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88498481ارتباط با ما

دهالویه کربالی رزمندگان جنگ های نامنظم بود
گفت وگوی »جوان«  با نادر قربانی از همرزمان شهید دكترمصطفی چمران به مناسبت سالروز شهادتش 

آشنایی شما با دكتر چمران از كجا شكل گرفت؟
من فروردین ماه س��ال 58 برای آموزش ب��ه پادگان امام 
علی)ع( معرفی شدم. اولین روزهای اردیبهشت ماه سال 
58 دكتر چمران ك��ه آن زمان معاون نخس��ت وزیر بود، 
برای بازدید از اقدامات پادگان و نح��وه آموزش نیرو  ها به 
پادگان امام علی)ع( آمد. اولین دیدار من و شهید چمران 
مربوط به همان روز  ها بود. شهید چمران چند مرتبه برای 
بازدید به پادگان آمدند و یك آش��نایی نس��بی با بچه  ها 
پیدا كردند.آن زمان بس��یاری از ارگان های دولتی نیاز به 
نیرو های انقالبی داش��تند و با توجه به این موضوع شهید 
چمران از مسئوالن پادگان خواستند كه برای محافظت از 
مجموعه نخست وزیری تعدادی از نیروهای سپاه به آنجا 
منتقل ش��وند. این امر همزمان با ترور و شهادت آیت اهلل 
ش��هید مرتضی مطهری ب��ود. از این رو م��ن و تعدادی از 
دوستان مانند كاظم زبرجدی و محس��ن شریف به ستاد 
نخست وزیری اعزام شدیم و همین بهانه ای شد تا آشنایی 
ما با دكترچمران بیشتر ش��ود.  هر روز كه از آشنایی ما با 
دكترچمران می گذشت، بیشتر به سمت و سوی او كشیده   
می شدیم.جذبه زیادی داش��ت. به جرئت می توانم بگویم 
بچه  ها در ش��هیدچمران ذوب ش��ده بودند. منش و رفتار 
شهید چمران ما را شیفته ایش��ان كرده بود. همان ابتدای 
پیروزی انقالب زمانی كه دكتر چمران برای سخنرانی به 
مس��اجد و مراسمات می رفتند، ما هم ایش��ان را همراهی 
می كردیم. صحبت های ایش��ان در مورد حزب اهلل لبنان، 
مبارزه با استكبارجهانی و اس��رائیل برای ما و مردمی كه 
در مجالس سخنرانی ایش��ان حضور داشتند، بسیار مهم 
و ش��نیدنی بود. ایش��ان در مورد مواردی با مردم صحبت 
می كردن��د كه برای مردم تازگی داش��ت. ش��هیدچمران 
س��ال های زیادی در خارج از كش��ور زندگی كرده بود و با 
تمام گروه های خارجی و داخلی آشنایی داشت و خطراتی 
كه انقالب را تهدید می كرد، می شناخت و به مردم نسبت 
به آنها آگاهی می داد و روش��نگری می كرد. او بیش از هر 
كسی دیگر مجذوب امام و پشتیبان ولی فقیه بود و در خط 

ایشان حركت می كرد. 
ش�هید چمران نقش ارزن�ده ای در خت�م غائله 
كردستان و پاوه داشت. از نقش او در این فتوحات 

بگویید. 
حزب دموكرات و ضدانقالب از گذشته های دور به دنبال 
تجزیه كردستان بودند، از این رو ابتدا تصمیم گرفتند كه 
پاوه را به تص��رف خود درآورند. وقتی پاوه توس��ط كومله 
و ضدانقالب محاصره ش��د تا بهانه ای باش��د برای تصرف 
كردستان و براندازی نظام، شهید چمران كه در آن زمان در 
سمت معاونت نخست وزیری بودند،مأموریت پیدا كردند 
تا به همراه تعدادی از همرزمان و پاس��داران به سمت این 
شهر حركت كنند. به جرئت می توانم بگویم كه اگر درایت 
و هوشیاری ش��هید چمران در همان ابتدای سال 58 در 
كردستان نبود، شاید كردستان به دست دشمنان می افتاد. 
بس��یاری از نیروهای حزب اللهی و دلس��وز نظام از جمله 
شهید صیادش��یرازی و رحیم صفوی داوطلبانه به منطقه 
آمدند. شهر پاوه در وضعیت خوبی نبود. سقوط پاوه حتمی 
شده بود. اما تنها چند س��اعت مانده به سقوط پاوه فرمان 
امام خمینی)ره( صادر شد و همه معادالت دشمنان و ضد 
انقالب را كه می خواس��تند قتل عام فجیعی در پاوه به راه 
بیندازند، به هم ریخت. خیل عظیمی از نیروهای مردمی 
به سمت كردستان به حركت درآمدند تا پاوه را از فروپاشی 

نجات دهن��د. خوب به ی��اد دارم ضد انقالب ب��ه نزدیكی 
پادگان نیروی انتظامی رسیده بود و از پشت بلندگو اعالم 
می كرد كه خودتان را تسلیم كنید. ما با شما كاری نداریم و 
ما فقط با آن مزدور) شهید چمران( كار داریم. شما ببینید 
كه دش��منان چقدر شهید چمران را می ش��ناختند و چه 
شناخت عمیقی نسبت به ایمان و اراده الهی ایشان داشتند 
و می دانستند كه چه ارزشی برای جبهه انقالب دارد. از این 
جهت ایشان را مزدور خطاب می كردند. در نهایت شهامت 
و شجاعت شهید چمران و فرمان امام خمینی روح و جان 
عجیبی به رزمندگان داد كه سراسر كردستان از گروه های 

منحرف و چپ آزاد شد. 
ش�هیدچمران یک فرمانده چریك�ی و میدانی 
بود و جنگ را خوب می شناخت. شما او را چطور 

شناختید؟
تمام نیرو های مستكبر جهانی كه انقالب اسالمی را خطر 
بزرگی برای منافع خود می دانستند، با همدستی یكدیگر 
جنگ بین ایران و عراق را به راه انداختند. دكتر چمران بعد 
از پیروزی پاوه از طرف امام به وزارت دفاع منصوب ش��د. 
ایش��ان جزو افراد نادری بودند كه جریان جنگ را خوب 
می شناخت. ش��ناخت عجیب چمران نسبت به دشمنان 
داخلی و خارجی از دانش و علم ایش��ان نشئت می گرفت. 
در اولین روز  ها ش��هید چمران به خاطر شناخت عمیق از 
وضعیت ش��یعیان عراق و لبنان و به خاطر اینكه یار و یاور 
امام موسی صدر بودند، از جریانات عراق اطالع داشت و به 
خاطر این شناخت كه از دش��منان داشت،اطالعیه خیلی 
مهمی را منتشر كرد كه فجایع حزب بعث را محكوم كرد.  
ش��هید چمران خیلی زود خدمت امام رس��ید تا با كسب 
اجازه از امام به جبهه اعزام شود. دكتر رفت و اجازه اش را 
گرفت و برگشت. اتفاقاً در همین لحظه حضرت آقا هم كه 
آن زمان همراه شهید چمران نماینده های حضرت امام در 
شورای عالی دفاع بودند از راه رسیدند و این دو بزرگوار در 
حیاط همدیگر را دیدند. یك رابطه عاطفی و دوستانه ای 
هم بین آقا و شهید چمران وجود داشت. آقا با دیدن دكتر 
از ایشان پرسیدند: اینجا چه می كنید؟ دكتر در پاسخ گفت: 
برای گرفتن اجازه رفتن به جبهه خدمت امام رس��یده ام. 

آقا هم گفتند: اتفاقاً من هم برای اجازه گرفتن از حضرت 
امام آمده ام، صبر كن تا بروم و برگردم. بعد از كسب اجازه 
از امام، آقای خامنه ای و ش��هید چمران همراه تعدادی از 
بچه  هایی كه در ستاد نخست وزیری بودند و حدود 25 نفر   
می شدند به جبهه اعزام شدند. من و تعدادی از برادر  ها در 
س��تاد ماندیم و با تهیه و تدارک مقداری اسلحه و مهمات 
كه قباًل برای مأموریت كردس��تان تدارک دیده بودیم، به 

اهواز رفتیم. 
ستاد جنگ های نامنظم یادگاری شهید چمران 
در دف�اع مقدس اس�ت. از ت�وان و عملكرد این 

ستاد بگویید. 
اتفاقاً ما وقتی به اهواز رس��یدیم، متوجه ش��دیم كه دكتر 
چم��ران در جندی ش��اپور س��تاد جنگ ه��ای نامنظم را 
راه اندازی كرده اس��ت و تعدادی از نیروه��ای مردمی كه 
متوجه ش��ده بودند دكتر چم��ران و آق��ای خامنه ای دو 
نماینده امام آنجا حضور دارند، به نیروهای س��تاد ملحق 
شدند. به محض اینكه دكتر چمران متوجه حضور ما شد، 
به استقبالمان آمد و به ما گفت كه شبانه بروید یك پاتك 
محكم به عراقی  ها بزنید و منطقه را هم شناس��ایی كنید. 

اهواز روز به روز از س��كنه خالی   می ش��د. از یك طرف زیر 
آتش خمپاره ه��ای بعث ب��ود و متأس��فانه از طرف دیگر 
نیروهای نف��وذی به عن��وان خلق عرب از داخل ش��هر را 
مورد تهاجم خود قرار داده بودند و این به وحش��ت مردم 

اضافه كرده بود.  
ما دس��ت خالی بودیم اما ش��جاعت و درایت فرماندهانی 
چون شهید چمران ، حضرت آقا و نیروهای غیور مردمی 
باعث استقامت شد و ما را پیروز میدان كرد و خوزستان را 
از سقوط نجات داد. حضرت آقا و شهید چمران مثل دو بال 

روی یك پیكر در جبهه  ها عمل می كردند.
چرا این نام را انتخاب كرد؟

تشكیل ستاد جنگ های نامنظم نشان از بینش عمیق دكتر 
چمران داشت. ایشان در مركز استان ستاد را راه اندازی كرد 
تا بتواند خوزس��تان را حفظ كند. ش��هید چمران از نوابغ 
ایرانی بود كه سال  ها در امریكا درس خوانده و در مصر در 
زمان عبدالناصر سخت   ترین دوره های چریكی و پارتیزانی 

را گذرانده بود. 
شهید چمران نام ستاد را جنگ های نامنظم انتخاب كرد 
و گفت : » ما نمی توانیم مث��ل عراق جنگ كنیم. عراق یك 

جنگ كالسیك و منظم را ش��روع كرده است. آنها دارای 
پیاده نظام ، سواره نظام ، نفربر ، تانك و... هستند. ما باید به 
صورت نامنظم با اینها وارد جنگ ش��ویم و شب و روز را از 
اینها بگیریم. اگر االن در دب حردان هستیم، الزم شد دو 
ساعت دیگر خودمان را به عباسیه یا منطقه ای دیگر كه نیاز 

به حضور ما دارد، برسانیم.« 
با این تدبیر او در ستاد جنگ های نامنظم دشمن را خسته 
كرد. عم��وم بچه های س��تاد جنگ های نامنظ��م پس از 
ش��هادت چمران و كمی بعد از انحالل این ستاد، به سپاه 
پیوستند و به عنوان پاسدار در دفاع مقدس حاضر شدند. 
شاید عده ای هم با تیپ  ها و گرایش های مختلف بودند، اما 

عموم بچه های ستاد از بچه های پای كار انقالبی بودند. 
خاطره ای از آن روز  ها و همرزمی با شهید چمران 

دارید؟
از همان روز های ابتدایی جنگ شجاعت و دالوری و بزرگی 
بینش دكتر چمران مشخصه  هایی بود كه در وجود ایشان 
خودنمایی می كرد. در یكی از مأموریت هایمان در منطقه 
»دب حردان« س��اعت 4 صبح وارد عملیات شدیم. علی 
عباس كه از دانشجویان دانشگاه ابوریحان بیرونی بود،به 
همراه یوس��ف یوس��ف كه هردو از بچه های لبنان بودند، 
به داخ��ل عراقی  ها نفوذ كردی��م. این دو ب��رادر لبنانی به 
قدری تانك  ها را با آرپی جی زده بودند كه از شدت انفجار 
گوش هایشان پر خون شده بود. بعد از نیم ساعت درگیری 

شدید شد. عراقی  ها از پش��ت محاصره مان كردند. همان 
زمان به دكترچمران خبر رس��ید كه 16 نف��ر از بچه  ها در 
محاصره قرار گرفته اند و احتمال اسارتش��ان وجود دارد، 
چمران خودش وارد عمل شد . شاید این روایتی را كه من 
خدمت شما تعریف می كنم، فقط در فیلم  ها دیده باشید. 
اما ایش��ان با یك نی 60 متر نهر را ش��نا كرد و در تیررس 
دشمن خودش را به ما رساند. چیزی ش��بیه معجزه بود. 
بچه  ها تا دكت��ر چمران را دیدند، جان دوب��اره گرفتند. ما 
چند آرپی جی داش��تیم اما یك گردان تانك زرهی مقابل 
ما بود. با درایت شهید چمران بچه  ها یكی یكی از نهر آب 
عقب رفتند و نجات پیدا كردیم.  دش��من بعد از ناامیدی 
از تس��خیر اهواز، محاصره سوس��نگرد را طراحی كرد كه 
به یاری خ��دا و حضور نیروهای دكترچم��ران و نیروهای 
مردمی محاصره سوس��نگرد هم شكس��ته ش��د.  شهید 
چمران از س��كون و بی تحركی در جبهه  ها رنج می برد و با 
ارائه ابتكارات و طرح های جدید حركتی به وجود می آورد 
كه اغلب این حركت  ها توسط رزمندگان ستاد جنگ های 

نامنظم انجام   می شد. 
 فتح دهالویه، عملی جسورانه بود. نیروهای ستاد پلی روی 
رودخانه كرخه اح��داث كردند و به قلب دش��من تاختند و 
توانستند دهالویه را باز پس بگیرند. شهید علی عباس كه از 
نیروهای لبنانی ما بود، در دهالویه به شهادت رسید. دهالویه 
را باید كربالی ستاد جنگ های نامنظم بدانیم؛ چراكه بسیاری 

از بزرگان و همرزمانمان را در آنجا از دست دادیم. 
دكتر چمران بعد از دوس�ت و همرزمش ش�هید 
ایرج رستمی به شهادت رسید. از لحظه شهادت 

ایشان برایمان بگویید. 
ش��هید چمران یكی از بهترین نیروهایش، ایرج رستمی را 
كه فرمانده منطقه دهالویه بود، در پاتك عراق از دست داد. 
رستمی از همان روز های ابتدایی حضور چمران در كردستان 
تا زمان شهادتش در سحرگاه 31 خرداد ماه سال 60 در كنار 
ایشان حضور داشت. شهادت رس��تمی برای دكتر چمران 
بسیار سخت و ناراحت كننده بود. دكتر چمران برادر مقدم 
را به جای ایش��ان به فرماندهی دهالویه منصوب كرد و من 
هم به جای آقای مقدم به منطقه رفتم. جمله معروف شهید 
چمران را بعد از شهادت رستمی از یاد نمی برم كه فرمود: » 
خدا رستمی را دوست داشت و برد و اگر مرا هم دوست داشته 

باشد،می برد.« 
ش��هید چمران در روز 31 خرداد ماه سال 60 در دهالویه 
در حال بازدید از سنگر  ها و تشریح منطقه به آقای مقدم در 
زیر بارش خمپاره های دشمن قرار گرفت و دكتر چمران به 
همه دستور داد با فاصله وارد سنگر های شان بشوند كه در 
نهایت بر اثر اصابت تركش های خمپاره 60 دشمن بعثی به 
پشت سرش به شدت مجروح شد. آقای مقدم و همراهشان 
آقای حدادی هم كه كنار شهید چمران بودند به شهادت 
رسیدند و دكتر چمران را به بیمارستان سوسنگرد رساندند 
و بعد از امداد های اولیه با آمبوالنس به اهواز منتقل كردند 

كه متأسفانه بر اثر شدت جراحات، به شهادت رسید. 

شهید چمران از سكون و بی تحركی 
در جبهه  ه�ا رن�ج می ب�رد و ب�ا ارائه 
ابتكارات و طرح ه�ای جدید حركتی 
به وج�ود م�ی آورد ك�ه اغل�ب این 
حركت  ها توس�ط رزمندگان س�تاد 
جنگ ه�ای نامنظ�م انجام   می ش�د. 
 فت�ح دهالوی�ه، عمل�ی جس�ورانه 
ب�ود. نیروه�ای س�تاد پل�ی روی 
رودخانه كرخ�ه اح�داث كردند و به 
قلب دش�من تاختن�د و توانس�تند 
بگیرن�د پ�س  ب�از  را  دهالوی�ه 

ما دس�ت خالی بودیم اما ش�جاعت 
و درای�ت فرماندهانی چون ش�هید 
چمران ، حضرت آقا و نیروهای غیور 
مردمی باعث اس�تقامت ش�د و ما را 
پیروز می�دان ك�رد و خوزس�تان را 
از س�قوط نج�ات داد. حض�رت آقا و 
ش�هید چمران مثل دو بال روی یک 
پیك�ر در جبهه  ه�ا عم�ل می كردند

  صغری خیل فرهنگ 
ش�هید دكتر مصطفی چمران تحصیلكرده امریكا، فیزیكدان ، مبارز انقالبی و نماینده دور اول مجلس ش�ورای 
اس�المی بود كه با آغاز غائله ضدانق�الب در غرب كش�ور و جنگ تحمیل�ی، وارد میدان جهاد ش�د. چمران از 
فرماندهان شجاعی بود كه با شروع جنگ به اهواز رفت و س�تاد جنگ های نامنظم را راه اندازی كرد. تأثیر دكتر 
روی رزمندگان آن هم در ماه های اول دفاع مقدس به قدری بود كه بسیاری از آنها تا سال ها بعد به بزرگی و شرافت 
دكتر مصطفی چمران اذعان می كنند. ش�هیدمصطفی چمران عاقبت در 31 خرداد ماه سال 60 در دهالویه بر اثر 
اصابت تركش به شهادت رسید. در این مجال با نادر قربانی متولد س�ال 1337 یكی از یاران شهید چمران كه از 
دوران حضورش در نخست وزیری تا جنگ در كردستان و سپس دفاع مقدس در كنارش بود، به گفت وگو نشستیم. 
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از باال به پایین
  1- ورزش تناس��ب اندام- خون پاالیي 2- كنده كاري- پیامبر شهر ش��وش- آهو 3- جانماز- پول دستي- 
خبردادن 4- تیم فوتبالي در یونان- بوي رطوبت- ماشین خاكبرداري- مخفف الي آخر 5- راه فرار- چشمداشت- 
از اقمار مشتري 6- كوه رش��ته كوه زاگرس- گران قیمت- بوییدن 7- بخش��ي از لوله گوارش پرندگان- جاي 
 عطر و مش��ك 8- وارونه آبي- جنگ افزار ورزشي- كش��ور قاهره- گندم سوده ش��ده 9- پیروان- گلي زینتي

 10- رود-شمشیرزن- نام دكارت، فیلسوف فرانسوي 11- تكیه بر پشتي- كمیاب- نام حضرت محمد)ص( در 
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 نیما یوش��یج 14- غذاي محبوب شتر- هنرپیش��ه فیلم هاي وسترن- بنده و ش��ما 15- دیگ سنگي بزرگ-
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از راست به چپ
 1- نیكوكاري- كشوري در غرب افریقا با مركزیت فري تاون 2- همگي- عضوي از بدن گوسفند- بهتر از حرام 
بدتر از حالل 3- صدمه- نوشتن كتاب- سمت چپ 4- دود به هم ریخته- عدل و انصاف- زادبوم- خدعه و نیرنگ
 5- نخست وزیر شهید- پدر آذري- مایه حیات- بخار دهان 6- پول ژاپن- عنوان مجموعه اي از آثار ارسطو در 
منطق- جایگاهي در جهنم 7- چه وقت- گشوده- فیلمي ساخته آلفرد هیچكاک 8- نخست- طایفه كریمخان- 
تصدیق ایتالیایي- گاز تنفسي 9- تفقد- یك و یك- رمق آخر 10- باطل و ذایل- دست یكدیگر را فشردن- وارونه 
سو 11- برجستگي الستیك- فرار غریزي حیوان- جرقه آتش- ژست بازیگر 12- زن یعقوب- حسادت- از طوایف 
غرب كشور- ظرف 13- حنا- ایوانش آیینه عبرت نام گرفته است- تكرار حرفي 14- از او آفرین بر سپهدار زال / 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید كه 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط یک بار 
به كار روند.
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