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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

آشنايي تان با شهيد چمران از کجا شكل گرفت؟
بعد از پیروزي انقالب وقتي ش��هید چمران از لبنان به ایران 
برمي گردد، حضرت امام از ایش��ان مي خواهد ک��ه در ایران 
بماند و فعالیت کن��د. دکتر از بدو ورود به ایران س��مت هاي 
مختلفي را تجربه مي کند. یکي از اولین کارهاي دکتر تشکیل 
دفتر امور انقالب بود. آن زمان هنوز غائله گنبد و کردستان و 
نواحي مرزي شروع نشده بود و روند امور و فعالیت هاي شهید 
چمران بیشتر فرهنگي و عقیدتي بود، بر همین اساس ایشان 
به مساجد س��طح تهران مي رفت و س��خنراني مي کرد. یک 
روز که دکتر به مسجد محمدیه )قاجاریه سابق( در خیابان 
آبشار آمده بود، من به مس��جد رفتم و پاي منبرش نشستم. 
یادم است حرف هایي از اوضاع فلسطین و لبنان زد و آنها را به 
انقالب ایران و حضرت امام اتصال داد. من از همانجا شیفته 
ایشان شدم و هر جایي که دکتر سخنراني داشت، حضور پیدا 
مي کردم. همان منبر مسجد محمدیه کافي بود تا یک عمر 

شیفته چمران شوم. 
گفتيد در همان سخنراني مسجد محمديه شيفته 
ايشان ش�ديد، چه چيزي در وجود چمران بود که 

اينطور آدم ها را جذب مي کرد؟
م��ن از تجربیات خودم مي گویم. آن ش��ب وقتي ایش��ان در 
مسجد محمدیه س��خنراني مي کرد، من یک اخالصي را در 
حرف هایش حس کردم. زماني که از مظلومیت شیعیان لبنان 
یا رنج هاي شان مي گفت، آثار غم و اندوه در چهره دکتر به وضوح 
نمایان بود. نه یک غم ساختگي بلکه یک اندوه واقعي که از عمق 
جان و دل ایشان نشئت مي گرفت. همین اخالص و البته اشراف 

ایشان به مسائل منطقه و انقالب بود که من را مجذوب کرد. 
اولين جايي که دکتر چمران اسلحه به دست گرفت، 

کردستان بود. شما همراه ايشان به آنجا رفتيد؟
من در غائله پاوه که شهید چمران به آنجا رفت و در محاصره 
ضدانقالب افتاد، حضور نداش��تم. بعد که امام دستور دادند 
محاصره پاوه شکسته ش��ود، بنده به همراه دیگر رزمنده ها 
عازم کردستان شدیم. تا رسیدن ما پاوه پاکسازي شده بود، 
بنابراین به س��نندج رفتیم و آنجا به فرمان ش��هید چمران 
رهسپار سردشت شدیم. دکتر هم در مقاطعي ما را فرماندهي 
مي کردند. البته در سردشت ایش��ان یکي از افسران نیروي 
هوایي به نام سرهنگ گلچین را به فرماندهي ما گذاشتند و 

مدتي در این شهر ماندیم و پاکسازي کردیم. 
چه تفاوتي بي�ن دکتر چمران ک�ه در تهران ديده 
بوديد با کس�ي که در کردستان اس�لحه به دست 

گرفته بود، وجود داشت؟
میدان جنگ خلقیات خودش را طلب مي کند. شهید چمران 
هم هرچند یک فرمانده الیق، با نظم و بسیار کاردان بود، اما 
به هیچ وجه فرماندهي خش��ک و بدون انعطافي نداش��ت و 
طوري برخورد مي کرد که نیروها با جان و دل دس��توراتش 
را عمل مي کردند نه اینکه صرفاً از او حس��اب ببرند و از روي 
ترس یا اجب��ار کاري را انجام دهند. اگر ش��ما دکتر را از قبل 
نمي ش��ناختید و به جمعي که ایش��ان حضور داش��ت وارد 
مي شدید، اصاًل نمي توانستید او را بین نیروهایش شناسایي 
کنید. انگار یک عده رزمن��ده دارند با هم گفت و گو مي کنند. 
همان اخالصي که گفتم در سخنراني دکتر حس کردم، در 
میدان جنگ هم از ایشان به عینه دیدیم. وقتي در عملیاتي 
شرکت مي کردند، خودشان در خط اول حضور پیدا مي کرد و 

به دل دشمن مي زد. 
از برخ�ورد گرم دکتر چم�ران ب�ا نيروهايش زياد 
ش�نيده ايم، گوي�ا ايش�ان مصافحه ه�اي گرمي 

داشتند؟
فرض کنید ش��ما یک رزمنده عادي هس��تید که قرار است 

براي اولین بار با شخصیت علمي و سیاسي مثل دکتر چمران 
که مقطعي وزیر دف��اع هم بود، رو به رو ش��وید. آدم تصورات 
جورواج��وري مي کند، اما وقتي با دکت��ر صحبت مي کردي 
تمام آن تصورات بهم مي ریخت. ایش��ان طوري دس��تت را 
محکم در دستش مي فشرد که احساس مي کردي استخوانت 
خواهد شکست! سپس به گرمي طرف مقابل را بدون آنکه به 
سمت و جایگاهش توجه کند، در آغوش مي گرفت و تکه کالم 
دلنشینش که »عزیز چطوري« بود را به زبان جاري مي کرد. 
هر کسي با شهید چمران مصافحه مي کرد، به نظرش مي رسید 
که ایشان سال هاست او را مي شناس��د. اینها تظاهر نبود، از 
سر اخالص بود و همین هم  باعث مي ش��د که آدم ها جذب 

بزرگواري و شخصیت دکتر شوند. 
گويا ش�ما از فرماندهان س�تاد جنگ هاي نامنظم 
بوديد، چه زماني به اهواز و جبهه هاي جنوب رفتيد؟

دکتر چمران و حضرت آقا هفتم مهرماه به اهواز رفتند و چند 
نفر از بچه هاي رزمنده هم همراهي شان  کردند. من خودم 14یا 
15مهرماه به اهواز رسیدم و به آنها محلق شدم. بچه هاي همراه 
شهید چمران مي گفتند شب همان روزي که به اهواز رسیده 
بودند، به خواست دکتر چمران به خط دشمن مي زنند و با آنها 
درگیر مي شوند. این استراتژي دکتر بود که اعتقاد داشت نباید 
اجازه بدهیم دشمني چون ارتش بعث فرصت پیدا کند جاگیر 
شود. باید س��ریعاً به او ضربه بزنیم و اجازه ندهیم که مستقر 
شود. همان ش��ب درگیري وقتي نیروها در یک نقطه اسیر 
آتش دشمن مي شوند، شهید چمران به نقطه دیگري مي رود 
و با شلیک به بعثي ها آنها را متوجه خود مي کند. به این ترتیب 
سایر نیروها توانس��تند از مهلکه فرار کنند و به جاي دیگري 
بروند. وقتي من به اهواز رسیدم، ستاد جنگ هاي نامنظم هنوز 
آنطور که باید شکل نگرفته بود. مدتي محل استقرار دکتر و 
حضرت آقا و دیگر نیروها در دانشگاه جندي شاپور بود، حدود 
20روزي آنجا بودم تا اینکه دانشگاه از سوی دشمن شناسایي 
شد و شهید چمران مقر اصلي ستاد را به کاخ استانداري اهواز 
تغییر داد. چون بیم حمالت هوایي دشمن مي رفت، ایشان هر 
واحد از نیروها را که یک گروه یا گردان مي ش��دند،در یکي از 
مدارس اهواز مستقر می کردند تا اگر بمباراني صورت گرفت، 

نیروها در نقاط مختلف شهر پراکنده باشند. 
خود ش�ما در مدارس مستقر ش�ديد يا در همان 

ساختمان استانداري؟ 
من فرمانده یکي از گردان هاي ستاد بودم که در مدرسه شبنم 
در زیباشهر اهواز مستقر بودیم. حدود 300نفر از رزمنده ها 
در این مدرسه اسکان داش��تند. مأموریت مختلفي از سوي 
شهید چمران یا رکن سوم س��تاد به ما داده  شد که  رفتیم و 

انجام دادیم. 
اين رکن سوم که گفتيد از ابتكارات شهيد چمران 

در ستاد جنگ هاي نامنظم بود؟ 
شهید چمران یک نظم خاصي در ستاد ایجاد کرده بود. معموالً 

نیروهاي نظامي چهار رکن دارند که ما هر چهار رکن را داشتیم. 
رکن اول، پرسنلي؛ رکن دوم، اطالعات- عملیات؛ رکن سوم، 
عملیات که ما گردان هاي عملیاتي زیر نظر آن بودیم و رکن 
چهارم هم تدارکات بود. همه اینها از دانش نظامي و توانایي هاي 
شهید چمران نشئت مي گرفت که در آن نابساماني اوایل جنگ 

چنین تشکیالت منظمي را ایجاد کرده بود. 
مالك دکتر براي انتخاب فرماندهان و مس�ئوالن 

ستاد چه بود؟
قبلش این را بگویم که دکتر چمران آدم شناس خوبي بود. وقتي 

مي خواست کسي را به مسئولیتي انتخاب کند جوانب کار را 
مي س��نجید و بعد او را انتخاب مي کرد. مثاًل مرحوم ابوترابي 
که ملقب به سیدآزادگان هستند، یکي از نیروهاي اطالعاتي 
ستاد بود که تحت نظر شهید چمران کار مي کرد. ایشان همان 
اوایل جنگ به اسارت درآمدند. حجت االسالم ابوترابي یکي از 
همان افرادي است که چمران به او مسئولیت داده بود. یا شهید 
ایرج رستمي از افسران ارتش، دست راست شهید چمران بود. 
ایشان با آنکه بسیار به چمران نزدیک بودند، ولي هر وقت پیش 
دکتر مي رفت به خودش اجازه نمي داد، مقابل ایشان بنشیند. 
خود دکتر ایرج را درآغوش مي گرفت و او را در کنار خودش 
مي نشاند و بسیار به او محبت مي کرد. همه این آدم ها افرادي 
بودند که چمران انتخاب شان کرده بود. آنطور که من دریافتم، 
مالك دکتر براي انتخاب یک فرمانده غیر از جسارت، شجاعت 
و معنویت بود که یک فرمانده با نیروهایش رفیق باشد و امر و 
نهي بیهوده و از سوي هواي نفس نداشته باشد. خودش هم با 
نیروهایش مثل یک برادر رفتار مي کرد و همین ها باعث مي شد 
بچه ها با جان و دل کار کنند و داوطلبانه به دل سختي ها بروند 

و کارها را پیش ببرند. 
با خود ش�ما به عنوان فرمانده يكي از گردان هاي 

ستاد چه رفتاري داشتند؟
دکتر در کنار نظارتي که به امور داشتند، یکسري آزادي عمل 
هم به ما داده بودند. مثالً وقتي یک منطقه را به ما مي سپردند 
که در آنجا عمل کنی��م، این اختی��ار را داده بود که عملیات 
محدود و ایذایي را به تشخیص خودمان انجام بدهیم. معموالً 
ما مي رفتیم یک یا دو روز هم در روشنایي روز و هم در تاریکي 
شب شناسایي انجام مي دادیم. بعد از شناسایي یکي از بچه ها 
همچنان در خط مي مان��د تا آخرین جا ب��ه جایي نیروهاي 
دشمن را رصد کند. بعد ما با تعدادي از نفرات مي رفتیم و به 
دشمن ضربه مي زدیم و سریع برمي گشتیم. با ابتکارهایي که 
دکتر داشت هیچ کدام از این عملیات چریکي تلفاتي نداشت 
و بچه ها به سالمت مي رفتند و کارش��ان را انجام مي دادند و 

برمي گشتند. 
چه ابتكاري داشتند که باعث مي شد نيروهاي 

خودي تلفات ندهند؟
یکي از ابتکارهاي دکتر چمران، تعیین زمان براي شلیک 
موشک انداز بازوکا بود. به وسیله یک ساعت و باطري هاي 
کتابي و یک رشته نخ و پونز و... موشک اندازها را روي زمین و 
مثالً در 50 متري نیروهاي دشمن کار مي گذاشتیم. سپس 
ساعت را به نیم س��اعت بعد تنظیم مي کردیم و خودمان 
از منطقه دور مي شدیم. رأس ساعتي که ما تنظیم کرده 
بودیم، هفت، هشت بازوکایي که کار مي گذاشتیم، شروع 
به شلیک مي کردند و چادر، سنگر یا خودروهاي دشمن را 
منهدم مي کردند. بعد آنها به تصور اینکه حمله شده است تا 
دو ساعت بعد یک ریز به اطراف شلیک مي کردند. ما هم از 

فاصله دور با دوربین تماشا مي کردیم و مي خندیدم!
خاطره خاصي از ش�هيد چمران داريد که جايي 

عنوان نشده باشد؟
متأسفانه در ستاد جنگ هاي نامنظم هم مثل دیگر بخش ها 
نفوذي هایي رخنه ک��رده بودند. به عن��وان نمونه عرض 
مي کنم، یک��ي از این گروه ها انجمن حجتی��ه بود. یکبار 
تعدادي از نفوذي ها شایعه اي را در مورد من پخش کرده 
بودند. آن موقع بنده و نیروهایم در منطقه عملیاتي مستقر 
بودیم. به ابتکار شهید چمران آب کرخه به منطقه هدایت 
شده بود و دشمن با زدن یک سد، سعي کرده بود این آب ها 
را محدود کند. ما وظیفه داشتیم شناسایي هاي الزم را انجام 
بدهیم و س��د را منفجر کنیم. خالصه در چنین شرایطي 
شهید چمران خودش به منطقه آمد. ایشان مي توانست به 

طبع آن شایعات من را به ستاد احضار کند، اما با بزرگواري 
و بزرگ منشي که داشتند خودشان شخصاً به منطقه آمد 
و در یک جمعي که حدوداً پنج الي شش نفر بودیم، به من 
گفت: »این شایعه ای که در مورد تو درست کرده اند عین 
آن را در لبنان براي خود من درست کرده بودند. شایعه شده 
بود که در تل زعتر لبنان من باعث کشته شدن تعدادي از 
نیروهاي شیعه شده ام، در حالي که من اصال در آن منطقه 
نبودم.« شهید چمران اینطور به من دلگرمي  داد و با رفتار 
و س��خنانش از من رفع اتهام کرد و شایعه بدخواهان را به 

خودشان برگرداند. 
حرف از شايعه پيش آمد. پيشتر عنوان مي شد که 
دکتر چمران از سوی نيروهاي دشمن به شهادت 

نرسيده است، ماجرا چيست؟
 این شایعه در همان زمان شهادت دکتر از سوی جریان هایي 
که عرض کردم، طرح ش��د. در حالي ک��ه چمران در یک 
منطقه عملیاتي با ترکش خمپاره 60 دشمن به شهادت 
رس��یده بود. بچه هاي زیادي در خ��ط دهالویه بودند که 
همان زمان از آنها پرس و جو کردیم و همگي اذعان کردند 
که دکتر با خمپاره دشمن به شهادت رسیده است. در کنار 
ایشان س��یداحمد مقدم پور فرمانده جبهه طراح و دو نفر 
دیگر از بچه ها هم شهید شدند. بعد از شهادت ایرج رستمي 
که فرمانده خط دهالویه بود، ش��هید چمران سیداحمد 
را به عنوان فرمانده محور دهالوی��ه معرفي مي کند. بعد 
دکتر، س��یداحمد را مي برد تا او را نس��بت به خط توجیه 
کند که سه گلوله خمپاره از طرف دشمن شلیک مي شود 
و یکي از آنها کنار دکتر و سه همراهش اصابت مي کند. آن 
سه نفر به شهادت مي رسند و دکتر هم به شدت مجروح 
مي شود که پس از انتقال به درمانگاهي در سوسنگرد، به 

شهادت مي رسد. 
زمان شهادت دکتر کجا بوديد؟

 من آن زمان تهران ب��ودم. پیکر دکتر 24س��اعت بعد از 
شهادتش به فرودگاه رس��ید. به استقبالش رفتیم و پیکر 
را تحویل گرفتیم و به پزش��ک قانوني بردیم. آنجا شهید 
را شست وشو و غس��ل دادند. بعد ایشان را به مسجد حاج 
آقابهبهاني در س��رپولک بردیم و یک شب تا صبح پیکر 
در مس��جد ماند. روز بعد هم که از مقابل مجلس شوراي 
اسالمي تشییع پیکر ش��هید چمران تا بهشت زهرا انجام 
گرفت و الحق که چنین تشییع پیکري تا آن زمان در تاریخ 

انقالب بي نظیر بود. 

چمراندرانتصابافرادشجاعتومعنویترامالکمیگرفت
گفت و گوي »جوان« با  همرزم شهيد چمران پيرامون توانايي او در جذب افراد

  عليرضا محمدي
حاج حسين غمگين مقدم براي اولين بار شهيد چمران را در مسجد محمديه مي بيند. اولين روزهاي پيروزي انقالب 
بود. هنوز غائله استان هاي مرزي آنطور که بايد شروع نشده بود. دکتر آمده بود براي بچه هاي پرشور و نشاط انقالبي 
آن روزها سخنراني کند و حاج حسين از همان زمان شيفته شهيد چمران مي شود و از کردستان گرفته تا ستاد 
جنگ هاي نامنظم او را همراهي مي کند. در گفت و گويي که با اين رزمنده پيشكسوت دفاع مقدس و از فرماندهان 
گردان ستاد جنگ هاي نامنظم انجام داديم، سعي کرديم مروري به خاطرات شهيد چمران و همينطور نحوه برخورد 

ايشان با نيروها و فرماندهاني که در ستاد به کار مي گرفت، داشته باشيم. 

ش�هيد چم�ران در مصافحه دس�تت را محكم 
مي فش�رد. بع�د ب�ه گرم�ي و ب�دون آنك�ه به 
س�مت و جايگاه�ت توج�ه کند در آغوش�ت 
مي گرف�ت و تكه کالم دلنش�ينش ک�ه »عزيز 
چط�وري« ب�ود را ب�ه زب�ان ج�اري مي ک�رد. 
ان�گار ک�ه سال هاس�ت ت�و را مي شناس�د

پيكر دکت�ر 24 س�اعت بع�د از ش�هادتش به 
ف�رودگاه رس�يد. به اس�تقبالش رفتي�م و او را 
تحويل گرفتي�م، بعد به پزش�ک قانوني برديم 
و آنج�ا ش�هيد را شست وش�و و غس�ل دادند. 
بعد ايش�ان را به مس�جد ح�اج آقابهبهاني در 
س�رپولک برديم و تا صبح پيكر در مسجد ماند
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