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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادمان

 شهید مصطفي چمران با آن سیماي محزون 
و چش��م هاي غمبار دنیایي ح��رف با آدم ها 
دارد. او با ش��یوه زندگي اش، سبک دیگري 
از زیستن را یاد انس��ان ها داد. او الگویي زیبا 
براي همه کساني ش��د که با تعهد، تخصص 
و ایمان به دنبال انجام وظیفه هستند و جز 

خدایي زیستن چیز دیگري نمي خواهند. 
در زمان��ه اي ک��ه آدم ه��ا ه��ر چه بیش��تر 
منفعت گرا مي ش��وند دکتر چمران از همه 
چیز خودش ب��راي دیگران مي گذش��ت. او 
از تحصیل در امریکا و همس��ر و فرزندانش 
گذش��ت تا در س��خت ترین جبهه ه��ا کنار 
مظلومان باش��د. او ب��ه نیک��ي دریافته بود 
که پول، مقام و ش��هرت در این دنیا سرابي 
بیش نیس��ت و براي جاودانه ش��دن باید به 
دل سختي ها زد و از درون مشکالت انساني 

کامل شد. 
همانطور که خودش در یکي از نیایش هایش 
پیش از ش��هادت اینچنین زیبا مي نویس��د: 
»درد دل آدمي را بیدار مي کند، روح را صفا 
مي دهد، غرور و خود خواهي را نابود مي کند. 
نخوت و فراموشي را از بین مي برد، انسان را 
متوجه وجود خود مي کند. انسان گاهي خود 
را فراموش مي کند، فراموش مي کند که بدن 
دارد، بدني ضعیف و ناتوان که در مقابل عالم 
و زمان کوچک و ناچیز و آس��یب پذیر است، 
فراموش مي کند که همیشگي نیست و چند 
صباحي بیش��تر نمي پاید، فراموش مي کند 

که جس��م مادي او نمي تواند ب��ا روح او هم 
پرواز شود، لذا این انس��ان احساس ابدیت و 
مطلقیت و غرور و قدرت مي کند، سرمست 
پی��روزي و اوج آمال و آرزوه��اي دور و دراز 
خود، بي خبر از حقیق��ت تلخ و واقعیت هاي 
عیني وجود، به پیش مي تازد و از هیچ ظلم و 

ستمی روگردان نمي شود.«
دکتر چمران نه تنها یک فرمانده بلکه بیشتر 
عارفي بود که لباس چریکي به تن کرده و براي 
احقاق حقوق مظلومان مي جنگید. نیایش هاي 
عارفانه اش مضامیني پرب��ار از تفکرات و درد 
دل هاي یک انس��ان آگاه و بیدار دارد. دکتر 
چمران چه آن زمان که در کنار یتیمان لبناني 
برایشان پدري مي کرد و چه وقتي در جبهه ها 
با دشمنان مي جنگید، در هر حالتي همواره 

خدا و رضایش مقابل دیدگانش بود. 
ش��هید چمران دنیا را س��ه طالقه کرده بود 
و باکي از ش��هادت و ایثار جانش در راه خدا 
نداش��ت. چمران دنی��ا را جز ب��راي جهاد و 
ش��هادت در راه خدا نمي خواست. شهادت 
ب��راي او همانن��د امیرالمؤمنین)ع( ش��بیه 
رس��تگاري بود. فرمان��ده ب��زرگ جبهه ها 
وابستگي مادي به دنیا نداشت و روحش را از 
مدت ها پیش آماده دی��دار معبود کرده بود. 
چنین زیس��تني و چنین دیداري زیباترین 

شکل ممکن را براي بندگان دارد. 
هنگامي که در 31 خرداد 1360 وقتي شهید 
چمران در دهالویه شربت شهادت را نوش کرد 
و به دیار ملکوتیان و  نزد خداي خویش پرواز 
کرد نداي پ��روردگار را لبیک گفت: »ارجعي 
الي ربک راضی��ه مرضیه«. ای��ن بزرگمرد در 
نیایشي عارفانه گفته بود: » اي حیات با تو وداع 
مي کنم با همه زیبایي های��ت، با همه مظاهر 
جالل و جبروت، با همه کوه ها و آس��مان ها و 
دریاها و صحراها، با همه وجود وداع مي کنم. 

با قلبي سوزان و غم آلود به سوي خداي خود 
مي روم و از همه چیز چشم مي پوشم.... خدایا 
تو را شکر مي کنم که باب شهادت را به روي 
بندگان خالصت گش��وده اي تا هنگامي که 
همه راه ها بسته است و هیچ راهي جز ذلت 
و خفت و نکبت باقي نمانده اس��ت، مي توان 
دست به این باب شهادت زد و پیروزمند و پر 

افتخار به وصل خدایي رسید.«

نگاهي به بزرگي و اخالص شهيد مصطفي چمران در گفت وگوي »جوان« با يكي از نيروهاي ستاد جنگ هاي نامنظم

چمرانزیبایيهایزندگيرادردفاعازارزشهامیدید

شما اولين بار کجا با شهيد چمران آشنا 
شديد؟

من س��ال 1359 کارمند فرمانداري سوس��نگرد 
بودم. با ش��روع جنگ تحمیلي، ستاد جنگ هاي 
نامنظم در فرمانداري تشکیل ش��د و من آنجا با 
شهید مصطفي چمران و نیروهایشان آشنا شدم. 
ش��هید چمران در آن مقطع به اهواز و سوسنگرد 
مي آمدند. من از قبل با فعالیت هاي شهید چمران 
آشنا بودم ولي تا به حال ایشان را از نزدیک ندیده 
بودم و با نیروهایش��ان نبودم و در سوس��نگرد به 
نیروهاي ش��هید چمران ملحق ش��دم. س��رگرد 
فرتاش فرماندار نظامي سوسنگرد بودند و به شهید 
چمران کمک مي کردند. من اول به عنوان نیروي 
شناس��ایي کارم را ش��روع کردم و بعداً به عنوان 
انباردار نیروهاي ستاد جنگ هاي نامنظم معرفي 
شدم. تمام مهمات، تدارکات و پشتیباني ستاد در 
سوسنگرد به دست من مي رس��ید. من آن زمان 

24 ساله بودم. 
آن زمان و در آن سن و سال متوجه بزرگي 
شهيد چمران بوديد و مي دانستيد با چه 

انسان بزرگي کار مي کنيد؟
بله، کاماًل متوجه بودم با چه ش��خصیت و انسان 
بزرگي روبه رو هس��تم. عملکرد، حسن اخالق و 
هوش نظامي شهید چمران را به خوبي مي شناختم 
و همیشه دوس��ت داش��تم جزئي از نیروهایشان 
در خارج کش��ور باش��م. بعد از پی��روزي انقالب 
اسالمي اولین دفتر در فلس��طین باز شد که نیرو 
مي خواس��تند و من داوطلبانه ثبت نام کردم. این 
آرزو را داشتم همراه ش��هید چمران براي آزادي 
فلس��طین بجنگم که دیگر جنگ تحمیلي اتفاق 
افتاد و مش��غول دفاع از کش��ور خودمان ش��دم. 
از مدت ها قب��ل چنین عالق��ه و انگیزه اي جهت 
آش��نایي با شهید چمران را داش��تم. شیخ هادي 
کرمي برایمان خیلي در سوسنگرد زحمت کشید 
و با سخنراني و جلساتش نیروها را بیدار مي کرد و 
ما با نیروهاي شهید چمران آشنا بودیم. خلق وخو، 
ایثارگ��ري، جنگاوري  و حس نوعدوس��تي  دکتر 
چمران را مي ش��ناختم. بعد از اینکه سوس��نگرد 
به دس��ت دش��من بعثي افتاد، من جزو نیروهاي 
شناسایي ستاد جنگ هاي نامنظم در اهواز شدم. 
ش��هید کاویاني، شهید رس��تمي، صفر ترکمن، 
سرگرد فرتاش و خلیل صراف نیز از نیروهاي شهید 

چمران بودند و با ایشان کار مي کردند. 
ارتباط، تعامل و برخورد شهيد چمران با 

نيروها چگونه بود؟
دکتر چمران خیلي انس��ان مهربان��ي بودند. من 
یادم مي آید وقتي نیمه شب نیروها در ستاد خواب 
بودند، ایشان مي آمد و تفقد مي کرد. پاییز و زمستان 
در سوسنگرد هوا خیلي س��رد بود و اگر پتویي از 
روي نیرویي کنار مي رفت، ایشان روي نیروها پتو 
مي کشید. اگر نیرویي توان و استعداد داشت به او 
قدرت مي داد. کشف استعداد  شهید چمران خیلي 

درست و دقیق بود. توان نیروها را بررسي مي کرد و 
اگر آن توان و استعداد را در نیرویي مي دید امکانات 
و اختیارات برایش درنظر مي گرفت. در خط مقدم 
نیروها را با موش��ک دراگون آموزش مي دادند تا 
تانک هاي عراقي را ش��کار کنن��د. نیروهاي ما در 
سوسنگرد خط ش��کن بودند. ما در خط بودیم و 
عراقي ها ت��ا 50 متري مان آمدن��د و ما درگیري 
تانک با تانک با دش��من داش��تیم. ما در شکست 
حصر سوس��نگرد کاماًل پارتیزان��ي عمل کردیم. 
دکتر چمران در آزادسازي سوسنگرد زخمي شد. 
آنجا ما محاصره شده بودیم. با ترفندهایي که در 
جنگ هاي پارتیزاني آموخته بودیم، توانستیم از 
دست نیروهاي بعثي جان سالم به  در بریم. از محور 
غربي سوسنگرد که به طرف رودخانه بود به سمت 
جاده اي که دکتر چمران  آنجا حضور داشت رفتیم 
و به آنها ملحق شدیم. دکتر و بچه هاي جنگ هاي 
نامنظم توانستند با موش��ک هایي که در اختیار 
داشتند تانک هاي عراقي  را منهدم کنند و محاصره 

دشمن را بشکنند. 
حضور شهيد چمران در آن مقطع جنگ 
تا چه اندازه براي جبهه ها کمک کننده و 

کارگشا بوده است؟
با توجه به سازماندهي نداشتن و پراکندگي نیروها 
در اوایل جنگ، تنها نیرویي که به صورت متمرکز 
عمل مي کرد و تحت اشراف فرماندهان خط قرار 
داشت، رزمندگان ستاد جنگ هاي نامنظم بودند. 
حتي آن زمان ارتش و سپاه به ما مهمات نمي دادند 
و شهید چمران کمک مي کرد و به نیروها مهمات 
مي رساند. در مورد اختالفات با بني صدر خاطرم 
اس��ت در س��تاد بودیم و ش��هید چمران وقتي از 
اقدامات بني صدر عصباني مي شد خشمش را فرو 
مي خورد و به نوعي با سعه صدر برخورد مي کرد. 
ناراحتي اش را با صبر، تدبیر و اندیشه نشان مي داد 
و اینگونه نبود ک��ه فقط ناراحت ش��وند و کاري 
نکنند یا بخواهند لجبازي داشته باشند، بلکه سعي 
مي کردند در سخت ترین موقعیت ها هم کارشان 

را ادامه بدهند. تم��ام ناراحتي دکتر چمران براي 
وطن، دین و انقالب بود و هیچ منفعت ش��خصي 
در میان نبود. دش��من با تمام امکانات سوسنگرد 
را انتخاب کرده ب��ود چون نزدیک ترین منطقه به 
مرکز استان بود و مي خواستند از سمت سوسنگرد 
با تپه هاي اهلل اکبر که مشرف به اهواز بود، این شهر 
را تصرف کند. چ��ون اگر مرکزیت اهواز س��اقط 
مي ش��د تمام خوزس��تان به اش��غال در مي آمد. 
شجاعت و ایثارگري شهید چمران و نیروهاي ستاد 
جنگ هاي نامنظم و سایر رزمندگان سبب مي شد 
تا دش��من به اهدافش نرس��د و حصر سوسنگرد 
شکس��ت بخورد و اولین پیروزي در دفاع مقدس 

به ثبت برسد. 
دليل اختالف بني صدر و ش�هيد چمران 

در چه بود؟
نیروهاي انقالب��ي در نهایت گمنام��ي در جبهه 

حاضر بودند و جز دفاع ب��ه هیچ چیز دیگري فکر 
نمي کردند. اگر به زندگي ی��ک چریک یا رزمنده 
نگاه کنیم مي بینیم او دنبال جایگاه و مقام نیست 
و عشقش تفنگ روي دوش��ش است و هدفش از 
سالح در دست گرفتن دفاع از میهن و هموطنانش 
است. اما بني صدر دنبال مقام دنیوي بود و به همین 
دلیل مدام نگران کاره��اي دیگران بود. بني صدر 
شاید توانست به مقامي که مي خواست برسد ولي 
عاقبت بخیر نشد. اما شهید چمران به دنبال عاقبت 
بخیري ب��ود. عاقبت بخیري هم��ان درجه رفیع 
شهادت بود که ش��هید چمران به آن دست پیدا 
کرد. ش��هید چمران زیبایي زندگي و هدف را در 
ایثارگري، جانفشاني و دفاع از مسلمانان و میهن 
مي دید. تمام زیبایي را در این مي دانست که براي 
رضاي خدا گام بردارد و تمام هدف شهید چمران 
رضاي خدا بود. شهید چمران وزیر دفاع و نماینده 
امام در ش��وراي عالي دفاع بود ولي باز نگاهش به 
مقام هاي الهي و معنوي بود. مقام دنیوي که رضاي 
خدا در آن نباش��د براي ش��هید چمران پشیزي 
نمي ارزید. در کرخه نور اولی��ن عملیات ها را آنجا 
انج��ام دادند. پاتک هاي س��نگیني مي خوردند و 
فرماندهي دقی��ق و قوي مي خواس��ت. الوهیت، 
مهرباني و همت ش��هید چمران در کردس��تان و 
مناطق دیگر خودش را نشان داد و در آخر ایشان 

اجر تالش ها و کارهایش را نیز گرفت. 
ايده ها و نبوغ ش�هيد چمران چگونه در 

جنگ گره گشايي مي کرد؟
بعد از اینکه ش��هر سوس��نگرد س��قوط کرد براي 
شناسایي دشمن یک موتور و یک نیرو به من دادند 
و با این موتور تا پش��ت منطقه دش��من مي رفتیم 
و شناس��ایي را انجام مي دادیم. نق��ل و انتقاالت و 

تعداد نیروهاي دش��من را شناس��ایي مي کردیم و 
بالفاصله گزارش مي دادیم. گروه هاي شناس��ایي 
را ب��ا موتورس��واري انجام مي دادی��م و خیلي مهم 
بود. بهترین وس��یله برایمان موتور بود. چون قابل 
شناس��ایي نبود و از نقاط کور دش��من اس��تفاده 
مي کردیم. موتور را جایي مي گذاشتیم و بعد با پاي 
پیاده به شناسایي مي پرداختیم. دشمن در دهالویه 
مس��تقیم ش��هر سوس��نگرد را در تیررس داشت. 
شب براي شناسایي رفتیم و نیروهاي عمل کننده 
نیز جلوتر حرک��ت کردند و صبح بع��د از عملیات 
با هماهنگي س��پاه، دهالویه را آزاد کنیم و دیدیم 
نیروهاي دشمن چگونه در حال فرار هستند. عملکرد 
نیروها با تدبیر و فرماندهي خاص شهید چمران بود. 
ما جوان بودیم، به ما بها داده شد و از ما نیروي محکم 
و سفتي ساختند. به ما اهداف را مي گفتند و ما دیگر 
مي دانستیم چطور کارها را انجام دهیم. هرگاه شهید 
چمران در جمع فرماندهان صحبت مي کرد با حسن 
خلق سخن مي گفت و در بیشتر مواقع بر غافلگیري 
دش��من و کم ش��دن تلفات تأکید مي کرد.  شهید 
چمران کانال هایي در محور سوس��نگرد زده بودند 
تا نیروها از داخل کانال ها حرکت کنند و از جنوب 
به شمال سوسنگرد برسند. این ابتکار و طرحي بود 
که توانستیم از آن اس��تفاده کنیم. استفاده بهینه 
از مهمات مي کرد و چی��زي را تلف نمي کرد. حتي 
باقیمانده مهم��ات را با خودم��ان مي آوردیم چون 

ممکن بود مورد استفاده قرار بگیرد. 
آرامش و معنويت شهيد چمران را چگونه 

ديديد؟
نگاه و نظر خدا باالترین نگاه هاس��ت. اگر خدا به 
کس��ي نظر کند همه چیزش ب��راي دیگران الگو 
مي شود. ش��هید چمران در خدا ذوب شده بود و 
خدا نگاه خاصي به ایشان داشت و از بندگان خاص 
خدا بود. نیایش هاي شهید چمران خیلي خاص 
بود و تا به ح��ال چنین نیایش هایي نش��نیده ام. 
نیایش هایشان ورد زبانش بود. به رغم اینکه نظامي 
بود ولي روحیه معنوي و عرفاني خاصي داش��ت. 
خبر زخمي  شدنشان در سوسنگرد خیلي برایمان 
ناگوار و غیرمنتظره بود. شهادت شان در دهالویه 
نیز خیلي برایمان سخت و غیرمنتظره بود و ضربه 
روحي سختي خوردیم. معنویت و روحیه خدایي 
داش��تن را از ایش��ان یاد گرفتم. از شهید چمران 
آموختم که همیشه آماده باشم و لحظه اي غفلت 
نکنم. دکتر چمران همواره مي گفت همیشه یک 
مس��لمان باید مقابل دش��من آماده باشد. چهره 
معصوم و مهربان ش��هید چم��ران جاذبه باالیي 
براي نیروها داشت. هیچ گاه عبوس نبود و با کسي 

تندي نمي کرد. 

شهيد مصطفي چمران
 عارفي که دنيا را سه طالقه کرده بود

  آرمان شريف
محال است روزگار انسان هاي بزرگ را از ياد ببرد و بزرگي شان را پيش روي آدم ها 
نياورد. بزرگمردان تاريخ همواره به دور از ادعا و در چش�م آمدن کارهايش�ان را 
انجام مي دادند و اين گذشت ايام اس�ت که اين بزرگي را به آدم ها نشان مي دهد. 
شهيد مصطفي چمران يكي از همين انسان هاي بزرگي بود که هيچ چيزي را در دنيا 
براي خودش نخواس�ت و جز در راه خدا و بندگانش حرکت نكرد. تاريخ بايد دهها 
سال صبر کند تا شايد دوباره چنين انساني را با چنين ويژگي هايي به خود ببيند. 

بني صدر ش�ايد توانس�ت به مقامي 
که مي خواس�ت برس�د ولي عاقبت 
بخير نشد. اما شهيد چمران به دنبال 
عاقب�ت بخيري ب�ود. عاقبت بخيري 
همان درجه رفي�ع ش�هادت بود که 
ش�هيد چم�ران ب�ه آن دس�ت پيدا 
کرد. ش�هيد چمران زيباي�ي زندگي 
و ه�دف را در ايثارگري، جانفش�اني 
و دفاع از مس�لمانان و ميهن مي ديد

دکتر چمران عارفي ب�ود که لباس 
چريكي به تن ک�رده و براي احقاق 
حق�وق مظلوم�ان مي جنگي�د. 
نيايش ه�اي عارفانه اش مضاميني 
پرب�ار از تفك�رات و درد دل ه�اي 
ي�ک انس�ان آگاه و بي�دار دارد. 
چ�ه آن زمان ک�ه در کن�ار يتيمان 
لبناني برايش�ان پ�دري مي کرد و 
چه وقت�ي در جبهه ها با دش�منان 
مي جنگيد، در هر حالت�ي همواره 
خدا و رضايش مقابل ديدگانش بود

دکتر چم�ران خيلي انس�ان مهرباني 
بودند. من يادم مي آيد وقتي نيمه شب 
نيروها در س�تاد خواب بودند، ايشان 
مي آمد و تفقد مي کرد. پاييز و زمستان 
در سوسنگرد هوا خيلي سرد بود و اگر 
پتويي از روي نيروي�ي کنار مي رفت، 
ايشان روي نيروها پتو مي کشيد. اگر 
نيرويي توان و اس�تعداد داش�ت به او 
قدرت مي داد. کش�ف استعداد  شهيد 
چم�ران خيلي درس�ت و دقي�ق بود

  احمد محمدتبريزي
ش�هيد مصطفي چمران نامي ب�زرگ در تاريخ دفاع مق�دس به حس�اب مي آيد. دکتر 
چمران در هر جايي حضور پي�دا مي کرد، روحيه ايثار، جن�گاوري و مخلصانه کار کردن 
را با خود مي برد. ش�هيد چمران فرمان�ده بي ادعايي بود ک�ه به همراه نيروهاي س�تاد 
جنگ هاي نامنظم، س�خت ترين کاره�ا را انجام مي داد و گره گش�اي جبهه ها مي ش�د. 
ش�هيد چمران عمري را در جنگ هاي چريكي و پارتيزاني گذران�ده بود و تجربه هايش 
در مقابله با دشمن بعثي بس�يار به کارمان مي آمد. دکتر چمران فرماندهي تحصيلكرده 
و عاليرتبه بود که با شجاعت در س�خت ترين موقعيت ها حاضر مي شد و دشمن متجاوز 
را غافلگير مي کرد. رحيم باوي فر در دوران حصر سوس�نگرد با ش�هيد چمران و س�تاد 
جنگ هاي نامنظم آش�نا ش�د و در جريان عمليات آزادسازي سوس�نگرد شرکت کرد. 
باوي فر تجرب�ه گرانبهايي از بودن در کنار ش�هيد چم�ران دارد و جز خوب�ي و اخالص 
خاطره اي از اين مرد بزرگ در ذهن ندارد. باوي فر در گفت وگو با »جوان« از دکتر چمران 
و تجربه همكاري با نيروهاي س�تاد جنگ هاي منظم مي گويد ک�ه در ادامه مي خوانيد. 
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