زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ ﺷﮭﯿﺪ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان
ﭼﻤﺮان از ﻗﻠﺐ ﺑﯿﺮوت ﺳﻮﺧﺘﮫ و ﺧﺮاب ﺗﺎ ﻗﻠﮫ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻮھﮭﺎی ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ و در ﻣﺮزھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه از ﺧﻮد
ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯿﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ھﻤﯿﺸﮫ در ﻗﻠﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺷﯿﻌﮫ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﮔﺮوه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺒﺮﮔﺰاری » ﻣﮭﺮ«  :دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان در ﺳﺎل  ١٣١١در ﺗﮭﺮان  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .وی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﮫ اﻧﺘﺼﺎرﯾﮫ ،ﻧﺰدﯾﻚ ﭘﺎﻣﻨﺎر ،آﻏﺎز ﻛﺮد و در داراﻟﻔﻨﻮن و اﻟﺒﺮز دوران ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ را
ﮔﺬراﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ داد و در ﺳﺎل  ١٣٣٦در رﺷﺘﮫ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﯿﻚ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ.
ﭼﻤﺮان ﯾﻚ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .وی در ھﻤﮫ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺎﮔﺮد اول ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ١٣٣٧ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻤﺘﺎز ﺑﮫ آﻣﺮﯾﻜﺎ اﻋﺰام ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﮭﺎن در
ﻛﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ وﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﻜﺎ  -ﺑﺮﻛﻠﯽ  -ﺑﺎ ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺮﯾﻦ درﺟﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ اﺧﺬ ﻣﺪرك دﻛﺘﺮای اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ و ﻓﯿﺰﯾﻚ
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان از  ١٥ﺳﺎﻟﮕﯽ در درس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،در ﻣﺴﺠﺪ ھﺪاﯾﺖ ،و در درس ﻓﻠﺴﻔﮫ و
ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﺎد ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮭﺮی و ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﯽ ﻛﺮد و از اوﻟﯿﻦ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﻮد .در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﻣﺼﺪق از ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮭﺎردھﻢ ﺗﺎ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺖ  .ﺑﻌﺪ از
ﻛﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ  ٢٨ﻣﺮداد و ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﻟﻮای ﯾﻚ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ھﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎی او ﻋﻠﯿﮫ
اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮت از اﯾﺮان ،ﺑﺪون ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻗﺪرت ﺧﻮد ،ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ﺷﺎه
ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﮭﺎ را در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﭼﻤﺮان در آﻣﺮﯾﻜﺎ ،ﺑﺎ ھﻤﻜﺎری ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﺮﯾﻜﺎ را ﭘﺎﯾﮫ رﯾﺰی ﻛﺮد و از
ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻛﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ،ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻤﺘﺎزی وی از ﺳﻮی رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .او ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ﺳﺎل
 ١٣٤٢و ﺳﺮﻛﻮب ﻇﺎھﺮی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮫ رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( دﺳﺖ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺴﻮراﻧﮫ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز
ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ھﻤﻔﻜﺮ  ،رھﺴﭙﺎر ﻣﺼﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪت دو ﺳﺎل در زﻣﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ دوره ھﺎی ﭼﺮﯾﻜﯽ و ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ را ﻣﯽ آﻣﻮزد و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد اﯾﻦ دوره ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﻓﻮراً ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭼﺮﯾﻜﯽ ﻣﺒﺎرزان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺬھﺒﯽ ،از ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ورای اﺳﻼم  ،ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ در ﻣﺼﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﮫ
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﻗﮫ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻋﺘﺮاض ﻛﺮد  .ﻧﺎﺻﺮ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاض ﮔﻔﺖ ﻛﮫ ﺟﺮﯾﺎ ن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ آن ﻗﺪر ﻗﻮی اﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻛﺮد  .ﭼﻤﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ
ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﻣﺎ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﻛﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻜﺎت از ﻧﺎﺣﯿﮫ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﮫ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .از آن
ﭘﺲ ﺑﮫ ﭼﻤﺮان و ﯾﺎراﻧﺶ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﺼﺮ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻛﻨﻨﺪ.

ﺣﻀﻮر در ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﻌ ﺪ از وﻓ ﺎت ﻋﺒ ﺪ اﻟﻨﺎﺻ ﺮ ،اﯾﺠ ﺎد ﭘﺎﯾﮕ ﺎه ﭼﺮﯾﻜ ﯽ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﺑ ﺮای ﺗﻌﻠ ﯿﻢ ﻣﺒ ﺎرزان اﯾﺮاﻧ ﯽ ،ﺿ ﺮورت ﭘﯿ ﺪا ﻣ ﯽ ﻛﻨ ﺪ  ،از اﯾ ﻦ
رو دﻛﺘ ﺮ ﭼﻤ ﺮان رھﺴ ﭙﺎر ﻟﺒﻨ ﺎن ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﺗ ﺎ ﭼﻨ ﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕ ﺎھﯽ را اﯾﺠ ﺎد ﻛﻨ ﺪ.او ﺑ ﮫ ﻛﻤ ﻚ اﻣ ﺎم ﻣﻮﺳ ﯽ ﺻ ﺪر ،رھﺒ ﺮ ﺷ ﯿﻌﯿﺎن
ﻟﺒﻨ ﺎن ،ﺣﺮﻛ ﺖ ﻣﺤ ﺮوﻣﯿﻦ و ﺳ ﭙﺲ ﺟﻨ ﺎح ﻧﻈ ﺎﻣﯽ آن ،ﺳ ﺎزﻣﺎن »اﻣ ﻞ« را ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس اﺻ ﻮل و ﻣﺒ ﺎﻧﯽ اﺳ ﻼﻣﯽ ﭘ ﯽ
رﯾ ﺰی ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ  .اﯾ ﻦ ﺳ ﺎزﻣﺎن درﻣﯿ ﺎن ﺗﻮﻃﺌ ﮫ ھ ﺎ و دﺷ ﻤﻨﯽ ھ ﺎی ﭼ ﭗ و راﺳ ﺖ ،ﺑ ﺎ ﺗﻜﯿ ﮫ ﺑ ﺮ اﯾﻤ ﺎن ﺑ ﮫ ﺧ ﺪا و ﺑ ﺎ اﺳ ﻠﺤﮫ
ﺷ ﮭﺎدت ،ﺧ ﻂ راﺳ ﺘﯿﻦ اﺳ ﻼم اﻧﻘﻼﺑ ﯽ را ﭘﯿ ﺎده ﻛ ﺮده  ،در ﻣﻌﺮﻛ ﮫ ھ ﺎی ﻣ ﺮگ و ﺣﯿ ﺎت ﺑ ﮫ آﻏ ﻮش ﮔ ﺮداب ﺧﻄ ﺮ ﻓ ﺮو
ﻣ ﯽ رود و در ﻃﻮﻓﺎﻧﮭ ﺎی ﺳ ﮭﻤﻨﺎك ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ ،ﺑ ﮫ اﺳ ﺘﻘﺒﺎل ﺷ ﮭﺎدت ﻣ ﯽ ﺗ ﺎزد و ﭘ ﺮﭼﻢ ﺧ ﻮﻧﯿﻦ ﺗﺸ ﯿﻊ را در ﺑﺮاﺑ ﺮ ﺟﺒ ﺎر

ﺗ ﺮﯾﻦ ﺳ ﺘﻤﮕﺮان روزﮔ ﺎر ،ﺻ ﮭﯿﻮﻧﯿﺰم اﺷ ﻐﺎﻟﮕﺮ و ھﻤﺪﺳ ﺘﺎن ﺧﻮﻧﺨ ﻮار آﻧﮭ ﺎ ،راﺳ ﺘﮕﺮاﯾﺎن ﻓ ﺎﻻﻧﮋ ،ﺑ ﮫ اھﺘ ﺰاز
در ﻣﯽ آورد.
ﭼﻤﺮان از ﻗﻠﺐ ﺑﯿﺮوت ﺳﻮﺧﺘﮫ و ﺧﺮاب ﺗﺎ ﻗﻠﮫ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻮھﮭﺎی ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ و در ﻣﺮزھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه از ﺧﻮد
ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯿﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ وھﻤﯿﺸﮫ در ﻗﻠﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺷﯿﻌﮫ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات
اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﺳﺮخ و ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﺧﻮن ﭘﺎك ﺷﮭﺪای ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺮ ﻛﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی داغ و ﺑﺮ داﻣﻨﮫ ﻛﻮھﮭﺎی ﻣﺮزی اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮای اﺑﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻤﺮان و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
دﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از  ٢١ﺳﺎل ھﺠﺮت ،ﺑﮫ وﻃﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ھﻤﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد
را در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺧﺎﻣﻮش و آرام وﻟﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ھﻤﮫ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺻﺮف
ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوھﮭﺎی ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب در ﺳﻌﺪ آﺑﺎد ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺷﻐﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی  ،روز و ﺷﺐ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﻛﺮدﺳﺘﺎن را ﻓﯿﺼﻠﮫ دھﺪ .او در ﻗﻀﯿﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ » ﭘﺎوه « ﻗﺪرت اﯾﻤﺎن و اراده
آھﻨﯿﻦ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻓﺪا ﻛﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﺎﻧﺎت  ،ﻓﺮﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺻﺎدر ﺷﺪ  .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻛﻞ ﻗﻮا را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ارﺗﺶ ﻓﺮﻣﺎن داد
ﺗﺎ در  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﺎوه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮان واﮔﺬار ﺷﺪ.
رزﻣﻨﺪﮔﺎن از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻧﻘﻼب ،اﻋﻢ از ﺳﺮﺑﺎز و ﭘﺎﺳﺪار ﺑﮫ ﺣﺮﻛﺖ در آﻣﺪﻧﺪ وﺑﺎ ﺗﻜﯿﮫ ﺑﺮ ھﻤﮫ ﺗﺠﺎرب اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﯾﻤﺎن،
ﻓﺪاﻛﺎری ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻗﺪرت رھﺒﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی دﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮان ﺑﮫ ﺷﻜﻮھﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯿﮭﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻋﺮض ١٥
روز ھﻤﮫ ﺷﮭﺮ ھﺎ و راھﮭﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ ﻛﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﮫ ﺗﺼﺮف درآوردﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻛﺮدﺳﺘﺎن از ﺧﻄﺮ ﺣﺘﻤﯽ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛﺮد ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺷﻌﻒ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
دﻛﺘﺮﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان از ﻃﺮف ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ،اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ،ﺑﮫ وزارت دﻓﺎع ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ .وی در ﭘﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ارﺗﺶ  ،ﺑﮫ ﯾﻚ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
وﺳﯿﻊ ﺑﻨﯿﺎدی دﺳﺖ زد ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺴﺎزی ارﺗﺶ و ﭘﯿﺎده ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺷﮭﯿﺪ ﭼﻤﺮان در اوﻟﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ
در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص در ارﺗﺶ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ ارﺗﺶ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .وی در ﯾﻜﯽ از ﻧﯿﺎﯾﺸﮭﺎی ﺧﻮد ﺑﻌﺪ ازاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻨﺴﺎن ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ » :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮدم آﻧﻘﺪر ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ و آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺮا از ﺑﺎران ﻟﻄﻒ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺳﺮﺷﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ
ﺧﺠﻠﻢ و آﻧﻘﺪر ﺧﻮد را ﻛﻮﭼﻚ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻛﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﻋﮭﺪه آن ﺑﮫ در آﯾﻢ .ﺗﻮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ده ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﻋﮭﺪه
ﺑﺮاﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﮭﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﻢ«.
ﭼﻤﺮان ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺰارش
ﻛﺎر ارﺗﺶ را اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ،دوران ﺣﻤﺎﺳﮫ ﺳﺎز و ﭘﺮﺗﻼش دﯾﮕﺮی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  .دﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮان در آن
دوران ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻛﺎﻣﻞ اﯾﺜﺎر ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و در ﻋﯿﻦ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﻛﺎر ﻣﺪاوم و ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻮد  .او ﺑﻌﺪ
از ﺣﻤﻠﮫ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﮫ ارﺗﺶ ﺻﺪام ﺑﮫ ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان و ﯾﻮرش ﺳﺮﯾﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ھﺎ و روﺳﺘﺎ ھﺎ و ﻣﺮدم ﺑﯽ دﻓﺎع  ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
آرام ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم اﻣﺖ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ اﺟﺎزه اﯾﺸﺎن و ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی  ،آﯾﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﻛﮫ در آن زﻣﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ اﻣﺎم در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﮭﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد  ،ﺑﮫ اھﻮاز رﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻛﮫ
او ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﻮد را در ﮔﺮداب ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﻜﻨﺪ و ھﺮاﺳﯽ از ﻣﺮگ ﻧﺪاﺷﺖ ،از ھﻤﺎن ﺑﺪو ورود دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺷﺪ و در ﺷﺐ اول
ﺣﻤﻠﮫ ﭼﺮﯾﻜﯽ ای را ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺎﻧﻜﮭﺎی دﺷﻤﻦ ﻛﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﮭﺮ اھﻮاز ﭘﯿﺸﺮوی ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻏﺎز ﻛﺮد.

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ﮔﺮوھﯽ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن داوﻃﻠﺐ را ﺑﮫ ﮔﺮدﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻛﺮد وﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻧﺎن ،ﺳﺘﺎد ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
را در اھﻮاز ﺗﺸﻜﯿﻞ داد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻛﻤﻜﻢ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داد .اﯾﺠﺎد واﺣﺪ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺮای
ﺳﺘﺎد ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﯾﻜﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﻮد ،ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﻤﻚ آن ﺟﺎده ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ھﺎی آب در ﻛﻨﺎر رود ﻛﺎرون و اﺣﺪاث ﯾﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﮫ ﻃﻮل ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﯾﻜﺼﺪ ﻣﺘﺮ در ﻣﺪﺗﯽ ﻛﻮﺗﺎه
آب ﻛﺎرون را ﺑﮫ ﻃﺮف ﺗﺎﻧﻜﮭﺎی دﺷﻤﻦ رواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻄﻮری ﻛﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺪی
ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻜﺮ ﺗﺴﺨﯿﺮ اھﻮاز را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از ﺳﺮدﺷﻤﻨﺎن ﺑﮫ دور ﻛﺮد.
ﯾﻜﯽ دﯾﮕﺮ از ﻛﺎرھﺎی ﻣﮭﻢ و اﺳﺎﺳﯽ او از ھﻤﺎن روزھﺎی اول ،اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ارﺗﺶ ،ﺳﭙﺎه و ﻧﯿﺮوھﺎی داوﻃﻠﺐ ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﻮد ﻛﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎزده اﯾﻦ ﺣﺮﻛﺖ و ﺷﯿﻮه ﺟﻨﮓ ﻣﺮدﻣﯽ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺎﻛﺘﯿﻚ
ﻼ ﻓﻜﺮ آن را ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﻛﮫ اﺑﺮ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻗﺒ ً
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .او ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﮫ ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﺑﺮود وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ﺟﺪی اھﻮاز ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ دوﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﯾﻚ ھﺰار ﻧﻔﺮ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻛﺮده و ﺑﮫ ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد  .آﻧﺎن ﺑﮫ ﻛﻤﻚ دﯾﮕﺮ ﺑﺮادران
ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﭘﯿﺎﭘﯽ دﺷﻤﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﯾﺄس دﺷﻤﻦ از ﺗﺴﺨﯿﺮ اھﻮاز ،رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق ﺳﺨﺖ ﺑﮫ ﻓﺘﺢ ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد دل ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ روﯾﺎی ﻗﺎدﺳﯿﮫ را ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻛﻨﺪ و
ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ آن ﺷﮭﺮ ﻣﻈﻠﻮم ﺣﻤﻠﮫ ﻛﺮد و ﺳﮫ روز ﺗﺎﻧﻜﮭﺎی ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺷﮭﺮ را در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .روز ﺳﻮم ﺗﻌﺪادی
از آﻧﮭﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ داﺧﻞ ﺷﮭﺮ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﮔﺰارش ﻣﮭﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ  :دﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮان از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﻌﺪادی از ﯾﺎران و
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺠﺎع ﺧﻮد در آن ﺷﮭﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ آﺷﻔﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﺗﻼش ﺧﻮد وﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ،ارﺗﺶ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ﻛﮫ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﻚ ﺣﻤﻠﮫ ﺧﻄﺮﻧﺎك وﺣﻤﺎﺳﮫ آﻓﺮﯾﻦ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران را در
ﻛﻨﺎر ارﺗﺶ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮ و ﺷﯿﻮه ای ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎده اھﻮاز ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ﺑﮫ دﺷﻤﻦ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ .
ﺷﮭﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﯾﺎراﻧﺶ ،ﺑﮫ ﺷﻮق ﻛﻤﻚ و دﯾﺪار ﺑﺮادران ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه در ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ،ﺑﮫ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﻛﮫ
در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﺎﻧﻜﮭﺎی دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او ﺳﺎﯾﺮ رزﻣﻨﺪﮔﺎن را ﺑﮫ ﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ وﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ
ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻦ اﻧﺪاﺧﺖ؛ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﻛﮫ ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺘﯽ در ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻛﻤﺎﻧﺪوی دﺷﻤﻦ از ﭘﺸﺖ ﺗﺎﻧﻜﮭﺎ ﺑﮫ او ﺣﻤﻠﮫ
ﻛﺮدﻧﺪ و او ﻧﯿﺰ در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺠﺎوز ،از ﻧﻘﻄﮫ ای ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ دﯾﮕﺮ و از ﺳﻨﮕﺮی ﺑﮫ ﺳﻨﮕﺮدﯾﮕﺮ ﻣﯽ رﻓﺖ .ﻛﻤﺎﻧﺪوھﺎی
دﺷﻤﻦ او را ﺑﮫ زﯾﺮ رﮔﺒﺎر ﮔﻠﻮﻟﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎﻧﻜﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی او ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ و او ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ و ﺑﺪون ھﺮاس
از اﻧﺒﻮه دﺷﻤﻦ و آﺗﺶ ﺷﺪﯾﺪ آﻧﮭﺎ ﺳﺮﯾﻊ ،ﭼﺎﺑﻚ ،ﺑﮫ آﺗﺶ آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﮫ و ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺳﻨﮕﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ داد .
در اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ھﻤﺮزم ﭼﻤﺮان ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯿﺪ و اوﯾﻚ ﺗﻨﮫ ﺑﮫ ﻧﺒﺮد ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ داد و ﺑﮫ ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺗﺎ
آﻧﻜﮫ در ﺣﯿﻦ » رﻗﺼﯽ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﯿﺪان« از دوﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎی ﭼﭗ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎی زﺧﻤﯽ ﺑﺮ ﯾﻚ ﻛﺎﻣﯿﻮن ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮد
و ﺑﮫ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺖ  .او ﺑﮫ ﻛﻤﻚ ﺟﻮان ﭼﺎﺑﻚ دﯾﮕﺮی ﻛﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﮭﻠﻜﮫ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ داﺧﻞ ﻛﺎﻣﯿﻮن ﻧﺸﺴﺖ واز داﯾﺮه
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﺎرج ﺷﺪ.
دﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮان ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻛﺎﻣﯿﻮن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در اھﻮاز رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﻚ ﺷﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ
وﺑﻌﺪ از آن ﺑﮫ ﻣﻘﺮ ﺳﺘﺎد ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ رﻓﺖ و دوﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﺎی زﺧﻤﯽ و دردﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﻛﺎر ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ .ﺣﺘﯽ در ھﻤﺎن ﺷﺒﯽ ﻛﮫ
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد ،ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺷﮭﯿﺪ ﻓﻼﺣﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮕﺮ ،٩٢ﺷﮭﯿﺪ ﻛﻼھﺪوز،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﭙﺎه و ﺳﺮھﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﻛﮫ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد او ﺑﻮد( ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﺎم در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران )ﺷﮭﯿﺪ
ﻣﺤﻼﺗﯽ( در ﻛﻨﺎر ﺗﺨﺖ او در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪ .او در ھﻤﺎن ﺣﺎل و ھﻤﺎن ﺷﺐ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﷲ اﻛﺒﺮ را
ﻣﻄﺮح ﻛﺮد.
ﺷﮭﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺑﮫ رﻏﻢ اﺻﺮار و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ  ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺗﺮك اھﻮاز و ﺳﺘﺎد ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﮫ
ﺗﮭﺮان ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﻧﺸﺪ  .ﺗﻤﺎم ﻣﺪت را در ھﻤﺎن ﺳﺘﺎد ﮔﺬراﻧﺪ ،در ﻛﻨﺎر ﺑﺴﺘﺮش و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ،ﻣﻘﺪار
ﭘﯿﺸﺮوی دﺷﻤﻦ و ﺣﺮﻛﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮدی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و او ﻛﮫ ﻗﺪرت و ﯾﺎرای ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ،داﺋﻤﺎً ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﻃﺮﺣﮭﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ھﺎی ﺳﺎزﻧﺪه در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اراﺋﮫ
ﻣﯽ داد .

ﭼﻤﺮان ﭘﺲ از زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ اﻣﺎم اﻣﺖ و ﺑﯿﺎن ﮔﺰارش ﻋﺎزم ﺗﮭﺮان ﺷﺪ .ﺑﮫ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم رﺳﯿﺪ و
ﺣﻮادﺛﯽ را ﻛﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎی ﺧﻮد را اراﺋﮫ داد .ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﻧﯿﺰ ﭘﺪراﻧﮫ و ﺑﺎ
ﻣﻼﻃﻔﺖ ﺧﺎﺻﯽ رھﻨﻤﻮدھﺎی ﻻزم را اراﺋﮫ ﻣﯽ داد.
دﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮان از ﺳﻜﻮن و ﻋﺪم ﺗﺤﺮﻛﯽ ﻛﮫ در ﺟﺒﮭﮫ ھﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ داﺋﻤﺎً رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﺮد ﻛﮫ ﺑﺎاراﺋﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺑﺘﻜﺎری ﺣﺮﻛﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد .او اﺻﺮار داﺷﺖ ﻛﮫ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﮫ ﺗﭙﮫ ھﺎی اﷲ اﻛﺒﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺎن ﺣﻤﻠﮫ ﺷﻮد
و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﻨﮓ ﭼﺰاﺑﮫ ﻛﮫ ﻧﺰدﯾﻜﯽ ﻣﺮز اﺳﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﺮاﻗﯽ و ﻣﺮز ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ آﻧﺎن ﻗﻄﻊ
ﺷﻮد .ﺑﮫ ﮔﺰارش ﻣﮭﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﯽ و ﯾﻜﻢ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه  ،١٣٦٠ﺑﺎ ﯾﻚ ﺣﻤﻠﮫ ھﻤﺎھﻨﮓ و ﺑﺮق آﺳﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﷲ اﻛﺒﺮ ﻓﺘﺢ ﺷﺪ
ﻛﮫ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻮد .
ﺷﮭﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺑﮫ ھﻤﺮاه رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺠﺎع اﺳﻼم در زﻣﺮه اوﻟﯿﻦ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻛﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﷲ اﻛﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ
دﺷﻤﻦ ھﻨﻮز در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﻛﺮد او و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﺠﺎﻋﺶ اﯾﺮج رﺳﺘﻤﯽ ،دو روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﯾﺎران ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﻓﺪا ﻛﺎری و ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺗﭙﮫ ھﺎی ﺷﺤﯿﻄﯿﮫ )ﺷﺎھﺴﻮﻧﺪ( را ﺑﮫ ﺗﺼﺮف در درآورﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﷲ اﻛﺒﺮ ،ﭼﻤﺮان اﺻﺮار داﺷﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻛﮫ دﺷﻤﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻛﻨﺪ ،ﺑﺴﻮی ﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ و ﺧﻮد او ﻃﺮح ﺗﺴﺨﯿﺮ دھﻼوﯾﮫ را ﺑﺎ
اﯾﺜﺎر و ﮔﺬﺷﺖ و ﻓﺪاﻛﺎری رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎن ﺑﺮ ﻛﻒ ﺳﺘﺎد ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﺮج رﺳﺘﻤﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺷﮭﺎدت
در ﺳﯽ ام ﺧﺮداد ﻣﺎه  ١٣٦٠ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﷲ اﻛﺒﺮ ،ﭼﻤﺮان در ﺟﻠﺴﮫ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع
در اھﻮاز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﷲ اﺷﺮاﻗﯽ ﺷﺮﻛﺖ و از ﻋﺪم ﺗﺤﺮك و ﺳﻜﻮن ﻧﯿﺮوھﺎاﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮد و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را
از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺎن را اراﺋﮫ داد .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﺑﻮد ﻛﮫ در آن ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺖ و ﻓﺮدای آن روز،
روز ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ھﻮﻟﻨﺎﻛﯽ ﺑﻮد.
در ﺳﺤﺮ ﮔﺎه ﺳﯽ و ﯾﻜﻢ ﺧﺮداد  ، ١٣٦٠اﯾﺮج رﺳﺘﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﻄﻘﮫ دھﻼوﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯿﺪ و ﺷﮭﯿﺪ دﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮان ﺑﺸﺪت از
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ اﻓﺴﺮده و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد .ﻏﻤﯽ ﻣﺮﻣﻮز ھﻤﮫ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎد ،ﺑﺨﺼﻮص رزﻣﻨﺪﮔﺎن و دوﺳﺘﺎن رﺳﺘﻤﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد .ﺷﮭﯿﺪ ﭼﻤﺮان ،ﯾﻜﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ را اﺣﻀﺎر ﻛﺮد و ﺧﻮد ،او را ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﺑﺮد ﺗﺎ در دھﻼوﯾﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی رﺳﺘﻤﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﻨﺪ  .در ﻟﺤﻈﮫ ﺣﺮﻛﺖ ،ﯾﻜﯽ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎدﮔﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ » :ھﻤﺎﻧﻨﺪ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻛﮫ ﯾﻜﺎﯾﻚ ﯾﺎران ﺣﺴﯿﻦ )ع(
ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻤﺪار او)رﺳﺘﻤﯽ( ھﻢ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯿﺪ و اﯾﻨﻚ ﺧﻮد او آﻣﺎده ﺣﺮﻛﺖ ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ اﺳﺖ«.
ﺑﻄﺮف ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد و در ﺑﯿﻦ راه ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﷲ اﺷﺮاﻗﯽ و ﺷﮭﯿﺪ ﺗﯿﻤﺴﺎر ﻓﻼﺣﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮد .ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر
ھﻤﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪﻧﺪ وﺑﮫ ﺣﺮﻛﺖ اداﻣﮫ دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻜﮫ ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭼﻤﺮان ھﻤﮫ رزﻣﻨﺪﮔﺎن را در ﻛﺎﻧﺎﻟﯽ ﭘﺸﺖ دھﻼوﯾﮫ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد ،ﺷﮭﺎدت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﺎن را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺒﺮﯾﻚ و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ
ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺤﺰون و ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻏﻢ ﻓﻘﺪان رﺳﺘﻤﯽ ،وﻟﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺮ ﻧﻮر و ﭼﮭﺮه ای ﻧﻮراﻧﯽ و دﻟﯽ ﻣﺎﻻ ﻣﺎل از ﻋﺸﻖ ﺑﮫ
ﺷﮭﺎدت و ﺷﻮق دﯾﺪار ﭘﺮوردﮔﺎر ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا رﺳﺘﻤﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﺮد و اﮔﺮﺧﺪا ﻣﺎ را ھﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺮد«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﮫ او را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارد و ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻤﺮان در آن ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺣﯿﻦ ﺳﺮﻛﺸﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻃﻖ و
ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺑﺮ اﺛﺮ اﺛﺎﺑﺖ ﺗﺮﻛﺶ ﺧﻤﭙﺎره ھﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯿﺪ.

