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یادکردی از شهید ایرج رستمي  یار و همرزم دکتر چمران

 دوری مصطفی و ایرج
 چند ساعت بیشتر طول نکشید

   علیرضا محمدی
س��حرگاه 31 خرداد 1360 بود ک��ه به دکتر 
چمران خبر ش��هادت ایرج رستمي  داده شد. 
رستمي  از نیروهای ارتش بود که در کردستان 
با چمران آش��نا ش��د و از آن به بعد هرجا که 
دکتر  مي رفت، او نیز حاضر  مي ش��د. سروان 
ایرج رستمي  را ش��اید خیلی ها نشناسند. نام 
و تاریخ ش��هادتش زیر سایه خورشیدی چون 
چمران به محاق  مي رود. مثل خود رستمي  که 
دو سال آخر عمرش عین یک پروانه دور شمع 
وجود چمران  مي چرخید. اگر حضرت آقا در 
خصوص شهید رستمي  جمالت معروفش را 
بیان نمي کرد، شاید تا همین حد هم شناخته 
نمي ش��د. رهبری در خصوص شهید رستمي 
 فرموده اند: »بنده مکرراً او را می دیدم؛ می آمد،  
مي رفت. یک ش��بی با مرحوم چمران نشسته 
بودیم راجع به مس��ائل جبه��ه و کارهایی که 
فردا داش��تیم، صحبت می کردیم؛ در باز شد، 
همین شهید رستمي  وارد شد. چند روزی بود 
من او را ندیده بودم. دیدم سر تا پایش گل آلود 
است؛ این پوتین ها گل آلود، بدنش خاک آلود، 
صورتش خس��ته، ریش��ش بلند؛ اما چهره را 
که نگاه ک��ردم، دیدم مثل ماه می درخش��د؛ 

نورانی بود.«
  تکاور ورزیده هوابرد

شهید رستمي  س��ال 1320 در شهر آشخانه 
خراسان شمالی به دنیا آمد. پس از پایان دوران 

تحصیل مقدماتی، راهی س��ربازی در مشهد 
مقدس ش��د. پس از اتمام دوران س��ربازی به 
ارتش پیوست و به نیروی هوابرد شیراز منتقل 
شد. همزمان با خدمت در ارتش موفق به اخذ 
دیپلم شد و به دانشگاه افسری رفت. رستمي 
 که از نیروهای زبده و انقالبی تیپ هوابرد بود، 
بعد از پیروزی انقالب و شروع غائله کردستان، 
همراه تیپ به این خطه رفت و آنجا با ش��هید 
چمران آشنا شد. همسر شهید در این خصوص  
مي گوید: اولین گروهی که به کردستان اعزام 
ش��دند تیپ 55 هوابرد بود که همسرم همراه 
این تیپ بود. در آنجا با شهید چمران آشنا شد. 
بعد از چند ماه چمران ایشان را به عنوان معاون 
خودش انتخاب کرد.  مدتی کنترل و آرامش 
سردشت به عهده همس��رم بود. چون شهید 
رستمي  مسئول پاکس��ازی و پیدا کردن زاغه 
مهمات ب��ود، چندین بار به علت حساس��یت 
کارش مورد س��وءقصد قرار گرف��ت. در آبان 
1358 از ناحیه پا به ش��دت مجروح شد. او را 
به ارومیه منتقل کردند و ش��دت جراحت به 
قدری بود که پزشکان تصمیم گرفتند پایش را 
قطع کنند، ولی ایشان به هیچ وجه اجازه نداد 
این کار را بکنند. گفته بود من حاضرم بمیرم 
ولی با یک پا در این  جامعه زندگی نکنم. بمیرم 

بهتر است تا اینکه کسی به من ترحم کند. از 
ترحم بیزار بود.

  ارتشی بسیجی
شهید رستمي  بعد از مجروحیت در کردستان 
به تهران منتقل شد و حدود 9 ماه بستری بود. 
پس از بهبودی و با آغاز جنگ تحمیلی راهی 
جبهه  شد و خودش را به دکتر چمران رساند. 
او در حالی به جبهه جنوب  مي رفت که یگان 
خدمتی اش در آنجا مس��ئولیتی نداش��ت. در 
واقع رس��تمي  برای اینکه پیش چمران باشد، 
بس��یجی وار خودش را به اهواز رس��انده بود. 
همین اس��ت که مقام معظم رهب��ری نیز در 
یادکرد این شهید واالمقام  مي گوید: »ارتشی 
بود ولی آمده بود بسیجی وار وارد میدان شده 

بود«.
شهید رستمي  در اهواز عضو ستاد جنگ های 
نامنظم ش��د و پس از مدتی به دستور شهید 
چم��ران،  مرکز آم��وزش نیروهای س��تاد را 
تأسیس کرد و مسئولیت آن را برعهده گرفت. 
وی ب��ا طرح ریزی چندین عملی��ات، ضربات 
سختی به دشمن وارد کرد. اوج حماسه آفرینی 
ایرج رستمي  در جریان هجوم دشمن به سمت 
سوسنگرد بود. برای مقابله با دشمن در جبهه 
میانی خوزستان، رزمندگان ستاد جنگ های 
نامنظم، دهالوی��ه را که روس��تایی در غرب 
سوس��نگرد اس��ت، خط مقدم خودشان قرار 

داده بودند.

  فرمانده آزادسازی دهالویه
مدافعان دهالویه 10 روز سرسختانه در برابر 
دشمن مقاومت کردند تا اینکه 24 آبان 1359 
دشمن با اشغال این منطقه خود را به سوسنگرد 
رساند. پس از شکستن حصر سوسنگرد، جاده 
دهالویه و م��رز چزابه هن��وز در تصرف عراق 
بود. برای آزادسازی روس��تا و جاده دهالویه، 
عملیاتی در س��اعت 4:30 دقیق��ه بامداد  26  
خرداد  60  با تالش نیروهای ستاد جنگ های 
نامنظم و نیروهای س��پاه ب��ه فرماندهی ایرج 
رستمي  از دو محور به اجرا درآمد که منجر به 

آزادی دهالویه و عقب راندن دشمن شد.
ایرج رس��تمي  در جبه��ه دهالویه ب��ه عنوان 
فرمانده محور حضور داش��ت تا اینکه بامداد 
31 خرداد بر اثر اصابت گلوله توپ دشمن به 
شهادت رسید. خبر که به چمران رسید، به هم 
ریخت. س��ریع خودش را به دهالویه رساند و 
گفت: »خدا رستمي  را دوس��ت داشت و برد، 
اگر ما را هم دوس��ت داشته باش��د، می برد.« 
این دوری خیلی طول نکشید و لحظاتی بعد 
چمران نیز در همان محل شهادت شهید ایرج 
رس��تمي  با اصابت گلوله خمپاره 60 به شدت 
مجروح ش��د و حین انتقال به بیمارس��تان به 

شهادت رسید.
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  احمد محمدتبریزی
»مصطف�ی چمران« نام پرمس�مایی اس�ت. 
ابهتی دارد که به وقت شنیدنش، لرزه بر اندام 
دش�منانش می افتد. نام چمران افتخارآمیز 
اس�ت و هرگاه ای�ن ن�ام را با پس�وند دکتر، 
فرمانده و شهید می شنویم با افتخار سرمان 
را باال می گیری�م تا بگوییم این م�رد یکی از 
قهرمانان دف�اع مقدس مان اس�ت. چمران 
یک اعجوبه بود؛ ی�ک نابغه علمی،  یک نابغه 
جنگی و یک نابغه در اخالق و کردار. چمران 
ش�بیه هیچ کس نبود و به همین خاطر وقتی 
برای پی بردن به بزرگی او هر بار که در وجوه 
ش�خصیتی اش ریز می ش�ویم، نکته ای تازه 
جلوی چش�م مان می آی�د. مردی ک�ه از دل 
تاریخ روئی�د و مردمان زمان خ�ود را با یک 
پدیده آش�نا کرد و ب�رای نس�ل های بعدی 
الگو ساخت. الگوی ساده زیس�تی، تهجد و 
ستاندن حق مظلومان. تمام شیعیان به وجود 
شخصیت بزرگی چون چمران افتخار می کنند 
و او را از آِن خ�ود می دانند. یتیم�ان لبنانی 
وقتی می دیدند چمران قید همه چیز را زده 
و از امریکا آمده و دلس�وزانه برایشان پدری 
می کند، می فهمیدند دکتر برای زمانه ش�ان 
یک استثناس�ت. می گفت »م�ن آمده ام که 
فری�اد ضجه آلود ش�یعیان لبن�ان را در زیر 
آس�مان بلند ایران طنین انداز کنم«. وقتی 
همسرش غاده می دید که چطور مصطفی برای 
مظلومیت شیعه می گرید، می فهمید می توان 
در عین فرمانده و مرد جنگ بودن، دلی لبریز 
از عشق و احساس داشت. به قول غاده،  چند 
نفر مي دانستند چمران اشک هم مي ریزد؟! 
مثل هواي کوهس�تان! قابل پیش بیني نبود 
و م�را در آن اولی�ن دیداره�ا همین ها پابند 
کرد. ب�رای درک بزرگی روح چم�ران،  باید 
بس�یار خواند و در س�یره رفتاری اش دقت 
کرد و واژه به واژه مناجات هایش را مرور کرد.

  چمران در گزارش ساواک
امام خمینی،  مصطفی چم��ران را »جنگجویی 
پرهیزگار و معلمی متعهد« نامیده بود. ساواک 
در گزارش هایش در س��ال 1352 درباره سبک 
زندگی چمران اینگونه گزارش می دهد: »دکتر 
چمران در »الفای��ت« )امریکا( زندگی می کند 
و یک زندگی بی نهایت س��اده و ب��دون تجمل 
دارد... آدمی است بی نهایت مطلع در موضوعات 
مختلف. از نظر مذهب بس��یار متدین اس��ت و 
عده ای از دوستان و دانشجویان از این نظر با او 
مخالفت می کنند و می گویند یک دانشمند مثل 
دکتر چمران حیف نیست که تا این اندازه پایبند 
دین و مذهب باشد ولی او با خونسردی عجیبی 
که مخصوص اوست به این موضوع می نگرد و در 
مواقع بحث چون از اغلب آنها مطلع تر و باسوادتر 

است آنها را قانع می کند.«
زندگی زاهدانه و ساده زیستی چمران بر کسی 
پوشیده نیست. او تمام امکانات و فرصت ها برای 
داشتن یک زندگی مرفه در امریکا را رها کرد و 
راهی لبنان شد؛ شهر صور. شهری شیعه نشین 
که به خاطر اختالف��ات مذهبی وضعیت خوبی 
نداشت. دکتر از دل سرمایه داری مرفه امریکا به 
شهری محروم سفر می کند. در وصیت نامه اش 
درباره این س��یر و س��لوک عارفانه، درباره این 
انتخاب معن��وی و زندگی  اش می نویس��د: »از 
اینک��ه آمریکا را ت��رک گفتم، از اینک��ه دنیای 
لذات و راحت طلبی را پش��ت س��ر گذاشتم، از 
اینکه دنیای عل��م را فراموش ک��ردم، از اینکه 
از همه زیبایی ها و خاط��ره زن عزیز و فرزندان 
دلبندم گذشته ام، متأسف نیستم... از آن دنیای 
مادی و راحت طلبی گذش��تم و به دنیای درد، 

محرومیت، رنج، شکس��ت، اتهام، فقر و تنهایی 
قدم گذاش��تم.  با محرومیت همنشین شدم. با 
دردمندان و شکس��ته دالن هم آواز گش��تم. از 
دنیای سرمایه داران و س��تمگران گذشتم و به 
عالم محرومین و مظلومین وارد شدم. با تمام این 

احوال متأسف نیست.«
  غذای یتیم خانه

دکتر چمران همچنین در مناجات هایش خطاب 
به پروردگارش چنین می نویسد: »مقیاس ها و 
معیارهای جدید بر دلم گذاشت و خواسته های 
عادی و مادی و ش��خصی در نظرم حذف ش��د. 
روزگاری گذشت که دنیا و مافیها را سه طالقه 
کردم و از همه چیز خود گذشتم.« مال دنیا برای 
او هیچ بود. هیچ گاه فریفته اش نشد و نخواست 
دنیا و آخرت خود را آلوده به مسائل مادی کند. 
گاهی پیش می آمد که برای چندین روز وعده 
غذایی کاملی نمی خورد. چمران بیش از غذای 
تن، به غذای روح نیاز داش��ت. این روحیه را با 
خود به جبهه ها هم آورد. فرمانده ای که در اوج 
ساده زیستی زندگی می کرد. غاده روزهای بودن 
در کردستان را چنین توصیف می کند: »بیشتر 
روزهاي کردستان را در مریوان بودیم. آنجا هیچ 
چیز نبود. روي خاک مي خوابیدم. خیلي وقت ها 
گرسنه مي ماندم و غذا هم اگر بود هندوانه و پنیر 

و... خیلي سختي کشیدم.«
همچنین همس��ر ش��هید چمران از روزی در 
یتیم خانه می گوی��د که مصطف��ی هیچ غذای 
دیگری جز غذای یتیم خانه را نمی خورد. وقتی 
همس��رش می گوید: چرا غذاي شب عید را که 
مادر براي مان فرس��تاد نخوردید و نان و پنیر و 
چاي خوردید؟ در ج��واب می گوید: این غذاي 
مدرسه نیست. غاده مي گوید: شما دیر آمدید، 
بچه ها نمي دیدند ش��ما چي خورده اید؟ اشک 
چشمان دکتر جاري می ش��ود و می گوید: خدا 

که مي بیند.
روزی دیگر زمانی که در کردستان حضور داشت 
بر اثر کم غذایی و بی حالی، نیروها نگران حالش 
می ش��وند. می فهمند فرمانده س��ه روز چیزی 
نخورده و دم نزده است. پادگان شان در مریوان 
در محاصره قرار داشت و به ناچار نان خشک های 
س��الم را با آب مرط��وب کردن��د و هنگامی که 
می خواستند جلوی چمران بگذارند می گویند: 
»خجالت می کشیم بگوییم نوش جان«. دکتر 
تک��ه ای نان برم��ی دارد و در ده��ان می گذارد. 

چشم هایش را مانند کسی که مشغول خوردن 
بهترین غذاهاست می بندد و شروع به جویدن 
نان می کند. بع��د می خن��دد و می گوید: »اگه 
می دونستی همین نان خشک چه طعمی داره، 
هیچ وقت به خودت اج��ازه نمی دادی همچین 
ح��رف بزنی« و بعد ب��ا خونس��ردی و لذت نان 

خشک ها را می خورد.
  روزی که چمران شرمنده شد

چمران در حکم پدر برای یتیمان بود. از اعماق 
وجود برایشان دل می س��وزاند و نمی خواست 
ناراحتی شان را ببیند. عکسی که شهید چمران 
با زانوانی در بغ��ل در یتیم خانه به نقطه نامعلوم 
خیره ش��ده، هزاران حرف در دل خود دارد. در 
عکس های دیگر بچه ها پیرامونش هستند و به 
او به مثابه یک پدر می نگرند. یک پدِر بزرگ که 
همیشه هوایش��ان را دارد. آنها با وجود چمران 

احساس تنهایی نمی کنند.
چمران طاقت رنج های کودکان یتیم را نداشت. 
خودش را وقف آنها کرده بود. فاطمه نواب صفوي، 
فرزند شهید نواب صفوي درباره یتیم نوازی دکتر 
چمران می گوید: »م��ردم جنوب لبنان، به ویژه 
کودکان یتیم، بعد از امام موسي صدر، همه چشم 
امیدشان به شهید چمران بود و او را حامي و پدر 
مهربان خود مي دیدند و اغراق نیست اگر بگویم 

که او را تا حد پرستش دوست داشتند.« 
صادق طباطبای��ی نیز که زمانی هم��راه دکتر 
چمران در لبنان بود، حساس��یت های ایش��ان 
در قبال کودکان یتیم را چنین روایت می کند: 
»]چمران را[ دی��دم در دفتر کارش روی کاناپه 

نشس��ته و بلند      گریه می کند. به سر و شانه اش 
دس��ت کش��یدم و گفتم مصطفی چه شده؟ او 
اش��کش      را پاک کرد و گفت: »صحنه ای دیدم 
که اگر تو دیده بودی ق��درت تحمل من را هم 
  نداش��تی. وقتی جمال )پس��رم( را بغل کردم و 
بوسیدم چش��مم افتاد به یک پس��ر چهار ساله 
یتیم به نام بالل که آنجا پیش یک ستون ایستاده 
بود و با یک حسرتی به جمال نگاه می کرد. من 
     این صحنه را که دیدم شرمم آمد که چطور در 
حضور یک بچه یتیم به خودم اجازه دادم پسرم 
را بغل کنم« و نگران بود ک��ه چگونه از دل این 

بچه دربیاورد«.
اگر در میانه راه حتی زمانی که سوار بر ماشین 
بود و از این ده به آن ده می رف��ت و در میانه راه 
بچه ای ک��ه در خاک های کنار جاده نشس��ته و 
گریه می کند را می دید پیاده می شد، بچه را بغل 

می گرفت، صورتش را با دستمال پاک می کرد و 
می بوس��یدش. آن وقت تازه اشک های خودش 
سرازیر می شد. اولین بار که همسرش این صحنه 
را دید، فکر کرد مصطفی بچه را می شناسد. پس 
از سؤال،  مصطفی گفت: »نه، نمی شناسم. مهم 
این است که این بچه یک شیعه است. این بچه 
1300 سال ظلم را به دوش می کشد و گریه اش 

نشانه ظلمی است که بر شیعه علی رفته.«
  طرح ترور چمران در جنگ

یار و ش��فیق نیروهایش بود. مگر کس��ی با آن 
روحیه حساس، با آن همه لطافت و طبع هنری،  
می تواند موضعی از باال نس��بت ب��ه نیروهایش 
داشته باش��د؟ مگر چنین انس��انی که از همه 
چیزش در راه خدا و در راه دین اسالم گذشته، 
توان سختگیری نسبت به س��ایرین را دارد؟ به 
قول فرماندار نظامي سوس��نگرد، س��یدکاظم 
فرتاش، »چمران انس��اني ب��زرگ در چند بُعد 
بود و در هر بُعدي هم س��رآمد بود. یک نقاش و 
طراح حرفه اي که خطي زیبا داشت، از نظر سواد 
فني درج��ه یک بود و موش��ک هاي »مصطفي 
مصطفی« و »بش��یر« را خودش طراحي کرده 
بود و به ش��هید مصطفي مجد مي داد تا ساخته 

شوند.«
دش��من از همان اولین روزهای جنگ از شهید 
چمران با عنوان یک دردسر برای ارتش عراق یاد 
می کرد. طبق اسناد جنگی و به اذعان سرهنگ 
ستاد عبدالرش��ید عبدالباطن افسر ارشد واحد 
بازرسي لشکر و گارد س��ابق ریاست جمهوري 
عراق در ماه چهارم جنگ به عوامل ارتش بعث 
دستور داده می شود تا چمران را در لیست ترور 
قرار دهن��د. او اعتراف می کند که خونس��ردي 
چمران در جبهه باعث آش��فتگي روحي ارتش 

عراق شده بود.
ستاد جنگ های نامنظم که با همت و نبوغ چمران 
تشکیل شد، جوانان زیادی از اقشار مختلف جامعه 
خودشان را به این گروه رساندند. کارگر، مهندس، 
مکانیک، کارمند و حتی استاد دانشگاه در ستاد 
حضور داشتند و گروه همه تخصص ها و حتی افکار 
و عقاید مختلف را پذیرا بود. یکی از نیروهای ستاد 
جنگ های نامنظم درباره برخورد شهید چمران 
می گوی��د: »برخ��وردي که در مجموعه ش��هید 
چمران با ما مي شد کاماًل ما را جذب کرد. من آن 
زمان جواني بودم که شاید نمازم را هم نمي خواندم 
ولي وقتي به ستاد جنگ هاي نامنظم  رفتم آنچنان 
جذب ش��هید چمران، این انس��ان بزرگوار شدم 
که تا وقتي زنده بود اصاًل نمي توانس��تم به شهر 
خودم برگردم.« با وجود تکثر آرا هدف یکی بود، 
دفاع از میهن در برابر دشمن. همین کار را برای 
دشمنان س��خت کرد. آنها که بر به هم  ریختگی 
ارتش و نبود نیروی مسلح دیگری حساب کرده 
بودند، س��تاد جنگ های نامنظم غافلگیرش��ان 
کرد. در س��تاد تبعیضی میان نیروها نبود و همه 
می توانستند در گروه ش��رکت کنند. دکتر ایده  و 
شگرد خاصي براي ستاد داشت که هر کس لیاقت 
و شایستگي اش را نشان مي داد هر امکاناتي را که 
مي خواس��ت در اختیارش قرار م��ي داد. با وجود 
چمران هماهنگ��ی بین نیروهای ارتش، س��پاه 
و نیروه��ای داوطلب مردمی بود ک��ه در منطقه 
به وجود آم��د. در روزهایی ک��ه نیروهای نظامی 
انسجام کاملی نداش��تند، چمران به تنهایی یک 
وزنه سنگین برای جبهه ایران بود. فاتح سوسنگرد 
بود و فاتح قلب نیروهایش. شهید چمران لحظاتی 
قبل از شهادت در 31 خرداد 1360 در دهالویه، 
با تعبیری زیبا خطاب به دس��ت ها و پاهایش��ان 
می نویسد: »لحظات رقص من در برابر مرگ باید 
زیبا باشد« و این جمله کوتاه اما پرمعنی آخرین 

دست نوشته ایشان در طول حیاتش می شود.

پرتره های ماندگار از زندگی شهید مصطفی چمران

لحظه های رقص من در برابر مرگ باید زیبا باشد
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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س�اواک در گزارش های�ش در س�ال 
1352 درباره س�بک زندگ�ی چمران 
اینگونه گزارش می دهد: دکتر چمران 
در »الفایت« )امریکا( زندگی می کند 
و یک زندگی بی نهایت س�اده و بدون 
تجم�ل دارد... آدمی اس�ت بی نهایت 
مطل�ع در موضوع�ات مختل�ف. از 
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