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جانباز «محمدحسن جعفری» ازچمران
و ماجرای 2کمپوت و یک خمپاره میگوید

چمران گفت :به شام
افـتخار میکنیم

عبدالهی

متفاوت بودن این گفت و گو از همان ابتدا با نشانههایی برایم مشخص
میشود .چهرهای کامال رسمی با لباسی رسمی ،در گوشهای از اتاق پذیرایی
خانه اش پرچم کشورش افغانستان قرار دارد و روی دیوار هم تابلویی است
از تصویر امام خمینی(ره) و آیت ا ...خامنه ای .نام ایران را به جز با پسوند
«اسالمی» بر زبان نمیآورد و بارها و بارها در صحبت هایش از الگو بودن
ایران اسالمی برای تمامی کشورهای جهان اسالم سخن میگوید.
شروع به صحبت که میکنیم متوجه میشوم که
جانباز «محمدحسن جعفری» سال هاست فعال
سیاسی است و همچنان حضور در عرصه سیاست
و تالش دیپلماتیک برایش اهمیت خاصی دارد.
سالها قبل مسئولیت مجمع فرهنگی انقالب اسالمی
افغانستان در ایران را عهده دار بود و حاال هم به
عنوان دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان فعالیت
میکند .یک پایش در ایران است و پای دیگر در
افغانستان .امروز ،نهم مرداد ماه  94هم که میهمان
او هستیم آخرین روزهای حضورش در قم است و
خودش را برای عزیمت مجدد به کابل آماده میکند.

پس فرصت خوبی است که با او درباره سالهای
حضورش در دفاع مقدس به گفت و گو بنشینم.
گفت و گویی که نگارش آن به همان شیوه سخن
گفتنش ،برایم جذاب تر است.
تاثیر یک نفس مسیحایی
زمانی که در جبهههای ایران اسالمی حضور یافتیم
ایده و افکار ارزشمند حضرت امام(ره) بود که ما
را به سوی جبههها کشاند .شاید آن وقت درک مان
به آن پیمانه (میزان) نبود که تجزیه و تحلیل کنیم
و موضوع را به پیمانه امروز درک کنیم .جوانهای
کم سن و سالی بودیم ،آن چه ما را به سوی جبههها

کشاند نفس مسیحایی امام و رهنمودها و رهبریهای
ایشان بود .تشخیص میدادیم جنگ مستکبران با
ایران اسالمی ،یعنی جنگ با همه مسلمانان و زدودن
اسالم .فکر میکردیم اگر ایران اسالمی از بین برود
در واقع تمام مسلمین لطمه میبینند.
پشیامن نیستیم...
این احساس را داشتیم که در کل جهان تنها ایران
کشور جمهوری اسالمی است و باور داشتیم که
جمهوری اسالمی ایران تنها نمونه واقعی یک نظام
برای مسلمان است که خداوند به مسلمانان هدیه
داده است .ولی امروز تحلیل و تجزیه ما این است
که نه تنها از رفتن به جبهههای ایران پشیمان نیستیم،
بلکه افتخار میکنیم که به عنوان یک مسلمان در
جبههها حضور داشتیم .ایران را یک کشور ارزشمند
میدانیم که عظمتش عظمت اسالم و مسلمین است
و اقتدار ایران اسالمی اقتدار تمام جهان اسالم
است .امروز ما رهبری خردمندانه امام خامنهای را
که میبینیم احساس میکنیم در گذشته اگر «شیخ
شلتوت» و «عبدو» و «سیدجمال» و دیگران به جهان
اسالم خدماتی کردند ،انقالب اسالمی و امام راحل

