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ویژه نکوداشت شهید دکتر مصطفی چمران
ماه خرداد 1394 خورشیدی
صاحب امتیاز: آستان قدس رضوي )مؤسسه فرهنگی قدس(
مدیرعامل: حمزه واقعی
دبیر ویژه نامه: فرحروز صداقت
طراحی گرافیت و صفحه آرایی: محمدحسن پنجه بند
با سپاس از: همکاران مان در ویراستاری، تصحیح

حروفچینی، لیتوگرافی 
چاپ و توزیع: روزنامه قدس

با سپاس فراوان از مجمع جوانان »شهید چمران«
 به ویژه »حسین زندشهری قمی« و »سید قاسم وزیری« که 
در آماده کردن این ویژه نامه یاری مان کردند.

فهرست:

2 و 3/ مصطفی...
4/ من هر چه می گویم صدام به ایران حمله می کند باور 

نمی کنند!
5/ ای علی! ای علی! ای علی!
6 و 7/ 40 سال پس از چمران 

8 و 9/ بهترین خدمت بی ریا به نیازمندترین آدمهای جامعه
10 و 11/ می گویند قاطی کرده

12 و 13/  مکتب امام صدر و شهید چمران »تعصب فرقه ای« 
را نمی پذیریم

14 و 15/ چرا باید چمران را شناخت؟
18 و 19/ »آدم ها« برای چمران خیلی مهم بودند

20 و 21/ مادران لبنانی نام چمران را برای پسرانشان 
برمی گزینند

22 و 23/ همه زندگی اش خدا بود
24 و 25/ در الگوبرداری؛ مدل »نگرش شخص« را باید درک 

کرد
26 و 27/ الگوی شهید چمران برای شرکت های دانش بنیان

28 و 29/ هدف، حرکت به سوی »چمرانی شدن« است
30 و 31/ چمران الگوی ماندگار است

32/ صد سال آینده، مخاطب ایرانی، چمران و چنته خالی 
سینما...
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مهندس مهدی چمران از  خانه و خانواده پدری می گوید 

فرحروز صداقت

مصــــطفی...

مهندس »مهدی چمران« - برادر شهید مصطفی چمران، از 
مبارزان پیش از انقالب است.

 او در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال1339 
– رشته معماری پذیرفته شد و در سال1347 دکترای معماری 
گرفت. پس ازآن در سال1347 به سربازی رفت و در سربازی 
به جرم شورش مسلحانه دستگیرش�د، در انتظار حکم اعدام 
بود که دادستانی ارتش در محاکمه ای او را با حکم سرباز صفر 

به بندرعباس و بوشهر تبعید کرد و تحویل ژاندارمری داد. 
مهندس چم�ران در س�ال 1350 ازدواج کرد و اکنون س�ه 

فرزند - یک دختر و دو پسر- دارد. 
او از س�ال40 کار کرد و هم درس خواند. در سال1350 دفتر 

مشاور مهندسی برپا کرد.
س�ال 1357 دفتر او پاتوق انقالبیون شد. پس از انقالب در 
جریان کارهای انقالبی و جنگ قرار گرفت. او از سال 1383 تا 

کنون نماینده شورای اسالمی شهر تهران است. 

    آقای مهندس چم�ران! درباره زندگ�ی در خانه پدری  
بگویید؟ 

- ما یک خانواده 6 نفری  بودیم. شرایط زندگی ما خیلی معمولی 
بود، شاید هم کمتر از معمولی. پدر و مادرمان با اعتقاد خیلی صریح 

و روشن، به روحانیت و مرجعیت اعتقاد فراوان داشتند.
پدربزرگ مادری ام، »سیدحس��ین شیش��ه گر« روحانی و اهل 

ساوه بود.
 اما از 6-5 سالگی در تهران زندگی کرده  بود. شال سبز و عمامه 
مشکی می بست. در میدان »سید اسماعیل« تهران در نزدیک بازار 
و خانه مان، یک شیش��ه گرخانه ای بود که شیش��ه گری می کردند. 

پدربزرگم در جوانی فوت می کند.
پدربزرگ پدری مان با اینکه در روستا زندگی می کرد، اهل کتاب 
و کتابخوانی بود و اطالعات مذهبی از احادیث و روایات خیلی داشت. 
هر دو خانواده پدری و مادری تأثیر فراوان در خانواده ما گذاشته بود 

و ما اعتقادات مذهبی محکمی داشتیم. 
    از مرحوم مادرتان بگویید؟

- مادرم به روضه های سیدالش��هدا)ع( عالقه داشت و در محرم و 
صفر روضه داشت و در روضه ها همیشه شرکت می کرد.

هجدهم هر ماه، در خانه روضه  و جلسه داشتیم و این واکنشی بود 
در مقابل رضاخان که با روضه های سیدالشهدا)ع( مخالفت می کرد.

    و پدر؟
- پدرم جوراب بافی داشت. پس از چندی کشبافی را هم اضافه کرد و پس از آن تریکوبافی 
می کرد، او هم می بافت و هم جورابها را می فروخت. درآمد چندانی نداشت. ما خانه نداشتیم و 

در خانه دایی رضاعی مان مستأجر بودیم و در دو اتاق کوچک زندگی می کردیم .
     چند خواهر و برادر بودید؟

- ما 6 برادر بودیم و خواهر نداش��تیم. همه ما بای��د درس می خواندیم. عباس برادربزرگم 
سوم متوسطه بود که درس را رها کرد و در آموزشگاه پست و تلگراف و تلفن به کار پرداخت. 
روزها کار می کرد و شبها درس می خواند. سرانجام با کوشش خودش در کنکور دانشکده فنی 
دانشگاه تهران پذیرفته شد. دکتر عباس چمران شاگرد اول در رشته الکترومکانیک دانشکده 

فنی بود.
برادر دومم دکتر مرتضی چمران به همان سبب پس از ششم ابتدایی کارمی کرد و درس 
می خواند. او پس از دیپلم به آمریکا رفت و در رشته دکترای الکترونیک و در رشته پزشکی، 

ساخت و ساز امکانات پزشکی درس خواند.
    آیا بجز شهید چمران برادران دیگر شما در قید حیات هستند؟

- دکتر عباس و دکتر مرتضی فوت کردند. هشت ماه پس از شهادت مصطفی، دکتر عباس 
را - به گونه ای مرموز- در ایران در خودرواش پیدا کردیم. او رئیس دانش��کده برق دانش��گاه 
صنعتی شریف و از متخصصان آموزش برق بود. او نخستین فردی بود که تخصص برق نوین را   
وارد نظام آموزش ایران کرد. حتی ساختمان دانشکده برق  را در سال1354-1353 تکمیل 
کرد و مس��ؤولیتش را بر عهده گرفت. پس از انقالب در دانشکده برق ش��هید عباسپور و در 

دانشکده وزارت راه شهید کالنتری بود. این دانشگاه ها اکنون هم به کارشان ادامه می دهند.
    هر دو ازدواج کرده بودند؟

بله! ازدواج کرده بودند و دارای زن و فرزند بودند.
     شهید مصطفی چمران چندمین برادربود؟

او سومین برادر ما بود. مصطفی در خانواده ای رشد کرد که پدرمان پیوسته در نماز جماعت 
شرکت می کرد و یک انسان فعال مذهبی بود.

 مادرم دعای کمیل را حفظ بود واهل نماز و دعا به شکل زیبا بود و به همه ما آموزش می داد 
و توصیه می کرد.

مادرم پس از 28مرداد32 در روضه های خانگی یا روضه عمومی اگر سخنران، در طرفداری 
از شاه سخن می گفت، رودرروی او می ایستاد و با او بحث می کرد.

کوتاه سخن اینکه مباحث سیاسی و مذهبی در خانه ما رواج داشت و هر چه ما داشتیم از 
پدر و مادر بود و همه در چنین گفت و گوهایی شرکت می کردیم.

     شما باید برادر چهارم باشید؟
- بله! پس از مصطفی، من و پس از من، برادرم محمد هس��ت، محمد دردانشگاه صنعتی 
شریف تدریس دارد و رشته تخصصی او اقتصاد صنعتی 

است .
    و کوچکترین فرزند خانواده؟

_کوچکترین برادرم که به او حسین می گوییم، اسمش 
نصرا... است و کارشناسی ارشد مدیریت دارد. 

حسین پس از پیروزی انقالب به کمیته انقالب اسالمی 
رفت. س��پس در س��ازمان اوقاف و امور خیریه مش��غول 
خدمت شد. او سالم و توانمند بود و در ِسمت معاونت اوقاف 
هم خدمت کرد. س��الهای سال مش��اور بود. او مسابقات 
قرائت قرآن را در اوقاف پایه گذاری کرد و مس��ابقات در 
حسینیه ارشاد در تهران آغاز شد و امروز شاهد پیشرفت 

مسابقات قرآنی در سراسر کشور هستیم. 
     بجز شهید مصطفی و شما، برادران دیگرتان 

هم فعالیت سیاسی داشتند؟
- دکتر عباس پیش از اینکه از ایران برود، فعال سیاسی 
بود و در 30تیر پی��ش از 28مرداد و پس از آن ش��رکت 
داشت. در آمریکا - کم و بیش - در انجمن اسالمی فعالیت 

{

مادرم پس از }
28مرداد32 در 

روضه های خانگی 
یا روضه عمومی 
اگر سخنران، در 
طرفداری از شاه 
سخن می گفت، 

رودرروی او 
می ایستاد و با او 

بحث می کرد 
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داش��ت، اما به اندازه مصطفی در کوران مبارزه نبود. او مش��غول تدریس در 
دانشگاه »جانزهاپکینز« آمریکا بود. وقتی پروفسور رضا تصمیم می گیرد به 
ایران بیاید او را هم با خود به ایران می آورد. آنها با هم در دانش��گاه صنعتی 
شریف به کار پرداختند. دکتر مرتضی هم پیش از آنکه به آمریکا برود فعالیت 
سیاسی – مذهبی داشت. برادران دیگرم نیز - بیش و کم- فعالیت سیاسی 

داشتند.
    پدر و مادر به کدام یک از شما عالقه بیشتر داشتند؟

پدر و مادرها همیش��ه به برادربزرگ بیش��تر عالقه دارن��د. عباس دارای 
خصایص وی��ژه بود. مصطفی را هم خیلی دوس��ت داش��تند و البته به همه 

فرزندان شان عالقه مند بودند.
    به فعالیتهای سیاسی شما اعتراض نمی کردند؟

- اعتراض نداشتند، اما با دلسوزی رفتار می کردند.
    شما برادرها را به چه اسمی صدا می کردید؟

- به اسم کوچک. عباس، مصطفی، حسین و... . 
    مادرتان کی مرحوم شدند؟

- مادر در سال80 و پدرم سال 78 مرحوم شدند.
     واکنش مادر در شهادت دکتر چمران چگونه بود؟

من تهران نبودم و در منطقه بودم. حس کردم اگر مادر از اخبار بش��نوند 
خیلی ناراحت می شوند. جالب این بود که شهادت مصطفی در 18ماه شعبان 
رخ داد که در خانه روضه داش��تیم. من از خانم »بتول صدر« خواهر- »امام 
موسی صدر«- خواهش کردم به خانه ما بروند و کم کم خبر را بدهند و مادرم 
را آماده کنند. وقتی خبر می دهند، جلس��ه روضه هم که بوده، گریه و زاری 

برای مصطفی با روضه های سیدالشهدا)ع( همراه می شود.
    احساس مادرتان نسبت به شهید چمران چه بود؟

- مادرم مصطفی را خیلی دوست می داش��ت. او آن قدر زیبا بود که مادر 
نگران بود که مبادا مورد حسد قرار گیرد و او را چشم بزنند و این سبب شده 
بود نسبت به او عالقه مند تر بش��ود. پس از شهادت مصطفی، مادر هرگاه نام 
مصطفی را می شنید، آه می کشید و اشکهایش برگونه   هایش جاری می شد.

     آقای مهندس! ش�ما بیش�تر از همه می دانید شهید چمران 
الگوی خوبی برای جوانان ماس�ت. دشمن به زنده و یا مرده بودن 
چنین فردی نگاه نمی کند، بلکه به هر وس�یله ای می خواهد این 
الگو را از جوانان بگیرد و یا جوانان را نس�بت به ش�خصیت های 
الگوپذیر بدبی�ن کند. بنابراین حتی یک نقطه س�وال برانگیز در 
زندگی او پیدا کنند، دست روی همان نقطه می گذارند که خانواده 
و بچه های شهید چمران در آمریکا از آن موارد است. ما از عالقه 
عاشقانه دکتر نس�بت به فرزندانش�ان در این ویژه نامه خواهیم 
نوشت، اما یک پرسش ساده اما ش�بهه برانگیز این است که پس 
از ش�هادت دکتر چمران، چرا ش�ما - عموی بچه ها-  نرفتید به 

آنها س�ر بزنید ؟
- در زمان حیات شهید چمران، وقتی که فرزندان ایشان به آمریکا می روند 
خودشان تصمیم می گیرند که با هم ارتباط برقرار نکنند، چون روش زندگی 
در آمریکا متفاوت است. آنها با یک روش زندگی می کردند و ... پس مصطفی 
تالش می کند، ارتباط نداشته باشد. هرچند ارتباطات کمی داشتند. تا زمانی 

که به ایران آمد و آنها ش��نیدند که دکتر در 
ایران صاحب مسؤولیت شده است. آنها نامه 
نوشتند و دخترش یک نوارکاست پرکرده و 
فرستاده بود و حتی گریه کرده بود. اما دکتر 
گفت که بهتر است، پاسخ ندهد و زندگیشان 

را به هم نریزد.
     ش�ما چرا با فرزندان برادر ارتباط 

نگرفتید؟
_ من به تأس��ی از مصطفی ارتباط برقرار 
نمی کردم وهمان روش پدرش��ان را پیش��ه 
کردم. من نسبت به آنها ش��ناخت نداشتم و 

درست هم نبود وارد این ماجرا بشوم.
    پ�در و مادرت�ان ب�ا آنه�ا تم�اس 

نداشتند؟
- پدرم در لبن��ان بارها آنه��ا را دیده بود. 
خیلی هم آنه��ا را دوس��ت می داش��تند. از 
مؤدب بودن و با احس��اس بودن آنها همیشه 
می گفتند. پدرم عادت داشتند آنها را ببینند 
و برایشان سوغاتی ببرند. پدرم هر سال به لبنان می رفتند تا بچه ها را ببینند. 
وقتی به آمریکا رفتند، آدرسشان را داش��تیم و پی درپی تماس داشتیم 
وبرایشان سوغاتی می فرس��تادیم تا اینکه ارسال پس��تی به آمریکا قطع و 
ممنوع شد. من س��وغاتی ها را به پاریس می فرس��تادم تا یکی از دوستان، 
از فرانس��ه به آمریکا پس��ت کند. تا این که پدرخان��م مصطفی که صاحب 

بزرگترین کتابخانه شهر در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود، فوت کرد.
پس از فوت پدربزرگ بچه ها، مادربزرگشان آنجا را اداره می کرد. بچه ها 
هم گویا دورش��ان بودند و پس از مرگ  مادربزرگ، نش��انه های آنها را گم 

کردیم.
البته پس از ش��هادت مصطفی، مطالبی را به زبان انگلیس��ی و عربی در 
س��ایت برهان و چند س��ایت دیگر می گذاریم تا آنها اگر دوست داشتند با 

پدرشان - این گونه- ارتباط داشته باشند.
    چرا پس از ش�هادت دکتر ش�ما پیگیری نکردید؟ ش�اید نوه 

نوجوان او دوست داشته باشد، در ایران یا لبنان زندگی کند؟
- کش��ش باید از دو طرف باش��د. تا کنون من عالقه ای ندیدم وشرایط 

برایمان فراهم نبوده است.
    درباره خانواده دکتر مصطفی چمران و این نکته که چرا آنها را 

ترک کرد اگر حرفی برای مردم دارید، بفرمایید.
- چیزی را که می خواهم بگویم و احساس می کنم، گاهی برای کسانی 
شبهه باشد که چرا دکتر چمران خیلی راحت از بچه هایش گذشت، پس به 
آنها عالقه مند نبوده اس��ت! باید بگویم مصطفی بچه های یتیم جبل عامل 
را بسیار دوست می داش��ت، حتی عیدها آنجا می ماند تا احساس بی پدری 
و یتیمی نکنند. پس چنین انس��انی به یقین عالقه اش نس��بت به فرزندان 
خودش شدت بیش��تری دارد. یادم هس��ت وقتی »روش��ن« به دنیا آمده 
بود، هر هفته برای ما عکس می فرس��تاد و مشخص بود چقدر به آنها عشق 
می  ورزد. وقتی فرزندانش به آمریکا برگشتند، پسرش جمال که خیلی زیبا 
بود و به همین سبب مصطفی اسم او را جمال گذاشته بود، در استخر خانه 

پدربزرگش غرق شد.
 در دست نوشته های مصطفی هست که کفشهای کوچک تو را هر شب 
کنار تختم می گذارم و به آنها نگاه می کنم. جای تو بهشت برین است و نزد 
فرشتگان هستی. برتو درود می فرستم و چند قطره اشک نثارت می کنم و ... .

همچنین اشعاری به زبان  عربی و فارسی و انگلیس��ی »یا بّنیه یا بّنیه« 
هست که این نوشته می رساند که او چه عشقی به فرزندانش دارد. هر وقت 
از فرزندانش سخن به میان می  آمد از درد به خود می پیچید و روشن است 

که بشدت به فرزندانش عالقه دارد.  
اما هنر مصطفی در انتخاب این بود که در اوج عشق به خانواده، آنها را رها 
می کند و مجبور می شود به جدایی از فرزندانش تن در دهد. اگر قیاس کنم 
ممکن است، مصطفی از این قیاس ناراحت شود، اما می گویم... ببینید مگر 
امام حسین)ع( فرزندان خود را دوست نداشت اما با همه عشق و محبت و 

دوستی، آنها را برای مکتب فدا می کند. 
مصطفی هم برای باورهایش از ارزنده ترین و عزیزترینهایش می گذرد.

     از اینکه پرسش های ما را پاسخ گفتید، سپاسگزارم.

{

شهادت مصطفی در 18ماه }
شعبان رخ داد که در خانه 
روضه داشتیم. من از خانم 

»بتول صدر« خواهر- »امام 
موسی صدر«- خواهش 

کردم به خانه ما بروند و کم 
کم خبر را بدهند و مادرم را 

آماده کنند
وقتی خبر می دهند، جلسه 

روضه هم که بوده، گریه 
و زاری برای مصطفی با 

روضه های سیدالشهدا)ع( 
همراه می شود

عکس از راست: دکتر مصطفی چمران و مهندس مهدی چمران



| ویژه نکوداشت شهید چمران4

   من هر چه می گویم صدام
 به ایران حمله می کند، باور نمی کنند!

    همه ویژگی های چمران را در کنار هم باید دید
 دکتر چمران یک دانش��مند بزرگ فیزیک الکترونیک یا فیزیک پالس��ما و یا 
فیزیک هسته ای رشته تخصصی اش بود. در زمان خودش به شمار انگشتان دست 
افرادی در جهان نبودند در حد توان او و ی��ا درک موضوعاتی که او کار می کرد . تز 
دانشگاهی اش که نوشته های  او بود سالها در دانشگاه برکلی تدریس می شد، فکر 
می کنم هنوز روی سایت دانشگاه باشد چون من آن را از روی سایت دانشگاه گرفتم. 
این از نظر علمی که به طور قطع او یک دانشمند بزرگ بود اگر مصطفی همه ابعاد 
دیگر را هم نداشت، در حد دانشمندان بزرگ کشور مانند دکتر حسابی و غیره قابل 

بحث و مطرح شدن بود.
در ارتباط با مسایل عرفانی و فرهنگی و مذهبی هم جایگاه باالیی داشت و فقط 
کس��انی که از نزدیک با او زندگی کردند درک کردند. عرفان او یک عرفان عملی 
بود نه ظاهری و تئوری. عرفانی به پیروزی از حضرت امیر)ع( که در صحنه جنگ 
و زندگی خود را نشان می داد. اتکای باالی او به خدای بزرگ و اعتقاد واعتماد او به 

خدا کم نظیر بود.
در بعد مدیریتی، او مدیر توانمندی بود، به هر نقطه از دنیا رفت تش��کیالتی را 
به وجود آورد. مقاومت اس��المی امروز در لبنان دانه هایی بود که او و امام موسی 
صدر کاشتند و گس��ترش پیدا کرد. در همان تاریخ می بینیم تانکهای اسراییلی را 
درمنطقه تل مسعود و تل ش��لعبون در جنوب لبنان )نزدیک به بنت جبیل( دو تا 
ارتفاع است که به منطقه مشرف است اسراییل آنجا را ویران کرده بود. آنها با چند 
نیروی کم تانکهای اسراییلی را به آتش کشیدند که عکسهای زیبای حاج احمدآقا 
با چمران در کنار تانکهای س��وخته در پیش از انق��الب در آن منطقه وجود دارد. 
مدیریت توانمند او که مدیریت نظامی را هم شامل می شود در اروپا- آمریکا- لبنان- 

مصر، سازمانها و تشکیالت مهمی را شکل داد.
در ایران هم همین کار را انجام داد که ستاد جنگهای نامنظم یکی از آنهاست که 
آیت ا... خامنه ای همکاری نزدیکی در شکل دادن آن داشت. این ستاد مدتها پس 
از شهادت مصطفی بود که حقیر اداره می کردم که بعد با بسیج ادغام شد، بنابراین 

مصطفی در جایگاه مدیریتی باالیی بود.
از نظر نظامی نه تنها یک فرمانده، بلکه یک رزمنده توانمند بود. آن مغز ریاضی 
و فیزیک که دو سال هم آموزشهای نظامی بسیار سخت را در مصر آموخته و هشت 
سال هم در برابر اسراییل  و فاالنژها و اسراییل در عمل پیاده کرده بود. بنابراین او 
مرد کار آزموده رزمی، فرمانده و رزمنده بود و نخستین فردی بود که ابتکارات خود 

را عملی می کرد و بقیه به دنبالش می رفتند.
مطالعات دینی هم داش��ت، در حوزه پای درس مرحوم »مجتهدی« در تهران  
رفته بود، کالس تفسیر قرآن مرحوم طالقانی را از 14 سالگی  رفته بود و مطالعات 

عمیق اسالمی و قرآنی داشت.
در مناظره های مباحث اسالمی مسلط بود که کسی از پس بحث با او برنمی آمد.

در مسایل سیاسی یک دیدگاه بلند و آینده نگر خاص داشت. یادم هست پیش 
از پیروزی انقالب در لبنان  زمانی که امام تازه به پاریس رفته بودند ، تحلیل شهید 
چمران این بود که انقالب ایران به پیروزی می رسد افزون بر آن، کمونیسم از بین 
خواهد رفت و مسلمانان در این کشورها مستقل خواهند شد و کشورهای همسایه 
دیگر ما به انقالب اسالمی خواهند پیوس��ت. همین طور که پیش از شروع جنگ 
تحمیلی نگران بود و می گفت عراق حمله خواهد کرد او خبر موثق داشت. می گفت 
من هرچه می گویم صدام به ایران حمله می کند کس��ی ب��اور نمی کند، اما تو مرا 

می شناسی و باور می کنی. 
دکتر چمران از همان هنگام پایه های س��تاد جنگهای نامنظم را تشکیل داد، 
پیش از جنگ نیرو جمع کرد و آموزش جنگهای چریکی داد و هنگام حمله صدام 
1000 نفر نیروی آماده چریکی داش��ت و به کمک این نیرو اهواز  از خطر سقوط 
حتمی نجات یافت و آنها توانس��تند نیروهای دش��من را از اطراف اهواز و دش��ت 

آزادگان دور کنند.
از نظر لطافت طبع و هنرمندی، او یک هنرمند بزرگ بود، هرچند رشته اش 
فیزیک و مکانیک  و الکترونیک بود، اما روح خاص هنری داشت، چنانچه وقتی 
در دانشکده فنی دانش��گاه تهران جزوه ماش��ین های احتراقی را به عنوان کار 
تحقیقی به اس��تاد ارایه می دهد همه چیزهایی که به این موضوع »ماشین های 
احتراقی« مربوط می شد رسم هندسی است، اما او با مداد رنگی و نقاشی کشیده 
بود که در کار فنی یک کار بدیع بود، چنانچه وقتی جزوه را ورق می زنی مقاطع 
را خوب می توانی احس��اس کنی. او همه جزوه را با قلم نی و خط خوش نوشته 
بود، در خطاطی و خوشنویسی اس��تاد خوبی بود. او یک کار فنی را هنرمندانه 

ارایه داده بود.
مصطفی نقاش خوبی هم بود. مرحوم ارژنگی معلم نقاشی او بود.  در هنر عکاسی، 
نقاشی، خوشنویسی و... مهارت داش��ت و با همه گرفتاری که داشت آنها را انجام 

می داد.
از مس��ایل هنری خود را دور نمی ک��رد، حتی وقتی به اه��واز می رفت دوربین 
»الیکای« خود را همراه برد، اما آن قدر گرفتار شد که یک عکس هم نگرفت. مدتی 

بعد دوربین را نزد یکی از رزمندگان پیدا کردیم و نگهداری کردیم.
در شعر و ادبیات هم س��رآمد بود، همان طور که آیات فراوانی را حفظ داشت، 
اشعار عرفانی شاعران نامی را حفظ بود. وجهه هنری در کنار فرماندهی نظامی از 

چمران فرماندهی لطیف و جذاب ساخته بود. 
بنابراین همه ویژگی های چمران را در کنار هم باید دید.
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»ای علی! ای علی! ای علی! به من تهم��ت زدند، مرا محکوم می کردند، به من فح��ش می دادند، زیرا تو را 
دوس��ت می دارم. ای علی، نمی دانی که چه جنایتها کردند، چه ظلم ها، چه بدی ها، که همه را تحمل کردم. 
فداکاری می کردم، باز هم فحش��م می دادند، بدی می کردند. یکباره به خود آمدم، دیدم که سرتاسر ایران به 
من بد می گویند، حتی مؤمنان به خدا، نسبت به من اهانت می کنند، مشکوکند، مرا جنایتکار می نامند، سب 
می کنند، فحش می دهند. مگر نه این بود که به فرمان امام در کردستان جنگیدم و دشمنان را قلع و قمع کردم 
و در مقابل فداکاری ها و جانبازی ها، در راه پاسداری از انقالب، چگونه ممکن است که ایران را از فحش و ناسزا 
پر کنند و از زمین و آسمان تهمت و شایعه بسازند، مرا جالد تل زعتر بنامند و جالد کردستان بخوانند و حتی 
یک نفر در ایران از من دفاع نکند، همه سکوت کنند، گویی که با س��کوت خود، تهمتها و شایعه های دروغ را 
تصدیق می کنند. به خود آمدم . دیدم که همه بر قتل من کمر بسته اند، همه  سازمانها و احزاب می خواهند مرا 
بکشند، چرا این طور است؟ زیرا من خواسته ام که معیارهای تو را پیاده کنم. نتوانستم شرف خود و دین خود را 
به سیاست بازان بفروشم. نتوانستم با سرنوشت هزاران بی گناه بازی کنم. نتوانستم مسؤولیت خود را بکشم و 
در مقابل جنایت سکوت کنم. شیعه علی از مرگ نمی ترسد. معیارهای خدایی خود را در مذبح سیاستمداران 
قربانی نمی کند. برای من زندگی ارزشی نداشت که به خاطر آن اسارت فریبکاران را بپذیرم و روح خود را بکشم 

تا جسم خود را محافظت کنم.«
»ای علی! هنگامی که جوان بودم و از قهرمانان عالم لذت می بردم، قهرمانی های تو مرا فریفته بود. نبردهای 
بدر و احد و خندق مرا به وجد می آورد. هنگامی که در خیبر را با یک دست می کندی، دیگر از خوشحالی در 

پوست خود نمی گنجیدم. ای علی، بزرگتر شدم، ایمان تو و عرفان تو مرا مبهوت کرد...
اما ای علی! اکنون دردها و غمهای تو مرا مسحور کرده است. درد وغم پیوندی عمیق بین من و تو به وجود 

آورده است که در هر ضربان قلبم درد تو را احساس می کنم.
دردی که تو اسالم را بدانی و بتوانی پیاده کنی و آنگاه ببینی که دست فرصت طلبان به گمراهی کشیده می 
شود و تو مجبور به سکوت باشی. ای علی! چه درد بزرگی است که هنوز هم در جامعه اسالمی ما به تو اهانت 
می کنند، ارزش تو را نمی فهمند. ای علی! امروز هم تو را می کوبند، حتی شیعیان تو هم تو را می کوبند، هرکسی 
که راه تو را در پیش گیرد می کوبند. گویا مقدر شده است که پیروان راستین تو باید مثل تو لعن و نفرین شوند، 
تکفیر شوند، کوبیده ش��وند و در دنیایی از غم و درد به مالقات خدا بروند و آن قدر شکنجه ببینند که هنگام 

شهادت فریاد برآورند: فزت و رب الکعبه. به خدای کعبه آزاد شدم.«

ته
وش

دلن

     واکن�ش ش�هید چم�ران 
نسبت به تحریمها در زمان جنگ 
در ارتباط ب��ا تحریمه��ا او نگران 
تحریمها نبود. مستند نقل می کنم، 
زمانی که او وزیر دفاع شد و از نخست 
وزیری به آنجا رفت، اتاقی در نخست 
وزیری داش��ت که همه آنها را به من 
س��پرد و رفت و ما بدون اسم خاص 
و گرفت��ن حک��م  کار می کردیم. اما 
چون به نخست وزیری عالقه داشت 

پیوسته به آنجا سر می زد.
یک روز که خبر تحریم را شنیده 
بودم، به او گفت��م مصطفی! می دانی 
چه ش��ده اس��ت!؟ گفت: نه! گفتم: 
آمریکا م��ا را تحریم کرده اس��ت. او 
دست خود را به سوی آسمان گرفت 
و گفت الهی شکر، من مدتهاست به 
دوس��تانم در وزارت دف��اع می گویم 
هم��ه چی��ز را می توانی��م خودمان 
بسازیم. آنها می گویند حاال که آماده 
اش را می دهند چرا زحمت بی خودی 
بکش��یم! و گف��ت، حاال ک��ه ندهند 
مجبوریم روی پای خود بایس��تیم. 
در هم��ان زم��ان تحری��م در جنگ 
او کاره��ای ارزنده ای در ش��ش ماه 
نخست جنگ طراحی کرد. او استاد 
بزرگی بود. در همان زمان زیردریایی 
و خودروی شنیدار ساخت و... او توان 
علمی و تکنیکی داش��ت، او نه تنها 
نگران نبود، بلکه می گفت تحریم به 

خودکفایی ما کمک می کند.

ب�ا  مناظ�ره  و  بح�ث      
شهیدچمران

در مناظرات با منط��ق محکم، با 
ادب گفت و گو می کرد. نمی گذاشت 
کسی با ش��لوغ کردن سفسطه کند 
جلوی سفسطه و مغلطه را به خوبی 
می گرفت با اشرافی که به موضوعات 
گوناگ��ون بحثها داش��ت ب��ا منطق 
بحث می کرد، درس��ت مانند اثبات 
یک قضیه هندس��ی اثب��ات می کرد  
مبحث را مط��رح می کرد ک��ه افراد 
نمی توانس��تند فرار کنن��د. حاال چه 

کمونیست و چه التقاطی باشند.
او در بحث کردن معروف بود، همه 
می گفتند کسی را یارای مصاحبه با 
چمران نیست! آن زمان توده ای ها در 
دانشگاه فنی فعال بودند، اما از مقابله 

و بحث با چمران دوری می کردند. 
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ایعلی!ایعلی!ایعلی!
شهید مصطفی چمران
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»ای خدای من! من باید از نظر علم از همه برتر باشم 
تا مبادا دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن 
سنگدالنی که علم را بهانه، به دیگران فخر می فروشند، 
ثابت کنم که خاک پای من نخواهند شد. 
باید همه آن تیره دالن مغرور و متکبر را به زانو 
درآورم، آنگاه خود خاضع ترین و دورافتاده ترین فرد 
روی زمین باشم.« 
دست نوشته ای از شهید دکتر مصطفی چمران که 
یکم سپتامبر1961 آن را نوشته است. 
دکتر رضا امراللهی از رئیسان پیشین سازمان انرژی 
اتمی ایران که در زمان جنگ در ستاد جنگهای نامنظم 
در کنار شهید دکتر مصطفی چمران فعالیت می کرد با 
اشاره به این دست نوشته چمران، درباره پیشینه علمی 
این شهید بزرگوار می گوید: چمران دوره مهندسی برق 
)الکترومکانیک( دانشکده فنی را با رتبه ممتاز و شاگرد 
اولی به پایان رساند و با استفاده از بورس تحصیلی 
شاگردان ممتاز برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد، 
ابتدا در دانشگاه تگزاس به تحصیل مشغول شد و درجه 
فوق لیسانس برق دریافت کرد، سپس در سال 1342 
در دانشگاه برکلی کالیفرنیا دکترای خود را در شاخه 
مهندسی گداخت هسته ای که در آن زمان جدید ترین 
دانش روز در غرب بود، دریافت کرد.

امروز دنیا از دستاوردهای علمی شاگرد اول دانشگاه برکلی بهره می برد

40 سال پس از چمران
* زهره کهندل 

     چه کسی باور می کند؟!
این دانشمند هس��ته ای اضافه می کند: چه کس��ی می تواند باور کند دکتر چمران مردی در 
چهره های گوناگون اس��ت؟ چه کس��ی می تواند باور کند پس از این همه دانش و فضل، یکباره 
به عنوان معلم برای تربیت جوان��ان در لبنان کمر همت ببندد. چه کس��ی می تواند باور کند که 
او، کارگاهی برای آموزش فنون اولیه صنعت به جوانان مس��لمان در لبنان راه بیندازد. چه کسی 
می تواند باور کند این چمران همان دکتر مصطفی چمران است؟! چگونه می توان باور کرد این مرد 
بزرگ در کنار چند بسیجی )ستاد جنگهای نامنظم( با تمام وجود بجنگد و همه استعدادها و قدرت 
خود را در فرماندهی و هدایت جنگهای چریکی به کار گیرد تا بنیاد استکبار جهانی به لرزه بیفتد.

     نابغه جنگی بود
او از چمران با عنوان نابغه جنگی یاد کرده و می گوید: او در ابتدای جنگ تحمیلی و در میدان 
کارزار، اختراعات ساده ای داشت که بی گمان جلوی هجوم دشمن را در آن روزها به اهواز گرفت.

امراللهی به پنج شاخه هایی به نام »خورشیدی« اشاره می کند که دو تکه آهن دومتری را کنار 
هم بگذارید و آهنی را به آن جوش دهید هر طور بچرخانید یک نوک آن به سمت باالست و مانع 

عبور تانک می شد. 
به گفته او، کانالهای دفاعی، پمپ های آبی که آب را زیر پای دشمن می ریخت، موشکهای آبی 

شش متری، زیر دریایی هجومی کوچک و ... از پروژه های دفاعی چمران در جنگ بود.
این رزمنده دیروز و استاد امروز یادآور می ش��ود: شاید به ذهن کسی خطور نکند که با دستور 
ایشان و کوبیدن قوطی های کنسرو روی تخته های چهارمتری و پر کردن آنها از روغن سوخته و 
کاه و انداختنشان در رود کارون، صدام برای سه ماه هر چه گلوله داشت در آب شلیک کرد، چون 

فکر می کرد کشتی های ما از آنجا عبور می کند.  

     مس را طال می کرد
او می گوید: جالب است بدانید چمران نقاش بسیار خوبی بود. گویی استاد دانشکده هنر است. 

به باور دکتر امراللهی، چمران بلد بود مس را طال کند
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خط بسیار چشم نواز و زیبایی داشت، گویی سالها مشق خط کرده است. انسانی چند 
بعدی بود.

به باور امراللهی، ش��هید چمران بلد بود مس را طال کند. او ادامه می دهد: آدمها را 
که جذب می کرد نمی دانید چه می کرد. خاطرات فراوانی دارم از اینکه در جذب نیرو 
اشتباهاتی داشتیم و چمران همه آن اشتباه ها را تصحیح می کرد. سه نفر در تهران برای 
ایشان، نیرو جذب می کردیم. گروه موتورسواری بودند که سه بار نزد ما آمدند و همه 

را رد کردیم. بعدها اینها به جنگ آمدند و بهترین آرپی 
چی زن ها را پشت موتورهایشان سوار می کردند و به دل 
دشمن می زدند. آقای چمران به من و دو دوست دیگرم، 
نگفت که چرا اینها را رد کردی��د؟ اما همه آنها را جذب 

کرد. چمران چیزهایی را می دید که ما نمی دیدیم. 
امراللهی، از ش��هید چمران با عنوان »عارف عالم« 
یاد ک��رده و می گوید: طرح خورش��یدی چمران، اهواز 
را نجات داد. هوش او فرات��ر از هوش جنگی بود و البته 
اعتقاد باالیی داش��ت. هوش و اعتقاد چمران، با هم در 

دفاع مقدس به ما کمک کرد.

     شاگرد اول دانشگاه
به باور امراللهی، چم��ران با تم��ام ویژگی هایی که 
شمرده شد، در زیبا و درست نوشتن هم استاد بود برای 
نمونه، جزوه درس کامیپوتر آنالوگ او که در زمان فوق 
لیسانس در دانشگاه تگزاس تدوین کرده، بسیار مرتب 

و تمیز بود. چمران در این درس، نمره 20 گرفته بود. 
او می افزاید: دکتر »ویلیام هارتمن« در پایان نامه اش 
از دکتر چمران به نیکی یاد می کند. یادداشتهای چمران 
در درس فیزیک پالسما محتوای بسیار عمیق و به روزی 
دارد به گونه ای که چیرگی و قوت او در گداخت به نحو 

آشکاری در پایان نامه دکترای ایشان دیده می شود. 
پایان نامه دکتر چمران را ک��ه امراللهی آن را ترجمه ک��رده »باریکه الکترونی در 
مگنترون با کاتد سرد« نام دارد. به گفته وی، آقای هارتمن و دیوید اسلون از استادان 

سرشناس آمریکا در این پایان نامه به چمران کمک کرده اند. 

     10 سال جنگیدن با دانشگاه برکلی!
او خاطرنشان می کند: تا آن روز هیچ کس روی بحث »باریکه الکترونی در مگنترون 
با کاتد سرد« کار نکرده بود و دکتر چمران نخستین کسی است که در این زمینه کار 
می کند، به طوری که تز ایشان، منبع بسیاری از مطالعات بعدی می شود. پیش از وی 
در بحث هسته ای، چند نفر کار کرده بودند، اما در بحث گداخت، چمران نخستین نفر 
بود، در واقع چهل سال پیش چمران در حوزه گداخت هسته ای، تزی را ارایه می کند 

که برای نخستین بار در جهان است.
او سال 1370 س��راغ پایان نامه چمران می رود، اما به دلیل گرفتاری های کاری و 
علمی، ترجمه این پایان نامه 10 سال زمان می برد و از سال 1380 که کار ترجمه آن 
تمام می شود، تا کنون 5 بار تجدید چاپ شده است. امراللهی درباره اینکه چرا اینقدر 
دیر سراغ ترجمه پایان نامه دکتر چمران رفته است، می گوید: ما 10 سال با دانشگاه 

برکلی جنگیدیم که این تز را به ما دادند.

     جدایی از آمریکا
ش��هید دکتر مصطفی چمران از پایه گذاران اصلی انجمن اسالمی دانشجویان در 
آمریکاست و عمده وقت او صرف آموزش جوانان مسلمان بویژه فارسی زبان می شود، 
اما در همه مراحل تحصیلی، ش��اگرد نمونه اس��ت. چمران پس از س��ال 1342 و در 
زمان عبدالناصر، دوسال به مصر می رود و دوره جنگهای چریکی را می گذراند، باز هم 
شاگرد اول می شود. امراللهی معتقد است: چمران دانشمندی است که نه تنها در همه 

دوره های تحصیلی شاگرد اول بوده، بلکه در جبهه نظامی نیز شاگرد اول می شود.
او با اش��اره به فعالیتهای چمران در لبنان، یادآور می شود: در سال 1345 به لبنان 
می رود و به کمک امام موسی صدر و شیعیان لبنان می شتابد. جنبش مردمی »امل« 
را تأسیس می کند. او پیشنهاد کار در بزرگترین شرکت ارتباطات آمریکا )بل( را ناگهان 
کنار می گذارد و در سرزمین لبنان به تربیت جوانان مسلمان می پردازد که بعدها درس 

ایثار و شهادت را در جهان به مردم آموختند.

     نخستین دانشمند گداخت هسته ای
امراللهی درباره رساله دکتری چمران با عنوان »باریکه الکترونی در مگنترون با کاتد 
سرد« چنین توضیح می دهد: مگنترون یک المپ الکتریکی است که اولین کارهای 
مربوط به آن پیش��تر در ایران به صورت پروژه تعریف شد، اما موجب بروز مشکالت و 

پیچیدگی هایی در تئوری های مربوطه شد، در حالی که پس از بیست سال و 
با توجه به توسعه صنایع ارتباطات و رادار، مطالعات فراوانی در طول جنگ 
جهانی دوم درباره مگنترون انجام ش��د، پس از این مطالعات و پایان جنگ 
در سال 1960 کار عمده آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک دانشگاه کالیفرنیا 
روی توسعه مگنترون و آن هم مگنترون معکوس با کاتد سرد بود که شهید 

چمران هم در همین راستا کار کرده است.
به باور مترجم پایان نامه دکترای چمران، او بزرگترین کار در فضای علمی 
آن روز را شکل داد، به گونه ای که در همه کتابها و نوشته ها، از این پایان نامه 

به عنوان برجسته ترین کار علمی در این حوزه یاد می شود.

     دستاوردهای علمی یک پایان نامه
امراللهی می گوید: در س��الهای اخیر مقاالت زیادی درب��اره نتایج این تز 
در مقاالت دکترای این رش��ته منتشر شده اس��ت. پس از چهل سال بقیه 
فهمیده اند که از این نتایج استفاده کنند. همچنین این نتایج نظریه پردازان 
را به حوزه های جدید کش��اند. چمران در این پایان نام��ه به بحثی جدید و 

کاربردی پرداخته بود.
او با بیان اینکه در بحث گداخت، هس��ته ها سبک اس��ت اما در شکافت 
هسته ای، هسته های سنگین همچون اورانیوم مورد آزمایش قرار می گیرند، 
یادآور می شود: انرژی هسته ای ربطی به گداخت هس��ته ای ندارد، اما این 
حوزه علمی، کاربردهای بسیاری دارد که دنیا از دستاوردهای این پایان نامه 

استفاده می کند.

     من از خود چیزی ندارم
»خدایا! از آنچه کردم اجر نمی خواهم و ب��رای فداکاری های خود، فخر 
نمی فروش��م. هرچه دارم تو داده ای و هر چه کردم تو میس��ر کرده ای، هم 
اس��تعدادها و قدرتهای من و همه وجود من، زاده اراده توس��ت. من از خود 

چیزی ندارم و کاری نکرده ام که پاداشی بخواهم.«
 امراللهی با کنار هم قرار دادن این دستنوشته چمران با دست نوشته ای 
که در ابتدای مطلب آمده، می گوید: باید چمران را شناخت. ایشان 15 سال 
از من بزرگتر بود و سطح من خیلی پایین تر از ایش��ان بوده و هست. من به 

عنوان شاگرد خیلی کوچک ایشان بودم.
پس از گفتن این جمله که » نمی دانم، ش��اید خدا می خواست ایشان را 
در مسیر من قرار بدهد« س��کوت می کند، بغضش را فرو می خورد و ما را به 

خدا می سپارد. 

{

 سه نفر در تهران }
برای ایشان، نیرو 
جذب می کردیم. گروه 
موتورسواری بودند که 
سه بار نزد ما آمدند و 
همه را رد کردیم. بعدها 
اینها به جنگ آمدند و 
بهترین آرپی چی زن ها 
را پشت موتورهایشان 
سوار می کردند و به دل 
دشمن می زدند. آقای 
چمران به من و دو دوست 
دیگرم، نگفت که چرا 
اینها را رد کردید؟ اما همه 
آنها را جذب کرد. چمران 
چیزهایی را می دید که ما 
نمی دیدیم
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    آقای دکتر بهادری نژاد! در جایی از شما خواندم که گفته بودید اگر چند نفر را بخواهم جزو استادان زندگی 
خودم نام ببرم، بی شک دکتر چمران یکی از آنهاست. نخستین پرسشم از شما این است که چگونه با دکتر چمران 

آشنا و چرا جذب ایشان شدید؟
- آشنایی من با شهید چمران به دوران دبیرستان برمی گردد که هر دو دانش آموز دبیرستان البرز بودیم. لحظه آشنایی را 
هیچ وقت فراموش نمی کنم. ایشان با محبت و عشقی که از خصوصیاتشان بود، آمد و سالم کرد و با هم آشنا شدیم. خوشبختانه 
مسیر دبیرستان تا خانه های ما طوری بود که می توانستیم با همدیگر، دو بار در یک روز- ظهر و عصر- مسیر خانه تا مدرسه را 
برویم و با هم گپ بزنیم. من از شخصیت و معلومات ایش��ان خیلی استفاده کردم، در حالی که - بیش و کم- همسن بودیم. او 
شاگرد بسیار خوبی بود و وقت زیادی را برای درس خواندن در خارج از کالس صرف نمی کرد و در سر کالس، درس را می گرفت.

    فضای علمی کشور و دغدغه های استادان و دانشجویان در آن روزگار، چگونه بود؟ 
استادان را البته من نمی دانم. اما زمانی که ما وارد دانشکده فنی شدیم، همزمان با دولت ملی دکتر مصدق بود. نفت ملی شده 
بود و دانش آموزان و دانشجویان خیلی درگیر فضاهای سیاسی بودند و البته ما هم در این فضاها بودیم. مرحوم بازرگان که استاد 
و مدتی رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران بود، انجمنی تأسیس کرده بود به نام انجمن اسالمی دانشجویان که دانشجویان 

مسلمان در آنجا شرکت می کردند و خود وی یا دانشجویان سخنرانی می کردند و خیلی استفاده می کردیم.
یادم هست، نخستین جلسه ای که در انجمن اسالمی  شرکت کردم، در همان جلس��ه با برادر بزرگتر شهید چمران، دکتر 
عباس چمران که آن هنگام دانشجوی سال اول دانشکده فنی بود، آشنا شدم. پس از آن، پیوسته در نشست های انجمن اسالمی  
دانشجویان شرکت می کردم. آقای مهندس بازرگان - بیش و کم- یک بار در ماه، سخنرانی داشت که برای ما جذاب بود. کار 
دیگری که در زمان دانشجویی می کردیم، این بود که به جلسات تفسیر قرآن مرحوم آیت ا... طالقانی می رفتیم که شبهای جمعه 
در مسجد هدایت در خیابان استانبول تهران برگزار می شد. من و چمران با دوچرخه به این جلسات می رفتیم و دو نفر را هم دو 
ترکه  سوار می کردیم که یک نفر مرحوم دکتر تقی ابتکار و دیگری آقایی به نام مرحوم سعید کوزه کنانی که هر دو از دانشجویان 
دانشکده فنی بودند.  تا آنجا که من شاهد و ناظر بودم، ایشان وقت زیادی برای درس خواندن خارج از کالس صرف نمی کرد. 
سر کالس، درس را می گرفت. هنگام دانش آموختگی نیز شاگرد برتر دانشکده بود و معدلش از همه شاگردان زرنگ بیشتر بود. 

    آمریکا هم با هم رفتید؟
- بله! آن زمان رس��م بود وزارت فرهنگ )علوم( به دانش آموختگان رتبه اول، بورس تحصیلی می داد و دانشجوهای فنی 

فرمول »چمران شدن« از نگاه پدر مهندسی مکانیک ایران و دوست نزدیک شهید 

بهترین خدمت بی ریا
 به نیازمندترین آدمهای جامعه 

پروفسور »مهدی بهادری نژاد«    
از چهره ه�ای ش�ناخته ش�ده 
مان�دگار و » پ�در مهندس�ی 
مکانی�ک ای�ران« اس�ت. او از 
س�الهای دبیرس�تان با مصطفی 
چمران آشنا می شود و تا سالهای 
تحصی�ل در آمری�کا و پ�س از 
انقالب با او هم�راه و مرتبط بوده 

است. 
وقتی می شنوم برای سخنرانی 
در همایش »مهندس�ی اخالق و 
اخالق در مهندس�ی« به مشهد 
آمده اس�ت، به نزدش می روم و 
درباره ش�هید چمران با او گفت 
و گو می کن�م. گزی�ده ای از این 
گفت و گو، ه�م اینک پیش روی 

شماست.  

سید قاسم وزیری
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را به آمریکا می فرستاد. من و ش��هید چمران هر دو از فرصت بورس 
تحصیلی اس��تفاده کردیم. من از دانشگاه »ویسکانسین« برای فوق 
لیسانسم پذیرش گرفتم و شهید چمران، از آنجا که برادرش عباس 
چمران در ایالت تگزاس درس می خواند، نزد برادرش رفت و همان جا 
فوق لیسانسش را گرفت. اما با هم نامه نگاری داشتیم و هفته ای یک 

نامه بین من و آقای چمران رد و بدل می شد. 
چمران در دوره فوق لیس��انس خوب درس خواند و با رتبه ممتاز 
توانست فوق لیسانس بگیرد. س��پس به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی 
رفت که دانشگاه بسیار معتبری در آمریکا اس��ت و در آنجا دکتری 

گرفت. پیشنهاد کار خیلی زیادی هم از ایاالت متحده داشت. 
    در همان زمان ازدواج کرد؟

- آن زمان با یک خانم آمریکایی که تازه مسلمان شده بود، ازدواج 
کرده بود. سال 1962 که با سه نفر از دوستانم برای گردش در آمریکا 
به س��فری رفتم ایش��ان را هم آن وقت دیدیم. ی��ک دختر کوچولو 
داش��تند. دخترش را بسیار دوس��ت داش��ت و به همسرش خیلی 

عالقه مند بود. مصطفی، مظهر عشق و محبت بود. 
مصطفی چمران پس از اینکه دکترایش را گرفت، از خیلی جاها 
پیشنهاد کار داشت. خیلی دانش��گاه ها دوست داشتند، ایشان را به 
عنوان استاد، به کار بگیرند. اما او با مشورتی که با استاد راهنمایش 
 »Bell laboratories« داش��ت، به یک مرکز تحقیقاتی به ن��ام
در شمال ش��رق آمریکا رفت و در آنجا ش��روع به کار کرد. من وی را 
در همان جا هم مالقات ک��ردم. مصطفی اخالقش ج��وری بود که 
نمی توانست آرام و قرار داشته باشد و یا به کارهای تحقیقاتی بسنده 
کند. او دنبال فعالیتهای سیاسی بود، فعالیتهای سیاسی ضد شاه و 

موارد دیگر.
    چند سال در آن مرکز کار می کرد؟

 - ت��ا جای��ی ک��ه م��ن خب��ر دارم، ی��ک س��ال در هم��ان 
»Bell laboratories« بود. س��پس به کالیفرنیا برگش��ت و فکر 
می کنم سال 1970 بود که تصمیم گرفت به لبنان برود. با همسرش 
و بچه هایش به بیروت رفتند و در آنجا یک مدرسه حرفه ای را اداره 
می کرد تا بچه های شیعه بی سرپرس��تی که آنجا بودند و کاری بلد 
نبودند، بتوانند کار یاد بگیرند و پیشه ای بیاموزند، اما مشکالتی که 
اسراییل برای مردم لبنان پدید می آورد، برای خانواده اش خطرناک 
بود. پس بچه ها و همسرش را به آمریکا فرس��تاد، اما طوری بود که 

دیگر خودش نمی توانست به آمریکا برود، بنابراین از هم جدا شدند.
     ش�هید چمران با آن عش�ق و عالقه نسبت به همسر و 

فرزندش، چگونه حاضر شد از آنها جدا شود؟
- چمران هدف و م��راد بزرگتری در زندگی داش��ت. به نظر من 
چیزی که ش��ما می توانید از زندگی ایش��ان الگوبرداری کنید، این 
اس��ت که افزون بر اینکه همه را دوست داش��ت و عاشق همه بود و 
فکر نمی کنم از کسی تنفر داش��ت، این بود که تشخیص داد در هر 
زمان و مکان، بهترین کاری که می تواند بکند، چیس��ت. همه ما در 
پیشگاه خداوند مسؤول هس��تیم که در هر زمان و مکان تشخیص 
دهیم مؤثرترین خدمت چیست و آن خدمت را به نیازمندترین افراد 

ارایه کنیم. 
چمران شخصیتی است که این مهم را با دقت در زندگی اش پیاده 
کرد. او می توانس��ت در آمریکا بماند، در مراک��ز تحقیقاتی کار کند، 
ش��هرت پیدا کند و من هیچ ش��ک ندارم که می توانست خیلی هم 
پیش��رفت کند. اما نپذیرفت. آن کار را رها کرد و به لبنان رفت تا در 
یک مدرسه حرفه ای به بچه ها پیشه و کار یاد دهد تا در آینده سربار 
جامعه نباشند. انقالب اسالمی ایران که پیروز شد، وی همان کار لبنان 

را رها کرد و به ایران آمد.
    سطح کارهای علمی و نوع نگاه دکتر چمران را به مسایل 
چگونه می توان به محافل دانشگاهی داخل و خارج شناساند؟ 
به نظر می رس�د، حق چمران بسیار بیش�تر از این است که 

اکنون دیده می شود.
ببینید، چمران افزون بر اینکه ش��اگرد اول برق بود، شاگرد اول 
دانشکده فنی هم بود. معدلش از همه شاگرد اولها بیشتر بود. توانایی 
بسیار زیادی داشت. خیلی خوب درس خوانده بود و خیلی خوب هم 
پیش رفته بود. خیلی ها می توانند خوب درس بخوانند، اما ویژگی بارز 
شهید چمران خوب درس خواندن نبود.  شخصیت انسانی و معنوی او 
بود که موجب خاص شدن او شد. من فکر نمی کنم این مناسب باشد، 

چمران را تنها به خاطر بعد علمی اش بشناسیم. او افزون 
بر چیره دستی علمی، ویژگی های انسانی و اخالقی و 
روحی داش��ت که چمران را چمران ک��رد. خیلی ها را 
داریم که علم باالیی دارند، اما کافی نیست. نکته خیلی 
مهم این است که چمران آن قدر از نظر علمی  توانمند 
بود که می توانست هر جا بخواهد کار و پیشرفت کند، 
هم در دانشگاه و هم در مراکز تحقیقاتی. اما انتخاب کرد 
که کوچ کن��د. زیرا تش��خیص داد، مؤثرترین خدمتی 
است که در آن بازه از زمان، می تواند انجام دهد. بزرگان 
دین ما هم همین نگرش را داشته اند. همواره کوشش 
می کردند، در زندگی خودشان بهترین خدمت را بکنند. 
مث��ال اینکه حضرت امام حس��ن )ع( ب��ا معاویه صلح 
کردند. اما حضرت امام حس��ین )ع( بایزید جنگیدند. 

کدام درست بود؟ ... بی شک هر دو. 
هر بزرگوار در زمان خودش تشخیص داد این بهترین 
کاری اس��ت که می تواند بکند. این برای ما الگوست و 

چمران هم همین روش را دنبال می کرد.
    به باور ش�ما جوانان امروز در الگو برداری، 
چه نکته ای از چمران را باید پیش روی خود قرار 

دهند؟ 
یادم هس��ت،  س��ال دوم دانش��کده، یکی از بچه ها 
نظرخواهی کرد که »بهترین دوست شما کیست؟« ما 
همکالسی آقای چمران بودیم و می شناختیمش و برای 
من، بهترین دوست بود. جالب اینکه بیشتر بچه هایی 
هم که س��الهای پایین تر یا باالتر بودن��د، او را انتخاب 
کرده بودند. چون شخصیت ش��هید چمران به قدری 
با محبت بود که همه جذبش می ش��دند و دوس��تش 
داشتند. یکی از ویژگی های آشکارش، عشق و محبت 
بود که به همه داشت و اگر شما می خواهید الگو برداری 
کنید، باید به این نکته توجه کنید که همه دوس��تش 

داشتند و این »عشق«، نمایان بود.
ش��ما دوس��تان اگر می خواهید چمران را الگو قرار 
دهید به نظر من تش��خیص دهید - ک��ه در هر زمان و 
مکان-  مؤثرترین خدمتی که می توانید بکنید، چیست 
و این خدمت را با اخ��الص و بی ریا ب��ه نیازمندترین 
آدمهای جامعه عرضه کنید، در حالی که به آنان عشق 
می ورزید و خودتان از پرهیزگاری کامل برخوردارید. 
این خصوصیت چمران اس��ت. ارایه مؤثرترین خدمت 
بی ریا به نیازمندترین افراد، همراه با عش��ق ورزی بی 

توقع و پرهیزگاری و خداترسی کامل.
    اگر ش�ما اکنون به عنوان یک دانش�جو به 
خارج از کشور می رفتید، فکر می کنید مؤثرترین 

خدمت چه بود؟
- خ��وب درس بخوان��م. چون مهندس باس��وادتر، 

خدمت بهتری به جامعه ارایه می دهد.
     آیا برمی گشتید؟

- البته که بر می گشتم. باور دارم که اینجا به خدمات 
من بیش��تر نیاز اس��ت تا آمریکا. به همی��ن علت هم 

برگشتم.
     اگر وضعیت رفاهی و آسایش شما با اینجا 

خیلی متفاوت بود، چه؟
- درست اس��ت که آنجا آس��ایش خیلی بیشتر از 
اینجا فراهم اس��ت. اما هدف زندگی، تنها این نیس��ت 
که انسان فقط آسایش داشته باش��د. آرامش خاطر و 
شادی الزم است. من ش��کرخدا، از برگشتنم به ایران 
خیلی راضی ام با اینکه چندین فرصت در آمریکا و کانادا 
برای اقامت داشتم اما نپذیرفتم. شکر خدا در همین جا 
نیز رفاه و آسایش به حد کفاف هس��ت. بیش از این را 
می خواهم چه کار کنم؟ آدم آسایش��ی می خواهد که 
بتواند به آرامش درونی و ش��ناخت و معنویات خودش 

هم بپردازد.

حاشیه گفت و گو

باید عشق ورزید
*وقت�ی رزوم�ه ش�ما را مطالع�ه 
میک�ردم، ب�ه چن�د عن�وان جال�ب 
برخوردم؛ بحث هایی مانند دانشگاه 
زندگ�ی، بحث ش�ادی و زندگی که با 
کلیات آن در س�خنرانی ش�ما آشنا 
ش�دم و… اما ی�ک کت�اب در میان 
تالیفات ش�ما خیلی توجهم را جلب 

کرد؛ »مهدی )عج(، امام حاضر«.
- بله. این کتاب جدیدی است که سه - 
چهار سال پیش چاپ شد و چاپ دوم آن را 

جهاد دانشگاهی شریف چاپ کرده است.
*در این کتاب به چ�ه موضوعاتی 

اشاره کردهاید؟
ببینید. چند پرس��ش درب��اره حضرت 
مهدی )عج( هست؛ یکی اینکه آیا ممکن 
اس��ت کس��ی اکنون حدود هزار و صد و 
پنجاه سال سن داشته باشد؟ دیگر اینکه 
ما معتقدیم چون ایش��ان زنده هس��تند 
میتوانن��د خیل��ی جاه��ا حضور داش��ته 
باشند، اما همه کس ایش��ان را نبینند. آیا 
میشود کسی جایی باشد و غیر از افرادی 
مخصوص، دیگ��ران او را نبینند؟ س��عی 
کردیم در ای��ن کتاب به این دو پرس��ش 

پاسخ دهیم.
نکته مهمیکه در کتابهای »دانش��گاه 
زندگی« و »شادی و زندگی« به آن اشاره 
شده اس��ت، اینکه برای پیشرفت معنوی 
که مترادف با دس��تیابی به شادی فراوان 
و درازمدت اس��ت، ما باید عشق بورزیم و 
خدمتگزاری کنیم و باتقوا باش��یم و یک 
نکته دیگر هم ارتباط با ش��خصیتی پیدا 
کنیم که مظهر عشق و خدمت و تقواست. 
با توجه ب��ه ارادت مردم ای��ران به خاندان 
نبوت، مط��رح کردم که حض��رت مهدی 
)عج( میتوانند آن ش��خصیتی باشند که 
اف��راد با ایش��ان ارتباط قلبی برق��رار و به 
ایشان فکر کنند و ایشان را دوست داشته 

باشند.  
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در گذر تاریخ، خیلی ها از کلمات قشنگ استفاده کرده اند. شعرهای 
زیبا، نثره��ای زیبا، کلمات زیب��ا، دعاهای زیبا. ما هم همیش��ه آنها را 

می خواندیم، اما هیچ وقت به آنها ایمان نیاوردیم. 
چمران زیبا نوشته اس��ت. کلماتش خیلی زیباست. اما ارزش اصلی 
کلمات ایشان در روح زیبایی است که در کلماتش وجود دارد و چنین 

افرادی کم هستند.
ارزش اصلی ایشان در کلمات و نوش��ته هایش این بود به آن چیزی 
که می گفت در نظر معتقد بود و در عمل ملتزم. قرآن در یکی از تعابیر 
در مورد شاعران می فرماید »فی کل وادیهیمون«. یعنی این افراد از هر 
چیزی می گویند! شاعری و نویسندگی یک جور بازی با کلمات است و 
هیچ تضمینی برای التزام به حقیقت نیست. قرآن می فرماید این کافی 

نیست، بلکه التزام به حقیقت نیاز است. 
یکی از نشانه های افرادی که اهل والیتمداری باطنی اند این است که 
معیارش��ان برای تصمیم گرفتن و حرف زدن عکس معیارهای ماست. 
چون معیارهای ما مادی است، تصمیم می گیریم که از نقطه الف به ب و 
از آنجا به ج برویم؛ یک مسیر منطقی که از قضا عقالنی هم هست. ایشان 
عکس مسیری را که همه رفته اند پیموده است. سقف آرزوهای خیلی ها 
این بود که آیا می شود درس بخوانیم برویم آمریکا آنجا ازدواج کنیم و 
اشتغال و احترام و... داشته باشیم؟ در حالی که ایشان درست برعکس 
عمل می کند. از این شرایط در آمریکا به مصر و لبناِن در اوج محرومیت 

گفتاری از حسن رحیم پورازغدی
برای جوانان »مثل چمران« 

می گویند 
قاطی کرده!

سید قاسم وزیری

می رود و یتیمان را دور خودش جمع می کند. 
اگر بخواهیم تفاوت یک آدم الهی را با دیگران و بیشتر مردم بفهمیم 

این است که درست عکس مسیر همه مردم عمل می کند.
حضرت امیر علیه الس��الم در خطبه همام در توصیف متقین، یعنی 
کسانی که شخصیت های تربیت شده و ساخته شده دارند، شاخص هایی 
می فرمایند که اگر دقت کنیم متوجه می شویم بیشتر اینها در شخصیتی 

مانند چمران صدق می کند.
اکنون می خواهیم بدانیم چطور مانند ایشان خودشان را تربیت کردند. 

حضرت می فرمایند:
یَْنُظُر اِلَْیِهُم الّناِظُر َفَیْحَسُبُهْم َمْرضی

یعنی در عصری که آنها زندگی می کنند کسی که به اینها نگاه می کند 
و به رفتار آنها دقیق می ش��ود فکر می کند اینها بیمارن��د! چرا؟ چون با 

معیارهای عمومی و مادی اینها روان پریشند! 
می گویند اینها قاطی کرده اند! حضرت امیر می فرمایند: 

َو ما بِالَْقْوِم ِمْن َمَرض. یَُقوُل لََقْد ُخولِطوا، َو لََقْد خالََطُهْم اَْمٌر َعظیٌم. 
اینها مریض نیستند، بلکه امر عظیمی به چشمشان آمده که حقیقت 
عالم را فهمیده اند. هدف او دیگر هدف ش��ما نیست. دیگر آن چیزهایی 
که برای شما با ارزش است برای او ارزشی ندارد و آن چیزهایی که از نگاه 

شما بی ارزش است برای او ارزش پیدا می کند.
ِقرَّ اَْرواُحُهْم فی اَْجس��اِدِهْم  لَْوالَ االَْجُل الَّذی َکَتَب ا...ُ َعلَْیِهْم لَْم تَْس��تَ
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طرفه عین
اگر نبود که اجلی در کار اس��ت و باید تا مدتی در دنیا زندگی کنند 
حتی یک چشم به هم زدن روحشان در دنیا آرام نمی گرفت، یک چشم 
به هم زدن هم تمایل نداش��تند در دنیا باش��ند. در واقع اینها زندگی 
دنیوی را تحمل می کنند. این را مقایسه کنید با رفتارهای ما که به هر 

چیزی چنگ می زنیم تا لحظه ای بیشتر در این دنیا بمانیم.
َشْوقاً اِلَی الثَّواِب، َو َخْوفاً ِمَن الِْعقاِب

تمام عشقشان به پاداش الهی اس��ت و تنها نگرانی و ترسشان این 
است که از خداوند دور بیفتند و مشمول عذاب و عقاب الهی شوند.

َعُظَم الْخالُِق فی اَنُْفِسِهْم، َفَصُغَر ما ُدونَُه فی اَْعُیِنِهْم
خداوند در چشمشان بزرگ اس��ت. بنابراین غیرخدا همه چیز در 
چشمشان کوچک است. علت اینکه ما از خیلی چیزها می ترسیم و به 
خیلی چیزها عالقه داریم این است که در چشم ما بزرگ هستند و علت 
بزرگ بودن آنها هم این اس��ت که خداوند در چش��م ما کوچک است. 
خداوند در چشم ما یک شی است در کنار سایر اشیا. زندگی، سیاست، 

جامعه، بیماری، سالمتی و...؛ یکی هم خداست!
قرآن می فرماید کسانی که مؤمن هستند وقتی آیات الهی و اوصاف 
جهنمیان را می ش��نوند قلبش��ان می لرزد، در حالی که ما فقط پرده 

گوشمان می لرزد!
ُموَن، َو ُهْم َوالّناُر َکَمْن َقْد َرآها ُة َکَمْن َقْد َرآها َفُهْم فیها ُمَنعَّ نَّ َفُهْم َواْلَ

گویی اکنون دارند بهشت و جهنم را می بینند و در آن هستند.
ُقلُوُبُهْم َمْحزُوَنٌة

یک حزن و غم لطیف معنادار مسؤوالنه ای همیشه در قلب آنهاست. 
یک غم مقدس عقالنی. غم اینکه آیا من می توانم این بار بزرگ زندگی 
را درس��ت بردارم؟ آن امانت الهی که کوه ها نپذیرفتند و آدم پذیرفت 
را می توانم به مقصد برسانم؟ سرنوشت من چه خواهد شد؟ سعادت و 
شقاوت من؟ تا کی در این عالم هستم؟ و چطور باید زندگی کنم؟ پس 
هیچ وقت از ته دل نمی خندند. خنده های احمقانه هیچ وقت نمی کنند.

ُشُروُرُهْم َمْأُموَنٌة

هیچ کس نگران این نیست که شری از اینها برسد. همه خاطرشان 
جمع است. همان طور که پیامبر)ص( فرمودند مسلمان کسی است که 

بقیه از دست و زبان او در امان باشند.
اَْجساُدُهْم َنحیَفٌة حاجاُتُهْم َخفیَفٌة

بدنهایشان تکیده و الغر است. چیز زیادی در دنیا نمی خواهند.
اینها اوصافی است که حضرت امیر در مورد شیعیانشان می فرمایند. 
شهید چمران هم در مورد حضرت امیر)ع( تعابیر و کلماتی دارد. از 
جمله اینکه می گوید: ای علی! اگر پرستش جز خدا مجاز بود، بی شک 
تو را می پرس��تیدم. چون تو تجلی خدایی. تو تجسم صفات خدایی و 
معیار خدایی، تو خلیفه ا...علی االرضی، تو هدف انسانیتی، خدا نیستی 
اما جز خدا در تو نیست. چمران شخصیتی است که این گونه تحت تاثیر 

حضرت علی )ع( است.

    یا من، یا جهاد
همسرش به اومی گوید، میان من و جهاد یکی را انتخاب 

کن! ایشان جهاد را انتخاب می کند. این آدم از همسر و 
بچه هایش در راه خدا می گذرد. می گوید من که قرار 
نیست تا آخر عمر در آمریکا بمانم و خوش بگذرانم. 
من وظایفی در این عالم دارم. من در درجه نخست 

آن وظیفه انقالبی و الهی ام را اولویت می دهم! 
پ��س از زن و زندگی و دانش��گاه و همه چیز 

گذش��ت و به لبن��ان رفت و بچه ه��ای یتیم 
و فقی��ر و گرس��نه را جمع ک��رد و از اینها 

 آغاز ک��رد. فکر می کنی��د این جنبش 
ح��زب  ا... ک��ه در جن��گ 33 روزه 

اس��راییل را در هم می ش��کند و 
امروز این قدر الهام بخش شده 
کجا زاده شده است؟ رهبران 
اینه��ا هم��ان بچه های��ی 
هس��تند ک��ه چم��ران از 
کوچه ه��ا و یتیم خانه ها 

جمع کرد و آنها را تربیت کرد.

    زیباترین عکس چمران
یک عکس زیبایی از چمران هس��ت که م��ن آن را خیلی 
دوست دارم. در این عکس ش��مار زیادی از این بچه های یتیم 
خوابیده ان��د و چمران هم میان بچه ها نشس��ته ب��ه آنها نگاه 
می کند. بچه های فقیر و یتیمی که در آن لحظه کس��ی آنها را 
آدم حساب نمی کرد. چند وقت پیش شنیدم سید حسن نصرا... 
می گفت که من ازهم��ان کودکانی بودم که تح��ت تاثیر امام 
موسی صدر و چمران بودند. نخستین بار این کلمات اسالمی 
و جهاد و مبارزه را از اینها شنیدم. در این عکس و در این لحظه 

هیچ معادله مادی ای به سود چمران نیست.
نخستین هس��ته های جهاد اس��المی انقالبی خاورمیانه را 

چمران پایه می گذارد.
کسی از آن طرف عالم همه چیز را رها می کند و می آید اینجا 
و یک سنگ بنایی می گذارد، آن هم با دست خالی و بدون پول 

و امکانات و نیرو و... . 
بچه های یتیم را از کوچه پسکوچه ها جمع می کند و مورد 
آموزش قرار می دهد. نخس��تین هس��ته های جهاد اسالمی 
انقالبی خاورمیانه این طور تش��کیل شده اس��ت! اینها همان 
کسانی بودند که امروز لبنان و فلسطین را دارند آزاد  می کنند 
و در همه کشورهای خاورمیانه اسالمی الگو شده اند. بحرین هم 
اگر بخواهند کاری بکنند چشمشان به این بچه هاست. مصر و 
انتفاضه و... هم از اینها الهام می گیرند. چمران که اینها را ندیده 

است، ولی بنیانگذار اینها چمران است.

    خودش بود و خدا
آن وقت ما از خودمان نمی پرس��یم که ای��ن همه امکانات، 
تش��کیالت، بودجه های فرهنگی، این ادا و اصول و... چند آدم 
از آن بیرون می آید؟ خیال می کنید مش��کل فرهنگ بودجه 
است؟ ساختمان و موسسه است؟ مشکل فرهنگ و آدم سازی 
و کادرسازی، قانون نویسی و مصوبه است؟ چمران نه حکم، نه 
ساختمان، نه مؤسسه، نه بودجه و نه هیچ چیزی نداشته است. 
خودش بوده و خدا. اشتباه می کنید اگر فکر کنید با بودجه های 
رسمی می شود فرهنگ سازی کرد. آدمها این جوری که ساخته 
نمی شوند. کلی جلسات آبرومند بی فایده تشکیل  می دهیم. اما 
چمران که دنبال جلسه آبرومند نبود. اصال دنبال آبرو نبود. از 
قضا دنبال بی آبرویی بود! این همان کسی است که به یقین اگر 

به کسانی بگویی می گویند قاطی کرده است! بله. 
اما »قد خالطهم امرعظیم«.
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گفت و گو با دکتر علی مهتدی، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه و   همراه شهید چمران 

محمد علی مهتدی، کارشناس تحوالت 
خاورمیانه و رخدادهای جهان اسالم، 
پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه 
وزارت خارجه، خبرنگار واحد مرکزی 
خبر رادیو تلویزیون بود که در پی جنگ 
داخلی لبنان در 1975، به سبب تسلط به 
دو زبان انگلیسی و عربی، روانه این کشور 
شد. در آنجا با واسطه حسین چمران 
)دوست دوران سربازی اش( با دکتر 
مصطفی چمران آشنا می شود و با وجود 
اقدامهای ساواک، با شهید چمران و امام 
موسی صدر به مدت چهار سال ارتباط 
می گیرد. پس از انقالب هم پیوسته همراه 
وی بوده است.

*سیدقاسم وزیری

 »تعصب فرقه ای« را نمی پذیرد
مکتب امام صدر و شهید چمران

    در ابتدای بحث در مورد بیداری اسالمی و خاستگاه آن توضیح دهید. آیا بیداری اسالمی را باید 
در انقالبهای اخیر جهان عرب، منحصر و محدود دانست؟

ما دو بار شاهد شکل گیری موج بیداری اسالمی در منطقه بودیم. یکی انقالب اسالمی ایران که برای نخستین 
بار انقالب اسالمی و به رهبری مرجعیت دینی شکل گرفت و مانند زلزله ای کشورهای منطقه را در بر گرفت.

موج دوم، قیامهای اخیری بود که از تونس شروع شد و تا مصر ادامه یافت و بی شک متأثر از محور مقاومت در 
منطقه بود، بخصوص جریان حزب ا... لبنان و جهاد اسالمی و حماس در فلسطین.

    زمانی که شهید چمران در دهه 70 میالدی، فعالیت هایش را در لبنان شروع کرد، در جریانهای 
مبارزاتی چارچوبهای اسالمی وجود داشت؟

در آن زمان، بیشتر مبارزان گرایشهای مارکسیستی و لنینیستی داشتند. مقاومتی که شهید چمران با رهبری 
امام موسی صدر ایجاد کرد، نخستین مقاومتی بود که پایه هایش بر اساس عقیده اسالمی و تعهد و التزام دینی بنا 
می شد، در حالی که همه سازمانها و جریانها بر اساس چارچوبهای چپگرایانه رفتار می کردند و به سبب وابستگی 
به قدرتهای خارجی و بی باوری نسبت به آموزه های دینی نمی توانستند به نتیجه برسند و هیچ اقدام مثبتی انجام 
نمی دادند تا جایی که در یورش اسراییل به لبنان و اشغال بیروت در 1982 ، همه این سازمانها و احزاب - بیش و 

کم- فروپاشیدند.
    پس می توان گفت جنبش مقاومت اسالمی حزب ا... بر این پایه شکل گرفت؟ 

- بله. این مقاومت درسال 1987 پس از 13 سال مبارزه و تقدیم دو هزار شهید در 25 می سال 2000 در برابر 
اسراییل به پیروزی رسید و مهمتر از آن در جنگ جهانی 33 روزه، به صورت معجزه وار و با عنایت الهی پیروز شد. 
این پیروزی تاثیر بسیاری بر جهان عرب گذاشت و پرچم زرد حزب ا... و تصویرهای جناب سید حسن نصرا... را در 

همه کشورها برافراشت و باالی سر برد. این پیروزی را می توان سرآغاز موج دوم بیداری اسالمی دانست.
    و مبارزه شهید چمران هم در همین چارچوب بود؟

- اهمیت مبارزه شهید چمران و آموزشهایی که ایشان از اوایل دهه 70 میالدی در لبنان شروع کرد ایجاد تنها 
چارچوب دینی برای مبارزه و بر مبنای تعالیم اهل بیت)ع( بود که شجره طیبه ای بالیدن گرفت که »اصلها ثابت و 
فرعها فی السماء« و سایر شجره های خبیثه همگی نابود شدند. گفتمانی که شهید چمران بر اساس عشق به خدا، 
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مبارزه پیوسته علیه طاغوت در هر جا که هست، پیروی از مکتب اهل بیت)ع( و 
ارزشهای عاشورایی بنا نهاد، جریان ماندگاری برای جذب جوانان باورمند پدید 
آورد و حزب ا... لبنان و بسیاری حرکتهای سیاسی مؤثر پس از آن را همین جوانان 
س��امان دادند. این در حالی بود که جریانهای چپگرا ایدئولوژی عاشورایی را در 

تضاد با حرکت خودشان می دانستند.
    آش�کارا در برابر هر جریان و رخداد مبارکی، جریانهای متخاصم 
درونی و بیرونی بیکار نمی نشینند. چه آسیبهایی جریان بیداری اسالمی 
را تهدید می کند؟ آیا ش�هید چمران در جریان مبارزه، الگوهایی برای 

رویارویی با آفتها و آسیبها ارایه می دهد؟
- بلی. البته. نخستین آس��یبی که جریان بیداری اس��المی را بشدت تهدید 
می کند، »تعصبات فرقه ای« است که مکتب امام موسی صدر و شهید چمران به 
هیچ وجه، آن را نمی پذیرند. گرچه اساس مبارزات ایشان و تربیت کادر بر اساس 
آموزه های اهل بیت)ع( و تأکید ایشان بر س��یره امام علی )ع( و جانفشانی های 
عاش��ورا بود. اما بدان معنا نبود که مب��ارزه تنها به چارچوبهای ش��یعی محدود 
شود. هر مسلمان شیعه یا سنی یا هر مسیحی و پیرو ادیان دیگر که در چارچوب 

مقاومت قرار می گرفت، مورد تأیید دکتر چمران بود.
مس��أله اصلی التزام دینی و ایمان به خدا و ایمان به مبارزه با ظلم بود.همان 
چیزی که حضرت امام)ره( هم در انقالب اسالمی با دو قطبی قرآنی »مستضعفین 
و مستکبرین« مطرح کردند. بحث، بحث مبارزه مظلومان و محرومان با قلدران 

و مستکبران جهان است.
به محض آن که انقالب اسالمی پیروز شد و استکبار امواج آن را در منطقه دید، 
مطالعه را آغازکردند و پس از آنکه با ارزش��هایی مانند ارزشهای عاشورا و حسین 
بن علی)ع( آشنا شدند، بشدت وحشت کردند که مبادا جریان مقاومت، سراسر 

منطقه را فرا بگیرد. پس ش��روع کردند به برانگیختن اختالفهای مذهبی شیعه 
و سنی از یک س��و و اختالفهای قومی عرب و عجم از س��وی دیگر. این تحرکات 
دستگاه های استکباری، یک سال پس از انقالب اسالمی در سراسر منطقه، آشکار 
شد. این تنها سالحی بود که آنها می توانس��تند به کار گیرند تا وانمود کنند این 
انقالب به جهان عرب و اهل س��نت ربط ندارد و تنها مربوط به ایران و ش��یعیان 
است. از آنجا که بسیاری رژیمهای عرب هم با استکبار همراه بودند، متاسفانه تا 
حدود زیادی هم موفق ش��دند. با این همه، در همین فضا جریانهای مقاومت در 
لبنان و فلسطین مانند جهاد اسالمی به رهبری دکتر فتحی شقاقی شکل گرفت 

و گرایشهای چپگرایانه به جریانهای اسالمی تبدیل شد.
    آیا موج مخالفت با بیداری اسالمی اکنون در پی مخالفتهای موج 

دوم است؟
- پس از پیروزی در جنگ 33 روزه، این اختالف افکنی ها را با ایجاد و تقویت 
گروه های تکفیری القاعده، داعش و... در مبارزه با جریان مقاومت اسالمی تشدید 
کردند و هالل شیعی را بر سر زبان انداختند تا جهان تسنن را رو در روی مقاومت 
قرار دهند. هدف جریانهای تکفیری، تنها رویارویی با مقاومت اس��المی و تامین 

امنیت اسراییل است.

     آی�ا اختالف افکنی های دین�ی و افراط گرایی ها در مکتب ش�هید 
چمران جایی هم داشت؟ 

- هرگز. به هیچ عنوان جایی نداشت. مکتب شهید چمران بر اساس مهر و محبت 
و لبخند و عشق به خدا و خدمت به همه انسانها بود. او به هیچ عنوان از این افکار، 
تأثیر نمی گرفت. بهترین علت این موضوع، ارتباط ش��هید چمران با اردوگاه های 
فلسطینی و دفاع از ایشان بود. در مدت 9 س��ال حضور شهید چمران در مدرسه 
جبل عامل، به اردوگاه فلسطینی ای که در کنار مدرسه بود رسیدگی می کرد و بحث 
محرومیت و استضعاف در اندیشه اش بود، نه اختالفهای شیعه و سنی. بخصوص 

آنکه ایشان عاشق امام علی )ع( بود و بر سیره آن حضرت رفتار می کرد.
    آقای دکتر مهتدی! مهمترین تهدید برای جریان بیداری اس�المی 

را چه می دانید؟
- نبود رهبری واحد، مهمترین آسیبی است که جریان بیداری اسالمی را تهدید 
می کند و کارس��از هم شده اس��ت. جوانها روی فیس بوک و شبکه های اجتماعی 
بیش��تر با هم هماهنگ می ش��دند. امام موس��ی صدر و دکتر چمران محدود به 
کادرسازی و تشکیالت نبودند، بلکه باورمند به امامت و ارتباط با امت بودند، همان 
دو رکن اساسی که در انقالب اس��المی ایران هم بود. در انقالبهای اخیر ثابت شد 
که collective leadership یا رهبری جمعی جوابگوی انقالب نیست و در هر 

انقالب باید یک رهبری کاریزماتیک وجود داشته باشد. 
دکتر چمران عاشق امام )ره( بود و باور داش��ت، حرکتی که امام آغاز کرده اند، 
یک حرکت تاریخی است که دنیا را منقلب می کند. از نظر شهید چمران، هر گونه 
تضعیف رهبری، مصادره رهبری به نفع خود، به بازی گرفتن رهبری و... را عبور از 
خط قرمز و ضربه به انقالب می دانست. ایشان با عشق و بینش، به مسأله تبعیت از 

رهبری ملتزم بود.
    به جز نبود رهب�ری کاریزماتیک، چه چیزه�ای دیگری به بیداری 

اسالمی  در منطقه آسیب می رساند؟
- آسیب دیگری که ضربه سهمگین به انقالبهای منطقه وارد کرد، این بود که 
این انقالبها با مردم آغازمی شد، اما وقتی به نهادهای نظامی و دستگاه های امنیتی 
می رسید متوقف می شد. این مسأله به آمریکایی ها فرصت داد تا انقالبها را منحرف 
کنند. در انقالب اس��المی ایران، حضرت امام)ره( آن قدر انقالب را ادامه دادند تا 

اینکه نهادهای نظام شاهنشاهی فروپاشید و نهادهای نوپا جایگزین شدند. 
در این خصوص هم می توان فعالیتهای ش��هید چمران را در پاکس��ازی ارتش 

شاهنشاهی و ایجاد ارتش انقالبی و تشکیل سپاه پاسداران یادآور شد.
    آیا ش�هید چم�ران و اقدامه�ای او در ح�وزه بیداری اس�المی در 

کشورهای منطقه شناخته شده است؟ 
_واقعیت این است که شهید چمران به خاطر عشق و عرفانی که داشت به دنبال 
شهرت نبود. او عاشق لقاءا... بود. همیشه می گفت من عاشق مرگ هستم و مرگ از 
من فرار می کند. خوش دارم ناشناس باشم و کسی مرا نشناسد. این روحیه سبب 
می شد، کمتر دیده شود. ایشان در س��ایه  حرکت می کرد. همواره در مرحله فناء 
فی ا... بود و برایش اهمیتی نداش��ت که علیه او چه می گویند. در همین ایران چه 
بس��یار افراد و گروه ها که ظالمانه ترین حرفها را علیه او می زدند، اما ایشان هیچ 
وقت حاضر نبود، پاسخی دهد، چون برایش مهم این بود که خدا از او خشنود باشد.
    شاید بشود همین را یکی از مهمترین ویژگی های مبارزان بیداری 

اسالمی دانست؟
- بله. شأن ایشان اجل از این بود که بخواهد وقتش را برای پاسخ به یاوه گویی ها 
صرف کند. در داستان یوس��ف و زلیخا پس از تهمت های زلیخا به یوسف، او تنها 
چند کلمه می گوید: هی راودتنی عن نفسی. بیشتر از آن داد و فریاد راه نمی اندازد. 
به اندازه وظیفه اش عمل می کند و خدا خ��ودش از مومنان دفاع می کند. این یک 

اصل قرآنی است.
چیز مهمی که در ای��ن حرکت - مقاومت- الزم اس��ت تقوای انقالبی اس��ت. 
نمی شود شما انقالبی باشید و مبارزه و مقاومت کنید و تقوا نداشته باشید. کسی که 
می خواهد براساس ایدئولوژی مبارزه کند و به لقای حق برسد، همه خواسته های 
دنیایی و اعتبارات مادی نمی تواند به وی راه داشته باشد. مشکلی که در سازمانهای 

انقالبی چپی نبود و شکست خوردند. 
یک انقالبی راستین حاضر نیس��ت هنگام مبارزه حق کسی را پایمال کند، به 
ناموس کسی نگاه کند، لقمه حرام بخورد، کلمه ای دروغ بگوید یا غیبت کند. اگر 
این تقوای انقالبی همراه کس��ی نبود، باید در انقالبی بودن او ش��ک کرد و دکتر 

چمران ازتقوای انقالبی در حد عالی برخوردار بود.
    ... و حرف آخر آقای دکتر مهتدی، به عنوان دوست شهید چمران ...

- ما برای حفظ روحیه مقاومت انقالبی مان باید این الگوها و مدلها را همیش��ه 
زنده نگه داریم. دکتر چمران هیچ نیازی به ما ندارد. این ما هستیم که نیاز داریم 
این الگو را در دل خودمان و جامعه زنده نگه داریم و گرنه کسی که الگویی نداشته 

باشد، بی شک گمراه می شود.
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را شناخت؟
چرا بایدچمـــــــــــــــران

حجت االسالم والمسلمین مجتبی الهی 
خراس�انی، از اس�تادان ح�وزه و چهره های 

آشنای فرهنگی و مدیریتی است.
وی ع�الوه ب�ر تدری�س درس تخصصی 
ح�وزه، تدریس مبان�ی فرهنگ اس�المی و 
برنامه ریزی راهبردی را در کارنامه خود دارد 
و در کنار تألیف مقاالت و  کتابهای گوناگون 
و سخنرانی  های علمی، از جمله کسانی است 
که از سالها پیش، پیرامون امام موسی صدر 
و شهید چمران، مطالعات گسترده و عمیقی 
داشته و سخنرانی ها و نشست هایی در این 

خصوص ارایه داده است.
در تاریخ انقالب اسالمی، شناخت شهید 
چم�ران جایگاهی وی�ژه و راهب�ردی دارد. 
چمران نه فقط به عنوان یک شهید واالمقام، 
فرزند انق�الب، نمون�ه ای از کارنامه تربیت 
انسانی در مکتب اسالم، روحانیت و نهضت 
ام�ام خمین�ی)ره(، بلکه به عن�وان الگویی 
معاصر و ملموس برای سبک زندگی مؤمنانه 

و انقالبی، شخصیتی کم نظیر است.
از ای�ن منظ�ر، چم�ران و بازشناس�ی 
اندیشه های وی، اهمیتی چند وجهی می یابد.

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین مجتبی الهی خراسانی
به کوشش محمد رضایی

پلی به دریا
معصومین علیهم السالم نمونه بشری و تام از اسما و صفات خداوند هستند، بنابراین 
معتقدیم معرفت ا... از مس��یر معرفت اهل بیت علیهم السالم حاصل می شود. برای اینکه 
بتوانیم زوایای کمال در ذات نامتناهِی حضرت احدیت را درک کنیم، باید باب شناخت اهل 
بیت علیهم السالم را بگشاییم و از رهگذر کمال ایشان، به اقیانوس صفات الهی راه یابیم. 
چنانچه کسی بخواهد رحمت خداوند را در حدود درک انسانی خود متوجه شود، مهربانی 
علی بن ابی طالب و رحمت پیامبر علیهما السالم را بنگرد؛ و اگر می خواهد شّمه ای از علم و 
وسعت معرفت خداوند را لمس کند، به علوم امام باقر و امام صادق علیهم السالم سری بزند؛ 

و همین طور در ابعاد گوناگون سخاوت، شجاعت، و … 
بنابراین اگر کسی بخواهد سیره ایشان را معرفی کند و عشق اهل بیت علیهم السالم را 
در جان همگان بویژه جوانان زنده کند، باید از رهگذر نمونه های ملموس و دست یافتنی 
تالش کند تا یک انسان عادی بتواند خود را در قالب آنها  بیابد و حرکت در مسیر تأسی به 

اهل بیت علیهم السالم را تجربه کند.
مقام اهل بیت)ع( و عصمت ایشان، برای خیلی از ما حجابی برای تأسی شده است، یک 
بهانه درونی است که جا پای معصوم نگذاریم و همواره بگوییم: فاصله ما تا آنها تا ثریاست. 
بنابراین وقتی می شنویم امیرمؤمنان علی علیه الس��الم نیمه های شب نان برای یتیمان 
می برده اند، سر تکان می دهیم که بله، ایشان یک معصوم و فراانسان بوده اند ! اما اگر بدانیم 
چمران در جبل عامل چنین کاری می کرده، با خود می گوییم: پس کاری عجیب نیست و 

ما هم می توانیم توفیق و توانایی انجام آن را داشته باشیم. 
بدین جهت »چمران« را چونان نمونه ای از تربیت مکتب اهل بیت علیهم السالم باید 
ارج نهاد و از ابعاد برجس��ته وی به عنوان پلی به دریای صفات و س��یره اهل بیت علیهم 

السالم، بهره برد.
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تربیت عینی یا ذهنی؟
بنده یکی از مش��کالت اساس��ی در دعوت و 
تربیت دینی نس��ل جدید را، غلب��ه ذهنیت بر 
عینیت می دانم. دین��داری را نمی توان با اکتفا 
به کتاب و انتقال مفاهیم آموخت و ایمان ورزی، 
جز با تجربه عم��ل صالح و اخ��الص به صورت 
عینی، حاصل نمی شود. بلکه گاهی حجم زیاد 
دانس��ته های دینی و پرخوانی در معارف، سوء 
هاضمه و خستگی می آورد. به یاد داشته باشیم 
کوله بار ذهن جوانان را ب��ه مقداری پرکنیم که 
بتوانند در زندگی مصرف کنند، وگرنه باری که 

توشه راه نشود، وبال گردن خواهد بود.
تربیت با محوریت »تأس��ی به اسوه ها« این 
مزی��ت را دارد که مفاهیم و ارزش��های واال را به 
صورت عینی ش��ده نش��ان می دهد و چگونگی 

تجربه دینی را در عمل، می آموزاند.
بنابراین راهبرد اساسی ما برای تربیت دینی 
نسل نو و ساخت هویت اسالمی � ایرانی آنها، باید 

معرفی امثال چمران باشد.
البته مش��کل خاص ما در این مسیر، سازگار 
کردن زندگ��ی مؤمنانه با دنیای جدید اس��ت. 
چگونه می توان هم مدرن بود و هم مؤمن ؟ هم 

متخصص بود و هم مبارز؟ 
مروری بر خاطرات دهه چهل و پنجاه شمسی 
نشان می دهد آن زمان پرس��ش دشواری برای 
جوانان و دانش��جویان مطرح ب��وده که »چطور 
می ش��ود هم مبارز بود و هم مسلمان؟!« تلقی 
بس��یاری این بود که فقط دو خط وجود دارد: یا 
استبداد و امپریالیس��م، و یا ایدئولوژی و مبارزه 
که فقط مارکسیسم و کمونیسم، تأمین کننده 
آن است. بنابراین رهبران انقالب اسالمی تالش 
بسیاری کردند تا اس��الم را به عنوان ایدئولوژی 

برای مبارزه مطرح کنند.
در روزگار م��ا هم تلقی درونی بس��یاری این 
اس��ت که تجدد و تخصص و ث��روت، با زندگی 
مؤمنانه قابل جمع نیست! ما مدلهایی امروزی 
و عینی مانند چمران می خواهیم که در روزگار 
ما باشند و در عمل نشان داده باشند که چطور 
می شود همه اینها را داش��ت، اما در آنها متوقف 
نماند و با عب��ور از همه، آنه��ا را در خدمت یک 

زیست مؤمنانه به کار گرفت. 

نماد تحول و مبارزه
احیای هویت ایرانی و ش��یعی بر اس��اس 
معرف��ی الگو، و اتخاذ الگوس��ازی ب��ه عنوان 
راهبرد اساس��ی در هویت سازی، با الگوهایی 

ممکن است که چهار مؤلفه را داشته باشند:
یکم: باید یک مح��رک روحی و درونی در 
آن الگو باشد، نوعی دینامیزم روحی و ایمانی. 
یعنی درون آن شخصیت، پویایی خاصی باشد 

که مولِّد رشد، تکامل و تحول او شده باشد. 
دوم: واجد نوعی پویایی اجتماعی هم باشد 
)دینامی��زم عمل(، به گون��ه ای که در حضور 
اجتماعی وی هم بتوان ردپای رشد و تحول 
را دید، توس��عه میدان دید سیاس��ی، میدان 

زندگی اجتماعی، صحنه مبارزه و جهاد...
س��وم: جهت گیری فکری و انگیزشی او، 
صحیح و خالص باشد. برخی از الگوهایی که 

معرفی می شوند.
چهارم: تح��ت هدای��ت و راهنمایی علوم 
دینی باشد؛ یا خودش عالم برجسته دینی و یا 
تحت هدایت و تربیت علمای دینی باشد که 
در باالترین سطح، از آن به عنوان والیت فقیه 

و مرجعیت تعبیر می کنیم. 
در کمتر کس��ی چونان چمران، این چهار 
مؤلفه به ص��ورت یکپارچه و مت��وازن دیده 

می شود.
از ای��ن منظر، چمران ی��ک الگوی موفق، 
برای همه نس��لهای معاصر اس��ت؛ چه نسل 
دوم انق��الب که محوریت صحن��ه اجتماعی 
و سیاسی کش��ور را دارند، چه نسل سوم که 
ب��ر آس��تانه دروازه های مدیری��ت اجتماعی 
ایستاد ه اند و چه نس��ل چهارم که برای آینده 
اسالم، انقالب، تشیع و ایران، تربیت می شوند.

چمران نماد تحول است؛ نمادی برای عبور 
یک نسل از اسالم خانوادگی و شناسنامه ای، 
به اس��الم عمیق و در اوج ایمان و اس��تقامت 
دینی؛ نمادی برای عبور از ث��روت، خانواده، 
شغل خوب، شهرت علمی و سیاسی گذشته 

است؛ بنابراین چمران نماد عبور است …
وقتی چمران را به عنوان نماد تحول و عبور 
معرفی کنیم، جوانان را به این باور می رسانیم 

که »عبور« برای ما هم ممکن است. 
چم��ران، حقیق��ِت چی��زی اس��ت ک��ه 
مترس��ک های مبارزه ، مدعی آن هس��تند. 
خیلی دردآور است در روزگار و در کشوری که 
چمران را در نسل و کارنامه خود دارد، ببینیم 

روی تی شرت ها عکس های »چگوارا« است!
البت��ه چگ��وارا انس��ان ج��ذاب، انقالبی 
و مقاوم��ی ب��وده اس��ت؛ پزش��کی ک��ه کار 
تخصصی اش را ره��ا کرده و به کش��ورهای 
گوناگون رفته و به کمک محرومان ش��تافته 
اس��ت. اما همه این ویژگی ه��ا در چمران به 
صورتی واالتر بوده و افزون بر آن، بسیاری از 
ویژگی ها وکماالت وجودی دیگری که فقط 

در او بوده است.
شاید در روزگاری که چمران ظهور کرد، 
چگ��وارا در اوج بود و هنوز کس��ی چمران را 
نمی شناخت، اما امروز پس از گذشت بیش از 
سه دهه از شهادت چمران، نباید چمران در 

غربت بماند...

پی نوشت:
 چن�����د مناجات

 از چمران
     خدای��ا تو را ش��کر 
می کنم که ش��یعیان را با 
اس��لحه ش��هادت مجهز 
کردی که علی��ه طاغوتها 
وس��تمگران و تجاوزگران 
قیام کنند و با خون س��رخ 
خود ، ذلت هزار ساله را از 
دامن تش��یع پاک کنند و 
ارزش و اهمیت ش��هادت 
را در معرکه حیات بفهمند 
و با ایمان خدای��ی و اراده 
آهنین، خ��ود را از لجنزار 
اسارت جس��دی و روحی 
نجات بخش��ند. عل��ی وار 
زندگی کنند و در راه سرخ 
حس��ین علیه السالم قدم 
بگذارن��د و ش��رف و افتخار 
راستین تش��یع را که قرنها دستخوش چپاول ستمگران 

بود دوباره کسب کنند.
     تو را شکر می کنم که از پوچی ها ، ناپایداری ها ، 
خوشی ها و قید و بندها آزادم کردی و مرا در طوفانهای 
خطرناک حوادث رها ننم��ودی، و درغوغای حیات، در 
مبارزه با ظلم و کفر غرقم کردی، ل��ذت مبارزه را به من 
چش��اندی ، مفهوم واقعی حیات را به م��ن فهماندی... 
فهمیدم که سعادت حیات در خوشی و آرامش و آسایش 
نیس��ت ، بلکه در جنگ و درد و رنج و مصیبت و مبارزه با 

کفر و ظلم و باالخره در شهادت است.
     خدایا تو را شکر می کنم که به من نعمت »توکل« 
و » رض��ا« عطا ک��ردی، و در س��خت تری��ن طوفانها و 
خطرناکترین گردابها، آنچنان به من اطمینان و آرامش 
دادی که با سرنوش��ت و همه پس��تی ها و بلندی هایش 

آشتی کردم و به آنچه تو بر من مقدر کرده ای رضا دادم.
     خدای��ا در مواقع خطر مرا تنها نگذاش��تی ، تو در 
کویر تنهایی، انیس ش��بهای تار من شدی، تو در ظلمت 
ناامیدی، دست مرا گرفتی و کمک کردی... که هیچ عقل 
و منطقی قادر به محاس��به پیش بینی نب��ود، تو بر دلم 
الهام کردی و به رضا و توکل مرا مسلح نمودی و در میان 
ابرهای ابهام و در مسیری تاریک، مهجور و وحشتناک مرا 

هدایت کردی.
     خدایا م��ی دانی ک��ه در زندگ��ی پرتالطم خود، 
لحظه ای تو را فراموش نکردم.همه جا به طرفداری حق 
قیام کرده ام. حق را گفت��ه ام. از مکتب مقدس تو در هر 
شرایطی دفاع کرده ام. کمال و جمال و جالل تو را به همه 
مخالفان و منکران وجودت عرضه کرده ام و از تهمت ها و 
بدگویی ها و ناسزاهای آنها ابا نکردم. در آن روزگاری که 
طرفداری ازاسالم به ارتجاع و به قهقراگری تعبیر می شد 
و کمتر کس��ی جرأت می کرد از مکتب مقدس تو دفاع 
کند، من در همه جا، حتی در سرزمین کفر، علم اسالم را 
بر می افراشتم و با تبلیغ منطقی و قوی خود، همه مخالفان 
را وادار به احترام می کردم و ت��و ای خدای بزرگ! خوب 
می دانی که این فقط بر اساس اعتقاد و ایمان قلبی من بود 

و هیچ محرک دیگری جز تو نمی توانست داشته باشد.
 والسالم
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     ش�هید چمران چگونه تالش می کرد، بین گروه ه�ای گوناگون در 
جنگ، وحدت آفرینی کند؟ 

  چمران همچون باران رحمت بود و همه  گروه ها براحتی می توانستند زیر چتر 
رحمتش قرار گیرند. او ذکاوت و هوشیاری باالیی داشت، می دانست هر فردی، در 
کجا به کار می آید. استعدادها را بخوبی شناسایی می کرد. افراد و گروه های زیادی 
را به خودش جذب می کرد و در عین حال، وحدت آفرین بود. از افراد بر اس��اس 

توانشان انتظار داشت. نگاه چمران همه جانبه و چند بعدی بود.
      این استعداد شناسی، از کجا می آمد؟

  چمران فردی بود که تجربه کالن داشت. در حوزه علمی، در کار عملیاتی، در 
عرصه نظامی، در مباحث معرفتی و اعتقادی، حتی در بسیاری از رشته های علمی 
و هنری هم سیر و س��لوک می کرد. حتی چمران در حوزه معماری هم سررشته 
داشت و نظر می داد با اینکه رشته دانش��گاهی اش، این نبود، اما گاهی نظراتش 
آن قدر عجیب بود که باور نمی کردیم قابلیت عملیاتی ش��دن دارد. در معماری 
نظراتی داشت که چندان عملیاتی به نظر نمی رس��ید، اما در اجرا جواب می داد. 
در ساخت موشک هم تجربه و دانش داشت. با اینکه عمر جنگهای نامنظم، یک 
سال و نیم بود، اما چمران نگاهی کالن و همه جانبه داشت. به استعداد افراد توجه 
می کرد و برای بروز آن تالش داشت. چمران در بسیاری از حوزه ها هم علم داشت، 
هم معرفت و هم تجربه.  او، فردی عملیاتی ب��ود. تک بعدی نبود، عملیاتی رفتار 
می کرد. همه اینها در معرفت این ش��هید بزرگوار گنجانده می شد. باور محکمی 
داشت. در حوزه های علمی نیز بس��یار قوی بود. به یاد دارم پیش از جنگ، یکی 
از هواپیماهای ایران که از مش��هد به تهران می رفت، سقوط کرد، آن زمان فقط 
چمران بود که در زمینه بررسی جعبه سیاه، دانش داشت و مدیریت تیم بررسی 

جعبه سیاه را برعهده گرفت.
چمران از لحاظ علمی، بس��یار به روز بود. از نظر جسمی نیز بسیار تندرست و 
ورزش��کار بود. از لحاظ معرفتی هم زبانزد بود. بعدی نبود که روی آن کار نکرده 

باشد. به همین سبب، همه استعدادها را می شناخت. 
     ش�ما در زمانی که ریاس�ت دانشگاه ش�هید بهش�تی را برعهده 

داشتید، به مناطق جنگی رفتید؟ 
  بله. گروهی آموزش دیده در دانش��گاه ملی )شهید بهش��تی( آماده سفر به 
اهواز شدند. در نزدیکی های اهواز در یک مدرسه در کنار بچه های بوشهر مستقر 
شدیم. با شرایط جنگ، در جای مش��خص و منظمی مستقر شدیم و فهمیدم با 
مدیري همه جانبه روبه رو هستم. خودش در جبهه بود، ولی پشت جبهه سازمان 
یافته بود. چمران، نظم پشتیبانی و تدارکات بس��یار خوبی داشت. تصور کنید، 

همراه با یک رئیس دانشگاه
 که همرزم فرمانده جنگهای نامنظم بود

ی�ی  نا ا تو «
مدیریت بدون حضور مدیر«! 

هم�رزم ش�هید چم�ران در وصف 
نابغه جنگهای چریکی، این جمله را می گوید 

و معتقد اس�ت: پش�تیبانی و س�ازماندهی دکتر 
مصطف�ی چمران مث�ال زدنی ب�ود. چمران ب�ا اینکه 

فرماندهی ستاد جنگهای نامنظم را بر عهده داشت، اما 
مدبرانه رفتار می کرد. خودش در جبهه بود، اما پشت جبهه 

سازمان یافته بود.
 دکتر احمد اصغریان جدی، عضو هیأت علمی دانش�گاه 
شهید بهشتی است که در سالهای 59 تا 60 ریاست دانشگاه 
ملی سابق )شهید بهشتی( را برعهده داشت و در کسوت 
ریاست این دانشگاه برای کمک به نیروهای جنگهای 

نامنظم به سمت اهواز راهی شد. او از شهید چمران 
خاطراتی دارد ک�ه در همکالمی با وی، آنها را 

بازخوانی می کنیم. 

* زهره کهندل 

»آدم«ها 
برای چمران 
خیلی مهم بودند
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در هنگامه جنگ، ما به یک ش��هر غریب رفته بودیم. در آنجا برای یک 
نیروي 22 نفری )واحد رسمی بس��یج در آن زمان بود( جای مشخص و 

غذا تدارک دیده بودند. 
چمران این طور نبود که فقط دستور دهد.

همه پشتیبانی ها و اقدامهای زمینه ساز را آماده می کرد و سپس دستور 
انجام کار می داد.

 بچه های دانش��گاهی ک��ه به لحاظ نظام��ی چندان ق��وی نبودند را 
می دانست در کدام بخش به کار گیرد. استعدادها و ظرفیتها را به درستی 

شناسایی می کرد. پشتیبانی چمران شگفت آور بود.
     چمران چه نگاهی به دانشگاهیان در جنگ داشت؟

  چون خ��ودش دانش��گاهی ب��ود، بچه های ای��ن طی��ف را بخوبی 
می شناخت. به استعداد دانشگاهیان توجه می کرد و کارهای قابل توسعه 
و رشد را به وسیله همین بچه ها پی می گرفت. خیلی هم روحیه می داد 
و از نظر روحی، قوی بود. البته گاهی هم ما به چمران روحیه می دادیم. 

همه طیفها بودند. از بچه های تهران دانشگاهی بودند. 
بچه های بوشهر به لحاظ نظامی و قدرت بدنی، بچه های قوی و زبده ای 
بودند. ما به تدارکات بیشتری نیاز داشتیم، در حالی که بچه های بوشهر 
در گرما ه��م روزه می گرفتند. چمران می دانس��ت از نظر خوراک، به ما 
بیشتر باید رسیدگی کند، چون تاب و تحمل بچه های بوشهر را نداشتیم. 
همه را با توجه به استعداد و ظرفیتی که داشت می شناخت و همان گونه 
برخورد می کرد. ما در بخش تخریب، بتن سازی، ابزار و ماشین آالت کار 
می کردیم. یک سال و نیم ش��وخی نبود. چمران در اوج جنگ چریکی، 

استراتژی هم داشت. آدمها برای چمران خیلی مهم بودند. 
     البد اعتراضی هم نمی شد؟

  البته چنین نبود که اعتراضی نباشد. اعتراض بود چون پای مرگ و 
زندگی در میان بود.

 اعتراض به اینکه چرا مهمات و تجهیزات نیس��ت، اما 
چمران، تحمل و بردباری فراوانی داشت.

 همیش��ه جلوتر از بقیه بود و همین س��بب 
می ش��د بس��یاری از اعتراض کردن، شرم 

کنند. 
تجهی��زات و مهم��ات خیل��ی کم 

بود و با دس��ت خالی می جنگیدیم. 
مین های عراقی را جمع می کردیم 
و زیرپای خودشان می کاشتیم. 
بیش��تر اعتراضها به خاطر نبود 
مهمات بود. چمران از اعتراض 
عصبانی نمی ش��د، اما وقتی 
بوی خیان��ت می ش��نید، از 
کوره در می رفت. در محاصره 
سوسنگرد، وقتی بچه های ما 
کشته)شهید( می شدند  و بنی 
صدر تجهیزات نمی فرس��تاد، 
چمران شب تا صبح آرام و قرار 

نداش��ت. عصبانیت او به خاطر 
ضعف اف��راد نبود. اگر احس��اس 

می کرد خیانت یا سستی عامدانه 
در جایی انجام شده است، روبه روی 

آن می ایستاد. 
     در شرایط جنگی که احساسات 

بر آدمی غالب می شود، پیش آمده بود 
چمران، تصمیمی احساسی بگیرد؟

  به یقین باید گفت نه. همیش��ه ن��گاه منطقی و 
مستدل داشت.

 رزمنده ها همه مانند برادر بودند. ب��ه چمران گفتند فالنی و 
فالنی شهید شدند، ولی باز هم خط را نگه داشت. پس از اینکه جنگ تمام 
شد و بچه ها خط را نگه داشتند، جلسه ای در استانداری داشتیم، یکی 
از دوس��تان از چمران رویت می کرد که گفته بود، زمان جنگ باید شیر 
احساس را بست. پس از پایان آن ماجرا و نگه داشتن خط، چمران سه روز 

در اتاق معتکف شده بود و بیرون نمی آمد.
 چمران شرایط را بخوبی می ش��ناخت. در اوضاع جنگ، با استدالل 
و منطقی برخورد می کرد البت��ه مناطق جنگی��دن! ممکن بود منطق 

نظامی گری را رعایت نکند. برای نمونه، در منطق نظامی، فرمانده 
باید عقب تر از دیگران باشد، اما چمران پیشرو گروه بود. می گفت 

اینها جزوه های کالسیک جنگ است و به درد من نمی خورد.
 چمران در جنگ مبتنی بر احس��اس تصمی��م نمی گرفت، نه 
بدان معنا که بی توجه به احساسش باشد؛ وقتی به خلوت خودش 

می رفت، خودش بود و خدای خودش. 
     در شرایطی که مهمات نبود، چطور چمران باور داشت، 

با دست خالی می شود پیروز شد؟
  دس��ت نوش��ته های چمران را که بخوانید خیلی از باورهای او 
برایتان روش��ن می ش��ود. چمران زمانی که به لبن��ان رفته بود به 
نیروهای مقاومت که ناامید بودند، جمله ای گفت که آنها را دگرگون 
کرد. گفت برایتان چیزی آوردم که بی شک در آن پیروزی هست. 

همه منتظر بودند ببینند چمران چه آورده است. گفت: شهادت! 
او به رزمندگان »باور شهادت« داده بود.

 اگرچه فردی منطقی بود، اما باور قوی داشت. چمران با منطق 
و فکر می جنگید و جانش را به همین راحتی به خطر نمی انداخت، 

اما باور داشت که شهادت نزدیک است.
 نیروهای مقاومت در جنگهای نامنظم،  باید دشمن را زمینگیر 
می کردند نه اینکه دشمن را به عقب برانند چون مهمات و تجهیزات 

برابری در این گونه از جنگ وجود ندارد.
آنچه در جنگهای نامنظم به کار می آم��د، هوش و ذکاوت برای 

زمینگیر کردن دشمن بود. 
      آن زمان در جایگاه رئیس دانشگاه، شما چه ضرورتی 

برای حضور در جبهه های جنگ داشتید؟
  چمران هم رئیس بود. اگر قرار بود که رئیسان پشت 
میز بنشینند، نمی شد که مقاومت کرد. همه 
باید همراهی می کردند. دانش��گاهیان 
در جنگ، نقش خودش��ان را ایفا 
می کردن��د. بیمارس��تانهایی 
ک��ه مجروح��ان جنگی را 
درم��ان می کردن��د، به 
وس��یله دانشگاهیان 
می ش��د.  اداره 
اگ��ر مس��ؤوالن 
رئیس��ان  و 
دانش��گاه جلو 
فتن��د  نمی ر
دیگ��ران هم 
کار  پ��ای 
 . ند مد نمی آ
زم��ان،  آن 
ن  ال و مس��ؤ
بقی��ه  از 
تر  و پیش��ر
بودن��د چ��ون 
مردم باید به آنها 
اعتماد می کردند. 
ن  ئیس��ا ر
ک��ه  دانش��گاه ها 
ش��دند  پیش��گام 
دانش��جویان، اس��تادان 
و کارمن��دان ه��م آمدن��د. 
دانشگاه ها ش��هدای زیادی تقدیم 

انقالب کردند. 
     چمرانی را که در جبه�ه های رزم از 

نزدیک دیدید، چگونه یافتید؟
  چمران از نعمت های انقالب بود. آن زمان هم، فرصت نبود 
که از این نعمت ها بیش��ترین بهره را ببری��م. آن قدر درگیر امور 
عملیاتی بودیم و روزها فش��رده بود که فرصت آشنایی چندان 
با چمران نب��ود. اکنون که درباره چمران می ش��نوم و دس��ت 
نوش��ته هایش را می خوان��م می بینم که چه نعمتی را از دس��ت 

دادی��م.

{

در منطق نظامی، }
فرمانده باید 

عقب تر از دیگران 
باشد، اما چمران 

پیشرو گروه 
بود. می گفت 

اینها جزوه های 
کالسیک جنگ 
است و به درد من 

نمی خورد
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عادل عون )ابو یاسر( همراه 
و همرزم شهید دکتر مصطفی 
چمران و نماینده  جنبش امل 
در تهران است. معاونت شهید 
چمران در مؤسسه  فنی صور و 
در تشکیالت امل و همراهی و 
محافظت از وی در 10سال، سبب 
شده است که ابو یاسر خاطرات 
فراوانی از بودن و زیستن همراه 
شهید چمران و از رابطه با امام 
موسی صدر داشته باشد. در 
فرصت کوتاهی که برای گفت وگو 
با همرزم شهید چمران در دفتر 
ایشان به دست آوردیم، او از 
زندگی سراسر جهاد و
 ایمان شهید چمران گفت.

عادل عون )ابو یاسر( نماینده  جنبش امل در تهران درباره  همرزم خود شهید »چمران« می گوید 

 مادران لبنانی نام چــمران را بـــــــــــرای پسرانشان بر می گزینند
ساحل عباسی

    شهید چمران از شخصیتهای بی مانند تاریخ ایران اسالمی است. بی شک کسانی که توانسته اند در محضر 
این شخصیت برجسته باشند، از سعادت خاصی برخوردار بوده اند، برای نخستین پرسش از آشنایی تان با شهید 

چمران بفرمایید؟
-آشنایی من با شهید چمران از سال 1967 و هنگامی که  عضو حرکت فتح فلسطین در مصر، بودم آغاز شد. 

در سال 1970 مؤسسه ای فنی –تخصصی با شماری از جوانان با استعداد در جنوب لبنان در جبل عامل تأسیس شد. امام 
موسی صدر برای مدیریت این مؤسسه در پی شخصیتی بود که توان علمی باال و  ایمانی قوی داشته باشد، زیرا هدف از تأسیس 
این مدرس��ه علمی فقط آموختن علم روز دنیا نبود، بلکه امام موسی صدر قصد داشت جوانانی با روحیه حسینی که جهادی 
بیندیشند و مدیر هم باشند، پرورش دهد.  در سال 1970 امام موسی صدر در فرانسه موضوع را به مهندس بازرگان می گوید و 
او چمران را پیشنهاد می کند و می گوید، با آشنایی با دکتر چمران هرگز نمی توانید از ایشان جدا شوید. سپس مهندس بازرگان 
نامه ای به شهید چمران می نویسد که شخصیتی به اسم امام موسی صدر به دنبال شما هستند که ایشان را همراهی کنید. شهید 
چمران چون شناختی از امام موسی صدر نداشت، با نامه ای با امام خمینی موضوع را مطرح می کند. امام خمینی می فرمایند: 
بدون هیچ شکی اقدام کنید که امام موسی صدر از برجسته ترین شخصیتهایی است که درحال کمک رسانی به شیعیان است.

تا اینکه یک روز امام موسی صدر از من خواست که برای آوردن ش��خصی به نام دکتر مصطفی چمران به فرودگاه بروم. با 
پالکاردی با نام او در فرودگاه منتظر بودم که دیدم دکتر چمران، همان یار صمیمی )ابو جمال ( خودمان اس��ت که در مصر 
6 ماه از بهترین روزهایمان را با هم گذراندیم .آغاز دیداری 10 ساله با شهید چمران در فرودگاه با در آغوش گرفتن ایشان و 

گریه دو طرف همراه شد. 
    شهید چمران به عنوان یکی از نخبگان برجسته ای که در آمریکا درس می خواند، دارای آینده بسیار خوبی 

به لحاظ توان علمی باالیش بود، آیا از او پرسیدید که چرا آمریکا را رها کرد؟
-در آن زمان در آمریکا به دکتر چمران ماهی 10 هزار دالر حقوق داده می ش��د، رقمی بسیار قابل توجه و وسوسه برانگیز 
که کمتر کسی می تواند از آن بگذرد. من از ایشان پرسیدم که چگونه موقعیت به این خوبی و رفاه قابل توجه در آمریکا را رها 
کردید. دکترگفت،  من یکی از پنج نفری بودم که در آمریکا انتخاب شدم و باید در  پیشرفت و آماده سازی پروژه های تسلیحاتی 
نظامی فعالیت می کردم، به همین س��بب عذاب وجدان اجازه نداد با آنها همکاری کنم، از این جهت که یقین داشتم آمریکا 
تسلیحاتش را به اسراییل می دهد تا علیه مسلمانان استفاده کند، از این رو با وظیفه دینی و اخالقی خود پیشنهاد آنها را رد 

کرده و علیه اسراییل و آمریکا موضعگیری کردم. 
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    وضعیت جنبش امل بعد از ربوده شدن امام موسی صدر 
چه شد؟

 پنج ماه پیش از پیروزی انقالب اسالمی، امام موسی صدر ربوده شد. 
شهید چمران پس از آن در لبنان فعالیتهای ضد اسراییلی را با قاطعیت 
و بدون هیچ گونه درنگی ادامه می داد. به نظ��ر بنده، یک علت ربوده 
شدن امام موسی صدر روحیه ضد اسراییلی ایشان بود. در آن زمان همه 
به این مسأله اذعان داشتندکه امام خمینی و امام موسی صدر، کسانی 
هستند که می توانند اسراییل را شکست دهند. شهید چمران همیشه 
می گفت، به امام موسی صدر ظلم ش��د، ظلمی به خاطر اجرا و تحقق 
عدالت. امام موسی صدر آنقدر برای شهید چمران و امام خمینی )ره( 
ارزش��مند بود که پس از پیروزی انقالب اسالمی، امام به قذافی اجازه 

ورود به کشور را ندادند، مگر به شرط بازگرداندن امام موسی صدر.
     شهید چمران از نگاه شما همرزم 10 ساله او چگونه است؟ 
- بهترین توصی��ف را امام خمینی )ره( از ش��هید چمران دارند که 

فرمودند:
 » زندگی کنید همان طور ک��ه چمران زندگی کرد.« وازچمران 
به عنوان  حمزه زمانه یاد کردند. شهید چمران، مردی اس��تثنایی  و با ایمان ،خضوع و خشوعی 
مثال زدنی بود که التزام به دین و روحانیت بارزترین ویژگی او بود. با آنکه از توان مالی ، نظامی 
و دانش بس��یار خاصی برخوردار ب��ود، اما همواره در خط مق��دم جبهه علیه اس��راییل و به نفع 

مس��لمانان در جهاد بود. 
    پس از شنیدن خبر شهادت چمران، روزها بر شما چگونه گذشت؟

-پس از شنیدن خبر شهادت دوست قدیمی ام، خودم را به مزار ایشان رساندم. درد دل فراوان 
داشتم، با گریه درد دلهایم را به یار همیشگی ام گفتم که ما دو نفر را از دست دادیم، اگر شیعیان 
لبنان و جهان درباره امام موسی صدر سهل انگاری نمی کردند، به یقین اجازه نمی دادند ایشان 
به لیبی برود. اکنون هم ش��ما را از دس��ت دادیم. به یاد دارم که همراهان نظامی و مردم لبنان 
برای امام موس��ی صدر آنقدر گریه و عزاداری نکردند که برای ش��هید چمران. به این سبب که 
امیدوار به بازگشت امام موسی صدر بودند، در حالی که با ش��هادت شهید چمران، مردم در غم 

بزرگی فرو رفتند. 

    مهمترین فعالیت شهید چمران در کنار امام 
موسی صدر در آن زمان چه بود؟

- از روزی که زندگی چمران در کنار امام موسی صدر 
آغاز ش��د، با ایجاد پایگاهی نظامی، جوانان با استعداد و 
انقالبی ایرانی را با پاسپورت تقلبی در گروه های صد نفره  
به مدت 17 روز در این پادگان آموزشهای مختلف نظامی 
می دادند  که هشت سال مسؤولیت این آموزشها با شهید 
چمران و بنده بود . یکی از مهمترین اهداف شهید چمران 

در دوران مبارزه، سقوط نظام شاهنشاهی درایران بود. 
    چه زمانی از شهید چمران جدا شدید ؟

-پس از پیروی انقالب اسالمی، مجموعه ای از مبارزان 
و مقاومت اس��المی از رئی��س مجلس لبن��ان و اعضای 
جنبش امل  با تشکیل جلس��ه ای اعالم کردند که برای 
تبریک پیروزی انقالب اس��المی به محضر حضرت امام 
شرفیاب شوند. با ش��ناختی که از دکتر چمران داشتیم، 
ازاو خواس��تیم به عن��وان مترجم و ی��ک انقالبی و مدیر 
ش��اخص در این مجموعه م��ا را همراهی کنن��د . وقتی 
به محضر امام رس��یدیم، ایش��ان تش��کر کردند که شما 
گرانقیمت ترین هدیه را برای من آوردید، یعنی ش��هید 
چمران. با پیش بین��ی دکتر چمران،  تش��کیالت بدون 

شهید چمران به لبنان بازگشت. 
    کمی از حال و هوای مدرس�ه فن�ی با مدیری 

چون چمران بگویید؟
 -شهید چمران در مؤسسه فنی  شعاری داشتند با این 
عنوان، »دوستی ایمان و عمل« و »خدا را دوست دارم و 

به خدا ایمان  می آورم و برای خداوند تالش می کنم« . 
این ش��عار و البته الگو بودن خود ش��هید چمران در 
جوانان آنقدر کارگر شد که روحیه جهادی و تالش برای 

یادگیری بهتر، رسالتی بود که دانش پژوهان آن مجموعه 
روی دوش خود احس��اس می کردند. دانش��جویانی که 
دانش آموخته مدرسه شهید چمران بودند، خاص و مورد 
اقبال عمومی قرار می گرفتند. شهید چمران آن چنان در 
بچه ها محو بود که با آنها به دیدار خانواده هایشان می رفت 
و در همه حال به آنها رس��یدگی می کرد .ایشان آنقدر به 
بچه ها رئوف بودند که پنجشنبه ها و جمعه ها که مدرسه 
تعطیل بود، بچه ها تمایلی ب��ه رفتن خانه و دیار خانواده 
نداش��تند و با صراحت می گفتند، تو پدر و مادر مایی ....

شهید چمران با دانش آموزانش می خندید و با گریه آنها 
گریه می کرد. اس��تادی همراه بود  که دانش پژوهان آن 

مؤسسه او را عزیزتر از جان شیرین می دانستند. 
     رابطه شهید چمران و امام موسی صدر چگونه 

بود؟
- در س��ال 1967اسراییل توانس��ت در   پنج ساعت ، 
تشکیالت کشورهایی چون مصر، لبنان، سوریه و اردن را 
عقب ببرد. آشنایی امام موسی صدر و شهید چمران آغازی 
شد بر تربیت جوانانی که شور حسینی دارند و از اسراییل 
نمی هراس��ند. امام موسی صدر و ش��هید چمران آرمان 
واحد علیه اسراییل داشتند. در یک جبهه وبا خلوص نیت 
فعالیت می کردند. امام موسی صدر معتقد بود، اسراییل 
شر کامل است و هر کس که مقابل اسراییل بایستد، خیر 
مطلق است، بنابراین ایستادگی در مقابل اسراییل هدف 
این دو بزرگوار بود. آنها یک رابطه عاطفی عجیبی داشتند 

که در دست نوشته های شهید چمران محفوظ است.

عادل عون )ابو یاسر( نماینده  جنبش امل در تهران درباره  همرزم خود شهید »چمران« می گوید 

 مادران لبنانی نام چــمران را بـــــــــــرای پسرانشان بر می گزینند

{

{

    و واکنش مردم لبنان در پی شهادت دکتر چه بود؟
شهید چمران نام آشنای کوچه ها و محله های لبنان است. اسم او زینت خیابانهای شهر ماست. حتی 
مادرانی که پسر به دنیا می آوردند، چمران را برای نام فرزندشان انتخاب می کنند. شهید چمران به فرموده 
پیامبر اکرم )ص(، همان کسی است که هم خونش را در راه اس��الم داده و هم در راه خدا اشک ریخته و 
حماسه آفریده است، از این رو بهشت و فردوس حضرت حق، تنها جایگاهی است که چمران بدان تعلق 

دارد.

 وقتی به محضر 
امام رسیدیم، 
ایشان تشکر 

کردند که شما  
گرانقیمت ترین 

هدیه را برای من 
آوردید، یعنی 
شهید چمران 
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همراه با خاطرات مردی که چمران، »ابوعلی« نامیدش

همه زندگی اش  خدا  بود

زهره کهندل: »ابوعلی« را در لبنان از دست داده و در ایران 
پیدایش کرده بود. شعبان، رزمنده ای جسور و درشت هیکل 
بود که شجاعتش در نبردها، چمران را به یاد »ابوعلی« در لبنان، 
می انداخت، پس از اینکه توانست یکی از تپه های راهبردی را در 
سنندج از چنگ دشمن درآورد، فرمانده رو کرده بود به شعبان 
و گفته بود، »اگر ابوعلی را در لبنان از دست دادم، در ایران به 
دستش آوردم« همیشه به همین نام صدایش می زد. »شعبان 
راشد«، همرزم شهید مصطفی چمران، خاطراتی شنیدنی از 
فرمانده دارد. 
راشد، همرزم شهید چمران در جنگهای نامنظم بود. او 
می گوید: مدت کوتاهی از عمر جمهوری اسالمی ایران نگذشته 
بود که صدام با هماهنگی با منافقین ضد انقالب و رئیس جمهور 
وقت که فرماندهی کل قوا را داشت، با 11 لشکر زرهی و 34 لشکر 
مستقر، حدود 400 هواپیمای جنگی و 500 بالگرد با فرماندهی 
آمریکا، به ایران حمله کرد، اما گمان نمی کرد که فردی به نام 
مصطفی چمران با کاردانی، تدبیر و اعتقادی راسخ به همراه هوش 
و ذکاوتی زبانزد، سدی از مقاومت مردمی مقابل سیل دشمن 
بسازد. وقتی صدام وارد خاک ایران شد، شهید چمران نیروهای 
خودش را از کردستان به جنوب آورد و ستادی را به نام جنگهای 
نامنظم تشکیل داد تا نیروهای مردمی را سازماندهی کند. 
کسانی که در کردستان دوره دیده بودند، در خط مقدم بودند و 
بقیه را در بخشهای دیگر به کار می گرفت. 

     دشمن را خسته می کرد
او ادامه می دهد: ارتش در شرایطی قرار نداشت که به یاری ما بشتابد و 
فرماندهی آن دستور عقب نشینی می داد. بنی صدر در یکی از سخنرانی 
هایش گفته بود، ما مثل اشکانیان باید عمل کنیم و به کوه های بهبهان 
برویم تا دشمن بیاید، س��پس دش��من را غافلگیر کنیم، ولی چمران با 
نیروهای اندکی که داشت، به ما دستور داده بود، تحت هیچ شرایطی به 
طور مستقیم و رودررو با دشمن وارد عملیات نشویم. اجازه می دادیم که 
دشمن حرکت خودش را انجام دهد و تا هرجا که دلش می خواهد بیاید، 
شب که می ش��د، از خألهایی که وجود داش��ت، برنامه ریزی می کردیم 
و پش��تیبانی دش��من را به آتش می کش��یدیم. در جنگهای کالسیک، 
دش��من وقتی عملیاتی انجام می دهد، اگر یک لشگر می فرستد، دوبرابر 
آن پش��تیبانی دارد. ما با نیروهای اندک به پشتیبانی دشمن آسیب می 
رساندیم تا نیروهای خط مقدم، مجبور به عقب نش��ینی شوند. از سوی 
دیگر، در جاهای مختلف توسط خمپاره، خواب را از دشمن گرفته بودیم و 
تالش می کردیم که دشمن را خسته کنیم تا در روز تحرکی نداشته باشد.

بینی های مردی بزرگ و نابغه ای چون چمران، ناکام ماند. می افزاید: صدام، هدف اصلی خودش را روی اهواز متمرکز کرد، اما با پیش بعدی، عامل اصلی بود که باعث ش��د دشمن تجدید قوا کند و برگردد. او آمده بود، توانستیم از سوسنگرد بیرون کنیم. اگرچه نبود پشتیبانی های نیروی محدود و باتاکتیک و برنامه ریزی مدون، دشمن را که تا حمیدیه ما هیچ امکاناتی نداشتیم و با دست بسته و خالی، مقاومت کردیم. با شمار نیست و هیچ فیلم مستندی نمی تواند سالهای اول جنگ را نشان دهد. با بیان این مطلب، می گوید: زبان، قادر به وصف شرایط پشت پرده جنگ ارتش بودند که داوطلبانه نیروهای عملیاتی را پشتیبانی می کردند. راشد دستور عقب نش��ینی می دادند. البته تعداد محدود تیپ و لشکرهایی از ارتش می توانست جلوی دشمن بایستد، اما به جای مقابله با دشمن،      نابغه ای مانند چمران
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     چرا از من کمک می خواهید؟
او خاطره ای تکاندهنده از زمان جنگ را چنین بازگو می کند: برای 
حفظ سنگر در سوس��نگرد، پلی که مسیر حمله احتمالی دشمن بود، 
باید خراب می شد. به دستور چمران، عده ای به فرماندهی راشد برای 
تخریب پل، به نزدیکی های مقر دشمن می روند. در شرایط بارندگی که 
حرکت بالگردها و تانکهای دشمن مختل شده بود، چمران از شرایط مه 
آلود استفاده کرد و 350 نیرو را به نزدیکی رودخانه راهی کرد که بشکه 
های تی ان تی را در داخل رودخانه رها کنند تا در برخورد با پل، منفجر 
شود، اما بارندگی ش��دید، حرکت نیروهای ما را متوقف کرد و دستور 
عقب نشینی داده ش��د، اما نیروها در محاصره بودند. ادوات جنگی ما 
را آب گرفته و از کار افتاده بود. هیچ س��الحی جز یک س��ر نیزه برای 
جنگیدن وجود نداشت. تمام آن شب را باران بارید و زمینگیر شدیم. 
صبح روز بعد هوا صاف شده بود و بلندگوهای صدام می گفت، تسلیم 
شویم. ارتباط ما هم به خاطر بارندگی  و آبگرفتگی از کار افتاده بود که 
حدود س��اعت 11 و نیم ارتباط برقرار ش��د. از آن سو با چمران تماس 
گرفتم و موقعیت را اعالم کردم و گفت��م، هواپیما و بالگرد می خواهم. 
چمران گفت، من نه فرمانده هوانیرو هس��تم که بالگرد بفرس��تم و نه 
فرمانده نیرو هوایی که هوایپما، نمی توانم هیچ کمکی به ش��ما بکنم. 
ما بدون کد و رمز در حال گفت و گو بودیم و چمران تعداد زیادی نیرو 
را برای کمک به ما اعزام کرده بود. پشت بی سیم به من گفت: بچه ها 
وضو دارند؟ در آن موقعیت بدون س��الح و در محاصره کامل، با تندی 
پاسخ دادم: چه موقع وضو گرفتن است؟ خونس��رد گفت: بگو بچه ها 
وضو بگیرند. بچه ه��ا اطاعت امر کردند. وض��و گرفتیم. چمران گفت: 
برای چه آنجا رفتید؟ کی به شما گفته بروید آنجا؟ گفتم: شما گفتید 
که پل را از بین ببرید. پاس��خ داد: من بگویم، مگر شما عقل نداشتید، 
برای چه رفتید؟ گفتم: برای اینکه بجنگیم. گفت: خب بجنگید. گفتم: 
ما دیگر توان و امکاناتی برای جنگی��دن نداریم. گفت: من هم قدرتی 
ندارم که شما را نجات دهم، برای چه رفتید آنجا؟ از زبانم درآمد و گفتم: 
برای رضای خدا... انگار منتظر ش��نیدن چنین پاسخی بود، گفت: اگر 
برای رضای خدا رفتید، از خودش کم��ک بخواهید، چرا از من کمک 

می خواهید؟

     دیدی ابوعلی!...
راش��د می گوید: چمران ما را به خدا ارتباط داد. به بچ��ه ها گفت که نماز 
بخوانند و بعد گف��ت: اگر بچه ها برای خ��دا رفتند، خدا خودش کمکش��ان 
می کند. هنوز در محاصره به س��ر می بردیم که از غ��رب منطقه، رعد و برق و 
طوفان شدیدی برخاست، چنان طوفان و بارندگی شدت داشت که بالگردها 
و تانکهای دشمن زمینگیر شد. در آن ش��رایط صدا به سختی از آن سوی بی 
سیم شنیده می شد، اما صدای چمران شنیده می شد که می گفت: دیدید خدا 
به کمکتان آمد. حاال با کمترین تلفات، بزرگترین پیروزی را به دست خواهید 
آورد. با فرمان ا... اکبر، همه بچه ها بدون سالح و با دست خالی به سوی دشمن 
حمله ور شدند و با جنگ تن به تن موفق شدیم دو تیپ کامل دشمن را از هم 

بپاشیم و پل را از بین ببریم. 
در آن عملیات ح��دود 734 نیروی بعثی را به اس��ارت و امکانات زیادی از 
دشمن را به غنیمت گرفتیم. چمران چه گفت و چه شد. چمران ما را به خدا 
وصل کرد و پیروز شدیم. وقتی به مقر خودمان رسیدیم، چمران به من گفت: 
دیدی ابوعلی! اگر به خدا بپیوندی، خدا همیشه با توست. در آن عملیات فقط 
سه شهید و چند اس��یر دادیم و بزرگترین موفقیت را کسب کردیم، چون به 

خدا رسیدیم. 

     از مرگ نمی ترسید
از ابوعلی می خواهم ک��ه در چند جمله، چمران را تعریف کند. راش��د در 
توصیف شخصیت چمران می گوید: این بزرگمرد را نمی توان به تصویر کشید، 
شخصیت فوق العاده ای داشت. آرام و قرار نداش��ت، اما با تدبیر و فکر برنامه 
ریزی و عمل می کرد. چم��ران همه منطقه را زیر پوش��ش فکری و نظامی و 

پشتیبانی خود داشت. 

     بخشندگی را به ما آموخت
به گفته این رزمنده، نماز شب چمران با همه آن درگیری و دغدغه در زمان 
جنگ ترک نشد، حتی زیر آتش دشمن. همیشه سعی می کرد خلوت خود و 

خدا را داشته باشد.
راش��د تعریف می کند: برادرم در جنگ هویزه، اس��یر دشمن شد. جلوی 
چش��مان من از روی برادرم با تانک عبور کردند و چنان تانک از روی ایش��ان 
عبور کرد که چیزی از جس��دش باقی نماند، با همین وجود اما چمران بسیار 
تأکید داشت که با اسیران، خوب برخورد کنید. شب بعد، کسانی که برادرم را 
به شهادت رسانده بودند، به اسارت گرفتیم، بچه  های همراه من می خواستند 
آنها را تیرباران کنند. آنها اعتراف کردند که با اس��رای ما چه کردند، ولی ما به 
خاطر حرف فرمانده، با آنها برخورد خوبی داشتیم. ما با آنها فرق داشتیم، این 

را چمران به ما آموخته بود. 

     اگر چمران نبود...

راشد با بیان اینکه پیروزی ما از کردس��تان آغاز شد، معتقد 

اس��ت: اگر چمران نب��ود، کردس��تان را از دس��ت می دادیم و 

خودمختاری کردستان امضا شده بود. این مرد به من گفت که 

اگر چنین اتفاقی بیفتد، پاره  ای از کش��ور از جمهوری اسالمی 
جدا می شود.

او می گوید: زبان من قاصر اس��ت که از این مرد بگویم. تمام 

وقتش را به یاد خدا می گذراند، وقت��ی فرماندهی می کرد، یک 

نظامی بود، وقتی نماز می خواند، یک عابد بود، وقتی می جنگید، 

شیر جنگنده ای بود که بی محابا به قلب دشمن  می زد و همیشه 

در صف عملیات، نیروها را همراهی می کرد. 

وی اضافه می کند: در ماجرای پ��اوه، ما تا مرز عراق نیروهای 

دشمن را تهدید کردیم. چمران اگرچه لحظه ای آرامش نداشت، 

اما همیشه با فکر و اندیشه عمل می کرد. می دانست که چگونه 

دشمن را زمینگیر کند. طرف مقابل از تاکتیکهای ویژه نظامی 

برخوردار بود. شرایط جنگ برابر نبود و ما کمبود امکانات جنگی 
داشتیم. 

این همرزم ش��هید چمران معتقد اس��ت: چم��ران باالتر از 

کردستان برنامه ریزی می کرد. حتی به فکر نان و آب نیروهایش 

در منطقه مریوان بود و با بی سیم دستور حمایت از آنان را می داد. 

در حالی که در پ��اوه در محاصره بود، به فکر پش��تیبانی دیگر 
مناطق جنگی هم بود.

23 ویژه نکوداشت شهید چمران|



| ویژه نکوداشت شهید چمران24

دنیا در طول عمر خودش، آدمهای فراوانی را به خود دیده است. آدمهایی که آمده اند و رفته اند و 
آب از آب تکان نخورده است و آدمهایی که آمده اند و اگر چه رفته اند، اما مانده اند و این یعنی اینکه 

آنها توانسته اند تاثیر گذار باشند .
 شهید مصطفی چمران یکی از آن آدمهای تأثیرگذار در سرزمینمان بوده است که وقتی زندگی اش 

را می خوانیم، او را در چهره های متفاوتی می بینیم که می تواند برای ما  و نسل جوان الگو باشد.
درباره این ش�خصیت متفاوت و تأثیرگذار ب�ا جلیل معماریانی- پژوهش�گر ومدرس مهارتهای 

مطالعه، خالقیت و تفکر- گفت و گو کرده ام که در ادامه می خوانید.

درباره شهید مصطفی چمران با جلیل معماریانی

در الگوبرداری؛ مدل» نگرش شخص«  را باید درک کرد
عباسعلی سپاهی یونسی

    به دیوار دفتر کارتان عکسی از دکتر چمران را زده اید. درباره 
این عکس توضیح می دهید؟

  بله. ماجرا بر می گردد به 24 س��ال پیش، وقتی که  این عکس را از اهواز 
تهیه کردم. یکی دو سال پس از تهیه عکس، آن را قاب کردم و تا حاال هم با من 
بوده است. این عکس برای من یادآور  روزهای خاصی است. روزهای جنگ و 

آن حال و هوای خاص که گاه آدم، دلتنگش می شود.
     تا جایی که می دانم شما درباره شخصیت چمران تحقیق کرده 

اید. چرا سراغ این شخصیت رفتید؟
  بله ش��خصیت چمران عالقه مند ش��دم. وقتی هم به ش��خصیت فردی 
عالقه مند می شوی، می خواهی از او بیش��تر بدانی که ماجرای تحقیق را در 

پی دارد.
چمران شخصیت خاصی است و در مباحث فکری و رفتاری دارای جامعیت 
است. در حالی که به خیلی از الگوها که نگاه می کنیم می بینیم در یک زمینه 

الگوست، اما ماجرای چمران متفاوت است.
چمران برای م��ن، نه به صورت اغ��راق آمیز، اما تا ح��دود فراوانی دارای 
جامعیت است. از انگشت شمار آدمهایی اس��ت که هم وزیر علوم می شود و 
هم وزیر دفاع. هم مبارز است و چریک و هم عارف، هم فیزیک خوانده و هم 
اهل هنر و نقاشی و نوشتن. این یعنی او جمع اضداد است و به گونه ای دارای 
شخصیتی پارادوکسیکال است. آن قدر به شخصیت او عالقه مند بودم که نام 

فرزند اولم را مصطفی گذاشتم.

     در این میان چه وجه از شخصیت چمران برایتان قابل 
درنگ تر و جالب تر است؟

  بیش��تر از هر چیز، نوع نگرش��ی که به جهان هستی و انسان 
دارد، برایم قابل درنگ است. چمران به رنجها، دردها، علم، قدرت، 
و دیگر مسایل از این دست که هر کس در زندگی خودش با آنها 
سر و کار دارد، نگاه متفاوت و دقیق و نافذ دارد و این برای من کم 
نظیر بود و البته از همه مهمتر، جذبه عرفانی و عاشقانه ای است 
که او به خداون��د دارد و در دوره جوانی ما این بخش از زندگی او، 

نقش هدایتی و کنترلی را ایفا کرد.
او خ��دا را متفاوت از دیگران ش��ناخته بود. خ��دای چمران ، 
همیش��ه با او بود. در تالطم ه��ای زندگی و فراز و نش��یب های 
گوناگ��ون ، خ��دا را فراموش نمی کرد. کوش��ش او ای��ن بود که 
کارهایش برای خدا باش��د. البته کار آس��انی نیس��ت و به قول  
امام)ره(  یک هنر است. “هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی 
و خودنمایی های ش��یطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را 
فدای هدف کند، نه هوی ، و این هنر مردان خداست. او در پیشگاه 
خدا با آبرو رفت” این تعبیر را امام برای کمتر کسی به کار می برد.
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     چمران الگویی است برای خیلی ها. الگوهای 
معاصر او اما چه افرادی بودند ؟

  در زمره ش��خصیتهای معاصر، او از امام موسی صدر 
خیلی تاثیر گرفته است. وقتی به ش��خصیت او نگاه می 
کنیم می بینیم او به همان راهی می رود که امام علی )ع( 
گفته اس��ت که از این زندگی برای آخرتتان توش��ه ای 
برگیرید. او انس��ان بی قراری بود که چونان زنبور عسل 
روی گلهای متفاوت می نشس��ت و س��هم خود را بر می 
داش��ت تا با این برداش��تها و تمرینها شخصیت خودش 

را بسازد.
چیزهایی را که می خواست در شخصیت امام خمینی، 

مرحوم طالقانی و شهید استاد مطهری نیز یافته بود.
     می دانید چمران ش�خصیت ب�ی قراری بود. 
وقتی به زندگی او ن�گاه می کنی�م، »رفتن« های 
فراوانی را م�ی بینیم. این رفتن ه�ا چقدر موجب 

ساختن او شده بود؟
   ما در آموزه های اسالمی، هجرت را داریم که توصیه 
شده است و گونه ای از س��ازندگی در آن هست و همتراز 

ایمان هم معرفی شده است.
هجرت چمران، یک هجرت فیزیکی  و سخت افزاری 
نبود. او در رفتن ها  ش��خصیت خودش را ارتقا می دهد 

و از درون به س��اختن خود م��ی پردازد. 
برای مباحث علمی ب��ه آمریکا می رود، 
برای مباحث نظام��ی و آموختن فنون 
آن برای کمک به مستضعفان، به لبنان 
و مصر می رود و س��پس دوباره هجرت 
می کند به سرزمین خودش، تا به وطن 
خدمت کند. همه اینها یعنی سرزمین 
برای او تعریف دیگری دارد. او انس��انی 
اس��ت که از تنگناها می گذرد، هر چند 
شاید برای برخی  که او را نمی شناسند، 
این آوارگی باش��د. چمران فردی است 
که همیش��ه خدا را در کارها و موقعیت 
های متفاوت می دید و س��بب می شد، 

او احس��اس غربت نکند، زیرا غربت او از 
جنس دیگری بود.

برای فردی مانند چمران، موانع موجب ساختن او می 
شوند. س��ختی ها برای او موضوع حرکت است، نه مانع 
حرکت و کوتاه سخن اینکه کوچ و هجرت برای او، به رشد 

و تعالی می انجامد.
به قول یک استاد فرهیخته : “ باعزم رفتن ، از درد و از 
رنج ، هم می توان ره توشه برداشت ، هم می توان آسوده 

پرزد”
     با ای�ن توضیحات، چمران م�ی تواند الگوی 

خوبی برای جوان امروز ما باشد؟
 بله. می تواند الگوی مناسبی باشد. زیرا همان طور که 
عرض کردم، او در همه عرصه ها خوش درخشیده است. 
از منظر علمی، انقالبی، مبارزه، معرفتی و نوع نگرش به 
دنیا و ... او می تواند الگو باشد. چمران در ارتباط با تمدن 
انسانی، به آزادی واقعی انسان، همراه باعدالت اجتماعی 
در سایه معنویت معتقد بود و این گزاره دقیقی است که 
می تواند جنبه عینی و اجرایی هم پیدا کند و یادم آمد، 
رهبر فرزانه ما هم جمله ای بسیار راهبردی و مهم دارند 
که: “خروجی دانش��گاه های ما علی القاعده باید چمران 

باشد.”
     هم اینک، این پرس�ش برایم پیش آمد که ما 
توانسته ایم در الگو  دهی شخصیت چمران موفق 

باشیم؟
  باید بگویم آن گونه که باید و شاید، خیر.

    چرا؟

  به خاطر چالش��هایی که در بحث الگو س��ازی و الگوبرداری 
داریم. زمانی از الگوها در مقام اسطوره استفاده می کنیم که این 

سبب می شود، همراهی با اسطوره، نشدنی باشد.
گاهی هم مشکل در این است که ما وقتی شخصی را الگو قرار 
می دهیم، هم��ان چیزهایی را از او الگو م��ی گیریم که خودمان 
آنها را قبول داریم  و به بیان دیگر، گزینش��ی برخورد می کنیم 
. بخش��هایی را که به ذائقه ما نزدیک تر اس��ت و تغییرات زیادی 
را نمی طلبد، انتخاب می کنیم  و همان رفتار ساده را در زندگی  
کپی می کنیم. در صورتی که در الگوبرداری، به جای اینکه کپی 
برداری  بکنیم، باید  مدل نگاه آن شخص را پیدا کنیم  و به زاویه 
دید او نزدیک شویم. وقتی نگاه ما به الگو سطحی باشد و به عمق 

نرویم، الگو برداری درست رخ نمی دهد.
متأسفانه در این موضوع هم دچار سطحی نگری شده ایم  و این 
آسیب جدی برای بحث الگو و الگو پذیری است. سطحی نگری 
ممکن است ما را به اینجا برساند که آن گونه که خودمان دوست 

داریم، الگو را ببینیم و در نهایت، شاید نتیجه معکوس بگیریم.
     س�ختی ه�ای الگ�و پذی�ری از ش�خصیت چمران 

چیست؟
  سختی های رفتن به این راه این است که بنیادهای فکری و 
عقبه فکری شخصیتی چون او را نشناس��یم و فقط تکرار کننده 
برخی حرفهای او باشیم. ظرفیت روانی و فکری آدمها به گونه ای 
است که اگر در بحث الگو س��ازی  به متناسب 
سازی  توجه نکنیم ممکن است دچار جزئی 
نگری شویم و همان گونه که پیش از این هم 

توضیح دادم دچار نتیجه معکوس شویم.
در اینجا بایسته اس��ت به برخی بنیانهای 

فکری ایشان از زبان خودشان اشاره کنم.
»تغییر و تحول روحی و معنوی انسانهاست 
که یک انق��الب را می س��ازد و ب��ه پیروزی 
می رساند و این بزرگترین و مهمترین چهره 
انق��الب اس��ت و بزرگترین افتخ��ار انقالب 
اسالمی در همین اس��ت که در انسانها تغییر 

درونی و روحی ایجاد شود. «
» از خدای بزرگ می خواهم که به ما عرفان 

دهد تا وجودش را در میان خود لمس کنیم«
از خدای بزرگ می خواهم که این ابرقدرتها و صهیونیس��ت و 

توطئه گران را نابود کند”
این گزاره ها که در نوشته های ایشان وجود دارد، نشان از یک 
منظومه فکری و یک نظام هماهنگ در ابع��اد فکری و اعتقادی 
و اجتماعی و روحی و روانی و عاطفی او دارد. س��لوک فردی او ، 
منش و شخصیت او، اندیشه و بینش او و رفتار و عملکرد او در یک 

سیستم منظم و هماهنگ قراردارد.
 و بازمی بینیم که  او این گونه ، آرمانهایش را بیان می کند:»چه 
خوش است، دست از جان شس��تن و دنیا را سه طالقه کردن، از 
همه قید و بند اسارت حیات آزادش��دن، پرچم حق را در صحنه 

خطر و مرگ برافراشتن، با سرور به استقبال شهادت رفتن.«
 خوش دارم که مجهول و گمنام ، به س��وی زجردیدگان دنیا 
بروم، در رنج و شکنجه آنها شرکت کنم ، همچون سرباز خاکی در 

میان انقالبیون آفریقا بجنگم تا به درجه شهادت نایل آیم.
زندگی او سرشار از این آرمانهای بلند است که به نظر من، رمز 
توفیقات او ، همین آرمان گرایی واقع بینانه اش بود. عرفانش در 
صحنه کارزار یود. علمش در خدمت ایمانش و تمامی وجودش 

در خدمت خدا بود. 
    پرسش پایانی من این است که اگر خواسته باشید با 
دید انتقادی به شخصیت چمران نگاه کنید، کدام بخش از 

شخصیت ایشان برای شما دچار ایراد است؟
  برای من بخش زندگی خصوصی چم��ران، مانند بحث های 
مدیریت خانواده و ازدواج او دچار ابهام و نه ایراد است. در این باره 
هم شاید ایراد در این اس��ت که این بخش از شخصیت او - برای 

ما- درست تبیین نشده است.  

{

{

{

{
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خدا را متفاوت از دیگران 
شناخته بود. خدای 

چمران ، همیشه با او بود. 
در تالطم های زندگی 
و فراز و نشیب های 

گوناگون ، خدا را فراموش 
نمی کرد. کوشش او این 

بود که کارهایش برای خدا 
باشد

برای فردی مانند 
چمران، موانع موجب 
ساختن او می شوند. 

سختی ها برای او موضوع 
حرکت است، نه مانع 

حرکت و کوتاه سخن اینکه 
کوچ و هجرت برای او، به 
رشد و تعالی می انجامد 
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در گفت وگو با دکتر کریمی، مدیرعامل یک شرکت جهاد تحقیقات دارویی  بیان شد
الگوی شهید چمران برای شرکت های دانش بنیان
سیدقاسم وزیری 

شنیدیم گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان 
رشته های پزشکی و پیراپزشکی، شرکت دانش 
بنیانی تأسیس کرده اند و مدعی هستند، مدل کاری 
خودشان را از شهید چمران گرفته اند. پس به نزد 
آنها رفتیم و با دکتر محمد کریمی، مسوول واحد 
تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان جهاد تحقیقات 
دارویی شهید چمران  گفت وگو کردیم که در ادامه 
می خوانید.

    شرکت خودتان را معرفی و درباره رویکردهایتان بگویید.
ما در ش��رکت دانش بنیان جهاد تحقیقات دارویی شهید چمران از 
سه سال پیش ش��روع به کار کردیم و در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
دستاوردهایی داشتیم و اکنون تالش می کنیم که در سطح کشور آنها 
را ارایه دهیم؛ هم محصوالت و هم الگوهای فکری و کاری. چون در این 

گروه فقط یک الگوی کاری علمی وجود ندارد.
ما دو نوع نگاه داریم: یکی نگاهی که افراد می خواهند کارهای علمی 
انجام دهند و هیچ کاری به مسایل سیاسی و اقتصادی و... ندارند. این نوع 
نگاه تابع بودجه است. یعنی اگر بودجه و حمایت بود، من کار می کنم و 
اگر بودجه نبود و اذیتم کردید، من به همان کسوت دانشگاهی خودم 

بر می گردم.
اما نگاه دومی وج��ود دارد که ما به آن معتقدیم و ریش��ه آن تفاوت 
فرهنگی و نوع نگاه به کار علمی است، بنابراین اگر در تالش هستیم که 
در سطح کشور دیده شویم، هم به خاطر دستاوردها و ادعاهای علمی 
ماس��ت و هم به خاطر آن دیدگاه فرهنگی به مبانی درست کار علمی. 
و وقتی از فرهنگ صحبت می کنیم، منظور تمام ابعاد فرهنگی است؛ 
سبک زندگی، نگاه های سیاسی، تعامل با نظام اسالمی، تعامل با تمدن 

سازی اسالمی و... .

    لطفًا از مصادیق هر کدام از ای�ن موارد هم صحبت کنید. 
اینکه یک شرکت دانش بنیان که در حیطه داروسازی کار می 
کند، چطور می تواند در تمدن سازی اسالمی نقش ایفا کند یا 

نگاه سیاسی داشته باشد؟!
برای مثال یکی از موضوعهای فعالیتهای ما بهینه س��ازی و ارتقای 
بعضی از محصوالت طب سنتی است. نخست اینکه خاستگاه این ایده 
از طب سنتی است، یعنی چیزی که ریش��ه در فرهنگ ما داشته و در 
جامعه پذیرش دارد، پس در سبک زندگی مؤثر است. دوم اینکه تالش 
می کنیم محصولمان کمترین عارضه را برای بیمار داش��ته باشد، این 
هم با احترام به انسان محقق می شود. سوم اینکه تالش می کنیم ارزان 
و اقتصادی و به صرفه باش��د که عموم بتوانند استفاده کنند و محصول 
به ش��کلی قیمتگذاری ش��ود که کمترین هزینه در تولید و بیشترین 
بازدهی در بالین را داشته باش��یم؛ یعنی توجه به اقتصاد بیمار. چهارم 
اینکه ایده طرح، الهام گرفته از منابع دینی ماست که این نشاندهنده 
نگاه توحیدی به کار علمی اس��ت و در عین حال همه اینها حلقه هایی 
تشکیل می دهند برای حفظ کرامت انسان. بنابراین اگر ما مبنای کار را 
کرامت انسانی قرار دهیم، مسیرمان در یک شرکت تحقیقات دارویی 

هم تغییر خواهد کرد.
این نگاه حتی در رویکردهای سیاس��ی هم تأثیر دارد، یعنی  ش��ما 
محصولی تولید می کنید که وابسته به تحریمها نیست. محصولی تولید 
می کنید که عالوه بر اینکه انسان غربی را هم به واسطه انسان بودنش 
می بیند و برای نیازهای او چاره می اندیش��د، اما الزاما طراحی شده بر 

اساس نیازهای خاص او نیست. نیازهای خود شماست که به این محصول منتج شده است.
خیلی فرق می کند که شما انس��ان را کریم، عزیز و محترم می دانید و برای مشکالت او کار 
می کنید یا به دنبال این باشید که محصولی تولید کنید که در فالن کشور یا فالن جشنواره دیده 
شود، همچنان که این نتایج هم با این نگاه به دس��ت می آید و کار شما در مجامع بین المللی 

دیده خواهد شد.

    راجع به نسبت این موضوعها با شهید چمران هم توضیح دهید. 
بله. برای پاسخ به این پرسش باید به آس��یبهای رایج کار تحقیقاتی در دانشگاه اشاره کنیم 
که بیشترآنها وابستگی به بودجه، وابستگی به حمایتها و کاربردی نبودن است. اینها مشکالتی 
است که گریبانگیر ما شده و ما معتقدیم که می شود از شهید چمران برای رفع آنها الگو گرفت.

می توان مدل کار ش��هید چمران را یک مدل کاماًل جهادی دانس��ت. در قضیه فلسطین و 
لبنان در حالی که خیلی ها دست روی دست گذاشته بودند، ایشان دنبال کار جهادی و چریکی 
می رود. در حالی که هیچ منبعی نیست، به دنبال فعال س��ازی جوانان و استفاده از روحیه آنها 
می رود. در بحرانهای سال 59 ایشان لباس رزم می پوش��د. یعنی هر جا معضلی وجود داشته، 
ایشان برای رفع آن اقدام کرده است. حتی در جاهایی هم که نتوانسته کار خاصی انجام دهد، 
ایده پردازی کرده است، مانند طراحی زیردریایی یا ماشین شنی دار 
در دوران مجروحیت. پس شما در بس��ته ترین حالت که هیچ گونه 

امکاناتی ندارید، از ایده پردازی که نباید بمانید!
برای مثال ایشان موتور س��واران اهوازی را که دیگران طردشان 
کرده اند، جذب کرده و یک گروه موتورس��وار تش��کیل می دهد که 
منشأ برکات می شوند. یعنی جذب حداکثری افرادی که می توانند 
کارایی داشته باشند. ما هم در شرکت خودمان سعی کردیم از این 

رویکرد استفاده کنیم. 
تمام این ویژگی های شخصیتی ش��هید چمران با آن نگاه بدون 
محدودیت ایشان به انسان و گسترش مفاهیم ناب سبب شد که این 
مدل کار را انتخاب کنیم و این شخصیت جامع، محور و خط دهنده 
کار ما باشد. ش��هید چمران مدلی ارایه می دهد که می شود با آن، 

نواقص موجود در دانشگاه را برطرف کرد.

    این نگاه به دست آمده از سیره شهید چمران، نگاه زیبا 
و مطلوبی است، اما در شرکت شما چه دستاوردهایی داشته 
اس�ت؟ البته منظورم فقط محصوالت و یا یک داروی خاص 

نیست.
ما غیر از دانش��جویان کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د، پنج 
دانش��جوی دکتری در شرکت داریم. روز نخس��ت که به خاطر ایده هایش��ان آنها را دعوت به 
همکاری کردیم، نیازهایش��ان را فهرس��ت کردند تا ما تأمین کنیم؛ اما ما گفت و گو کردیم تا 
ببینیم چطور می توانیم این نیازها را خودمان برطرف کنیم. آیا مثاًل می شود از طریق زیرگروه 
های کارشناسی و کارشناسی ارشد که در رش��ته های نزدیک تحصیل می کنند، این نیازها را 
برطرف کرد. اگر کس��ی پایه ایده ای را مطرح می کند، باید خودش دنبال مقدماتش هم باشد. 
تمام تالشمان را می کنیم که صفر تا صد نیازها را خودمان برطرف کنیم. اگر امکان خرید وجود 
دارد، باید به بهینه ترین قیمت این خرید صورت بگیرد. در واقع فضای کاری ما مبتنی بر یک 

{

برای مثال ایشان }
موتور سواران اهوازی 
را که دیگران طردشان 
کرده اند، جذب کرده و 
یک گروه موتورسوار 
تشکیل می دهد که 

منشأ برکات می شوند. 
یعنی جذب حداکثری 
افرادی که می توانند 

کارایی داشته باشند. ما 
هم در شرکت خودمان 

سعی کردیم از این 
رویکرد استفاده کنیم  
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نگاه فرهنگی اس��ت که وقتی فرد در آن فعالیت می کند، در س��بک زندگی 
شخصی اش هم اثر می گذارد. این مسیری است که ما با دوستانی که تمایل به 
ادامه همکاری دارند، پیش می بریم و می شود آن را از مهمترین نتایج این نوع 

نگاه به کار تحقیقاتی دانست.

    با توجه به تجربه هایی که در ای�ن عرصه دارید، این نگاه چقدر 
می تواند در مجموع فعالیتهای سایر شرکتهای دانش بنیان تأثیرگذار 

باشد؟
در حال حاضر یکی از انتقادهایی که به ش��رکتهای دانش بنیان وارد می 
شود، این است که اس��اس کار را در توجیه اقتصادی می گذارند. یعنی حتماً 
باید سراغ ایده ها و مدلی بروید که بازدهی اقتصادی داشته باشد. موفقیت یک 

شرکت دانش بنیان با دفترهای ترازمالی اش 
سنجیده می شود. از یک شرکت دانش بنیان 
نمی پرسند که ش��ما چند معضل کشوری را 

حل کرده اید.
متأس��فانه ما انحرافهای��ی در فعالیتهای 
برخی شرکتهای دانش بنیان دارویی داریم. 
برخی از اینها خودشان در قاچاق دارو دست 
دارند. قانون ب��رای ش��رکتهای دانش بنیان 
تعرفه واردات صفر را به مدت 15 سال در نظر 
گرفته اس��ت، بنابراین برخی از ایشان اقدام 
به واردات می کنند و تجارت��ی به راه انداخته 
 اند. معتقدیم، تقویت این نوع نگاه به انس��ان 
و جامع��ه ک��ه از زندگی و رفتارهای ش��هید 
چمران به دست می آید، می تواند در حل این 

معضالت کمک کند.
    در پای�ان اگ�ر نکت�ه ای داری�د، 

بفرمایید.
در پایان برای اینکه از دستاوردهای علمی 
دوستانمان حراست کرده باشم و این برچسب 
به ما نخورد که متعصبان��ه از موضوع خاصی 
صحبت می کنیم، باید بر موفق بودن این مدل 
تأکید کنم. اگر کس��ی بخواه��د واقعاً محک 

بزند، مستندات مقاالتی که تولید و چاپ کرده ایم یا محصوالتی که راجع به 
داروهای شیمی درمانی یا بهینه سازی محصوالت طب سنتی تولید کرده ایم، 

موجود است و حاضریم ارایه کنیم.

{

{

حاشیه گفت و گو  با دکتر  محمدکریمی

دانشگاه یا جهاد؟ مسأله این نیست!
چرا رهبری اسم شهید چمران را بیشتر در جمعهای دانشگاهی مطرح می کنند و می گویند، الگوی کار دانشگاهی ها و فراورده دانشگاه ما باید چمران باشد؟ در حالی 
که بعد از سالها ناشناخته بودن، چمران بیشتر یک قهرمان چریکی شناخته می شود. از بعد علمی ایشان در حد یک مدرک دانشگاهی صحبت می شود، اما از اینکه با چه 
دیدگاهی وارد این رشته شد و با چه دیدگاهی آن را ترک کرد، صحبت نمی شود. سطحی نگری است اگر بگوییم رهبری خیلی اتفاقی این موضوع را مطرح کرده اند و تصادفی 

این اتفاق افتاده است. 
به نظر نگارنده، پاسخ این پرسش را باید از مسأله مهاجرت شهید چمران از آمریکا به لبنان جست و جو کرد. اینکه چرا ایشان دانشگاه و آن جایگاه رفیع علمی را رها می 

کنند و سراغ یک حرکت جهادی می روند.
برخی منتقدان، سطح ایده آل را پیاده شدن همان دانشگاه غربی در کشور می دانند. یک دانشگاه با خروجی باالی مقاالت، سطح علمی باال و... . معتقدم بحث، بحث این 
ایرادها نیست. حتی اگر خود آن دانشگاه در کشور ما مستقر شود، بازهم ایرادهایی که در نگاه ش��هید چمران وجود دارد، برطرف نمی شود. ما آن دانشگاه را یک دانشگاه 

غربی می دانیم که شهید چمران از آن عبور می کند.
به باور بنده، ایشان بین دو گزینه دانشگاه یا جهاد مخیر نبوده اند. یعنی پیش از اینکه فضای کار جهادی عماًل پیش بیاید، ایشان از دانشگاه عبور کرده بودند. یک سری 
نقل قولهایی از اطرافیان ایشان وجود دارد که گله مندی ایشان از سیستم دانشگاه را نشان می دهد. در یکی از دستنوشته ها به صراحت می گوید، »نمی خواستم که علم 
و دانش خود را در قبال پول و لذت زندگی خوش به آنها بفروشم«. در گفت و گو با آسیستانهای تحقیقاتی همکارش��ان در آمریکا، مدام راجع به قضیه فلسطین بحث می 
کردند و از نگاه آنها بسیار عصبانی و ناراحت می شدند. برداشت من این است که ایشان منشأ این سالحها و آن کشتار ناجوانمردانه را همان دانشگاه می دانند. آیا غیر از این 
است که آن اسلحه و فکر پشت آن خروجی همان سیستم دانشگاهی است؟ شهید چمران نمی خواهند تکمیل کننده پازلی باشند که به چنین خروجی هایی منتهی شود.

 هر جا معضلی وجود 
داشته، ایشان برای 
رفع آن اقدام کرده 
است. حتی در جاهایی 
هم که نتوانسته کار 
خاصی انجام دهد، ایده 
پردازی کرده است، 
مانند طراحی زیردریایی 
یا ماشین شنی دار در 
دوران مجروحیت. پس 
شما در بسته ترین حالت 
که هیچ گونه امکاناتی 
ندارید، از ایده پردازی 
که نباید بمانید!

زیر دریایی ، ساخت دکتر چمران 
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آسیه اکبری خرازی: سعید قاسمی، 
دبیر ریاضی دبیرستانهای مشهد، 
کارشناس دبیری ریاضی و کارشناس 
ارشد برنامه ریزی فرهنگی است.  
وی چهار کتاب از جمله برنامه ریزی 
فعالیتهای فرهنگی در تشکل ها- 
اصول کارتیمی- مدل مشارکت جوانان 
و مدیریت شهری - نقش ایدئولوژی در 
زندگی بشری تألیف کرده است. 
وی مؤسس »مجمع جوانان  شهید 
چمران« است و در این گفت و گو از 
جوانانی می گوید که دوست دارند مثل 
چمران شوند.  

گفت وگو با سعید قاسمی، مؤسس» مجمع جوانان شهید چمران« 

هدف، حرکت به سوی
 »چمرانی شدن«

 است
    چگونه شد شهید چمران را الگوی خود قرار دادید؟

- بسیاری از انسانها در پی الگو برای زندگی خود هستند. من نیز چنین بودم. 
وارد آموزش و پرورش که شدم شهید رجایی برای سختی هایی که کشیده بود الگوی من بود؛ تا وقتی وارد 
هنرستان شهید چمران شدم، یک روز خیلی اتفاقی یادداشتی از شهید چمران درباره درد و رنج مطالعه کردم 
و شیفته شخصیت ایشان شدم. با مطالعه آثار ایشان احساس کردم شهید چمران می تواند نیازهای متنوع ما 

را در موضوعات مختلف هنری، علمی- اجتماعی، ورزشی، سیاسی و ... تأمین کند.
 در واقع من مرد چند بعدی پیدا کردم که می توانس��ت برای خودم و هم جوان��ان و دانش آموزان آن روز 

شخصیتی جذاب باشد. 
    چند سال پیش این اتفاق افتاد؟

- حدود 16 سال پیش و هنوز احساس می کنم این شخصیت در هر زمانی می تواند الگوی جوانان باشد.
    مجمع جوانان شهید چمران را هم همان زمان تشکیل دادید؟

_پس از این رخداد، دوستانی از جوانان هنرستان که در رشته های برق و الکترونیک، رایانه و... بودند، در 
کنار فعالیتهای علمی آموزشی و ریاضی عالقه مند شدند  خارج از مدرسه هم باهمدیگر ارتباط داشته باشیم؛ 

نخست قرار گذاشتیم هر ماه در حرم مطهر امام رضا )ع( جلسه ای داشته باشیم.
دو سال بدین ترتیب گذشت تا دوستان تصمیم گرفتند مجمع فعالیتهای خود را در مؤسسه جوانان آستان 
قدس تشکیل بدهند.   نام مجمع در سازمان ملی جوانان به عنوان یک تشکل کشوری به ثبت رسیده است. این 
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 »چمرانی شدن«

مجمع  که کار خود را با بچه های هنرستان چمران آغاز کرده بود در ادامه با 
برگزاری همایش »مثل چمران« و دعوت از مهندس مهدی چمران نخستین 
برنامه خود را برگزار کرد؛ پس از آن مجمع در نگاه دوستداران شهید چمران 

مورد توجه قرار گرفت. 
    جوانان مشتاق شناخت دکتر چمران چگونه جذب این مجمع 

می شوند؟
- تا کنون حدود 10 همایش برای الگو  سازی شخصیت چمران در میان 
جوانان برگزار کرده ای��م. تولیدات دیگری  مانند نمایش��گاه مفهومی کلید 
واژه های شهید چمران، تدوین  س��یر مطالعاتی کتابهای ایشان، راه اندازی 
سایت mostafachamran.com    و... به وسیله خود جوانان مجمع هم 
داریم. نشس��ت های تخصصی برای چمران شناس��ان جوان برگزار شد. در 
مجمع جوانانی داریم که از نوجوانی به مجمع آمده اند و اکنون با مدارج باالی 
علمی در نقاط محروم خدمت می کنند. مخت��رع و مبتکر و ... هم داریم که 

الگویشان شهید چمران است.
    اکنون اعضای مجمع چند نفر هستند؟

- تاکنون اسامی حدود دو هزار نفر در سامانه ثبت شده است. شاید بشود 
گفت 100 نفر فعال داریم که از این میان 30 نفر فعالیت میدانی و جدی دارند 

و مجریان برنامه های مجمع هستند.
    ارزیابی شما از تأثیر مجمع بر جوانان عضو چگونه است؟

- در بخشی که به زوایای زندگی شهید چمران پرداختیم نگاه های جامعی 
در زندگی جوانان عضو ترویج ش��د، بدان معنا که زندگی فقط در تحصیل 
علم، ورزش و...، خالصه نمی ش��ود، بلکه با توجه به شخصیت چمران برای 
جوان امروزی مجموعه ای از فعالیتهای علمی و هنری و اجتماعی و سیاسی 
و عبادی و فرهنگی و خانوادگی ضروری است و مهم این است که همه این 

فعالیتها در مسیر خدا انجام شود.
    شبیه شهید چمران چند 

نفر دارید؟
- ما هنوز نتوانسته ایم جوانانی 
مانند چمران تربیت کنیم، چون 
همه دچار نواقص زیادی هستیم 
و فاصله ما با چمران از دامنه تا قله 
کوه است. اما مهم برای ما حرکت 
و رفتن به س��وی چمرانی ش��دن 
اس��ت، به هر میزان و توانایی که 
ایجاد شود انسانها ظرفیتهایشان 
متفاوت اس��ت و همه نمی توانند 

نمونه بزرگی مانند چمران شوند.
 در واقع پیمودن راه مهم است. 
خود چمران هم راه را می پیمود تا 

به امام موس��ی صدر برسد، بنابراین 
الگوی انتخابی ما باید قابلیت رفتن به سوی خدا را داشته باشد. 

    مجمع برای سراسر کشور هم برنامه دارد؟
- تالش می کنیم در میان استانها و ش��هرهای گوناگون کشور، بتدریج 
جوش��ش های درونی در بین جوانان به وجود بیاید که درخصوص یک الگو 
مثل چمران به یک همگرایی برسند. الگوی دکتر چمران شخصیتی است 
که امام و مقام معظم رهبری او را ثمره نظام تعلیم و تربیت کش��ور معرفی 

می کنند.
 امام پس از شهادت ایش��ان فرمودند:»آیا ما می توانیم هنر مردان خدا را 
داشته باشیم هنر ایشان این بود که بدون هیاهوی سیاسی و خودنمایی های 
ش��یطانی برای خدا به جهاد خیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی و این 
هنر مردان خداست.« او با سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد و به حق 

رسید. آیا می شود ما هم این گونه باشیم؟ »مثل چمران«
و مقام معظم رهبري فرمودند: »انتظار من این است که فرآورده دانشگاه 
جمهوری اس��المی ایران نه به شکل استثنا، بلکه به ش��کل قاعده چمرانها 

باشند.« 
می خواهم بگویم ما می توانیم با یک الگو به توافق برسیم همه فرماندهان 
شهید و شهدا الگوهای ما هستند و ما وظیفه داریم فاصله مان را با شهدا کم 
کنیم و آنها را سرمش��ق خود قرار دهیم، اما برای هویت سازی جوان امروز 
و یک الگوی مورد توافق استداللهایی می ش��ود آورد که چمران قابلیتهای 
بهتری برای مطرح شدن دارد، به سبب وجهه علمی به عنوان چهار دانشمند 
بزرگ فیزیک پالسما، مسلط به چهار زبان دنیا، مخترع، هنرمند، ورزشکار 
دکتر- مهندس، عارف، عاش��ق، یک انقالبی راس��تین، یک فرمانده نظامی 

و مس��ؤولیت مهم در رده های باالی کشوری که 
داشت. یک سرباز واقعی برای ولی زمان خود، به 

گونه ای که ایشان در همه میدانها در قله بودند.
 پرداختن به تک تک ای��ن وجهه ها می تواند 

برای جوانان جذاب باشد. 
 برای جهان�ی کردن این الگ�و چه باید 

کرد؟
برای الگو ش��دن »ش��هید چمران« در جهان 
نخس��ت باید در جامعه در سراسر  ایران  نهضتی 
به راه انداخت و الزمه اش عزم ملی  جوانان است.

اگر در ای��ران بتوان چنی��ن جوانانی را تربیت 
کرد، همین ها س��فیرانی مانند چمران خواهند 
شد که اسالم راستین را در سراس��ر دنیا ترویج 
کنند.البته ساز و کارهایی چون راه اندازی مرکز 

گفتمان شهید چمران نیز تدبیر شده است.
    بحث اصلی در این چمران ش�دن چه 

باید باشد؟
_بحث اصلی هدفمندی در زندگی است، در 
واقع نقطه کانونی است که تمام تالشهای انسان 
به آن معطوف می شود انس��ان بی هدف، انسانی 

سردرگم است که به پوچی می رسد.
انس��ان بی هدف یک انس��ان بی هویت است 
در متون 17 نوع هویت دیده می ش��ود از هویت 
شناسنامه ای خانوادگی، شغلی، علمی اجتماعی، 
سیاسی و... تا هویت قومی، ملی، تاریخی و دینی 

و مذهبی.
 دانش آموز و دانشجویی که برای شاگرد اول 
شدن تالش می کند یک نوع هویت علمی را برای 
خود جس��ت و جو می کند.  انس��انی که هدفش 
کس��ب مدرک دکتراس��ت هم به دنبال کسب 
هویت علمی است. کسی که مسؤولیت پذیراست 

و  تدین دارد، هویت انسانی برایش مهمتر است.
    آی�ا ای�ن مش�کل از س�وی جامعه به 

جوانان تلقین نمی شود؟
- نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، همین 
است. باید دید هنجارهای اجتماعی کدام یک از 
این هویتها را در بین جوانان م��ا در اولویت قرار 
داده اس��ت. امروز وقت��ی هدف جوان��ان را جویا 
می شویم، بیش��ترین هدف آنها علمی، شغلی و 
رفاهی تعریف شده اس��ت. جامعه در ایجاد این 

هویت نقش اصلی را ایفا می کند.
پس ب��ه نظر می رس��د مهندس��ان فرهنگی 
باید نس��بت به تغییر اولویتهای زندگی جوانان 
نقش آفرینی کنند. افکار و هدفهای مادی سبب 
می شود اهداف جوانان ما سطحی و کوتاه مدت 

شود و نه به بیکرانه ها وصل شود.
     ویژگی های شهید چمران در نگاه شما 

چیست؟
- انسانهای متعالی اهدافش��ان متعالی است، 
چم��ران در زندگی دو ه��دف عم��ده را  دنبال 
می کرد او در یادداش��تهایش ه��دف اصلی خود 
را عش��ق به خدای بزرگ و اولی��ای الهی معرفی 
می کند. او می گوید؛ عشق هدف حیات و محرک 
زندگی من است. زیباتر از عشق چیزی ندیدم و 

باالتر از عشق چیزی نخواستم.
 ه��دف دیگرچمران تحقق اس��الم بدون مرز 
بود. او می خواست اسالم در همه کشورها بدون 
توجه به مرزهای جغرافیایی تحقق یابد، هر جایی 
که می رفت از آمریکا، مصر، لبن��ان در پی پیاده 
کردن احکام اسالم بود. او در مسیر انقالب جهانی 

حضرت مهدی )عج(  گام برمی داشت. 

{

{
{

پس به نظر می رسد }
مهندسان فرهنگی باید 

نسبت به تغییر اولویتهای 
زندگی جوانان نقش 
آفرینی کنند. افکار و 
هدفهای مادی سبب 

می شود اهداف جوانان ما 
سطحی و کوتاه مدت شود 

و نه به بیکرانه ها وصل 
شود 

ما هنوز نتوانسته ایم 
جوانانی مانند چمران 

تربیت کنیم، چون همه 
دچار نواقص زیادی 
هستیم و فاصله ما با 
چمران از دامنه تا قله 

کوه است. اما مهم برای 
ما حرکت و رفتن به 
سوی چمرانی شدن 

است
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با جوانان »مجمع جوانان شهید چمران«

چمران الگوی ماندگار است 
الگوپذیری و انتخاب الگوی مناسب 
می تواند برای جوانان مسلمان یک 
هدف مهم باشد. در شهر مشهد شماری 
جوان در مجمع جوانان شهید چمران 
گرد هم آمده اند تا با الگوپذیری از دکتر 
مصطفی چمران، پشت سر او حرکت 
کنند.
 هر چند عقیده دارند که رسیدن به 
قله ای به نام چمران خیلی سخت است، 
اما سعی آنها بر این همت استوار است 
که بتوانند برسند. برای شناخت آرا و 
عقاید این جوانان هر چند نتوانستیم 
همه را دورهم جمع کنیم، اما از هر یک 
از آنها پرسیدیم: 
»شما در سنی هستید که سه نسل از 
شهید چمران می گذرد، کدام ویژگی او 
شما را جذب خود کرده است؟«
خواندن پاسخهای متفاوت این 
جوانان از لطف خالی نیست. 

عفت زارع

    نقاشی های چمران
»حسین ساالرپیشه«، مهندس برق و قدرت و عضو شورای دبیران مجمع شهید چمران است. او درباره مهمترین ویژگی 
شخصیتی ش��هید چمران می گوید: مهمترین ویژگی ش��هید چمران که مرا تحت تأثیر خود قرار داد، جامع االضالع بودن 

ایشان بود. 
چمران در هر مبحثی یک شخصیت واالست. در هر فضایی و هر شاخصه ای از فضای معنوی، علمی، هنری، اقتصادی و... 
حرفی برای گفتن دارد.  برای نمونه در فضای معنوی می توان از دستنوشته هایش نتیجه گیری کرد که ایشان چه شخصیتی 
بوده یا در فضای علمی می توان گفت، ایش��ان از دانشمندان برجسته ایران بوده اس��ت. در فضای تخصصی و فنی در زمان 
جنگ می بینیم ایشان فردی با تفکر راهبردی بوده و اگر نقاشی هایش را نگاه کنیم، متوجه می شویم که چقدر روحیه لطیف 

و هنرمندی داشته. فضای سیاسی ایشان هم به همین ترتیب. در واقع شخصیت ایشان تبلور انسانیت است.

    الگو شدن
»حمید رضا قربانی«، مدرس دانشگاه و فوق لیسانس برق در این رابطه می گوید: شخصیت جامع و کامل شهید چمران، 
در الگو شدن مهم است، به طوری که در همه کارها از جمله خداشناس��ی، تقوا، علم، جهاد فی سبیل ا... حرفی برای گفتن 

داشته است.

    بهترین خدمت، کمک به محرومان
» حجت خسروی«، مدیر مجتمع آموزشی پرورشی شهید چمران و فوق لیسانس قرآن و احادیث است. او درباره عالقه 
خود به شهید چمران می گوید: به خاطر عالقه زیادی که به شخصیت شهید چمران دارم، برای کار مجتمع آموزشی شهید 
چمران را در روستای چاهک در 70کیلومتری جاده مشهد- سرخس انتخاب کردم. با وجود دوری مسافت و مشکالت راه، 
چون همیشه دوست داشتم مسؤولیت و خدمتی در این مجتمع داشته باشم، به عنوان معاون پرورشی فعالیتم را آغاز کردم و 
از امسال هم مدیریت مجتمع را بر عهده گرفتم. در بحث الگوپذیری بخصوص در مناطق محروم خیلی می شود از سیرت این 
بزرگوار الگوبرداری کرد. مدیریت جهادی و هجرتهایی که ایشان داشتند، برایم خیلی جالب و جذاب بود و هدفمان این بود 
که به همکاران فرهنگی و بچه ها، این قضیه را بفهمانیم که با امکانات بسیار محدود، اما با سعی و تالش جهادی و مضاعف که 

نظر مقام معظم رهبری هم هست و در این روزها بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است، می شود کار کرد.
رفیقی داش��تم که حرف خوبی می زد، می گفت: کاری کنیم ک��ه بماند نه اینکه بمانیم. بنابراین نام و رس��م و یاد چنین 
بزرگوارانی که سیرت علوی مدنظرشان بود، مهمترین چیزی اس��ت که هدف ما را تعیین می کند. شهید چمران هم دراین 
مسیرگام برداشت و همین خصوصیات ایشان، مهمترین مؤلفه های الگوبرداری خودم بود، همین که مدیریت ایشان مدیریت 

جهادی بود. اهل کوچ بود. مهاجرت می کرد و در مناطق محروم به بهترین راه ممکن خدمت می کرد.

    آزادیخواهی
»سید قاس��م وزیری«، فوق لیس��انس برنامه ریزی فرهنگی از جوانان فعال مجمع چمران پرسش ما را این چنین پاسخ 
می دهد: آزادیخواهی ش��هید چمران یکی از مشخصات برجسته ایش��ان بود که من جذبش ش��دم. به این معنا که شهید 
چمران هیچ وقت در ظرف زمان و مکان و شرایط و مقتضیات   آن زمان و مکان محدود نشده و آن چیزی که حق بوده و خدا 
می پسندیده را مطابق با شأن یک انسان انجام می داده است. ایش��ان آن طور که جامعه رفتار می کند، رفتار نمی کند و  آن 

کاری را که حق و متقیانه هست، انجام می دهد.

    کسب مدال طال در سوییس
 »سجادپورکیان«، دانشجوی برق دانشگاه فردوس��ی که به کار پژوهشی مشغول است.  در پاس��خ به پرسش ما درباره 
شخصیت شهید چمران می گوید: شخصیت شهید چمران از نظر علمی در سطح باالیی قرار داشت. ایشان در بهترین دانشگاه 
آمریکا شاگرد ممتاز بود و همه امکانات را هم در اختیار داشت. او آمریکا را به خاطرشیعیان ترک می کند و به لبنان می رود. 

وقتی هم می بیند کشورش در خطر است و به وجودش نیاز دارند، می آید و در جنگ شرکت می کند.
آنچه که از شهید چمران برایم خیلی جالب است اینکه شما نباید همیشه فقط رفاه خود را در نظر بگیرید، اینکه کشورت 

و اینکه تو کجا رشد کردی تا به اینجا رسیدی و چه دینی به کشورت داری، خیلی مهم است.
از او درباره اختراعش می پرسم، متواضعانه می گوید: آخرین اختراعی که انجام داده ایم، طرح روبات ورق زن کتاب برای 

معلوالن از طریق پردازش سیگنالهای مغزی است که در مسابقات جهانی کشور سوئیس مدال طال گرفت.

    معیارهای انسانی
» علیرضا توحیدی«، کارشناس ارشد آموزش ریاضی و معلم آموزش و پرورش است. 
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او می گوید: چمران با درسهایی که از ائمه)ع( می گیرد 180درجه با جو جامعه خودش 
تفاوت دارد و خیلی راحت پش��ت به جامعه می کند و دقیقا هم��ان راهی را که  می فهمد 
درست است، جلو می رود. اینکه انسان در محیطی مثل آمریکا درس می خواند  و معیارهای 
اصلی انسانیت مدنظرش هست، سبب می شود که در عزمش خللی وارد نکند، این بعد از 

شخصیت دکتر چمران برای من خیلی مهم است.

    چمران از مرگ نمی ترسد
محمد چاره ساز، لیسانس تاریخ و فلسفه و کارمند قطارشهری است. همچنین 15سال 

است که در مهدیه مشهد کار فرهنگی می کند. 
او می گوید: نوع الگوبرداری بستگی به آدم دارد. آن چه که برای خود من جذبه داشت، 
اینکه ش��هید چمران از مرگ نمی ترسید و ش��جاعت داش��ت.  کتاب »مرگ از من فرار 
می کند« را اگر بخوانید می بینید، موضوع مرگ که برای خیلی ها ترس��ناک اس��ت، برای 

چمران حل شده است. او از مرگ نمی ترسد.
من ترسو بودم، اما شجاعت چمران در من تأثیر زیادی گذاشت.

 کتاب لبنان چمران را هم بخوانید، می بینید که ایشان با شجاعت به وسط معرکه می رود 
و در سنگر اسراییل با فرمانده اش روبرو صحبت می کند. در مجموع وقتی شجاعت باشد از 

همه موانع می شود عبور کرد و به تکامل رسید.
چمران شجاعت علمی هم داش��ت، آنجایی که در کالیفرنیا با دانشمندان دیگر بحث 
می کند و دفاع می کند، یعنی موقعیت زمانی و مکانی و مالی و خیلی موضوعات دیگر که 
شاید برای ما مهم باشد، برای او مهم نبود. او برای دفاع از لبنان و فلسطین بحث می کند. 
در یک مؤسسه ای   با 11 دانشمندی که جوایز بین المللی بزرگی گرفته اند، بحث می کند 

و پس از آمریکا به لبنان می رود و این همه نشانه شجاعت ایشان است.
وقتی از آقای چاره ساز می خواهم که عکسش را ایمیل کند، با خنده می گوید: خواهش 

می کنم عکسم را جایی چاپ نکنید، من حوصله معروف شدن ندارم!

    ترک تحصیل 
حمید رمضانی، دانشجوی کارشناسی مدیریت حرفه ای تبلیغات فرهنگی در شهرداری 
مشغول به کار است. او می گوید: یکی از علتهایی که من به شهید چمران عالقه مند شدم، 
این است که چمران قانع به فتح یک قله نبود، او همه قله ها را فتح کرد و من چون نظامی 
گری را دوست دارم، فکر کردم که بیشتر شهدا در عرصه نظامی در دفاع مقدس ظهور پیدا 
کردند، ولی شهید چمران جزو معدود کسانی بود که عالوه بر اینکه نظامی گری اش خوب 

بود، در همه زمینه ها مثل علم- معرفت- عرفان نیز خوب بود.
سرشت بی نهایت طلبی چمران که دوست داشت همیشه در قله های افتخار و شاگرد 
نخست  باشد، مرا جذب خودش کرد و سبب ش��د که از ترک تحصیل خود پشیمان شوم 
واکنون با وجود متأهل بودن و مشغله ای که دارم، ادامه تحصیل دهم. یعنی متوجه شدم 
که می ش��ود کار کرد و هم به تحصیل پرداخت. درست است که ما نمی توانیم  دقیق مثل 
شهید چمران باشیم، ولی می توانیم ذوق و ش��وق فعالیتهایمان را در بحث فرهنگی و هر 

بحث دیگری از شهید چمران داشته باشیم.

    توصیه مادر
مرتضی مال میر هم فوق لیسانس مدیریت و کارمند بانک است. او مهمترین برجستگی 
شخصیتی ش��هید چمران را تقوای واقعی می داند و می گوید: همین تقوای واقعی سبب 

شد که چمران به اعتقاداتش پایبند باش��د، چه در کشور خودش و چه در خارج از 
کشورش. 

تقوای ایشان سبب می شود زمانی که از کش��ور خارج  می شود، سفارشی را که 
مادرشان به ایش��ان می کند، عمل کند و وقتی بر می گردد، در دستنوشته هایش 
هس��ت که می گوید، مادر! من به سفارش ش��ما که توصیه کردید »مراقب باش«، 
عمل کردم. هنگامی که از لبنان بر می گردد، همان راهی را که در فلسطین و لبنان 
برای کمک به نهضتهای آزادی بخش پیموده بود، در کش��ور خودمان به رهبری 

حضرت امام ادامه  می دهد.  

    شاگرد اول 
 حامد قالیباف، کارشناس مدیریت فرهنگی و فعال فرهنگی است. او مهمترین 
مسأله در الگوپذیری از ش��هید چمران را واقعی بودن و نزدیک بودن به رفتارهای 
واقعی در شخصیت ایشان می داند. او می گوید: شهید چمران در همه جنبه ها خود 

را به باالترین درجه رساند و همه جا شاگرد اول بود. 
وی  ادامه می دهد: از آنجایی که انس��ان فطرتی خداجو دارد و همیش��ه برای 
رسیدن به کمال در حال تالش است و با توجه به اینکه مخاطبان ما جوان هستند، 
هر جوان دوست دارد در نقش خودش اثرگذار باشد و در میدان فعالیت خود جزو 
برترینها باشد، پس برای رسیدن به این هدف دنبال الگوهایی می گردد که در گذشته 

و حال وجود داشته باشد.
 برای رسیدن به شخصیت چمران چند مس��یر را ما با هم جلو رفتیم. از جمله 
استفاده از گفته بزرگانی مانند امام که با همه ش��خصیت واالیی که دارند، شهید 

چمران را به عنوان الگو مثال می زنند و می فرمایند: مثل چمران بمیرید.
 و مقام معظم رهبری می فرمایند، خروجی دانشگاه های کشور نه به شکل استثنا، 
بلکه به شکل قاعده باید چمرانها باشند.  این نشان می دهد که بحث الگوپذیری از 

چمران می تواند برای جوان امروزی کاربرد داشته باشد.
راه دیگر که پیش رفتیم، این بود که مطالعاتی درباره شخصیت چمران داشتیم. 
از این مطالعات به اینجا رسیدیم که شخصیت ایشان دارای ابعاد گوناگونی است که 
همه ابعاد اعم از بعد علمی، بعد اخالقی، بعد خانواده، بعد معنوی، بعد مادی و بعد 
جهادی که الزم است، همه اش در وجود جوان امروزی باشد. همچنین ما در همه 
مسیرهایی که رفتیم، دیدیم دکتر چمران با اینکه در هر بعدی ورود پیدا می کند، 

اما هدف اصلی خود را که رسیدن به خداست، هرگز فراموش نمی کند. 
و به این ترتیب اثر گذار بودن شخصیت چمران در همه دوران زندگی اش و همه 

ابعاد شخصیتی اش بروز داشته است.

    والیت پذیری
خانم شهامت با خوش��رویی   از این گزارش اس��تقبال می کند و خود را دیپلم 
معماری و خانه دار معرفی می کند. او که در حوزه مشغول به تحصیل است، در پاسخ 
به پرسش ما می گوید: آنچه مرا جذب ش��خصیت دکتر چمران کرد، تسلیم شدن 
نسبت به رهنمود و فرمان والیت بود. او که خود در همه ابعاد در واالترین درجه های 
علمی و فرهنگی و معنوی و عرفانی و نظامی و ورزشی بود و یک دانشمند برجسته 
به حساب می آمد، با این همه، والیت پذیری او سرآمد و در برابر اسالم و والیت فقیه 

تسلیم محض بود.
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در این فیلم از چمران می بینیم و به جایش تأکید بیش از حد که فیلم بر کاراکتری 
مورد عالقه کارگردان، یعنی اصغر وصالی داشته است!

    خسته نباشید به حاتمی کیا، اما...
حاتمی کیا در ساخت »چ« البته که توانست یکی از خاطرات دردناک شهید 
چمران در روایت س��قوط بالگرد حامل مجروحان را به زیباترین ش��کل ممکن 
سینمایی کند و البته که به همین واسطه توانست بر سبد بشدت خالی تصاویر 
سینمای ایران از آن ش��هید بیفزاید. حاتمی کیا اما در تصویرسازی یک چریک 

چنان که باید، قدرتمند کار نکرد.
آنچه در ذهن مخاطبان ایرانی از چمران وجود دارد، مبارزی است که دست بر 
قضا با روحیات دفاع در شرایط سخت است که می تواند غائله پاوه را جمع و جور 
کند، اما در »چ« کمترین مبارزه طلبی در چمران دیده نمی شد و او در موضعی 

انفعالی، نظاره گر اتفاقاتی بود که رخ می داد.
البته که تصویرسازی حاتمی کیا از چمران برآمده از نگرش ذهنی شخص وی 
نسبت به این شهید اس��ت و همین که او همت کرده و نگره شخصی خودش را 

اجرایی کرده، باید به وی »خسته نباشید« گفت، اما... .
 امید که سریال چمران بیشتر از »چ« به کمک مخاطبان آید

سینما و تلویزیون ما بش��دت نیاز دارند به آن که بیشتر از اینها و با نگره های 
گوناگون به زندگی چمران بپردازند. جلیل س��امان، کارگردانی که در س��ریال 
»پروانه«، توانایی اش در تصویرسازی سریالهای مرتبط با کوران انقالب را به خوبی 
نشان داد، شاید بتواند در سریالش بخشهای کمتر دیده شده از آن همه صالبت و 

ایستادگی را که در روحیه شهید چمران بود، نشان دهد.

    به جای چمران از خواستگاری می گویند...
نمی توان از چمران سخن گفت و ابراز تأسف نکرد از  نهادهای سینمایی مرتبط 
با دفاع مقدس که به نام ش��هدایی مانند چمران بودجه می گیرند، اما به فانتزی 

سازی درباره دفاع می پردازند. 
زندگی چمران و چمرانها پر شده از خرده داستانهای دراماتیک که تمرکز بر 
یکی از آنها می تواند زمینه ساز س��اخت چندین درام پرهیجان و سراسر کشش  
باشد، اما نهادهای متولی ما وقتشان را صرف س��اخت درامهایی کرده اند که در 

حاشیه جنگ و ماجرای خواستگاری رزمندگان می گذرد!
البته که برخی از نهادها نیز که نامشان برآمده از دفاع است، به جای حمایت 
از طرحهای س��ینمایی مرتبط با بزرگان ایثار، بودجه مصوبش��ان را خرج تولید 

سریالهایی با محوریت مردان دوزنه می کنند!
اینهاست که نه تنها دل هر کس��ی که در دل جنگ بوده، بلکه تمامی آنها که 

غیرمستقیم درگیر آن بوده اند را سخت به درد می آورد.

    فردوسی تاریخ باستان را منظم کرد و فیلمسازان ما...
فیلمس��ازی درباره ش��هدایی مانند چمران، فقط و فقط تکلیف نیست. بلکه 

وظیفه ای است ملی برای کمک به غنای فرهنگی کشورمان.
 همان گونه که فردوسی توس��ی یک تنه همت کرد و با نگارش تاریخ منظم 
ایران باستان، شرایطی را فراهم کرد که این روزها تا کم می آوریم از رستم و زال 
و اسفندیار و سهراب بگوییم، سینماگران امروز ما هم وظیفه دارند که از چمرانها 
بگویند. باید در کمترین وضعیت ممکن، 10 فیلم متفاوت درباره چمران داشته 
باشیم که یک ایرانی در صد س��ال آینده، اگر خواست به بازخوانی تاریخ انقالب 
اسالمی بپردازد، وقتی به نام مصطفی چمران رس��ید، فقط روبه رو نباشد با یک 

مشت اطالعات مکتوب! 
باید چنان آثار سینمایی و تلویزیونی از آن شهید بزرگوار داشته باشیم که یک 
ایرانی ساکن در قلب کالیفرنیا هم وقتی در برابر این پرسش یک آمریکایی قرار 
می گیرد که ما به »آبراهام لینکن« می نازیم، شما چه دارید، او نیز نسخه ای از فیلم 

زندگی چمران را به دست آن آمریکایی بسپارد. 

وضعیت س�ینما و تلویزیون ما در بازخوانی زندگی ب�زرگان انقالب و دفاع 
خوب نیست. آن قدر که سرگرم به تصویر کشیدن کمدی و درامهای خانوادگی 
شده ایم، یادمان رفته که می توان با بودجه یکی از همین سریالهای پرحاشیه 90 

قسمتی، یکی دو فیلم استاندارد درباره بزرگان ایثار بسازیم.
حواسمان نیست که اگر درامهای بیوگرافیک بزرگان انقالب را نسازیم، دیری 
نمی پاید که همه دانش نس�ل جدید درباره این بزرگان - فقط و فقط - خالصه 
می شود در یک صفحه و ش�اید کم کم دو س�ه خط از کتابهای تاریخ یا معارف 

مدارس و شاید هم چند نقاشی دیواری.
مخاطب نسل نو را باید با ابزار روزگار نو به سمت شناسایی بزرگان کشاند و 

فراگیرترین ابزار هم سینما و تلویزیون است.

    زندگی دراماتیک چمران
در میان چهره های انقالبی شاید یکی از کاریزماترینها و نیز دراماتیک  ترینها برای تولید 

یک اثر تصویری، شهید مصطفی چمران است.
چمران نه تنها بواسطه دامنه مبارزاتی اش و حضور در سالهای ابتدایی انقالب به عنوان 
مدیر جنگهای چریکی، قابل تمرکز است  که زندگی پرفراز و نشیبش هم بدجوری به کار 

ساخت چندین فیلم سینمایی و سریال  می آید.
چمران نه تنها کودکی پرحادثه ای را گذراند، بلکه نوجوانی اش و به دنبال آن، روزگار 
جوانی  و تحصیل در دانش��گاه تهران نیز برای��ش پر از رخدادهای ریز و درش��ت و تغییر 

دیدگاه هایی است که گاهی بسیاری از جوانان نسل امروز نیز آن را تجربه کرده اند.
هر کدام از این بازه های زمانی می تواند زمینه س��از تولید یک فیلم یا قسمتی از یک 

سریال باشد. 
 فقط تمرکز بر زندگی کودک فوت شده چمران می تواند آغازی باشد بر یک سناریوی 

پرکشش.
از آن سو، حضورش در ایاالت متحده و تحصیل در دانشگاه ها تگزاس و برکلی و ازدواج 
با دختری آمریکایی به نام »تامسون هیمن« و چهار فرزندی که از این ازدواج داشت، نیز 

بار دراماتیک فراوان دارد.
 حتی اگر زندگی یکی از فرزندان وی )جمال( که در کودکی در استخر خانه پدر همسر 
چمران غرق شد، نقطه آغازین یک فیلمنامه باشد، طبیعی است که سناریویی پرکشش 

را شاهد خواهیم بود.
ادامه زندگی چمران در لبنان، آشنایی با امام موسی صدر و از آن سو، ازدواج با »غاده 

جابر«، نیز هر یک می تواند زمینه ای باشد برای خلق درام.
 بازگشت به وطن پر است از سکانسهای دیدنی

روزهای بازگش��ت مصطفی به وطن که دیگر نقطه عطفی است برای تصویری شدن. 
ارتباطی که آن شهید با امام خمینی)ره( داش��ت و حضورش در پاوه و رفع و رجوع غائله 
پاوه با کمترین نفرات و سپس پذیرفتن مسؤولیت وزارت دفاع و در نهایت، راه اندازی ستاد 
جنگهای نامنظم در ابتدای جنگ تحمیلی ه��م در صورت دقت و تمرکز می تواند زمینه 

ساز خلق آثاری دیدنی شود.
    سه دهه پس از چمران و فقط یک درام سینمایی و یک طرح تلویزیونی

اینها تنها فرازهای کلی هستند از زندگی شهیدی که سینما و تلویزیون ما چنان که 
باید به وی ادای دین نکرده اند.

 در این س��ه دهه و اندی که از ش��هادت چمران می گذرد، فقط یک فیلم سینمایی با 
محوریت آن ش��هید داریم به نام »چ« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و البته طرح یک 

سریال که جلیل سامان سرگرم نوشتن آن است.
درباره »چ« بسیار گفته شده و بسیار شنیده ایم، از نام فیلم که بیشتر از آن که یادآور 
شهید انقالب باشد، یک مبارز سوسیالیست را به یاد می آورد تا انفعال بیش از اندازه ای که 

حامد مظفری

چرا سبد سینما و تلویزیون از شهید مصطفی چمران خالی است؟
صد سال آینده، مخاطب ایرانی، چمران و چنته خالی سینما ...


