
روایت

روایتي از زندگي جاویداالثر حاج احمد متوسليان
از مريوان تا برباره مردانه ايستاد

  مبينا  شانلو  
بعد از عمليات الي بيت المقدس بود كه خبر 
تلخ حمله ارتش رژیم صهيونيستی به خاک 
لبنان تعدادي از مسئوالن را بر آن داشت تا با 
اعزام گروهي از رزمنده ها  راه های مساعدت به 
مردم مظلوم و بی دفاع لبنان را بررسی كنند؛ تا 
اینکه به این منظور تيپ محمد رسول اهلل)ص( 
به فرماندهي حاج احمد متوس�ليان انتخاب 
می شود. پس از وقوع اتفاق هایي، چهاردهم 
تي�ر 1361 حاج احم�د متوس�ليان و س�ه 
همراه�ش سيدمحس�ن موس�وی )كاردار 
س�فارت ایران(، تقی رستگارمقدم )كارمند 
س�فارت( و كاظم اخوان )خبرنگار و عکاس 
ایرنا( به محض ورود به خ�اک لبنان و به رغم 
داشتن مصونيت سياس�ي ربوده می شوند.

ای�ن نوش�تار گ�ذري اس�ت كوت�اه ب�ر 
زندگي تا اس�ارت جاویداالثر حاج احمد 
متوسليان كه تقدیم حضورتان می كنيم.

    كالس هاي قرآني در مسجد
احمد متولد س��ال 1332 در يكي از محله هاي 
جنوب تهران بود. ب��ا توجه به ش��غل پدرش، 
همزمان با تحصيل در مغازه شيريني فروش��ي 
پ��در كار مي كرد تاكمك خرج خانواده باش��د.

از آنجا ك��ه در خان��واده اي مذهب��ي و متدين 
پرورش يافته بود، در همان سال های نوجوانی در 
هيئت های مذهبی و كالس های قرآن مساجد 
جنوب ش��هر، ش��ركت مي كرد و از ظلم رژيم 
پهلوی آگاه می ش��د. لذا در همان س��ن و سال 
كم قدم در ميدان مبارزه با طاغوت گذاش��ت.

   هنرستان  صنعتي
متوس��ليان س��ال 1351 موف��ق ب��ه كس��ب 
ديپل��م از هنرس��تان صنعت��ي ش��بانه ش��د 
و س��پس ب��ه خدم��ت س��ربازي رف��ت.

بعد از اتمام دوران خدمت سربازي در يك شركت 
تأسيساتی خصوصی استخدام و بعد از چند ماه، 
به خرم آباد منتقل ش��د. به دلي��ل فعاليت هاي 
انقالبي سال 135۴ بعد از س��اعت ها تعقيب و 
گريز، توسط ساواک دستگير و روانه زندان شد و 
باالجبار مدتي را در زندان خرم آباد سپري كرد كه  
با باال گرفتن موج انقالب اسالمی از زندان آزاد شد.

   مبارزه با ضدانقالب 
اس��فند 1357 و همزم��ان ب��ا  ش��روع غائله 
كردس��تان حاج احمد به هم��راه همرزمانش 
داوطلبان��ه عازم بوكان ش��د و به دلي��ل ابتكار 
عمل هوشيارانه و فرماندهی قاطعش توانست 
كليه اش��رار مس��لح را متواری كند و منطقه را 
از ل��وث وج��ود ضدانقالبيون پاكس��ازی كند. 
زمس��تان س��ال 135۸ به او مأموريت دادند تا 
جاده پاوه- كرمانشاه را كه در تصرف ضدانقالب 
بود، آزاد كند. عمليات با فرماندهی او و همكاری 
س��پاه پاوه ش��روع ش��د و با موفقيت كامل به 
انجام رس��يد و پس از مدتی، شهيد بروجردی، 
ايش��ان را به فرماندهی سپاه پاوه منصوب كرد.

    آزادی مریوان 
اواي��ل خ��رداد 135۹ مأموري��ت آزادس��ازی 
شهرس��تان مريوان كه در تصرف گروهك های 
مح��ارب ب��ود، ب��ه حاج احم��د محول ش��د. 
حاج احمد پس از ورود به ش��هر و سازماندهی 
نيروها، با يورشی سهمگين و برق آسا توانست 
مريوان و مناط��ق اط��راف آن را از لوث وجود 
گروهك ها پاک كند و در اين شهر استقرار يابد.

چند ماه بع��د در دی ماه 13۶۰ و در ش��ب 27 
رجب مصادف با بعثت حضرت رسول اكرم)ص( 
عمليات سرنوشت  س��از محمد رسول اهلل)ص( 
از دو محور مري��وان و پ��اوه در منطقه خرمال 
توسط حاج احمد و ش��هيد حاج همت رهبری 
ش��د كه در اين مح��ور، رزمندگان اس��الم به 
مرزه��ای بين المللی رس��يدند. اي��ن عمليات 
ني��ز در حقيقت س��نگ بنای تأس��يس تيپ 
27 حضرت رس��ول)ص( به ش��مار م��ی رود.

   شركت در دفاع مقدس 
حاج احمد سال 13۶۰ پس از بازگشت از مراسم 
حج، مأموريت يافت تا رزم بی ام��ان خود را در 
جبهه های جن��وب ادامه دهد. پ��س از مدتی 
زمينه اجرای عمليات بيت المقدس در دستور 
كار يگان های رزمی قرار گرفت. حاج احمد عالوه 

بر مسئوليت خطير فرماندهی تيپ، در تمامی 
مأموريت های شناسايی شركت داشت و با نفوذ به 
قلب مواضع دشمن از نزديك راهكارهای مناسب 
عمليات را شناسايی می كرد. اولين عمليات او در 
جنوب فتح المبين بود كه با موفقيت انجام شد.

يك ماه بعد در ش��ب دهم ارديبهش��ت 13۶1 
عمليات بيت المقدس آغاز شد و در نهايت ساعت 
11 صبح روز سوم خرداد 13۶1 رزم آوران تيپ 
27 حض��رت رس��ول)ص( با جلوداری س��ردار 
حاج احمد متوسليان در كنار س��اير يگان های 
سپاه به خاک مطهر خرمش��هر قدم نهادند. در 
پی آزادس��ازی خرمش��هر، حاج احمد همراه با  
ساير سرداران فتح خرمشهر به محضر فرمانده 
كل قوا حضرت امام خمينی)ره( مشرف شدند.

   حضور در لبنان 
هنوز مدت زيادي  از آزادس��ازي خرمش��هر و 
عمليات ال��ي بيت المقدس نگذش��ته بود كه 
خبر تلخ تهاجم ارتش صهيونيس��تی به خاک 
لبنان را شنيد. او و همراهانش در اواخر خرداد 
13۶1 طی مأموريتی راهی س��وريه ش��دند تا 
راه های مس��اعدت به مردم مظل��وم و بی دفاع 
لبنان را بررس��ی كنند. در پي دستور بازگشت 
نيرو ها به ايران حاج احمد تصميم گرفت براي 
س��نجش اوضاع به لبنان برود اما اتومبيل او و 
هيئت همراهش هنگام عبور از پست ايست و 
بازرسی برباره توس��ط مزدوران فاالنژ متوقف و 
حاج احمد متوسليان، كاظم اخوان، محمدتقي 
رستگار و سيدمحسن موسوی به رغم مصونيت 
ديپلماتيك گ��روگان گرفته ش��دند و تاكنون 
از سرنوش��ت آنان اطالعی در دس��ت نيست.
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گفت وگوی »جوان« با ماموستا عبدالکریم فتاحی از همرزمان حاج احمد متوسليان در كردستان

هنوز منتظریم کاک  احمد به مریوان بازگردد

جدول

  عليرضا محمدی
اوایل خ�رداد 1359 بود كه ب�ه حاج احمد 
متوس�ليان مأموری�ت داده ش�د ب�رای 
آزادس�ازی مری�وان، ب�ه این ش�هر برود. 
حاج احمد پي�ش از مری�وان از همان اوایل 
شروع درگيری ها در كردستان به این خطه 
آمده بود و در شهرها و مناطقی چون بوكان، 
س�قز، بانه، س�نندج، پاوه و... حضور یافته 
بود. وقتی كه او به مریوان می رود، ماموستا 
عبدالکریم فتاحی نوجوانی 15 س�اله بود. 
عبدالکریم به یاد می آورد چطور ضدانقالب 
برای تصرف پادگان مریوان با هم مش�ورت 
می كردند كه ناگهان هلی كوپتر حاج احمد 
و یارانش در پادگان محاصره ش�ده مریوان 
فرود می آید و از آن روز ب�ه بعد، ورق عليه 
ضدانقالب برمی گردد و مریوان چهره دیگری 
به خ�ود می گيرد. ب�ه مناس�بت 14 تيرماه 
سالروز ربایش حاج احمد متوسليان در سال 
1361 به سراغ جانباز فتاحی رفتيم تا با این 
پيشمرگ كرد مسلمان مقاطعی از خاطرات 
حاج احمد در جبهه های غرب را مرور كنيم. 

اولين بار حاج احمد را كجا دیدید؟ آن 
زمان مریوان چه شرایطی داشت؟ 

من اولين بار ايش��ان را در سپاه مريوان ديدم. 
حاجی يك جوان بلندباال و پرجذبه بود. درعين 
حال سادگی و مهربانی خاص خودش را داشت. 
هنگام ديدارمان شهر مريوان از لوث ضدانقالب 

پاكسازی شده بود. 
حاج احمد اواي��ل خرداد 5۹ به ش��هر ما آمد. 
م��ن نوجوان 15 س��اله ای بودم و يادم اس��ت 
كه مدت ها از محاصره پادگان مريوان توسط 
ضدانقالب می گذشت و اختالفات داخلی بين 
خود گروهك ها باعث شده بود حمله به پادگان 

را به تأخير بيندازند. 
تنها دو روز قبل از آنكه حاج احمد و همراهانش 
به مريوان بيايند، گروه ه��ای محاصره كننده 
پ��ادگان برای حمله ب��ه آنجا با هم مش��ورت 

می كردند. 
گفته می ش��د اختالفی بين آنها درگرفته كه 
همين اخت��الف باعث درگيری درونی ش��ان 
می شود. گويی كردهای عراقی كه برای كمك 
به ضدانقالب داخلی آمده بودند درخواس��ت 
داشتند سالح های سنگين به آنها تعلق بگيرد 
و گروه های داخلی هم با اين مسئله مخالفت 

می كنند. 
به خواست خدا اين اختالف ها باعث می شود 
ديرتر به فكر حمل��ه به پ��ادگان بيفتند و در 
همين زمان هلی كوپتر حاج احمد در پادگان 

می نشيند و ورق برمی گردد.
چطور ش�د ك�ه فرمانده�ان تصميم 
گرفتن�د متوس�ليان را ب�ه مری�وان 

بفرستند؟
قب��ل از اينكه ب��ه س��ؤال تان ج��واب بدهم، 
خوب اس��ت به اين نكته اشاره كنم كه حضور 
حاج احمد در مريوان به فاز دوم اغتشاشات در 

كردستان مربوط می شود. 
بار اول ش��هيد چم��ران از پ��اوه ت��ا اروميه را 
پاكسازی می كند اما ورود هيئت حسن نيت و 
مذاكراتی كه با گروهك ها انجام می دهند باعث 
می شود هشت ماه آتش بس در منطقه برقرار 
ش��ود كه ضدانقالب از اين موضوع اس��تفاده 
می كنند و دوباره در شهرها و مناطق مختلف 

كردستان مسلط می شوند. 
آنها كه از جغرافيای كردس��تان آگاهی دارند، 
می دانن��د ك��ه در اين خط��ه دو ش��هر پاوه و 
مريوان موقعيت سوق الجيشی دارند. به همين 

خاطر ضدانقالب تمركز زي��ادی روی مريوان 
می كنند و اين شهر را به جز پادگان به تصرف 
درمی آورند اما در مورد س��ؤال تان بايد عرض 
كنم كه من روايت آمدن ايشان به مريوان را از 

زبان يكی از دوستان شنيدم. 
ايش��ان تعريف می كرد يك بار در كرمانش��اه 
ب��ه خدمت ش��هيد بروجردی رفت��ه بودم كه 
ديدم بروجردی خيلی ناراحت اس��ت. علتش 
را پرس��يدم كه گفت مرز نيروهای انقالب در 
مريوان به س��يم خاردار دور پ��ادگان محدود 
شده و الباقی اين ش��هر و حومه اش در اختيار 

ضدانقالب است. 
ش��هيد بروجردی نگران وضعيت مريوان بود 
و به همي��ن خاطر يكی از فرماندهان ش��جاع 
كه سابقه حضور در ميادين مختلف را داشت 
انتخاب می ش��ود تا به مريوان بياي��د و آنجا را 
از وجود ضدانق��الب پاک كند. اي��ن فرمانده 

حاج احمد متوسليان بود.
كار حاج احمد در مریوان چطور پيش 

رفت؟
ايشان به محض ورود به شهر پاكسازی منطقه 
را از داخل پادگان ش��روع كرد. قرار می ش��ود 
نيروها به دو دس��ته تقسيم ش��وند. حاجی به 
همراه همرزمانش به سمت قبرستان می روند 
و بچه های ارتش هم از جاده اصلی وارد ش��هر 

می شوند. 
با ابت��كار عملی ك��ه رزمنده ها ب��ه فرماندهی 
حاج احمد نش��ان می دهند، ش��هر ظرف 2۴ 
س��اعت پاكس��ازی می ش��ود. بعد حاج احمد 
فرماندهی سپاه اين شهر را برعهده می گيرد و 

از آن به بعد ما در خدمت ايشان بوديم. 
وقتی كه حاج احمد به مريوان آمد بسياری از 
مردم به خاطر ناامنی های ايجاد ش��ده از شهر 
خارج شده و به مناطق مرزی رفته بودند، بعد 
كه پاسدارها مستقر شدند و مسئوليت شهر را 
برعهده گرفتند، مردم با ديدن رفتار خوب آنها 

اعتماد كردند و رفته رفته به شهر برگشتند.
گفته می ش�ود یکی از رموز موفقيت 
حاج احم�د در كردس�تان، توج�ه و 
اعتم�ادش به م�ردم بومی بود، ش�ما 
برخ�ورد ایش�ان ب�ا م�ردم را چطور 

دیدید؟
اينك��ه می گوييد حاج احمد به م��ردم اعتماد 
می كرد، ما به عينه ديديم. ايش��ان شب و روز 

مأموريت هاي��ش را با بچه ه��ای بومی  منطقه 
می رف��ت. رفت��ارش با ي��ك پيش��مرگ كرد 
مس��لمان با يك رزمنده ای كه مث��اًل از تهران 
يا اصفهان آم��ده بود فرقی نمی كرد. ايش��ان 
مصداق بارز اشدا علی الكفار و رحما بينهم بود. 
حتی به خانواده دشمنانش هم رحم می كرد و 
جوانمردی را در حق آنه��ا روا می كرد. يك بار 
حاج احمد در ش��هر با يك خانم مستمند با دو 

فرزند صغيرش روبه رو می شود.
 می پرسد ش��ما كه هس��تيد و آيا سرپرستی 
داريد؟ چ��ون در آن لحظ��ه حاج احمد لباس 
ش��خصی داش��ت، آن خانم می گويد پدر اين 

بچه ها از كومله ها بود و در جنگ كش��ته شده 
است. 

حاج احمد آنها را به س��پاه م��ی آورد و لباس و 
غذای گرم می دهد. 

بعد دو نفر را می فرس��تد ت��ا در مورد وضعيت 
زندگی آن خانم تحقيق كنن��د. می روند و در 
برگش��ت می گويند آنها هيچ چيز ندارند. بعد 
از آن حاج احمد حقوق اندک خودش را نصف 
می كند و به آن زن و بچه هايش می دهد و حتی 

برای شان خانه می سازد.
چن�د س�ال پي�ش ك�ه ب�ه مری�وان 
رفته بودی�م می دیدیم ك�ه هنوز یاد 
حاج احمد بين مردم شهر زنده است. 
به نظر ش�ما چه چيزی باعث می شود 
كه بعد از این همه سال یاد یک سردار 

در دل مردم منطقه زنده بماند؟
اين م��ورد را باي��د در رفت��ار اف��رادی چون 
حاج احمد جست وجو كنيم. من خودم شاهد 
بودم يك بار كه حاج احمد ب��ه دزلی می رفت، 
در راه به دو پيرمرد روس��تايی برخورد. آنها با 
پای پياده به خانه شان می رفتند كه حاج احمد 
از آنها خواس��ت سوار شوند و مس��افتی را با او 
بيايند. چون دو پيرمرد س��ن و س��ال زيادی 
داشتند، حاجی رس��م ادب را هم به جا آورد و 
خودش در عقب وانت نشست و از آن دو پيرمرد 

خواست جلو بنشينند. 

آن روز از س��ه راه حزب اهلل تا دزلی حاجی كه 
يك فرمانده بود، اين طور مس��ير را طی كرد. 
خب اين رفتارها باعث جذب مردم می ش��د. 
پيرو همان حرفی كه شما زديد و گفتيد هنوز 
هم مردم مريوان حاجی را دوست دارند، حدود 
1۰س��ال پيش بزرگداش��تی برای ايشان در 
مريوان برگزار شده بود. پوسترهای حاج احمد 

در سراسر شهر نصب شده بود. 
يك ماه بعد از تمام شدن مراسم، وقتی تعدادی 
از مسئوالن به مريوان آمدند ما آنها را به سطح 
شهر برديم و پوسترهای تصاوير حاج احمد را 
نشان ش��ان داديم. حتی يك سر سوزن به اين 

پوسترها لطمه وارد نشده بود. 
مردم آن قدر حاجی را دوس��ت داشته و دارند 
كه مدت ها تصاوير ايشان بدون اينكه پاره شود 

يا لطمه ای ببيند، در سطح شهر ديده می شد.
شما یکی از نيروهای حاج احمد بودید، 
به لحاظ فرماندهی، چه خصوصياتی را 
در حاج احمد دیدید كه جذب ایشان 

شدید؟
غير از اعتم��اد و توجه��ی ك��ه حاج احمد به 
نيروهايش داش��ت، ايش��ان فرماندهی پشت 
ميزنشين نبود. كسی به ياد ندارد يك عمليات 
در مريوان انجام شده باشد و خود حاج احمد در 

آن شركت نكرده باشد.
 هميشه پيشاپيش نيروهايش حركت می كرد 
و اگر موقعيت خطرناكی پيش می آمد، جلوتر 
از نيروهايش بود. ش��ب ها هم كه از مأموريت 
برمی گشتيم، حاج احمد ديرتر از همه نيروها 
می خوابيد و تا خيالش از اوضاع راحت نمی شد، 

به استراحت نمی پرداخت.
 پي��ش می آمد كه ايش��ان در ش��رايط خاص 
خودش آذوقه و مايحتاج نيروها را تا مقرشان 
كه معموالً روی بلندی ها و جاهای صعب العبور 
بود می برد و اين طور نبود كه بگويد چون من 
فرمانده هس��تم، كس ديگری باي��د كارهای 
پش��تيبانی را انجام بدهد. االن در كردستان، 
مريوان بيش از هر جای ديگری پاسدار بومی 
 دارد. علتش هم وجود حاج احمد متوس��ليان 

است.
روز رفت�ن حاج احم�د از غ�رب ب�ه 
جبهه های جن�وب را یادتان اس�ت؟ 
آن روزها حال مردم و یاران حاج احمد 

چطور بود؟
خيلی ها با گريه از حاجی خداحافظی كردند. 
ايشان تنها يك س��ال و چند ماه بين ما بود اما 
مردم و خصوصاً همرزمانش آن قدر او را دوست 
داش��تند كه نمی توانس��تند رفتنش را قبول 
كنند. حاج احمد يك س��خنرانی كرد و برای 

هميشه از پيش ما رفت. 
می دانيم كه ايشان يك مدت در جبهه جنوب 
بود و بعد ه��م كه به س��وريه و لبن��ان رفت. 
روزهايی كه حاجی در جبهه جنوب بود انتظار 
داشتيم دوباره به جبهه غرب و مريوان برگردد 
اما سفرش به سوريه پيش آمد و بعد هم كه در 
لبنان به اس��ارت درآمد. وقتی خبر اس��ارتش 
آمد، كسی نمی توانس��ت يا نمی خواست باور 

كند كه حاجی ديگر برنمی گردد. 
راستش را بخواهيد ما هنوز هم منتظريم كه 
احمد متوس��ليان به مريوان برگردد. مردم 
اينجا هن��وز او را برادر احمد ي��ا كاک احمد 
صدا می زنند. كردها وقتی كس��ی را دوست 
داشته باش��ند او را برادر صدا می زنند. وقتی 
هم كه برای يك نفر بزرگی قائل باشند، او را 
كاک صدا می زنند. برای م��ا ياد كاک احمد 
هنوز زنده اس��ت و هنوز منتظريم روزی به 

مريوان بازگردد.

خيلی ها با گریه از حاجی خداحافظی 
كردند. ایش�ان تنها یک س�ال و چند 
ماه بين م�ا بود ام�ا م�ردم و خصوصًا 
همرزمان�ش آن ق�در او را دوس�ت 
داشتند كه نمی توانس�تند رفتنش را 
قبول كنند. حاج احمد یک سخنرانی 
كرد و برای هميش�ه از پي�ش ما رفت. 
می داني�م ك�ه ایش�ان ی�ک م�دت 
بع�د  و  ب�ود  جن�وب  جبه�ه  در 
ه�م ك�ه ب�ه س�وریه و لبن�ان رف�ت
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