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88498481ارتباط با ما

ماجراي ورودتان به جبهه ها را ش�رح 
دهيد و بگوييد اولين بار در كجا با شهيد 

چمران آشنا شديد؟
سال 1359 با شروع جنگ تحميلي داوطلبانه 
بدون ديدن آموزش خاصي عازم مناطق جنگي 
ش��دم و تا آن موقع خوزس��تان را نديده بودم و 
زماني وارد انديمشك شدم،  شهر پر از نيروهاي 
نظامي بود. آنجا به ما گفتند عراق كرخه و جاده 
اهواز به انديمشك را گرفته و بايد از جاده شوش 
دانيال خودتان را ب��ه اهواز برس��انيد. وقتي به 
اهواز رس��يديم، ديديم شهر سنگربندي شده و 
افراد غيرنظامي در شهر ديده نمي شوند و دقيقاً 
نمي دانستيم بايد چه كار كنيم. يك گروه 40نفره 
بوديم و قرار گذاشتيم يك نفر بين مان فرمانده 
شود. ما در مدرسه اي مس��تقر شديم و قرار شد 
فرمانده مان به ش��هر برود و پ��س از پرس وجو 
تصميم گيري كند. وقتي وی به مدرس��ه آمد و 
مشغول صحبت با ما ش��د، گفت ما ديگر عضو 
گروه جنگ هاي نامنظم دكتر چمران شده ايم و 
مصطفي چمران فرمانده ماست و ما ديگر جزيی 
از نيروهاي ايشان هس��تيم. ما نه لباس نظامي 
داشتيم و نه گروه بندي ش��ده بوديم و بين مان 
همه جور آدمي از هر قش��ري ديده مي شد. من 
سن و سال زيادي نداش��تم و سؤاالت زيادي در 
ذهنم نسبت به جنگ، دشمن و اين آدم ها شكل 
مي گرفت. پنج، ش��ش روز كه گذشت، ديديم 
چند جيپ ارتشي داخل مدرس��ه شد و شور و 
حال خاصي به وجود آمد. گفتند اس��لحه ها را 
خالي كنيد و من آنجا تازه تيربار و آرپيجي را از 
نزديك ديدم. تجهيزات و سالح ها را خالي كرديم 
و بعد از آن  لباس هاي نظامي و چفيه به ما دادند 
و گفتند هر كس��ي هر چيزي بلد است، بگويد. 
دوستم گفت، مي خواهد آرپيجي زن باشد و من 
هم چون جثه ام كوچك تر بود،  كمك آرپيجي زن 
شدم. در نهايت پس از چند روز ما را به مناطق 
جنگي بردند. از جاده اهواز كه مي خواستيم به 
هويزه برويم، تازه آنجا توپ هاي جنگي، تيربار 
و تانك ديدم و فهميدم جنگ يعني چه! شرايط 
سختي بود و خودمان را به جمع نيروهاي ارتشي 
رسانديم. فرمانده اي كه آنجا بود به ما توضيح   داد 
كه دكتر چمران اينجا را آب انداخته و تانك هاي 
دش��من گير كرده اند، ما تا حاال دكتر چمران را 

نديده بوديم. 
پس از اين كش و قوس ها چه زماني دكتر 

چمران را از نزديك ديديد؟
ما در خط مقدم در شرايط خيلي سختي حضور 
داش��تيم كه به ما گفتند، دكتر چم��ران براي 
سركشي به منطقه می آيد. ما خيلي ذوق كرديم. 
اس��م و عكس دكتر چمران را ش��نيده و ديده 
بوديم، ولي اصاًل نمي دانستيم قرار هست چنين 
آدم بزرگي را مالقات كنيم. آن روز دكتر چمران 
نيامد و ماجراي آمدن ايشان چندين روز طول 
كشيد. يك شب همينطور كه نگهباني مي دادم، 
هنگام صبح گفتند، دكتر چم��ران مي خواهد 
بيايد و در نهايت اين حرف صح��ت پيدا كرد و 
مصطفي چمران به منطقه آم��د. قبل از آمدن 
شهيد چمران، من به همراه يكي از دوستانم به 
يك گروهان عراقي شليك كرده بوديم و تعدادي 
از آنها را مجروح و اس��ير كرديم. اي��ن كار ما در 
منطقه پيچيده بود و دكتر چمران مي خواست ما 
را ببيند. چند روز بعد در ستاد جنگ هاي نامنظم 
براي اولين بار دكتر چم��ران را از نزديك ديدم. 
وقتي كه ايشان را ديدم، متوجه شدم كه از امريكا 
آمده و مدتي را در لبنان بوده و وزير دفاع است، 

ولي باز جبهه را رها نكرده و كنار نيروها حضور 
دارد. آن زمان بهتر فهميدم با چه انسان بزرگي 
طرف هستم. ايشان همينطور كه حرف مي زد 
من محوش��ان ش��ده بودم. هر چيزي مي گفت 
من با تمام وج��ود نگاهش مي ك��ردم. آرامش 
خاصي داشت و در دل منطقه جنگي طوري با 
آرامش حرف مي زد كه انگار در تهران نشسته و 
با خانواده اش صحبت مي كند. خيلي آرام و موقر 
از وضعيت تحصيلي ما پرس��يد و مثل يك پدر 
مهربان با ما برخورد می كرد. به من و دوس��تم 
گفت بيسيم چي مي توانيد كاری كنيد، گفتيم نه 
تا به حال كار نكرده ايم و ايشان گفت، هيچ كاري 
ندارد و خيلي زود ياد مي گيريد. ما  گفتيم فقط 
پيش شما باش��يم، هر كاري كه بفرماييد انجام 
مي دهيم. ديدن دكتر چمران يكي از معجزاتي 
بود كه خدا در دوران زندگ��ي نصيب من كرد. 
هنوز هم وقتي نام شهيد چمران را مي شنوم، از 
بزرگي اين مرد مو به تنم سيخ مي شود. به نظرم 
خيلي در معرفي چنين انسان بزرگي كم كاري 
كرده ايم. امثال حاج قاس��م س��ليماني ها از دل 

مكتب شهيد چمران بيرون آمده اند. 
در آن مقطع چ�ه نكات�ي از برخورد و 

شخصيت شهيد چمران ياد گرفتيد؟
هيچ وقت نمي گذاشت كارش را شخص ديگري 
انجام دهد و خيلي از اينكه كسي كارش را انجام 
دهد، ناراحت مي ش��د. در كنار اي��ن، كارهايي 
مي كرد كه اگر كس��ي ايش��ان را نمي شناخت، 
اصاًل فك��رش را نمي كرد او فرمانده باش��د. من 
يكبار دي��دم جعبه واكس را برداش��ته و پوتين 
تمام نيروها را واكس مي زند. گاهي در منطقه اگر 
الستيك ماشين پنجر مي شد، ما به دكتر چمران 
مي گفتيم ش��ما صبر كنيد تا ما الستيك ها را 
عوض كنيم، ولي شهيد چمران در كمال بزرگي 
و تواضع قبول نمي كرد و مي گفت، زور ش��ما به 

اين كارها نمي رسد و خودش الستيك ها را عوض 
مي كرد. اگر به كاره��ا و رفتارهاي دكتر چمران 
نگاه مي كرديم، مي ديدي��م امروزش با فردايش 
فرق دارد. امروز يك درس زندگي به شما مي داد 
و فردا يك درس ديگر و هميشه به روز بود. منش، 
رفتار و سكناتش طوري بود كه همه نيروها بر هر 
عقيده و منشي دوستش داشتند. تمام آدم ها، از 
افراد لوطي و خالفكارهايي كه توبه كرده بودند تا 

نيروهاي مذهبي همه به دكتر مي رسيدند و همه 
هم آرام مي شدند. 

پس از اينكه بيس�يم چي ش�ديد، چه 
اتفاقي افتاد؟

به ما ياد دادند كه با بيسيم  كار كنيم. دكتر هم 
معموالً با يك توپ 106 مي رفت و همراه ايشان 
با چند نفر ديگر به مناطق عملياتي مي رفتيم. 
در منطقه اسامي را با كد مي نوشتيم تا دشمن 
متوجه نشود. پس از شليك 106 از شدت موج 
انفجار من اين كد هاي بيس��يم را گم كردم و با 
نگراني دنبال كدها مي گشتم. با خودم مي گفتم 
اگ��ر دكتر االن بفهم��د چني��ن كاري كرده ام، 
مي گويد من به درد اين كار نمي خورم. در نهايت 
ش��هيد چمران متوجه ش��د و گفت چرا انقدر 
نگراني، دنبال چه چيزی مي گردي؟ گفتم دكتر 
كدها را گم كرده ام و پيدايشان نمي كنم. دكتر 
چمران لبخندي زد و گفت پس از آن ش��ليك 
ديگر چيزي از كدها باقي نمي ماند. پس از آن هر 
موقع در ستاد جنگ هاي نامنظم مي خواستيم 

جمع بشويم،  شهيد چمران مي خنديد و به من 
گفت آقاي فشكي كدهايت چي شد، پيدايشان 
كردي؟ به وقت كار ج��دي بود و در مواقع ديگر 
به وقتش شوخي مي كرد. شهيد چمران تك و 
تنها، فرماندهان را جمع مي كرد و با يك چوب 
در دستش، روي خاك كالك عملياتي مي كشيد 
و خيلي قش��نگ همه چيز را توضي��ح مي داد. 
حرف ها و كارهايش خيلي پخته بود. خودش هم 
خيلي اوقات در خط مقدم حضور داشت. گاهي 
كه دكتر را پيدا نمي كرديم، مي گفتند دكتر در 
خط مقدم حضور داشته و بعضي شب ها مي ديدم 
شهيد چمران چنان گريه مي كند و به درگاه خدا 
اس��تغاثه مي كند، انگار فرزندش را در جنگ از 
دست داده است. چيزي كه مي خواهم بگويم، در 
نظر بگيريد يك فرمانده جنگ تا چه اندازه دلسوز 
و دل نازك است. اگر مگسي را مي ديد جايي گير 
كرده تا جايي كه مي تواتس��ت كمك مي كرد تا 
آن مگس دوباره پرواز كند و برود. يكبار جوجه 
يك پرن��ده از باالي درختي افتاده بود،  ش��هيد 
چمران به يك��ي از نيروهايش گفت باالي نخل 
برود تا جوجه را در النه اش بگذارد. شهيد چمران 
چنين روحياتي داش��ت. مردي كه با دش��من 
آنطور مي جنگيد، با چنين لطافتي با اطرافيانش 
برخورد مي كرد. شهيد گاهي در منطقه تا يك 
قدمي شهادت مي رفت و هيچ ترسي از شهادت 
نداشت. من خيلي وقت ها مي گفتم، خدايا مگر 
مي ش��ود چنين آدمي انقدر نترس و شجاع در 
منطقه حاضر  ش��ود و انقدر دل بزرگ و روحيه 

ظريف و لطيفي داشته باشد.
در مناجات هاي شهيد چمران به خوبي 
مي توان قلب بزرگ و ايمان ايش�ان را 

متوجه شد. 
تلويزي��ون قب��اًل راز و نيازه��ا و مناجات هاي 
شهيد چمران را پخش مي كرد و چه كار خوبي 
جهت شناخت اين انسان بزرگ بود. اگر كسي 
مناجات ه��اي ايش��ان را بخوان��د، خيلي بهتر 
متوجه تقوا و ايمان ايشان مي شود. مناجات هاي 
دكتر چمران آدم را مست مي كند. حيلي اوقات 
با خودم مي گويم شهيد چمران در چه محيطي 
رش��د كرده كه به چنين روحيه بزرگي رسيده 
سير و سلوكي كه ش��هيد چمران داشت، مثل 
يك عارف بود. حتي مي توان گفت راز و نيازهاي 
دكتر از خيلي از اس��تادان اخالق آدم را بيشتر 
به خدا نزديك مي كرد. كافي بود كس��ي فقط 
يكبار با شهيد چمران برخورد كند، پس از آن 
عاشقش مي ش��د. دكتر چمران مرد خدا بود و 
خدايي زندگي كرد. ش��هيد يك مكتب بود كه 
بسياري از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس از دل 
اين مكتب بيرون آمدند و ساخته شدند. خيلي 
از نيروهايي ك��ه اول جنگ وارد گروه ش��هيد 
چمران مي شدند و نمازخوان نبودند، وقتي از 
پيش دكتر مي رفتند نماز شب خوان مي شدند. 

هفتم تيرماه
 سالروز بمباران شيميايي سردشت در سال 1366

خاطره اي كه با سرفه هاي جانسوز 
گره خورده است

  عليرضا محمدي
7 تير1366 در تاري�خ جنگ هاي جهان 
يك روز فراموش ناشدني است. اگر بمب 
اتم براي اولين بار در دو شهر هيروشيما و 
ناكازاكي ژاپن استفاده شد، براي اولين بار 
بمب ش�يميايي در يك شهر غيرنظامي 
اي�ران از س�وی ارتش بعث ع�راق مورد 
استفاده قرار گرفت، اتفاقي كه در تاريخ 

جنگ هاي جهان بي نظير است. 
   

  چرا سردشت
جايگاه سردشت در معادالت جنگ تحميلي 
عراق عليه ايران چندان استرتژيك نبود. اين 
ش��هر در اس��تان آذربايجان غربي، در جبهه 
شمالي قرار داشت. جبهه اي كه از روز نخست 
جنگ تحميل��ي نيز ش��اهد ورود مس��تقيم 
يگان هاي دشمن نبود، چراكه عراق از حدود 
يك س��ال و نيم قبل از ش��روع دفاع مقدس، 
استراتژي ايجاد ناامني در كردستانات را اتخاذ 
كرده بود و در مقابل براي سه استان كرمانشاه، 
ايالم و خوزستان سياست اشغال اراضي را در 

نظر گرفته بود. 
از همين رو سردش��ت نمي توانس��ت به دليل 
قرارداشتن در يك نقطه استراتژيك مورد حمله 
شيميايي دشمن قرار گرفته باشد، بلكه بعثي ها 
اين شهر را به اين دليل مورد حمله قرار دادند تا 
نشان بدهند كه براي اتمام جنگ و كوتاه آمدن 
ايران از خواسته هاي به حقش حاضرند حتي 
مناطق مسكوني را نيز با بمب هاي شيميايي 

هدف قرار بدهند. 
  روز واقعه

بعدازظهر روز هفتم تير 1366 ش��هر 12هزار 
نفري سردش��ت يك عصر گرم تابس��تاني را 
پشت سر مي گذاشت كه ناگهان چند جنگنده 

عراقي س��كوت عصرگاه��ي را شكس��تند و 
بمب هاي شان را در شهر و مناطق پيرامونش 
رها كردند، اما اين ب��ار برخالف دفعات قبلي، 
بمب ها شكل و شمايل غريبي داشتند. يكي از 
شاهدان واقعه مي گويد: وقتي كه شهر بمباران 
شد انتظار صداي مهيب انفجار و متعاقب آن 
آتش و دود را مي كشيديم، اما اين بار بمب ها 
نه صداي آنچناني داشتند نه آتش و انفجاري 
مهيب. همين موضوع هم باعث ش��د تا مردم 
كنجكاو ش��وند و براي بازديد از محل سقوط 

بمب ها تجمع كنند. 
بسياري از مردم شهر كه هنوز از ماهيت بمب 
شيميايي اطالعي نداش��تند، در محل حادثه 
تجمع كردند، اما رفته رفته سوزشي در چشم ها 
و ريه هاي شان احس��اس  كردند  كه باعث شد 
دود و گاز سفيدي كه از بمب ها خارج مي شد، 
مشكوك شوند، اما ديگر كار از كار گذشته بود. 
دو بمب در بازار، دو بمب در مناطق مسكوني و 
سه بمب ديگر در پيرامون شهر، گازهاي سمي 
خود را ب��ه خورد تعداد قاب��ل توجهي از مردم 

سردشت داده بودند. 

  130 شهيد
با روشن شدن سمي بودن گازهاي متصاعد شده 
از بمب ها، مردم سعي كردند از شهر فرار كنند، 
اما در اين بين بيش از 8 هزار نفر از مردم بر اثر 
استشمام گازهاي سمي، مسموم شده بودند. با 
توجه به جمعيت 12هزار نفري شهر، سه چهارم 
جمعيت سردشت آلوده شدند، اما چون بسياري 
از آنها از مركز حادثه دور بودند، از اين بين هزار و 
500 نفر مصدوم بدحال تشخيص داده شد كه 

براي درمان به ديگر شهرها اعزام شوند. 
پس از آرامش اوضاع، مشخص شد كه 130نفر 
از مردم شهر در اين فاجعه جان خود را از دست 
داده اند و صدها نفر ديگر نيز براي همه عمر از 
عواقب مجروحيت شيميايي رنج خواهند برد. 
از زمان جنگ جهاني اول كه گازهاي شيميايي 
در ميادين جنگ مورد استفاده قرار گرفتند، 
براي اولين بار بود كه اي��ن بمب ها در مناطق 
مسكوني يك ش��هر تمام عيار مورد استفاده 
قرار مي گرفتند. سردشت كه شهري دورافتاده 
از مركز كش��ور بود، براي مدت��ي از گمنامي 
خارج شد، اما اين شهرت به بهاي سرفه هايي 
بود كه س��ال ها پس از اين اتفاق وحشتناك، 
همچنان برخي از مردم اين شهر را درگير خود 

كرده است. 

بسياري از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس
 در مكتب شهيد چمران ساخته شدند 

خاطراتي از دكتر مصطفي چمران و ستاد جنگ هاي نامنظم در گفت وگوي »جوان« با جانباز »اكبر يوسفي  فشكي«

اگر به كارها و رفتاره�اي دكتر چمران 
نگاه مي كرديم، مي ديدي�م امروزش با 
فردايش ف�رق دارد. ام�روز يك درس 
زندگي به شما مي داد و فردا يك درس 
ديگر و هميشه به روز بود. منش، رفتار 
و سكناتش طوري بود كه همه نيروها بر 
هر عقيده و منشي دوس�تش داشتند

سير و سلوكي كه شهيد چمران داشت 
مثل يك ع�ارف ب�ود. حت�ي مي توان 
گفت راز و نيازه�اي دكت�ر از خيلي از 
اس�تادان اخالق آدم را بيش�تر به خدا 
نزديك مي كرد. كافي بود كس�ي فقط 
ي�ك ب�ار ب�ا ش�هيد چم�ران برخورد 
كن�د پ�س از آن   عاش�قش مي ش�د 

سردش�ت ك�ه ش�هري دورافت�اده 
از مرك�ز كش�ور ب�ود، ب�راي مدتي 
از گمنام�ي خ�ارج ش�د، ام�ا اي�ن 
شهرت به بهاي س�رفه هايي بود كه 
س�ال ها پ�س از بمباران ش�يميايي 
سردش�ت، همچنان برخي از مردم 
اين ش�هر را درگير خود كرده است

  احمد محمدتبريزي
رزمندگاني كه دكتر مصطفي چمران را از نزديك مالقات كرده اند، از بزرگي، تقوا و ايمان او مي گويند. بسياري از آنها آشنايي با شهيد چمران را 
بزرگ ترين اتفاق زندگي شان مي دانند. جانباز اكبر يوسفي  فشكي يكي از همين رزمندگان است كه افتخار آشنايي با چمران را در جواني داشت 
و درس هاي مهمي از اين انسان بزرگ آموخت. يوسفي فشكي هنوز با خاطرات شهيد چمران زندگي مي كند و آشنايي با او را لطف بزرگ خدا 

مي داند. اين جانباز دفاع مقدس در گفت وگو با »جوان« از ورودش به جبهه مي گويد و آشنايي اش با شهيد چمران را برايمان شرح مي دهد. 

نگاه

جدول

پاسخ جدول شماره 6516

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6517

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ب ي ط ل ا ل ب ن س  ن ا ع ن ك 1
 ن ت ف ا ي  ر د ي هـ  هـ ز ي ن 2
 گ ي ل  ك ت  ا ل ا ك  ي ا و 3
 ا م  ن ا ج ا  و ج ا ب  م ا 4
 ل  ن ا ي ن ر پ  ر ف و ل ي ن 5
  د ي ر و  هـ ي د  ي ر د  س 6
 و ش ن هـ  ع ا ر  ر ي س  ر ي 7
 ي م هـ  ر ط ش  ت ي ن  ت ا و 8
 س ن  ر ا ش  ق ا ش  ج ا س ن 9
 ك  ر ك هـ  د و ج  ا و ج ن  10
 ا ن ز ا ر د  ش ي ا م ز ر  ك 11
 ن ك  ب ا ق ن  ك ر ت ا  ب ا 12
 س ي ل  هـ ي م س  ش د  ر ت ل 13
 ي س ا ي  ق ا ت ي  ا د و هـ ي 14
 ن ا ي س ن  د ي ل و د ا ي ا و 15

 
 

از باال به پايين
    1-ورزش��گاه تيم رئال مادريد   2- حركت پاندولی– بنفش بسيار روشن – شهر هلن   3- از ابزار – شهري در 
ايتاليا – همتا   4-شرارت – وطن – عدد رمزي – چينه ديوار   5-خيال – جمع بدن – بوي رطوبت    6- راندن 
مزاحم – هوس باردار – مار آذري    7-كنار و پهلو – رفت و آمد خانوادگي – غالف شمشير   8-از مصالح ساختماني 
– مادر وطن – نويسنده شاهزاده و گدا   9-حش��ره گزنده – محصل دانشگاه – شريك مرد    10- زبان اصلي هر 
فرد- كشور كاسه شكر – از جناح هاي سياسي    11-حرف نفي عرب – داماد – روزها    12-ضمير عربي – شيره 
انگور – كارآگاه به دنبال آن است- اغما    13-ايالتي در امريكا – بيمارستاني در تهران – پرچم   14-كشور نايروبي 

– ماه پاييزي – از گياهان دارويي كه در تقويت هاضمه مفيد است    15-تيم فوتبالي معتبر در پرتغال

از راست به چپ
   1- نام قديم مش��هد – كش��ور چاي   2- رگ گياه – كش��وري در حاش��يه خليج فارس – فيلم كوتاه تبليغي
   3- تئوری انيشتين – پوس��يده – حروفچيني كامپيوتري   4- توليدي از عنكبوت – رودي در چين – اكنون 
– نوبت بازي   5- پول ژاپني – از نام هاي خدا – مجلس قانونگذاري روسيه   6- ناخوش احوال – ستبر – گوشت 
آذري   7- رستني –  چهره حماسي مردم هند- رنگ دريا   8- شهري در بلغارستان – حمام يك نفره – لقب رستم
   9- بسيار – درختي با شكوفه هاي معطر – طوقه فوالدي چرخ خودرو   10- چهار من تبريزي – گدايي – شاخه 
تازه روييده   11-گردن آويز قهرمان – تنبيه اداري – چه وقت   12-پ��در آذري – علم تكنولوژي جديد – يك 
و يك- واحد شمارش احشام    13-نشان تجاري – حاجت – ش��يخ مرتضي انصاري   14-مهد المپيك – واحد 
مقياس طول در انگليس – بهش��ت   15- دره اي كه حضرت موس��ي در آنجا تجلي الهي را كه به صورت آتشي در 

درختي جلوه گر شد مشاهده كرد - طالی سفيد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

3 6 7
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145893267
982675134
376412598
891756423
264139785
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