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جدول کلمات متقاطع

گفت و گو 

  غالمحسين بهبودي
روايات زير در گفت و گو با حسين غمگين مقدم و عبداهلل نوري پور 
از همزمان شهيد چمران تقديم حضورتان مي شود. با اين توضيح 
که ديروز مشروح گفت و گو با غمگين مقدم منتشر شد و در اين 

شماره صرفاً روايت کوتاهي از ايشان را مي خوانيم.
  

 حاج حسين غمگين مقدم:
شهید چمران به رغم دل رئوفي که داشت در میدان جنگ از هیچ خطایي 
نمي گذشت. اعتقاد داشت کارها باید آنقدر با قاعده و اصول انجام گیرد 
که با کمترین خطا انجام ش��ود. البته اینطور نبود که با دیدن یک خطا 
عصباني شود و برخورد سختي انجام دهد. من هیچ وقت صداي بلند دکتر 
را نش��نیدم؛ چه در حالت عادي یا در میدان جنگ یا در مواقع حساس. 
س��عي مي کرد به اعصابش مسلط باش��د و با صداي بلند با کسي حرف 
نزند. وقتي کسي خطایي انجام مي داد آن را گوشزد مي کرد، اما طوري 
برخورد مي کرد که طرف خودش به اشتباهش پي ببرد و سعي کند، آن 

را جبران کند. 
نیروهاي س��تاد جنگ هاي نامنظم از ارتش، سپاه، بس��یج و داوطلبان 
بودند، اما با درایت شهید چمران چنان اصول نظامي را با دقت و احساس 
مس��ئولیت انجام مي دادند که به قول یکي از دوس��تان، افسران ارتش 
مي گفتند هر وقت خط مقدم دست نیروهاي ستاد باشد ما در عقبه آن 
خط احساس امنیت داریم و در مواقع استراحت، بدون استرس سرمان 

را روي زمین مي گذاریم. 
یکي دیگر از خصوصیات فرماندهي چم��ران این بود که هیچ وقت روي 
حرفش پافش��اري بیهوده نمي کرد. مثاًل اگر طرحي را ب��ه فرماندهان 
میداني مي داد و فرمانده مورد نظر مي گفت من در وسط معرکه هستم در 
مورد این طرح اشکاالتي مي بینم، دکتر چمران آن طرح را دوباره بررسي 
مي کرد و اگر نظر فرمانده میداني اش درست بود، آن را مي پذیرفت و کل 

طرح را تغییر مي داد. 
 عبداهلل نوري پور:

فرهنگي که ما به عنوان فرهنگ دفاع مقدس مي شناس��یم، برگرفته از 
رفتارها و گفتارهایي است که امثال شهید چمران در همان ابتداي دفاع 
مقدس در شرایط سخت میادین نبرد، بروز و به صورت عملي خصوصیات 

یک رزمنده مکتبي را به نیروهاي شان یاد مي دادند. 
یکي از رزمنده ها تعریف مي کرد که در یک مقطع ما دو اسیر گرفته بودیم. 
اینها از ضدانقالب بودند و من به دلیل جواني  رفتار تندي با یکي از اسرا 
داش��تم و براي اینکه او را به جلو هدایت کنم، ضربه اي به شانه اش زدم. 
وقتي دکتر چمران این برخورد را دید، جلو آم��د و با قاطعیت گفت که 
رفتار اشتباهي کرده ام. یادم است که مي گفت ما نباید با اسرا )هرکسي 
که باشد( چنین رفتاري داشته باشیم. چون او تسلیم ماست و مسلمان به 

فرموده پیامبر)ص(  هیچ وقت با اسیر برخورد خشني نمي کند. 
این رزمنده تعریف مي کرد: »دکتر چمران ساعتي پس از این تذکر، کنار 
من آمد و از من عذرخواهي کرد که شرمنده شان شدم. رفتار آن روز دکتر 
طوري روي من اثر گذاش��ت که تا پایان دفاع مقدس هر وقت با اسیري 

رو به رو مي شدم، سعي مي کردم رفتار حسنه اي با او داشته باشم.«
به نظر من شهید چمران و فرماندهاني مثل او نه تنها درست جنگیدن 
که رزم اعتقادي را ب��ه نیروهاي ش��ان مي آموختند. اگ��ر ما به جنگ 
تحمیلي »دفاع مقدس«  مي گوییم، این تق��دس به نوع نگاه رزمنده ها 
و ملت ایران به مقوله جهاد در برابر دشمن برمي گردد. این نگاه وامدار 
افرادي چون چمران است که رزم مکتبي را در میادین جنگ به منصه 

ظهور رساندند.  

دکتر چمران رزم اعتقادي را 
به نيروهايش ياد مي داد

گفت و گوي »جوان« با فرزند شهيد علي اکبر مدهني از شهداي عشاير لرستان

پدر برات شهادت را كنار ضريح حضرت معصومه)س( گرفت 

سيماي چمران در ميدان جنگ
 در گفت و گوي »جوان« با دو تن از همرزمان ايشان

  مبينا شانلو
وقتي طناب سياه چادر خانواده محمدجهان مدهني در ميان همه چادرهاي ايل بريده 
شد و بر زمين افتاد، همه متوجه شدند که مدهني ها خانه خراب شده اند! اين رسم 
مردم ايل است که اگر فرد بزرگي فوت کند، عشاير طناب سياه چادر را پاره مي کنند 
و همين ويراني چادر خبر از مرگ يک عزيز مي دهد. محمدجهان مدهني هم که شهيد 
شد، همين اتفاق افتاد. عشاير ايل و قوم و خويش محمدجهان يک ماه برايش مراسم 
گرفتند و عزاداري کردند. براي شهيدي که هيچ رد و نشاني از پيكرش نبود. مردم 
ايل 1۳سال يادبودش را در روستاي صاحب الزمان )عج( برگزار کردند تا اينكه در سال 
1۳7۳آنچه از پيكر شهيد بر خاك هاي چزابه مانده بود، تفحص شد. روايت هاي مريم 

مدهني فرزند شهيد را پيش رو داريد. 
  

  اهل لرستان
پدرم متولد یک فروردین 1342در خرم آباد و از یک خانواده مذهبي و اصیل بود. یک خواهر و 
چهار برادر داشت. ایشان از دوستان شهید علي اکبر مدهني و از همان یاران انقالبي که همراه 
شهید فخرالدین رحیمي بود، فعالیت انقالبي مي کرد. آشنایي شان با شهید رحیمي بهانه ای 
مي شود تا در مسیر انقالب گام بردارد. پدرم آنقدر فعالیت انقالبي داشت که ساواک بارها و 
بارها در تعقیب او و به دست آوردن اسناد به خانه اش یورش می بردند، اما نتوانستند او را 
دستگیر کنند. در همان ماجرا مأموران ساواک یک هفته  در محل زندگي پدر منتظر آمدنش 
مي مانند، اما نمي توانند او را دستگیر کنند. پدرم همراه با پدربزرگم به قلعه خرم آباد مي روند و در 

آنجا مورد بازجویي قرار مي گیرد و در نهایت با کدخدا منشي بزرگان ایل آزاد مي شود. 
 مربي قرآن

هر سه عمویم در مناطق عملیاتي حضور داشتند و در نهایت یکي از آنها جانباز و بقیه هم با اینکه 

بارها مجروح شده بودند، پیگیر پرونده هایشان نشدند. 
همه دوستان و بس��تگان از خوبي هاي پدر برایم گفته اند. از اینکه پدر وقت فراغتش را صرف 
آموزش نماز با کساني مي کرد که بلد نبودند. ایشان منزلي را که در شهر داشتیم به پایگاه فعالي 

براي جلسات تبدیل کرده بودند. 
یکي از شاخص ترین کارهاي پدرم کمک به فقرا بود. از خوبي ها و اخالق حسنه اش شنیده ام. 
وقتي شنیده هایم را کنار هم مي گذارم به این یقین مي رسم که او الیق شهادت بود. کسي را از 

خود نمی رنجانید و همه مي گفتند شهادت عاقبت همه خوبي هاي این دلیرمرد عشایر بود. 
  جذب نيرو براي بسيج 

بابا عالوه بر همه کارهایي که انجام مي داد، براي جذب نیرو هاي رزمنده به س��راغ جوانان 

مي رفت و آنها رابا صحبت  هایش براي اعزام به جبهه راهنمایي مي کرد. به مردان عشیره اش 
مي گفت، ش��ما مي توانید با همین اس��لحه اي که در دست دارید، از اس��الم و وطن دفاع 
کنید. الحمدهلل به خاطر منشي که داشتند بس��یاري از مردان ایل راهي رزم شدند؛ برخی 
به سمت بسیج رفتند و برخي هم لباس پاسداري را به تن کردند. پدر تا جایي که توانست 

نیرو جذب کرد. 
  سياه چادر ايل

مادرم مي گفت زماني که خبر ش��هادت پدرت را برایمان آوردند، س��یاه چادرمان را بر زمین 
انداختیم. این رسم مردم ایل است که اگر فرد بزرگي فوت کند، عشایر سیاه چادر طناب آن را 

پاره مي کنند و همین ویراني چادر خبر از مرگ یک عزیز مي دهد. 
پدرم در9اسفند 1362در عملیات والفجر6 تنگه چزابه به شهادت رسید و مفقوداالثر شد. مردم 
عشیره مان یک ماه تمام برایش مراس��م گرفتند. پدر مفقوداالثر بود و خانواده 13سال چشم 

انتظاري کشید تا اینکه در نهایت سال 1373 پیکرش تفحص و شناسایي شد. 
  شهيد هميشه گمنام !

بابا شیفته گمنامي بود و دوست داشت همیشه گمنام بماند. هیچ وقت سعي نکردیم از نام ایشان 
در امورات دنیایي خود استفاده کنیم. از طرفي هم نمي خواهیم با تعریف و تمجید کردن از پدر 
او را بزرگ نشان دهیم، در صورتي که واقعاً نام بزرگ و نیکي داشت. چون خودش دوست داشت 

گمنام بماند ما هم همینطور رفتار کردیم. 
ایشان در بخش هایي از وصیتنامه اش به خوبي به این نکته اشاره کرده اند. پدر برایمان نوشته 
است که »اگر شهید شدم بر مزارم گریه نکنید. بیشتر از هر چیزي به فکر اسالم باشید. اگر اسیر 
شدم انتظار آمدن یک اسیر را نکشید، فقط زماني که از قبرستان رد مي شوید به یاد شهید گمنام 
برایم فاتحه اي بخوانید.« در ادامه وصیتنامه اش هم به حجاب و عفاف خواهران دیني اش اشاره 

کرده و از مادرم خواسته بود تا تنها یادگارش را با حجاب و مذهبي بزرگ کند. 
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ش�ما هنگام ش�هادت پدرتان س�ن کمي 
داش�تيد، بابا را از تعاري�ف ديگران چطور 

شناختيد؟
پدر از ش��هداي شاخص عشایر اس��تان لرستان و از 
بنیانگذاران سپاه لرس��تان بود. من همیشه به این 
افتخار مي کنم که پدر روستازاده بود و در خانواده اي 
ساده و متدین تربیت یافت و به این مقام رسید. بابا از 
روحانیت حکیمانه حمایت مي کرد و در دوران انقالب 
از یاران نزدیک شهید فخرالدین رحیمي و آیت اهلل 
مدني در زمان حضورشان در خرم آباد بود. همرزمان 
و دوستان پدرم از ش��جاعت و فداکاري ایشان برایم 
صحبت کردند و خاطرات زیادي را روایت کرده اند. 
آنها مي گفتند که ش��هید مدهني بس��یار مالحظه 
نیروهاي تحت امرش را می کرد، حتي به آنهایي که 
سن کمي داش��تند، کمک و به آنها توصیه مي کرد 
اگر تجربه حض��ور در خط مق��دم را ندارند تا زماني 
که نیاز نش��ده در آنجا حضور پیدا نکنند. دوستان و 
اقوام هم از مهرباني پدر و از اینکه همیشه دستگیر 
نیازمندان و افراد یتیم و بي بضاعت بود، می گفتند. 
پدرم تأکید زیادي روي تربیت فرزندانش داش��ت و 
از مادر مي خواس��ت که بچه ها را در راه دین پرورش 
دهد. برادرم بعد از شهادت پدرم به دنیا آمد. پدر به 
مادرم سفارش کرده بود، اگر فرزندي که چشم انتظار 
آمدنش هستیم، دختر بود نام او را »طاهره« و اگر پسر 

بود »مصطفي« بگذارید. 
پدرتان متولد کجا ب�ود و در دوران انقالب 

اسالمي چه فعاليتي داشتند؟
پدرم در سال 1334 در روستاي »صاحب الزمان)عج(« 
خرم آباد در خانواده اي مذهبي متولد شد. سال 1341 
به مدرس��ه رفت و ضمن کش��اورزي و کارگري به 

تحصیالتش ادامه داد. پدرشان کشاورز و مادرشان 
خانه دار بودند. پدرم داراي ش��ش برادر و یک خواهر 

بود. 
شهید مدهني سال 1356 براي شرکت در چهلمین 
روز شهادت آیت اهلل سیدمصطفي خمیني)ره( به 
اتفاق دوستان به »قم« مي رود و اعالمیه هاي امام 
را به محل کارش )شرکت هفت تپه( می  برد و بین 
مردم آن مناطق توزیع مي کند و تعدادي از نوار هاي 
کاس��ت و اعالمیه هاي امام را نیز به اتفاق ش��هید 
حجت االسالم »س��ید فخرالدین رحیمي« در بین 
روستا هاي مجاور پخش مي کنند. بابا در آگاه کردن 
مردم روستا نسبت به ظلم و ستم رژیم شاه بسیار 
نقش به سزایي داشت و روستاییان را به تظاهرات 
علیه رژیم دعوت مي کرد. علي اکبر مدهني در آن 
دوران با ارش��اد خانواده هاي فامیل، دوستان و نیز 
در پخش اعالمیه ها و نوارهاي س��خنراني حضرت 
امام )ره( نقش فعالي داشت. بعد از پیروزي انقالب 
پدرم از فع��االن پایگاه مقاومت مس��جد »علوي« 
به سرپرس��تي ش��هید رحیمي بود که شب ها در 
خیابان هاي شهر به نگهباني مي پرداخت و از مال و 

ناموس مردم حفاظت مي کرد. 
ايشان چه سالي ازدواج کردند و چند خواهر 

و برادر هستيد؟
پدر و مادرم بعد از آشنایي با یکدیگر در سال 1352با 
هم ازدواج کردند و ماحصل ازدواج شان دو فرزند بود. 
من زمان شهادت پدر 5 س��ال داشتم و برادرم بعد از 

شهادت ایشان متولد شد. 
در دوران دفاع مقدس چن�د نفر از اعضاي 

خانواده پدرتان رزمنده بودند؟
در دوران دفاع مقدس پدربزرگ، پدر و س��ه عموي 

دیگرم هم در جبهه حضور داشتند. پدرم اولین فردي 
بود که راهي جبهه ش��د. رزمندگان خانه مدهني ها 
از همان روزه��اي اول جنگ به صورت مس��تمر در 
جبهه حضور داشتند، مگر اینکه مي خواستند براي 
دیدن خانواده ب��ه خرم آباد برون��د و دوباره به جبهه 
برمي گش��تند. نهایتاً خانواده یک شهید و دو جانباز 

تقدیم کرد. 
ش�هيد علي اکبر مدهني در چه عملياتي 

حضور داشت؟
پدر براي اولین بار در سال 1359 در قضیه کردستان 
ورود کرد. ایشان از همان گروه هاي اول بود که خودش 

را داوطلبانه به آنجا رساند و با ضدانقالب جنگید. 
شهید بعد از حمله بعثي ها به ایران به صورت مستمر 
در جبهه ها حضور داشت. ایش��ان جزو نفرات اصلي 
تشکیل دهنده تیپ57لرستان بودند و آخرین سمت 
ایش��ان فرمانده گردان بود. پ��درم در مرحله بعد به 
شهر سوسنگرد و جزیره مینو اعزام شد و در عملیات 
»طریق القدس«، آزادسازي ش��هر بستان، عملیات 

»فتح المبین« حضور داشت. 
شهادت ايشان چطور رقم خورد؟

حقیقت این است که پدرم ش��هادتش را از حضرت 
معصومه )س( هدیه گرفت. من 5 سال داشتم که به 
شهر مقدس قم سفر کردیم. عمه ام تعریف مي کرد که 
پدرم من را بلند می کرد تا به ضریح حضرت معصومه 
)س( برساند و در همان حالت شهادت را از حضرت 
معصومه )س( تقاضا کرد. شهادت پدر اجابت همان 
خواس��ته اش در آن حال��ت مضطر در کن��ار ضریح 
حضرت معصومه )س( بود. پدرم20 اردیبهشت سال 
1361در حالي که فرماندهي یکي از گردان هاي تیپ 
حضرت ابوالفضل)ع( را در عملیات الي بیت المقدس 

برعهده داشت، به شهادت رسید. 
خانواده ش�هيد چطور از شهادت علي اکبر 

مطلع شدند؟
خبر شهادت پدر از طریق سپاه به خانواده اش داده شد. 
مادر شهید )مادربزرگم( به خاطر شهادت برادرش که 
یک روز قبل از پدر به ش��هادت رسیده بود، در منزل 
دایي حضور داشت که بعد از اذان صبح خبر را به آنها 
مي دهند. مراسم تشییع و تدفین پدر در زادگاهش در 
روس��تاي صاحب الزمان )عج( پیرجد با حضور همه 
دوستان و بستگان خانواده که از شهر و روستاهاي دور 
و نزدیک آمده بودند، برگزار شد. مراسمي که به گفته 

بستگان بسیار باشکوه برگزار شد. 
  

  فرازي از وصيت نامه شهيد
شهید مدهني در وصیتنامه اش نوشته است؛ بدانید 
که در طول تاریخ، ملت ایران هر موقع که از روحانیت 
جدا ش��دند یا اینکه انقالبیون خودسري ورزیدند و 
روحانیت را کن��ار زدند، بالفاصله در دامن ش��رق یا 
غرب ق��رار گرفته اند؛ پس بنابراین ب��رادران عزیزم! 
خوب بیندیشید و همین راهي را که انتخاب کرده اید، 

ادامه دهید. 

من 5 س�ال داش�تم که به ش�هر مقدس 
قم س�فر کرديم. عم�ه ام تعريف مي کرد 
که پدرم من را بلند می ک�رد تا به ضريح 
حضرت معصومه )س( برس�اند و در همان 
حال�ت ش�هادت را از حض�رت معصومه 
)س( تقاض�ا ک�رد. ش�هادت پ�در اجابت 

همان خواس�ته اش در چنين حالتي بود 

  صغري خيل فرهنگ 
برگزاري کنگره شهداي عشاير در استان چهار محال و بختياري بهانه اي شد تا به سراغ خانواده 
شهداي عشاير برويم که با تقديم 11هزار ش�هيد در دوران دفاع مقدس مجاهدت هاي زيادي را 
خلق کردند. ش�هدايي که با ش�نيدن زمزمه هاي جنگ تحميلي خودش�ان را از کوه و دشت به 
صفوف مدافعان اسالم در غرب و جنوب کشور رس�اندند. در ادامه با طيبه مدهني فرزند شهيد 
علي اکبر مدهني از شهداي عشاير لرستان همكالم شديم تا از رشادت هاي پدرش در کردستان، 

سوسنگرد، بستان، شوش و خرمشهر روايت کند.

گفت و گوي»جوان« با فرزند شهيد محمدجهان مدهني از شهداي عشاير 

بابا که شهيد شدسياه چادر ايل را روي زمين انداختند
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