم مش��خص نيست، بنابراين 
نايب رئي��س مجلس اعالي لبنان، مرحوم ش��يخ مهدي 
ش��مس الدين بود که يکي از روحانيون برجسته لبناني 
بود. همين آقاي نبيه بّري که االن رئيس پارلمان است و 
آقاي سيدحسين حسيني که آن موقع رئيس پارلمان بود 
و تعدادي از علماي اهل تسنن و عده زيادي از رزمندگان 
و احزاب سياس��ي لبنان که مجموعاً 92 نفر مي شدند با 
يک هواپيما، حدود هش��ت روز بعد از پي��روزي انقالب 
تصميم گرفتند براي ديدار ب��ا حضرت امام)ره( به ايران 
بيايند و به نخست وزيري و وزارت خارجه و هر جايي که 
مي شناختند تلکس زدند که ما داريم مي آييم اما از هيچ 
جاي ايران پاس��خي نيامد. دکتر چمران هم براي آقاي 
يزدي که آن موقع معاون نخست وزير بودند تلکسي زد 
و بسيار متواضعانه پرسيد: »آيا من به دردتان مي خورم 
که به ايران بيايم؟« ببينيد چنين آدمي چگونه س��ؤال 
مي کند. متأسفانه اين دوستان که پس از شهادت دکتر 
دائماً دم از دکتر چمران مي زنن��د. آن زمان به تلکس او 
هيچ پاس��خي ندادند. من که آن موقع در نخست وزيري 
بودم به اتاق تلکس رفتم و پاسخ مثبت دادم که بياييد و 
اجازه هم صادر ش��د. وقتي هم که دکتر چمران به ايران 
آمد، حتي يک نفرش��ان هم براي اس��تقبال به فرودگاه 

نرفت! 
واقعًا هيچ  کدام از اعضاي نهضت آزادي براي 

استقبال نيامدند؟ 
نه آقاي دکتر يزدي، نه آقاي صباغيان هيچ کدام نيامدند. 
دکترچمران بالفاصله فردا صبح ورودش خدمت حضرت 
امام رفتند. البته جلسه اول خصوصي بود، ولي بعد از ظهر 

من کل 92 نفر را به مدرسه علوي و خدمت امام بردم. 
گويا حضرت امام در آن ديدار از دکتر چمران 

مي خواهند که در ايران بماند؟
بل��ه، دکتر با ش��يخ مهدي ش��مس الدين، نبي��ه بّري و 
سيدحس��ين حس��يني خدمت امام رفتند و امام خيلي 
از ديدن دکتر خوش��حال شدند و پرس��يدند: »چه کار 
مي خواهيد بکنيد؟« دکتر پاسخ داد: »مي خواهم به لبنان 
بروم. « امام فرمودن��د: »در ايران بمانيد. « دکتر چمران 
گفت: »وضع لبنان خيلي بد اس��ت. موسي صدر اينطور 
شده است و االن کسي در لبنان نيست. « امام فرمودند: 
»در ايران بمانيد. اگر ايران درست شود، لبنان هم درست 
خواهد ش��د. جاهاي ديگر هم درست خواهند شد. « که 
عماًل ديديم همين گونه هم شد. دکتر چمران مرتباً اين 
جمله امام را تکرار مي کرد و به آن اعتقاد داشت و مي گفت 
اگر ايران درست بش��ود، آنجاها هم درست خواهند شد. 
اين کالم ام��ام )ره( براي دکتر کافي ب��ود و ديگر هم به 
لبنان نرفت. ايشان با يک ساک دستي کوچک به ايران 
آمده بود که در اتومبيل من بود و متأس��فانه گروهک ها 

آمدند و ماشينم را دزديدند و ساک او را هم بردند. 
علت سرقت ساک دستي دکتر چمران توسط 

گروهک ها چه بود؟
تصور مي کردند در س��اک او بايد مدارکي باش��د که به 
دردشان بخورد. بعد ديدند جز شناس��نامه و پاسپورت 

همسر دکتر چمران مي گفت: من بچه ها 
را مي برم تا دکتر به امري�کا بيايد، اما 
دکتر مي گفت: يتيم هاي لبنان فرزندان 
من هستند و بهتر اس�ت فرزندان من 
بين دو سبک زندگي سرگردان نشوند! 
وقتي فرزند کوچکش جمال در چهار 
س�الگي در اس�تخر در امري�کا غرق 
شد عکس�ش را کنار تختش گذاشته 
بود و ش�ب ها مي گريس�ت. به شدت 
ب�ه فرزندانش عالقه داش�ت. اينکه با 
آنها قطع ارتباط کرد به خاطر ايده اي 
بزرگ تر از همسري و پدر فرزندي بود


