
خاطره

س�ردار جعف�ر جهروت�ی زاده در جریان 
عملیات والفجر یک به شدت مجروح شد 
و برادرش محسن نیز در کنار او به شهادت 
رسید. ماجرای شهادت محسن، هنوز پس 
از س�ال ها در ذهن س�ردار جهروتی زاده 
آنقدر تازه اس�ت که گویی همی�ن دیروز 
برادر را از دست داده است. پس از گفت وگو 
ب�ا س�ردارجهروتی زاده پیرامون س�ردار 
ش�هید رضا چراغ�ی، دقایق�ی نی�ز ب�ا او 
درخصوص برادر ش�هیدش ب�ه گفت وگو 
نشس�تیم که ماحصلش را پیش رو دارید.

محسن متولد چه سالی بود و چقدر با 
هم فاصله سنی دارید؟

من متولد س��ال 1340 هس��تم و محس��ن 
متولد سال 42 بود. فاصله سنی زیادی با هم 
نداشتیم. محسن بچه ساکت و مظلومی بود که 
اگر 10 ساعت هم در یک جمعی می نشست، 
تا کسی از او سؤالی نمی پرسید، هیچ حرفی 

نمی زد و کاماًل ساکت بود.
گویا ش�ما شاهد ش�هادت برادرتان 
بودی�د، ه�ر دو نی�روی لش�کر27 

بودید؟
بله، م��ن در عملی��ات والفجر ی��ک فرمانده 
تیپ تخریب بودم و محس��ن هم از نیروهای 
پشتیبانی و تدارکاتی لشکر بود. قبل از اینکه 
عملیات ش��روع ش��ود، محس��ن را در تنگه 
ابوقریب دیدم و به او گفتم من نتوانستم به پدر 

و مادرمان سر بزنم، تو برو و سری به آنها بزن. 
ناگهان اشک در چش��م هایش حلقه بست و 
گفت می خواهی من را از فیض حضور عملیات 
محروم کنی. گفتم نه، من خبر دارم عملیات 
چه زمانی شروع می شود. اگر تو بروی و دو سه 

روزه برگردی، حتماً به عملیات می رسی.
شهادت ایشان چطور اتفاق افتاد؟

همان روز اول عملیات بود که بر اثر بمباران و 

درگیری با دشمن، تعداد زیادی از بچه های 
خودی شهید و مجروح شدند. ما رفتیم و همه 
این مجروحین را به عقب منتقل کردیم، اما 
یک مجروح آنقدر وضعیت وخیمی داش��ت 
که فقط با برانکارد  می ش��د او را منتقل کرد. 
وقتی این مجروح را در سینه تپه ای گذاشتیم 
تا سرفرصت او را هم به عقب برگردانیم، من، 
محس��ن، یک نوجوان بیس��یم چی 15، 16 
ساله، شهید اس��داهلل پازوکی و برادر زواره ای 
نشسته بودیم که ناگهان یک گلوله خمپاره 
120 کنارمان برخورد کرد. از ش��دت انفجار 
روی زمین پرتاب ش��دم. به خودم که آمدم 
احس��اس می کردم نیمی از بدنم جدا ش��ده 
اس��ت. ریه هایم پاره ش��ده و خون به گلویم 
می ریخت و حالت خفگی داش��تم. ش��کم و 
پاهایم هم به شدت مجروح شده بود. همین 
حین دیدم محس��ن نشس��ته و به من نگاه 
می کند. گفتم محسن پاهایم را تکان بده. تا 
این حرف را زدم، لب باز کرد و گفت الس��الم 
علیک یا اباعبداهلل)ع( و همان لحظه با صورت 
روی پاهایم افتاد. دیدم پش��ت سرش کاماًل 
از بین رفته اس��ت. به لحاظ پزشکی او حتی 
نمی توانست به قدر پلک زدنی زنده بماند، اما 
به خواس��ت خدا آنقدر مانده بود تا بتواند به 
موالیش سالم بدهد و شهید شود. این را هم 
بگویم که در این ماجرا، آن نوجوان بیسیم چی 
به شهادت رسید و شهید پازوکی هم دستش 
قطع شد و برادر زواره ای هم لب و فکش کاماًل 

کنده شد.
خود ش�ما تا چه م�دت در آن حالت 

ماندید؟
فاصله ما در آن منطقه با عراقی ها تنها 10متر 
بود. ما این طرف تپه بودی��م و آنها آن طرف 
تپه، به دلیل وجود دشمن، بچه های خودی 
به راحتی نمی توانس��تند به سمت ما بیایند، 
اما وقتی شهید چراغی متوجه وضعیت ما شد، 
پیگیر شد تا بچه ها ما را به عقب منتقل کنند. 
چند ساعت من در همان حالت بودم؛ مجروح 
و در حالی که پیکر برادرم روی پاهایم افتاده 
بود. بعد از طی این مدت، شهید  شرع پسند و 
نیروهایش از راه رس��یدند. به دلیل وضعیت 
وخیمی که داشتم، ابتدا شهید شرع پسند من 
را نشناخت، اما وقتی حکم مأموریتم را از جیبم 
پیدا کرد، مرا شناخت و از بچه ها خواست من 
را به عقب منتقل کنن��د. یک هفته بعد پیکر 
محسن و دیگر شهدا به عقب منتقل شدند. من 
در بیمارستان بودم که پدر و عمویم به مالقاتم 
آمدند. آن زمان هنوز پیکر محسن نیامده بود و 
خبر شهادت محسن را خودم به پدرم رساندم. 
به دلیل شدت جراحاتم نه در مراسم تشییع 
و دفن او حضور داش��تم و نه در مراس��م های 

دیگرش. دیدارمان ماند به قیامت.
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88498481ارتباط با ما

گفت وگوی »جوان« با همرزم سردار شهید  رضا چراغی به مناسبت 27 فروردین سالروز شهادتش

پسر ضد انقالب اعدامی با محبت های شهیدچراغی عاشق انقالب شد

جدول

    علیرضا محمدی
38 س�ال پیش در 27 فروردی�ن ماه 1362 
سردارش�هید رزاق چراغی مع�روف به رضا 
چراغ�ی، فرمانده لش�کر27 محمدرس�ول 
اهلل)ص( در جریان عملی�ات والفجر یک به 
ش�هادت رس�ید. ش�هید چراغی که متولد 
س�ال 1336 در تهران ب�ود، از مقطع حضور 
حاج احم�د متوس�لیان در کردس�تان او را 
همراهی ک�رد و س�پس با آم�دن حاجی به 
جبهه ه�ای جنوب، ش�هید چراغ�ی نیز در 
تش�کیل تی�پ 27 محمدرس�ول اهلل)ص( 
ایفای نقش ک�رد. پس از ربای�ش حاج احمد 
در لبن�ان، ش�هید چراغی دس�ت راس�ت 
حاج همت ش�د و با حضور همت در س�مت 
فرماندهی س�پاه11 قدر، چراغ�ی به عنوان 
فرمانده لش�کر27 و جانشین س�پاه 11 قدر 
قدم به میدان عملیات والفجر یک گذاشت 
و در همین میدان نیز به ش�هادت رسید. در 
گفت وگویی که با سردار جعفر جهروتی زاده 
داشتیم، سعی کردیم یادکردی از این فرمانده 
گمن�ام جبهه ها تقدی�م حضورت�ان کنیم.

اولین ب�ار کجا و چ�ه زمانی با ش�هید  
چراغی آشنا شدید؟

من و ش��هید چراغی هر دو در کردستان جزو 
نیروه��ای حاج احمد متوس��لیان بودیم. برای 
اولین بار همرزمی با ایشان را در مریوان تجربه 
کردم. البته از قبل او را می شناختم، اما از مقطع 
حضور در مریوان، دوستی و همراهی ما به شکل 

جدی تری دنبال شد.
ش�هید  چراغی در مریوان چه سمتی 

داشت؟
آنجا شهید چراغی و شهید حسین قجه ای یک 
جبهه حدوداً 100کیلومتری را که مش��رف به 
اورامانات ب��ود، فرمانده��ی می کردند. منطقه 
اورامانات از مریوان تا پاوه امتداد داش��ت. یک 
دره عمیقی ه��م در این منطقه ب��ود که گروه 
موس��وم به رزگاری به فرماندهی شیخ عثمان 
نقشبندی در روستاهای داخل این دره مستقر 
بودند. قباًل دو ب��ار در این منطقه عملیات علیه 
ضد انقالب انجام گرفته بود که متأسفانه هر دو 
عملیات با شکست رو به رو شده بودند، اما با طرح 
عملیات و هماهنگی هایی که شهید چراغی انجام 
داد، توانس��تیم ای��ن دره را از وجود ضد انقالب 

پاکسازی کنیم.
حاج احمد هم در ای�ن عملیات حضور 

داشت؟
این عملیات در زمانی ص��ورت گرفت که حاج 
احمد و ح��اج همت به حج رفت��ه بودند. در آن 
مقطع من روی ارتفاعات کوه تخت مستقر بودم 
و شهید چراغی درس��ت زیر پای ما در پاسگاه 
ش��هدا )پایین ارتفاعات تته( مس��تقر بود. یک 
روز ایشان از من خواست پیش��ش بروم. وقتی 
به پاسگاه شهدا رفتم، ش��هید چراغی گفت تا 
زمانی که حاج احمد در حج اس��ت، می خواهم 
روی منطقه اورامانات کار کنیم و در بازگش��ت 
حاج احمد، با یک خبر خوب از او استقبال کنیم. 
چون من فرمانده بخشی از ارتفاعات بودم، ایشان 
می خواست با هم هماهنگ باشیم و کار کنیم. از 
آن طرف هم با بچه های سپاه پاوه هماهنگ کرده 
بودیم. بعد از صحبت با شهید چراغی، یک قبضه 
خمپاره 120 را که خیلی سنگین بود، با زحمت 
به ارتفاعات منتقل کردیم. با همین خمپاره هر 
روز مح��ل تجمع ضد انقالب را در روس��تاهای 
پایین دره چند نوبت بمباران می کردیم. یک روز 
صبح در ساختمان مقرمان بودم که گفتند یک 
نفر آمده و با ش��ما کار دارد. گفتم بگویید بیاید 

داخل، ت��ا او را دیدم متوجه ش��دم از کجا آمده 
است. فرد مورد نظر فرمانده یکی از گردان های 
گروه رزگاری بود. تا آمد حرف بزند، گفتم بنشین 
صبحانه ات را بخور! نشس��ت و ب��ا هم صبحانه 
خوردی��م. بعد یک کاغذ کوچک به من نش��ان 
داد که حاوی اطالعاتی درخصوص ضدانقالب 
بود. کاغ��ذ را به قدری کوچک تهی��ه کرده بود 
که اگر گیر ضدانقالب افت��اد، بتواند راحت آن 
را ببلعد! ایشان می خواس��ت با ما در پاکسازی 
منطقه همکاری کند. م��ن گفتم این اطالعات 
کافی نیس��ت، باید اطالعات بهتری بیاوری. او 
رفت و چند روز بعد نیمه شب خبر دادند دو نفر 
به پایگاه ش��ماره2 ما آمده اند و با من کار دارند. 
رفتم و دیدم یکی از آن دو نف��ر همان فرمانده 
گردان رزگاری چند روز پیش است. او گفت من 
کل گردانم را که 460 نفر هستند، آورده ام پایین 
پای ش��ما و همگی می خواهیم تسلیم بشویم، 
اما نیرو ها می ترس��ند و امان نام��ه می خواهند. 
تصمیم گرفتن در آن ش��رایط واقعاً سخت بود. 
چون امکان تله وجود داشت. اگر بچه ها را همراه 
خودم می بردم، در صورتی که ضد انقالب قصد 
مقابله با ما را داشتند، جنگیدن در شرایط خاص 
منطقه به نفع ما نب��ود. بنابراین تصمیم گرفتم 
تنهایی بروم. رفت��م و دیدم نیروه��ای گردان 
رزگاری مشغول خوردن صبحانه هستند. من 
را که دیدند، خیلی احترام گذاشتند و دقایقی 
برای ش��ان س��خنرانی کردم. چند نفری سؤال 
داش��تند که به سؤاالت شان پاس��خ دادم و بعد 
همگی قبول کردن��د که همراه من ب��ه پایگاه 
ش��ماره2 بیایند. وقتی به پایگاه رس��یدیم، از 
همانجا با شهید چراغی تماس گرفتم و گفتم از 
پاسگاه بیرون بیا و پایگاه ما را تماشا کن. ایشان 
هم آمد و با دیدن جمعیت ضدانقالب با بیسیم 
پرسید اینها چه کسانی هستند؟ ماجرا را توضیح 
دادم و بعد به خواس��ت شهید چراغی نیروهای 

تواب را به پاسگاه شهدا فرستادیم.
ش�یخ عثم�ان نقش�بندی ه�م جزو 

تسلیم شده ها بود؟
نه، او تسلیم نشد. بعد از اینکه 460 الی 470 نفر 
از نیروهایش به ما پیوس��تند، ما به روستاهای 
محل استقرار ضدانقالب در پایین دره سرازیر 
شدیم و آنجا را پاکسازی کردیم. دوباره عده ای از 
ضد انقالب تسلیم شدند که جمعاً چیزی حدود 
600 نفر از نیروهای رزگاری به ما پیوس��تند، 
اما خبری از ش��یخ عثمان نبود. با اطالعاتی که 
به دس��ت آوردیم فهمیدیم او به همراه 11 نفر 

از رؤس��ای گروه رزگاری به س��مت عراق فرار 
کرده اند. من و شهید چراغی به همراه تعدادی 
از بچه های رزمنده، خودمان را به منطقه حیات 
که نزدیکی شهر طویله است، رساندیم. شهید 
چراغی می گفت شیخ عثمان و همراهانش از هر 
جا که آمده باشند، مجبورند از اینجا عبور کنند. 
همانجا برای شان کمین گذاشتیم و توانستیم 
11 نفر همراه ش��یخ عثمان را که یک پسر بچه 
11 ساله هم همراه شان بود، دستگیر کنیم. بعد 
فهمیدم ش��یخ عثمان همراهانش را به مهلکه 
فرستاده تا خودش بتواند فرار کند. همگی آن 

11 نفر به غیر از آن پسر بچه اعدام شدند.
سرنوشت آن پسر بچه چه شد؟ چطور او 

با آن سن کمش همراه ضد انقالب بود؟
پدر آن پسر یکی از 11نفری بود که همراه شیخ 
عثمان فرار کرده بود. وقتی پدرش اعدام ش��د، 
پسر نسبت به نیروهای انقالب بسیار بد بین بود، 
اما با صحبت های شهید چراغی و محبت های او و 
دیگر بچه های رزمنده که هوای پسر و خانواده اش 
را داشتند، کم کم جذب بچه های رزمنده شد. آن 
پس��ر بچه بعد ها به یکی از مدافعان سرسخت 
انقالب تبدیل شد و حتی از اینکه پدرش جزو 
ضد انقالب ب��ود، خودش را س��رزنش می کرد. 
این پسر بعد ها معلم ش��د و خدمات زیادی به 
بچه های منطقه خودش کرد. همه اینها از نفس 

گرم شهدایی مثل رضا چراغی بود.
بعد از مقطع کردس�تان، حاج احمد و 
ش�هید همت به جنوب آمدن�د و تیپ 
27 را تشکیل دادند، شهید چراغی چه 

سمتی در تیپ 27 داشت؟
ایشان فرمانده گردان حمزه شد و شهید قجه ای 

هم فرمانده گردان سلمان شد. همیشه این دو 
نفر با هم بودند. 

گویا بین شهید قجه ای و شهید چراغی 
انس و الفت زیادی برقرار بود؟

می توانم بگویم این دو نفر از برادر به هم نزدیک تر 
بودند. یکی شان اهل اصفهان بود و آن یکی ترک 

زبان و اهل تهران، ولی عین دو برادر همدیگر را 
دوست داشتند و عشق و عالقه عجیبی بین شان 
برقرار بود. یک خاطره از عالقه این دو نفر به هم 
بگویم. در عملیات فتح خرمشهر ما یک طرف 
جاده آس��فالته اهواز- خرمشهر بودیم و شهید 
قجه ای و بچه های گردان س��لمان طرف دیگر 
جاده بودن��د. در اثنای عملی��ات چون مهمات 
بچه های س��لمان رو به اتمام ب��ود، ما رفتیم به 
آنها مهمات برسانیم. عراق پاتک سنگینی روی 
جاده زده بود که در تداوم همین پاتک، قجه ای 
و بسیاری از نیروهایش به شهادت رسیدند. بعد 
از ش��هادت قجه ای رفتم تا خبر شهادتش را به 
حاج احمد برسانم. ایشان در منطقه انرژی اتمی 
داخل کانکس  بود. به هر طریقی خودم را به آنجا 
رساندم و تا در کانکس را زدم، شهید چراغی در 
را باز کرد. تا من را دید پرسید از حسین قجه ای 
چه خبر؟ ترسیدم خبر شهادتش را به او بدهم. 
گفتم مجروح شده اس��ت. چراغی گفت خدا را 
شکر. گفتم چرا خدا را شکر می کنی؟ گفت فکر 
کردم آمده ای تا خبر شهادتش را برسانی، همین 

که هنوز زنده است، جای شکر دارد.
به دلیل گمنامی شهید چراغی، شاید 
خیلی ها هنوز ندانند که ایش�ان زمان 

شهادتش فرمانده لشکر بود.
بله، متأسفانه شهید چراغی از فرماندهان گمنام 
جنگ است. در حالی که ایشان از همان زمانی 
ک��ه فرماندهی گ��ردان را بر عهده داش��ت، در 
س��طح فرمانده تیپ بود. هم حاج احمد و هم 
ش��هید همت، عالقه و اعتماد زیادی به ایشان 
داشتند. وقتی که شهید همت در عملیات والفجر 
مقدماتی و والفجر یک برای مدتی از لشکر رفت تا 
فرماندهی سپاه 11 قدر را بر عهده بگیرد، ابتدا در 
عملیات والفجر مقدماتی حاج علی فضلی و شهید 
چراغی فرماندهی لشکر27 را بر عهده گرفتند. 
در گام بعدی، در عملیات والفجریک، ش��هید 
چراغی عالوه بر فرماندهی لشکر27، به خواست 

شهید همت جانشین سپاه11 قدر شد.
خصوصیات فرماندهی شهید چراغی 

چطور بود؟
ایشان در مواقع عملیات یک آدم کامالً قاطع بود. 
همیشه هم دوشادوش نیروهایش در خط مقدم 
حضور پیدا می کرد. شهید همت همیشه مراقب 
بود تا مبادا رضا چراغی بی��ش از حد جلو برود. 
چراغی اگر راه برایش باز بود، تا عمق نیروهای 
دش��من می رفت و از چیزی ترس نداشت، اما 
در زمان عادی، ایش��ان یک آدم واقعاً متواضع 
و بس��یار خوش برخورد بود. انگار ن��ه انگار که 

مسئولیتی دارد.
زمان ش�هادت ایشان ش�ما در منطقه 

بودید؟
من چند روز قبل از شهادت ایشان مجروح شدم 
و از منطقه خارجم کردند. شهید چراغی قبل از 
شروع عملیات والفجر یک مجروح شده و با عصا 
راه می رفت. پیش از عملیات به دلیل مش��کلی 
که داشتم، آمد و من را با خودش به منطقه برد. 
در اثنای عملیات تعداد زیادی از بچه ها مجروح 
شدند. ما رفتیم و مشغول جمع آوری مجروحین 
بودیم که گلوله خمپاره کنارمان برخورد کرد. 
برادرم روی پای خودم به ش��هادت رسید. من 
هم تمام بدنم به شدت مجروح شده بود. شهید 
چراغی وقتی متوجه ما شد، پیگیری کرد تا اینکه 
بعد از چند ساعت بچه ها آمدند و من را به عقب 
منتقل کردند. در بیمارس��تان بودم که شنیدم 
چراغی طبق عادتش به خط مقدم رفته و حتی 
در برابر پاتک دشمن، خودش شخصاً با خمپاره 
60 به طرف دشمن گلوله پرتاب می کرده که در 

همین حین به شهادت می رسد.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت�م محس�ن پاهای�م را تکان 
بده. تا ای�ن ح�رف را زدم، لب باز 
ک�رد و گف�ت الس�الم علی�ک یا 
اباعب�داهلل)ع( و هم�ان لحظ�ه 
ب�ا ص�ورت روی پاهای�م افت�اد.
 دیدم پش�ت س�رش کامالً از بین 
رفته اس�ت. به لحاظ پزش�کی او 
حتی نمی توانست به قدر پلک زدنی 
زنده بمان�د، اما به خواس�ت خدا 
آنق�در مانده ب�ود ت�ا بتوان�د به 
موالیش سالم بدهد و شهید شود
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از  چراغ�ی  ش�هید  متأس�فانه 
فرماندهان گمنام جنگ است. در 
حالی که ایش�ان از همان زمانی که 
فرماندهی گردان را بر عهده داشت، 
در سطح فرمانده تیپ بود. هم حاج 
احمد و هم ش�هید همت، عالقه و 
اعتماد زیادی به ایش�ان داش�تند

 خاطره سردار جهروتی زاده از نحوه شهادت برادرش 
در گفت وگو با »جوان«

موالیش را سالم داد و روی پاهایم شهید شد
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