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2خاطرهازشهيدچمراندرگفتوگوي»جوان«با2همرزمش
»مدارا با اسير« درسي كه از دكتر آموختم

 مدارابااسير
ش��هريور ماه 1358 قرار ش��د تع��دادي از 
تانك هاي ارتش را از س��قز به بانه مشايعت 
كنيم. س��تون نس��بتاً طويل��ي روي جاده 
تشكيل ش��ده بود كه از گردنه هاي پر پيچ 
و خم كوهس��تاني عبور مي ك��رد. دهه اول 
شهريورماه سپري ش��ده بود كه كاروان به 
گردنه خان رس��يد. آنجا روستاهايي وجود 
داشت كه مش��هور بود محل رفت وآمد ضد 
انقالب هس��تند. از قبل ح��دس مي زديم 
عبور از گردنه خان به راحتي صورت نپذيرد. 
پيش بيني ها درست از آب درآمد و همانجا 
دچار كمين سنگيني شديم. از چند طرف به 

سمت ما تيراندازي مي شد. 
دقايقي از درگيري گذش��ته بود كه شهيد 
چمران به اتفاق ي��ك فروند بالگ��رد از راه 
رس��يد. من و دو نفر از نيروها را س��وار كرد 
و از ما خواس��ت روي ارتفاعات پي��اده و از 

همان باال با كمين كننده ها درگير شويم. ما 
رفتيم و توانستيم محل اختفاي چند نيروي 
ضدانقالب را شناسايي كنيم. دو نفرشان را به 
اسارت درآورديم. من آن موقع 19، 20 سال 
بيشتر نداشتم. هنگامي كه مي خواستم اسرا 
را تحويل بدهم، از سر جواني با قنداق اسلحه 
ضربه اي به ش��انه يكي از آنه��ا وارد كردم. 
ناگهان دكتر چمران دستم را گرفت و گفت 
پسرجان با اسير اينطور رفتار نمي كنند. از 
خجالت س��رم را پايين انداختم و با آرامش 
بيشتري اسرا را هدايت كردم. چند دقيقه اي 
نگذشته بود كه چمران سراغم آمد و با آنكه 
سن و سال بيشتري از من داشت و آن موقع 
وزير دفاع بود، كلي از م��ن معذرت خواهي 
كرد. آب ش��دم و رفتم توي زمي��ن. آن روز 
درسي از دكتر ياد گرفتم كه فراموش نشدني 

بود؛مدارا با اسير. 
راوي:فريدونخيامباشي

  حولمحورفرمانده
من در مقطع حضور شهيد چمران در ستاد 
جنگ هاي نامنظم با ايش��ان آش��نا شدم. 
اوايل ش��روع جنگ تحميلي ب��ود. در اهواز 
با شخصيتي آشنا ش��دم كه جاذبه بسياري 
داشت. در ميان نيروهايش همه طور آدمي 
ديده مي شد. مثاًل از نيروهاي لبناني در ميان 
ما بودند كه از هنگام حضور چمران در اين 
كشور با او همراه شده و به ايران آمده بودند. 
از وزارت دفاع افرادي بين ما بودند، از نيروي 
هوايي ارتش، از كماندوهاي ارتشي  يا افراد 
تحصيلكرده همانند دانشجويان، مهندسان 
و... همه جور آدم در س��تاد وجود داش��ت. 
به رغم س��اليق متفاوت، تبعيت از فرمانده 
نكته اي بود ك��ه از منش چم��ران آموخته 
بوديم. قدرت جاذب��ه و فرماندهي اش باعث 
شده بود همگي در فضاي دوستانه و بسيار 

صميمي تنها به تكليف م��ان يعني دفاع از 
كشور و نظام فكر كنيم. بچه ها خيلي با هم 
خودماني بودند و در موارد متعددي همديگر 
را با القاب خاصي صدا مي زدند. مثالً برحسب 
توانايي افراد يكي را ممد خمپاره يا محسن 
چريك يا ممد ژ. 3 و... لقب داده بودند. حتي 
يادم مي آيد يك قهرمان موتورسواري به نام 
»احد تركه« در ستاد بود كه همراه تعدادي از 
دوستان موتورسوارش جذب شخصيت دكتر 
شده و به جبهه آمده بودند. ديدن اين افراد 
با موتورهايش��ان در خط مقدم جبهه واقعاً 
صحنه نابي را رقم مي زد كه كمتر نظيرش 
را مي ت��وان يافت. اينها ب��ا موتورهاي خود 
غوغايي در منطقه به پا كرده بودند و همگي 
حول محور دكت��ر چمران ب��ه رزمندگاني 

مكتبي تبديل شده بودند. 
راوي:محمدنخستين
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اوايلجنگكجابوديد؟چطورباشهيد
چمرانآشناشديد؟

م��ن عضو س��پاه سوس��نگرد ب��ودم. قب��ل از 
جنگ منطقه دش��ت آزادگان ناامن ب��ود و با 
گروهك هاي مناف��ق درگير بودي��م. از همان 
زمان تحركات دش��من را در م��رز مي ديديم 
و آماده ش��روع يك جنگ تمام عيار از س��وي 
دش��من بعثي بوديم. عمليات  مرزي نيروهاي 
عراقي در پاسگاه هاي مرزي مان شدت گرفته 
بود. ارتش بعث تجهيزات پيش��رفته اي داشت 
و در زمينه جنگ تبليغاتي، كش��ورهاي عربي 
منطقه حمايتش مي كردند. جنگ كه ش��روع 
ش��د تعداد نيروهاي دو كشور را نمي شد با هم 
مقايس��ه كرد. تا 8 مهر 1359 نيروهاي عراق 
سوسنگرد، بستان و تپه هاي اهلل اكبر را تصرف 
 كردند و ت��ا حميديه آمدند ك��ه آنجا زمينگير 
 شدند. در اين فاصله حبيب ش��ريفي فرمانده 
سپاه سوسنگرد همراه همسرش اسير شد كه 
شريفي را در راه شهيد كردند و همسرش پس از 
چند سال به كشور بازگشت. دشمن به هر كس 
كه ريش داشت پاسدار خميني مي گفت و او را 
شهيد مي كرد. آن زمان به دليل حمالت دشمن 
و شهادت دوستان و آشنايان و بمباران شهرها 
حال روحي ام خيلي مس��اعد نب��ود. وضعيت 
فرماندهي نيروها و تأمين تجهيزات هم خيلي 
مناسب نبود. يك روز به اتاق جنگ لشكر 92 
زرهي اهواز رفتم و اولين كسي را كه ديدم و با او 
برخورد كردم چهره اي بسيار مهربان داشت. آن 
زمان شهيد چمران را براي اولين بار مي ديدم كه 
با روي خوش و اخالقي خوب با من برخورد كرد. 
دكتر مصطفي چمران را قباًل از طريق تلويزيون 
ديده بودم ولي از نزديك ايشان را نديده بودم. 
دكتر در حال خروج از اتاق جنگ همراه سرگرد 
رستمي بود. به خاطر فش��ار روحي كه به من 
وارد شده بود اشك هايم همينطور جاري بود. 
شهيد چمران تا من را ديد با استقبالي گرم در 
آغوشم گرفت. احساس ايشان به قدري واقعي 
و صميمي بود كه هنوز گرمايش را در وجودم 

احس��اس مي كنم. خيلي به من دلداري  داد و 
با لفظ پس��رم من را خطاب كرد و روحيه ام را 
باال برد. من اولين برخ��وردم با دكتر چمران را 
هي��چ گاه فراموش نمي كنم. با لباس��ي نظامي 
و با اسلحه كالش��ينكف چنان من را در آغوش 
كشيد انگار سال هاست مرا مي شناسد. شهيد 
رستمي نيز كه در كنار ش��هيد چمران حضور 
داشت از گريه من به گريه افتاده و منقلب شده 
بود. چمران مي گفت با آقاي رستمي صحبت 
كنيد و اطالعات كامل را از وضعيت پيش��روي 
دش��من در دش��ت آزادگان بگيريد تا بتوانيم 
شبيخون بزنيم و عملياتي ايذايي انجام بدهيم و 
نيروهاي عراقي را متوقف كنيم. دكتر دقايقي با 
من صحبت كرد و بعد همراهشان به اتاق جنگ 
رفتيم كه مس��ئوالن و فرماندهان ديگري هم 
در اتاق حضور داشتند. ش��هيد رستمي من را 
پيش سرگرد منصور وطن پور فرمانده هوانيروز 
برد. ش��هيد چمران من را معرفي كرد و گفت 
اطالعات را از من بگيرند. بعد ايشان خداحافظي 

كرد و رفت. 
حضورش�هيدچمراندرآنمقطعتا
چهاندازهبهكمکرزمندههاوجبههها

آمد؟
آن زمان دشمن به سمت سوسنگرد يورش برده 
و شهر خالي از سكنه شده بود. يك روز در سپاه 
اهواز ش��هيد چمران را همراه شهيد كالهدوز 
ديدم. چمران در فكر انجام عمليات شبيخون 
به نيروهاي عراقي بود. با دكتر روبوسي كردم و 
ايشان گفت كه امشب برنامه داريم. اطالعاتي 
را كه از قبل داش��تم به ش��هيد چمران دادم و 
شبيخون توسط ش��هيد غيوراصلي انجام شد 
و اولين ضرب��ه محكم به لش��كر 9 زرهي بعث 
عراق زده شد. اين شبيخون در 9 مهر 59 اولين 
شكس��ت مفتضحانه اي بود كه توس��ط گروه 
نامنظم چمران و س��پاه اهواز زده  شد. در اين 
عمليات ها و ش��بيخون ها نقش اصلي را شهيد 
چمران برعهده داشت. با همان صالبت و ايمان 
قوي و درايت نظامي  اش با همكاري سپاه اولين 
ضربه ها را به نيروهاي عراقي وارد كرد. شكست 
دشمن آن زمان خيلي سروصدا كرد و حتي در 
رسانه هاي بين المللي هم پيچيده بود كه لشكر 
مجهز ارتش بعثي ضربه سختي خورده است. 
پس از آن نيروهاي نامنظم گروه شهيد چمران 

در منطقه پخش شدند. در مقطعي ديگر ايشان 
با ابتكار خود رودخانه كرخه نور را  بست و آب را 
به طرف نيروهاي دشمن رها كرد. آب منطقه را 
 گرفت و بين نيروهاي زرهي دشمن با نيروهاي 
خودي حائل ايجاد  كرد و آنها ديگر نتوانستند 
به سمت منطقه حميديه حركت كنند. قسمت 
ديگري از نيروهاي نامنظم در سوسنگرد بودند 
و در عمليات بازپس گيري شهر حضور داشتند 
و در 26 آبان توانس��تند محاصره سوسنگرد را 
بش��كنند. ش��هيد چمران نقش خيلي مهمي 
در اين عمليات برعهده داش��ت و با اس��تفاده 
از ابتكارات ايش��ان محاصره شكس��ته  ش��د. 
در اين عمليات ه��م از ناحيه پا مجروح  ش��د. 
نيروهاي ش��هيد چمران با موتورهاي پرشي و 
آرپي جي زن ها تانك هاي دشمن را مي زدند. بعد 
از اين عقب نشيني، دشمن از غرب سوسنگرد 
عقب نشيني نكرد و منطقه را زيرآتش قرار  داد. 
به مرور نيروهاي ش��هيد چمران بيشتر شدند 
و ش��بيخون هاي ايش��ان در غرب سوسنگرد 
نامحدود ب��ود. چمران به دنبال گرفتن اس��ير 
براي گرفتن اطالعات ب��ود. عمليات يامهدي 
به صورت مشترک در اسفند س��ال 59 انجام 
شد. در اين عمليات به فاصله چند ساعت يك 
تيپ زرهي پياده را از بين برديم و غنيمت هاي 
خوبي از دشمن گرفتيم. عمليات يامهدي اولين 
عمليات مشترک ستاد نيروهاي نامنظم با سپاه 
و ارتش بود. سال 60 در عمليات امام علي نيز 
با مشاركت ستاد نيروهاي منظم انجام شد كه 

نتيجه و ثمرات خوبي را به دنبال داشت.

شهيدچمرانشخصيتيچندوجهي
داش�تندودركن�اربُع�دنظام�ي،ب�ا
اخالقوايمانش�انروحيهرابهنيروها
برميگرداندند.آياسايرابعادشخصيت
چمرانبرايشماوديگرنيروهامشهود

بود؟
هر كس ش��هيد چم��ران را مي ديد ش��يفته 
اخالقش مي ش��د. به دليل اخ��الص و اخالق 
حسنه  شهيد همه جذبش مي شدند. خيلي ها 
به خاطر چمران دست از كارهايي كه در گذشته 
انجام مي دادند برداش��تند و واقعاً توبه  كردند. 
به نظرم محبتي خداي��ي در وجود چمران بود 
كه باعث مي ش��د همه دوستش داشته باشند. 
كارهاي نيك  ايشان روح ش��ان را لطيف كرده 
بود. با يتيمان در لبنان بود و مقابل مستكبران 
و س��تمگران فقط براي رضاي خدا و نه پست 

و مقام مبارزه داش��ت. چمران صاحب بهترين 
مدرک تحصيلي از امريكا بود و اگر دنبال مسائل 
مادي مي رفت همه چيز براي��ش مهيا بود. به 
ايشان گفته بودند در رشته خودت كار كن و هر 
چيز كه بخواهي را برايت مهيا مي كنيم كه دكتر 
چمران در جواب مي گويد هم��ه دنيا را به من 
بدهيد در مقابل اشك يتيمان لبنان هيچ ارزشي 
ندارد. چنين حالت عارفانه اي داشت و به چنين 
درجه اي رسيده بود. وزير دفاع بود و باز خودش 
در خط مقدم جبهه حضور داشت. داشتن اين 
روحيه كار هر كس نيست و فقط از عهده مردان 
بزرگ برمي آيد. ايش��ان عالوه ب��ر بُعد نظامي 
اخالص زيادي در رفتار و كارهايش داشت. اگر 
چمران شهيد نمي شد به چهره اي بزرگ براي 
كشور تبديل مي شد. در اوج تحريم اقتصادي و 
درگيري هاي دش��من موفقيت هاي زيادي در 
جبهه كسب  كرد. در بين دشمنانش مي نشست 
و با آنها صحبت مي ك��رد. مي گفت خدا باالي 
س��ر من اس��ت اگر بخواهد من را مي برد، پس 
ديگر چرا بايد از دشمنان بترسم تا وقتي خداي 
باالي سرم را دارم. با چنين دل و جرئتي ميان 
ضدانقالب  مي رفت و با آنه��ا صحبت مي كرد. 
داشتن چنين اخالص و ايمان قوي اي كار هر 
كسي نبود. همين كارها باعث روحيه گرفتن و 

قوت قلب ساير نيروها مي شد. 
دردورهايك�هنيروه�اس�ازماندهي
نداش�تندوجودكس�يمثلش�هيد
چمرانيکوزنهبود.آياوجودايشان

باعثافزايشروحيهتانميشد؟
در يك مقطع زماني كه انقالب تازه پيروز شده 
بود و ارتش انسجام زيادي نداشت او در دو جبهه 
تجاوز عراق و مبارزه با ضدانقالب حضور داشت. 
چمران با ش��جاعت مقابل ضدانقالب  ايستاد و 
تمام توانش را براي مقابله با دش��من متجاوز 
نيز به كار گرفت. چمران يك آدم استثنائي بود 
كه در آن مقطع زمان��ي يكي از پايه هاي حفظ 
انقالب اسالمي بود كه نقش مهم و تاريخي اش 
را به خوبي ايفا كرد. زماني كه ايشان در جبهه 
حضور داشت خيلي طول نكشيد. كمتر از يك 
سال در جبهه حضور داش��ت با اين حال نقش 
خيلي مهمي در جنگ داش��ت. حضور چمران 
روحيه نيروهاي سپاهي و ارتشي را هم باال برد. 
مي ديدند كه يك فرمانده مقتدر و خوب باالي 
سرشان و با اطمينان خاطر حضور دارد. بسياري 
كارشان در شهر را رها كردند و به عشق چمران و 
گروهش وارد جنگ شدند. در كمال خونسردي 
و صبوري صحبت مي كرد. خيلي منطقي رفتار 
مي كرد و هميشه به نيروهايش آرامش مي داد. 
در آن واحد تصميم نمي گرفت و با فكر و تعقل 
تصميم مي گرفت. با نيروها صحبت مي كرد و 

بسيار اهل گفت وگو بود. 
حضورش�خصيتيمثلشهيدچمران
درجبهههاتاچهاندازهبرايعراقيها

مهمبود؟
يكي از شانتاژهاي خبري عراقي ها كه از طريق 
راديو شنيده بودم اين بود كه مي گفتند نيروهاي 
چمران دزد هستند. آنها از تاكتيك پاتك هاي 
شبانه چمران وحشت داشتند و مي خواستند 
عليه اين حربه نظامي جنگ رواني راه بيندازند. 
گرفتن اس��ير و سالح از دش��من براي چمران 
خيلي مهم بود و ايشان بر گرفتن سالح از دست 
دش��من خيلي تأكيد مي كرد. همين ش��يوه 
نظامي باعث شده بود عراقي ها حساب ويژه اي 
روي نيروهاي س��تاد نامنظم باز كنند و پس از 
شهادت چمران خيالش��ان از بابت فقدان يك 
فرمانده بزرگ راحت شد. چمران ترس و واهمه 

زيادي در دل فرماندهان عراقي گذاشته بود. 

ه�رك�سش�هيدچم�رانراميديد
ش�يفتهاخالقشميش�د.ب�هدليل
اخالصواخالقحس�نهش�هيدهمه
جذبشميش�دند.خيليهابهخاطر
چم�راندس�تازكارهاي�يك�هدر
گذش�تهانج�امميدادندبرداش�تند
وواقع�ًاتوبهكردند.ب�هنظرممحبتي
خداييدروجودچمرانبودكهباعث
ميش�دهمهدوستشداش�تهباشند
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