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برای تمام میدان ها و فصول خواند. می توان او را 
یک دانشمند برجسته در مهم ترین مراکز علمی 
دنیا دانست یا نه او را سربازی تمام قد برای وطن 
نامید که تشنه دفاع از مظلومان است. گویی همه 
ــی اش را با معشوق معامله کرده است. پس  دارای
دیگر چه می تواند او را در  این عالم اسیر کند؟ هرجا 
مظلومی بود، حضور چمران هم برای حمایت از او 
حس می شد. تفاوت ندارد آن جا جنوب لبنان باشد 
یا دهالویه.  برای آقامصطفی تفاوتی ندارد که سنگر 
علم را تعالی ببخشد یا خاکریزهای سردشت را با 
حضورش امیدوار کند. او در پی مظلومان می دوید 
تا مقابل ظلم قد راســت کند و حضورش شمعی 
باشد در تاریکی جهانی که در ظلم فرو رفته است. 
ــروز به مناسبت چهلمین سالگرد شهادت  ما ام
این رزمنده عارف و دانشمند جبهه های مقاومت 
در ایــران و لبنان، به قدر وسعمان کوشیده ایم تا 
درسی از زندگی پرفروغ اش بگیریم؛ از این رو با امیر 
خلبان »محمد کریم عابدی« از همرزمان و دوستان 
آقــا مصطفی چــمــران، چند روایــت از شخصیت 

جهادی و معرفتی اش را مرور می کنیم.

 اولین دیدار و آغوش سحرانگیز آقا مصطفی!	 
من اولین بار در غائله پاوه بود که با آقا مصطفی 
ــام)ره( که فرمان  چمران روبــه رو شدم. به امر ام
دادند که ارتش و همه نیروهای مسلح بروند برای 
نجات شهر پاوه، ما هم صبح زود با اولین بالگرد، 
نیروها را به آن جا بردیم؛ پس از این که رسیدیم 
از   خلبان کمکی خواستم بالگرد را برگرداند و 
خودم هم فرصت را غنیمت شمردم و به دیدار دکتر 
چمران در پاسگاه ژاندارمری پاوه رفتم. در آن جا 
ایشان که لباس خلبانی ام را دید، بالدرنگ من را در 
آغوش گرفت و روی  همدیگر را بوسیدیم؛ معتقدم 
هر کس فقط یک بار با چمران روبــه رو می شد از 
شدت انرژی مثبت ایشان مجذوب او می شد. آقا 
مصطفی از من پرسید که برنامه تان چیست؟ من 
هم درباره آوردن نیروها توضیح دادم و به ایشان 
گفتم: من فرمانده عملیات هوایی از طرف هوانیروز 
هستم و جنابعالی هر امری داریــد درخدمتتان 
هستم. دکتر گفت پس مسئولیت عملیات هوایی 
با شما و مسئولیت عملیات چریکی هم با من و تا 
زمانی که در کردستان با هم بودیم، همین تقسیم 

کار وجود داشت.

»عزیز«، این بین خودمان بماند!	 
ما در منطقه عملیاتی سردشت که اتفاقا همسر 
دکتر چمران یعنی خانم غــاده جابر و همچنین 
دختر شهید نــواب صفوی هم بودند، در داخل 
خاک عــراق عملیاتی داشتیم که باید به تعقیب 
عناصر ضدانقالب در جنگل های حوالی سلیمانیه 
می پرداختیم. عناصر ضدانقالب در این جنگل ها 
زندانی ساخته بودند به نام »دوله  تو« که  رزمندگان 
ما را پس از اسارت در این زندان شکنجه می دادند. 
ما می خواستیم پس از شناسایی، در یک عملیات 
آن جا را از شر ضدانقالب خالی کنیم. برای این 
منظور با یک خلبان مجرب قــرار شد که برویم و 
موقعیت »دولــه  تو« را بررسی کنیم. من و شهید 
بر  و  نشستیم  بالگرد  عقب  صندلی  در  چمران 
فراز  »دوله تو« پرواز کردیم. در یک لحظه تیربارچی 
که تیربارش را در البه الی درختان پنهان کرده بود، 
شروع به تیراندازی به سمت ما کرد که خلبان ماهر 
ما با  مهارتی که به خرج داد، ما را از این مهلکه نجات 
داد. البته خدا را شکر ما زندان را شناسایی کرده و 
به هدفمان رسیده بودیم و بعد از فرود هم دیدیم که 
به بالگرد ۹ تیر اصابت کرده است. یک تیر به پای 
خلبان خورده بود، یک گلوله هم از لباس من عبور 
و متاسفانه به پای دکتر چمران اصابت کرده بود؛ 
پای ایشان زخمی شد اما زخم عمیق نبود و خدا 
را شکر مشکلی برای ایشان به وجود نیاورد. پس 
از این اتفاق دکتر رو به من کرد و گفت: »عزیز« این 
حادثه فقط بین خودم و خودت بماند... ایشان لطف 

داشتند و به  من می گفتند »عزیز«.

وزارت جنگ نه، وزارت دفاع	 
زمانی که دکترچمران تشریف آوردنــد در وزارت 
دفاع،آن زمان نام وزارت دفاع، وزارت جنگ بود؛ 
ایشان نام  وزارت را به وزارت دفــاع تغییر دادند 
چون معتقد بودند که ما با کسی جنگ نداریم. 
وزارت دفاع با صنایع دفاع، صنایع هوایی و صنایع 
موشکی خودش چند وزارتخانه است و ایشان با 
توجه به هنر و مدیریت هوشمند خودش خیلی زود 
یک هسته فکری تشکیل داد. این اولین نوبتی 
بود که ما در سیستم های کاری و دفاعی کشور در 
سطح وزارتخانه بستر فکری و مشورتی تشکیل 
می دادیم که در آن دکتر عباس چمران برادر بزرگ 
ایشان استاد دانشگاه شریف، دکتر ابتکار، آقای 
دکتر اشکوری و بنده حضور داشتیم. ما شب ها 
جلسه می گذاشتیم و فردای آن روز آن را اجرایی 

می کردیم.

حتی ژیان هم نداشت!	 
چمران تنها وزیر دولت در طول تاریخ ایران بود که از 
خودش خانه و حتی یک ژیان که آن زمان ارزان ترین 
خودرو بود هم نداشت. خانه ای هم که در پاستور 
داشت حالتی شبیه زیرزمین داشت به این خاطر که 
برای ورود به آن می بایست چند پله پایین می رفتیم.

در لبنان همین هم گیرمان نمی آمد	 
ایشان از ورودی وزارت دفــاع که وارد می شد از 
محبتی که داشت، از سرباز جلوی در تا کارکنان 
دفتر کارش همه را در آغوش می کشید و مورد تفقد 
قرار می داد. زمانی که در وزارت دفاع مستقر شده 
بودیم غذاهای کارکنان متنوع بود. ایشان گفتند 
چرا غذاها متنوع است. من گفتم در زمان پهلوی 
غذای تیمسارها جدا بود غذای افسران ارشد جدا 
و غذای درجه دارها و سربازها هم جدا بود. دکتر 
از این موضوع ناراحت شد و دستور داد که فقط 
یک غذا طبخ شود؛ گفت همان غذایی که سربازها 
می خورند برای ما هم خوب است. اگر اشتباه نکنم 
همان روز غذای سربازها آبگوشت بود ایشان گفت 
خیلی هم غذای خوبی است ما در لبنان همین هم 

گیرمان نمی آمد.

جای من دیگر در مجلس نیست؛ برویم!	 
ــورای اسالمی،  روز سوم جنگ رفتم مجلس ش
آن موقع آقای چمران نماینده مجلس بود. وقتی 
ساختمان  پله های  روی  خدمتشان  رســیــدم 

نشستیم و حدود یک ساعت با هم صحبت کردیم. 
آقای چمران گفت »عزیز« چه کار کنیم؟ پیشنهاد 
دادم برای شناسایی به اهواز برویم و بعد برگردیم 
برنامه ریزی کنیم. عصر همان روز بالفاصله از 
مهرآباد به اهــواز رفتیم و ایشان گفت جای من 
دیگر مجلس نیست. چند روزی در منطقه ماندیم 
کنیم.  تقریبا  شناسایی  را   منطقه  توانستیم  و 
دکتر دانشگاه جندی شاپور اهواز را برای ستاد 
انتخاب کردند و سپس همراه ایشان به تهران 
برگشتیم. دو روز بعد آقا مصطفی بعضی از نیروها 
را سازمان دهی کرد و به همراه آیت ا... خامنه ای به 

اهواز رفتند و دکتر آن جا ماندگار شد.

تصمیم تاریخ ساز	 
چمران به همراه حضرت 
ــام در  آقــا کــه نماینده امـ
شــورای عالی دفاع بودند 
به  همراه تیمسار فالحی، 
بنی صدر و چند تن دیگر از 
جنگ  تصمیم گیرندگان 
بودند. در همین خردادماه 
بود که بنی صدر شروع کرد 
به کارشکنی های علنی و 
حلقه تصمیم گیری را تنگ 
کرد؛ به طوری که آیت ا... 
خامنه ای و شهید چمران 
را به شورای عالی دفاع راه 
نمی داد. یعنی جلسه ها را 
به گونه ای برگزار می کرد 
که این بزرگواران در جلسه 
چمران  شهید  نباشند. 
ــگ زد و  یــک روز بــه مــن زن
خــواســت کــه بــه دیـــدارش 

بروم. پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ ایشان گفت که 
تیمسار فالحی با ما قهر کــرده اســت. حاال قضیه 
این بود که بنی صدر در مقام فرماندهی کل قوا به 
فالحی دستور داده بود که با حضرت آقا و شهید 
چمران تماس نگیرد. من شب هنگام به اهواز رفتم 
و با تیمسار فالحی ساعت ها گفت وگو کردم. بعد از 
صحبت زیاد ثابت شد که بنی صدر ماندنی نیست 
و باید عزل شود. به تیمسار فالحی گفتم پس من 
می روم سمت دانشگاه، شهید چمران و حضرت آقا را 
می بینم شما هم تشریف بیاورید و با هم باشید و مثل 
قبل که با هم بودید باز هم این رویه ادامه پیدا کند. 
من رسیدم دیدم شهید چمران به دلیل اصابت گلوله 
به پایش دراز کشیده بود و حضرت آقا هم در حال 
قدم زدن هستند. آقا مصطفی گفت عزیز شنیدم 
شما دیروز آمده ای کجا بودید؟ من شروع کردم به 
شرح ماجرا اما ۱۰ دقیقه نشد که تیمسار فالحی 
وارد اتاق شد وآقایان مسائل را بین یکدیگر حل 
کردند. یکی از لحظات مهم تاریخ هم این جاست که 
حضرت آقا،شهید چمران و تیمسار فالحی، اکثریت 
شورای عالی دفاع و پشتیبانی را شکل دادند. در این 

حالت پشت بنی صدر خالی شد و حضرت آقا چند روز 
بعد در مجلس آن نطق کوبنده را علیه بنی صدر انجام 
دادند و مجلس هم رای به عدم کفایت بنی صدر داد.

آقا مصطفی؛ تشنه خدمت بود نه قدرت	 
خدماتی که چمران به جبهه و سیستم دفاعی 
کشور تقدیم کرد، واقعًا کم نظیر است. او مصداق 
بــارز ایــن جمله شهید بهشتی بــود که فرمود ما 
تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قــدرت. چمران 
اصال به قدرت نمی اندیشید و تمام فکر و ذکرش 
ــود. او چــریــک بسیار مــاهــری بــود و  خــدمــت بـ
مهارت های عجیبی داشت. من هیچ گاه ترسی 
در ایشان ندیدم. شهیدچمران باید برای جوانان 
و جریان مقاومت در سراسر عالم الگو باشد. او یک 
فرهیخته، یک دانشمند، یک استاد دانشگاه، یک 
رزمنده و یک وزیر و یک وکیل الگوست و البته یک 
کارگر و یک خدمتگزار. یعنی شخصیت شهید 
مصطفی چمران دارای همه این زوایا بود و شاید 
برای همین بود که حضرت امام )ره(هــم عالقه 

خاصی به او داشتند.

اول عاشق بود و سپس یک چریک
گفت وگوی خراسان با امیر خلبان »محمد کریم عابدی«  فرمانده عملیات هوایی شکست غائله پاوه و همرزم شهید دکتر مصطفی چمران

 خاطره غاده جابر از اولین دیدار با 
شهید چمران

تصورم از چمران جنگ و 
خشونت بود

غاده جابر که پس از ازدواج با دکتر چمران به غاده 
چمران مشهور شد، خاطره ای خواندنی از اولین 
 دیــدارش با چمران را این گونه روایت کرده است:
روزی روحانی شهرمان )سید محّمد غروی( از طرف 
امام موسی صدر از من برای همکاری در مدرسه 
صنعتی شهر صور دعوت کرد. امام موسی  صدر با 

دیدن من پرسید: االن چه کار می کنید؟
گفتم: مشغول تدریس در دبیرستان هستم.

آقای صدر گفت: آن کار را رها کنید و بیایید در مدرسه 
صنعتی همکاری کنید.

ــه ای نسبت به  ــالق ــاط و ع ــب گفتم: مــن هیچ ارت
 جنگ ندارم و از این جنگ و خون و کشتار بیزارم.
ولی آقــای صدر گفت نزد دکتر چمران بروید و از 
ــای آن آشــنــا شوید. ــاره ــه و ک ــدرس ــا م ــک ب ــزدی  ن
من به لحاظ ذهنیتی که از دکتر چمران داشتم و آن 
تصویری آمیخته با خشونت و جنگ بود، از رفتن به آن 

مدرسه و دیدار با دکتر چمران سر باز زدم.
مدتی گذشت، پدرم به یک بیماری قلبی مبتال شده 
بود و من نگران حالش بودم. روزی همان روحانی 
)سید محّمد غــروی( به دیــدار پدرم آمد و در ضمن 
گفت وگو، یک تقویم را که توسط سازمان امل منتشر 
شده بود، به من هدیه کرد. شب هنگام تقویم را نگاه 
ــردم، در هر صحنه نقاشی زیبایی کشیده شده  ک
بــود. در یکی از این صفحات نقش شمع کوچکی 
در تاریکی رسم شده بود که توجهم را به خود جلب 
کرد. نور کوچکی از آن شمع می تابید و جمله ای به 
 این مضمون در زیر آن با خطی زیبا نوشته شده بود:
شاید من نتوانم با شعله های کوچکم، تاریکی های 
نادانی ها و کفر را بزدایم، ولی در مقابل آن ها پایدار 

خواهم ماند.
این تصویر بر من تأثیر بسیار گذاشت و بسیار گریستم. 
نمی دانستم چرا، اما نور زیبای شمع مرا به شدت مورد 
تأثیر قرار داده بود. چند روز دیگر هم گذشت، تا این که 
روزی دوستی را دیدم که به مدرسه صنعتی صور 
می رفت. من نیز با او همراه شدم و برای نخستین بار 
به آن جا رفتم. وقتی دکتر چمران را دیدم، لبخندی 
بر لب داشــت و آرامــش و پاکی در چشمانش موج 
می زد. در حالی که تصویر ذهنی ام از او به خشونت و 
جنگ آمیخته بود. او چنان با تواضع و تبسم با ما سخن 
 می گفت گو این که مدت هاست ما را می شناسد.
ــت و همراهم  من نــابــاورانــه و شگفت زده از دوس
ــران اســـت؟! ــم  پــرســیــدم: آیـــا واقــعــًا او دکــتــر چ

دوستم گفت: بله.
در ضمن صحبت دو سه ساعته ای که در مدرسه 
بودیم، دکتر چمران همان تقویم امل را به من داد 
که در آن به تعداد ۱۲ ماه سال، ۱۲ تصویر نیز نقاشی 

شده بود. من گفتم: این تقویم را دیده ام.
ــان تــصــویــرهــای  ــی ــر چــمــران پــرســیــد: از م ــت دک
ــد؟ ــ ــ ــت داری ــ ــ ــیــشــتــر دوس ــک را ب ــ ــدام ی ــ  آن ک

گفتم: تصویر »شمع«پرسید: چرا؟
اشکم سرازیر شد و گفتم: نمی دانم چرا؟ ولی نور آن 
شمع همه وجودم را به خود جذب کرده و با دیدن آن 

بی اختیار گریستم.
سپس من از دکتر چمران پرسیدم: می خواهم بدانم 
چه کسی آن تصویر را نقاشی کــرده اســت؟ چون 

می خواهم او را ببینم و با او آشنا شوم.
دکتر چمران به آرامی گفت: کار من بوده است.

من با شگفتی و ناباوری پرسیدم: شما؟! آیا خود شما 
تصویر را کشیده اید؟

گفت: بله!
برایم عجیب بود. گفتم: شما که در جنگ و خون 
شناورید، چگونه توانسته اید این اثر هنری را به وجود 

بیاورید؟
پس از آن دکتر چمران از نوشته های من که در 
روزنامه ها و مجالت منتشر شده بود یاد کرد. در حین 

سخن گفتن، اشک چشمانش را در برگرفته بود.
منبع : سایت ساجد

خبر 

بزرگداشت چهلمین سالگرد 
شهادت دکتر چمران امروز در لبنان

دکتر  شــهــادت  سالگرد  چهلمین  مناسبت  بــه 
مصطفی چمران، جنبش امل لبنان با همکاری 
موسسه شهید چمران و رایزن فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایــران در لبنان، مراسمی را به صورت 
حضوری و از طریق برنامه زوم برگزار می کنند.  این 
مراسم امروز دوشنبه 3۱ خردادماه   ساعت ۱7 
به وقت لبنان )۱8:3۰ به وقت تهران( برگزار 
می شود. در این مراسم، دکتر علی بردی، مسئول 
دفتر روابــط خارجه و امور خارجی ها در جنبش 
امل، مهندس مهدی چمران، مدیر موسسه شهید 
چمران، دکتر عباس خامه یار، رایزن فرهنگی ایران 
در لبنان و مهندس صالح فحص، مدیر دفتر امل در 

تهران سخنرانی می کنند.

عابدی : شهید چمران باید برای جوانان 
و جریان مقاومت در سراسر عالم الگو 

باشد. او یک فرهیخته، یک دانشمند، 
یک استاد دانشگاه، یک رزمنده و یک 

وزیر و یک وکیل الگوست و البته یک 
کارگر و یک خدمتگزار 


