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 مقدهم 
یااد وخااهره از جاان گایشاااتگی هاا، رشاااادت ها ، و ایثارگری های       

رزمندگان چیزی است که ریشه در فطرت پاک انسان دارد وبا گیشت 

 زمان هرگز و هرگز کهنه نخواهد شد.  

دفتر امور ایثارگران با هدف زنده نگه داشاااتن خاهره جان فشاااانی های 

ای حال وآینده با آن ها اقدام به این دلیرمردان وآشااانا ساااازی نسااال ه

 نموده است .  ی آتش وخون و شهادتچاپ وانتشار خاهره آن روزها

خط مقدم عنوان مجموعه کتاب هایی اساات که بر اساااس مصاااحبه با   

رزمندگان هشات ساال دفاع مقدس که در دانشگاه علوم پزشکی تهران   

ساات. ا مشاغول فعالیت وخدمت هسااتندتهیه وبه زیور هبع آراساته شااده  

برگی زرین از  خط مقادم باا ایثاار و جان فشاااانی   رزمنادگاانی کاه در    

و دین خود روا  سرزمینرشاادت های مردم این سارزمین را برای حف    

 داشته اند.

 در این قسمت  مصاحبه با جانبازان زیر را می خوانید:    

 گلریدکتر   محمود   ب

 یمحمد گیب یدکتر   محمدتق

 زاده انیابوالفضل  ساالر

 یدکتر  محمد رضا  ظفرقند

 ینفردین  علی

 یقناعت نیدکتر   حس

 دکتر   اصغر مال زاده  جلودار

 امورايثارگران دانشگاه





 گلری ب    محمود  دکتر : 1فصل 
 

   ميديد یبه چشم  م دست خدا را
 گلریبمحمود دکتر  گفتگو با

 تهرانی علوم پزشک معاون توسعه منابع دانشگاه

 هشت سال دفاع مقدس یو جانباز گرام

 

سال است که با اعتقاد راسخ درحوزه معاونت توسعه دانشگاه  4 دکتر

 اتیهشاات سااال دفاع مقدس و در عمل ثارگرانیاز ا یو  کندی تالش م

ز ا .ددار هیفق تیبه وال یافر ومختلف شااارکات نموده عشااا  وعالقاه    

ه دارد ک دیوآرام اساات و تاک نیمت یفرد شااانیبارز ا اتیجمله خصااو

 در دانشگاه استفاده شود.   رگرانثایا یهای از توانمند دیبا

 د؟ییبفرما یدکتر لطفا خودتان را معرف یآقا

  واکنون درمعاونت توساااعه دانشاااگاه خدمت  گلرهساااتمیمحمود ب دکتر

 ییدوران دبسااتان،راهنماهسااتم . ،متولد شااهرسااتان اشااتهارد    مکن یم

ا توجه ب رستانیدر اواخردب .اشتهارد گیراندم دررا  رستانیاز دب یوبخشا 

داشتم  جیکه  بابساا یکیکه داشاتم و به واساطه  ارتبان نزد   یه سان کم ب

در آن زمان پدرو برادرم   .بروم یاتیعمل مناه باه   جزم نمودم  را معزم

. اما بعد از ساااه ماه پدرم وساااتمیدرجبهاه بودند ومن هم به جمع آنها پ 

 33/05/  10بود و 05/  33/ 4 خیبرگشاااتنااد. اعزام من درتااار یموقت
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 و میدید یدرآن زمان ما آموزش مقدمات .آغازشد 5یکربال اتیعمل

ماه درمنطقه بودم و  34از شیب یهورکله ب میشاااد یاتیوارد منطقاه عمل 

کنکوردادم ودر امتحان   04گرفتم. در سااال  یاتیرا در منطقه عمل پلمید

تهران قبول شدم.  یدانشاگاه علوم پزشااک  یهمان ساال رشاته داروسااز   

من بعداز پنج سال فارغ  یساال اسات  ول   0ه رشات  نیدر ا لیهول تحصا 

 .  دموکارنمه شروع ب یدولت یشدم. وبعدازآن دردستگاه ها لیالتحص

 ؟دیشرکت داشت یاتیدکتر درچه عمل یآقا

 اتیعمل نیاکه نصرچهار اتیمجنون، عمل رهيپنج، جز یربالک

ر ست دا ادمی. میداد یاریبسا  یشاهدا  اتیعمل نیدرا .بود ارساخت یبسا 

و  قبضه کیصبح با  بودم و از شب تا 310خمپاره   یجمع ،تایعمل نیا

 صاابح روز بعد .شااد کیگلوله شاال 3145که انجام دادم  یبا شاامارشاا 

       نیا یتمام رغمیعلاما  .نداشاااتندحرکت  هیچکادام از رزمنادگان حال  

که به امام وکشااورشااان داشااتند با جان   یبا توجه  به عالقه ا های سااخت

 یقطعه ا حتیحاضاار نشاادندآن ها  دادند. یمه مودل به حرکت خود ادا

که در آن شااارکت  یگرید اتیرا از دسااات بدهند. عمل ازخاک خود

   .بود 01المقدس تیبداشتم 

که به بار بود نیاول یبرا  00درساااال  ما .شاااده بود پاییرفته آتش بس 

ه حمله شروع ب شیروهاین تیبا تقودوباره عراق  که میرفت یم یمرخصا 

در  .میبه منطقه رفت روزه ناا تماام مااند و مجدد    4 ماان  یمرخصااا .کرد

تش که آاین رغمیعل .میدرساه راه خرمشاهر مساتقرشد   واقع  دیپاساگاه ز 

جا به همان من رستانیدوران دب یها یسه نفر از همکالس ،شده بود تبسا 

 انشاءاهلل شفاعت آنان شامل ما هم بشود. .شدند لیشهادت نا عیدرجه رف

 ؟  دییبازگونما مانین براخودتا ییسواب  اجرا از



00   محمود بیگلردکتر     

در  انریمعاون درمان دانشگاه ا یانتصااب من توساط دکتر انصاار    نیاول

ماه  بعد معاون درمان شبکه و  0شابکه بهداشات درمان کرآ آغازشاد.    

روز هم  کیآن مجموعاه شااادم  و  یماال  یساااال معااون ادار  1بعاداز  

ه ب بعدازآن انتقال که شااهرسااتان کرآ  به من واگیارشااد. شااب تیریمد

سال هم معاون توسعه  4وسپس به بودجه و دارو و ادانشگاه در بخش غی

 در خادمات همکاران در    رهمیدر دو ساااال اخ؛ رانیمناابع دانشاااگااه ا  

 تهران مشغول هستم.  علوم پزشکی دانشگاه

 ؟دییبفرما یدکتر لطفا خانواده را معرف یآقا

سن  کهولت و پدرم با توجه به کنندی م یدر اشاتهارد زندگ  پدرومادرم

شغول م یخود دسات برنداشته و به شغل کشاورز   یها تیهرگز از فعال

 دیکه رم  دارد با ییاساات که انسااان تا آنجا نیا دگاهشااانید .هسااتند

 .ستاپنبه وگندم و...  نهیمحصوالت آنها در زم  .ساتد یخود با یپا یرو

 تالیخواهرم  بعداز تحص.هم درآموزش وپروش مشغول هستند انبرادر

را  انرستیم اول دبپسر ؛را انتخاب کرده است. دو فرزند دارم ینه دارخا

اقعا وخانواده  یبرادختر  است.کالس چهارم م دختر و ه،رسااند  انیبه پا

 یهمسااارم شااااغل در آموزش وپروش  وبه عنوان مرب  رحمت اسااات.

 ی منبرا یگاه خوب هیهمسرم تک باشد. یمشاغول به خدمت م  یپرورشا 

از  یکند و بخشااا یکمک م یلیخ یشااخصاا   یچون در زندگ. اساات 

 دهیرا ناد وقت زحمات او چیه .است شاان یمن به عهده ا یها تیمساوول 

 . رمیگ ینم

 ؟دیعالقه داشت یبه رشته داروساز ایآ

ارتش  هیبورس یرشاته پزشک  یعالقمند بودم و ازهرف یمن به داروسااز  

 دمن ساااازگارنبو اتیبا روح طیکه آن محاین هم قبول شااادم به خاهر
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از انتخاب   .دادم حیدانشااگاه تهران را ترج یداروساااز .انصااراف دادم

 . ستمین مانیپش هرگز یداروساز

 دید بودعالقمن اریبساا دیکه داشاات یکه با توجه به ساان کم دیفرمود 

 جاذبه  جبهه چه بود؟   دیبرو یاتلیکه به مناه  عم

بود  ییراهنما یلیتحص یکه از اول در ما شاکل گرفت ازدوره   یتیذهن

شاااد  امر باعث نیو هم میداشااات جیکه با بسااا یکیارتبان نزد لیا باه دل 

از . شاااود  یمیهب هیروح تیو باعث تقو دیما را عوض نما ینگرشاااها

مضااااعف در ما   یها زهیامام انگ یو رهنمودهاا  ندایا خون شاااه یهرف

 بچه های یودفاع ازمملکت اسالم  یریپی تیوال وخلوص  کرد. جادیا

 نیما ا فهیوظ .نده باشدر جبهه حضورداشت ث می شاد رزمنده بود که باع

  جبههخط مقدم  یدفااع از نظام مقدس، شاااتابان به ساااو   یبود کاه برا 

 .نفر بود 31تعداد ما  میبود رستانیکه در دب یاست در دوران ادمی. میبرو

من هم  ند.و به جبهه رفت ندکالس درس را رها کرد از آن ها  نفر ازدهیا 

 نآشد. بعداز شش ماه  یم لیکالس با دونفر تشک نیا همراهشان بودم. 

 شد.  لیکالس تعطکل و  وستندیدونفرهم به جمع ما پ

ا از لطف  دیپنج حضاااورداشااات  یکربال اتیکه در عمل  دینمود اظهار

 د؟ییگوب  اتیخاهرات آن عمل

 میارودگاه کوثر وارد منطقه شاااد بود بعد ازآموزش از اتیا عمل اواخر

به  لیخورد تبد یگلوله م یوقت. بود یهوریک واقعاا خااک شااالمچه   

     که  یبه محض ورود زمان ،میباارکاه وارد شاااد   نیاول .شاااد یترکش م

 رزمندگان ترکش از یکی یبه بازو  میوارد ساانگر شااو  میخواساات یم

  ی هیه از چنان روحرزمند نیا .اصاابت کرد و دسات  راساتش قطع شد   

رد و به ک یرا زمزمه م نیاحسی نیاحسا ی رلبیکه ز بود برخوردار ییباال
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 یاه یسخت ،درآن منطقه رزمندگان  میتوانم بگو ی. مدادی م هیما روح

ان رزمندگ ثاریهفته در آنجا بودم واقعا ا کیمن حدود  دندیکشاا یادیز

رقم  انریا یکربال اممنطقه  به ن نیا لیدل نیبه هم .بود ریوصاااف نااپای  

 کیرا به  آن ،تندداش 5 یکه رزمندگان درکربال ییها رشاادت  .خورد

 کرد.  لیتبد  یحماس خیتار

 کیبود    300مساااوول  خمپاره  یکی از رزمندگانپنج  یبعاداز کربال 

از  ردهدییرا تغ شیخواست جا یکه ماینبه محض . را انجام داد کیشال 

به بدنش اصااابت کرد و تمام بدنش از باال  ای خمپاره  یمتر  90فاصااله 

 :"تندبه ما گف میاورا به درمانگاه برد که یزمان. شاااد دهیتراشااا نییبه پا

با  یول ."کشاااد یهنوزدارد نفس م :"میگفت " ید؟را آورد نیا یچ یبرا

لبخند می زد وآرامش  .داشتبسیار باالیی  هیمجروح  روح نیا حال نیا

 آنمالحظه واقعا  .دیبه شااهادت رساا  بعد مدتیاو خودراحف  می کرد. 

 داشت.   ییزابس ریانسان تاث ندهیآ یرو ها تیوضع

 نالهآه و در حالمجروح  .بودم ی سنگرگرفتهمجروح راست در کنا ادمی

 را او رگید یدوباره پهلوو  ها شاااکم اورا نشاااانه گرفتند  یبعثکاه   بود

 برای .دنتربرسانپکویلهرف باند هه اورا ب هدو نفررا مامورکردند ک. زدند

 نییه پاب رماهو یاز کوه ها ن به هلیکوپتر بایددایوشااه  انانتقال مجروح

حرکت   ی بودمتر 80تا 40درفاصاااله  کهباه هرف باند   می رفتیم وبعاد 

 ود.ب سخت می کردیم .به این شکل حمل مجروحان به پایین بسیار

  زیل نییبه پا  امدادگرانهمراه  ناامسااااعاد بود کاه مجروح به    راهنقادر ا 

 ریتصااو ،مشااکالت همه نیابا  .برخورد کردندند وبه صااخره ها دخور

بت را بتواند ث یماندن ادیبه  یصااحنه ها نیچن نیکه ا مینداشاات همداربر

که  یها با عشاا  وعالقه ا یسااخت نیاکند. اما رزمندگان باتوجه به همه 

 . دندیخر یداشتند تمام مشکالت را به جان م



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  01

در مجموعه  ادهیساعت ما را پ 31تا 31المقدس شاش در حدود   تیدرب

ته وکوفته همه منتظر  بودند که اذان حرکت دادند  خس یکوهساتان  یها

 یربارچیمرتب منطقه توسط ت .آماده شاوند  اتیعمل یبرا ندیصابح بگو 

انجام  یتوانستند کار ینم یدفاع یروهایو ن شد یباران م ریها  ت یعراق

 یشااارویپ توانساااتندی رزمندگان نم یاعالم شاااد ول اتیلدهند  رمز عم

دساات خدا را به چشاام   طیشاارا نیما در ا .بود ادیز روهایتلفات ن. کنند

. تندخوبی داشااا هیرزمندگان روح .کرد یخداوند  کمک م ،میدید یم

من   .میکرد دایدسااات پ اتیبه اهداف عمل یتاا حدود  باه همین دلیال  

  اتیملع نیکساااب کردم در ا یادیا ز یتجرباه هاا   0المقادس   تیا درب

منون  سااالح نیکردند وکاربا ا یکار  م 00با خمپاره  شااتریرزمندگان ب

 .  دیکامل داشته باش ییآشنا  310که ازقبل باخمپاره به اینبود 

 د؟یدکتربا دوستان دوران جنگ ارتبان دار یقاآ

ه کا  ی، فرمااناده گردان  میباا فرمااناده گردانم هنوز درارتباان هسااات     بلاه 

 حس میتوان یآن موقع را م یقطع اسااات وهنوز ارتباان معنو  شیدوپاا 

انواده خ یبا اعضاااا میه دوباره بتواناز برکاات جناگ بود ک   نیو ا میکن

 .  میداشته باش کیارتبان نزد مانیها

درخط ایآ د.یدانش آموز بود دیرفت یکه به جبهه م یدکتر زمان یآقا

   ؟شما فراهم بود یدرس خواندن برا طیجبهه شرا مقدم

امال را ک کیزیفما بود. کیزیمعلم ف کیگاه کوثرهم رزم  ما  ودار در 

 هیهرزمندگان ت یبرا یمتعدد یها کتاباو .میگرفت دای شانیدرخدمت ا

 نیمساااوول .کند جادیرا درماا ا  زهیخود بااعاث شاااد انگ   نیبود وا هکرد

 نیا .دیبه درس خواندن توجه داشته باش دیداشتندکه  با دیتاک رساتان یدب

  یشا آموز یو در مجتمع ها رداشاتند یتاث یلیما خ لیافراد در ادامه تحصا 
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 یکردند حت یم یهه وجنگ بودند با ما همکارجب یکرآ کاه ازبچه ها 

ند ددا یما قرار م اریرزمندگان اساااالم را دراخت یتمام جزوات آموزشااا

هه ها بودند که درجب یثارگریمعلمان  ا .میکه مبادا ما از درس غفلت کن

رزمندگان و آموزگاران  نیب ای و روابط دوستانه ؛دانند یم هیما روح به

ما  یبرا را یآموزشاا یها طیمح نیوانسااتند اتآن ها شااکل گرفته بود. 

 ریبد .کردنند یشااارکت م اتیدر عمل زین اتیکنند و در زمان عمل ایمه

 شد.  لیشهادت نا عیبه درجه رف 0المقدس  تیب عملیاتما  در کیزیف

 د؟یمجروح شد یاتیدکتر درچه عمل یآقا

شاااده  یدساااته بند روهایکه ن  والفجر هشتتت اتیآخرعمل درمرحله

ودرسامت راسات لشکر    ،درسامت چ  لشاکرمحمد رساول اهلل    .بودند

 بعدازظهر که فشار کیساعت  یحوال .بودمستقرشده  30 یالشهدا دیس

 به کمک ی دیگرلشکرها واردشد،لشاکرحضارت رساول     یرو یادیز

 یبعثن دشاام یول .ندیآ  یلشااکر پرداختند وتوانسااتند بردشاامن فا   نیا

شااته باشااد شااروع به بمباران   رزمنده دا یروهایچون نتوانساات غلبه برن

فته ه کیو  میشااد ییایمیشاا ،حمله نیا انینمود که ما در جر ییایمیشاا

ود خ لیمدت  بنا به م نیازا ماارا باه نقااهتگااه اهوازمنتقال کردناد. بعد      

 .میبرگشت مقدم به خط مجدد

 ؟دییبازگونما مانیبرا دیکه ازجبهه دار یخاهره ا نیبهتر

 دیبرادرشاااه  یازهر . منب همسااارم بودخااهره ازجبهه ، انتخا  نیبهتر

 نیازا یادیجا دارد که  .مبا همسارم آشانا شد   دیوح دیبه نام شاه  شاان یا

آشاانا شاادم و  او با  9نصاار اتیکه در عمل میداشااته باشاا بزرگوار دیشااه

 راه ما قرارداد.   بود که خداوند برسر یقفیتو
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 دیابه نظرشااما ب یدکترجنگ هم تبعات مثبت داشاات وهم منف یآقا

ثبت آن توجه به تبعات م شااتریوب میکم کن یکه ازتبعات منف میچکارکن

 م؟یکن

م ک ینکردند و حت یگیار هیافراد سااارما ینظرمن بعادازجناگ رو   باه 

 یسااامانده  بعد ازجنگ اگر .رزمندگان هم شااد از یبه بعضاا یتوجه

          مختلف اساااتفاده  یاز خادماات آنهاا درعرصاااه ها    شاااد و یم یقیدق

دث حا ،آنان بوجود آمده یکه االن برا یازحوداث یلیدخیاش کردند یم

ر دهم که دفت یم شاانهادینشااد پ یبه جانبازان هم توجه یشااد. حت ینم

 یسااع.شااود ژهیکنند و به آنان توجه و ییافراد راشااناسااا  نیا ثارگرانیا

ا ب . مییاساااتفاده نما یوآموزشااا یتیریمد یهاا دربحث ها  از آن میکن

.  چون میینما ماه یاساااالم را ب انقالب و میتوان یافراد م نیا یریبگاارگ 

 یحت مینیب یچناانچااه م  .دیااکن دایا د پیااتوان یافراد نم نیا از دلساااوزتر

هم  آنان .انقالب هستند گرانقدر  ثارگرانیدانشگاه هم از خود ا یروسا

 .باشااند ثارگرانیبا ا اریهم دوش وهم یسااامانده نیدارند که درا لیتما

 باشد. دیمف اریبس یجامعه دانشگاه یتواند برا یافراد م نیا ییشناسا

 .گاه بوددانش ستمیبه س مربون دیکه اشاره فرمود یموارد دکتر یآقا

 بکنند؟  دیچکار با ثارگرانیخود ا

 یزهایبا برنامه ر  نکهیا ایمختلف و  یتشااکل ها و انجمن ها لیتشااک با

 نیتدو و یمختلف آموزش یبساته ها  یانجام کارها  و هراح یبرا  یدق

جام ان تر یراهبرد یتواند به نوع یحرکت م نیا یاتیا عمل یبرنااماه هاا   

ار کن .به ح  خود زودتر برساااند یافراد به خواساااته ها یاز هرفشاااود. 

ه رساند تا ب یم ضرر تسمیها در وهله اول به سا  جموعهم نیاز ا دنیکشا 

 شاااتریهساااتند  ب تیخالق یکاه دارا  یخوب اسااات از افراد .خود فرد
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  به مناهمربون بعداز جنگ تنها  یهرحال سااازندگه ب .شااود اسااتفاده

شود  یافراد سامانده نیتوسط ا یادار یساختارها دینبود بلکه با یجنگ

استفاده  میدانشاگاه را به سرانجام برسان  یها از رساالت  یبخشا  میتا بتوان

دان را مر اه نیا کهباشااد. چرا دیدانشااگاه مف یتواند برا یگروه م نیازا

 هساااتند که اعتقاد یافراد نیاز دلساااوزتر.آن ها نده اا لقب دادادعا  یب

 به نظام دارند و امتحان خود را پس داده اند.   یخاص

 ؟میچکارکن دیروح با جسم و یسالمت یبرا

 میامر شرکت ده نیرا در ا جیوبسا  میشاکل ده  دیبا یمعنو یها کالس

را  رارگثیا یبچه ها یاساایوساا یدتیعق یبا فعال کردن مجموعه ها ایو 

 تیااتقو ینوع میتوان یهااا م یزیبرنااامااه ر نیو  بااا ا میهم جمع کن دور

 از آن یادیز یعده  نکهی. کما امیبوجود آور  ثاارگران یرا در ا  یروح

 یگران خوب لیتوانند تحل یم نکهیا ایهساااتند و  متازم انیقاار  هاا جزء 

و تن لم فکرسااا میاگر بتوان که دیدان یم مجموعه دانشااگاه باشااند. یبرا

 یانت رسخدم  میتوانمی  میکن جادیفرد ا کیساالم وعملکرد سالم در  

 .  میرا بهتر ادامه ده

 ؟ ستیورزش موردعالقه تان چ دکتر یآقا

 پونگ   نگیو پ شنا

 شما کدام دوره بود؟ یمقطع دوره زندگ نیبهتر

 که ازدواآ کردم. یودوم زمان ؛جبهه بودم خط مقدم که در یزمان

 آخر؟  سخن 

بل از قاست.  دهیبه دست ما نرس یاسالم  به سادگ انقالب و نیا  که نیا

ه کوتا یلیخ یبرهه زمان کیماا هم در . دهاا تالش کردنا   یلیخانقالب 
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ی رویپ هیفق تیوال همچنین از .میده هیارا یزیخادماات ناچ   میتوانسااات

شود  یکه برما حاکم م یهرسخت نماییم. مهیواساالم را ب  تا کشاور  کنیم

که فصل  هیفق تیوال اوامر و بر میبردار هیفق تیت از والدس دیهرگزنبا

ون درواقع اگرست .میباش عینظام است مط تیواسالم تیالخطاب جمهور

 انشیانشاءاهلل ا .میده یازدست م را زمانیهمه چ میدست بده از را مهیخ

انقالب به دساات  نیباشااد تا ا یهوالنوسااال عمرشااان مسااتدام  انیسااال

   برسد. ی اشصاحب اصل



 

 یمحمد گیب  یمحمدتق    :  دکتر2فصل  
 

 را قطع کنند. ميکه پابود نيبرا میتصم
 یمحمد گیبمحمد تقی گفتگو با دکتر 

، ICUفوق تخصص  یهوشیمتخصص ب ،دانشگاه یعلمتیاعضو  ه

   کانسر تویانست ژهیبخش و سیرئ

 هشت سال دفاع مقدس یو جانباز گرام

نجام شااود که با آنچه از در صااحنه جنگ ا یدیجدالزم بود حرکت 

بود، متفاوت باشااد و فرماندهان  وسااتهیاول جنگ تا آن زمان به وقوع پ

ز حرکت، عبور ا نیآن نااتوان بااشاااناد. ا    ینیب شیپ زازیعراق ن ینظاام 

 فااو بود.  رهیمنطقاه مهم شاااباه جز   ریارونااد و تساااخ ضیرودخاانااه عر 

حبه با انچه درزیرمی خوانید مصاااوالفجرهشاات برای همین اجرا شااد .  

 .است در این عملیات دکتر بیگ محمدی جانبازشرکت کننده 

 

 د؟یینما یدکترلطفا خودتان را معرف یآقا

درتهران  3190 ماهبهشاااتیهساااتم در ارد یمحمد گیب یمحمدتق من

و من فرزند هفتم خانواده  میمتولد شااادم. ما هشااات خواهر وبرادرهسااات

 نیع مقاادس و جز اولاز برادرانم، از آزادگاان دوران دفااا  یکیهساااتم. 

شااته در ر سااانسیلبود که از اسااارت برگشااتند. همساارم فوق ییهاگروه

در  سیمختلف، باه تدر  یهاا و هم اکنون در ساااازماان  یروانشااانااسااا  
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 نیمشااغول هسااتند. حاصاال ا یزندگ یهاو مهارت یآموزشاا یهانهیزم

ساات. پساارم امسااال در رشااته ادختر  کیپساار و  کیازدواآ دو فرزند 

 سال دارد و سال سوم دبستان است. 8شده است و دخترم  عمران قبول

  د؟یخود را در کجا گیراند التیتحص

در  انرستیتهران و دوره دب آبادیدر منطقه ناز ییو راهنما ییابتدا دوران

انقالب،کارگر و دو  دانیواقع در م رستانیدب کیدو سال اول و دوم در 

 09رساندم و. در سال  نایبه پا عصار یدر مدرساه ول  رساتان یساال آخر دب 

 را گرفتم.   پلمید

 د؟یآورد یرو یدکتر چه شد که به رشته پزشک یآقا

در من به وجود آمد و با خود  رساااتانیو دب ییحس از دوران راهنما نیا

 یدر رشته پزشک 00را ادامه دهم. در سال  یعهد بساتم که رشاته پزشک  

قبل از دوران  یقبول شااادم. ول 1تهران با رتبه  یدانشاااگاه علوم پزشاااک

و به  .کردمیبه رساااالت باالتر که آن هم جنگ بود فکر م ییدانشاااجو

 نام کردم.   اهلل ثبتمحمد رسول 14را جزم در لشکر  عزم لیدل نیهم

 یکیآباد، به اعزام ما از تهران به کرمانشااه و از آنجا به شهر اسالم  نیاول

 میاز تقساااو بعااد  م،یمنتقاال شااااد یاتیاامنطقااه عمل یهااااز اردوگاااه

 د.ذوالفقار منتقل کردن 14  یت غاتیما را به واحد تبل روهادرهرواحد،ین

که  ییهاکار گریو د یخطاه ،یریتصاااو یمثال کاارهاا    یغاات یامور تبل

 یبود بر عهده ما گیاشتند. بعد از مدت کوتاه یو بصر یبه سمع مربون

درخط ماا را به منطقه مهران  اعزام و در گردان انصاااار در واحدپدافند  

لشااکر به  یروهاین ییمجدد جابجا یاول مسااتقرشااده،ودرمدت کوتاه 

شاااروع  یبرا ییهازمزمه هاییجابجا نیجنوب انجام شاااد. با شاااروع ا 

  .دیرسیبه گوش م  8والفجر  اتیعمل



10 محمد تقی بیگ محمدی    دکتر       

سبت ن اتیعمل نیبود.ا ریشساد کارون و بهمن  کیمحل اساتقرار ما نزد 

 شاااروع یز  اروند،براها ساااخت تر بود بعد ازعبور ا اتیا عمل گریباه د 

 شد.   نییتع ام القصرمنطقه  اتیعمل

 ن،گروهیکردند. اول یشرویشروع به پ روهاین ،با دساتور فرماندهان ارشد 

منطقاه آغااز کرد. و به    نیخود را در ا اتیا لگردان ماالاک بود کاه عم   

شده بود.دشمن  یدهخوب سازمان زیچ همه گر،ید یهادنبال آن گردان

 کیدهان فرمان یول گرفتیرگبار م ریز ایرا تقرب منطقاه  ،باا آتش کور 

 نی. ادادندیخود ادامه م یشااارویلحظاه درناگ نکردناد و همچنان به پ   

در آن منطقه  روهایتا کارخانه نمک ادامه داشااات.سااارانجام ن یشااارویپ

شروع  ی را کار سانگر ساز  هیت اولاها در همان سااع مساتقر شادند. آن  

و مرتاب شاااروع باه پاتک    نبودناد  کاار یهم ب یعراق یروهاا یکردناد. ن 

 اتیگفت عمل توانیها چند روز ادامه داشااات.مپاتک نی. اکردناد یم

ما و  یبرا ییهاگاه نیبه کم لیا کاه آن جاا تباد    یبود باه نحو  یساااخت

خودش را  اصخاا یدگیااچیپ اتیا عمل نیدر واقع ا .دشااامن شاااده بود 

 .داشت

 د؟یدکتر چطور مجروح شد یآقا

والفجر  یاتیاادر منطقااه عمل 09بهمن  10 خیمن در تااار تیاامجروح

ط که ناگهان توس میبه سمت دشمن بود یشارو یبود ما در حال پ هشت

 .میمورد حمله قرار گرفت یدشمن بعث یربارهایت

. پرت شااادم نیمز یبر رو نااگهاان به خودم پیچیدم و   در هماان لحظاه  

ه پا مجروح شااد هیاز ناحاحسااس کردم پایم به شادت داغ شااده اسات.    

خورد شاااده  میپا یهابود که اساااتخوان یبه حد تیمجروح نیا .مبود

به محض اینکه متوجه تیرخوردن من که در اهرافم بودند ییهابچاه  .بود
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 شادند به سمتم دویدند. وقتی متوجه جراحت پایم شدندپتویی آوردندو 

 مورد شاااتریکردند که ب تیهدا یقراردادند و به گوشاااه ا روی آنمرا 

 آن ها برای ادامه عملیات رفتند. .رمیار نگدشمن قر یربارهایهدف ت

 نداشتم.کم کم سردم شده بود. یحال خوب یزیرخالصاه با درد و خون 

من باید منتظرمی شااادم تا عملیات خاتمه یابد. برای این کار باید جلوی 

را  میپاااخون ریزی را می گرفتم. چفیااه ام را از دور گردنم بااازکردم و 

. ساااتاره ها فارغ از هیاهوی جنگ زمان به کندی می گیشااات بساااتم.

  سوسو می زدند.

 نیش سنگآت ریمنطقه ز نکهیو با توجه به ا اد،یبا تالش ز یرانیا یروهاین

از  .رندیباألخره توانسااتند آن منطقه راازدساات دشاامن بگ   قرار داشاات

چهره شاااد وبشاااش وآمدوشاادهای آن ها کامال مشااخص بود که پیروز 

را باه عقاب جبهه منتقل کنند. دراین   شاااده اناد. حااال می توانساااتناد م    

در همان حال افکاارخوب و آرامش بخش غوهاه ور بودم کاه نااگهان     

رد و ک ینگاااه میاز رزمناادگااان بااه من ن یکیافتاااده بودم  نیکااه بر زم

به  که در دست داشت یبا سالح به سرعتهستم!  یتصور کرد که عراق

و  مکرد یمعرف شااانیخود را به ا عیاما من، ساار .گرفت نشااانهمن  یسااو

  ."  مه اشد زخمی ام. یخود هایرویمن از ن :"گفتم

 بًایربود ادامه دادند. تق شدهیزیرکه از قبل برنامه یریها به مسساپس آن 

کاسااته نشااد ه بودو من  اتیهنوز از شاادت عمل بود. شیهوا گرگ و م

 دمید ،نگاه به جاده کردم  لحظه کی اوضااااع بودم. همچنان نظاره گر

 متوجه شد کهیکی از آن ها وآمد هستند. در حال رفت نیبا ماشا ها بچه

هنوز زنده  :"گفت مراباادسااات نشاااان دادو   م.ه اافتااد  نیزم یبر رو من

حمل شااهدا و انتقال آنان به پشاات جبهه  یکه برا یا  لهیبا وساا "اساات.
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ما را  ادیز تگیاشتند. راننده با سرع وتایرا پشات تو مبودتوقف کردند.  

   تش دور کرد.از منطقه آ

انجام  هیاول یکارها یسااار کیانتقال دادند. در آنجا  یمن را باه بهدار 

هواز ا ییبقا دیشاااه مارساااتانیداده شاااد. و دوباره ما را با آمبوالنس به ب

ه از  پا ،  من را ب  یبردارو عکس نهیمعا دنیمنتقل کردند. به محض رسا 

ی پس به هوش نمی دانم چند سااااعت بیهوش بودم ولاتاق عمل بردند. 

عروق  وندیپ میبرا !"نگران نباش :"سرم آمد و گفت یاالب یپزشکآمدن 

پزشک معالج من را به مشهد مقدس اعزام  میساپس با تصم  .انجام دادند

 کردند.          

قائم )عج( در مشهد در  مارساتان یخوب بود .ما را در ب زیهمه چ نجایا تا

 اریبس امهی. بنرشدشتیب میپارفته عفونت کردند. رفته یبستر یبخش عفون

کم نداشااات. کم یهم امکانات خوب مارساااتانیشاااده بود. ب ف،یضاااع

هر روز  یها به مشااهد آمدند.ولام را از حال خودآگاه کردم. آنخانواده

انجام  میبرا یو پزشاااکان تا آن روز کار کردیم یشااارویپ میپا عفونت

   ندادند.

ودم، ب درازکشاایدهخود تخت  یکه رو مارگونهیروز با آن وضااع ب کی

راسااتم گرم شااده بلند   یبه ناگه پا دمیو خانواده هم در کنارم بودند. د

اره شده پ میگرافت پا دمیبود کنار زدم و د میپا یکه رو یاشدم ملحفه

 .تخت افتادم یبر رو هوشیب .شده است ریاز من سراز یادیخون ز و

اصاااله خانواده، بالفبعد از چند سااااعت به هوش آمدم . پدرم گفت که 

را باخبر نمودند. دوباره  من رابه اتاق عمل انتقال  یپرستار و کادر پزشک

پاره شااده  یهاانیشاار یتا جلو ،دادند و کار دوخت و دوز انجام شااد

 گرفته شود.  
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شااروع  یزیشااب دوباره خونر یهامهیدر نبعد از به هوش آمدن،   یول

مرا به شاادت  دیدرد شااد به اتاق عمل بردند. یبار من را فور نیشااد. ا

 یوضاع را تحمل کردم. ساارانجام رگ اصل  نی. به ناچار اکردیم تیاذ

 را بستند.

خواستم  نکهیادامه درمان به تهران بروم به محض ا یگرفتم، برا میتصم 

وبرو ر دیشاااه ادیبن نیانجام دهم با مخالفت مساااوولرا  صیترخ یکارها

ر داشااتم خود را زودتر به من اصاارا یشاادم، دوباره به اتاقم برگشااتم ول

 دبع ادیز یبپردازم. باألخره با پافشار میتهران برساانم و به ادامه درمان پا 

کردم که اجازه دهند من را به تهران منتقل  یاز ساااه روز آنان را راضااا 

تا پزشاااک  مارساااتانیاز ب :از قبل آماده بود زی.در تهران همه چناد ینماا 

بود. من را  ینیخم یمصااطف دیشااه مارسااتانیمن ب یمعالج، محل بسااتر

 نیبه ا دنیبه محض رساا .به تهران اعزام کردند   C310یمایهواپ کیبا

 .پرداختند ینیبال نهیام به نام دکتر فاضل به معاپزشک معالجه مارساتان یب

طع جز ق ینظرشاااان را اعالم کردناد که عفونت تمام پا را گرفته و کار 

م ه شااانیرت کردم و امشااو یمن مجدد با دکتر بهبود ی. ولسااتیآن ن

را قطع کنند.  میکه پابود نیبرا میبود. تصاام یکینظرش با دکتر فاضاال 

 بود. وناگوار سخت اریخبر بس نیا دنیشن

را  میدوباره پا دیبعد از چند روز مقاومت با خود فکر کردم شااا باألخره

اران . پرستشدیروز بدتر ممن روزبه یاوضاع جسمان یبه دست آورم ول

را قطع  مینمودند تا پا یو من را راضاا دادندیو مشاااوره م یداربه ما دل

روز  درا قطع کنند. بعد از چن میگرفتم و اجازه دادم که پا میکنند. تصم

رفت و باألخره  یکم حالم روبه بهبودگیشااات، کم انیا جر نیکاه از ا 

 هیمرخص شدم و بق مارستانی(از ب3105)در ساال   دیهمزمان با ساال جد 

 کردم. یرا در منزل سپر دوران نقاهت
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   د؟یبا دوستان دوران جبهه ارتبان دار ایآ

. میروزه در ارتبان هست کیکوتاه، یبا سفرها ایها و در مراسم شیب کم

    چه از ب یبا بعضااا .مینیبیرا م گریهمد یگاهگاه یدوساااتان دانشاااگاه 

 .وستندیشهدا پ لیاز آن هاهم به خ یکه دوست بودم. بعضهم  ها محل

   د؟یکرد دایدوباره در جبهه حضور پ تیپس از مجروح ایآ

حضرت رسول اکرم )ص( در  14در لشاکر   3104بار در ساال   کی بله،

بعد از قطعنامه  یمرصاد هم حضور داشتم حت اتیگردان عمار و در عمل

 هم در جبهه حضور داشتم.  

   د؟یارتبان دار یبا چه کسان ییدانشجو دوران دوستان از

تر پارسا، دک انیآقا .ستاکه خود از جانبازان  یکابل دیمج دکتر یآقا با

دکتر  ،یائیدکتر رضاا آخوندزاده، دکتر عباس ساروش،دکتر مسعود ض  

  انیناصر افضل

 ؟چه حس وحالی داشت جبهه 

سخت جبهه،در منطقه دو کوهه  یهاصحنه ی.حتبود یجار یحس خوب

 .در آن دوران داشت یحس خوب کی ش،یهایبا توجه به سخت

که از  یبیعج یهابا انساااان داشااات را خود اصخ یحال و هوا جبهه،

 و یدر آنجا جار ی برخورداربودناد.معنویات  و معنو یروح بلناد عرفاان  

رد ف رزمندگان یروح متعال ی فراهم بود.خودساااز یبرا یمساااعد نهیزم

توجه  یاگر کساا .کردیم را متحول انسااانو  نمودیرا مجیوب خود م

 مند شود. هرهب یروحان یاز آن فضا توانستیداشت، م

 :ای از خط مقدم جبهه خاهره
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ان که زب شدیم دهید اتیمتفاوت در شب عمل یهامنطقه فاو صاحنه  در

 یواو ق زاتیها قاصار است.در آن منطقه دشمن با تمام تجه از گفتن آن

 .   زدیمختلف از هر سو م یهاخود دست به پاتک

 دشااامندر اثر ترکش خمپاره   هارویاز ن یکی اتیدر همان شاااب عمل 

 یبود. و دهینرس یبیبه مغزش آسا  یکاساه سارش باز شاده بود. ول    بعثی

بچه ها  هیکرد که مبادا روح یآن قادرشااادت درد را در خود تحمال م  

 یکه حت میبگو زانیعز نیا یباال هیاز روح خواهمیشاااود.  م فیضاااع

 یخلوت کيآنجا کردند.  ینم جادیا یهراسااا و میدر خود ب یالحظه

آن حال خوب  کنمیدساات خود آدم نبود. من فکر مهمه بود.  یبرا

 .ستین یتکرار شدن

به نساال سااوم و  توان یچگونه م را جبهه یدکتر آن حال و هوا یآقا

 چهارم منتقل کرد؟

 یهاکه آنجا بودند، انسان یاست .کسان یادهیچیمسوله سخت و پ یلیخ

 میواهبخ مشکل است اگر یاربسا .وآن روز ها متفاوت بود بودند یخاصا 

رد. آن را حف  ک دیبا میگویباألخره م .میبکشاا ریبه تصااو آن روزها را

 درک توانندیها منجا بودند فقط آنآکه  ییهاآدم :نجاسااتیمشااکل ا

 حس خارآ نیاز ا راو انسان  کندینفس وحشاتناک کار م  یکنند. هوا

 .دساز یم

ها رزشکه ا رفتیپی دیبا .کندیم رییتغ نساال کی شااودیعوض م ایدن

 دیاما ب نیمسااوول  ی.فرهنگ یهامخصااوصااادر بحث شااود،یدگرگون م

به دساات  را از دساات رفتهی ارزش ها تا بتوانیم دوبارهکار کنند شااتریب

امر باعث  نی. به نظرم اعتقادات ساااسااات شاااده و ناخودآگاه هممیآور
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امعه در ج دیپس مسائل جنگ را با .کند دایپ رییهم تغ اهارزش شاود یم

 کرد.   یجوانان بسترساز یبرا

 آخر: سخن

 دیاب میچون در جبهه بود میرساااالت دار کیماا   کنمیفکر م بااألخره 

 ی. ولکندیم رییشااود، هبعًا زمان تغ تیو خط قرمز رعا میدار باشااامانت

 اعتقاددارم که افراد فقط .سااتادیآن ا یپا دیبا . واید حف  شااودارزش ب

 کرد.   نهیهز دیباشند،بابه دنبال کار خود ن

.حد اقل میصبور باش ماتیو در برابر نامال میداشاته باش  یادیصابر ز  دیبا

 شتریت بها بهتر اساابچه نی. ارتبان بدیبده رییتغ را مقدار جاذبه کار کی

 یزیرامهاست که برن نیمنون به ا هانی.  انندیرا زودتر بب گریشود.تا همد

تر  لمتحقابل یباشااد،مشااکالت فعلوجود داشااته  یرنگهم یشااود. وقت

 است. ازین کنمیفکر م ،شودیآرامش کسب م .است

الت تر کرده و مشکآسان ثارگرانیا یحال را برا طیشرا دینظر من با به

 یکی.کارکرد دیباکه  است نیا تیها برداشاته شاود. واقع  آن یرو شیپ

ها حرف زدن و مشاااارکت دن،یا رگایار،د یخوب و تاثث  یزهاا یاز مکاان 

 .دایآنان را دو چندان نم هیدر اوقات فراغت، روح تواندیم





 زاده انیساالر ابوالفضل :  3فصل 
 

 سنگر... ديواره شنی نازک از همان قسمت
 زاده انیبا ابوالفضل ساالر ییگفتگو

 هشت سال دفاع مقدس یجانباز گرام

 از انقالب و جنگ

 یادع یامر  گری. جبهه رفتن در خانواده درفت یبه جبهه م ادیز پدر

متوسااطه هم زمان شااد با  التیتحصاا انیاو و پا یشااده بود. هفده سااالگ

 دنیروز با شان  کیشاد که   نی. ا3105؛ ساال  5 یکربال اتیشاروع عمل 

تازه نفس به خانه آمد و سااکش را بست و گفت   یرویجبهه ها به ن ازین

له نکرد. ابوالفضل هفده سا یهم مخالفت یبروم. کسا  بههبه ج خواهم یم

جبهه شاااد و اتفاقات  یبزرگ راه یمیکوچک اما با تصااام یباا جثه ا 

 را از سرگیراند. یاریبس

 تان یاز زندگ یمختصاار انیاز خودتان و ب یکوتاه یدر ابتدا با معرف

 . دیشروع کن

در  3194سال  نیهستم. متولد شانزدهم فرورد ان زادهیسااالر  ابوالفضال 

 ییو راهنما ییابتدا یام. دوره  آمده ایبه دن یمیهب یتهران. در خانواده ا

درس خواندم « هوروفر»در مدرسه  ییرا در تهران گیراندم. دوران ابتدا

 مگیراند« بشرح  اء یمحمودض دیشه»را در مدرساه   ییو دوران راهنما

 لیه دلرا ب رستانیدب یقرار داشت. دوره  هیپادگان حشامت  یکه روبه رو

ل کردم. فرزند سوم و پسر او یسپراساتان   نیانتقال پدرم به دامغان، در ا



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  11

 و فوق یولوژیب سااانسیخانواده هسااتم و دو برادر و چهار خواهر دارم. ل

 دارم. یولوژیزیف سانسیل

 ؟  دیهد لیادامه تحص یدرگروه  پزشک دیگرفت میتصم یچه زمان 

و  یعلم طیمح کیاابود. در  «علماریام مااارساااتااانیب»پاادرم کااارمنااد 

رشته را انتخاب  نیوضاوع باعث شاد ا  م نیبزرگ شادم. هم  یدانشاگاه 

 ،کنکور شرکت کردم. بار اولدرامتحان بود که  ن باریاول 08کنم. سال 

 3140 سال ،یرفتم. پس از اتمام خدمت سرباز یقبول نشدم و به سرباز

ر د سانسیدر آزمون کنکور شرکت کردم. پس از اخی مدرک لدوباره 

فوق  ،یژولویزیدر رشته ف و اساتخدام در دانشگاه تهران،  یولوژیرشاته ب 

 گرفتم. سانسیل

   د؟یدار ادیبه  انقالب از دوران یخاهره ا

 ی. وقتشاادند یم لیتظاهرات مردم، مرتب تعط لیزمان مدارس به دل آن

 دانیانقالب و م ابانیما از مدرسااه به ساامت خ  شااد، یم لیمدارس تعط

 .  میتظاهرات شو یتا وارد دسته ها میکرد یحرکت م یفردوس

 آن زمان کجا بود؟ تان منزل

 کیدرسااات نزد ؛یمحسااان آزاد دیابان شاااهینظام آباد بود؛ خ منزلمان

چ یسااامت پ میرفت یم م،یافتاد یراه م ادهیزنادان قصااار. ماا از آن جا پ  

 فتمر یم کردم، یفرار م شد یشالوغ م  یکه تظاهرات بود. وقت رانیشام 

ن ی. به هممشتگ یپدرم و شب با او به خانه برم شیعلم پ ریام مارساتان یب

 .  دیآی سرت م ییبال کیکه آخر کرد یم یممادرم دعوا شهیهم خاهر

. آن میفتر یبود، با اتوبوس  م ادیز رانیچ شمیمدرسه تا پ یفاصله  چون

. ما الندیدو هبقه بود که پشتش نوشته بود ل یدر شاهر اتوبوس ها  روزها
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چ یا پت و  میگرفت یآن را م یلبه  م،یساااتادیا یساااپر م یپشااات آن، رو

بود.  یالیدو ر طی. بلمیپول نداشااات طیبل دیخر یبرا م؛یرفت یم رانیشااام

.  میخورد یم میو هرچه داشت میبود یبچه مدرسه ا میرا هم نداشت مانه

 .گرداند یتظاهرات و پدرم ما را برم میرفت یم

 کیبود. حکومات   یبود. آن موقع حکومات نظاام   بهمن 11 ک یا نزد

تااناک و نفربر را آورده بودند در    یتعاداد ماانور قادرت برگزار کرد؛   

لودر بود که هر چه را که سد معبر کرده بود،  کیآن ها  ی. جلوابانیخ

نبود؛ حالت  ین هوریانقالب ا ابانی. آن زمان خداشاات یاز ساار راه برم

 رفت و نیبود و دو هرفش ماشاا یبلوار چمن کار سااطبلوار داشاات. و

 .  کرد یآمد م

و  نباشاام یکه در شاالوغ نیا یشااد، برا لیطمعمول مدرسااه که تع هب 

را در . ممااارساااتااانیب برد یپاادرم مرا بااا خودش م فتااد،ین میبرا یاتفاااق

 برود، مرا هم با خودش  خواسااات یو هرجا م گیاشااات یآمبوالنس م

 .  برد یم

 ،ییآقا دفعه کیکه  میگشت یبرم میداشت ،یفاراب مارساتان یب میبود رفته

          هیرا گرفت؛ گر نیمااشااا  یجلو دانشاااگااه تهران  یدرسااات روباه رو 

راه بسااته است  چون ارتش  کند یم مانی. گفت خانمم دارد زاکرد یم

رود و ب مارستانیراه نبود تا به ب .راه بساته شده بود  داد، یداشات مانور م 

 کرده بود. اده اشیخانم، پ یادهایبه خاهر داد و فر یتااکسااا  یرانناده  

. ستانماریسامت ب  میو حرکت کرد میخانم را پشات آمبوالنس گیاشات  

 مارستانیب ،یفعل یتوانبخش یدانشکده  یبه جا رانیچ شمیآن موقع در پ

چون  یول نبود، یادیز یفاصله  مارستانیزنان بود. از مقابل دانشگاه تا ب

 رفت.  شد ینم ،راه بسته بود
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پشت آمبوالنس و همسرشان هم سوار  میخانم را گیاشت ن کهیا خالصه

 نیبکند و ا دیکرد که چه بای م ییهمسر آن خانم را راهنما شاد. پدرم، 

ه آمبوالنس ب ابانیدر خ یآمد. وقت ایشاااد کاه بچاه در آمبوالنس باه دن   

م را به ه ش شانیتانک ها آرا کرد، یزنان حرکت م مارساتان یسامت ب 

 کی دیتا آمبوالنس عبور کند. فکر کن دندیکنار کشااا ریسااازدند و از م

انقالب هنوز هم  یاده روهایهم زد. په ن هاا را با  آمبوالنس تماام نظم آ 

 . میرفت اده روهایرا از پ ریاز مس یبزرگ است؛ ما قسمت

گروه  م،یدیرس مارستانیبه ب یوقت آمد، یم رکشاان یآمبوالنس آژ چون

و ناااف نوزاد را در  دناادیاادو رونیب مااارساااتااانیاورژانس بااا عجلااه از ب

. پاادر نوزاد آن قاادر دناادیااو در آمبوالنس بر مااارساااتااانیب نااگیپااارک

تمام پولش را که صااد تومان بود، به ما  خواساات یخوشااحال بود که م

از او نگرفت و او همراه همسر و فرزندش  یپول چیه مارستانیبدهد. اما ب

 به خانه رفت. 

 د؟یخواند یدرس م یلیکه شروع شد در چه مقطع تحص جنگ

درم ربزرگم، پپد یماری. به خاهر بمیکه شروع شد ما تهران نبود جنگ

گرفت و به حالت مامور رفت شاااهرساااتان دامغان. ساااال چهارم  یانتقال

مستان در ز دیبود. با یمرحله ا کیبودم. آن وقت ها کنکور  رساتان یدب

 داد یم ییامتحان نها شد، یقبول م یاگر کسا  م؛یداد یم یامتحان معرف

 ییاامتحان نه یبرا می. داشاااتکرد یدانشاااگاه آماده م یو خودش را برا

اتفاق افتاد؛ اعالم کردند  5 یکربال اتیعملکه  م،یشاااد یآمااده  م 

گرفتم باه جبهه بروم. آمدم خانه و   میتصااام کادفعاه  ی. میخواه یم روین

ه ب خواهم ی. گفتم مرفت یبه جبهه م ادیآماده شااادم. آن موقع پدرم ز
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با  3105ساااال  ید 15درتاریخ فت نکرد. هم مخال یجبهه بروم و کسااا

 .  بهه رفتماتوبوس به ج

 د؟یبود دهید آموزش

. آموزش میدیآموزش د گاهیروز به هور فشااارده در پا 15از اعزام  پس

ت سااا ادمیندارم اما در ساامنان بود.  ادیهم بود. نام پادگان را به  یسااخت

 د:تمام شد، گفتن یآموزش یدوره  یداشاتم، وقت  یکوچک یچون جثه 

 کرد یگردان فکر م یه فرماند!« یبا اسااالحه بجنگ یتوان یتو که نم» 

ده من هف» کرده ام و به جبهه آمده ام. گفتم: یرا دست کار امشناسنامه 

شااما  نه! » گفت:« هم شااناساانامه ام! نیسااال دارم که به جبهه آمده ام. ا

ه ام شاد که شاناسنام   یقطع شیبرا یوقت تیاما در نها.« یبرو یتوان ینم

که  مینک یم چیس یرا ب تو میتوان یم» نکرده ام، گفت: یرا دسات کار 

 یبه گروهان مخابرات رفتم و آموزش ب بیترت نیبه ا.« دیایباه کاارت ب  

 یهفرماند یم چیساا یوارد جبهه شاادم، ب یو وقت دمیرا د میو باساا میساا

 بودم.

 د؟یبود یگردان ایچه لشکر  در

 یگسااترده ا اتی، عمل5 یکربال اتیعمل. میدوازده قائم بود  یت در

داشااات. در شااالمچاه در گروهان مخابرات بودم.    یادیا بود؛ مراحال ز 

بودند و در  میو باسااا میساا  یب یدر دسااته ها  یگروهان مخابرات همگ

   کار   یکه همه هم با فرمانده شاادند  یم میمختلف تقسااا یقساامت ها 

 .کردند یم

 چه؟ یعنی میو با س میس یب
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 یبه واسطه  ینظام یروهایکه ن یکه مشاخص اسات. در مواقع   میسا  یب

     جادیدر مواضااع ا یپدافند یخط شااوند، یتصاارف و مسااتقر م حمله م

 نیمتصااارفه دفاع کنند. در ا ین هایاز زم دیبا بیترت نی. باه ا کنناد  یم

موضااوع، از  نیاز ا یریجلوگ ی. براشااود یشاانود   م میساا یب طیشاارا

 یده بانیاست. مثال د ییهمان تلفن صحرا میشود. باس یاستفاده م میباسا 

  ... . و ی.جیتا آر.پ کشااند یم میاز آن جا ساا ربار،یتا ت کشااد یم میساا

 کیاساات.  شااتریآن ب تیچون امن کنند یصااحبت م میهمه با ساا ن هایا

 ستیده تا دوازده و حداکثر ب تیاست و نها یمرکز تلفن دارد که دسات 

 و چهار پورت دارد.

 بیشتربگویید.شلمچه  از

ه کرد جادیا آن قدر موانععراق بود.  یبیو غر بیعج یجا کی شالمچه 

بود. هر جا که توانسااته بود آب انداخته بود و هر جا  رت آوریبود که ح

 کی یدیگیاشته بود. خورش یدیبه نام خورش یکه نتوانساته بود، موانع 

 نیو به شاااکل قاصااادک اسااات. به ا  لگردیشاااکل از م یره ایحجم دا

مت . از ساادیایدر منطقه فرود ب توانساات ینم اصااالصااورت که چترباز 

نقطه به  یخودش بود، گرا یچون اراضااا آمد، یم ییرویهم هر ن نیزم

نتوانسااات  رانیبود که ا ییجا کی. زد ینقطه اش را داشااات و او را م

 100حدود  ییدشاامن قرار داشاات؛ جا دیبزند چون کامال در د زیخاکر

 تا ردک یسااارعت حرکت م اکثربا حد دیموقع عبور با نیمتر کاه ماشااا 

ساااقف  جبهه در خط مقدم ن هایماشااا رد.بتواناد ساااالم از آن جا بگی 

 وتایکه در تو یسااقف راننده هم ندارند. به هور مثال کساا  یندارند؛ حت

پرت  نیبتواند خودش را حف  کند تا از پشاات ماشاا دینشااسااته اساات با

و  وتایرا گیاشته بودم کف تو ممیسا  یتکه راه من ب کی نینشاود. در ا 
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 ن،یراه، با هر حرکت ماشااحال در هول  نیبودم. با ا دهیرا چسااب نیماشاا

 ی. به ما اعالم کرده بودند که وقتشااادم یمتر به هوا پرتاب م کیتا  مین

بهتر  د،یرس یساوت خمپاره به گوشت م  یصادا  ی! وقتمیگفتند بپر، بپر

 تیبرا یگتشکس دی! شاا یکه بمان نیتا ا یدیپر یم رونیب نیبود از ماشا 

 ها یعراق دیقدر د . آن جا آنیمااند  یزناده م  یول آماد،  یباه وجود م 

 یلرا با خمپاره بزنند. چون ه کوپتر یهل کیا بود کاه توانساااتناد     یدق

ن ها ارتفاعش را کم کرده بود، آ شااتر،یب تیبه لحاظ داشااتن امن کوپتر

در  ترکوپ یملخکش را بزنند و   هل یزمان یتوانساااتاه بودند با خمپاره  

 گل افتاده بود. البته منهدم نشده بود.

 د؟یوارد شد اتیعمل یمرحله  نیدر چندم شما

شااروع شااد،  اتیعمل یبود. چون وقت اتیچندم عمل یمرحله  دانم ینم

 مینداشت ویراد نی. عالوه برامیبود یآموزش یما در حال گیراندن دوره 

 :"ندگفت یو م زدند یفقط آماده باش م م،یموضاوع مطلع شو  نیکه از ا

 "است. اتیامشب عمل د،یآماده باش

   شاااب که  یعنیبود.  یکانال ماه کیمحل اساااتقرار ما نزد نیاماا آخر  

        رفت و آمد  بصاااره العماره  یجاده  یرو ن هایمااشااا  یوقت شاااد، یم

 .  میدید یآن ها را م کردند، یم

و چندبار دچار  دیباز هم به جبهه رفت 5 یکربال اتیا عمل پس از ایا آ

   د؟یشد تیمجروح

از  یریجلوگ یبرا یاز مدت . معموال پسمیمنطقه مساااتقر شاااده بود  در

ب سااه هفته بر حس ایبعد از گیشات دو   روها،ین یو فرساودگ  یخساتگ 

 ی. در شااالمچه وقتکنند یمنتقل م گریآن هاا را باه مناه  د   ازشاااانیا ن

. جاده خندق در میکاارماان تماام شاااد، از آنجاا باه جااده خنادق آمد       
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 میبود؛ من آنجااا مجروح شااادم. هورالعظ قو در خاااک عرا میهورالعظ

بود در  یخندق جاده ا یبود کاه عراق آب اناداختاه بود. جاده     ییجاا 

ساااخته بود. دو هرف  م،یدر هورالعظ اتیانجام عمل یبرا رانیهور، که ا

خناادق.  یمعروف شاااده بود بااه جاااده  نیهم یجااده آب بود. برا  نیا

تر و پنج م یتا ساا یساا ودحد ها یساانگر عراق نیساانگر ما تا اول نیآخر

که  ییها یعراق رفتم، یم یبان دهیبه سنگر د یوقت یعنیفاصاله داشات.   

 یاگر کسااا یعنی. شااادند یم   دهید یبه راحت زدند، یلاب آب قدم م 

 یبا پرتاب نارنجک عراق توانست یداشت، راحت م  یقو یضرب دست

 ح. همان جا هم مجرومیما آن جا بود 00ساااال  دیرا بزند. شاااب ع هاا 

   مجروح شدم. 3100سال  دیع یعنیشدم. 

  د؟یمجروح شد چه هور

 ی. در تلفن هااایم بااانیسااا ی. هب  معمول رفتم برامیسااانگر بود در

 نینابرا. بشد یقطع م م هایس زدند، یخمپاره م یوقت م،یباس ای ییصاحرا 

  قطع   م هایکجا سااا مینیبب  یم بانیسااا میرفت ی، م ارتبان یبرقرار یبرا

م یساا یکمک ب یمعموال اساالحه نداشااتند. ول ها یم چیساا یشاده اند. ب 

و در سانگر نشسته   میرا انجام داده بود مان یاسالحه داشات. کارها   یچ

خمپاره آمد و که  میداد یمعمول ماان را انجاام م   یو کاارهاا   میبود

م باز ه میکه در دژ نشااسااته بود  یبا وجود ستتنگرمان. یخورد تو

 میگو یدژ را پااره کرد و افتاد داخل سااانگر. دژ که م   وارهیخمپااره د 

اها عرض ج یبودند که بعض یاشتهشن گ سهیآن قدر دور سنگر ک یعنی

. اما با برخورد مداوم دیرس یمتر م کیسنگر به حدود شانی    یواره ید

 از همان قسمتسنگر نازک شده بود و  یواره یاز د یخمپاره، قسمت

 یدر دژ خندق براخمپاره وارد شد.  ،سنگر ديواره شنی نازک



11 زاده    ابوالفضل ساالریان      

ساااوله داخل سااانگر کار   کی یحت زات،یبچه ها و تجه شاااتریب تیامن

 .  میرا داخل آن گیاشته بود مان یم هایس یگیاشته بودند که ب

سااوله. آن قدر گرد و خاک  یافتادن خمپاره، خودم را پرت کردم تو با

        ر فک آمده اسااات.  نییساااقف سااانگر پا  کردم یشاااده بود که فکر م

ه از . الم  ها هممیتسنگر برق داش یکه زنده مانده باشم. تو کردم ینم

آن را  م،یتداش میس یب یبرا ییروشنا کی. فقط دندیانفجار ترک یصادا 

ر و همه در سنگ ميدر سوله مانده ا کردم یمفکر روشن کردم. 

 ؛دمی. به بدنم دستتت کشميخروارها خاک دفن شتتده ا ريز
      یزیگوشتتم پتاره شتتده بود. چ   یبود؛ پرده  سیستترم خ

و  که گیشاات یکم .دميد یغبار مو فقط گرد و  دمیشتتن ینم

را تکان دادم؛ به ما گفته بودند  میگرد و خاک فرونشااساات، دساات و پا

چقدر  انت تیمجروح دینیبب دیخودتان را تساات کن یاقعمو نیکه در چن

 میردک یصبر م دیگیشت؛ با ی. مدتکرد یاسات؟ سرم به شدت درد م 

 رونیشاادم که از ب بودم، متوجه دهیکه خواب ن هوری. هماورندیب رونمانیب

. خاک ها را که کنار زدند، زنند یبچه ها را صااادا م یکی یکیدارناد  

ت . درساامیآوار نبوده ا ریز میکرد یم فکرآن قدرها که  میمتوجه شااد

سنگر که نازک شده بود، خمپاره وارد شد  یواره یاز د ییاسات، از جا 

. در دشن شدت انفجار را گرفته و کم کرده بودن یساه ها یک گرید یول

بچه ها شاااده بود. من آن  تیموآ انفجار بود که باعث مجروح قتیحق

نهم  قااایشااادم. دق گوش یپرده هاا  یو پااارگ یجاا دچاار موآ گرفتگ  

 بود.   3100سال  ن ماهیفرورد

 د؟یاز آن باز هم به جبهه رفت بعد
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ر خط د ند،یایتازه نفس ب یروهایکه ن نیا یچناد روز بعد از آن، برا  تاا 

 دیساااه روز بعد ما را به عقب جبهه منتقل کردند، چون با. دو، میمااناد  

ط مقدم وارد خ تواند ینم نی. ماشدیایبه خط ب نیتا ماش میکرد یصبر م

  یاز هر دیفاصاااله را با نیمد، ای آم مقدم خط یمتر 400شاااود و تاا  

روبازی  معبر های .میآمبوالنس برس ای نیتا به ماش میکرد یم یکانال ه

ود تاا وقتی دشااامن بمبااران می کرد رزمنادگااان    در زمین حفرشاااده ب

داشت و همان  میمستق دید ،خط یچون عراق رو دچارجراحت نشاوند. 

احت ما ر یلیبود. خ متر یتنها ساا ها یهور که گفتم فاصااله مان با عراق

چپم  گوش ییبه مرور شاانوا م،یبه عقب آمد ی. وقتگرفتند یرا هدف م

به  یحالت همهمه داشتند. وقت شتریب یول دمیشن یبرگشات. صاداها را م  

 یرفتم. گفتند پرده  ماارساااتاان  یگوش باه ب  ناه یمعاا  یتهران آمادم، برا 

را انجام  یدرمان یکه بودم کارها یگوشات پاره شاده است. در مرخص  

 یارد 39 ادامه داشااات. اتیعمل .بازهم در خط مقدمدادم و برگشاااتم

  میساا یبه جبهه بروم، متوجه شاادند هرچه در ب خواسااتم یکه م بهشاات

 یکلمش . شنوم یم :"گفته بودم ن هاچون به آ .شنوم یمن نم ندیگو یم

      یزیمتوجااه شااادنااد چ یوقت " دوره ام را ادامااه دهم. توانم یم .ناادارم

رگرد و ب»صااادر کردند و گفتند: تیمامور انیحکم پا میبرا شاانوم، ینم

 گرید»گوشااام را چهار بار عمل کردند. گفتند:« درماانات را ادامه بده.  

 یانتو یهم نم ینگج ی. منطقه یشااارکت کن ات هایدر عمل یتوان ینم

 «!یبرو

 د؟یدرمان تان چه قدر هول کش یدوره  نیاول 

 علمریام مارستانیببه به تهران آمدم،  یمرخصا  یکه برا 3100ساال   دیع

  ینک یتو چطور ادعا م» گفت: وکرد نهیگوشااام را معا ی. پزشاااکرفتم
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گوشم  یدوره درمان رو کی« !پاره شده گوشت ی! پرده ها؟یشنو یم

که درد داشاااتم، برگشاااتم و دوباره به   نیبا توجه به ا یانجاام دادناد ول  

    ه گوشااام پنب یکاه دردم کم تر بشاااود، در مجرا  نیا یجبهاه رفتم. برا 

 صداهای شدید مثل بشانوم.  یگیاشاتم تا صاداها را با شادت کمتر   ی م

گوشم  کینزد میس یب یقتو قتیدر حق پتک به گوشم ضربه می زدند.

 انیاپا  میخودشاااان برا نی. بناابرا دمیا شااان ینم یزیچ گرید گرفتم، یم

م گوشااا "برگرد و برو درمانت را انجام بده. :"زدناد و گفتند  تیا ماامور 

 ارک بی. زدند یم م را پیوندگوش ی پرده پزشاکان بار عمل شاد؛   چهار

 " !ندک یگوشااات دارد عفونت م ؛یاساااتخوانش را بردار دیبا :"گفتناد 

انجام شااد که دو سه  یعمل جراح میگوش ها یرو یمختلف یساال ها 

 کنم یبود. فکر م ما تیمجروح ییابتدا یعمال اول در همان ساااال ها 

 انجامانجام دادم. شاااش ماه بعد عمل دوم را  3108عمل را ساااال  نیاول

 میکن ینم یگوشت را جراح گرید» دکترها گفتند: یدادند. پس از مدت

 یریتاااث گرید یو جراح شاااود ینم ش تریب نیاز ا ات ییچون شااانوا

 «نخواهد داشت.

مرصاااد انجام  اتیکه قرار بود عمل یدرساات زمان یعنی ،یبعد یدوره 

را  ام یپزشااک یپرونده  یاعزام به جبهه اقدام کردم. اما وقت یشااود، برا

 یدوره  هنوز در ؛امده یسالمت شما ن دییتا هیجواب» نگاه کردند، گفتند:

را  ا. ما شمیرا ندار یاتیعمل یورود به منطقه  ی و اجازه ین هسات درما

 .«میکن یاعزام نم

ز ا یک: یموضاوع اشااره نشده است   نیتا به حال در خاهرات جنگ به ا

بود که از  نیا دادند یانجام م ها یکاه عراق  یبیو غر بیا عج یکاارهاا  

« هماتم یزاغه »مهمات که به آن  ینگه دار یمحل ها یارتفاع باال رو
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در  نیداشاات، آهن پاره، الوار ساانگ  ازین یادیو به مراقبت  ز گفتند یم

. ختندیر یم نیو سااانگ میحج یبزرگ، تراورس و زباله ها یقطعاه ها 

بر  یادیفشار ز خت،یر یمهمات م یزباله ها از ارتفاع باال رو نیا یوقت

در  یمیروز آتش عظ نی. چندداد یو انفجار رخ م شاااد یآن ها وارد م

 کیبه آن نزد توانست ینم یکس که یبه هور آمد، یطقه به وجود ممن

هر جا  ختند؛یر یم یخوشااه ا یمثال بمب ها ایشاود و خاموشاش کند.   

ه فرو رفت نیدر زم یخوشه ا یعمل نکرده  یها بمب یکرد یرا نگاه م

 ستیزیچ یخوشه ا یکاشته بودند. بمب ها نیبود. انگار آن ها را در زم

ته که پر از ارزن است، مشت همان بمب و ارزن ها مشات بس  کی هیشاب 

در هوا باز و  کنند یبمب را که رها م نیهسااتند. ا یخوشااه ا یبمب ها

. البته افتد یم ییجا بماب هاا   نیکادام از ا  ر. هشاااود یدر هوا پخش م

بعد  یهم مدت یتعداد یول کند یاز آن هاا همان موقع عمل م  یتعاداد 

منطقه آب  یچون عراق در اراضااا . مثال در شااالمچهشاااوند یمنفجر م

 یها یبعض افتادند، یم یوقت ن هایگل شده بود، ا نیکرده و زم یانداز

رفت و ی در گل فرو م ها یضو بع کرد یو عمل م خورد یم نیزم شان

 زد، یم به آن دست یکس ای افتاد یم ی. بعدها اگر اتفاقشاد  یمنفجر نم

ع مواق یو بعضاا  میتدانساا  ینم یزی. چون راجع به آن چشااد یمنفجر م

 یاز آن ها دست زدم. چون انتها یکی. مثال خود من به شدند یمنفجر م

ا آن تکان دادم ت که یداشت. کم ییبایرنگ ز یشکالت یپره  کیآن 

تکان نخور! حاال آن چه در دسااات »از بچاه هاا گفات:    یکیرا بردارم، 

فتاد که ا یاتفاق خوب آرام رهاایش کردم.  «رهاا کن!  یرا باه آرام  یدار

. درگل فرورفت گال بود و هنوز سااافات نشاااده بود    نیبود کاه زم  نیا

 گل منفجر شود. یگرنه امکان داشت همانطور توو ومنفجرنشد.
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 رانثارگیبرهرف کردن مشکالت ا یشاما برا  یشانهاد یپ یراه کارها

ه چ ثارگرانیا یو روح یارتقاء ساالمت جسمان  یبرا نیهمچن سات؟ یچ

 د؟یدار یشنهاداتیپ

. رمیرا بگ رگرانثایا یلیتکم مهیبودم. رفته بودم ب دیشه ادیح بنصب امروز

       کار ما را ساااخت  یلیخ نیدادند. ا دیشاااه ادیرا باه بن  ماه یب نیامساااال ا

 ادیبروم بن و رمیبگ یمرخص دیبا مه امیگرفتن کارت ب ی. من براکند یم

از  یکی یکه پرونده ام آن جاسااات. مثال امروز برا یمنطقاه ا  دیا شاااه

 یاز مسااائل نیهنوز آماده نشااده بود. ا یگرید یآماده بود، برا زندانمرف

ز رو دی. البته باردیگ یرا م مانوقت یروز کار کیاسااات کاه حاداقال    

ود خ نیکه ا میاختصااااص ده مه مانیکارت ب افتیدر یرا برا یگرید

. مثال اگر شاااود یباعث هدر رفتن وقت و غافل شااادن از شاااغل مان م 

 ای یاهانقائم مقام فر ابانیخ میبرو دیباا  میریبگ ساااارتخ ماه یب یمبخواه

عمال از  م،یشاااو یخااهر چون از کارمان غافل م  نی. باه هم گرید یجاا 

 هور نیکه سنوات قبل ا ی. در صاورت میگیر یآن م یایو مزا مهیب ریخ

 نیو زحمات مستتلول یریگیبا پ نياز ا شیپ یستتاه هانبود. 

            صتتورت  گاهختدمات در خود دانشتت  نيدانشتتگتاه تمتام ا  
خود دانشاااگاه قرار داد بساااته بودند و   یلیتکم یمه یبا ب .گرفت یم

 راحت مان یانجام کارها برا انیجر میآمد یم یبه ساازمان مرکز  یوقت

رها کا نیانجام ا یروز را به هور کامل برا کی دیا حااال باا   یتر بود. ول

ه به شااخصااو  میکه ما در کار درمان هساات نی. با توجه به امیصاارف کن

ا آن ها ر تیزیوقت و دیبا ای کنند، یبه من مراجعه م ماریچناد ب  یروز

ه هر موکول کنم. ب یگریرا به وقت د مهیب یکارها دیبا ایکنسااال کنم 

 . زند یموضوع به کار و وقت انسان لطمه م نیحال ا
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فرهنگ  انتقال یبرا یاقدامات خوب یبه تازگ د،یتوجه کرده باشاا اگر

 کتاب یبعد انجام  شااده اساات. مثل ترجمه   ینساال هادفاع مقدس به 

خواندن کتاب  ایو  یخارج یجنگ به زبان ها اتیادب یدر حوزه  ییها

و  جیروت یمطرح. حال به نظر شما برا گرانیتوسط باز ونیزیدر تلو« دا»

کاه جواناان در دوران انقالب و جناگ در جبهاه هاا به       یگانتقاال فرهن 

 نیا توان یکرد؟ اصاااال م دیعد چه باب یوجود آوردناد، باه نسااال هاا   

 را به نسل بعد انتقال داد؟ تیفرهنگ، اخالق و معنو

بود که راحت از خودمان  نیماا راحت بود ا  یکاه جناگ برا   نیا علات 

 جادیحالت گیشاات را در خودشااان ا نی. اگر همه بتوانند امیگیشاات یم

 یحت شوند، یکه باشاند موف  م  یکنند و پرورش دهند، در هر مرحله ا

است  ممکن ابانی. به هور مثال هنگام عبور از خشان یشخص یدر زندگ

و از هم  میگرد یبخورد. نااخودآگاااه برم  بااهیغر یشاااانااه مااان باه فرد 

 .  میکن یم   یعیرخواه

به  یکه آثار خوب یجبهه به نظر من خاهرات آن اساات. خاهرات فرهنگ

 ییردم، جاکه به آن اشاره ک 3100ساال   دی. ما در شاب ع گیارد یجا م

 داشاات. ما تا دیسااف یکرده بودند و ماه یآب انداز ها یکه عراق میبود

 ن کاریشااامال در ا یبچاه هاا   یول مینکرده بود یریگ یآن موقع مااه 

با خودشاااان  روند یآن ها هر جا که م کنم یمهاارت داشاااتناد. فکر م  

توپخانه ارتش  یبچه ها میدیروز د کیا ! برناد  یم یریگی قالب مااه 

و باا چااه   میاز آن هااا قالب گرفت می. مااا هم رفترناد یگ یم یدارناد مااه  

ه گرفتم ک یماه کی! خود من یریگ یبه ماه میشاااروع کرد یمکاافات 

           آوردم و بااا دوساااتااانم   را یبود. ماااه متر یسااااانت 10تااا  35حاادود 

 یرو میو گیاشات  مینمک زد م،یکرد زشیو تم میرا گرفت شیپولک ها

، بعد کبابش آفتاب بماند ریز یساعت مین دید باسقف سنگر؛ بچه ها گفتن
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یرد و تا زمان بگ میکرد یو صااحبت م می. با دوسااتان نشااسااته بودمیکن

 ییایرد یااز بچاه ها گفت مرغ  یکینااگهاان    .میو بخور میکباابش کن 

د ناسلحه شان را گرفت .ندشاد  یعصابان  رو بردند!)با خنده( بچه ها  یماه

پرنده را زد؛  شاااد ینم اما.کردند کیو باه آن شااال  ییایا هرف مرغ در

 فیهم تعر ی. بچه ها براشده بود ما دیشب ع یخاهره  نیا . سخت بود

مزه خوش :"گفت یم یکی ."دممن کم خور :"گفت یم یکی .کردند یم

 و ... . ."شده بود

 یباه جمع آور  دیا انتقاال فرهناگ جبهاه باا     یباه نظر شاااماا برا   پس

 خاهرات پرداخت.

چه  در کجا، ،یچه کس دهد ینشان مجنگ  خاطرات  د،ینیبب

اگر  یعنينشان داده است.  یکرده و چه قدر از خودگذشتگ
ل و مشکالت از مسائ یلیخ م،یگذشت داشته باش ميریبگ اديما 
 .شود یحل م

و  دیکشاا رینساال بعد به تصااو یگیشاات را برا نیا توان یم چه هور

 انتقال داد؟

 یانجام کار یکه برا دیباشااا دهیرا د ییصاااحنه ها لم هایدر ف دیا شاااا

        و از جااان خودش  شاااود یداوهلااب م یکیو  خواهنااد یداوهلااب م

ه ک یکار را کردند. از جان خودشان گیشتند. سال نی. شهدا اگیرد یم

بت کنکور در جبهه ثامتحان شااارکت در  یباه جبهه رفتم، با بچه ها برا 

ا . مدشااا یثبت نام م ک باریفقط  ه. آن موقع در اسااافنادماا  میناام کرد 

نام  شرکت در کنکور ثبت یاهواز برا میآمد م،یگرفت یساعت یمرخصا 

و  یسااامهند یبودند که رشاااته  یی. بچه هامیو به جبهه برگشااات میکرد

که به  برنگشاااتند چ وقتیه وبول شااادند، اما به جبهه رفتند،ق یپزشاااک
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ه هسااتند ک یکسااان انیم نی. در ادندیبه شااهادت رساا  ؛دانشااگاه بروند

امروز ما  یدر جامعه  .آن هاخود را از دست داده اند یتاز سالم یقسامت 

ر فرهنگ را چه هو نیا دییگو ی. شااما مشااوند یبا نام جانباز شااناخته م

 در ،ینه ایبا گیشاات! شااما در هر زم میگو یانتقال داد؟ من م شااود یم

 یهر جتا کته حب با تو بود، اگر از حب خود برا   ،یهر کاار 

 نيو ا یکرده ا ثاريا ،یو احقتا  حب جمع بگذر  وردنبرآ

استتت که جوانان در جبهه ها انجام  یدرستتت همان کار
اگر  ،یبه هور مثال در رانندگ یحت ،یهر جاا که فکرش را بکن دادند. 

دسااات  یبااه خودت هم احسااااس خوب ،یاز ح  خودت بگاایر یکم

 وقت چیه میننگاه ک ایح  به جانب به قضااا میخواهد داد. اما اگر بخواه

 ن هایاز ا شاتر یو ب میریبگ شاتر یب میخواهیم شاه یهم .شاد  میارضااء نخواه 

 یتنها با گیشااات اسااات که فرهنگ سااااز   یعنیح  ماا خواهاد بود!   

 .ردیگ یصورت م

 آخر:سخن 

ن و به آ دیبه وجود آ د،یکه به آن اشااااره کرد یفرهنگ یروز دوارمیام

 . میتحمل خودمان را باال ببر دیبا یعنیعمل شود. 

 

 

 

 

 



 یظفرقند رضا  محمد  دکتر:  4فصل 
 

 قطع شده یبا همان پا
  یدکتر محمدرضا ظفرقند گفتگو با

 عروق یفوق تخصص جراح ، یجراح عموم ،دانشگاهاستاد 

 هشت سال دفاع مقدس یو جانباز گرام

 

 د؟یکن یلطفًا خودتان را معرف

در محله ساارچشاامه تهران  3114هسااتم؛ در سااال  یظفرقند محمدرضااا

ازدواآ  3103در سال  .تند هس درم هم متولد تهران دم؛ پدر و مامتولد ش

شته ر یدانشجو یکیکه  استدو فرزند دختر ازدواآ نیحاصل ا .کردم

ر است که سوم پس و فرزند وتریکامپ سانسیل یگریاست و د یروانشناس

 .کند یم یرا ه رستانیدوران دب

را در کجااا  رساااتااانیو دب ییراهنمااا ،ییابتاادا التیتحصااا دوران

      د؟یگیراند

در  یرادرمدرسه علو رستانیتا دوران دب ییاز ابتدا لمیدوران تحصا  تمام

 به اتمام رساندم. رانیا ابانیخ

 د؟یکن یم تیفعال یاکنون در چه رشته ا

 یدررشااته پزشااک  3155-3159درسااال  رسااتانیاز اتمام دوران دب بعد

 نشده بود قبول شدم.   کیهنور تفک روزهادانشگاه تهران که آن 
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 سیهم اکنون رئ اساات. دانشااگاه علوم پزشااكی تهران  میلل تحصاامح 

ام اسااتاد تم نیو همچن نایساا مارسااتانیعروق و تروما در ب یبخش جراح

 هستم. تهران یدر دانشگاه علوم پزشک

 د؟یرشته را انتخاب کرد نیشد که ا چه

به  یعالقه داشااتم ول شااتریب یعلوم انسااان یخودم به رشااته ها راسااتش

 نینمن و همچ یهستند برا شیقابل ستا شهیمادرم که همخواست پدر و 

ا انتخاب ر یام رشته پزشکخانواده یو میهب یلیتحصا  یهانهیزم لیبه دل

 کردم.  

 ؟تاس چه بودهشما  یو فرهنگ ییاجرا ،یپژوهش ،یعلم یها تیفعال

 93رساام ب یبتوانم به اسااتاد تمام نکهیا یبرا انداتگراساایهم مانند د من

کنگره ها، مقاله ارائه شااده در 300 ،کتابجلد 9 ،یخارجو یمقاله داخل

 هرح های تحقیقاتی متعددی انجام داده ام. دارم.  کتاب ترجمه شده 9

آن  هیکه  میکرد یرا راه انداز یدیجد یقاتیهرح تحق خوشااابختاانه 

از سااال  می شااود. گاز خردل  مطالعه نیبروز ساارهان درمجروح زانیم

را در  ییایمیرزمنده ش 4500که تعداد  میهرح را شاروع کرد  نیا 3183

 که به نظر من میکرد سااهیمقا ییایمیشاا ریرزمنده غ 4500کل کشااور با 

 .  راستیظن یب ایمقاله در دن نیا

 د؟یرفت جبههبه  چگونه

 یو امدادگر یپزشک ریکه هنوز دانشاجو بودم به صورت غ  3101 ساال 

 رت بهداشاااتوزا نکهیباه جبهه رفتم؛ تا ا  یکماک بهاداشااات   یرویو ن

 یاله نیعرب خردمند و دکتر ع لیدکتر جل یرا به سارپرست  یالتیتشاک 

 جنااگ بود و یدر حرکاات پزشاااک یباه وجود آوردناد کااه تحول مثبت  
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متشااکل شااده بود از پزشااکان  هک یاضااطرار یها میت لیتشااک نیهمچن

 یجراح ،یمانند ارتوپد یتخصااصاا یحاذق و ساارشااناس در رشااته ها 

اه علوم پزشکان از دانشگ نیو... که اکثرا نیسیتکن شگاه،یآزما ،یعموم

 یآمد و زخم یم شیپ ینیتهران بودند. هرگاه حمالت سااانگ یپزشاااک

ر راه اگ ددادن یخبر م یاضااطرار میبالفاصااله به ت میداشاات یادیز یها

 کیبردند و اگر هم راه نزد یم 310C  مایهواپ ای و کوپتریدور بود با هل

را  مان یبردند و ماهم تمام ساااع یوهه مبود با اتوبوس ما را به محل مرب

و اگرچاه در آنجا امکانات کم   میرا ماداوا کن  نیتاا مجروح  میکرد یم

 رد ییصحرا یها مارستانیکه حالشاان بدتر بود را به ب  ییها یبود زخم

 شرکت داشتم. اتیعمل 35. خوشبختانه در میبرد یشهر م یکینزد

لع آنان مط تیاز وضااع تاکنون ایآ دیدوران جنگ را نام ببر دوسااتان

 ؟دیهست

کتر ثابت، د ،یمیدکترساااادات، دکتر کر ،یدکتر محقق ،یربان دکترباا  

ر نورباال و دکت ،یرخانیدکتر ماندگار، مرحوم دکتر م ،یفیرشاااریدکتر م

هران هستند ت یبرجسته دانشگاه علوم پزشک دیکه از اساات  یدکتر ارشاد 

 در ارتبان هستم. دیاسات نیاز ا یو هم اکنون با برخ ؛همراه بودم

  د؟یکن انیدرمان را ب یو چگونگ تینحوه مجروح ت،یمجروح مکان

 که شاارکت داشااتم سااخت تر ییها اتیازهمه عمل 4 یکربال اتیعمل

از رزمندگان در خاک  یبود کاه با تعدا  9والفجر اتیا بود و من درعمل

ا که ما ر یزمان است ادمیدرمان هم  یشدم. برا ییایمیعراق شا  نیپنج و

را از محل  یزخم یروهاین میباه خط مقادم بردناد تاا آنجا که توانسااات    

 رگید یو با تعداد میرساااند ییصااحرا یها و به درمانگاه میخارآ کرد

دشااامن  یشااارویتا از پ میعراق ماند نیمحال پنج و  دراز رزمنادگاان   
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ا آن استفاده کردند و چون ت ییایمیمتاسافانه از مواد شا   .میکن یریجلوگ

   ه ک ییبو  میدانسااات یواد اساااتفاده نکرده بودند ما هم نمم نیزماان از ا 

که عالئم آن هم اسهال، استفراغ  بود. به  تگاز خردل اسا  یبو دیآ یم

 یا کارشدند و تنه ییایمیکه با ما بودند ش یخاهر اکثر رزمندگان نیهم

بعد با . میو دهانمان را ببند ینیب یبود که جلو نیا میبکن میکاه توانسااات 

ه خودمان را ب میبود توانسااات یکیها که در آن نزد یعراق  یج نیماشااا

ر د ییصاااحرا مارساااتانیبعد از آن ما را به ب و میبرساااان لریرودخانه شااا

 در تهران انتقال دادند. مارستانیبیک بعد هم به  .بردند وانیمر

 د؟یدرمان به خارآ از کشور اعزام شده ا یبرا ایآ

در کشااور خودمان انجام دادم که  من تا آنجا که توانسااتم درمان را ریخ

ام  یسااالمت یپزشاکان تا حدود  یخوشابختانه با اراده خداوند و همکار 

 دست آوردم.ه را ب

 د؟یکنار آمد تیبا مجروح چگونه

دفاع از خانواده و کشااورشان به  یکه در آن زمان برا یهرحال کساان  به

نظر رفتناد به جبهه ها قطعًا عواقب آن را هم در   یصاااورت داوهلاب م 

 دیکه شه یکسان .کردند یآماده م یهر خطر یخودشان را برا .داشاتند 

کل مش نیبا ا دیکه مجروح شدند با یحالشاان و کساان  ه ب خوش،شادند 

رزمنادگاان و باه لطف خداوند و     هیا من هم ماانناد بق   مادناد  آ یکناار م 

 مشکل مبارزه کنم. نیخانواده ام توانستم با ا

 د؟ییبگو مانیاز خاهرات زمان جنگ برا لطفًا

خاهره ام از  نیاست؛ اول ادمیکه  یاز خاهرات یکی .اسات  ادیز خاهرات

 دیمف رسااتانیدب ریمن دب .تازه انقالب شااده بود 54که سااال اساات  یزمان
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دانشاااگاه تهران  تظاهرات به یموزان براآتمام دانش  اسااات ادمی .بودم

تور وم کیبا  مدانشگاه هم بود یمن که عضاو انجمن اسالم  .رفته بودند

 . افتدیها ن آن یبرا یکردم تا اتفاق یم یها را سامانده هبچ

 کی درمیاان  .بود 4والفجر  اتیا خااهرات من در زماان عمل   گرید از

شده  زخمیکه به شدت  دمیاز شااگردانم را د  یکی انمجروحاز  یسار 

 ادمی .بود هرا از دسااات داد شیاز پاها یکی تیمجروح لیا بود و باه دل 

طع ق یبا همان پابود  یاضیمحمد باقر ف مشاکه نرزمنده  نیااسات  

به خط مقدم رفت و در همان جا به شتتهادت  هشتتده دوبار

     فراموش  گاه چیبزرگوار را ه دیشاااه نیا یریرشاااادت و دل  .دیرستت

 کنم. ینم

 نیشما کی ، باها اتیعمل از یکیدر  :اسات  نیاز خاهراتم ا گرید یکی

 ":ما گفتند میا آوردند و به تر نیاز شاااهدا و مجروح یادیوانت تعداد ز

 ییکه مجروح هستند را به داخل درمانگاه صحرا ییها آنهر چه زودتر 

 نیاز ا یکمکدا نمیتا بب نیماشاا یالچراغ قوه رفتم با کیمن با   "!دیببر

یکی از آن ها  .ببرم ماداوا به درمانگاه  یافراد مجروح شاااده اناد تاا برا  

 دیشه ها را آورده بود گفت او که آن یرزمنده ا توجهم را جلب کرد.

 شیها چشم دمید .انداختم شبه صورت راه چراغ قو نورمن  .شاده است 

کان ت حس کردم شوم  ادهیپ دخواساتن  نکهیبه محض ا یول ؛اسات  بساته 

که از  یباه سااارعات آن رزمناده را باه درمانگاه بردم و هر کار     .خورد

 به لطف خدا و خوشااابختانه .میدانجام دااو  یآمد برا یبر م میدسااات ت

 .میرزمنده را نجات داد نیا یزندگ ،دوستان

 با ارزش و مهم هستند. اریمن بس یبرا جنگ خاطرات 
که خون  درا آورده بودن یمجروح است : نیمن ا گرازخاهراتید یکی

متاسااافانه   .بود یمنف oمجروح  نیا یگروه خون .ازش رفته بود یادیز
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با  .از خودم رینبود به غ یه خونگرو نیبا ا یآن لحظه کساا روز ودر آن 

 منرباعث افتخا نیا .رزمنده را نجات بدهم نیدادن خون توانستم جان ا

 را نجات بدهم. یدادن خونم توانستم جان انسان هیاست که با هد

و نقش  انتقال داد گرانیرا به د ثارگرانیهرز تفکر ا توان یم چگوناه 

  ست؟یاع مقدس چانقالب و دف یها در انتقال ارزش ثارگرانیا

را  تیواقع دیما با .سااخت اساات  یکم ،دیبه نساال جد اتیتجرب انتقال

 .کرد یم جابیا شااتریرا ب یثارگریدر آن زمان ا طیکه شاارا میقبول کن

و دوم دفاع از کشور   می)ره( را داشات  ینیمانند امام خم یرهبر نکهیاول ا

 مییبگو دیدجساال به ن میبتوان تا ودانجام بشاا دیبا یاالن کار فرهنگ .بود

 میتوان یما م .برخوردار است یا ژهیو تیکشاور و مردم از اهم  یازهاین

 یهادر صحنه یحضورعلم نیو همچن یعلم یدرحوزه درمان، بحث ها

 نیا راثیکه م میکن میباا ارائاه دادن مطاالاب باه جوانان تفه      ایا دن یعلم

بازگو  ار ازهایو ن میزحمت بکش دیحاصل نشده و ما با یکشور به سادگ

 مان بشود.    شرفتیتا باعث پ میکن

 انجام داد؟ دیچه کار با یو جسم یروح یسالمت یبرا

د بهبو یورزش کرد که خود من هم برا دیبا یساالمت جسم  یبرا خب

 کردن و سالمت یسالم زندگ نیکنم همچن یورزش م شهیهم تمیوضاع 

مه روح از ه یساااالمت یدارد که برا یادیز یاجتماع یروح پاارامترهاا  

سااالمت روح  هو آخرت اساات که ب اتیتر میهب، اعتقاد به معنو مهم

 کند. یکمک م

 ست؟یمورد عالقه تان چ یورزش رشته



10 دکتر محمد رضا ظفرقندی        

 سات که خوشبختانه مدال امورد عالقه من  یها و شانا از ورزش  فوتبال

 شده است. بمیها نص نهیزم نیهم در ا ییها

 ؟نداه شما موثر بود شرفتیدر پ یعوامل و افراد چه

 هم خانواده ام.که او به من عطاکرده بعد ییرویهمه لطف خدا و ناز اول

 بوده است؟ یک تان یدوران زندگ نیبهتر

   بودم و بااه بچااه هااا درس  ریکااه دببود یام دوران یدوران زناادگ نیبهتر

 دادم. یم

 آخر:سخن 

مجموعه که  نیا یسااامانده لیکنم به دل یشااما و همکاران تشااکر م از

 که فقط منحصر به دوران جنگ ثارگرانیاست بحث ا یمهم اریکار بسا 

مردم  خدمت به یانسان برا کياوج  یعني یثارگريا .سات ین

 دندیسر یم تیبه اوآ معنو امبرانیائمه و پ ی؛ همانطور که وقتو کشور

 داد. یو مشکالت مردم الگو قرار م تیهدا یها را برا خداوند آن

مردم را برهرف  یهاازیخودش ن طیدر مح بااید ساااعی کند  یهر کسااا

در نظر  دیبا یو چه از نظر درمان یچه از نظر علمرا هماه جنبه ها  . دکنا 

  قرار  یگاهیدر جا  شااما پزشااکان " : اساات آمده یثیدر حد  .میریبگ

اوند اساات که خد ینعمت نیدارند و ا اآیکه مردم به شااما احت دیگرفته ا

 میفکر رابکن نیاگر ا ".دینعمت خسااته نشااو نیاز ا  .اساات ادهبه شااما د

مردم به ما مراجعه خواهند کرد.





 

  ينعلی فردين   : 5فصل 
 

 ند.دشدت گريه می كرزائران عراقی به
 ینعلیپای صحبت فردین 

 هشت سال دفاع مقدس یگرامو آزاده جانباز 

لیساااانس ، با مدرك تحصااایلی فوق3194ین متولد علیفردین آقای 

زنده دنیا، جانباز و آزاده كه بیش زبان انگلیساای و مساالط به چهار زبان  

های موصل، ماه، دربند اساارت رژیم سافاك صادام، در اردوگاه    00از 

ای الدین بوده است. او دریكی از خاهراتش از رزمندهتكریت و صاالح 

گویاد كه به خاهر حف  روحیه همرزمش و عدم اختالل در  ساااخن می

فعالیت رزم  عملیاات دسااات راسااات مجروح خود را كاه مانع از ادامه   

شااد از بازو قطع كرده و همچنان با دشاامن بعثی به نبرد خود  ایشااان می

 ادامه داد.

 ین لطفًا خود را معرفی كنید؟آقای علی

شده تهران در استان كرمانشاه، اما بزرگ 3194ین متولد من فردین علی

ای عادی ومیهبی به دنیا آمدم پدرم ارتشااای بود و هساااتم در خاانواده 

در  كردیم.علت نظامی بودن مداوم به شهرهای مختلف سفر میچون به 

ابتدا در اصااافهان و ازآنجا به خوزساااتان و در شاااهر آغاجاری سااااكن 

نفر كه ساه برادر و دو خواهر و من فرزند ارشد   5ی من شادیم. خانواده 
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كنم حاصل خانواده هستم. در حال حاضر متاهل و در قزوین زندگی می

 یك پسر كه هردو دانشجو هستند.این زندگی یك دختر و

 اید؟تحصیالت خود را در كجا گیرانده

ی شغل پدرم در امیدیه مشغول به واساطه دوران راهنمایی و دبیرساتان به 

تحصااایل بودم،و ادامه تحصااایالت را بعد از آزادی از اساااارت به پایان 

 رساندم.

 چگونه به جبهه رفتید؟

م دم ولی به دلیل ساان كبا شااروع جنگ تحمیلی به بساایج مراجعه كر  

كاری نتوانستم پییرش شوم به این فكر افتادم كه شناسنامه خود را دست

ردم. اولین نام ككنم. به هر نحوی بود با یك ترفند از هری  بسااایج ثبت

ولیعصاار )عج( در گردان مساالم  4اعزام من به پاسااگاه زید و در لشااكر 

ن حال كه در جبهه بود. در آن زماان در خط پادافناد بودم ولی در هماا    

زدم، چون محل بودم مرتاب در فااصاااله كوتاه به خانواده هم سااار می   

ای نداشااات. تا اینكه به پیشااانهاد  زنادگی تاا خط مقدم چندان فاصاااله  

هور، برادران ساااپااه درخواسااات همكااری برای حضاااور در جبهاه به    

كرد، اما من به خاهر عشقی مستمردادم ولی پدرم با این امر مخالفت می

م و نشستای از پا نمیبه اساالم وخاك مقدس كشاورم داشاتم لحظه   كه 

گااه رهاا نكردم. در هماان اوایل جنگ، بسااایج نیروها را    جبهاه را هیچ 

كردنااد. هاا را برای جناگ بزرگ آمااده می   داد و آنآموزش رزمی می

چیز سااخت نبود و شاارایط آموزش بساایار سااخت، ولی برای من هیچ  

بودم. بعد از تمام شااادن آموزش بالفاصاااله  باجان دل منتظر هر فرمانی 

نیروها را تقساایم كردند. من درگردان امام حساان مجتبی )ع( كه مربون 

 رعملیات خیببه استان خوزستان بود، اعزام شدم در همان موقع زمزمه 
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شد. موقعیت این منطقه عملیاتی برای حمله كنار شنیده میهم از گوشاه 

اصله ه زمین آنجا باتالقی بود، ولی در فبسیار سخت بود. با توجه به اینك

تمام دشتتت آزادگان مملو از نیروهای مردمی چندان زیاد ناه 

اعم: از ستتپاه، بستتیج و ارتش كه خود را برای نبرد بزر   

آمتاده كرده بودنتد. زمانی كه عراقی هاازاين موعتتو  با   
و را در همه نیرخبرشتدند باور نداشتند كه چگونه ايران اين 

ه دهی كردوستتیع با توجه به زمان كم ستتازمان  اين منطقه

خط مقدم توسط  هرحاه زمان حمله آغاز شتد؛ و استت. به 
 مقاومت تا سه روز در ايننیروهای خط شتنن، شنسته شد.  

دشتتتت بتاتالقی ادامته داشتتتت. ولی رزمنتدگتان مطیع     
 هایزیرا این جناگ، با جنگ  فرمتان رهبر خود بودند؛ بته گوش

 م.كردیدر چارچوب اعتقاداتمان حركت می ما زیرا ؛دنیا متفاوت بود

ای كه از آن دوران به یاددارم كه قابل وصاف نیساات، در بحبوبه  خاهره

گرفتااه بودنااد، ولی  هااا جنااگ نیروهااای ایرانی تاااب توان را از عراقی

هااا از یااك ترفنااد جاادیااد برای منحرف كردن رزمناادگااان   عاراقی 

نطقه عملیاتی رها كردند بكاربردندآنان درحدودچندهزار چهارپارا در م

هرف ما حركت كردند، ولی با هوشیاری صاورت گازانبری به و خود به

قدری فضاااای ها بهها شااادیم. ولی آنفرمااندهان متوجه ترفندهای آن 

ا با ر ما زیرآتش سااانگین خود قرار داده بودند كه سااانگرهای منطقه را

دی در ها باعث شااد، شااهدای زیاخاك یكسااان كردند؛ و این عمل آن

این منطقه ازدسات بدهیم. در آن شرایط سخت كه در زیرآتش سنگین  

ن و نشینی دادند، ولی مدشامن قرارگرفته بودیم فرماندهان دستور عقب 

هاای آبادان و اهواز كه باهم بودیم مقاومت كردیم و با  ساااه نفر از بچاه 

ها هم به ما ها شاالیك نموده و آنهرف آنهایی كه داشااتیم بهنارنجك
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ا در ناچار خود رشد و من بهتر میرفته سختدادند اوضاع رفتهاسخ میپ

ساااختی خود را به باال خااردار بود. باه  هور اناداختم كاه مملو، از سااایم  

م ككشااایدم ولی عراق مرتب منطقه را زیر آتش خودقرار داده بود كم

شاادم و شااهادتین را گفتم، باوجوداینكه در تیررس  آماده شااهادت می

 ناگهانهرف جاده كشاااندم سااختی خود را بهر داشااتم، بهدشاامن قرا

تیری بته من اصتتابتت كرد. تنها كاری كه در اين لبهه به   

خاطرم رستتید خود را در میان شتتهدا مكفی كردم كه آنان 
فنر كنند من هم شهید شدم، ولی نیروهای عراقی خودشان 
را به ما نزديك كردند. در آن موقع من نفستتم رادرستتینه  

 ينی شتتهدا را با پام ولی آنتان بتا استتلبه ينی  حبس كرد
د باالخره من را شتتناستتايی  كردنت طرف وآن طرف میاين

سترباز دشتمن با قنداغه اسلبه كه در دست داشت،   كردند. 
كم به زير تاننی كه در حاه صتتورت من زد و من را كمبه

حركتت بود كشتتتانتد ولی من خودم را وستتط شتتهتدا      
 كه تانكکشتتانتدم   ودريزی كته در نزدينی من ب وختا  

بعد مرتب  رد شود. از روی من نتواندعراقی در حاه حركت 

كرد ندو با آن حال مجروح كه زیاد از من باه اهراف من تیرانادازی می  

خون رفته بود دیگر حالی برایم نمانده بود به عربی سااا ال كرد. مسااالم 

هساتی، درپاسااخ گفتم بله، ولی دوساات داشااتم شااهید شااوم نه اساایر، با  

مان حال مجروح من را با یك وضاع بسیار بد و با دستان بسته سوار بر  ه

ودم لحظه با خردند. یكمهمات بود، با خودشاااان بازیك نفربری كه پر

 ".ساااتن فرصااات برای فرار از دسااات بعثی هااا این بهتری:"فكر كردم

ساختی دساتان خودرا باز كردم و یك اسالحه كه از نوع كالشینكف    به

داشتم به خودم امیدوارمی شدم كه بتوانم خودم را  كمبود، برداشاتم كم 
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ها نجات دهم، ولی برای چند لحظه متوجه شاادم سااالحی از چنگال آن

كه برداشاااتم خالی از خشااااب اسااات، ناگهان یكی از نیروهای عراقی  

متوجه حركت من شاد كه من دسات به اسالحه شدم. در همان لحظه به    

 با همان وضااع تا كیلومترها روی خاهر این كار، من را به نفربر بسااتند و

ظه لحبههایی كه پرازساانگ خاشاااك بودمی كشاااند. حالم لحظه  زمین

شااد خون زیادی از من رفته بود. عطش زیادی داشاااتم و دیگر  بدتر می

حس حاالی برایم بااقی نماانده بود بعد از پیمودن این مسااایر هوالنی به    

 من و دیگر یاك اتوباان نزدیك به یكی از شاااهرهای عراق رسااایدیم.   

شروع به كتك زدن كردند و از ما  ندواسیران ایرانی روی زمین خواباند

لاه كناان به زنان و مردانی كه در كنار اتوبان   گرفتناد وها ل ه  عكس می

در همان موقع به ياد استتیران دادند. گر ما بودند نشاااان مینظاره

 هآناان با همان وضاااع فجیع و ناگوار یكی از اسااارا ك  كربال افتتادم.  

ای كه دردسات داشتند شهید كردند و بقیه اسرا را  مجروح بود با اسالحه 

سااوار بر اتوبوس و روانه مركز اهالعات )اسااتخبارات( اولین جایی بود  

بردند برای تخلیه اهالعات شااكنجه، زمانی كه به آنجا رساایدیم  كه می

رفتیم ولی به ند كه از هوش میدلگاد مارا كتك می ز  و اول باا مشااات 

آمدیم دوباره این عمل خودراتكرارمی كردند. كه به هوش میمحضاای 

با همان وضاااع بیمارگونه تقاضاااای آب كردیم ولی پاساااخی دریافت  

در یاك اتااق كوچك بدون رعایت   رای اسااارا نكردیم. بااالخره هماه  

 ،ندكرد ساعت بابدن های زخمی و عفونی زندانی 98بهداشت، به مدت 

ر بردند. صاادام به خاهنسامان جزیی می به یك درمانگاه برای پا مارا بعد

كه قدرت خود رابه مردم شاهرهایش نشاان دهد، ساعی براین داشت    آن

در داخل شااهرها به مردم نشااان دهد. باالخره ما را سااوار بر  را كه اساارا 

صااورت نمادین در معرض دید جمعیتی كه  اتوبوس و درشااهر بغداد به 
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وسااایله چوب و دیگر م بهها هدر اهراف خیااباان بودند قراردادند و آن  

 ابزاری كه داشتند از ما پییرایی كردند.

 از زمان اسارت تا اردوگاه موصل چند روز هول كشید؟

ها كه زخمی بودند روز، در فاصاااله اساااارت تا اردوگاه خیلی از بچه 1

شااهیدشاادند. باالخره بعد از سااه روز ما را به اردوگاه موصاال بردند در  

به نام تونل مرگ به این صاااورت بود كه اردوگاه یك اصاااطالحی بود 

سرباز عراقی ایستاده  10تا  10كه هوریشادیم به باید از آن تونل رد می

 زدند تا به انتهایو هركدام با باتوم هایی كه در دساات داشااتند ما را می 

شاادیم و برای هر بار كه از تونل رد هوش میرساایدیم، بیتونل كه می

كردند شعاع این را با این وضاع بد شكنجه می نفر از ما  0تا  5شادیم  می

باتوم ها هوری بود كه به هوا كه می رساایدبه اساارایی كه آنجا ایسااتاده  

شادند؛ كه حتی یادم هست  خورد واز ناحیه چشام مجروح می بودند می

 ها چشمان خود را در اینجا از دست دادند.بعضی از بچه

 ید بازگو فرمایید؟یك خاهره از آسایشگاهی كه دربند اسارت بود 

م، كرد من عرب هستدر آساایشاگاهی كه بودیم، سرباز عراقی فكر می   

كردیم. تقریبًا عربی یاد گرفته زماانی كاه ماا در خوزساااتان زندگی می   

كردم؛ و كم بیش بر ها عربی صبحت میبودم؛ و در زمان اساارت با آن 

ز ك روزسرباشااناختند. یها من را با این نام میعربی مسالط بودم؛ و آن 

شاااناختیم از بین اسااارا من را  عراقی كه ما آن را با قیافه اساااتخوانی می

دانست كه من زبان عربی بلد هستم به من گفت بیا شاناساایی كرد و می  

توانی برنج درسااات جلو از من سااا ال كرد كه آیا آشاااپزی بلدی؟ می

 بهمه اسااایر من را انتخاكنی؟ باا خودم فكر كردم كاه چرا از میان این  

ای در كار است در همان اوضاع احوال كرده؟ با خودم گفتم حتما نقشه
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ولی  بلد هسااتیم را چند نفر دیگر از اساارا ء هم گفتند كه ما هم این كار

نفر  39آن سارباز عراقی من را انتخاب كرد. گفتم بله قرار شد كه برای  

 ها به هشاااتاد نفر رساااید با آن حال غیا درسااات كنیم و بعدا تعداد آن

بیماری مارا انتخاب كردند و به ما گفتند فردا صاابح باید شااربه درساات  

دانستم حال اسام شربه به گوشم نخورده بود شنیده بودم و نمی كنی، تابه

كه چیسااات، با خودم گفتم حتمًا منظورش شاااربت اسااات! از یكی از  

زبان كه در جمع ما بود پرسااایدم شاااربه چیه گفتند، یك های عرببچه

 كه به این نام معروف هست.نوع آش است 

 چه مدت اسیر بودید؟

بیش از پنج ساال، در این مدت به ساه اردوگاه، اول موصل بعد تكریت   

 و بعد به اردوگاه صالحدین منتقل كردند.

 بهترین خاهره از دوران اسارت خود را بیان فرمایید؟

 عزامخواسااتم ایادماندنی بود روزی كه میبهترین خاهره كه برای من به

ها تا كنار اتوبوس فرزندان شاااوم به جبهه معموال رسااام بود كه خانواده

ام برای باادرقااه من آمااده بودنااد و كردنااد خااانوادهخود را باادرقااه می

اصااارارشاااان این بود كه از رفتن من به جبهه ممانعت كنند، ولی من به  

آنان گفتم راه خود را انتخاب كردم، باالخره زمان خداحافظی فرارسید. 

آنان با نگرانی از من جداشدند. شاید در این اندیشه بودند كه دیگر ولی 

 من را نتوانند در آینده نزدیك ببیند.

 ای داشت؟جبهه چه جاذبه

هم بحث والیت و آنآن دوران در جامعه وجود داشت  یك واقعیت در

دوراز هرگونه شاااعار و با عشااا  به ندای رهبركبیرانقالب  مداری كه به



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  61

؛ و در هر زمان از ما چیزی مطالبه می كردساااریع به آن گفتندلبیك می

شاد. ازجمله خواساته ایشان در آن زمان آزادی خرمشهر   پاساخ داده می 

 بود كه الحمداهلل محق  شد.

 ترین خاهره از جبهه؟شیرین

دوساتی داشاتم به نام سعید كه اهل آبادان بود وی كه در زمان عملیات   

جمه سارش شكسته بود و در میان  از ناحیه سار مجروح بود و ساطح جم  

لحظه در میان آتش سنگین دشمن سرش شده بود برای یكشاهدا پنهان 

آبادانی گفت وصااایتی را باال آورد و من را صااادا زد و با لهجه شااایرین

دارم، باه ماادرم بگو من را حالل كناد ...ولی من با خودم گفتم كه باید    

حتمی نجات دهم. با از مرگ  را او را به پشااات خط هدایت نمایم واو

یك ساختی او را بر دوشام گیاشتم و اورا تا پای قای  سه بار بردم ولی   

ای حمل مجروحین آماده موف  شدم در مرحله آخر او رادر قایقی كه بر

ودر آن عملیات جان سااالم به دربرد و حتی بعد از دوره  ؛بود گیاشااتم

ان ات بدر ایشاابود ولی در عملی هنقاهت به خانواده ما نیز سااركشاای كرد

 به خیل شهدا پیوست.

 خاهراتی از دوران اسارت برایمان بفرمایید؟

تنهاا خااهره ای كاه برایم خیلی جالب بود زمانی كه در اردوگاه بودیم    

كنند برای خبر دادند كه یك سری از اسرا آماده می 548بعد از قطعنامه 

كی ش یكازیارت كربال از این خبر خوشاحال شدم و با خود گفتم، ای 

هور هم شد. ولی قبل ازهر كاری از مرحوم ها من باشام كه همین از آن

اد اعتماد ها زیگرفتیم، برای اینكه ما به عراقیآقا ترابی مشورت میحاآ

نداشتیم، با یك اتوبوس ما را به سمت كربال هدایت كرده در این مسیر 

رفته ازدسااات های در فراغ یارانها با خود زیر لب زمزمههركدام از بچه
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السالم( كردند و به یاد مظلومیت سایدالشاهدا اباعبداهلل الحساین )علیه   می

مامی تبودند. تا اینكه به شاااهر كربال رسااایدیم زمانی كه پیاده شااادیم 

مبض ديدن بارگاه ملنوتی آقا امام حستتین رزمنتدگان به 
خیز حركتت  صتتورت ستتینته  البرمین بته طرف بین) ( بته 
عراقی اين حركت رزمندگان را  كردند ولی ستتربازانمی

دانستتتند و ما را به باد كتك گرفتند. ولی توهین به خود می
زائران عراقی كته در اطراف خیتابان و حرم، نهاره گراين   

 ند.دشدت گريه می كرصبنه بودند به

 خاهراتی از بعد از اسارت برایمان بیان كنید؟

ی كه مبادله اسراء ساال از خانواده هیچ خبری نداشاتم زمان   1نزدیك به 

 میبه اینكه پدرم ارتشاای بود و دابود و ما وارد مرز ایران شاادیم با توجه 

شاااد، به این فكر فرورفتم كه چطور های كشاااور جابجا میدر اساااتان

. پس از وآزاد شااده ام ع كنم كه من زنده هساتم توانم خانواده را مطلمی

ذهنم مانده بود  تنها یك شماره از منزل عمویم در نها فكر كردسااعت 

و به یادداشاااتم از ساااربازی كه آنجا بود خواساااتم كه به من اجازه دهد 

یااك زنااگ بااه منزل عمویم بزنم، بااار اول كااه زنااگ زدم دخترعمویم 

جواب داد كه گفت مزاحم نشااو و تلفن را قطع كرد! با خود گفتم حاال 

چكااركنم؟ چنادباری همین اتفاق افتاد كه درنهایت عمویم جواب داد   

عمویم مرا نشناخت یعنی با ایشاان صابحت كردم ولی او هم مانند دختر  

كه من زنده هساااتم. پس از دقایقی آدرس و نشاااانی مرا   نددانساااتنمی

ام ساااختی شااانااخت و از او ساااراغ خانواده را گرفتم وی با خانواده  باه 

صااابحت كرد و خبر آزادی من را به خانواده داد مادرم با شااانیدن خبر  

افتاد. خالصاااه به ساااراغ من   هوش و بر زمین میان بینااگها   ام  آزادی

 نمایند.آیند و من را تا مسیر خانه بدرقه میمی
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كردید آزاد شاااوید؟ و آقای علی ین در آن شااارایط اساااارت فكر می 

 شوید؟چگونه آزاد می

شاااكنند و ما آزاد ها را میها دربكردیم كه بچهماا با این دید فكر می 

 نجه برایمان چیزی نبود.شویم با این امید شكمی

 كردیاد برای بعد از جنگ چه تصااامیمی دارید و چكار آیاا فكر می 

 میكنید؟

در آن شاارایط اولین ضااربه ای كه بر ما وارد شااد رحلت حضاارت امام  

)ره( بود ماا آمااده بودیم كه با امام تجدید میثاق نماییم ولی از شااانیدن   

شاااد آرزوی همه این خبر ناگوار بارسااانگین تری بردوش ما گیاشاااته 

آزادگان این بود كه در زمان بازگشت از اسارت امام خمینی )ره( را در 

آرزو داشتتتیم دوباره بین خود ببیناد وهمچنان در ركابش باشاااند.  

 ،يا شهید شويم ولی خبر رحلت را نشنويم و مجروح ويا اسیر

برای آزادگان پییرفتن این خبر خیلی ساخت بود چون عش  به امام بود  

مان دوباره از رفتهكرد تا خاك ازدساااترا وادار به جنگیدن می كاه ماا  

 جنگیدیم یك سااانگر با چندعراقی پس بگیریم چراكاه ماا باا هیچ می   

قبضه سالح و با نیروهای پیرو جوان در كنار هم برای حف  اسالم وآب 

و خااك ولی برعكس دشااامن بعثی كه با تجهیزات كامل و با حمایت  

به خاك ما تجاوز كرده بود. ولی تنها عشاا   كشااورهای قدرتمند غربی

شاااده نیروی از پیش آماده ههمباه خادا و اماام بود كاه ماا در مقابل آن     

 مقاومت كردیم.

 ای از آن روحیه را به نسل بعد منتقل كنیم؟شود گوشهچطور می
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زناد اگر به دیگر  در كال بحاث والیات ماداری حرف نخسااات را می    

شیده پانوعی سركوب و ازهمیم هركدام بهها نگاه اجمالی بیندازانقالب

تواند، ها میروز نمودن فرهنگ و خورده فرهنگشااادناد. به نظر من به 

ها، یلمالب فمی توان در ق نسل جدیدرا به نسل گیشته گره بزند و

 و آن مستائل آشنا نمايند  اها را بآن ،اتو يا با نوشتتن خاطر 

شتر ا برایشان بازگو نماییم. بیاگر به آنان در مورد انقالب، دیگر كشوره

تر نات بیشدانند. ولی در كنار آن، شارایط و امكا می را قدر انقالب خود

تی كه االن به آنان آموزش داده شاااود؛ كه امنیبرای آنان فراهم شاااود. 

 اینبه این اندیشه وادار نماییم،  را است و آنانداریم، مدیون خون شاهد 

 این انقالب پاسداری نمایند.از شود كه با افتخارامر باعث می

 برای حل مشكالت ایثارگران به نظر شما باید چكاركرد؟

شرایط كشور ما حالت خاص دارد چون كشور در حال تحریم است. ما 

تواند برای ایثارگران باایاد شااارایط را درك كنیم. كاری كه جامعه می  

در و قاان گرانانجاام دهاد. ارآ نهااادن و بهااا دادن، احترام بااه آن عزیزا  

يادگاران جنگ شتتهدای زنده سااات. چراكه هاهای آنخاانواده 

 .انقالب هستند

 





 یقناعت  نی حس دکتر     :  6فصل 
 

 .آن روزهاکه درخط مقدم بودم
 یقناعت نیدکتر حسیی با گفتگو 

 ؛ )ره( ینیامام خم مارستانیب یربرداریمرکز تصو سییر

 رانیا یولوژیگیار مجله راد انیبنی؛ ولوژیراد  گروهاستاد

 هشت سال دفاع مقدس یو جانباز گرام

 . دیینما یلطفا" خودتان را معرف

 دانیدر شاااهر تهران درمحلاه م  3191متولاد   یقنااعت  نیدکتر حسااا من

 یام را درتهران در مدرسه علو ییابتدا التیآمدم. تحص ایدنه خراسان ب

 انابیواقع درخ یدر مدرسه موسو رستانیو دب ییدوران راهنما ،یاساالم 

دانشگاه علوم  یدر رشاته پزشک  01کردم . درساال   یساپر  وریشاهر  34

در  ی راولوژیتخصص رشته راد 49شادم ودرسال   لتهران قبو یپزشاک 

ا و فوق تخصص ر یلیدانشاگاه به اتمام رسااندم ، چند دوره تکم    نیهم

شته ر  یاروپا گیراندم و فلوش هیدوره هم دراتحاد کیدر انگلساتان و  

 دارم .را  نترونشنینوروا

 د؟یرا انتخاب کرد یشد رشته پزشک چه

از  رشااته را انتخاب کنم . پس نیدادم ا حیکه داشااتم ترج یرتبه خوب با

دامه ا یگرفتم در رشته ا میتصام  یشادن از دوره عموم  لیفارغ التحصا 

و  یقاتیامور تحق 08باشد. در سال  یبدهم که واسطه تکنولوژ لیتحصا 
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 یارنفر از دوسااتان خود دکتر افتخ را با کمک دو یدر پزشااک وتریکامپ

 آمدم و خمینی امام مارساااتانیشاااروع کردم، لایا به ب  یو دکتررضاااو

ر کشور د یوتریبار شابکه کامپ   نیاول یرا شاروع کردم. برا  یولوژیراد

 تانمارسیب نیکار ا لیست که در اواا ادمیکردم.   یراه انداز نجایرا در ا

 دهیرس نالیبه حدود پانصد ترم االن یکرد ول یکار م وتریبا هشات کامپ 

 است.  

 با خانواده چگونه است ؟ تان ارتبان

 یخراساااان و مورد وثوق اهال دانیم مانیبا ا های ازکاساااب یکی پدرم

 شااانیمنظم و با انضاابان بودند به خاهر دارم ا اریبساا شااانیمحل بودند. ا

 دمسااوول اتاق اصااناف پوشاااک در تهران  بودند و قبل از انقالب از افرا

 ناخاهر او را به عنو نیبودند که همه او را قبول داشاااتند به هم یمعدود

ر نظم و انضاابان را د شااهیشااناختند. هم یبا تجربه وکارآمد م ریمد کی

خود قرار داده بودند. از  یو در محال کاار سااارلوحاه کاارهاا      یزنادگ 

  .شااتندخود دا یبرا یفرمول ادگاردارمیبه  یتجربه جالب شااانیا تیریمد

 نییعت متیباالتر از ق یاگر کس .محاسابه ساود مشاخص شده بود    زانیم

 یبا عواملشااان که بازرسها شاان یا ،فروخت یشاده در هر نقطه تهران م 

 نظم و نیکه ا یباه گوناه ا   ؛کرد یهاا برخورد م  بودناد باا آن   یخبره ا

 نییجرات عبور از خط قرمز تع یشااده بود و کساا نهینهاد متیق تیرعا

 .شده را نداشت

اهل  و یهم قو یلیو خ لیمشغول به تحص کانیدر مدرسه ن یم علپسار  

 هم عالقه یولوژیمدرسه به ب یاسات. عالوه بردرس ها  یمطالعه و منطق

ند. ک یم لیدانشاگاه الزهرا تحص  یمیدارد. دخترم در رشاته شا   یخاصا 

 یخوب یلیما تفاهم خ یدارد. در خانواده  یباه ورزش عالقاه فراوان   یو
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بدون تنش رشد کردند  طیمح نیبچه ها در ا لیدل نیهمحاکم اسات به  

 است که خداوند به من عطا کرده یاز برکات  داشاتن همسارخوب   نیو ا

   هنکیدارم با توجه به ا یسااااده ا ی، زندگ یرغم تمکن مال ی. علاسااات

ه افکاارم ب  یول میفراهم نماا  یمرفه یزنادگ  کیا خودم  یتوانم برا یم

 .دهم یم حیترج زیرا بر هرچ یستیاده زو س ؛دهد یاجازه را نماین  من 

 کنند .  یند ساده زندگه اکرد یبچه ها هم سع

 د؟ییخودتان بگو یو آموزش یاست ازسواب  پژوهش ممکن

سال  یشروع شد آن زمان دانشجو 00من درساال   یکار پژوهشا  نیاول 

و نبود . با کمک د یخبر قاتیبودم . در آن زمان از تحق یسااوم پزشااک

تهران  یدانشگاه علوم پزشک یانجمن اسالم یعلم تهیانم کمنفر از دوست

 در داخل یعلم یها تیاز فعال یلیکاه منجر به خ  میکرد یرا راه اناداز 

 یدر زمان جنگ برا نیهمچن یقاتیگروه تحق نیکشااور شااد. ا آو خار

اه پاسداران به سپ یولوژیوبیو راد یکروبی، م ییایمیدفاع شا  یزیبرنامه ر

آمااده شاااد کاه اگر دشااامن به     ییهاا  هرح یحتکماک  کرد.   یلیخ

 .میردازبه دفاع ازخود بپ میداشته باشد بتوان ییایمیما حمالت ش یشهرها

تجربه  نیهم .مبود هیمجله هب و تزکیک ازموساااساااان    08درساااال 

در  IJRزبان  یسااایمجله مساااتقل به نام مجله انگل کیموجب شاااد که  

 به عنوان اریبسااا یز تالش هاو پس ا مینما یراه انداز یولوژیراد نهیزم

جله در م نیالحمداهلل ا .مجالت دانشاگاه شناخته شد  نیرتبه شاشام در ب  

 یتوسااط مرحوم آقا یلیمطرح شااد . پس از فارغ التحصاا  یبه خوب ایدن

 منصوب شدم. یربرداریمرکز تصو استیبه ر یدکتر کابل

همچنان در مرکز  ،یدکتر ظفرقند یدانشاااگااه آقا  اساااتیا زماان ر  در

 یمشغول بودم. به کمک همکاران به مدل ساز یپزشاک  یربرداریتصاو 



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  61

در عرصااه  ینوآور 15که ثمره آن  میپرداخت ایدر دن یقاتیتحق یکارها

 قاتیمرکز تحق کی میگرفت میاسااات و بعد تصااام یتهاجم یولوژیراد

  کهیهور هکرد ب یمرکز رشد جد نیا تانکه با کمک دوس میداشاته باش 

 نیمن در ا یتیریروش مااد .کناد ی م دیاامقااالاه تول  10سااااالنااه حادود  

واگیارکردن  یصورت که به نوع نیاسات، به ا  یدانیمجموعه، روش م

. من مدل تیریمد نیتحت نظارت ا یباه همکاران ول  یامور ادار هیا کل

همه  در  یارتبان عم ینوع یپساااندم در کشااات یرا م یتکشااا تیریمد

 یماهنگه نیاسااات و بدون ا یو کارمندان کشااات تانیکاپ نیساااطوح ب

 یاز آرامش کاف دیشود . افراد با یغرق م یدر همه سطوح، کشت دیشد

و  دهیاز ا یحت ایبه پرسانل فرصت داد و   دیبرخودار باشاند به نظر من با 

 نیا دیآناان با  یکرد و از هرف ساااتفااده آنهاا، ا  یو منطق دیا افکاار جاد  

 نیاهاعت کنند ا دیرا با ریاحساااس را داشااته باشااند که دسااتورات مد  

 .میاست که ما درجنگ بدست آورد یجربه ات

 د؟یثر مکتوب ازخود دارادکتر چند  یآقا

 فیتال کیوترجمه کردم و  یکتاب گردآور 8از صاااد مقاالاه و    شیب

م در حال انجا نترونشاانیا نهیساااله در زم سااتیبزرگ هم در مورد کار ب

 .  کنمی م تیدارم.  اکنون به عنوان استاد فعال

 ؟ یده جبهه رفتدکتر چه شد که ب یآقا

و ساااال آخر  میبه اتفاق خانواده به مشاااهد مهاجرت نمود 54ساااال  در

درسه م جیرا در مشاهد به اتمام رساندم همزمان با آن عضو بس  رساتان یدب

سپاه  تیکردم و در ادامه به عضو یسپاه همکار جیهم بودم و بعد با بسا 

 المقدس و تیبت  ایهمزماان با عمل  03پااساااداران درآمادم. ساااال    

 لیمسلم بن عق اتیعمل اعزام ما به جبهه شاروع شاد و در   رمضتان 
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انتخاب شاادم و بعد در  یامام رضااا به عنوان مسااوول بهدار  13  یدرت

در گردان جنداهلل لشاااکر جواد االئمه معاون  کيت والفجر  اتیت عمل

ا ب تیمجروح نیبود که  مجروح شااادم ا اتیعمل نیگردان بودم و در ا

به  کیدنز تیراست در وضع یپا یستگو شک یهفتاد درصاد ساوختگ  

ماجرا گیشت و  نیآمد ، هفت هشت روز از ا شیپ 01کما در بهارساال 

 یمطهر دیشااه  مارسااتانیب وی یساا یمتوجه شاادم که  ما را در بخش آ

در آن زمان متوجه  دیکردند و پروسااه درمان دو ماه هول کشاا  یبسااتر

 تمیمجروحچون همزمان با  یم وله اقبول شاااد 03شااادم که درکنکور 

جددا در م  نکهیبدهم .تا ا لیمتوجه شادم و نتوانستم ادامه تحص  رید، دبو

ران ته  یدر کنکور شارکت کردم و در دانشاگاه  علوم پزشااک   01ساال  

 یبه باختران اعزام شااادم برا 05شااادم. دو ساااال بعد  در ساااال  رفتهیپی

در  یمحل اساااتقرارما در ورزشاااگاه  ییایمیشااا نیکماک  به مجروح 

را شاااروع کرده بود در   یبود همزماان عراق بمباران موشاااک بااختران  

 سر و پا مجدد مجروح شدم . هیاز ناح یباختران  در اثر بمباران موشک

 د؟یاز جبهه دار یخاهرات چه

اسااات  ادمی .کنمی م یزندگ روزهاهنوز بتا خاطرات آن   من

 کیدر  میجبهاه جنوب رفت خط مقادم  کاه باا بچاه هاا باه       یروز نیاول

 کردم که انگار به یبا خود فکر م میمشاااغول به نماز بود غروب خااص 

 منک یم یدر بهشت زندگ مکرد یاحساس م .مه اوارد شد گرید ییایدن

 در اسالم وجود تیانکه رهب میخواهم بگو یم .مشاده ا  ایو منفک از دن

امت من جهاد اسااات در واقع از  تیرهبان دیفرما ی)ص( م امبرینادارد پ 

ود وج یکننده ا کیعامل تحر چیرشادن است و ه دو ایتمام تعلقات دن

که  میوبود که متوجه بش یفرصت نیکشانده و ا نجاینداشات که ما را به ا 



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  11

ن برهه در آ اه یلیشود و چقدر باال برود خ تیتواند ترب ینفس چقدر م

ا خداوند م دوارمی( امست.)منظورشاهدا  .رشاد کردند و باال رفتند  یزمان

با  یوبخ اریبس یبود افراد رفتارها ی. عالم معنو دیرا با آنان محشاور نما 

وع ن کیشوند در واقع  گریکدیهمه دوسات داشاتند خادم    .هم داشاتند 

  روزها نیا یول کردندی تجربه م گریکدیدر کنار  دیجد یمدل اجتماع

 از خود در رقابت روزها،آن  .هستند یماد یدنبال رقابت هاه ها ب انسان

وزها ر آن میخواهم بگو یم ند.بود یال تعالبه دنب .آدم هاگیشاااتن بود

 یز زندگا یفیتعر دی. شما  اگر به هرم مازلو نگاه کنتکرار نخواهند شد

به آب وغیا  ها در وهله اول نیاز انساااان دارد. اینکهها  انساااان یاجتماع

دنبال ه بعد ازآن بدروهله و  ،دارند یجنسااا یازهایا باه ن  لیا وخواب و م

ساااد ر یم یبااالتر تاازه به تعال   میدکاه برو و بعا  ،پسااات و مقاام و پول 

بودند،  یبدنبال تعال زیچ چیجبهه بدون ه یآن زمان بچه ها کهیدرصورت

 لدنبال آب و غیا بودند و به نظر من اگرآن مده فقط درحد ضاارورت ب

ا شود قطعا" باز  قابل اجر یدرسات بررسا   نکهیا ایشاود و   زیدرسات آنال 

بود  یا چهیدر .زمان خودش بود نخواهاد بود چون آن دوره مختص باه  

)ره( بعد از دوره  ینیباه قول اماام خم    .کاه خاداوناد در عاالم بااز کرد     

 یتواند درصااد یمدل م نیا یبوجود آمد ول یدوره ا نیرسااول اهلل چن

 نمیب یخودم  را م یباشد. االن اگر پرکار ییاجرا ندهیآ یهانسال   یبرا

هور مداوم ه ساااعت  ب 10شااد که  یاز برکات آن زمان اساات. روزها م

هه تنها  جب میتنها چهارسااااعت اساااتراحت بود البته بگو  میکرد یکار م

 ای یآمدند ول یهم م گرید یها خوب نبود بلکاه آدم  یهاا  آدم یجاا 

آنها آشااکار شد و از  تیو زود ماه آوردندیدوام ن ادیز ایسااخته شادند   

 نیهم  .بودند ریشجاع و دل اریبودند که بسا  یواالمقام یها انساان  یهرف

  فیعض تیریبا مد یو حت فیضع یو با سازمانده یبچه ها با دست خال
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 14جنگ ما با  میخواهم بگو یم .دندیها جنگ بااز در مقاابال ابرقدرت   

ه هرگز تن ب یول ؛نداشاات قشن هیقضاا نیکشااور بود و تنها صاادام در ا

 .  مینداد یجبهه ا چیشکست دره

 از خاهرات: یکی

اه ر کیما از سه هرف در محاصره بود ما فقط از است که گردان  ادمی 

 ینیعده از بچه ها عقب نش کی .میبه عقب برگرد میتوانسات  یم کیبار

 شدند.  دیها ماندند وشه ها درآن گودال ها وکانال یکردند و بعض

 یها نیاز ماش یکسری میفکه مستقر بود 395 یتپه  یاست در باال ادمی

ا آمدند و بچه ها ب یساارعت به هرف ما م هب ی( عراقفایها نام)به  یجنگ

به  ها نیاگر ا ی داشاااتند کهو اظهار م کردندی هور زمزمه م نیخود هم

و  کم سن یبچه ها یسر کی .روند یم نیما برسند همه از ب یسنگرها

به ساامت دشاامن حرکت   رباریو ت یج یسااال داوهلب شاادند و با آرپ 

اعت بعد از دو س ما آن ها.ابود یرو شیدر پ یعیوس اریمنطقه بس .کردند

  از . تعدادیرکردندیگ نیدشااامن را زم یروهاین بی نظیری یباا چااالک  

نها آ یبه برکت فداکار هیبق شااادند؛ تا ریاساااتعدادی و  دیها  شاااه آن

 کردند.   داینجات پ

 کار فراوان یها نیم و یانفجار یبشاااکه ها یدر منطقه ایادم می آید 

آن  زاخود را به جلو کشاااندند و  یمتبچه ها با چه عظ گیاشااته بودند. 

که با همان  دمید یدیمن خودم شاااه .هماه موانع ساااخات عبور کردند  

 یخاردار خشاک شده بود و تکه ها  میسا  یکه دردساتش بود ال  یانبر

  خاردارها به جا مانده بود . میس یال نشبد

 یمانیبا داشتن ا روهاین  ،از گلوله یبارانبا وجود  های گساترده منطقه در

 .ندیو خوار نما لیآمده و آنها را ذل  یزبون فا شاامنتوانسااتند بر د ،یقو
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اساات که خداوند به رزمندگان ما داده بود  و تحمل  یینشااانه  ها ها نیا

گ تجربه جن میتوانم بگو ی. مدیآ یدسااات مه آثار در لحظه اش ب نیا

 مهم بود.  یلیشاخص و توکل به خدا خ کی

رده ب یشدند نام دینار ما بودند و شهکه درک یاسات از رزمندگان  خوب

 یعل از ایاعزام شده بود و  شابوریکه از ن یروحان یاز بچه ها یکیشود 

 شااانیما بودند و درحدود هشاات بار ا یهم محل یخرمدل که از بچه ها

 از که در روز قبل یشابوریچرده ن هیس دیاز شه ایو  ؛مجروح شده بودند

و در روز   ساامیبدنش بنو یبر رو را من خواساات که نامش از اتیعمل

ر شااهادت مثاث نیح شیبایاو مرا از لبخند ز. شااد دیشااه اتیبعد از عمل

 نیدر حبود وساااله  31نوجوان  کیکه  نیدیساا یمهد دیاز ساا ای .نمود

ه ک یدیاز خاهرات به جا مانده شه ای .مبرده باش یشد نام دیساجده شاه  

رده بود به نماز و خود آماده ک یکه برا یقبر درشاااب در خلوت خود 

و  ماان یهماه نشاااان از ا  هاا  نیا .پرداخات  یباا معبود خود م  ازیا راز و ن

 شهیبودم و هم دهیبودکه در تک تک رزمندگان به وضاوح د  یاخالصا 

 آنان هستم.   ادیبه 

 ندایست همه از ثمره خون شههدر مملکت ما  یبرکت مینیب یاالن اگر م

ود شاا یآن مشاکل رفع م  عیو ساار دیآ یوجود مه ب یشاکل اسات. اگر م 

 ندایکشاااور نظردارد و قطعا" از برکات خون شاااه نیخداوند به ا دیبدان

 یجنگ ما حادثه ا  .فتدیب یگیارد اتفاق ینم آن ها اساات در واقع خون

 .میبعد از حادثه کربال مشابه آن نداشت معاصار است و  خیدر تار رینظ یب

بشااناسااد. اما در   یح  و باهل را به خوب اندتو یوقت ها آدم نم یبعضاا

 یحمله کرد و عده ا یوحشااا تکاریجنا کیبه وضاااوح  یلیجنگ تحم

 کی شااود. من ینم دایپ یگاه تیشاافاف نیدفاع کردند ا مانیانسااان با ا
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 او  .دارم که به کتاب خود واقف است مارساتان یدر ب یدوسات زرتشات  

 یاکشااور ما دار" قطعه از بهشتتت استتت. کي رانيا :"دیگوی م

که خانم ها  در  یاگر به چادر یو محجوب حت مانیا اپااک و ب  یمردم

حجاب پوشااش زنان  نیقبل از اسااالم هم میحال حاضاار دارند نگاه کن

هب   .سااتیر نضاافقط مختص به زنان در حال حا نیما بود و ا یزرتشاات

 خداپرساات شااهیهم انیرانیما ا خیمطالعات صااورت گرفته در هول تار

 . مه ایبود

 ؟دییگو یدکتر شعر هم م یآقا

 کیسرودم و  یشابوریچرده ن هیشاعر در مورد آن رزمنده سا   کی،  بله

 شعر هم در مورد بهشت زهرا گفتم. 

د افرا نیبا ا .آیاهنوزهمدیدوران دفاع مقدس خودرا نام ببر دوساااتاان 

 ؟ دیدر ارتبان هست

 ،ینیامام خم مارساااتانیدر ب یکرم سیی، دکتر ر یرچیدکترحر انیآقاا 

،  انیترعلو، دک یدکترحسن توکل راعلم،یام ستانماریدر ب ییدکتر رضاا 

خارآ از دانشاااگاه هنوز در  یاز بچه ها  یو باا تعاداد   دان،یا دکترجااو 

 ارتبان هستم.  

که  یکسااا ندیگو یم :کنم انیب نجایدارم  خوب اسااات در ا یمثال کی

است که بخواهد آن حالت را  فیضع یلیباروت به تنش خورده خ یبو

 .و مدبر هستند ریمد ییها بهه وجنگ انساان ج یاز دسات بدهد بچه ها 

 به ما در آن سن کم و سخت طیجبهه در آن شارا خط مقدم چون  ؟چرا

ه آن ب است. و توانمند کرده یما را قو ؛است آموخته ی راریگ میتصم

  .خورم یروزها افسوس م
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 د؟یکنارآمد تیدکتر چگونه با مجروح یآقا

کنم و  یا آن کار مب یکه دسااات راساااتم مجروح شاااده ول  یوجود با

من  یبرا یلیکنم خ یدرجسااام خود چه قبل وچه بعد حس نم یتفااوت 

 ندارد.   یتفاوت

 ؟ دیادامه درمان به خارآ ازکشوراعزام شد یبرا ایآ

 نیدر ا یبه مدت دو ماه به انگلساااتان رفتم و تجربه خوب بار کیا ،  بلاه 

م و و مقرات و نظ نیاز قوان یدرآنجا با بعضااا .دسااات آوردمه سااافر ب

 که در آن جامعه حاکم بود آشنا شدم .  یانضباه

 ازاتیتوان امت یچگونه م .دارد یتبعات مثبت ومنف یسر کیجنگ  

 ؟  هیمراکاهش د یو تبعات منف میجنگ را برجسته کن

 ردرییتغ دیهسااتند که با نیمسااوول نیرهبرانشااان هسااتند و ا نیبه د مردم

 ار اشکال نیشود ا یم هدیدر مردم د یکنند اگر اشاکال  جادیخودشاان ا 

 .ردیگ دصورتیاز راس با یکرد هر اصالح یابی شهیر نیدر مسوول دیبا

در مردم  ارحرکت  نیا میتا بتوان ابدیرییجامعه تغ تیریدر اصاال مد دیبا

ا چر و قانون اسااات که بدون چون یاجرا زیچ نیمهم تر کنیم. نهینهااد 

 نیا ات میده عیرفرهنگ دفاع مقدس راتسااا میاجرا شاااود تاا بتوان  دیا باا 

 در دیبا را قانون و نظم وانضاابان یاصاال اجرا در .فرهنگ حف  شااود

کرد  تا مردم  به رسام ورسوم جامعه خود عادت کنند. االن   ادهیجامعه پ

اساات که بعد از جنگ مردم  نیا میدار امعهکه درج یاز مشااکالت یکی

 نیاو  میرا باز کرد ساااتمیسااا میآمد کدفعهی میرا به قناعت عادت داد

امعه ج شااتردریب یخواه ادهیغرب با ز حیباعث شااد که فرهنگ ناصااح 

و جبران آنها هم  میکند و باعث شااود که ضااربه بخور  دایرشاادونمو پ

 سخت است.   یلیخ
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 یساار کی  ریهسااتند اکنون درگ یقشاارخاصاا ثارگرانیدکتر ا یآقا

 د؟چکارکر دیبه نظرشما با .هستند یو فرهنگ یمشکالت اقتصاد

به  .رندگیای ند احترام مکنکه درجنگ شاارکت  یبه کسااان ایدن درتمام

درگوشه  که یکسان ایبه جانبازان و .ها نگاه کرد به آن دیترحم نبا دهید

 یراحته ب دینبا  .توجه  کرد دیهستندوفراموش شده هستند با شگاهیآساا 

 شتریب دیها با وبحث مسکن آن  یدرمان یازهایبه ن .ها رد شد از کنارآن

  .رهسااتندت فیافراد ضااع هینساابت به بق ییاز نظرتوانا نانیا .شااود توجه

قدردان   دیو با دندیزحمت کش یلیجنگ خ یبودند که برا یکسان نانیا

دوست  یحتکه هستند یکسان نانیا  .میآنها باش یساله  نیزحمات چند

 . ندیمان یاست که آنها را سامانده نیمسوول فهیوظ.ندارند شناخته شوند

 چکارکنند؟ دیبا ی خودروح و یجسم یسالمت یابر ثارگرانیا 

دن به بای خدشااه  نیاگرکوچکتر .ورزش کنند ، به خودشااان برسااند  

چون  .میدربرابربدن خود مسااوول هساات یدر واقع به نوع میخود وارد کن

امانت را به خدا  نیا دیبادن اماانت خداسااات ومال ماسااات پس با    نیا

 .  میبرگردان

 د؟یقه دارعال یبه چه ورزش  یجنابعال

ورت کنم  البته به ص یم یوقت ها فوتبال هم باز یوبعضا  ی، اساک  شانا 

 .   ستین یحرفه ا

 ؟است بوده یشما ک یمقطع زندگ نیبهتر

 ،اتیعمل یها و درسااااعت که درخط مقدم بودم يیروزهاآن 

 شود . یتکرارنمهرگز  گریکه د

 شما نقش داشتند ؟ تیدرموفق یکسان چه
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با هوش و توانمند  یانساااان اریادرم که بساااو مادرم ، بخصاااوص م پدر

ه در ها ک ییاز دا یکی. دندیزحمت کشااا یلیهسااتند و بعد پدرم که خ 

 یها باار آوردند . عضاااو گروه  یمن موثر بودناد و ماا را انقالب   تیا ترب

از  یکیکرده باشااام که  یادی میبودند. خوب اسااات از معلم ها یانقالب

در  ییدو نفر نقش بساازا نیا که ینجف یآقا یگریو د یمیقم یآنان آقا

وض کردند. ع ایما را نسبت به دن دگاهیداشتند و نگاه و د تیو ترب میتعل

که قدرت خارق العاده  یریشاامشاا یتوانم حاآ آقا یم دیاسااات گریاز د

 دارند را نام ببرم. ثیدر احاد ییدر قرآن و تسلط عجب یا

 آخر ؟سخن 

  برکت  ،کند یکماک م  خادا  دیا اگر راه ح  را  برو می فرماایاد:   قرآن

 .دیشو یدهد و حتما موف  م یم
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  تیقبل از مجروح شب
 جلودار  دکترمالزاده  گو باو گفت

 انیائیض مارستانیب ثارگریچشم پزشک ا

 هشت سال دفاع مقدس یجانبازگرامو 

 

 باب  ایر یاز جانبازان قطع عضاو هشات ساال دفاع مقدس است ب    او

ا و ب استاز کارخود  یراض خوشاحال و  کهدیگو یساخن  را باز کردم 

انتخاب  از شاااانیدهد مالک ا یخود م مارانیبه ب دیام یحرفه پزشاااک

 بلکه خدمت صااادقانه به مردم محروم  سااتین اتیماد یرشااته پزشااک 

 است. را انتخاب کرده انیائیض مارستانیب لیدل نیبه هم است.

 ؟  دیبفرمائ ین را معرفدکتر لطفا خودتا یآقا

ه سه فرزند پسرک یمتاهل دارا اصغرمالزاده اهل بابل و ساکن تهران. من

 یتمام ینوه گل هم دارم  از خداوند برا کی .هرسه آنها ازدواآ کردند

را  ییوراهنما ییابتادا  التیمن تحصااا  .دارم تیا موفق یجواناان آرزو 

 یا دربابل سااپرر رسااتانیخودم گتاب گیارندم و دوران دب یدرروسااتا

ته در انتخاب رش حیصح ییعدم راهنما لیبه دل رساتان یکردم. دوران  دب

طلع شدم م نکهیبه محض  ا یپرداختم ول لیسه سال در هنرستان به تحص

آوردم وبا  یور رستانیرشته دادم و به دب رییکه انتخابم نادرست بوده  تغ
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 ساااتانریدبدوساااتان دوره  گریتالش وپشاااتکار توانساااتم خودم را به د

ملکه ذهن من اساات  از تو حرکت واز خدا  شااهیهم هجمل نیبرسااانم. ا

باشاااد خداوند بنده اش رامعطل  یبرکت در واقع اگر حرکت بجا وکاف

با   مصااادف یاضاایدر رشااته ر رسااتانیدب  لیکند.سااال سااوم تحصاا ینم

آن دوره  یها ینفر از همکالس 90 نیبودودر ب یانقالب  اسالم یروزیپ

را  یاضیر مپلید شادم  به عش  کنکور  پلمیت موف  به اخی دبا رتبه هشا 

 ادمیاز شد آغ رانیا هیعراق عل یلیجنگ تحم التمیگرفتم. با اتمام تحص

      ینداشت  وما از هر یحیصح یسازمانده جیست در آن زمان هنوز بسا

 .میزفول مستقرشدد  یبه جبهه اعزام و در ت میپادگان مستق

 د؟یرا انتخاب کرد یپزشکدکترچه شد رشته  یآقا

عالقمند  لمپیبود مالک من پول نبود بعداز د یبه خاهر بعد انسااان شااتریب

مرکز  نیدهم در ا لیبودم کاه در دانشاااگااه امام صاااادق ادامه تحصااا   

 یبه درس ها یادیقبول شااادم و عالقاه ز  یخوب یباا رتباه    یلیتحصااا

ند که داعالم کر نیمصااحبه رفتم مسوول  یکه برا یداشاتم زمان  یحوزو

افراد متا هل را ندارد. بعداز   رشیپی طیاسات و شرا  یزشابا نه رو  نجایا

 امتحانگرفتم که شاااش ماه بعد مجددا  میمشاااورت با دوساااتان تصااام

 ایاب کنم ورا انتخ  یپزشک ایبود که  نیدوستان ا شنهادیپ .بدهم کنکور

ساعت  38بخوانم با تالش روزانه  یگرفتم پزشک میمن تصم  ی.مهندسا 

سااه سااال ازدرس فاصااله   نکهیخواندم با  توجه به ا یون وقفه درس مبد

رگزارشد  از ب یحیکه  به صورت تشر یگرفته بودم با شارکت درامتحان 

 رشته دادم. رغییت یبه تجرب یاضیر

 ؟   دیرا انتخاب کرد یچشم پزشک  یپزشک یرشته ها انیچرادرم 
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 جهینت نیاداشااتم به  یدانشااگاه لیکه در هول تحصاا ییهای بررساا در

موف   مارانیبه درمان ب یدر پاساااخ ده یجراح یکه رشاااته ها دمیرسااا

من  یمجس طیبا شرا  یچشام پزشک  یرشاته تخصاصا     یترند و از هرف

 به .رساامی م تر عیخواهم ساار یکه م یسااازگار تر اساات و به آن هدف

  ی.اتیح ریغ یگریو د یاتیح یکیبدن دو نوع هسااتند  یااندام هرحال ه

ان تو ید موش یمحسوب م یاتیح ریغ اندام جزء یشاک چشام پز هرچند 

 توان گفت یدر واقع م اسااات. تر  هم  مهم یلیخاز اندام حیاتی گفت 

 یچشم یهای مارینود درصد از ب لیدل نیچشام سلطان بدن است به هم 

   شود. یداده م صیزودتر تشخ یچشم پزشک زاتیتجه لهیوسه ب

 یم جادیتان  اختالل اشما در کار یو جانباز تیمجروح تیوضع ایآ

 کند ؟

کار آن به  یرشاااتاه را انتخااب کردم کاه همه     نیا لیا دل نیباه ا  ر،یخ 

 هیاز بق یزیکنم که چ یوقت احساس نم چیصاورت نشاساته اسات و ه    

هم  یگاااه  یکنم و حت یم یخودم را ساااپر یعاااد یکم دارم زناادگ

 قدم جلوترهستم. کیهم  گرانیکنم از د یاحساس م

در زمان جنگ به صاورت  سرباز به جبهه اعزام   دیدکتر فرمود یآقا

شاارکت  یاتیدرچه عمل دییبفرما دیاهوازبود یزره 41ودرلشااکر دیشااد

 ؟  دیداشت

شوش به اهواز تا خرمشهر و  یاتیدر  منطقه جنوب ودر محور عمل شتریب

 بيطر اتی عملودر اهواز ساااوسااانگرد  یاتیاادرمحورعمل نیهمچن

 300چزابه شرکت داشتم و با توپ بستان( و تنگه  ی)آزاد سازالقدس 

 یرکلهوه ب .میشد یمامور م گرید یبه واحدها شاتر یوب میکرد یکار  م

 در جبهه بودم. 00تا اواخر بهمن  54از آبان 
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 ؟ دیمجروح شد یزمان چه

ه که ب  مایراکت هواپبهمن مااه درتنگه چزابه که توساااط   10تاا   38

ضو زانو قطع ع یباال هیشد از ناح یم کیها شل یبعث یهورمرتب ازساو 

 شدم.   

   د؟ییما بازگو بفرما یخود برا تیروند مجروح از

 اهواز منتقل مارساااتانیپا مجروح شااادم ما رابه ب هیاز ناح نکاه یاز ا بعاد 

من انجام شاااد   یپا یرو هیا اول یسااااعات کاارهاا    19کردناد بعاد از   

 مشهد تحت مارستانیوسارانجام ما را به مشهد اعزام کردند. دو ماه در ب 

 هول یلیخ تیقطع شاااده بود زماان مجروح  میپاا  نکاه یماداوا بودم باا ا  

ت و سخ تیخواست خداوند بود که با وجود مجروح نیا دیشا .دینکش

هم  یلیخ یحت . بود هنشااد جادیا یرییمن تغ  یدر خل  و خو  نیساانگ

 شوخ هبع شده بودم.

 ؟ دیادامه درمان به خارآ کشور اعزام شد یبرا ایآ

ر آن د نکهیا لیپروتز به خارآ رفتم به دل یبرا 09ساااال  در بار کی بله

ال با شااش ساا  یبهتر بود و من تا پنج ال یخارج یپروتزها تیفیزمان ک

 پروتز راحت بودم.   نیا

  یندیخاهره شن کی

که پهلوان  ميی ادابود  هدیپدرم خواب د ،تیقبل از مجروح شاااب

وآن  درکرا قطع زد وآن  یبه ران گاو نر بود، با تبر یکشت
پدرم در خواب از "  سهم شماست. نيا :"را به پدرم داد وگفت

 ،ددارشیصبح که از خواب ب کرد. یعمل او ناراحت شاد و بداخالق  نیا

 نیحساس بود ا یلیکه خ ممادرم نقل کرد ومادر یداساتان خواب را برا 
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 3 0/ 5نمود. ساعت  یوزار هیکرد وشاروع به گر  یتلق یخواب را واقع

ان ر قرارگرفتم و مایز من درمعرض ترکش راکت هواپصااابح همان رو

جراحت به خانواده اهالع  انیروز بعداز حادثه جر راساتم قطع شد.  یپا

در مشااهد آمدند. شب  نم ادتیها به ع لیهمه خانواده وفام   .داده شاد 

 یسااترگربینفر  مجروح د هشاات تا ده که یدراتاق گیشااته بود. مهیاز ن

و گفت:  نگهبان به ساااراغ من آمد ،دناد یا ل ناا  یبودناد و هماه ازدرد م  

 اگر ایخدا :"با خودم گفتم ."مالقات شاااما آمده اند یبرا انتا  خاانواده "

 مارستانیوب ندکن یم یتاب یمن موضوع قطع پا را متوجه شوند، ب نیوالد

ده قطع شاا یادامه پا را لوله کرده ودر ییناگهان پتو .زندیر یبه هم م را

پدرومادرم وارد اتاق شدند  یمالفه پوشاندم وقت آن را با یقراردادم ورو

 بود. نا گهان پدرم زانیچ  از تخت  آو یتخت نشااسااته بودم وپا یرو

 یلیمن که خ. راسات شاما کم وکسارشده    ینظرم  پاه ساووال کرد که ب 

ه مالف ریز یتکان خوردم وپتو کیکردم  یم یسااارحال بودم وشاااوخ 

کل دارد. اگرچه قانع م مشااایمتوجاه نشااادند که پا  .آن هاا تکاان خورد 

 ادتیکدام ازع چیه یول سووال را تکرار کردند، نیبارا نیوچند نشادند 

کنندگان درجلساه اول متوجه موضاوع  نشدند خوب بعد به آنها اهالع   

رحمت واساااعه خود   یرا غر رانمیگرعزیومادرم ود دادم. خداوند پدر

 دهد.  قرار

جراحت  .بود هیا الواز همرزماان کاه در ده   یکیدر مورد  گرید خااهره 

 هیاحن ه بود که از رخوردیت یهوره ب .اودر کشااله ران سمت راست بود 

ن م یصاااحنه برا نیا .آمده بود رونیگردن ب هیران گلوله وارد و از ناح

 .زبودیحزن انگ یلیخ

 چه بود ؟ اهواز یزره 41شما درلشکر تیمسوول
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دوران  یدره .ما بود اریدراخت 300نظام  بودم و توپ  ادهیدساااته پ جزء

 . یحرکت دادن نفربر زره یآشنا شدم حت یجنگ با تمام ادوات جنگ

   د؟یدکتر با دوستان دوران جنگ ارتبان دار یآقا

 نیاول تمیدر زمان مجروح دیآ یم ادمی یحت یبه صورت تلفن شاتر یب ،بله

دوران دفاع مقدس  یمن آمد از دوساتان هم سنگر  ادتیکه به ع یکسا 

 15اساات که بعد از یجناب ساارهنگ نجات گرمید از دوسااتان یکیبود. 

 .  داشتم دارید شانیسال با ا

  چگونه  را  دفاع مقدس  زمان  یفداکار و ثاریا هینظر شاااما روح به

 انتقال داد؟ ندهیبه نسل آ توانی م

 روزیفاصله افتاده جوانان امروز مثل جوانان د یلیکنم که خ یفکر م  من

اول انقالب که  یگردد به روزهابر طیمن دوسااات دارم شااارا  ساااتندین

نگه داشاااتن باورها . کردند یم یچقدر صاااادقانه افراد درکنارهم زندگ

هم  نیولمسااو. وموثرباشااد دیتواند مف یم یلیخی جامعه انقالب کی یبرا

 فکار وا  بتوانند روزیو همپا با جوانان د باشاااد یکیان وعملشاااان یب دیبا

آن زمان   طیشرا ندیمنتقل نما ندهیآ یها آن دوران رابه نسال  یها دهیا

گرفتند  یسبقت م گریکدیشاهادت از   یبود که  جوانان برا یبه گونه ا

خاهرات  ییبازگو  یواز هر  شهیرا با قلم واند هیروح نیا میبتوان دیما با

 نسل یرساانه ها ومطبوعات برا   یز هرارزمندگان  و  ینوشاته ها  دلو 

 نیدر ا یخوب یها حرکت مایوساا صاادا نکهیا کما .میکن یتداع دیجد

 ها انجام داده است.   نهیزم

 نیحل ا یهساااتند برا یدچارمشاااکالت  یفعل  طیدرشااارا ثارگرانیا

 ه داد؟یتوان ارا یم یمشکالت چه راهکار
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 یبرا نیقوان یسااار کی یاساااالم یکنم در نظاام جمهور  یفکر م من

 نیاز ا یلیمتاسفانه خ یهشت سال دفاع مقدس وضع شده  ول ثارگرانیا

  هب مشااکالت مربون  نیاز ا یارینشااده اساات بساا    ییهنوز اجرا نیقوان

از  دیبا یدولت یها دسااتگاه کنمی من فکر م .اساات زانیعز نیخانواده ا

 گرانثاریکنند و با خانواده ا یبررس را ها نبروند و مشاکالت آ  کینزد

 نیاز ا یاریشااود بساا یاتیروند عمل نیاگرا .باشااند شااترداشااتهیارتبان ب

 ت حل خواهد شد.  مشکال

 چکارکنند؟ دیبا ثارگرانیکه خود ا دییبفرما

ند ه اگیاشت هیهستند که در تمام عرصه ها از خود ما یکساان   ثارگرانیا

لکه خود انتخاب کنند ب یرا برا ینیگوشاااه نشااا دیبه بعد هم نبا نیو از ا

و چه  یتالش مضاااعف داشااته باشااند ودرتمام عرصااه ها چه شااغل  دیبا

توانند  یحضااور خود در جامعه نشااان دهند که هنوز هم مبا   یلیتحصاا

ها شااجاعانه درمقابل ابرقدرت، نبرد یها دانیآنانکه درم ندثابت قدم باشاا

 در عرصه  جامعه ،به جا گیاشتند یفراوان ی ها رشادت ازخود ستادندیا

   .الگو باشند دیبا

 کنند؟ب دیچه با یو روح یجسم یسالمت یبرا ثارگرانینظر شما ا به

از  یودوم یاز بعد معنو یکینگاه کرد  دیدوجنباه باا   ازساااوال  نیباه ا  

 ندیاذ نمااتخ یریدانشگاه تداب نیکه مسوول ی، از نظر جسام ینگاه جسام 

در  انیزیعز نیا  یکنترل درمان کباری یحداقل ساال  یکه در بحث درمان

داشاااته باشاااند. دربعد   ژهیوبه آنها توجه و ردیقرار گ یکار یبرناامه ها 

 هنکیا ایو  یاحتیسااا ایا و یارتیا ز یباا باه راه اناداختن سااافرهاا     ینومع

تدارک   یمیهب یو علما ها تیبا شااخصاا  داریبا د  یگروه یدارهاید

ند تا داشااته باشاا  ییها شیهما ایو  نارهایکبارساامیوهرچند وقت  نندیبب
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 ینیچرا که انزوا و گوشاااه نشااا ؛ کرد تیراتقو آنها یروح بتوان ازنظر

 هقرار گرفتن و ب گریهدف درکنار همد .توراسسخت وعیاب آ یلیخ

دوستان دوران دفاع مقدس   گریونشان ودر کنارد یدسات آوردن شااد  

 شود   یم یوجسم یروح تیکردن از آن دوران ها باعث  تقو اد. یاست

 ؟ دیکن یورزش هم م ایدکترآ یآقا

مثل شااانا،  یگرید یها منظم را دوسااات دارم. ورزش یها ، ورزشبله

 دهم.   یهم انجام م یور ادهیوپ

ا تا ر خود  یمقطع زندگ نیبهتر جاانبااز   کیا دکتر باه عنوان   یآقاا 

 ؟ دیدانی م یکنون چه مقطع

 ینارهایوسم ، زمان حضوردرکنگره هاهیعال التیدوران تحصا  درمقطع

 ارمیب ک: یمثال ؛مشاااغول هساااتم  یدرمان یکه به کارها یو زمان یعلم

 لیهردوچشم او به دل ،شدی مجابجا  لچریباسن باال که با و یچشام 

 درخواساات یهوشاایاز پزشااک ب. بود  دیکامال ستتف ديآب مروار

ا تر شود تا بتوانم هردوچشم را ب یهوالن  ماریب یهوشا یکردم  که زمان ب

صورت گرفت و الحمد اهلل  هردو  تیکار با موفق نیکه ا میهم عمل نما

وش هرگز فرام ماند و یانسان م یست که براها نیا .شد نایماربیچشام ب 

 شود.     ینم

 شما نقش داشتند ؟   تیدر موفق یکسان چه

 ییکاه آناان از ساااواد بااال    نیدر وهلاه اول پادروماادرم باا توجاه باه ا       

من بودناد و بعد  همه بساااتگان و   یمشاااوق اصااال  یبرخودارنبودناد ول 

سااااله من مرهون  نیچند   یها تیو همسااارم که همه موفق  کاان ینزد

 نسبت به همسرم و فرزندانم دارم.   یدت خاصبود و ارا شانیتالش ا
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 آخر ؟سخن 

ها  یلیخ میربشااویکنم در ماه مبارک رمضااان همه عاقبت به خ یدعا م 

خواهم که  یمثبت نداشااتند از خداوند م شااهیاند یول ،آمدند در جامعه

که  میینما یادآورینکته را  نیبه دوسااتان ا شااهیهم کند. تیآنان را هدا

 .مینشو انمیپشا  یلیخ ،دیکه اگر اجل فرا رسا  مینک یزندگ یبه گونه ا

 یاله ریکنم از مسااا یساافارش م وخودم  زانیعز یقاهع به همه  ورهه ب

 تیاهل ب و امبریاز خط قرآن وپ .میودچارخسران نگرد میمنحرف نشاو 

 یرا از جامعه اساااالم یماریخواهم ب ی. از خداوند ممیریاو فااصاااله نگ 

وآنچه که به  و اسااارا را نجات دهد دیبردارد، به قرض داران کمک نما

 .دیآ شیاست پ نیمسلمهمه  ریصالح وخ
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شهید غیور   86760252 34

 اصلی

 حمیدیه –سوسنگرد 

 منطقه عملیاتی سوسنگرد شهید مدنی  376/602/1 35

شیخ فضل اهلل  3563602/1 /3
 نوری

تپه های مدن و شهید موذنی  – جبهه جنوبی جنگ

 در شمال منطقه آبادان

 جبهه غرب موقعیت غرب صالح آباد عربت ذوالفقار 0260160252 37

 جبهه جنوب موقعیت غرب سوسنگرد و بستان طريب القدس 862602/1 38

 راقع سلیمانیه در استان دهوك عملیاتی منطقه )نامنهم( 0ظفر  //3761/602 32

 )نامنهم6  2ظفر  764602/4 21
  ايذايی(

 جبهه شمالی جنگ -شمال غربی خط خودی 

در  دشمن مواضع پشت در كیلومتری 100عم  5ظفر   //33601602 20

 عراق خاك شمالی استانهای

 جزیره مینو )ايذايی(0ظفر //7612602 23

 عراق كركوك در استان داغ هر كفریش   )نامنهم(3ظفر  //03617602 22

 عراق دهوك استان 4ظفر //3868602 24

 كركوك استان سنگاو در شرق عمومی منطقه /ظفر  //5603602 25

 دشمن شمالی جبهه عم  - عراق

 شرق سلیمانیه 7ظفر //32603602 /2

 وب سومار)شمال فکه(جبهه غرب موقعیت جن عاشورا 3/67602/2 27

)مبدو3عاشورا  3465602/4 28
 د(

منطقه عمومی چنگوله واقع در جنوب شهر مرزی 

 مهران

دژ از استان آذربایجان غربی منطقه تکاب و صایین 0عاشورای  3265602/4 22

 ایران

 منطقه عمومی فکه ا جبهه میانی جنگ 2عاشورای  3565602/4 41

 جنوب محور جنگی - عراق هورالهویزه 4عاشورای 2167602/4 40

 جبهه شمالغرب موقعیت کرکوک 0فتح  0267602/5 43

 اربیل شمال 01فتح  //026/602 42

 عراق كردستان سد دوكان  3فتح  468602/5 44

 كیلومتری 100در عم  دهوك -زاخو  منطقه 2فتح  3468602/5 45

 جنگ مالیش جبهه

محور  – کیلومتری استان اربیل عراق 40عم   4فتح   33600602/5 /4

 شمالی جنگ

 استان در شمال ماووت -رتا چوا عمومی منطقه 5فتح  //3560602 47

 عراق سلیمانیه

 حلبچه 7فتح  //764602 48
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13 عملیات بیت المقدس          

 منبع : پایگاه تخصصی و اهالع رسانی دفاع مقدس

 موصل شمال 8فتح   //3868602 42

 منطقه عمومی شرق خرمال كردستان عراق 2فتح  //0865602 51

 غرب دزفول و شوش فتح المبین 360602/0 50

 جبهه جنوب موقعیت جنوب دار خویین فرمانده کل قوا 3062602/1 53

فرمانده کل قوا  3062602/1 52
خمینی روح 
 خدا

 دارخوین عمومی منطقه

جبهه شمالغرب موقعیت امتداد مرزآذربایجان و  قادر 3464602/4 54

 عراق

 شرق دجله 0قدس  3462602/4 55

 هورالهویزه 3قدس  464602/4 /5

 جنوب دهلران 2قدس  0264602/4 57

 هورالهویزه 4قدس  065602/4 58

 غرب هویزه 5قدس  0/65602/4 52

 جبهه غرب موقعیت مهران 0کربال  264602/5 1/

 جبهه شمالغرب 01کربال  //2160602 0/

 جبهه شمالغرب موقعیت غرب پادگان حاآ عمران 3کربال  016/602/5 3/

 اسکله نفتی االمیه والبکر 2کربال  006/602/5 2/

جبهه جنوب موقعیت جنوب وغرب  4کربال  2601602/5 4/

 خرمشهر)اروندرود(

 نوب موقعیت شلمچه وشرق بصرهجبهه ج 5کربال  02601602/5 5/

 جبهه غرب موقعیت نفت شهر /کربال  32601602/5 //

 پادگان حاآ عمران جبهه شمالغرب موقعیت غرب 7کربال  03603602/5 7/

 جبهه جنوب موقعیت شلمچه و شرق بصره 8کربال  //0860602 8/

 قصر شیرین 2کربال  //3160602 2/

 آبادان کوی ذوالفقاری 26760252 71

جبهه جنوب موقعیت جنوب موسیان)شرهانی و  مبرم 0168602/0 70

 زبیرات(

مبمد رسوه  03601602/1 73
 اهلل

 جبهه شمالغرب موقعیت غرب و شمال نوسرد

 غرب بلندی های "اهلل اكبر " مبور شبیطه  006/602/1 72

مبور شوش   3560602/1 74
 دانیاه

محور جنوبی  – منطقه عمومی شهر شوش دانیال

 جنگ

مبور کرخه   05610602/1 75

  دزفوه

 محور جنوبی جنگ – غرب دزفول

http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=269
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=281
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=176
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=163
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=288
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=288
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=288
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=234
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=229
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=230
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=231
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=236
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=237
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=156
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=248
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=235
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=158
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=157
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=224
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=240
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=243
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=244
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=246
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=332
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=213
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=211
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=211
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=292
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=290
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=290
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=267
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=267


 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  31

www.fatehan.ir 
 

 خطون جبهه میانی جنگ مرصاد 602/7 265 /7

 جبهه غرب موقعیت غرب سومار مسلم بن عقیل 267602/0 77

جبهه غرب موقعیت شمال گیالنغرب و جنوب  مطلع الفجر 3162602/1 78

 سرپل ذهاب

 چزابه موالی متقیان 0603602/1 72

 جبهه جنوب موقعیت جنوب کرخه کور،هویزه نصر 0560160252 81

 غرب بانه درعراق 0نصر  //3560602 80

 کمیم 3نصر  //0262602 83

 جنوب دهلران 2نصر //3762602 82

 جبهه شمالغرب موقعیت شمال سلیمانیه 4نصر //3062602 84

 جنوب غربی سردشت 5نصر //264602 85

 میمک /نصر //0165602 /8

 غرب موقعیت غرب سردشتجبهه شمال 7نصر //0465602 87

 جبهه شمالغرب موقعیت غرب ماووت عراق 8نصر //3268602 88

 حاآ عمران 2نصر //062602 82

 جبهه جنوب موقعیت شمالغرب فکه 0والفجر  3160602/3 21

 جبهه شمالغرب موقعیت غرب نوسرد)حلبچه( 01والفجر  //35603602 20

جبهه شمال غرب موقعیت غرب پیران شهر)حاآ  3والفجر  3264602/3 23

 عمران(

 جبهه غرب موقعیت مهران 2والفجر  765602/3 22

 جبهه شمال غرب موقعیت شمال مریوان)پنجوین( 4والفجر  3767602/3 24

 چنگوله 5والفجر  37600602/3 25

 چزابه و چیالت /والفجر  3603602/3 /2

 جزابه و چیالت 7والفجر  03602/3 27

 وقعیت جنوب آبادان)فاو(جبهه جنوب م 8والفجر  31600602/4 28

جبهه شمالغرب موقعیت شرق سلیمانیه)شرق  2والفجر  5603602/4 22

 چوارته عراق(

 جبهه جنوب موقعیت جنوب فکه)چزابه( دماتیوالفجر مق 08600602/0 011

)مرحله 3والفجر 0465602/3 010
 دوم(

 ۹۷کیلومتری مرز و۹۹ارتفاعات گردمند) 

 کیلومتری پادگان حاآ عمران(
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 تصاوری  جانبازان جلد اول
 گلریب   مبمود  دکتر : 0فصل 

 

 علوم پزشکی تهران معاون توسعه دانشگاه، دكتر محمود بیگلر : 3تصویر

 

  5: کربالی  1تصویر 



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  31

 
 

 : جمعی از رزمندگان 1تصویر 

 

 : نقشه مربون به عملیات کربال9تصویر

 

 



31 تصاویر جانبازان          
 

 

   مبمد تقی بیگ مبمدیدکتر :  3فصل 
 

 

 : دکتر محمد تقی بیگ محمدی 3تصویر

 



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  31

 

 

 

 

 

 8: نقشه عملیاتی والفجر 1تصویر

 



31 تصاویر جانبازان          
 

 زاده انيابوالفضل  ساالر ويراتص: 2فصل 
 

 

 زاده انیابوالفضل  ساالر: 3تصویر

 

   زاده انیابوالفضل  ساالر:  1تصویر 



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  36

 
 

 

 9: کربالی  1تصویر 

 

 5ی : کربال9تصویر

 

 

 



31 تصاویر جانبازان          

 مبمد رعا ظفرقندی دکتر ري: تصاو 4فصل 
 

 

 

 

 ، دکتر محمد رضا ظفرقندی   ابراهیم مقیمیدكتر: 3تصویر

   : دکتر محمد رضا ظفرقندی 1تصویر 



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  31

 

 
 

 :  1تصویر 

 

 : 9تصویر

 

 



33 تصاویر جانبازان          

 فردين علی ين: تصاوير 5فصل 
 

 
 : فردین علی ین 3تصویر

 

 
  :  1تصویر 



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  011

 

 
 

 
 : سنگری در ابوقریب 1تصویر 

 

 
 : خط مقدم منطقه چزابه 9تصویر

  



010 تصاویر جانبازان          
 

 ین قناعتیدکترحس: تصاوير  /فصل 
 

 

 ین قناعتی: دکترحس3تصویر

  : نقشه عملیات والفجر مقدماتی 1تصویر 



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  011

 
 

 

 0- 5: کربالی  1تصویر 

 

 

 

 4-5: کربالی9تصویر

 

 



011 تصاویر جانبازان          

 اصغر مال زاده جلو داردكتر :  7فصل 
 

 

 

 

 اصغر مال زاده جلو دار، چشم پزشک دكتر : 3تصویر

  : نیروهای عملیات مرصاد 1تصویر 



 : اگر آن ها نبودند خط مقدم  011

 
 

 : قبل از عملیات مرصاد 1تصویر 

 : نقشه عملیات مرصاد9تصویر


