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تجربــۀ انقــاب اســامی در ایــران، بــا خونبهــای 
هــزاران شــهيد و مجــروح و خــراب شــدن منزلها 
و بــه آتــش کشــيده شــدن خرمنهــای کشــاورزان 
و کشــته شــدن تعــداد بســياری در بمــب گذاریها 
ــه  ــام ب ــاب و اس ــدان انق ــدن فرزن ــير ش و اس
دســت دژخيمــان بعــث عــراق و هــزاران گونــه 
ــت  ــه دس ــی ب ــادی و جان ــار اقتص ــد و فش تهدی

آمــده اســت.
امام خمینی )ره(
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فهرست مطالب

11 گندم هایی را که ما چیدیم 
پدری داشتم که سرمشق جامعی از علم، اخالق، 

شجاعت و کار و مهربانی بود.  23
37 وقتش بود، باید می آمد، ولی نیامد.  

سهمیه ما مواجهه باغم هایی بوده که تابه حال دیده و 
چشیده ایم 51

69 شهر من ایستاده بود  
83 ما باید پاسدار و وارث خون شهدا باشیم ...  

فهرست مطالب
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دکتر محمود آقا زیارتی
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لطفًا خودتان را معرفی کنيد:
محمــود آقــا زیارتــی متولــد 8 اردیبهشــت 1353 در روســتای   

هســتم.  مرکــزی  اســتان  فراهــان  در  ســر  کــوه 

گندم هایی را که ما چیدیم
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ــد  ــن فرزن ــه م ــم ک ــت و 10 فرزندی ــواده  پرجمعی دارای خان  
پنجــم هســتم. بــرادر بزرگ تــرم در کربــالی 4 شــیمیایی شــده و جانبــاز 

هســتند.
ــرورش  ــر آموزش وپ در ســال 75 ازدواج کــردم؛ همســرم دبی  
بازرگانــی  مدیریــت  دانشــجوی  دختــرم  دارم،  فرزنــد  دو  و  اســت 

ابتدایــی اســت. پنجــم  قــم و پســرم  دانشــگاه 

در مورد دوران تحصيل خود بفرمایيد:
ــودم،  ــان ب ــتای خودم ــی را در روس ــی و راهنمای دوران ابتدای  
امــا دبیرســتان بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه رشــته تجربــی در آنجــا وجــود 
نداشــت و مــن عالقه منــد بــودم در رشــته تجربــی تحصیــل کنــم 
ــر از  ــدود 30 کیلومت ــود و ح ــن ب ــان فرمهی ــه فراه ــش ک ــز بخ ــه مرک ب

ــم. ــت، رفت ــه داش ــا فاصل ــتای م روس

در خصوص دوران دانشجویی خود بفرمایيد:
ــردم،  ــرکت ک ــور ش ــار در کنک ــن ب ــرای اولی ــال 1371 ب س  
رشــته پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک قبــول شــدم. ســال 1378 
فارغ التحصیــل شــدم و طرحــم را کــه اختیــاری بــود، در محــالت 
ــم  ــاه از طرح ــک م ــدم. ی ــالت مان ــال 1385 در مح ــا س ــدم. ت گذران
مانــده بــود در دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک شــبکه بهداشــت محــالت 
اســتخدام شــدم. در ایــن مــدت بیشــتر در مرکــز بهداشــت بــودم و یــک 
ــی  ــام خمین ــه خــواِب ام ــس بیمارســتان 100 تخت ــم آخــر رئی ســال و نی
ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــفند 1385 ب ــر اس ــپس اواخ ــودم. س ــالت ب )ره( مح

ــدم. ــل ش ــهر منتق ــت اسالمش ــبکه بهداش ــران ش ــکی ته پزش
در اسالمشــهر به عنــوان پزشــک عمومــی و مســئول مرکــز در   
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــاً آنج ــردم. تقریب ــت می ک ــهر فعالی ــه اسالمش چهاردانگ
شــرایط، همــه کاری می کردیــم. نظــارت بــر درمــان، مســئول مرکــز و 
ــودم. ســال 1391 دوره تخصــص بیهوشــی دانشــگاه  ــازرس MMT ب ب
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قبــول شــدم و ســال 1395 فارغ التحصیــل  علــوم پزشــکی قزویــن 
ــل  ــو منتق ــتان بهارل ــه بیمارس ــپس ب ــتم و س ــهر برگش ــه اسالمش ــده ب ش
ــل در دوره  ــه تحصی ــرای ادام ــی از مشــوق های مــن ب ــر رزق شــدم. دکت

ــود. ــص ب تخص

چرا رشته پزشکی را انتخاب کردید؟
ــودم.  ــدا، در مدرســه همیشــه جــزو نفــرات اول ب از همــان ابت  
ــرت  ــت پس ــادرم می گف ــه م ــتیم ب ــی داش ــی معلم ــارم ابتدای ــال چه س
ــود،  ــوب ب ــم خ ــاً درس ــون واقع ــورد و چ ــکی می خ ــه درد پزش ــط ب فق

خودبه خــود در ایــن مســیر قــرار گرفتــم.
چــون دیپلــم در رشــته تجربــی بــود پزشــکی را بــرای دانشــگاه   
ــم  ــهمیه ه ــاید س ــود، ش ــی ب ــه ام دورقم ــهمیه رتب ــردم در س ــاب ک انتخ
ــادی در حــال مــن نداشــت چــون مــن از  ــر زی ــی تأثی نداشــتم هــم خیل
ــز  ــا در مرک ــتای م ــان در روس ــودم. آن زم ــرده ب ــرکت ک ــه 3 ش منطق
بهداشــت پزشــک های بنگالدشــی و هنــدی بودنــد و خانواده هــا تمایــل 

ــد. ــت کنن ــردم خدم ــه م ــوند و ب ــک ش ــان پزش ــتند فرزندانش داش

مشکات فرزندان شهدا را چه می دانيد؟
ــم  ــت ه ــن حال ــد، در بهتری ــر کنی ــما فک ــرایطی ش ــر ش در ه  
باشــید، بــدون پــدر، بــزرگ شــدن کار ســختی هســت. بخصــوص بــرای 
مــا کــه در روســتا بودیــم، در روســتا بنــا بــر کار کشــاورزی و دامــداری 
ــکل  ــا مش ــد، ب ــته باش ــور نداش ــدر حض ــه در آن پ ــه ای ک ــت و خان اس
مواجــه می شــود. مــن زمــان شــهادت پــدرم 12 ســالم بــود و چــون بقیــه 
ــال  ــا س ــی ت ــن به نوع ــد، م ــده بودن ــاً جداش ــواده تقریب ــدان از خان فرزن
دوم و ســوم دانشــگاه مثــل یــک کشــاورز کار می کــردم و شــاید بیشــتر 
ــت  ــاورزی وق ــرای کار کش ــتم، ب ــت گذاش ــم وق ــرای درس ــه ب از اینک
گذاشــتم؛ بنابرایــن بــرای مــن کــه در روســتا بــودم واقعــاً ســخت بــود، 
هم زمــان کار و درس و اینکــه مــن از ســال اول دبیرســتان مجبــور شــدم 
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ــرد. ــاد می ک ــم ایج ــادی را برای ــختی زی ــوم س ــه دور ش از خان
ــئله  ــه کاًل مس ــم ک ــی ه ــث عاطف ــوارد بح ــن م ــر ای ــالوه ب ع  
ــود مــرد در  ــا نب ــران کــرد. در فرهنــگ م ــوان جب مهمــی اســت و نمی ت

نــدارد. همــراه  بــه  جامعــه  در  نگاه هــای خوبــی  خانــواده  یــک 
ــد،  ــاهد بودن ــواده ش ــودم خان ــل خ ــه مث ــی ک ــا بچه های ــن ب م  
ارتبــاط داشــتم، دیدیــم برخــی مادرانشــان ازدواج کردنــد و ایــن 
ــل مثــل عمــو و دایــی زندگــی  ــواده فامی ــا در خان بچه هــا رهــا شــدند ی
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. نــد د می کر
ــه  ــادرم ب ــا م ــادم هســت خواهــر کوچــک مــن ب خاطــره ای ی  
ــدر  ــه پ ــت ک ــم اس ــا رس ــه م ــد، در منطق ــوام رفتن ــی از اق ــی یک عروس
ــن  ــر م ــذارد. خواه ــاد می گ ــت دام ــروس را در دس ــت ع ــروس دس ع
کوچــک بــوده و ایــن صحنــه را کــه دیــده بــود بــه مــادرم گفتــه بــود مــا 
ــاد می گــذارد،  ــا را در دســت دام ــم چــه کســی دســت م عروســی کنی
ــت.  ــی نیس ــران و جایگزین ــل جب ــاًل قاب ــه اص ــت ک ــائلی اس ــا مس این ه
بحــث مالــی بحــث خیلــی مهمــی اســت کــه شــاید بعضی هــا فکــر کننــد 
ــد  ــه بخواه ــود ک ــی نب ــاًل حقوق ــی آن عم ــود ول ــرار می ش ــی برق حقوق

ــد. ــی را بده ــاف زندگ کف
ــاس آن  ــر اس ــد و ب ــدی کردن ــهدا را طبقه بن ــک دوره ای ش ی  
ــوان  ــود و نمی ت ــه نب ــتند عادالن ــه داش ــی ک ــد، معیارهای ــوق می دادن حق
بــر اســاس آن هــا افــراد را درســت طبقه بنــدی کــرد ازجملــه تحصیــالت، 
ــی  گواهــی حضــور در جبهــه و کار اداری داشــتن کــه باعــث بی عدالت

ــد. ــن ش ــدر م ــه پ ــیاری ازجمل ــق بس در ح

ــد شــهيد بــودن خــود را پنهــان  ــا تابه حــال فرزن آی

کردیــد؟ دليــل آن چيســت؟
خــودم ایــن کار را نکــردم، ولــی ایــن مســئله را زیــاد دیــدم.    
ــا ایثارگــران از  ــنایی ب ــرای آش ــدم، ب ــول ش ــه قب ــن ک ــگاه قزوی دانش
دانشــگاه پرســیدم؛ گفتنــد: "یــک جانبــاز داریــم" در کل دانشــگاه 
قزویــن یــک نفــر جانبــاز بــود. بنــده خــدا را پیــدا کــردم و گفــت اینجــا 
هیچ کــس مــن را بــه ایــن عنــوان نمی شناســد و دوســت نداشــت بــا ایــن 
عنــوان شــناخته شــود. دلیلــش را جویــا شــدم؛ گفــت:" وقتــی دیگــران 
متوجــه بشــنود، نــوع نگاه هــا تغییــر می کنــد لــذا ترجیــح می دهــم ایــن 

ــت. ــه اس ــت جامع ــگاه نادرس ــت ن ــترین عل ــد". بیش ــاق نیفت اتف
ــی  ــه خیل ــود ک ــی ب ــودم، خانم ــت ب ــبکه بهداش ــی در ش وقت  
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ــا  ــد ت ــم چن ــرد، گفت ــری می ک ــران جبهه گی ــواده ایثارگ ــه خان ــبت ب نس
ــکاران  ــه هم ــی ک ــی، زمان ــتند را می شناس ــاهد هس ــه ش ــکاران ک از هم
ــرد و شــرمنده شــد. قضــاوت  را معرفــی کــردم به اشــتباه خــودش پــی ب
ــر  ــاهد و ایثارگ ــای ش ــورد خانواده ه ــیار در م ــه بس ــت در جامع نادرس

وجــود دارد.
ــه اینکــه بخواهنــد انــکار کننــد کــه شــاهد و  بعضی هــا هــم ن  
ایثارگــر هســتند ولــی می خواهنــد روال عــادی زندگــی را طــی کننــد. 
یکــی از همســایه های مــا پســرش بــا بــرادرم باهــم  در عملیــات کربــالی 
4 شــرکت داشــتند کــه بــه شــهادت رســیدند، زمانــی کــه از بنیــاد شــهید 
بــرای کمــک آمــاده بودنــد نپذیرفــت و نمی خواســت ایــن عنــوان ثبــت 
شــود، نــه بــه ایــن معنــی کــه بخواهــد ایــن قضیــه را انــکار کنــم، ترجیــح 

ــد.  ــرد عــادی زندگــی کن ــوان ف ــی داد به عن م
ولــی مــن در محیــط کارم یــا هــر جــا اگــر مثبــت هســتم چــه   
ــن  ــر ای ــوم، اگ ــناخته نش ــر ش ــاهد و ایثارگ ــوان ش ــه به عن ــل دارد ک دلی
ــی  ــا خیل ــال ارزش ه ــت دارد و در انتق ــر مثب ــه نظــرم تأثی ــد ب ــاق بیفت اتف
ــاق عمــل ســروقت نمــازم را  ــن در ات ــی کــه م ــاًل زمان ــر اســت، مث مؤث
ــر می گــذارد، تکنســین و پرســتار  ــه هــم تأثی ــم، قطعــاً روی بقی می خوان

ــن کار را می کنــد. ــن هــم ای م

مــواردی بــوده کــه در مــورد شــما قضــاوت اشــتباه 

شــده؟
ــکار  ــودن را ان ــهید ب ــد ش ــن فرزن ــتم. م ــوردی نداش ــن برخ م  

دیــده ام.  را  ایــن  به شــدت  ولــی  نمی کنــم 
چنــد وقــت پیــش بــرای هیئت علمــی شــدنم بــه مصاحبــه رفتــم   
ــه داشــتن  ــک هیئت علمــی ازجمل ــام شــرایط ی ــن تم و باوجوداینکــه م
بــورد تخصصــی، رتبــه خــوب، امتیــاز خــوب و خانــواده ایثارگــر رادارم  
ــوع کارم  ــم  درمجم ــهید بودن ــد ش ــردن فرزن ــگ ک ــا  پررن ــفانه ب متأس
ــوان ســو اســتفاده هایی  ــه ممکــن اســت از ایــن عن انجــام نمی شــود. البت
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هــم شــده باشــد.

خاطره ای از پدرتان دارید بفرمایيد:
ــد  ــدارم. آن هــا واقعــاً انســان های پاکــی بودن خیلــی خاطــره ن  
و مــا نمی توانیــم مثــل آن هــا باشــیم. چنــد روز پیــش در مســجد بحــث 
ــن  ــم خرم ــه اس ــی ب ــاورزی جای ــه کش ــود در منطق ــس و زکات ب خم
وجــود دارد، گندم هایــی را کــه درو می کننــد بــه خرمنــگاه می آورنــد، 
ــدم  ــن دی ــد. م ــه می برن ــه خان ــد و ب ــدم و جــو را جــدا می کنن آنجــا گن
ــد و در  ــدازه می کن ــدرم ان ــه را پ ــم، هم ــا چیدی ــه م ــی را ک گندم های
ــری، بعــد کــه تمــام  ــدازه می گی ــم چــرا ان ــه او گفت ــزد، ب ــی می ری گون
شــد دیــدم مقــداری را کنــار گذاشــت، بعــد متوجــه شــدم آن زکاتــش 

ــرد. ــدا می ک ــن ج ــر خرم ــا س ــه همان ج ــوده ک ب
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تابه حال خواب پدرتان را دیده اید؟
ــاق  ــم اتف ــار ه ــی دو ب ــذرا. یک ــورت گ ــار به ص ــی دو ب یک    

دیــدم. را  خوابــش  کــه  افتــاد  خاصــی 
ــم؛ کــه یکــی از  ــدری داری ــه پ ــا در همــان روســتا یک خان م  
همســایه ها از آن نگهــداری و اســتفاده می کــرد. شــبی مــن خــواب 
دیــدم پــدر در حیــاط آمــده و خیلــی ناراحــت و عصبانــی اســت، بیــدار 
ــده ام  ــی دی ــن خواب ــن هم چی ــم م ــگ زدم و گفت ــرادرم زن ــه ب ــدم ب ش
ــی  ــم در روســتا خیل ــی داری ــم چــه قصــه ای هســت، دخترعموی نمی دان
ــه ای هســت، دقیقــاً عیــن خــواب مــن را ایشــان  ــم مذهبــی و محجب خان
ــن  ــد هم چی ــد و می گوی ــگ می زن ــرادرم زن ــه ب ــان ب ــد وایش ــم می بین ه
خوابــی از عمــو دیــدم. بــرادرم از اراک بــه خانــه پــدری واقــع در 
ــداری  ــه نگه ــه از خان ــردی ک ــود، ف ــه می ش ــود و متوج ــه ب ــتا رفت روس
ــه  ــم گرفت ــگ ه ــرده و 3،4 س ــداری ک ــه را دام ــاط خان ــرد، حی می ک
ــه از  ــن همیش ــدر م ــدند، پ ــایه ها می ش ــم همس ــگ ها مزاح ــه س ــود ک ب
ــگ  ــت س ــتیم هیچ وق ــم داش ــفند ه ــی گوس ــد، حت ــدش می آم ــگ ب س
نگــه نمی داشــتیم. بــرادرم از همســایه خواســته بــود خانــه را تخلیــه کنــد.

انتقــال  در  ایثارگــر  و  شــاهد  فرزنــدان  نقــش 

ارزش هــای دفــاع مقــدس و ارزش هــای ایثارگــری 

را چگونــه تصــور می کنيــد؟
ــی  ــل زندگ ــا مح ــل کار ی ــی در مح ــراد خوب ــه اف ــی ک    زمان
ــد  ــته باش ــبی نداش ــار مناس ــه رفت ــی ک ــت دارد و زمان ــر مثب ــتند، تأثی هس
تأثیــرات منفــی اســت. آنجاهایــی کــه بچه هــا کار می کننــد، قــوی 
هســتند، ارتباطشــان بــا بقیــه خــوب اســت، تأثیرگــذار اســت ولــی 
ــم  ــه هــم می زنی ــن ضرب ــه نظــر م ــم ب ــت نمی کنی ــا رعای ــی کــه م جاهای

چراکــه تعبیــر بــدی از ایــن عنــوان می شــود.
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فعاليت هــای اجرایــی و پژوهشــی  در خصــوص 

ــد: ــود بفرمایي خ
از دو ســال اول طرحــم بــه بعــد تقریبــاً همیشــه مســئول مرکــز   
بــودم. در محــالت کــه بــودم کار نظــارت بــر درمــان شــبکه بهداشــت 
بــر عهــده ام بــود، یــک ســال و نیــم رئیــس بیمارســتان در محــالت بــودم. 
مدتــی در گــروه نظام وظیفــه بــودم. بــه تهــران هــم کــه آمــدم همچنــان 

در نظام وظیفــه بــودم.
ــه ام  ــد دو پایان نام ــتم، در ح ــادی نداش ــی زی ــت پژوهش فعالی  
و یــک مقالــه و یــک کار پژوهشــی در زمــان دانشــجویی کــه موضــوع 

فرهنگــی بــود.

عوامل موفقيت خود را چه می دانيد؟
مطالعــه  صــرف  را  زیــادی  زمــان  مــن  پشــتکار،  و  اراده   
ــده  ــی کمک کنن ــه خیل ــواده ام ک ــای خان ــن حمایت ه ــردم همچنی می ک
ــردم و  ــرفت نک ــت پیش ــه بایس ــدری ک ــم آن ق ــر می کن ــی فک ــود. ول ب

بایــد بیشــتر تــالش کنــم.

افراد مؤثر زندگی شما چه کسانی هستند؟
تــا قبولــی در دانشــگاه، بــرادر بزرگــم بیشــتر کنــارم بــود و دو   
ســه ســال دبیرســتان منزلشــان بــودم، مــادرم کــه هــم نقــش پــدر و هــم 
مــادر را برایمــان داشــت. بعــد از ازدواج هــم همســرم کــه همیشــه کنــارم 

ــود. ب

اهل ورزش هستيد؟ چه ورزشی؟
خیلــی کــم تــا دو ســه مــاه قبــل معمــوالً هفتــه ای دو ســه روز   
ــار گذاشــتم.  ــاره شــد فعــاًل کن شــنا می رفتــم، متأســفانه پــرده گوشــم پ
دانشــگاه هــم قبــول شــدیم یکــی دو تــرم تکوانــدو رفتــم. خیلــی اهــل 
ــت  ــتر دوس ــپولیس را بیش ــم و پرس ــا می کن ــی تماش ــتم ول ــال نیس فوتب
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دارم.

بهترین دوره زندگی شما کدام دوره است؟
ــا و  ــی فض ــی خیل ــگاه دوره عموم ــال اول دانش ــار س ــه چه س  
ــود. ــا ب ــن دوره ه ــزو بهتری ــم ج ــر می کن ــد و فک ــوب بودن ــا خ بچه ه

ازنظــر شــما فرزنــدان شــاهد و ایثارگــر بــا دیگــران 

چــه تفاوتــی دارنــد؟
ــتم،  ــتی داش ــک دوس ــاًل ی ــد. مث ــی دارن ــری کمبودهای یکس  
ــا  ــرای م ــود ب ــهید ب ــد ش ــرش فرزن ــه همس ــود ک ــس ب ــتار اورژان پرس
تعریــف می کــرد کــه بــرادر همســرش کــه کوچک تــر بــود، در 
بســیاری از رفتارهــا مشــکل داشــت و مــن دو ســه ســال کارکــردم کــه 
متوجــه شــود یــک مــرد در هــر موقعیــت بایــد چــه واکنشــی را نشــان 
دهــد. چــون ایــن رفتارهــا را ندیــده بــود. قطعــاً این هــا مشــکالتی اســت 
کــه هســت و نمی شــود انــکار کــرد، یکســری مســائل را بایــد در خانــه 
حــس کنــی، از پــدر و مــادرت یــاد بگیــری و وقتــی آن فــرد نیســت قطعاً 
ــم  ــد و مــن فکــر می کن ــا کن ــد آن نقــش را ایف ــن نمی توان نفــر جایگزی
یــک نقصــی هســت کــه خیلــی از بچه هــای شــهدا بــا آن مواجــه هســتند.

صحبت پایانی
اگــر بحــث هیئت علمــی شــدن را بتــوان پیگیــری کــرد. چــون   
ــدک  ــیار ان ــی بس ــرای هیئت علم ــد ب ــذب می کنن ــه ج ــراد ک ــداد اف تع
ــه نمی شــود و  ــن خصــوص در نظــر گرفت اســت اصــاًل ســهمیه ای در ای

ــت. ــلیقه ای اس ــیار س ــه بس ــم ک ــه ه مصاحب
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 دکتر مسعود خسروانی
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لطفًا خودتان را معرفی کنيد؟
مســعود خســروانی متولــد هفدهــم بهمــن 1346 و عضــو   
هیئت علمــی گــروه نانــو پزشــکی دانشــکده فناوری هــای نویــن پزشــکی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران هســتم. پــدرم شــهید علــی خســروانی از 
فرمانده هــای ارتــش بودنــد کــه در تاریــخ نوزدهــم فروردیــن 1363 در 
جزیــره مجنــون و در عملیــات خیبــر بــه شــهادت رســیدند. مــادر فــداکار 
و مهربانــی دارم کــه شــکر خــدا در قیــد حیــات هســتند و بــرادری دارم 
کــه کوچک تــر از مــن اســت. در ســال 1374 ازدواج کــردم و خداونــد 
ــد مــرا بهره منــد  ــر نعمت هــای دیگــر از نعمــت دو فرزن متعــال عــالوه ب
کــرده اســت. دختــرم ســارا، نــوزده ســال از بهــار عمــرش می گــذرد و 

پدری داشتم که سرمشق جامعی از علم، اخالق، 

شجاعت و کار و مهربانی بود.
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ــزده ســال دارد. پســرم پارســا پان

ــه  ــتان را چگون ــی و دبيرس ــی، راهنمای دوران ابتدای

گذرانده ایــد؟
شــهرهای  در  بودنــد  نظامــی  پــدر  چــون  ابتدایــی  دوران   
ــی  ــتان مل ــاه دبس ــی را در کرمانش ــت. اول و دوم ابتدای ــف گذش مختل
ــران  ــم را در ته ــارم و پنج ــول و چه ــی را در دزف ــوم ابتدای ــان، س ارمغ
دبســتان انوشــیروان دادگــر تحصیــل کــردم. مدرســه راهنمایــی )انقــالب 
ــز در  ــتان را نی ــو و دبیرس ــه تهران ن ــه در منطق ــوی زینبی ــالمی( در ک اس
ــز  ــال 1365 نی ــدم. س ــر شــریعتی در تهران پــارس گذران ــه دکت مدرس
وارد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران شــدم. بعــد از اتمــام دوره پزشــکی 
عمومــی، اســتخدام معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 

ــدم. ش

چگونــه در اســتخدام دانشــگاه درآمدیــد و چــه 

داشــته اید؟ تابه حــال  مســئوليت هایی 
ــوی در  ــوان پزشــک عمومــی در مرکــز بیماری هــای ری به عن  
ــس  ــوان رئی ــت شــدم. ســال دوم به عن ــه فعالی ــان بهشــت مشــغول ب خیاب
ــد  ــودم درآم ــا ب ــه آنج ــالی ک ــدت دو س ــدم. در م ــاب ش ــز انتخ مرک
ــی  ــاختاری و عمران ــای س ــش دادم. برنامه ه ــر افزای ــل براب ــز را چه مرک
متعــددی انجــام دادم. ازجملــه تغییــر ردیــف ســازمانی مرکــز از مرکــز 
بهداشــت جنــوب بــه معاونــت بهداشــتی، ســاخت و راه انــدازی کلینیــک 
ــا ســازمان های  دندان پزشــکی، آزمایشــگاه تشــخیص اعتیــاد، قــرارداد ب
مختلــف جهــت ارائــه گواهــی ســالمت، فعــال کــردن آزمایشــگاه آب 
و بهداشــت حرفــه ای، ســاخت آمفی تئاتــر و برنامه هــای دیگــر. کاشــت 
ــاختمان و ... .  ــت س ــازی و مرم ــی، بازس ــاخت نگهبان ــال، س ــیصد نه س
ســپس جــذب ســتاد شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه شــدم. در ســتاد شــاهد 
ــکده  ــر دانش ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــوزش دانش ــئول آم ــر مس و ایثارگ
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ــزی  ــا برنامه ری ــال ب ــک س ــدت ی ــد در م ــث ش ــه باع ــدم ک ــکی ش پزش
ــان  ــی ایش ــت تحصیل ــجویان وضعی ــا دانش ــاوره ب ــه مش ــد جلس و پانص
ــدا کــرد، به طوری کــه رئیــس دانشــکده وقــت  افزایــش چشــمگیری پی
ــال 1385 در  ــد. در س ــن دادن ــه م ــری ب ــوح تقدی ــوص ل ــن خص در ای
مقطــع PhD نانــو فنــاوری دارویــی بورســیه دانشــگاه شــده و بــه مســکو 
ــی در  ــوان هیئت علم ــتم و به عن ــن برگش ــه وط ــال 1389 ب ــم. در س رفت
دانشــکده فناوری هــای نویــن پزشــکی در گــروه نانــو پزشــکی مشــغول 
معــاون  به عنــوان   1397 تــا   1394 ســال  از  شــدم.  انجام وظیفــه  بــه 

ــودم. ــکده ب ــت دانش ــجویی در خدم ــی و دانش فرهنگ

ــون در  ــد؟ و اکن ــته ای تحصيل کرده ای ــه رش در چ

ــد؟ ــت می کني ــته ای فعالي ــه رش چ
و  تحصیل کــرده ام  دارویــی  نانوفنّــاوری  رشــته  در  مــن   
ــر روی  ــزم ب ــم. تمرک ــت می کن ــته فعالی ــن رش ــز در همی ــون نی هم اکن
تومورهــای مغــزی و دارورســانی )drug delivery( بــا اســتفاده از نانــو 

اســت. حامل هــا 

چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟
ــل داده  ــه تحصی ــا ادام ــد ت ــی همــه عالقه مندن پزشــکان عموم  
ــد. بعــد از اتمــام پزشــکی مــن هــم  ــر فعالیــت کنن و به طــور تخصصی ت
ــغلی  ــف ش ــرق وظای ــه غ ــت اینک ــه جه ــی ب ــتم ول ــه را داش ــن دغدغ ای
خــود در دانشــگاه شــده بــودم، مجــال توجــه بــه این موضــوع را نداشــتم. 
بــه لطــف الهــی بــا توجــه بــه بدیــع بــودن رشــته نانوتکنولــوژی فرصــت 
بــورس برایــم پیــش آمــد و بــا حمایــت رئیــس وقــت دانشــگاه، معــاون 
ــگاه  ــیه دانش ــوژی، بورس ــروه نانوتکنول ــر گ ــن مدی ــل و همچنی بین المل

ــران در دانشــگاه پزشــکی مســکو شــدم. ــوم پزشــکی ته عل
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چــه فعاليت هــای علمــی، پژوهشــی و فرهنگــی 

داشــته اید؟ تاکنــون 
مســئول  حاضــر  حــال  در  علمــی:  آموزشــی،  جنبــه  از   
چنــد درس در گــروه بــوده و همچنیــن دروس نانــو بیوتکنولــوژی، 
نانومدیســین، بیولــوژی ســلولی و مولکولــی و فیزیوپاتولــوژی را بــه 

می کنــم. تدریــس  خارجــی  و  ایرانــی  دانشــجویان 
در حــوزه پژوهــش، در حــوزه دارورســانی به سیســتم اعصاب   
ــب کار  ــو پروژه هــای متمرکــز متعــددی در قال ــاوری نان ــا فن مرکــزی ب
تیمــی انجــام داده و در حــال انجــام هســتم و مقاالتــی بــه زبــان فارســی، 
انگلیســی و روســی دارم. در ایــن مــدت   13 پایان نامــه را بــا تمرکــز بــر 
تومورهــای مغــزی هدایــت کــرده ام و موفــق شــدیم فرموالســیون هــای 
جدیــدی را بــا فنــاوری نانــو جهــت درمــان تومورهــای مغــزی بســازیم. 
ــو  ــوزه نان ــی در ح ــره بین الملل ــد کنگ ــزاری چن ــئول برگ ــن مس همچنی
دادم،  انجــام  داشــته ام. کار دیگــری کــه  بــوده ام و ســخنرانی هایی 
تشــکیل یــک تیــم از افــراد نخبــه و عالقه منــد درزمینــه نانــو بــود. ایــن 
ــاط کاری،  ــه ســبب انضب ــادی رد شــدند و ب ــراد کــه از فیلترهــای زی اف
ــا  ــه ایــن گــروه وارد شــدند.دو تالیــف ب اســتعداد زیــاد و عالقه منــدی ب

ــو دارم.  ــوع نانوکان موض
درزمینــه فرهنگــی هــم در دانشــکده علیرغــم تنگناهــای   
موجــود توانســته ام کارهایــی انجــام دهــم ازجملــه: 1- تشــکیل کمیتــه 
راهبــردی و فرهنگــی، همدلــی و هم زبانــی از اعضــای هیئت علمــی 
دانشــکده 2- تشــکیل کمیتــه راهبــردی فرهنگی، دانشــجویی متشــکل از 
زیرگــروه فرهنــگ و نشــاط، علــم و مهارت هــای اجتماعــی 3- تشــکیل 
قرض الحســنه،  دانشــجویی،  کار  گاه نامــه،  ورزش،  زیرگروه هــای 
پژوهــش در فرهنگ4-خیریــه مهــر و دانــش و تدویــن پروپــوزال 
ــه  ــانی در جامع ــالمی انس ــاخص های اس ــود ش ــی نم ــوان "ارزیاب ــا عن ب
دانشــجویان دانشــگاه و ارتبــاط آن باکیفیــت و موفقیت هــای زندگــی"، 
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برگــزاری نشســت های آزاداندیشــی کــه مقدمــه ای بــر کرســی های 
آزاداندیشــی اســت و روزهــای سه شــنبه از ســاعت 15 تــا 16:30 در 
ــوم پزشــکی تهــران برگــزار  ــن دانشــگاه عل دانشــکده فناوری هــای نوی
ــا امتیــاز فرهنگــی   شــد. برگــزاری کارگاه ویــژه اعضــای هیئت علمــی ب
ــم ها و  ــا، مراس ــمینارها، کارگاه ه ــابقات، س ــزاری مس ــن برگ و همچنی
ــای  ــی و برنامه ه ــی و اجتماع ــات مذهب ــا موضوع ــدد ب ــای متع بازدیده

ــر. ــابه دیگ مش

ــال  ــران در انتق ــار گ ــهدا و ایث ــدان ش ــش فرزن نق

ــت؟ ــدس چيس ــاع مق ــاب و دف ــای انق ارزش ه
ــه را  ــن نکت ــت ای ــدا می بایس ــت. ابت ــی اس ــیار مهم ــؤال بس س  
یــادآوری کنیــم کــه ایثارگری هــای انجام شــده در انقــالب و نظــام 
مــا صــد درصــد ریشــه دینــی و والیــی دارد. انســان های متشــرع، 
ــتی و  ــق هس ــط خال ــه توس ــد ک ــی می دانن ــتورالعمل زندگ ــرع را دس ش
ــن  ــت. دی ــده اس ــان ها اهداش ــه انس ــه هم ــرم )ص( ب ــر اک ــان پیامب از زب
دســتورالعمل موفقیــت و کامیابــی در کلیــه عرصه هــای زندگــی اســت. 
اگــر دیــن بــر قلــب مــا و بــر جامعــه حاکــم شــود چــون کیمیایــی همــه 
ــت را  ــال حکوم ــد متع ــذا خداون ــد. ل ــل می کن ــال تبدی ــه ط ــا را ب مس ه
ــای  ــتور و رهنموده ــط از دس ــه فق ــی ک ــی نظام ــد یعن ــی می خواه دین
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ــب  ــی واج ــت دین ــم حکوم ــت از حاک ــس اطاع ــد، پ ــروی می کن او پی
ــی  ــی نظام ــالمی یعن ــت اس ــبک حکوم ــن س ــا بهتری ــام م ــت. در نظ اس
ــه بناشــده اســت؛ امــا متأســفانه  ــر اســاس اصــل مترقــی والیت فقی کــه ب
می بینیــم کــه در جامعــه حتــی برخــی از دیــن داران مــا هــم ایــن مفهــوم 
ــه  ــتند ک ــی هس ــران نخبگان ــد. ایثارگ ــل درک نکرده ان ــور کام را به ط
ــر و  ــا س ــه بی مهاب ــد ک ــان پذیرفتن ــی آن چن ــور اله ــه ن ــوم را ب ــن مفه ای
ــه  ــر ولی فقی ــی آن در ام ــی کــه تجل ــر اله ــت از ام ــدای اطاع ــان را ف ج

ــد. ــت کردن اس
ــدان شــهدا درک ایــن مفهــوم و شــأن و منزلــت  وظیفــه فرزن  
ــه  ــل ب ــت و تبدی ــل اس ــه و عم ــالق در اندیش ــن اخ ــه ای ــق ب آن و تخل
عزیــز  جوانــان  روی  بــر  به ویــژه  تأثیرگــذار  و  واقعــی  الگوهایــی 
ــواع  ــی ان ــد دین ــات ض ــاج تبلیغ ــه آم ــروزه مظلومان ــه ام ــت ک ــا هس م

دارنــد. قــرار  اجتماعــی  شــبکه های 

مشکات فرزندان شهدا چيست؟
ــدری  ــور پ ــت از حض ــهدا محرومی ــدان ش ــکل فرزن ــا مش تنه  
اســت کــه در صــورت حضــور می توانســت، بهتریــن سرپرســت و الگــو 
ــواده ای  ــت. خان ــت اس ــن محرومی ــن بزرگ تری ــد. ای ــان باش ــرای ایش ب
کــه ســتون خیمــه خــود را ازدســت داده اســت. بیشــترین مشــکالت نیــز 
ــدی  ــان در ح ــدند سنش ــد ش ــی متول ــه وقت ــت ک ــی اس ــه فرزندان متوج
نبــوده کــه پــدر را درک کننــد. وقتــی یــک پــدر بــا آن شــخصیت کامل 
از میــان جمــع خانــواده بــرای همیشــه کــوچ می کنــد، مــادر خانــواده نیــز 
آســیب می بینــد و متأســفانه حتــی بخــش کمــی از ایــن محرومیــت هــم 

ــران نشــد. ــان امــر جب توســط متولی

چــرا بعضــی از فرزنــدان شــهدا خودشــان را در 

جامعــه مخفــی می کننــد؟
ــن موضــوع قابل بررســی اســت: اول این کــه  ــه ای ــد جنب از چن  
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فرزنــدان شــهدا آن هایــی کــه پــدر را ندیدنــد و درک نکردنــد باعظمت 
ــاد  ــدر کــرده آشــنا نیســتند. اگــر کســی عظمــت کار جه کاری کــه پ
باجــان و مــال درراه خــدا را درک کنــد احســاس عــزت و افتخــار تمــام 
ــرای همیشــه فــرا خواهــد گرفــت. کســانی کــه احســاس  وجــود او را ب
ــود. شــاید یکــی  ــد ب ــز خواهن ــا اعتمادبه نفــس نی ــد ب عــزت باالیــی دارن
ــگاه  ــردن جای ــه، درک نک ــان در جامع ــی شدنش ــی مخف ــل اصل از دالی
رفیــع پدرشــان بــوده اســت. دومیــن بحــث نیــز ایــن اســت کــه مســئولین 
هــم نتوانســته جایــگاه رفیــع شــهدا را در جامعــه جــا بینــدازد. اگــر همــه 
ــانی  ــواده کس ــرای خان ــا ب ــا و دولت ه ــه فرهنگ ه ــه هم ــتند ک می دانس
کــه در جنــگ جــان خــود را فــدا کرده انــد امتیازاتــی قائــل شــده اند و 
ایــن امتیــازات یــک روال عــرف در همــه ملــت هاســت دیگــر مواجــه 
ــز دیگــران در برخــورداری از ســهمیه نمی شــدند.  ــا برخــورد طعنه آمی ب
ــود  ــرای خ ــی ب ــن حق ــدام چنی ــان هیچ ک ــهدا خودش ــواده ش ــه خان البت
ــری .  ــاز دیگ ــچ امتی ــه  هی ــتند و ن ــهمیه هس ــال س ــه دنب ــتند. ن ــل نیس قائ
ــه در مســیر  ــن اســت کــه حکومــت وجامع ــا ای ــا درخواســت آن ه تنه

ــد. ــار و شــهادت حرکــت کن ارزشــهای ایث

چه تفاوتی بين فرزندان شهدا و دیگران است؟
فرزنــدان شــهدا افــرادی هســتند کــه محرومیــت بســیار زیــادی   
ــام  ــزرگ بان ــه گاه ب ــک تکی ــتن ی ــت و نداش ــیده اند و آن محرومی کش
پــدر اســت. البتــه فرزنــدان شــهدا نقطــه ای بــرای عــزت و غــرور دارنــد 
و آن پدرشــان هســت و نســبت به پــاس داشــت خــون شهیدشــان غیــرت 
ــای  ــه معن ــن ب ــد و ای ــدی بیشــتری دارن ــه اصــول پایبن ــد و نســبت ب دارن
ایــن نیســت کــه دیگــران این چنیــن نیســتند ولــی ایــن پایبنــدی در بیــن 

ــدان شــهدا بیشــتر اســت. فرزن

از اینکه فرزند شهيد هستيد چه احساسی دارید؟
ــودم  ــر خ ــم اگ ــاس می کن ــار، احس ــزت و افتخ ــاس ع احس  
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هیچ چیــزی نــدارم )نــه تقــوا، نــه علــم و نــه فضیلــت(، پــدری داشــتم کــه 
ــدا کــردن  ــوده اســت. ف ــادی ب ــی و اعتق ــای اخالق سرشــار از فضیلت ه
جــان درراه خــدا نشــانه اوج معرفــت و ایمــان بــه خداســت هرچنــد کــه 

ــم. ــه ده ــدرم را ادام ــم راه پ ــالش کن ــد ت بای

خاطره ای از پدرتان برای ما تعریف کنيد؟

و  منظــم  داشــت،  بســیاری  اخالقــی  فضیلت هــای  پــدرم   
ــول  ــان در ط ــل ایش ــی را مث ــود. »کس ــت ب ــع و مردم دوس ــق، متواض دقی
ــاز  ــدند، نم ــدار می ش ــح زود بی ــه صب ــده ام.« همیش ــود ندی ــی خ زندگ
ــان  ــرد، در هم ــه ورزش می ک ــروع ب ــی آورد و ش ــا م ــت را به ج اول وق
ــدای  ــنیدم و ص ــان را می ش ــل زدنش ــدای دمب ــداری ص ــم خواب وبی عال
ــوز در  ــد هن ــس زده می ش ــح واک ــرروز صب ــه ه ــنگینی ک ــای س پوتین ه
یــادم هســت... فوق العــاده نســبت بــه خویشــان و بســتگان مســئولیت پذیر 
ــد  ــود. وقتــی پــدرم شــهید شــد از شهرســتان های مختلــف آمــده بودن ب
و داخــل مســجد اصــاًل جــا نبــود. تعــداد ماشــین ها و اتوبوس هایــی کــه 
از شــهرهای مختلــف بــرای خاک ســپاری آمــده بــود، خیلــی زیــاد بــود.

یــادم می آیــد کــه باغچــه ای داشــتیم. یک بــار کــه پــدر   
ــم  ــت. گفت ــر فرورف ــه فک ــان ب ــت، ناگه ــه می کاش ــذر تربچ ــت ب داش
ــان  ــه  بی ج ــن یک دان ــدا را ببی ــت خ ــواب داد: خلق ــده؟ ج ــه ش ــدر چ پ
ــرد و ســیراب  ــی در دل خــاک جــا می گی ــه وقت ــدون شــعور چگون و ب
ــا معجــزه ای  ــد و ســبز می شــود. آی ــه اذن خــدا شــعور می یاب می شــود ب

ــت؟! ــن هس ــر از ای ــم باالت ه
بــرای مــن جالــب ایــن بــود کــه بعــد از مــرگ پــدرم خیلی هــا   
آمدنــد و بــه مــن گفتنــد کــه خــدا پــدرت را رحمــت کنــد و کارهــای 
متعــددی را کــه پــدرم برایشــان انجــام داده بــود، بیــان می کردنــد،  امــا 

ــتیم.  ــالع نداش ــا اط ــام آن ه ــواده از انج ــای خان ــدام از اعض هیچ ک
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تابه حال خواب پدر را دیده ای؟
  خــواب پــدر را فــراوان می بینــم و هــر وقــت خــواب ایشــان 
ــم  ــده اســت و همیشــه هــم در عال ــم کــه زن ــم احســاس می کن را می بین
خــواب بــه ایشــان می گویــم شــما کــه زنده ایــد؟ پــس چــرا می گوینــد 
شــهید شــده اید؟ بعــد خیلــی خوشــحال می شــوم کــه پــدرم زنــده 

اســت ولــی وقتی کــه بیــدار می شــوم متأثــر می شــوم کــه نیســت.

پدرتــان چــه خصایصــی داشــتند و چــه خصلت هایی 

از ایشــان را دوســت دارید داشــته باشــيد؟
ــی  ــود. نامــش عل ــد ب ــل و خردمن ــی متواضــع، عاق ــدرم خیل پ  
بــود و علــی گونــه زیســت. ایشــان آگاهــی باالیــی داشــتند. راه درســت 

ــس  ــا اعتمادبه نف ــد. بســیار شــجاع و ب را در هرلحظــه تشــخیص می دادن
بــود. از چهــار، پنج ســالگی کشــاورزی می کــرد و از نه ســالگی در 
تهــران بــه فــرد متدینــی کــه حجــره فرش فروشــی داشــت ســپرده  شــد. 
ــه  ــب کار متوج ــد. صاح ــه کار  ش ــغول ب ــواده مش ــا دور از خان در آنج
می شــود کــه پــدرم بــا ســوخته های چوب کبریــت بــر روی دیــوار 
ــا ایشــان را در مدرســه  ــا را می نویســد، تشــویق می شــود ت حــروف الفب
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شــبانه نام نویســی کنــد. آگاهــی و تشــخیص راه خــوب از خوب تــر بــه 
نظــر مــن یــک موهبــت الهــی اســت. تجســم اینکــه چنیــن شــخصیتی از 
ــار ایشــان  ــا ب ــم اینکــه ده ه ــود. علی رغ ــم غیرممکــن ب ــرود، برای ــا ب دنی
ــردم  ــر نمی ک ــز فک ــی هرگ ــم ول ــه می کردی ــه بدرق ــمت جبه ــه س را ب

شــهید شــود.

به نظرتان پدر را شناخته اید؟
بلــه. بــا توجــه بــه مطالبــی کــه عــرض کــردم احســاس   
پــدرم  ولــی  انــدازه درک خــودم شــناخته ام.  در  را  پــدر  می کنــم 
ــی داد و ســختی هایی کــه در  ــای نیکــی کــه انجــام م ــچ گاه از کاره هی
زندگــی کشــیده بــود ســخنی نگفــت. مــن او را در حــد آنچــه دیــدم و 

شــنیدم شــناختم. بســتگان  و  از دوســتان 

ــه  ــارم چگون ــوم و چه ــل س ــری در نس ــش ایثارگ نق

پيشــنهادی  روش هــای  شــود،  ایفــا  می توانــد 

چيســت؟

ارزیابــی  کامــل،  تحقیــق  مــن،  پیشــنهادی  روش هــای   
ــت  ــه درس ــر پای ــی ب ــد کار تحقیق ــت. اول بای ــی اس ــاخص های دین ش
انجــام گیــرد و بعــد از بررســی شــاخص ها، راه حــل ارائــه گــردد اگــر بــه 
ایــن شــکل و بــر پایــه اســتدالل عمــل شــود، نســل ســوم و چهــارم هم آن 
را می پذیرنــد. در گام بعــدی بــه نظــرم آموزش وپــرورش نقــش مهمــی 
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ــه  ــری درزمین ــان های قوی ت ــم انس ــه بتوانی ــم ک ــد، امیدواری ــا می کن ایف
دین مــداری تربیــت کنیــم.

 عوامل پيشرفت شما چيست؟
احســاس می کنــم پیشــرفت خیلــی خاصــی نداشــته ام. صــد در   
ــر ایــن اســت کــه دنیــا محلــی موقــت اســت و صــد در  صــد اعتقــادم ب
ــم.  ــم و بروی ــد بگذاری ــم را بای ــه دســت می آوری ــی کــه ب صــد چیزهای
تنهــا چیــزی کــه بــه دردمــان خواهــد خــورد عمــل نیــک و تقــوا اســت 
و اگــر بخواهیــم بازنــده نباشــیم بایــد ســعی کنیــم در ایــن دنیــا مشــغول 
نیکــی و عمــل صالــح باشــیم و اگــر در زندگــی بــا اخــالص رفتــار کنیــم 

ــا برکــت خواهــد داد. ــه زندگــی م ــز ب ــد نی خداون

به روز بودن چه تأثيری بر موفقيت  دارد؟
ــه روز بــودن آگاهــی از جریانــات و اتفاقاتــی اســت کــه در  ب  
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زمــان حــال اتفــاق می افتــد. تفــاوت انســان ها در میــزان آگاهی هاســت. 
آگاهــی در اثــر آمــوزش و شــنیدن اخبــار، خوانــدن و کتــاب بــه دســت 
می آیــد امــا آگاهــی مهم تــر، آگاهــی اســت کــه بــر قلــب انســان وارد 
می شــود و باعــث می شــود انســان بفهمــد و درک کنــد کــه دنیــا فانــی 

ــدان اســت. و آخــرت جاوی

برای سامتی روحی و جسمی چه کار می کنيد؟
مهم تریــن کاری کــه شــاید انجــام دهــم نمــاز اول وقــت   
اســت. مــن نمــازم را در مســجد می خوانــم. وقتــی نمــاز را در اول 
ــرای ســالمتی  ــم. ب ــم احســاس شــادابی خاصــی مــی کن وقــت می خوان

جســمی ام نیــز  بــه ورزش و رژیــم غذایــی معتقــدم.

تأثيرگذارترین افراد زندگی تان؟
ــد.  ــدرم بودن ــرد زندگــی ام پ ــن ف ــدون اغــراق تأثیرگذارتری ب  

دارم. کــه  خوبــی  بســیار  دوســتان  دوم  مرحلــه  در 

بهتریــن دوران زندگی تــان چــه دورانــی بــوده 

ــت؟ اس
ــرد.  ــذت می ب ــتر ل ــد بیش ــتر باش ــان بیش ــی انس ــه آگاه ــر چ ه  
ــتم. ــی ام هس ــن دوران زندگ ــاال در بهتری ــن ح ــم همی ــاس می کن احس

حرف آخر؟
ــفر  ــن س ــود. در آخری ــهید می ش ــه ش ــود ک ــن ب ــدرم مطمئ پ  
خــود بــا همــه دوســتان و  بســتگان خداحافظــی کــرد و حاللیــت طلبیــد. 
ــد از  ــت. بع ــاس گرف ــن تم ــا م ــدرم ب ــان پ ــی از هم رزم ــال 1393 یک س
ســی ســال از زمــان شــهادت پــدرم بــه مــن گفــت: نوبــت مــن بــود کــه 
ــدر شــما عــوض  ــا پ ــد جــای خــود را ب ــروم و بای ــون ب ــره مجن ــه جزی ب
ــه مرخصــی می آمــد ولــی هــر چــه اصــرار کــردم  می کــردم و ایشــان ب
ایشــان قبــول نکــرد و گفــت اینجــا را عــراق به شــدت بمبــاران می کنــد. 
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مــن پســر بــزرگ دارم ولــی بچه هــای تــو همــه خردســال اند بهتــر اســت 
تــو فعــاًل پشــت جبهــه باشــی! دفعــه بعــد کــه تمــاس گرفتــم کــه بــروم 

گفتنــد علــی شــهید شــد.
پــس جــا دارد از مســئولین محتــرم و آقــای دکتــر مقیمــی کــه   
ــار را حفــظ  ــن فرهنــگ عجیــب ایث ــن عظمــت و ای ــد ای تــالش می کنن
ــار و  ــگ ایث ــد فرهن ــالش می کنن ــواره ت ــد و هم ــده نگه دارن ــد و زن کنن
ــت از  ــداری، اطاع ــگ دین م ــه ای از فرهن ــه زیرمجموع ــهادت را ک ش
ــدازی نشــریه،  ــه، راه ان ــا مصاحب ــه هــر شــکلی چــه ب ــی امــر اســت  ب ول

ــم... ــکر کن ــود تش ــه خ ــد، به نوب ــج دهن ــره تروی اردو و غی
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 دکتر حجت رحمانی 
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وقتش بود، باید می آمد، ولی نیامد.

سرگذشــت همــه مــا مثــل فيلم هاســت. کاف   
زندگــی شــخصيت اصلــی فيلم هــزار گــره می خــورد و باز 
ــود  ــم می ش ــد، گ ــن می آی ــی رود و پایي ــاال م ــود؛ ب می ش
ــدر  ــار پ ــن کن ــيرین و روش ــای ش ــود. روزه ــدا می ش و پي
ــتری  ــای خاکس ــودن، روزه ــرادر ب ــر و ب ــادر و خواه و م
جنــگ و بمبــاران، خبــر رفتــن پــدر، دور شــدن از خانــه، 
ــد و... .  ــد و نش ــواه باش ــت دلخ ــه می توانس ــته ای ک رش
دکتــر حجــت رحمانــی در گفتگویــی اختصاصــی بــا دفتــر 
ــی اش  ــی  و نوجوان ــدر و کودک ــگاه، از پ ــران دانش ایثارگ
گفــت؛ از روزهــای در کنــار پــدر بــودن کــه حــاال کنــار 
ــان  ــه راهش ــه بدرق ــش هميش ــا دعای ــت، ام ــش نيس فرزندان
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بــوده و مــادری کــه هميشــه کمک حــال فرزنــدان خــورد 
ســالش بــود. زن جــوان هنرمنــد و ایثارگــری کــه توانســت 
چهــار فرزنــد صالــح بــا تحصيــل عاليــه بــه جامعــه تحویــل 

دهــد. 

دکتــر رحمانــی از خودتــان برایــم بگویيــد. متولــد 

چــه ســالی هســتيد؟ کمــی هــم دربــاره پــدر بگویيد. 

چــه ســالی شــهيد شــدند؟
مــن 23 اســفند 1359 در ارومیــه بــه دنیا آمــدم. در خانــواده ای   
متوســط و مذهبــی بــزرگ شــدم. یــک خواهــر و دو بــرادر دارم و 
فرزنــد ســوم خانــواده هســتم. پــدرم 11 بهمــن 1365 شــهید شــد؛ یــک 
ــدرم جــزو  ــان. پ ــه میهــن عزیزم ــام ب ــل از ســالگرد بازگشــت ام روز قب

ــتند. ــغل آزاد داش ــود. ش ــی ب ــای مردم نیروه
خودشــان  وظایــف  جــزو  را  شــهر  امنیــت  حفــظ  پــدر   
ــد همیشــه در شــهر و حتــی  در روســتایی  می دانســتند و ســعی می کردن
ــت  ــد و امنی ــی اســتفاده کنن ــد، از نیروهــای مردم کــه بزرگ شــده بودن
شــهر را تأمیــن کننــد. شــهر ارومیــه، شــهری مــرزی بــود بــا ســه کشــور 

ارتبــاط مــرزی داشــت. خطراتــی شــهر را تهدیــد می کــرد.
ارومیــه همیشــه جــزو شــهرهای تهدیدشــونده بــود؛ مخصوصــاً   
بعــد از انقــالب کــه گروهک هــای تروریســتی مختلــف در آنجــا فعالیت 
ــی  ــش از نیروهــای نظام ــی بی ــن شــهر نیروهــای مردم ــد. در ای می کردن
ــی،   ــای نظام ــار نیروه ــوش در کن ــور خودج ــد و به ط ــذار بودن تأثیرگ

ــد.  ــن می کردن ــت شــهر را تأمی امنی

پدرتــان قبــل از انقــاب در جریــان فعاليت هایشــان 

ــاط  ــی ارتب ــی خاص ــای مذهب ــا گروه ه ــراد ی ــا اف ب

داشــتند؟
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ــزو  ــوده. ج ــی ب ــنایان آدم محبوب ــتان و آش ــن دوس ــدرم بی پ  
ــردم  ــول داشــتند. اگــر می خواســت م ــردم او را قب ــوده کــه م کســانی ب
را بــرای کاری جمــع کنــد، همــه برایــش جــان می دادنــد. ایــن چیــزی 
اســت کــه مــن از مــادرم شــنیدم و آن چیــزی اســت کــه بعدهــا وقتــی 
ــنیدم؛  ــران ش ــاره او از دیگ ــالگرد درب ــم  س ــد در مراس ــهید ش ــدر ش پ
آن هــم از افــرادی بــا دیدگاه هــای مختلــف و ایــن برایــم جالــب 
بــود. وقتــی از جناح  هــای مختلــف چنیــن صحبت هایــی دربــاره او 

می کردیــم. غــرور  احســاس  می شــنیدیم، 

وقتی پدر شهيد شد چندساله بودید؟
ــدن و  ــته ش ــدم کش ــود. نمی فهمی ــالم ب ــش س ــدود ش ــن ح م  
شــهید شــدن یعنــی چــه. هیچ وقــت یــادم نمــی رود صحنــه ای کــه مــادرم 
بعــد از شــنیدن خبــر شــهادت پــدرم از هــوش رفــت. صــدای جیــغ وداد 
ــد  ــه دارن ــدم هم ــاده. دی ــی افت ــه اتفاق ــم چ ــو ببین ــم جل ــد. رفت ــد ش بلن
می گوینــد: »شــهید شــده، شــهید شــده«. مــن نمی دانســتم شــهید شــدن 

ــی چــه!  یعن
ــد.  ــدرم نیام ــه پ ــد ک ــاد ش ــن ایج ــس در م ــن ح ــم ای کم ک  
ــا  ــر ده ی ــت، ه ــه می رف ــه جبه ــروی بســیجی ب ــوان نی ــی به عن ــدرم وقت پ
بیســت روزه یک بــار بــه خانــه می آمــد. یــک هفتــه یــا ده روزی شــد و 

ــد... ــی نیام ــد، ول ــد می آم ــود، بای ــش ب ــد. وقت ــه نیام ــه خان ــدر ب پ
چنــد روزی گذشــت. هنــوز نمی دانســتم چــه اتفاقــی افتــاده.   
کســی هــم توضیــح نمــی داد یــا نمی گذاشــتند بــه مــا توضیحــی بدهنــد. 
ســال 1365 شــهر بمبــاران هوایــی می شــد. یــک روز صبــح دیــدم 
ــم گرفته شــده  ــون ظاهــری جنگــی داشــت. تصمی ــی آمــد. کامی کامیون
بــود کــه مدتــی از شــهر بــه روســتای پدری مــان برویــم. آنجــا از شــهر 
امن تــر بــود. باالخــره کمــی اثــاث جمــع کردیــم و راهــی روســتا 

ــدیم.  ش
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شغل پدرتان چه بود؟
شــغل پــدرم آزاد بــود. او بــه والیبــال عالقه منــد  بودنــد؛ زمیــن   
والیبــال، پشــت خانه مــان، درســت وســط یــک بــاغ بــزرگ بــود. وقتــی 
ــال  ــه والیب ــد ب ــا همســایه ها شــروع می کردن ــه می رســید، ب ــه خان ــدر ب پ
ــازی  ــا بچه هــای محــل  ب ــازی کــردن. مــا هــم همــان گوشــه و کنــار ب ب

می کردیــم.
   

فــردای روزی کــه بــه روســتا رســيدید چــه اتفاقــی 

افتــاد؟ 
عمــوی کوچکــم بــرای اینکــه فکــر مــا خیلــی درگیــر مراســم   
ــر  ــن و دیگ ــدازآن روز م ــح بع ــود، صب ــدر نش ــهادت  پ ــزاداری و ش ع
بــرادران و خواهــرم را به اتفــاق پســر و دخترعموهایــم  بــه مدرســه بــرد. 
حــدود یــک ســالی روســتا بودیــم. چنــد ماهــی از کالس دوم ابتدایــی 

ــدم.  ــتا خوان ــم در روس را ه

پدرتان در جبهه چه می کرد؟ 
پــدرم جــزو نیروهــای کمکــی داوطلــب بــود؛ و از اتوبوســی   
ــد.  ــتفاده می کردن ــه اس ــه جبه ــدگان ب ــزام رزمن ــت اع ــتیم جه ــه داش ک
البتــه خودشــان نیــز به عنــوان  نیروهــای داوطلــب مردمــی حضــور 

داشــتند.

بعد از شهادت، پيکر پدر را آوردند؟
      بلــه؛ حــاال نمی دانــم کجــا؛ در ارومیــه بــود یــا جــای دیگــر. 
ــف  ــا تعری ــن را بعده ــادرم ای ــود. م ــده ب ــود او را دی ــه ب ــادرم هــم رفت م
کــرد.   پــدرم ســه ترکــش  از ناحیــه ســر، چشــم  و ســینه خــورده بــود. 
دوســتانش هــم در خاطراتــی کــه تعریــف می کننــد، می گوینــد: »پــدر 
شــما وقتی کــه ترکش خــورده بــود درحالی کــه می دانســت رفتنــی 
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اســت و از او خــون می رفــت. همچنــان شــوخ طبعی اش را داشــت«. 

از چه زمانی وارد دانشگاه شدید؟
خدمــات  مدیریــت  رشــته  در  دادم.  کنکــور   1378 ســال   
ــه ای کــه داشــتم،  ــه رتب ــا توجــه ب ــول شــدم.   ب ــی قب بهداشــتی و درمان
انتظــار داشــتم رشــته ی باالتــری قبــول شــوم. در انتخــاب رشــته اشــتباه 
کــردم. آن موقــع همه چیــز دســتی بــود. بــر ســر اشــتباه واردکــردن کــد 

ــدم. ــول ش ــری قب ــته دیگ ــته، رش رش
           در خوابــگاه اللــه زار بــه مــن خوابــگاه داده بودنــد. وقتــی 
ــم  ــر نرفت ــد. دیگ ــم نیام ــا خوش ــط آنج ــلوغی محی ــه زار، از ش ــم الل رفت
ــه  ــودم. ب ــرادرم ب ــگاه  ب ــان در خواب ــورت مهم ــد روزی به ص آنجــا. چن
امــور خوابگاه هــا دانشــگاه مراجعــه و درخواســت دادم کــه بــروم کــوی 

ــم عــوض شــد. ــا جای ــد. ت دانشــگاه، موافقــت کردن
در طول تــرم اول قصــد انصــراف از تحصیــل داشــتم و تصمیــم   
ــه  ــکده ب ــی از دانش ــم ول ــور بده ــدداً کنک ــراف داده و مج ــم انص گرفت
خانــواده ام اطــالع دادنــد. آن هــا هــم مانــع شــدند. وقتــی این طــور شــد، 
ــروم. تدریــس  ــا آخریــن مقطــع پیــش ب دیگــر عزمــم را جــزم کــردم ت
ــم  ــه برای ــن همیش ــاتید م ــتم. اس ــت داش ــی دوس ــتر از کار اجرای را بیش
الگــو بودنــد. هیچ وقــت از پســت اجرایــی لــذت نبــردم. هیچ وقــت 
هــم دنبالــش نبــودم زیــرا اعتقــاددارم بایــد آن قــدر توانمنــد باشــم کــه 
ــم تأثیرگــذار باشــم  ــا شــد و احســاس کــردم می توان ــه م ــازی ب اگــر نی
مســئولیت را بپذیــرم. البتــه شــاید امــروزه ایــن نــوع نگــرش خیلــی معنــا 
ــه  ــدم ک ــدت دی ــن م ــول ای ــا را در ط ــه خیلی ه ــد چراک ــته نباش نداش
ــه همــه کار زدنــد و حتــی اعتقــادات  ــه پســت دســت ب بــرای رســیدن ب

ــد. ــا در پســت خــود بمانن ــا گذاشــتند ت ــر پ ــز زی خودشــان را نی

از چه زمانی وارد کار اجرایی شدید؟
ســال 1382 در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران تحــت عنــوان   
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ــی  کارشــناس امــور بیمارســتان ها اســتخدام و در بیمارســتان امــام خمین
مشــغول بــه کار شــدم. بــا توجــه بــه اینکــه در آن زمــان در مقطــع 
ــم و  ــب کار باش ــح دادم ش ــدم، ترجی ــد درس می خوان ــی ارش کارشناس
ــای  ــی  آق ــد از مدت ــودم. بع ــی ب ــام خمین ــتان ام ــیک بیمارس ــر کش مدی
ــی  ــر رضای ــای دکت ــگاه( و آق ــی دانش ــاون فرهنگ ــتمیان )مع ــر رس دکت
)معــاون درمــان  دانشــگاه( رئیــس و معــاون وقــت مجتمــع بیمارســتانی 
ــیار  ــده بس ــای بن ــم در ارتق ــم بگوی ــت می توان ــه به جرئ ــی ک ــام خمین ام
ــت  ــر ریاس ــا در دفت ــتند و از م ــف داش ــن لط ــه م ــوده و ب ــذار ب تأثیرگ
ــد.  ــتفاده کردن ــتان  اس ــت بیمارس ــاورین ریاس ــوان مش ــتان به عن بیمارس
ــه کار شــدم. بیــش  ــا اینکــه در بیمارســتانی خصوصــی هــم دعــوت ب ت
ــودم و هم زمــان کارهــای  از شــش ســال مدیــر بیمارســتان خصوصــی ب

ــی دادم. ــام م ــرم را انج دیگ
ــت  ــس وق ــوی )رئی ــی رض ــر امام ــای دکت ــال 1390 آق در س  
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مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی و معــاون درمــان وزیــر( بــه مــن اعــالم 
ــت  ــم اطاع ــن ه ــت. م ــاز اس ــن نی ــه م ــح ب ــت صب ــه در نوب ــد ک فرمودن
ــوان  کــردم و در نوبــت صبــح بیمارســتان هــم مشــغول کار شــدم. به عن
ــر اورژانــس و  اولیــن ســمت مدیریــت اجرایــی در سیســتم دولتــی مدی
ــی  ــاً زمان ــدم. تقریب ــه کار ش ــغول ب ــام مش ــتان ام ــای بیمارس درمانگاه ه
ــر  ــود. دکت ــا ش ــود جابه ج ــرار ب ــم ق ــس قدی ــاختمان اورژان ــه س ــود ک ب
امامــی رضــوی بــه بنــده همیشــه لطــف داشــته و حمایــت می کردنــد و 
معتقــد بودنــد کــه بایــد از مدیــران تحصیل کــرده جــوان رشــته مدیریــت  

اســتفاده کــرد.
بعــد از یــک ســال به عنــوان مدیــر بیمارســتان انســتیتو کانســر   
ــودم.  ــر ایــن بیمارســتان ب ــه کارکــردم. حــدود چهــل مــاه مدی شــروع ب
در ادامــه، ترکیــب مدیریتــی دانشــگاه عــوض شــد و آقــای دکتــر 
ــتان  ــد بیمارس ــن ش ــر ای ــم ب ــدند، تصمی ــگاه ش ــس دانش ــان رئی جعفری
ــرداری در قالــب  امــام، بیمارســتان ولی عصــر، انســتیتو و مرکــز تصویرب
مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی ادغــام و اداره شــود. ایــن کار انجــام 
شــد. آقــای دکتــر خراســانی به عنــوان رئیــس مجتمــع منصــوب شــدند. 
آقــای دکتــر رضایــی هــم به عنــوان معــاون پشــتیبانی ایشــان بودنــد. مــن 
ــی و  ــر مال ــوان مدی ــور به عن ــر و همین ط ــتیتو کانس ــر انس ــان  مدی هم زم
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ــت  بودجــه مجتمــع منصــوب شــدم. در برهــه ای هــم سرپرســتی مدیری
ــتم. ــان  داش ــور هم زم ــع را به ط ــانی مجتم ــع انس مناب

بعدازاینکــه دوره چهارســاله اول مدیریــت دانشــگاه تمــام   
شــد، تغییــرات مدیریتــی ایجــاد شــد و علی رغــم اینکــه رئیــس محتــرم 
جدیــد مجتمــع از بنــده خواســتند کــه در بیمارســتان حضورداشــته 
باشــم، تصمیــم گرفتــم مدتــی از کار بیمارســتانی دورباشــم؛ چــون 
تعــداد ســال های حضــور مــن در بیمارســتان زیــاد شــده بــود و از طرفــی 
از ســال 1391 عضــو هیئت علمــی شــده بــودم می خواســتم بــه کارهــای 
ــاء علمــی خــود باشــم. ــه فکــر ارتق آموزشــی و پژوهشــی ام برســم و ب

بعــد از حــدود چهــل روز، از آقــای دکتــر صــادق نیــت   
ــت  ــروم. ایشــان درنهای ــن از مجتمــع ب ــد م خواهــش کــردم کــه بپذیرن
پذیرفتنــد. همــان روز عصــر یکــی از مســئولین  دانشــگاه  بــه مــن زنــگ 
ــد در  ــد. گفتن ــرح کردن ــریعتی را مط ــتان ش ــوع بیمارس ــد و موض زدن
بیمارســتان شــریعتی تغییــرات مدیریتــی اتفــاق افتــاده. آن موقــع چندیــن 
بــار از طریــق مســئولین دانشــگاه بــه مــن گفتنــد کــه بــرای  بیمارســتان 
ــا توجــه  شــریعتی بــه وجــود شــما نیــاز هســت. معتقــدم بایــد از افــراد ب
بــه تحصیــالت و تجاربشــان در جایــگاه واقعی شــان اســتفاده شــود کــه 
متأســفانه در کشــور مــا، در اغلــب مــوارد این چنیــن نیســت و صرفــاً در 

حــرف ادعــا می کنیــم و در عمــل عکــس آن را می بینیــم.
          علی رغــم میــل باطنــی ام کــه نمی خواســتم به هیچ عنــوان در 
کار بیمارســتانی باشــم، چــون اســترس های خــودش را دارد،  مدیریــت 
ــن شــرط کــه یــک ســال بیشــتر در آنجــا  ــه ای بیمارســتان شــریعتی را ب
نمانــم، پذیرفتــم. تــا تیرمــاه ســال 1398 در بیمارســتان شــریعتی مشــغول 
بــودم. بعــد از یــک ســال ونیــم از بیمارســتان شــریعتی اســتعفا کــردم و 
ــون  ــم. اکن در دانشــکده در امــور آموزشــی و پژوهشــی فعالیــت می کن
ــه  ــر اینک ــه خاط ــگاه ب ــان دانش ــاون درم ــی مع ــر رضای ــای دکت ــا آق و ب

ــز همــکاری دارم.  همــکار و دوســت قدیمــی بودیم،نی
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ــاد و  ــت اقتص ــوم مدیری ــروه عل ــیار گ ــر دانش ــال حاض در ح  
بهداشــت دانشــکده بهداشــت دانشــگاه تهــران هســتم. خوشــحالم کــه 
خداونــد ایــن لطــف را بــه مــن داشــته کــه بــه آنچــه همیشــه آرزویــش را 
ــم. شــغل  ــم در دانشــگاه انجام وظیفــه  کن ــوان معل داشــتم، برســم و به عن

ــت. ــی اس ــگاه معلم ــن در دانش ــی م اصل

ــه  ــما ادام ــر ش ــرادران و خواه ــا ب ــر آی ــاب دکت جن

ــد؟      ــل داده ان تحصي
ــول  ــران قب ــگاه ته ــکی دانش ــال 1374 پزش ــرم  س ــه؛ خواه بل  
ــد.  ــول ش ــر قب ــه نصی ــرق خواج ــی ب ــال 1377 مهندس ــرادرم س ــد و ب ش
بــرادر کوچــک مــن هــم دانشــگاه شــریف قبــول شــد و اآلن هــم دارد 
ــد و  ــان ش ــص زن ــرم متخص ــد. خواه ــام می کن ــری اش را تم دوره دکت
ــرادر بزرگــم فوق لیســانس بــرق را در دانشــگاه علــم و صنعــت ادامــه  ب

داد.
خیلی هــا  نــه!  داشــتند.  ســهمیه  این هــا  بگوینــد  شــاید   
ــط  ــود؛ و فق ــه نمی ش ــت گفت ــه هیچ وق ــد ک ــی دارن ــهمیه های مختلف س
ــم وارد  ــه نمی خواه ــده. البت ــا ش ــه ورد زبان ه ــران همیش ــهمیه ایثارگ س
ــراوان اســت. فقــط  ــرای گفتــن ف ایــن موضــوع شــوم چراکــه حــرف ب
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باافتخــار می گویــم کــه بــا توجــه بــه رتبــه ام، عمــاًل ســهمیه تأثیــری در 
ــه ذکــر اســت در طــول  قبولــی در ایــن رشــته را برایــم نداشــت. الزم ب
ــودم و  ــاگردان اول کالس ب ــی مقاطــع جــز ش ــم در تمام دوران تحصیل
در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد دانشــجوی نمونــه کشــوری 
بــودم. معتقــدم خیلی هــا ســهمیه های مختلــف دارنــد ولــی ممکــن 
اســت موفــق نباشــند ولــی لطــف خــدا همیشــه شــامل حالــم بــوده و بــه 

ــیدم. ــا رس اینج
مــا هیــچ پشــتوانه ای غیــر از دعــای پــدر و مــادر نداشــتیم. پــدر   
کــه نبــود، امــا دعایــش بــود. مــادرم هــم همیشــه کمــک مــا بــود. واقعــاً 
ــار  ــد چه ــتوانه ای بتوان ــچ پش ــدون هی ــه ب ــی ک ــت. زن جوان ــف داش لط
فرزنــد بــه جامعــه تحویــل دهــد و بتوانــد بــه ســرانجام برســاند هنرمنــد 
اســت.  گاهــی بعضــی چیزهــا را نمی بینیــم. ایثــار اصلــی همیــن اســت؛ 

ــد. ــت کن ــرد و تربی ــدان بگی ــه دن ــا بچــه را ب چهارت

ــی  ــما نوع ــدر ش ــل های پ در آن دوره هم نس  

ســبک زندگــی بــه وجــود آوردنــد و به نوعــی 

ــد کــه در آن ســادگی و صداقــت  الگوســازی کردن

بــود. بعدهــا ایــن فرهنــگ به طــور کامــل بــه 

ــد  ــم بع ــر بخواهي ــد. اگ ــل نش ــد منتق ــل های بع نس

از گذشــت ســال ها آن فرهنــگ را بــه جامعــه 

ــم؟ ــد بکني ــه بای ــم، چ برگرداني
شــاید در بحــث رفــاه، علــم و دانشــگاه و تحصیلمــان پیشــرفت   
کــرده باشــیم ولــی در بعضــی بحث هــا ماننــد ســبک زندگــی و مســائل 
اعتقــادی پســرفت کرده ایــم. شــاید از خیلی هــا بشــنویم پــدر و مادرمــان 
ــد  ــدر کــه بای ــا اآلن بچه هایمــان آن ق ــا آی ــد، ام ــی بودن ــی مذهب آدم های
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ــت  ــوب مدیری ــر خ ــن نظ ــتیم از ای ــا نتوانس ــتند؟ م ــند هس ــی باش مذهب
کنیــم. نتوانســتیم از راهــش برویــم؛ البتــه به زعــم مــن. یــک جــای راه را 

ــم. ــی را فرامــوش کردی ــا راه اصل ــی جاه ــم. خیل اشــتباه رفتی
شــهدا در وصیت نامه هایشــان می گوینــد مــا از اول راهمــان را   
انتخــاب کردیــم. قدم هایمــان را محکــم برداشــتیم و درراه مــان مصمــم 
بودیــم؛ امــا ماچــی؟ بــا هــر بــادی لرزیدیــم. اینکــه می گوینــد نســل مــا 
ســوخته اســت، نســل مــا بــر آتــش بــود، این هــا حرف هایــی بی اســاس 
ــه بیراهــه رفــت. غربی هــا بیشــتر  ــاد ب اســت. مــن می گویــم نســل مــا زی

توانســتند بــه مــا نفــوذ و مــا را تســخیر کننــد. 
ــم.  ــان می بینی ــا را عی ــی چیزه ــت خیل ــروزه در مملک ــی ام ول  
وقتــی بچــه مــن، بچــه مســئولی را کــه خیلــی ادعایــش می شــود 
ــار می شــنود او چــه کاری کــرده، چــه بالیــی ســر  ــا در اخب می بینــد و ی
ــود  ــرده، خودبه خ ــوخی هایی ک ــه ش ــالب چ ــا انق ــا ب ــودش آورده ی خ
ــه  ــم ک ــئولین رو می بین ــی از مس ــود. خیل ــاد می ش ــز بی اعتم ــه همه چی ب
ــادات  ــا روی اعتق ــی پ ــرده و به راحت ــوش ک ــه ای را فرام ــالق حرف اخ
ــان  ــا گفتنش ــاید اینج ــه ش ــوارد ک ــی م ــد و خیل ــا می گذارن و ارزش ه

ــد... ــح نباش صحی

چه سالی ازدواج کردید؟
عضــو  نیــز  همســرم  کــردم.  ازدواج   1383 ســال  مــن   
هیئت علمــی دانشــکده دندان پزشــکی هســتند. صاحــب  دو فرزنــد 
ــراف  ــد اعت ــاله. بای ــر سه س ــک پس ــاله و ی ــر یازده س ــک دخت ــتم. ی هس
ــرده  ــم ک ــی و کار حمایت ــل زندگ ــام مراح ــرم  در تم ــه همس ــم ک کن
و تمامــی ســعی و تــالش خــود را بــر تربیــت اســالمی فرزندانمــان 

نــد. نموده ا

هنوز هم واليبال بازی می کنيد؟
بلــه تــا قبــل از اینکــه بــه بیمارســتان شــریعتی بــروم، والیبــال و   
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ــازی می کــردم. هنــوز هــم اگــر  فرصتــی پیــش بیایــد، ســالن  ــال ب فوتب
ــتیم.  ــور داش ــی ش ــه خیل ــی ک ــا زمان ــل ی ــل قب ــه مث ــه ن ــی روم. البت م

فکــر می کنــم ایــن روزهــا بيشــتر وقتتــان را صــرف 

ــد؟ ــی می کني ــای مطالعات کاره
     در حــال حاضــر عــالوه بــر کار اجرایــی، کالس هــای درس و 

دانشــکده را هــم کامــل مــی روم. 
ــتم  ــی ام هس ــگاه اجرای ــه در جای ــی ک ــه درزمان ــجوها چ دانش  
ــه  ــن مراجع ــه م ــد ب ــد می توانن ــت بخواهن ــر وق ــکده ه ــه در دانش و چ
ــت  ــر وق ــتم، آخ ــکده هس ــه دانش ــه در هفت ــی، دو روزی ک ــد. یک کنن
بــا  ارتبــاط  از  دارم. خوشــبختانه خــودم  ارتبــاط  بچه هــا  بــا  کاری 
دانشــجوهایم راضــی هســتم. از ایــن بابــت کــه آن هــا را مثــل فرزنــدان 
ــی  ــم، حــس خوب خــودم، مثــل برادرهــا و خواهرهــای کوچکــم می دان
ــدارم کــه استادشــان هســتم و بخواهــم  دارم. هیچ وقــت ایــن حــس را ن
ــه  ــد ک ــس کن ــجو ح ــر دانش ــم اگ ــرف بزن ــا ح ــا آن ه ــاال ب ــع ب از موض
افــرادی در کنــارش هســتند کــه می خواهنــد بــه او کمــک کننــد خیلــی 
بهتــر اســت. زمــان مــا هــم ایــن فضــا کــم بــود؛ هــم محدودیــت اســتاد 
ــی  ــاط خوب ــاتید ارتب ــا اس ــتند ب ــجوها نمی توانس ــاً دانش ــم بعض ــود، ه ب

ــت.  ــر اس ــرایط بهت ــروز ش ــی ام ــد. ول ــرار کنن برق
تمــام تالشــم را می کنــم کــه بــه دانشــجوهایم کمــک کنــم؛   
ــند،  ــته باش ــی داش ــکل غیردرس ــی مش ــه وقت ــاظ کاری، چ ــه لح ــه ب چ
آن قــدر محیــط را برایشــان فراهــم کــرده ام کــه می آینــد و مشکالتشــان 
را مطــرح می کننــد. مــن هــم تــا جایــی کــه از دســتم بربیایــد، کمکشــان 
می کنــم. حتــی اگــر جایــی هــم کار می کننــد نســبت بــه آن هــا 
تعصــب دارم و ســعی می کنــم همه جــوره کنارشــان باشــم. نزدیــک 
ــی اداره  ــن علم ــره انجم ــو هیئت مدی ــه عض ــت ک ــالی هس ــارده س چه
امــور بیمارســتان ها  هســتم. در انجمــن ســعی می کنیــم کنگره هــا 
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علمــی  و کارگاه هــای متعــدد برگــزار کنیــم و دانشــجوهایمان را 
ــد. ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــدوارم ک ــم. امی ــت کنی تقوی

حرف آخر: 
ــن  ــا معی ــم در مســیری کــه آن ه ــم و ســعی کنی ــه دهی راه شــهدا را ادام
ــود  ــور خ ــرلوحه ام ــه را س ــت صادقان ــم. خدم ــدم بگذاری ــد ق نموده ان
قــرار دهیــم. ظاهرســازی نکــرده و اســتفاده ابــزاری از یــاد و نــام شــهدا و 
ایثارگــران نکنیــم. اعتقــادات و ارزش هــا را زیــر پــا نگذاریــم. مســئولیت 
ــت  ــه آن خیان ــم و ب ــال بدانی ــی و بیت الم ــت اله ــک امان ــد ی را همانن
نکنیــم. حق النــاس را بــه خاطــر منافــع شــخصی و حفــظ خودمــان ضابــع 

نکنیــم.
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 دکتر اسماعيل رزقی ملکی
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سهمیه ما مواجهه باغم هایی بوده که تابه حال 

دیده و چشیده ایم

 

خودتان را معرفی کنيد:
در   1353 ســال  متولــد  ملکــی؛  رزقــی  اســماعیل  دکتــر   
شهرســتان ملــکان از اســتان آذربایجــان شــرقی، جــراح کلیــه و مجــاری 
ادراری، متأهــل، دارای دو فرزنــد دختــر و پســر کــه دختــرم 14 ســاله و 
پســرم 8 ســاله، هســتم. در حــال حاضــر کارمنــد رســمی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران شــاغل در بیمارســتان بهارلــو بــوده و دارای ســه بــرادر 
و فرزنــد ســوم خانــواده هســتم. همچنیــن افتخــار فرزنــد شــهید بــودن و 

ــودن رادارم. ــاز ب ــرادر جانب ب

در مورد دوران تحصيل خود بفرمایيد:
دوران تحصیلــی را در شــهر محــل تولــدم ملــکان کــه یکــی   
ــهر  ــام ش ــه ن ــت و ب ــورمان اس ــبز کش ــا و سرس ــیار زیب ــهرهای بس از ش
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ــت،  ــروف اس ــور مع ــادرات انگ ــبب ص ــه س ــه ب ــی ک ــه های طالی خوش
گذرانــدم. دوران ابتدایــی را در مدرســه شــهید مــأ باقــری، دوران 
ــتان  ــتانم را در دبیرس ــالب و دوران دبیرس ــه انق ــی را در مدرس راهنمای

حضــرت امــام خمینــی )ره( در رشــته تجربــی ســپری کــردم.
ــوی  ــه نح ــه ام ب ــی و مطالع ــرایط درس ــتان ش در دوران دبیرس  
خــوب و مؤثــر بــود کــه مــن و اکثــر همکالســی ها بــه دنبــال قبولــی در 
ــک  ــد از ی ــم، بع ــل پزشــکی و دندانپزشــکی بودی رشــته دلخــواه از قبی
ســال شــرکت در دوره هــای کمک آموزشــی اکثــراً در رشــته ها و 

ــدیم. ــول ش ــواه قب ــهرهای دلخ ش
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در خصوص دوران دانشجویی خود بفرمایيد:
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــته پزش ــال 1372 در رش در س  
شــهید بهشــتی و در ســال 1391 در رشــته تخصصــی ارولــوژی )جراحــی 
ــتی در  ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــاری ادراری( دانش ــه و مج کلی
ــوژی کشــور( رشــته  ــژاد تهــران )قطــب ارول بیمارســتان شــهید لبافــی ن
ــر  ــتاد ناص ــون  اس ــی همچ ــاتید بزرگ ــر اس ــه را در محض ــی کلی جراح

ــدم. ــری گذران ــاس بصی ــتاد عب ــروش و اس ــیم ف س
ــاری  ــه و مج ــی کلی ــی جراح ــورد تخصص ــدرک ب دارای م  
ادراری نابــاروری هســتم کــه باافتخــار اعــالم می کنــم در امتحــان 
ــن  ــورد شــفاهی کشــوری نفــر ســوم شــدم و در حــال حاضــر در همی ب
رشــته در بیمارســتان بهارلــو و چنــد بیمارســتان شــامل خیریــه، دولتــی، 
ــت و عمــل جراحــی هســتم. نیمه خصوصــی و خصوصــی مشــغول طباب

چرا رشته پزشکی را انتخاب کردید؟
از دوران کودکــی عالقــه زیــادی بــه پزشــکی داشــتم تــا ایــن   
ــس  ــاً ح ــوده و واقع ــی نب ــی ام مال ــل اصل ــوان دلی ــم به هیچ عن ــه ه لحظ
ــل  ــود. در دوران قب ــاران ب ــش درد بیم ــوزی و کاه ــتی، دلس انسان دوس
از دانشــگاه همیشــه کتــاب گیاهــان دارویــی و کتاب هــای مربــوط 
ــتم  ــری داش ــی دفت ــردم. حت ــه می ک ــا را مطالع ــا بیماری ه ــنایی ب ــه آش ب
ــزی  ــان بیمــار می شــدند، داروهــای تجوی ــا اطرافی ــی کــه خــودم ی زمان
ــتم.  ــرده و می نوش ــؤال ک ــکان س ــاده آن را از پزش ــر س ــم اث و مکانیس
همچنیــن دوره طــرح کاد کــه دوره ی در دبیرســتان بــوده و دانــش 
آمــوزان هفتــه ای یــک روز بایــد در حرفــه ای کــه عالقــه داشــتند، 
تزریقــات و  مــن دوره عملــی دندان ســازی و  فعالیــت می کردنــد، 

ــردم. ــت ک ــه فعالی ــن زمین ــردم و در ای ــاب ک ــمان را انتخ پانس

سوابق اجرایی خود را بفرمایيد.
ــتان  ــال 1380 در شهرس ــل س ــی در اوای ــد از فارغ التحصیل بع  
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اسالمشــهر در بخــش خصوصــی مشــغول طبابــت شــدم و برای اســتخدام 
در سیســتم دانشــگاه بســیار مشــکل بــود و پــس از پیگیری هــای فــراوان 
باالخــره موفــق شــدم در شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اسالمشــهر 
اســتخدام شــوم و به عنــوان پزشــک در مرکــز بهداشــت درمــان روســتای 
الغدیــر مشــغول شــدم. بعــد از مدتــی بــا توجــه بــه تعهــد کاری و عالقــه 
بــه خدمــت و ده گردشــی هایی کــه انجــام دادم به عنــوان مســئول مرکــز 

انتخــاب شــدم.
در ادامــه به عنــوان مســئول طــرح کشــوری MR، کارشــناس   
ــال،  ــی دو س ــدم و ط ــاب ش ــبکه انتخ ــای ش ــد بیماری ه ــئول واح مس
فعالیت هــای اجرایــی متعــدد، راه انــدازی و انجــام ویزیت هــای رایــگان 
ــبکه،  ــکی ش ــه پزش ــیج جامع ــد بس ــکیل واح ــتان، تش ــطح شهرس در س
تشــکیل واحــد ایثارگــران، مدیــر امــداد و بهداشــت بســیج ادارات 
ــر  ــا واحــد نظــارت ب ــا هالل احمــر، همــکاری ب شهرســتان، همــکاری ب
ــارت  ــناس نظ ــان و کارش ــور درم ــر ام ــارت ب ــناس نظ ــان، کارش درم
بــر امــور درمانگاه هــا، تدریــس در دانشــگاه های پیــام نــور و آزاد، 
سرپرســت اورژانــس 115 شهرســتان و اورژانــس 115 دانشــگاه را 

ــتم. داش
و  اســف بار  وضــع  خیلــی  زمــان  آن   115 اورژانــس   
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ناراحت کننــده ای داشــت بــا توجــه بــه شــرایط جاده هــای منتهــی 
بــه اسالمشــهر از قبیــل جــاده ی احمدآبــاد، جــاده ســاوه و جــاده 
ــس 115  ــگاه اورژان ــک پای ــط ی شــورآباد کــه در ســطح شهرســتان فق
ــت  ــتمر و حمای ــی مس ــا پیگیری های ــود، ب ــدد ب ــای متع ــا مأموریت ه ب
مســئولین دانشــگاه و وزارت خانــه اقــدام بــه تأســیس 8 پایــگاه اورژانــس 
شــد کــه بــرای هرکــدام از آن هــا، از اولیــن مرحلــه اخــذ مجــوز اداری 
ــی  ــس، حت ــرو و آمبوالن ــذب نی ــس، ج ــاختمان و کانک ــداث س ــا اح ت
ــا در  ــن فعالیت ه ــد بســیار ســختی طــی شــد ای ــرق و تلفــن فراین آب، ب
ســطح کشــور کم نظیــر بــود؛ لــذا در جلســات اورژانــس کشــوری 

به عنــوان نمونــه، مطــرح و از ایــن فعالیــت هــا تقدیــر  شــد.

درزمينــه فرهنگــی و کارهــای پژوهشــی خــود 

بفرمایيــد:
ــد  ــرای چن ــر ب ــر واگی ــر و غی آموزش هــای بیماری هــای واگی  
صــد نفــر از اقشــار مختلــف مــردم، آمــوزش کارکنــان، بســیج ادارات 
 CPR ــن کارگاه آموزشــی ــری و برگــزاری چندی ــا، پیگی و کارخانه ه
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ــس،  ــب اورژان ــاتید ط ــکاری اس ــا هم ــه ب ــی ک ــکان عموم ــرای پزش ب
بیهوشــی و اورژانــس تهــران انجــام شــد، آموزش هــای مربــوط بــه 
ــرای مــردم کــه خیلــی اســتقبال شــد، تدریــس  مــوارد اورژانــس 115 ب
ــرای  ــوژی ب ــایع اورول ــای ش ــس و بیماری ه ــوارد اورژان ــوزش م و آم
همــکاران پرســتار کــه در ICU بیمارســتان های دانشــگاه فعالیــت 

می کردنــد.
همــکاری  آزاد،  و  نــور  پیــام  دانشــگاه های  در  تدریــس   
به عنــوان پزشــک افتخــاری آسایشــگاه معلولیــن و ســالمندان کهریــزک 
از ســال 1396 کــه واقعــاً لذت بخــش اســت، درمــان و ویزیــت افتخــاری 
بــرای ســالمندان و معلولیــن خســتگی از تــن آدم رفــع می کنــد، پزشــک 
معتمــد نیــروی انتظامــی و عضــو اصلــی کمیســیون پزشــکی در معافیــت 
ــی  ــای آموزش ــور در برنامه ه ــال، حض ــن س ــدت چندی ــه م ــربازان ب س
ــت  ــوص بهداش ــالمت در خص ــبکه س ــر و ش ــبکه خب ــیما از ش صداوس
ــا روزنامه هــا و مجــالت در خصــوص آموزش هــای  ــه ب فــردی، مصاحب
پزشــکی در رشــته تخصصــی کــه بیشــتر از طریــق ایســنا و باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان انجــام شــد، برگــزاری رده هــای مدیریــت بحــران در 
ســتاد مرکــزی دانشــگاه و در حــال حاضــر نیــز در بیمارســتان بهارلــو در 

ــتم. ــکی هس ــجویان پزش ــت دانش خدم
ــق  ــی از مناط ــی دریک ــب خصوص ــه مط ــه اینک ــه ب ــا توج ب  
ــد. در چنــد ســال کــه  ــراً از قشــر ضعیــف بودن ــود کــه اکث اسالمشــهر ب
ــود هزینــه ای  ــودم بابــت درمــان بیمــاران کــه از قشــر ضعیــف ب آنجــا ب
دریافــت نمی کــردم. ســطح اقتصــادی مــردم آنجــا خیلــی پاییــن بــود از 
مواجــه بــا افــرادی کــه مشــکل بــرای خریــد دارو داشــتند رنــج می بــردم. 
یکــی از دوســتانم بــه نــام دکتــر ســید عزیــز غفــاری با توجــه به شــناختی 
ــاً آن  ــه مخصوص ــردم آن منطق ــت م ــت و وضعی ــه داش ــه از آن منطق ک
شــهرک را می دیــد، بانــی پرداخــت هزینــه داروی بیمــاران بی بضاعــت 
ــای  ــت هزینه ه ــما و پرداخ ــا ش ــگان ب ــت رای ــنهاد داد ویزی ــد و پیش ش
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ــی  ــه خانواده های ــی ایشــان ب دارویــی، بســتری و درمانشــان از مــن و حت
ــای  ــتند، کمک ه ــکل داش ــم مش ــان ه ــائل زندگی ش ــت مس ــه از باب ک
ویــژه ای انجــام مــی داد کــه بهتــر اســت از ایــن افــراد کــه بی نام ونشــان 

ــاد شــود. هســتند، ی
ــی،  ــل تخصص ــان تحصی ــاالت از زم ــش و مق ــه پژوه درزمین  
عالقــه داشــتم و مشــوق اصلــی مــن دکتــر بهــزاد نارویــی هــم دوره ای ام 
بــود کــه چندیــن ســال در قســمت های پژوهــش و مــوارد مرتبــط 
کارکــرده بــود. مــن در ایــن دوره بــرای کامــل کــردن داده هــا و اخــذ 
بعضــی اطالعــات کارکــردم و 3 مقالــه چــاپ کــردم، مقاالتــی در 
ــک  ــه و کم ــه و مقایس ــنگ های کلی ــتات، س ــر پروس ــا کانس ــاط ب ارتب
مقالــه  بــود.  ســنگ  نــوع  تشــخیص  در  سی تی اســکن  از  گرفتــن 
چهارمــی کــه پیگیــرش هســتم تــا چــاپ شــود و از پایان نامــه ی خــودم 

ــت. ــال اس ــی در اطف ــدد جنس ــزول غ ــدم ن ــه ع ــوط ب مرب

ــرکت  ــص ش ــون تخص ــد آزم ــم گرفتي ــرا تصمي چ

ــد؟ کني
ــد،  ــزه ش ــردم انگی ــکالت م ــائل و مش ــدن مس ــه و دی مواجه  
وجــود چنــد نفــر از اطرافیــان کــه بــا مشــکل مربــوط بیماری هــای کلیــه 
ــا 9 ســاله،  ــد باعــث شــد بعــد از وقفــه 8 ی و مجــاری ادرارمواجــه بودن
ــاده  ــی آم ــون تخصص ــل و آزم ــه تحصی ــرای ادام ــرم و ب ــی بگی مرخص

ــوم. ش
ــه  ــی ک ــای رزیدنت ــور در رده ه ــراوان و حض ــات ف ــا مطالع ب  
ــزل را  ــه و من ــه در کتابخان ــا شــرایط مطالع ــود ت ــی ســخت ب ــل خیل اوای
فراهــم کنــم، باعــث شــد کــه در ایــن زمینــه به نوعــی بــه اهدافــم برســم 
و تنهــا دلیــل موفقیــت و قبولــی آزمــون رزیدنتــی ایــن بــود کــه ایمــان و 
بــاور قلبــی داشــتم کــه بــا تــوکل بــه خــدا و تــالش و کوشــش مســتمر و 
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ــد. ــم ش ــق خواه ــی، موف ــائل منف ــا مس ــت ی ــه شکس ــه ب ــدم توج ع
ــا  ــم تنه ــان حکی ــتان لقم ــه بیمارس ــا در کتابخان ــی وقت ه خیل  
بــودم و از صبــح تــا شــب مطالعــه می کــردم. گاهــی وقت هــا کــه ایــن 
ســعی و تــالش، کارهــای اداری، اجرایــی و پزشــکی را کــه مــرور 
ــد از  ــه بع ــتانم ک ــر از دوس ــد نف ــی چن ــم حت ــود می بال ــه خ ــم، ب می کن
مــن در رشــته های تخصصــی فارغ التحصیــل شــدند میگوینــد مــا وقتــی 
ســعی و تــالش و کوشــش شــمارا می دیدیــم، انگیــزه می گرفتیــم 
ــم در  ــا ه ــبختانه آن ه ــویم و خوش ــق ش ــم موف ــالش می توانی ــا ت ــه ب ک

رشــته های دلخــواه مشــغول طبابــت هســتند.

چطور از اسامشهر به بيمارستان بهارلو آمدید:
بعــد از فارغ التحصیلــی بــا توجــه بــه اینکــه در شــبکه بهداشــت   
و درمــان اسالمشــهر شــرایط الزم بــرای جراحــی فراهــم نبــود، از طرفــی 
بــرای اینکــه بتوانــم از تخصــص ام بهتــر اســتفاده کنــم؛ بــرای انتقــال بــه 
بیمارســتان اقــدام کــردم، نســبت بــه بیمارســتان بهارلــو تقریبــاً شــناخت 
خوبــی داشــتم، وجــود ایــن بیمارســتان در منطقــه جنــوب شــهر و مراجعه 
بیمــاران از مناطــق جنوبــی اســتان تهــران و نیــازی کــه ایــن بیمارســتان بــه 
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متخصــص اورولــوژی داشــت، باعــث شــد ایــن بیمارســتان را انتخــاب 
کنــم.

ســپس  و  بــودم  مشــغول  مأمــور  به عنــوان  مدتــی  ابتــدا   
ــوی  ــر موس ــای دکت ــاب آق ــت جن ــاعدت و حمای ــا مس ــبختانه ب خوش
ــن و  موحــد ریاســت بیمارســتان کــه خودشــان از پزشــکان بســیار مؤم
ــورت  ــتم به ص ــتند، توانس ــورمان هس ــدس کش ــام مق ــرای نظ ــص ب مخل

رســمی و دائــم منتقــل شــوم.

ــر را در  ــاهد و ایثارگ ــواده ش ــدان خان ــش فرزن نق

ــه  ــاب چ ــدس و انق ــاع مق ــای دف ــال ارزش ه انتق

ــد: ميداني
ــام  ــان حضــرت ام ــا در زم ــن کشــور و نظــام مقــدس م در ای  
)ره( و اکنــون در زمــان رهبــری ایــت اهلل خامنــه ای خوشــبختانه در هــر 
ــه  ــی ک ــانی و خون های ــات و جان فش ــا و زحم ــی از ارزش ه ــع زمان مقط
توســط ایثارگــران، شــهدا و جانبــازان بــرای ایــن مرزوبــوم هدیه شــده به 
نحــوی قدردانــی کرده انــد و در بیشــتر مــوارد ایثارگــران الگــو بوده انــد 
و مــا تــا زمانــی کــه خــدای مهربــان را شــاهد و ناظــر اعمــال خــود قــرار 
دهیــم، از ائمــه و قــرآن پیــروی کنیــم، همیشــه راه حــق را طــی کنیــم، از 
خــون شــهدا و فــداکاری ایثارگــران ســو اســتفاده نکنیــم و در هــر کاری 
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ــو و  ــم الگ ــیم، می توانی ــته باش ــر داش ــتمر و مؤث ــش مس ــالش و کوش ت
اثرگــذار در دیگــران باشــیم کــه می توانــد بهتریــن تبلیــغ بــرای انقــالب 

و دفــاع مقدســمان قــرار گیــرد.

ــم  ــاز ه ــرادر جانب ــه ب ــهيدی ک ــد ش ــوان فرزن به عن

ــا آن هــا مواجــه هســتيد  هســتيد از مشــکاتی کــه ب

ــد: بفرمایي
انشــاهلل همــه مــردم کشــورمان ســالمت و ســالم و خوشــبخت   
باشــند ولــی کســی کــه بــا یــک جانبــازی کــه مشــکل اعصــاب و روان 
ــتی را  ــم بی سرپرس ــا طع ــده و ی ــه نش ــمی دارد، مواج ــکل جس ــا مش ی
نچشــیده کمتــر متوجــه می شــود، مثــل شــرایطی کــه مــا تــا زمانــی کــه 
ســرما نخوریــم قــدر ســالمتی را متوجــه نمی شــویم. تمامــی مشــکالت 
و رنج هــا را خانواده هــای شــاهد و ایثارگــر تحمــل می کننــد زیــرا 
ــرای انقــالب و  هــدف ایثارگــران و شــهدا هــدف مقــدس و ارزشــی ب

ــد. ــم می کنن ــار ه ــوده و افتخ ــورمان ب ــردم کش م
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و  غــم  از  ایســت  مجموعــه  واقعــاً  انســان ها  مــا  زندگــی   
ــته  ــند ناخواس ــاه باش ــم در رف ــدر ه ــان ها هرچق ــی از انس ــادی و خیل ش
بــا مشــکالت مواجــه می شــوند؛ ماهــم مثــل بقیــه هســتیم ولــی یکســری 
از مشــکالت کــه فرزنــدان شــهدا و یــا جانبــازان حــس می کننــد، 
خیلــی ســنگین و دردآور اســت، مثــاًل بچــه ای کــه همیشــه پــدر و مــادر 
کنــارش بــوده و زمانــی بــرای حفــظ عــزت، شــرف و دفــاع از نامــوس 
مــردم ایــن مرزوبــوم پــدر از خانــواده جداشــده و شــهید می شــود و یــا 
حتــی بــه درجــه جانبــازی نائــل می شــود. باوجوداینکــه هــدف مقــدس 
ــع  ــر مواق ــت در اکث ــتن سرپرس ــم نداش ــی غ ــت، ول ــن اس و افتخارآفری
ــف زندگــی  ــل، کودکــی مناســبت های مختل زندگــی در دوران تحصی

ــود.  ــاهده می ش ــودن مش ــتری ب ــاری و بس ــان بیم در زم
خانواده هــا و فرزندانــی کــه در منــزل جانبــاز دارنــد و دچــار   
مشــکل اعصــاب و روان یــا مشــکل جســمی از قبیــل بینایــی، حرکتــی و 
قطــع نخــاع کــه جلــوی چشــم خانواده هایشــان پرپــر می شــوند و بعضــی 
ــد،  ــد این هــا ســهمیه دارن کم لطفی هایــی کــه می شــنویم کــه مــی گوین
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دردآور اســت. آری ســهمیه مــا مواجهــه باغــم و غصه هایــی بــوده کــه 
ــا  ــدر ی ــک پ ــه ی ــی ک ــم و غصه های ــیده ایم، غ ــده و چش ــال دی تابه ح
یــک ایثارگــر جلــوی فرزنــد و خانــواده اش روزبــه روز از شــدت درد، 
رنــج روحــی روانــی و جســمی حالــش وخیم تــر می شــود و پرپــر 

می شــود.

ــایر  ــا س ــهيد ب ــد ش ــوان فرزن ــود را به عن ــاوت خ تف

ــد؟ ــه می داني ــراد چ اف
ــم از  ــل ه ــه مث ــازان هم ــهدا و جانب ــدان ش ــه فرزن ــن و بقی م  
ــاور  ــان را ب ــد خودم ــا بای ــت م ــه هس ــی ک ــتیم. واقعیت ــس هس ــک جن ی
کنیــم و بــه خودمــان ایمــان داشــته باشــیم کــه بــه هــر هــدف مقدســی 
کــه بخواهیــم بــا ســعی و تــالش خواهیــم رســید و هیچ وقــت خودمــان را 
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ــا ســعی، تــالش، تمریــن و تکــرار  دســت کم نگیریــم. مــا به راحتــی و ب
ــیم. ــی رس ــم م ــی بخواهی ــر هدف ــه ه ب

تخصــص  و  عمومــی  مقطــع  دو  هــر  پزشــکی  رشــته  در   
ــه ســهمیه قبولــی  ــا امتحــان ارتقــا هیــچ ربطــی ب امتحانــات آخــر تــرم ی
ــه کســب  ــق ب ــای ایثارگــر باعــزت و افتخــار موف ــراً بچه ه ــدارد و اکث ن
تخصصــی  بــرد  امتحانــات  در  بنــده  می شــدند،  نمره هــا  بهتریــن 
ــد از  ــت فرمودن ــر بهداش ــمی وزی ــی زاده هاش ــر قاض ــه دکت ــفاهی ک ش
ــل  ــوالً حداق ــه دارد، معم ــی ک ــختی خاص ــل س ــه دلی ــات ب ــن امتحان ای
شــرکت کننده ها قبــول می شــوند، مــن در ایــن امتحــان نفــر ســوم 
شــدم. هیچ کــس نســبت بــه دیگــری از هــوش و اســتعداد ویــژه و 
ــن  ــی، ایمــان و یقی ــاور قلب ــن ب قابل توجهــی برخــوردار نیســت بلکــه ای
ــا ســعی و تــالش مــداوم هســت کــه بیشــترین عامــل موفقیــت  همــراه ب

ــت. اس
ــه  مــا هــم جزئــی از ایــن مــردم هســتیم و شــاید مالحظاتــی ب  
ــود،  ــام ش ــا انج ــورهای دنی ــر کش ــا در اکث ــه خانواده ه ــرام ب ــر احت خاط
ــگاه  ــد؛ در دانش ــر بودن ــرات برت ــه نف ــم ک ــراد ه ــی اف ــاً خیل ــی نهایت ول
بــرای تحصیــل و هــر کاری کــه هدفشــان بــوده کمتــر وقــت گذاشــتند 

و کمتــر هــم نتیجــه دیده انــد.

حســی کــه از فرزنــد شــهيد بــودن یا جــزو خانــواده 

ایثارگــر بــودن داریــد، بفرمایيد:
ــی از لذت هــای  ــواده و خیل ــال و خان کســی کــه از جــان و م  
مــردم  و شــرف  نامــوس  از  دفــاع  بــرای  و  زندگــی اش می گــذرد 
کشــورش جــان خــود را فــدا می کنــد یــا بــه درجــه جانبــازی یــا 
ــار  ــرام و افتخ ــان مورداحت ــکان و زم ــر م ــود، در ه ــل می ش ــارت نائ اس
وطنــش اســت و باعــث ســربلندی و ســرافرازی خانــواده اش اســت و مــن 

هــم همیــن احســاس رادارم.
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خاطره ای از پدرتان دارید؟
ــود،  ــم ب ــنم ک ــدرم س ــهادت پ ــان ش ــه زم ــه اینک ــه ب ــا توج ب   
ــی همیشــه از تمــام مــردم  ــوده ول ــدارم و شــرایطش هــم نب خاطــره ای ن
شــهرم و اطرافیــان از انســانیت و تعهــد و اخــالص پــدرم شــنیدم و 

. م می شــنو
ــورش در   ــان حض ــرم در زم ــرادر بزرگ ت ــزام ب ــره از اع خاط  
ــود، عــازم جبهــه  ــرادر بزرگــم آن زمــان 14،15 ســاله ب جبهــه اســت، ب
شــد و مــن بــا مــادرم بــرای پســت کــردن نامــه می رفتیــم و یــا در 
ــد و  ــه را بگیرن ــا جبه ــیدیم ت ــار می کش ــن انتظ ــی تلف ــای طوالن صف ه

بتوانیــم بــا بــرادرم چنددقیقــه ای صحبــت کنیــم.

تابه حال خواب پدرتان را دیده اید؟
یکی دو بار، ولی اصاًل در ذهنم نیست که بیان کنم.  

ازنظــر شــما نقــش ایثارگــری در نســل ســوم و چهارم 

چگونــه می توانــد ایفــا شــود و الگــو قــرار بگيــرد:
و  رفتــار  بــا  ایثارگــران  خــود  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت   
ــا  ــی م ــانه های مل ــیما و رس ــاً صداوس ــل و مخصوص ــان در عم کردارش
ــرای نســل های  ــد ب ــر کشــیدن زندگــی ایثارگــران می توانن ــه تصوی ــا ب ب
بعــدی، آمــوزش دفــاع از ارزش هــای انقــالب، اســالم، دفــاع از حیثیــت 
و نامــوس و شــرف ایــن مــردم و کشــورمان را به نوعــی یــادآوری 
کننــد. به این ترتیــب دیگــران بداننــد بــرای عــزت و ســربلندی ایــن 
مــردم و نظــام چــه فداکاری هایــی شــده و چــه خون هایــی ریختــه شــده 
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و نســل های بعــد هــم ایــن حــس ســربلندی و مقابلــه بــا اســتعمار را یــاد 
بگیرنــد و زیــر بــار ظلــم و ســتم نرونــد و مردممــان را همچنــان عزتمنــد 

و ســربلند نگه دارنــد.

اهل ورزش هستيد و چه ورزش هایی می کنيد؟
مــن در بســیاری از رشــته های ورزشــی فعالیــت داشــتم، البتــه   
چنــد ســالی کــه بــه علــت تحصیــل در دوران تخصــص در ایــن زمینــه 
ــی  ــم و گاه ــاده روی می کن ــا پی ــر صبح ه ــال حاض ــاد. در ح ــه افت وقف

باشــگاه مــی روم.
ــتان و  ــراً در دبیرس ــال دارم و اکث ــه فوتب ــدیدی ب ــه ی ش عالق  
دانشــگاه به عنــوان دروازه بــان بــازی می کــردم تــا حــدی بــه ایــن رشــته 
ــتان  ــی اس ــکی ورزش ــیون پزش ــال در فدراس ــک س ــه ی ــه دارم ک عالق
تهــران به عنــوان پزشــک مســابقات فوتبــال باشــگاه های ورزشــگاه 
شــهید شــیرودی فعالیــت داشــتم. خــودم عالقــه زیــادی بــه تیــم 

دارم. پرســپولیس 

چه کسانی در موفقيت شما تأثير داشته اند؟
ــرم کــه تمــام زندگــی،  ــرادر بزرگ ت در رأس همــه مــادر و ب  
بــرادر دیگــرم  انرژی شــان را صــرف تحصیــل مــن و دو  وقــت و 
کردنــد کــه همیشــه مدیــون و سپاسگزارشــان هســتم. در زمــان تحصیــل 
امــور  تخصــص فــداکاری و ازخودگذشــتگی همســرم کــه تمــام 
ــود و باعــث شــد مــن موفــق شــوم و  ــر عهــده اش ب زندگــی و بچه هــا ب

همیشــه سپاســگزارش هســتم.
ــکان  ــا از پزش ــوص دو ت ــن بخص ــتان معلمی در دوران دبیرس  
شــهرمان کــه فوق العــاده انســان های بامحبــت و معروفــی بودنــد و 
ازنظــر مالــی مــردم را خیلــی مراعــات می کردنــد و مورداحتــرام و 
ــدند. ــن ش ــه م ــزه ی اولی ــت انگی ــث تقوی ــد، باع ــردم بودن ــوب م محب

بهترین دوران زندگی شما کدام دوران است؟
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مــن خــدای مهربــان را خیلــی شــاکر و سپاســگزارم کــه واقعــاً   
ــذت  ــم ل ــرور می کن ــردم و م ــی ام برمی گ ــر دوره از زندگ ــه ه ــی ب وقت
می بــرم کــه از وقــت و زمانــم خــوب اســتفاده کــردم و هیچ وقــت 
لذت هــای زودگــذر و موقتــی را فــدای لذت هــای دائمــی نکــردم، 
بهتریــن دوره ام دوره ی ازدواج و تولــد فرزندانــم بــوده ولــی همیشــه از 

ــودم. ــی ب ــی ام راض ــای زندگ ــام دوره ه تم

صحبت پایانی:
ــن  ــربلندی ای ــزت و س ــظ ع ــرای حف ــرزمین ب ــن س ــردم ای م  
ــده و  ــه ش ــادی ریخت ــای زی ــیده اند و خون ه ــی زحمت کش ــور خیل کش
بنــا بــه فرمایــش حضــرت امــام خمینــی )ره( ایــن مســئولیت ها و پشــت 
ــرای ایــن مــردم اســت  ــه خاطــر وجــود ایــن مــردم و ب میــز نشســتن ها ب
کــه معنــی پیــدا می کنــد. خواهشــی کــه از بعضــی از مســئولین دارم ایــن 
ــای شــهدا،  ــردم و خانواده ه ــن م ــع مشــکل ای ــه رف اســت کــه نســبت ب
ــع مشــکالت  ــه رف ــازان و ایثارگــران بی تفــاوت نباشــند و نســبت ب جانب
مخصوصــاً مشــکالت معیشــتی ایــن مــردم و اقشــار آســیب پذیر تــالش 
ــه  ــام در محوط ــهدای گمن ــزار ش ــت دارم م ــن دوس ــد. م ــتری بکنن بیش
ــل  ــئولین حداق ــی از مس ــا بعض ــود ت ــرار داده ش ــازمان ها وادارات ق س
بــا دیــدن مــزار ایــن عزیــزان، بداننــد کــه اگــر پشــت میزهــای ریاســت 
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دکتر جال سعيدپور 



69 عطر دل انگیز شهدا

 

لطفا خودتان را معرفی فرمایيد:
بســم اهلل الرحمــن الرحیم.جــالل ســعیدپور ســال 1359 در   

آمــدم.  دنیــا  بــه  بانــه  شــهر 
من ششمین فرزند از خانواده ای ده نفره بودم.

شغل پدرتان چه بود؟
شــغل پــدرم آزاد بــود.  مغــازه داشــت.  حبوبــات و خواروبــار   

. خــت و می فر

شهر من ایستاده بود
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ــزی از  ــا چي ــد؟ آی ــه بودی ــاران در خان ــع بمب موق

ــان  ــد؟ برایم ــمن دیدی ــای دش ــا هواپيم ــاران ی بمب

ــد. ــح دهي ــی توضي کم
ــاران  ــا بمب ــوالً عراقی ه ــود. معم ــال 1363 ب ــفند س ــوزده اس ن  
شــهر را حوالــی ســاعت ده صبــح شــروع می کردنــد؛ وقتــی هــوا روشــن 
می شــد. بــه خاطــر همیــن معمــوالً مــردم شــب ها بــه خانــه برمی گشــتند 
ــی  ــهر را خال ــه ش ــود ک ــور ب ــد. روال این ط ــرون می رفتن ــا بی و صبح ه
نکننــد تــا دشــمن نتوانــد به راحتــی شــهر را بمبــاران و تصــرف کنــد. از 

ــد. ــودی می ش ــای خ ــوت نیروه ــث ق ــن کار باع ــی ای طرف
یــک روز صبــح وقتــی تصمیــم گرفتیــم از خانــه بیــرون   
ــم  ــا از برادرهای ــر و دو ت ــک خواه ــن و ی ــه م ــادرم ب ــدر و م ــم، پ بروی
گفتنــد شــما زودتــر حرکــت کنیــد. خودشــان ماندنــد تــا درهــای خانــه 
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ــر  ــت س ــه ای پش ــا چهاردقیق ــه ی ــری س ــا تأخی ــم ب ــا ه ــد. آن ه را ببندن
ــتیم.  ــه داش ــم فاصل ــر باه ــد مت ــد. حــدود چهارص ــت می کردن ــا حرک م
هــوا ســرد بــود. مــن بــه برادرهــا و خواهــرم گفتــم: »اینجــا ســرده، مــن 
ــودم  ــیده ب ــا رس ــری آن ه ــی، چهل مت ــه س ــادر«. ب ــش م ــردم پی برمی گ
ــودم را  ــزی خ ــور غری ــن به ط ــت. م ــی انداخ ــمن بمب ــا دش ــه هواپیم ک
داخــل جــدول انداختــم. بــرای مــن اتفاقــی نیفتــاد، امــا پــدر و مــادرم، دو 
بــرادر و یکــی از خواهرهایــم صدمــه دیدنــد. خواهــر کوچکــم نــوزده 

ــد. ــیبی ندی ــا آس ــود، ام ــادرم ب ــل م ــود، بغ روزش ب

ــا  ــی هواپيم ــت؟ وقت ــان هس ــه یادت ــوز آن صحن هن

رســيد دقيقــًا چــه اتفاقــی افتــاد؟ آمــدن هواپيمــا و 

ــت؟ ــان هس ــاران یادت بمب
آمــدن هواپیمــا بــرای مــا اتفــاق عجیبــی نبــود؛ همیشــه   
ــاران  ــه بمب ــم ک ــی ه ــد. زمان ــاران می کردن ــد و بمب ــا می آمدن هواپیماه
ــانند  ــردم را بترس ــا م ــتند ت ــی را می شکس ــای صوت ــد، دیواره نمی کردن
و از شــهر فــراری بدهنــد. مــا در آن شــرایط زندگــی می کردیــم. ایــن 
ــده  ــرروز در آســمان شــهر دی ــاً ه ــه تقریب ــی ک ــا و هواپیماهای بمباران ه
می شــدند، بخشــی از زندگــی مــا شــده بــود. زندگــی را نمی شــد 
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ــت.    ــه داش ــرد. ادام ــف ک متوق
در آن لحظــه مــن تنهــا متوجــه افتــادن بمــب شــدم. بمــب در   
فاصلــه پنج متــری از پــدر و مــادرم افتــاد. غیــر از آن هــا افــراد دیگــری 
هــم بودنــد. هفــت نفــر دیگــر هــم آنجــا شــهید شــدند. آن زمــان بانــه ده 

ــت. ــت داش ــر جمعی ــزار نف ه
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ــه،  ــهر بان ــرداد ش ــزده خ ــی پان ــاران راهپیمای ــال، در بمب ــن س  در همی
پانصــد و هفتــاد نفــر شــهید شــدند. دشــمن تجمــع غیرنظامــی را بمبــاران 

ــن عــده کشــته شــدند. کــرد. در یــک روز ای
تمــام کســانی کــه در شــهر مانــده بودنــد، خودشــان خواســته    
ــود. عراقی هــا می خواســتند مــا شــهر را خالــی کنیــم  ــه ب ــد. آگاهان بودن
ــه  ــر فاصل ــج کیلومت ــراق پن ــا ع ــا ب ــهر م ــد. ش ــو بیاین ــر جل ــه راحت ت ک
ــدن  ــلیم زور ش ــود. تس ــادی نب ــه زی ــمن فاصل ــا دش ــا ب ــن م ــت. بی داش

ــا  ــد، ام ــه بودن ــا رفت ــند. خیلی ه ــته باش ــردم داش ــه م ــود ک ــه ای نب روحی
ــال  ــار س ــد. چه ــان ماندن ــر اعتقاداتش ــه خاط ــد ب ــده بودن ــه مان ــا ک آن ه
ــد.  ــی می کردن ــت زندگ ــردم در آن وضعی ــود و م ــته ب ــگ گذش از جن
جنــگ در کردســتان خیلــی زودتــر ازآنچــه گفتــه شــد شــروع شــد. از 

ــد. ــروع ش ــال 1357 ش ــان س ــم از هم ــاید ه ــال 1358، ش س

بعــدازآن چــه اتفاقــی افتــاد؟ کجــا رفتيــد؟ چــه کار 

کردیــد؟
ــانی  ــم. همه کس ــا رفتی ــی از دائی ه ــه ی یک ــه خان ــدازآن ب بع  



خــط مقدم : شماره 12 ، تابستان 741399

کــه آنجــا بودنــد را بــه بیمارســتان بردنــد. پــدرم و یکــی از برادرهایــم 
ــهدا  ــزار ش ــه م ــن ب ــرای دف ــا را ب ــد. آن ه ــده بودن ــهید ش ــا ش همان ج
ــرادرم شــهید  ــا ســه روز بعــد از پــدر و ب ــد. خواهــرم بافاصلــه دو ی بردن

ــود. ــن ب ــرادرم عزالدی ــم ب ــه و اس ــرم نجیب ــم خواه ــد. اس ش

بعد از بمباران دائی ها دنبال شما آمدند؟
نــه، مــا بــه خانــه آن هــا رفتیــم. آن هــا از اتفاقــی کــه افتــاده بــود   

نداشــتند. اطالعــی 

ِبأَیِّ َذنٍب قُِتلَت

خودتان به آن ها خبر دادید؟
ــی  ــرد. وقت ــی می ک ــه زندگ ــراف بان ــتایی اط ــی ام در روس دائ  
مــادر و بقیــه بــه بیمارســتان منتقــل شــدند، مــا ماشــین گرفتیــم و بــه آنجــا 

ــم. رفتی

تنهایی رفتيد؟
ــوزده روزه ام  ــرادر و دو خواهــر. خواهــر ن ــم مــن و دو ب ماندی  
هــم همراهمــان بــود. همــراه بزرگ تریــن بــرادرم کــه آن زمــان ســیزده 

ســالش بــود، ماشــین گرفتیــم و بــه روســتای دائــی ام رفتیــم.
بعدازاینکه به خانه دائی رفتید، چه کردید؟
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ــم  ــش را ه ــود. نام ــده ب ــران منتقل ش ــتانی در ته ــه بیمارس ــادر ب        م
در اطالعــات بیمارســتان اشــتباه ثبــت کــرده بودنــد؛ نــام خانوادگــی اش 
ــرای همیــن نزدیــک  ــود. ب ــور ثبت شــده ب رشــیدی اســت، امــا رشــید پ

بــه چهــار مــاه طــول کشــید تــا توانســتیم مــادر را پیــدا کنیــم.

وقتی مادر را پيدا کردید کجا بود؟
مادر را به بیمارستان امام خمینی تهران آورده بودند.  

بعدازاینکــه مــادر را پيــدا کردیــد پيــش دائــی 

می کردیــد؟ زندگــی 
ــود.  ــود. قطــع نخــاع شــده ب ــا بعــد از جنــگ تهــران ب مــادر ت  
ــا آن روز  ــه آمــد. ت ــه بان بعــد از قطعنامــه، یعنــی در ســال 1367 مــادر ب
مــا در خانــه دائــی، در یــک اتــاق زندگــی می کردیــم. مــادر هــم بعــد 
ــد  ــازان درســت کــرده بودن ــرای جانب ــه آسایشــگاهی کــه ب ــی ب از مدت
منتقــل شــد. روی ویلچــر می نشســت. شــرایط زندگــی بــرای او در بانــه 
فراهــم نبــود. نمی توانســت در شــرایط جنگــی شــهرمان زندگــی کنــد. 

لینــک مصاحبــه زیبــا بانــوی جانبــاز 70 درصــد بانــه ای کــه همــر و مــادر دو شــهید 

/15925/http://kurdtoday.ir/news   است
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بــه خدمــات پزشــکی بیشــتری نیــاز داشــت. بــه خاطــر همیــن تــا مدتــی 
ــد. ــگاه مان ــران و در آن آسایش در ته

به مادر سر می زدید؟
بلــه، برادرهایــی کــه بزرگ تــر بودنــد بــه مــادر ســر می زدنــد.   
ــر  ــه ه ــود ک ــور نب ــود. این ط ــت نب ــردد راح ــا ت ــه م ــی در منطق از طرف
وقــت اراده کنیــم ماشــین وجــود داشــته باشــد، بتوانیــم بــه تهــران بیاییــم. 
ــن  ــم. در ای ــه برگشــت، او را ندیدی ــادر یک مرتب ــا ســال 1365 کــه م ت
دو ســال مــادر خبــر نداشــت بــرای پــدر و خواهــر و بــرادرم چــه اتفاقــی 

ــاده اســت. افت

ــود؟  ــور ب ــما چط ــرای ش ــن ب ــه رفت ــرایط مدرس ش

رفــت؟  مدرســه  شــرایط  آن  در  می شــد  اصــًا 

ــود؟ ــاز ب ــه ب مدرس
ــون  ــد. چ ــادر می زدن ــوالً چ ــت. معم ــود نداش ــه ای وج مدرس  
ــود و مــا در روســتا زندگــی می کردیــم. هرازگاهــی  شــهر خالی شــده ب
یــک گونــی بــا خودمــان می بردیــم و کنــار چــادر می نشســتیم. مدرســه 
آنجــا بــود. یک بــار هــم ســاختمان مدرســه بمبــاران شــد. مدرســه ویــران 
شــد. حداقــل کالس اول و دوم را در چــادر خوانــدم. بعــدازآن اوضــاع 

ــت. ــامانی گرف سروس
ســال 1367 آتش بــس شــد و بــه شــهرمان برگشــتیم. تــا ســال   
ــر  ــن بزرگ ت ــه از م ــرادرم ک ــدم. ب ــه درس خوان ــی در بان دوم راهنمای
بــود ســال 1371 پزشــکی تبریــز قبــول شــد. مــن هــم همراهــش بــه تبریــز 
رفتــم. چنــد ســالی هــم تبریــز ســاکن بودیــم. بخشــی از دوران راهنمایــی 
و دبیرســتان را در تبریــز گذرانــدم. ســال آخــر دبیرســتان را در ســنندج 
ــال 1378  ــم. س ــته بودی ــتان برگش ــه کردس ــر ب ــان دیگ ــدم. آن زم خوان
هــم وارد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران شــدم. رشــته مدیریــت 
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خدمــات بهداشــتی و درمانــی قبول شــده بــودم. بعــد از آن تمــام مقاطــع 
تحصیلــی ام را در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران گذرانــدم و اســتخدام 

ــن دانشــگاه هســتم. همی

بعــدازآن ســال ها بــا مــادر و خواهــر و برادرهــا بــه 

تهــران آمدیــد؟
خیر، هرکدام درجایی بودیم. تنها من در تهران بودم.  

یعنی برادر تبریز بود و شما...
نــه، بــرادرم بعدازاینکــه درســش تمــام شــد بــه بانــه برگشــت.   

اســت. مشــغول  بانــه  در  و  اســت  پاتولــوژی  متخصــص 

ــتيد،  ــه برگش ــه بان ــام شــد و ب ــگ تم بعدازاینکــه جن

ــدر را  ــازه پ ــد مغ برادرهــا و خواهرهــا ســعی نکردن

ــاز کننــد؟ ــاره ب دوب
ــادی را  ــای زی ــود. چیزه ــه ب ــن رفت ــاًل از بی ــدر کام ــازه پ مغ  
ــادرم اصــرار داشــت  ــودم. م ــن هــم کوچــک ب ــم. م ازدســت داده بودی
ــه روی  ــادر همیش ــم. م ــدر نرفتی ــراغ کار پ ــم. س ــا درس بخوانی ــه م هم
ــتند،  ــک هس ــم پزش ــا از برادرهای ــرد. دوت ــد می ک ــدن تأکی درس خوان
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یکــی از خواهرهــا در بانــه مدیــر مدرســه شــاهد اســت و خواهــر 
کوچکــم کــه در زمــان بمبــاران نــوزده روزش بــود، فوق لیســانس 

پرســتاری اســت.

ــات  ــن اوق ــواًل در ای ــد؟ معم ــی داری ــات فراغت اوق

می کنيــد؟ چــه کار 
ــه  ــا ب ــی بعدازظهره ــتخری دارد. هرازگاه ــگاه اس ــه، دانش بل  
اســتخر مــی روم. اگــر کارهــای تحقیقاتــی ام اجــازه دهــد ســعی می کنــم 

وقتــم را بیشــتر بــا خانــواده ام بگذرانــم.

ــاره  ــت؟ درب ــان چيس ــدرک تحصيلی ت ــن م آخری

بيشــتری  جزئيــات  شــغلی تان  و  تحصيــل  دوران 

ــد. بگویي
دکتــرای مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی گرفتــم. در   
طــول هــر ســه مقطــع تحصیلــی؛ یعنــی در دوره کارشناســی، کارشناســی 
ــودم. در حــال حاضــر  ــه کشــوری ب ــری، دانشــجوی نمون ارشــد و دکت
هــم عضــو بنیــاد ملــی نخبــگان هســتم. تألیفــات و مقاالتــی هــم در ایــن 
ــی هــم از دانشــگاه تهــران خــارج شــدم. دو ســال  ســال ها داشــتم. مدت
مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کردســتان شــدم. دو ســال هــم مدیــرکل 
دفتــر تدویــن اســتاندارها و توســعه ســالمت بیمــه ای بــودم. حــدود یــک 
ــان دانشــگاه را عهــده دار  ــت درم ــم اســت کــه مشــاور معاون ســال و نی

هســتم.

ــد  ــان می آی ــه مي معمــواًل وقتــی حرفــی از جنــگ ب

آن هــا کــه جنــگ را ندیده انــد، درکــی از آن 
   لینک رزورمه علمی دکر جالل سعیدپور

https://www.tums.ac.ir/faculties/jsaeidpour?lang=fa&style=printfriendly 
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ــوند.  ــه نمی ش ــا را متوج ــد. آالم جنگ دیده ه ندارن

ــد  ــر می کنن ــوده. فک ــور ب ــرایط چط ــد ش نمی دانن

خيلــی آســان بــدون هيــچ مشــکلی عملياتــی شــده و 

ــوده، آزادشــده اند.  ســرزمين هایی کــه در اشــغال ب

ــی   ــازند. بعض ــه می س ــی ک ــل فيلم های ــت مث درس

ــما  ــر ش ــم. اگ ــًا جنگيدی ــرا اص ــد چ ــم می گوین ه

ــا چنيــن صحبت هایــی مواجــه شــوید، در جــواب  ب

ــد؟ ــه می گویي چ
ــا را  ــد م ــده بودن ــرد. آم ــان را بگی ــود خانه م ــده ب ــی آم کس  
ــما  ــه ش ــی وارد خان ــرد؟ کس ــود کاری نک ــر می ش ــد. مگ ــرون کنن بی
می شــود، آمــده خانــه ات را بگیــرد، می توانــی بی تفــاوت باشــی؟ 
ــد  ــی نمی دانن ــد، یعن ــر بوده ان ــگ دورت ــه جن ــا از صحن ــاید بعضی ه ش
ــم. اگــر  ــدان جنــگ بودی ــا در دل می ــا م ــه یعنــی چــه، ام تصاحــب خان
ــر  ــرد. اگ ــش می ک ــمن تصاحب ــم، دش ــتیم و می رفتی ــه را می گذاش خان
ــد،  ــراف را می گرفتن ــتاهای اط ــه و روس ــا را در بان ــای م ــهر و خانه ه ش
جلــو  همین طــور  و  می  گرفتنــد  را  ســنندج  می کردنــد؛  پیشــروی 
می آمدنــد. همــدان، کرمانشــاه و شــاید تهــران را هــم می گرفتنــد. 

ــیدند. ــم می رس ــهد ه ــه مش ــاید ب ش
اگــر کســی نمی خواســت بمانــد، اگــر کســی ایثــار نمی کــرد،   
ــاق  ــن اتف ــا ای ــر در دوره ی مغول ه ــت. مگ ــا را می گرف ــمن همه ج دش
نیفتــاد؟ طبیعتــاً دلیــل آن اتفــاق ایــن بــود کــه مــردم مقاومتــی نکردنــد. 
اگــر ایــن بــار دشــمن نتوانســت یــک وجــب از خــاک ایــران را بگیــرد، 
دلیلــش ایــن بــود کــه مــردم مقابــل دشــمن مقاومــت کردنــد. به راحتــی 
ــوع  ــن موض ــود از ای ــت. نمی ش ــمند اس ــا ارزش ــدند. این ه ــوب نش مرع
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ــی  ــت، قوم ــود نداش ــی وج ــه تجهیزات ــان ک ــت. آن زم ــت گذش راح
وحشــی آمدنــد و ایــران را تصــرف کردنــد، امــا آن روزهــا کــه عــراق 
حمایــت و تجهیــزات تمــام دنیــا را داشــت، چــرا نتوانســت یــک وجــب 
ــروی هایی  ــمن پیش ــاک دش ــا در خ ــی م ــرد؟ حت ــا را بگی ــاک م از خ
ــن کشــور  ــای ای ــد کســانی پ ــن موضــوع نشــان می ده ــم. ای ــم کردی ه
ایســتادند. بــه کاری کــه می کردنــد اعتقــاد داشــتند و مرعــوب آن 

شــرایط ســخت نشــدند.
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دکتر حسين علی عطائی 
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خودتان را معرفی کنيد:
حســینعلی عطائــی، متخصــص بیهوشــی و مراقبــت هــای ویــژه   
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــو هیئت علم ــان و عض ــتان ضیائی ی بیمارس
ــا آمــدم. دوره ی  ــه دنی ــاه ســال 1347 در تهــران ب تهــران هســتم. دی م
ابتدایــی را در دبســتان »توفیــق«، دوران راهنمایــی را در مدرســه »شــیخ 
بهایــی« و دوران دبیرســتان را در مدرســه ی دکتــر هوشــیار مقابــل 
ــرادر دارم  ــر و دو ب ــردم. دو خواه ــپری ک ــریف س ــی ش ــگاه صنعت دانش
و فرزنــد چهــارم خانــواده هســتم. در حــال حاضــر آمــوزش دوره هــا ی 
عمومــی و تخصصــی گــروه هــای پزشــکی، پرســتاری و کاردانــی اتــاق 
عمــل و هوشــبری را بــه عهــده دارم؛ عــالوه بــر ایــن قســمتی از وقتــم را 

ما باید پاسدار و وارث خون شهدا باشیم ...
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نیــز صــرف پژوهــش مــی کنــم و ســالیانه یــک یــا دو مقالــه مــی نویســم 
ــود. ــر می ش ــور منتش ــارج کش ــل و خ ــای داخ ــال ه ــه در ژورن ک

چه سالی در کنکور شرکت کردید؟
ســال 1367 در کنکــور شــرکت کــردم و در دانشــگاه علــوم   
را در  پزشــکی عمومــی  پذیرفتــه شــدم. دوره ی  پزشــکی گیــالن 
دانشــگاه رشــت و دوره ی تخصصــی ام را در دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تهــران پشــت ســر گذاشــتم.

در خانــواده چــه کســی مشــوق شــما بــود تا پزشــکی 

ــاب  ــان انتخ ــته را خودت ــن رش ــا ای ــد؟ آی بخواني

ــد؟ کــرده بودی
ــی  ــان م ــده ش ــغل آین ــاب ش ــه انتخ ــا ب ــه ه ــه بچ ــی ک ــت از زمان درس
ــد، دو شــغل را از ســایر کارهــا بیــش تــر دوســت داشــتم؛ آرزو  پردازن
ــوم و  ــک ش ــه پزش ــا این ک ــوم و ی ــی ش ــای جنگ ــان هواپیم ــتم خلب داش
ــا  در رشــته ی جراحــی ادامــه ی تحصیــل دهــم. حتــی بعــد از دیپلــم ت
ثبت نــام خلبانــی اف 4 هــم جلــو رفتــم کــه مخالفــت هــای مــادرم مانــع 
شــد و عاقبــت از ایــن موضــوع صرف نظــر کــردم. البتــه فکــر مــی کنــم 
در کنــار عالئــق خاصــی کــه در کودکــی نســبت بــه ایــن رشــته داشــتم، 
ــا و  ــود کــه خواهره ــی ب ــن رشــته نتیجــه ی تشــویق های ــل در ای تحصی
ــه مــن داشــتند. در رشــته ی تجربــی درس   ــرادر بــزرگ تــرم نســبت ب ب
ــا  ــی بعده ــتم. وقت ــی داش ــتعدادهای خاص ــع، اس ــدم و در آن مقط خوان
عالئــق و تشــویق هــا را کنــار هــم گذاشــتم، احســاس کــردم مــی توانــم 
ــا آمــوزه هایــی کــه از پــدرم  ــرای اجتمــاع مفیــد واقــع شــوم. چــون ب ب
کســب کــرده بــودم، دانســتم کــه بایــد در جهــت رشــد و تعالی کشــورم 
قــدم بــردارم؛ یعنــی حرکتــی داشــته  باشــم کــه نفعــش بــه اجتماع برســد. 
ــه  ــه جامع ــی ب ــش نفع ــا رفتن ــان داد و ب ــن را نش ــم ای ــدرم ه ــت پ حرک
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ــم خدمــات اجتماعــی  ــا ایــن رشــته مــی توان رســاند. احســاس کــردم ب
باالیــی بــه مــردم ارائــه دهــم. درمجمــوع، همــه ی ایــن هــا کمکــم کــرد 

کــه در ایــن رشــته پذیرفتــه شــوم و راه طوالنــی پیشــرو را طــی کنــم.

ــه آن  ــه ب ــی را ک ــات موضوع ــم جزئي ــی خواهي م

ــان   ــا خلب ــادر ب ــت م ــی مخالف ــد، یعن ــاره کردی اش

شــدن شــما و البتــه در کنــار آن کمــی هــم از 

ــد. ــان بگوئي ــر ای م ــان ب پدرت
ــود.  ــران ب ــان اف 14 ای ــن خلبان ــزو اولی ــدرم ج ــرعموی پ پس  
ــگاه شــکاری  ــده پای ــم، ایشــان فرمان ــان کــه دیپلمــم را گرفت همــان زم
ــه  ــود، ب ــم ب ــگ ه ــم؛ دوران جن ــاس بودی ــم در تم ــود. باه ــان ب اصفه
همیــن دلیــل پذیــرش ایــن موضــوع نســبت به روزهــای قبــل از جنــگ، 
ــان،  ــوان خلب ــراد به عن ــرش اف ــرای پذی ــود. ب ــر ب ــان ت ــدازه ای آس تاان
معیارهــای خاصــی وجــود دارد؛ امــا در آن شــرایط، شــاید از ده شــرط 
ــی اگــر شــخص  ــان شــدن، حت ــرای خلب ــراد ب ــرش اف ــرای پذی ــی ب اصل

ــد. ــی پذیرفتن ــود، او را م ــرط الزم ب ــد دو ش فاق
البتــه ایشــان خلبــان اف 4 هــم بــود و ایــن ســطح را آمــوزش   
مــی داد. مــن مــی توانســتم در کنــارش باشــم و باوجــود ایشــان، در ایــن 
زمینــه معلــم خصوصــی داشــته باشــم؛ مــی توانســتم یــک خلبــان خــوب 
شــوم. ایــن ذهنیــت و تصــور از شــرایطم، بســیار بــه مــن انگیــزه مــی داد. 
ــوم؛  ــده ش ــای جنگن ــان هواپیم ــتم خلب ــت داش ــرا دوس ــه چ ــال این ک ح
جــواب ایــن اســت کــه واقعــاً مــی دانســتم می توانــم مؤثرتــر واقــع شــوم. 
ممکــن اســت همــه بتواننــد خلبــان هواپیمــای مســافربری بشــوند، ولــی 
شــاید کار هرکســی نباشــد کــه بــرای دفــاع از کشــور و حریــم خــودش، 
ــکان دارد او را هــدف  ــرا هرلحظــه ام ــه ای دشــمن شــود زی وارد منطق

ــد. ــذت ببرن ــد و از زدن او ل ــرار دهن ق
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از پدر، شغل، تحصيات و رفتارشان بگوئيد.
تحصیــالت پــدر مــن زیــر دیپلــم بــود. قبــل از انقــالب یــک   
ــاخت.  ــی می س ــای آپارتمان ــع ه ــت و مجتم ــاختمانی داش ــرکت س ش
ــی کــه  ــا 1357 ســاختمان های ــادم هســت حول وحــوش ســال 1356 ی ی
ــتیک  ــات پالس ــه قطع ــت ک ــه داش ــود. دو کارخان ــه ب ــاخت مبل ــی س م
پیــکان را تهیــه مــی کــرد و دیگــری قطعــات ســاختمانی تولیــد میکــرد. 
ــز  ــران نی ــه دیگ ــید و ب ــی رس ــش م ــه دهان ــتش ب ــه دس ــه این ک خالص
ــود.  ــرد ب ــریک ک ــز در کارش ش ــش را نی ــرد. برادرهای ــی ک ــک م کم
در ایــن دوران آمــوزه هایــی از روابطــی کــه بــا برادرانــش داشــت، بــه 
مــا یــاد داد. قبــل از انقــالب هــم شــروع کــرد بــه ســاختن یــک مســجد 
کــه بخشــی از هزینه هــای آن را خــودش تأمیــن کــرد و بخشــی را نیــز 
بــا کمــک هــای مردمــی پیشــبرد. بعــد از انقــالب هم خانه هــای اطــراف 
آن را خریــد، مســجد را خــراب کــرد و توســعه داد. وقتــی نمــای داخلــی 



87 عطر دل انگیز شهدا

ــد و تنهــا ســاخت نمــای خارجــی از ســاختمان مســجد  را کامــل کردن
ــود. ــیده ب ــهادت رس ــه ش ــدرم ب ــود، پ ــده ب باقی مان

قبــل از انقــالب کســانی کــه دستشــان بــه دهانشــان میرســید،   
از کشــورهای دیگــر مثــل آلمــان ماشــین می خریدنــد و زمینــی بــه 
ــران برمــی گشــتند. یکــی از اقــوام مــی خواســت ایــن کار را بکنــد،  ای
یعنــی بــا پــدرم از راه هوایــی بــه آلمــان برونــد و زمینــی و از راه ترکیــه 
بــه ایــران برگردنــد. پــدر مــن ایــن کار را نکــرد. پرســیدند: »چــرا ایــن 
ــی  ــم مســجد می ســازیم و مــن بان ــا داری ــی؟!« گفــت: »م کار را نمی کن
مســجدم. بســیاری از مــردم بــه مــن اعتمــاد مــی کننــد و طــال و پــول و 
هــر چیــز دیگــری را کــه دارنــد بــرای ســاخت مســجد می آوردنــد و بــه 
مــن مــی ســپارند. نمــی خواهــم کوچــک تریــن ابهامــی در ذهــن ایــن 
افــراد باشــد کــه نکنــد بخشــی از هزینــه خریــد اتومبیــل از پــول آن هــا 

باشــد«.
ــه او  ــی ب ــرد کس ــن کار را می ک ــدرم ای ــر پ ــود اگ بااین وج  
شــک نمــی کــرد. چــون واقعــاً پــول دار بــود. قبــل از انقــالب شــرکت 
ــاوی  ــگ ه ــعبه  ی  رن ــن ش ــت و چندی ــه داش ــاختمانی و دو کارخان س
ــا  ــود را در تهــران داشــت. ب ــره ای ب لوکــس کــه فروشــگاه هــای زنجی
ــت  ــی خواس ــی نم ــرد. ول ــی ک ــک نم ــه او ش ــی ب ــل کس ــد اتومبی خری

کدورتــی در دل و ذهــن مــردم ایجــاد شــود.

پدر دقيقًا چه سالی به شهادت رسيدند؟
ــه  ــار ب ــن ب ــرای دومی ــی ب ــخ 1361/2/13 وقت ــدرم در تاری پ  
جبهــه رفــت، در عملیــات بیت المقــدس کــه منجــر بــه آزادی خرمشــهر 

شــد، بــه شــهادت رســید...
ــی  ــدرم م ــد. پ ــروع ش ــگ ش ــه جن ــود ک ــالب ب ــل انق اوای  
توانســت بــه جبهــه نــرود، ولــی بــه خوبــی بــه یــاد دارم، فرمــان شکســت 
حصــر آبــادان را کــه امــام صــادر کردنــد، پــدرم بــه جبهــه رفــت. بــرای 
ــه اش را  ــه جبه ــوت ب ــن دع ــت، م ــه می رف ــه جبه ــه ب ــار ک ــن  ب دومی
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دقیقــاً شــنیدم. تلفــن مشــترک بــود و دوگوشــی در خانــه وجــود داشــت. 
یــک روز وقتــی تلفــن بــه صــدا درآمــد، مــن و پــدرم هــم زمــان گوشــی 
را برداشــتیم. شــخصی کــه پشــت خــط بــود، خــودش را معرفــی کــرد 
و گفــت از ســپاه پاســداران تمــاس مــی گیــرد. درواقــع از کســانی کــه 
قبــاًل بــه جبهــه رفتــه بودنــد، در امــر آمــوزش و خدمــات پشــت جبهــه 
ــه  ــاره ب ــرم دوب ــت: »حاض ــدرم گف ــرد. پ ــی ک ــکاری م ــه هم ــوت ب دع
جبهــه بیایــم.« درواقــع ایــن تمــاس دعــوت بــه حضــور در جبهــه ی نبــرد 
ــای  ــوزش ه ــر کمــک رســانی در آم ــه شــرکت در ام ــود، دعــوت ب نب

ــود. ــه ب ــت جبه الزم در پش
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  ایــن  عکــس در زمــان  تشــکیل ارتــش بیســت میلیونی اســت. 
از ظاهــر خانــم هــا بــه خوبــی متوجــه مــی شــوید کــه ســال هــای آغازین 
انقــالب اســت. مــن هــم در کنــار پــدرم در امــر آمــوزش آن هــا فعالیــت 

ــت. ــارکت داش و مش
ــالش  ــت، 47 س ــه رف ــه جبه ــار ب ــن  ب ــرای دومی ــدر ب ــی پ وقت  
بــود. در آن زمــان پســرعمه ام در دوکوهــه ســرباز بــود. او مــی گفــت: 
ــد  ــما در واح ــه ش ــد ک ــان گفتن ــه ایش ــد، ب ــک ش ــی وارد اندیمش »وقت
تــدارکات باشــید«. حــال بــه خاطــر سنشــان یــا هــر چیــز دیگــری، ایشــان 
ــم و دوره ی  ــه جوان ــن ک ــت: »م ــه او گف ــرعمویم ب ــد. پس ــول نکردن قب
ــدارکات  ــه در ت ــم ک ــی خواه ــدا م ــم از خ ــی گذران ــربازی ام را م س
ــو ســرباز هســتی مجبــوری  ــد: »ت ــروم«. پــدرم مــی گوی ــو ن ــم و جل بمان
اینجــا بیایــی؛ امــا مــن خــودم خواســتم کــه بــه اینجــا بیایــم و حــال کــه 
آمــده ام، مــی خواهــم مثــل یــک مــرد در خــط باشــم و بجنگــم«. وقتــی 
بــه خــط مقــدم مــی رود، بــه او مــی گوینــد: »در بهــداری بمــان و کمــک 
ــا اینجــا آمــده ام  ــد: »مــن ت ــد و مــی گوی ــول نمــی کن کــن«. ایشــان قب
کــه ســالح بــه دســت بگیــرم و بجنگــم«؛  بنابــر ایــن پســرعمویم همــراه 
ــد.  ــدرم بودن ــار پ ــو مــی رود و لحظــه شــهادت ایشــان در کن ــدرم جل پ
ــه  ــه قطع ــر قطع ــد نف ــورد و چن ــی خ ــان م ــه سنگرش ــی ب ــه ی توپ گلول

ــه شــهادت مــی رســد.  ــدرم هــم ب میشــوند و پ

از مادرتان هم بگوئيد:
مــادر مــن خیلــی صبــور بــود. چیــزی کــه همــواره از مــادرم   
ــوری  ــی آورم، صب ــاد م ــه ی ــام او ب ــدن ن ــا آم ــه ب ــاد دارم و همیش ــه ی ب
ایشــان در تمامــی امــور اســت. بعــد از پــدرم اتفاقــات زیــادی بــرای مــا 
افتــاد. روزگاری کــه بــه دالیلــی، داشــته هایــش را کامــاًل از دســت داد، 
ولــی باوجــود تمــام ایــن اتفاقــات، بــه مــا کمــک کــرد و پشــتوانه ی مــا 

ــود. ب
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بعــد از قبولــی در دانشــگاه و فقــدان پــدر، شــرایط 

ــش از آن  ــا پي ــدر ب ــه ق ــان چ ــواده وزندگی ت خان

ــاد؟ فــرق کــرد؟ چــه اتفاقــی افت
شــرایط ســخت تــر بــود. پــدر در کنــار مــا نبــود. درواقــع پــدرم عامــل 
اجرایــی کل خانــه بــود و بــه خاطــر مدیریتــی کــه داشــت مــا هیــچ گاه 
در مســائل اقتصــادی خانــواده نقشــی نداشــتیم. بــه همیــن دلیــل بعــد از 

رفتنــش، خــأ بزرگــی را احســاس کردیــم.
آن زمــان حــدود 14 ســال داشــتم. در ســنی بــودم کــه واقعــاً   
نیــاز داشــتم آن الگویــی کــه تــا آن روز در کنــارم بــود، آخریــن 
واصلی تریــن اصــول زندگــی را بــه مــن بیامــوزد. خیلــی چیزهــا را 
ــت  ــا فعالی ــد ت ــارم باش ــتم در کن ــاج داش ــم. احتی ــاد میگرفت ــد از او ی بای
ــرم  و  ــره بب ــش به ــت های ــم، از حمای ــل کن ــی ام را کام ــای اجتماع ه
ــدان  ــن فق ــی متأســفانه ای ــم. ول ــل کن ــری تحصی ــش ت ــر بی ــا فراغ خاط ب
واقعــی بــود کــه وجــود داشــت و بــا صبــوری و درایــت مــادر، خانــواده 

ــت. ــات  گذش ــی و ثب ــا به آرام ــختی ه ــن س ــام ای از تم
زمانــی کــه پــدرم را از دســت دادم، مــادرم بــه مــا  گفــت کــه   
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ــم کــه  ــده  بودی ــش دی ــا هــم کمابی ــان چــه جایگاهــی داشــت. م پدرم
پــدر جایــگاه اجتماعــی، مالــی، معنــوی و مذهبــی خوبــی داشــت. عضــو 
ــه ی تهــران  ــه ی تهــران و جــزو ســی عضــو مؤســس مهدی فعــال مهدی
بــود. اگــر شــب هــای قــدر بــه مهدیــه ی تهــران برویــد، خواهیــد دیــد 
کــه هرســال نــام پــدرم را بــه همــراه نــام دیگــر اعضــای مؤســس مهدیــه 
مــی خواننــد و بــرای آن هــا فاتحــه و صلــوات جمعــی خوانــده میشــود. 

ــد.  ــی بودن ــای کاف ایشــان از دوســتان آق
ســال 1347 بــرای اولیــن بــار بــه مکــه مشــرف شــدند و اولیــن   
ســفر کربالیشــان هــم پس ازایــن ســفر بــود. قبــل از انقــالب شــاید بیــش 
از هفــت بــار بــه مکــه مشــرف شــدند و بیــش از چهــار یــا پنــج بــار هــم 
کربــال رفتنــد. در کاروان هایــی بودنــد کــه حجــاج را بــه مکــه میبردنــد؛ 
و به عنــوان خدمــه کارهــای خدماتــی انجــام مــی دادنــد. مــادرم تمامــی 
ــگاه  ــن جای ــدر شــما ای ــا گوشــزد مــی کــرد کــه پ ــه م ــوارد را ب ــن م ای
هــا را داشــت و بایــد در جهتــی حرکــت کنیــد کــه شــأن او و حرکــت، 
ــد،  ــی بری ــو نم ــر جل ــت اگ ــد، درنهای ــظ کنی ــرش را حف ــیره و تفک س

خرابــش هــم نکنیــد.

ایــن مســئوليت بســيار ســنگينی اســت. آیــا بــا توجــه 

بــه ســن کمــی کــه داشــتيد، ایــن مســئوليت برایتــان 

ســخت نبــود و روی دوشــتان ســنگينی نمــی کــرد؟
ســخت نبــود، ولــی درواقــع بخــش عظیمــی از تفکراتــم    
ــی  ــه م ــر کاری ک ــی ه ــرد؛ یعن ــغال ک ــرا اش ــن م ــد و ذه ــامل ش را ش
ــع مــی  خواســتم انجــام دهــم، مــی بایســت پیــش از همــه خــودم را قان
کــردم کــه ایــن کار، کار درســتی هســت یــا خیــر؟ مــی توانــد بــه شــأن 
ــواده ی مــن آســیب بزنــد؟ و الی آخــر ... ســخت نبــود ولــی واقعــاً  خان
مشــغولیت ذهنــی فراوانــی بــرای مــن ایجــاد مــی کــرد. همیــن موضــوع 
باعــث شــد کــه خیلــی از کارهــا را انجــام ندهــم و درنهایــت ســودش 



خــط مقدم : شماره 12 ، تابستان 921399

ــو  ــتم جل ــدم و توانس ــع نش ــر واق ــرض خط ــه در مع ــردم. این ک ــم ب را ه
بــروم. بــا ایــن آمــوزه هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بلــه حــرف مــادر 
درســت بــود! حــرف هــای پــدر درســت بــود! حــرف هــای پدربــزرگ 
درســت بــود! ایــن هــا باعــث شــد کــه مــن اعتقــاد داشــته باشــم و بابــت 
همیــن اعتقــادات روی اعمالــی کــه پــدرم انجــام  داد، خــوب فکــر کنــم 

ــان. و بپذیرمش
ــر  ــا تأثی ــای آدم ه ــر بق ــد ب ــی توان ــه م ــوش ک ــر ه ــالوه ب ع  
ــم و  ــه ده ــی ادام ــه زندگ ــد ب ــث ش ــا باع ــوزه ه ــن آم ــد، ای ــته باش داش
بتوانــم بــه جایگاهــی برســم کــه بــه مــردم کشــورم خدمــت کنــم. شــما 
باورتــان نمــی شــود کــه چــه قــدر مــن بــا پــدرم صمیمــی بــودم؛ همیشــه 
باهــم بودیــم. پــدرم هــر وقــت پرچــم ایــران را مــی دیــد، بــه احترامــش 
ســالم نظامــی مــی داد. ایــن حرکــت، یــک حرکــت نمادیــن بــود. ولــی 
وقتــی بــه آن فکــر مــی کنــم، می بینــم کــه یــک انســان چقــدر میتوانــد 
بــه موطــن خــود ارادت داشــته باشــد کــه بــا آن عشــق و عالقــه بــه پرچــم 

ــذارد. ــرام بگ ــورش احت کش

ــه  ــی ک ــه اعتقادات ــرام ب ــان و احت ــس درک پدرت پ

پدرتــان جانــش را درراه آن فــدا کــرد، بــرای شــما 

رشــد دهنــده بــود:
بله می توانم بگویم که همین طور بود.  

ــهدا  ــدان ش ــرای فرزن ــم ب ــی ه ــکات خاص ــا مش آی

وجــود دارد؟ تفــاوت بــا دیگرانــی کــه ســایه پــدر و 

ــود دارد؟ ــردارند وج ــر س ــان ب ــادر را هم زم م
مشــکالت کــه وجــود دارد و بــه نمونــه آن اشــاره کــردم و در   
ایــن جایــگاه قــرار گرفتــن ســود بــردن از خــون شــهدا نیســت. تفاوتــی 
را کــه نســبت بــه فرزنــدان افــراد دیگــر ایــن اجتمــاع احســاس مــی کنــم، 
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ایــن اســت کــه مــن وارث خــون پــدرم هســتم. وارث و مســئول ترویــج 
تفکراتــش هســتم و ایــن مســئولیتم را ســنگین مــی کنــد. درواقــع بایــد 
ــات آن  ــه ی حی ــث ادام ــم و باع ــر بده ــم، نش ــظ کن ــم آن را حف بتوان
بشــوم. احســاس غــرور مــی کنــم کــه فرزنــد چنیــن فــرد منتخبــی هســتم 
و لــذت می بــرم کــه شــاهد بــروز و عمــل بــه ایــن تفکــرات هســتم و در 

ــرم. ــج می ب ــود رن ــل نمی ش ــادات عم ــن اعتق ــه ای ــه ب ــواردی ک م

در ادامــه، مــی خواهــم خاطراتــی از پــدر و   

ــان  ــم در صحبت هایت ــان ه ــه ایش ــه ب ــزرگ ک پدرب

اشــاره کرده بگوئيــد. نمــی خواهــم ذهنتــان را 

ــم، مــی خواهــم  ــی خاطــرات محــدود کن در بازیاب

بــا تکيه بــر آن  محورهــای اصلــی کــه ایشــان 

زندگــی مــی کردنــد و هميــن طــور خصلت هایشــان 

ــد: ــو کني ــان بازگ ــر ای م ــرات ب ــن خاط را در ای
شــغل پــدر، ادامــه ی شــغل پدربزرگــم بــود. پدربــزرگ بازنشســته شــده 
ــود.  ــر کــرده ب ــدازه ای بیــش ت ــی اش را تاان ــت هــای مذهب ــود و فعالی ب
ایشــان در تعزیــه خوانــی روز عاشــورا، نقــش »شــمر« را بــازی میکردنــد. 
ــدرم  ــادی داشــت. در مســجدی کــه پ در مســاجد هــم نقــش بســیار زی
ســاخته بــود، بســیاری از مواقــع حضــور و فعالیــت داشــت. بــه یــاد دارم، 
مکبــر نمــاز عیــد فطــر پدربزرگــم بــود و همیشــه مــن بــه عشــق شــنیدن 

صــدای ایشــان در نمــاز عیــد شــرکت مــی کــردم.
پــدِر پــدرم، خیلــی بــه مــا نزدیــک بــود. پدربزرگــی بــود که با   
فرزندانــش در تمامــی باب هــا صحبــت مــی کــرد. احســاس مــی کــردم 
تنهــا نگرانــی اش ایــن اســت کــه شــیوه هــا و قواعــد درســت زندگــی 
کــردن را بــه مــا یــاد بدهــد. خاطــرم هســت بــه مــن گفــت: »بــرای آن 
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کــه بتوانــی درســت زندگــی کنــی و بــه چیــزی کــه مــی خواهی برســی، 
بایــد بــه یک چیــزی اعتقــاد داشــته باشــی«. روزی اعتقــاد را بــرای مــن 
ــیدن  ــگام کش ــه هن ــی ک ــاِل قصاب ــرد؛ مث ــریح  ک ــی، تش ــا آوردن مثال ب
ــازه اش  ــقف مغ ــه در س ــه ای ک ــه کیس ــول آن، ب ــن پ ــت و گرفت گوش
بــود، نــگاه میکــرد. بــه او گفتنــد: »چــرا حیــن کار بــه ایــن کیســه نــگاه 
مــی کنــی«؟ گفــت: »چــون ایــن کیســه، خــدای مــن و ناظــر بــه اعمالــم 
اســت. نمیتوانــم در حضــورش کــم فروشــی کنــم!« پدربــزرگ گفــت: 
»بــا ایــن کــه خــدای ایــن فــرد یــک گونــی بــود، ولــی همــان اعتقــاد بــه 
خدایــش، باعــث شــد کــه او درراه درســت قــدم بــردارد. پــس اعتقــاد 

داشــتن بــه خدایــی کــه تــو را آفریــده، بــه تــو نیــروی تعقــل عطــا کــرده 
اســت و بــه خاطــر آن خــودش را احســن الخالقیــن می نامــد، مــی توانــد 

بــه شــما کمــک کنــد تــا در زندگــی راه درســت را انتخــاب کنــی«.
  رفتارهــای پــدرم بــه خوبــی نشــان دهنده ی ایــن تعالیــم بــود. 
وقتــی پــدرم بــه جبهــه رفــت، آن اعتقــادی کــه پدربــزرگ بــه مــن گفتــه 
بــود را بــه وضــوح در رفتارهــای پــدرم  دیــدم و ایــن نشــان میــداد کــه 
پدربــزرگ در تربیــت پــدرم موفــق عمــل کــرده بــود. پــدرم به واقــع در 
تمــام امــور و جــزء جــزء زندگــی اش، اعتقــاد قلبــی بــه خداونــد داشــت. 
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ــم  ــه را بازکن ــد کــه هــر وقــت مــی خواهــم درب خان ــاور نکنی شــاید ب
ــتثناء  ــدون اس ــه ب ــنوم ک ــی ش ــدر را م ــدای پ ــاً ص ــروم، دقیق ــرون ب و بی
ــی اش  ــل زندگ ــام مراح ــی در تم ــو!«؛ یعن ــد ت ــه امی ــی ب ــت: »اله میگف
ــه  ــت ب ــی خواس ــه م ــی ک ــی اش را زمان ــد. اوج و تجل ــی دی ــدا را م خ

ــدم. ــرود، دی جبهــه ب
شــب قبــل از رفتــن پــدرم درســت یــادم هســت. پــدرم نشســته   
ــار مــا و وصیــت مــی کــرد. چــون پــدر هــر جــا کــه می رفــت  ــود کن ب
مــن هــم بــا او بــودم، در آن موقــع کنــارش نشســته بــودم. بــرادر بزرگــم 
ــه بــرادر گفــت: »یــک مــاه بــرای مــن روزه بگیریــد، یــک  هــم بــود. ب
ســال هــم بــرای مــن نمــاز بخوانیــد«. گفتــم: »چــرا یــک مــاه؟« گفــت: 
»احیانــاً اگــر جایــی قصــور کــرده باشــم، برطــرف شــود«. چــون مطمئــن 
بــود کــه از زمــان تکلیــف، تمــام اعمالــش را به طــور کامــل انجــام داده 
ــزاری  ــا در برگ ــد ی ــده ان ــان را دی ــه آن زم ــانی ک ــر از کس ــت. اگ اس
مراســم بــرای شــهدا شــرکت و همــکاری داشــته انــد، ســؤال کنیــد، بــه 
شــما مــی گوینــد کــه قبــر شــهدا مجانــی بــود و بــرای برگــزاری مراســم 
ــرغ  ــا م ــت ی ــج و گوش ــان برن ــه خانواده هایش ــت ب ــم، دول ــوم و هفت س
ــرادرم گفــت: »اگــر  ــه ب ــدر ب ــاد دارم کــه پ ــه ی ــی خــوب ب ــداد. خیل می
ــد.  ــودم بپردازی ــول خ ــر را از پ ــه ی قب ــارج تهی ــد مخ ــدم بای ــهید ش ش
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مخــارج مراســمی کــه بــرای مــن می گیریــد، بایــد از پــول خــودم تأمیــن 
ــد«. ــتفاده نکنی ــم اس ــرای مراس ــورم ب ــول کش ــوان از پ ــود. به هیچ عن ش

چطــور مــی شــود پــدری کــه دارد مــی رود و بچه هایــش را تنهــا 
می گــذارد، اصــاًل توقعــی از کســی نداشــته باشــد!

ــن  ــد. همی ــرده باش ــه ای ک ــا معاوض ــه ی ــت معامل ــی خواس نم  
صحبــت پــدرم ســرلوحه ی زندگــی مــا شــد. تــا ســال هــا از بنیــاد شــهید 
ــت،  ــده اس ــوق تعیین ش ــما حق ــرای ش ــه ب ــید ک ــه می رس ــا نام ــرای م ب
ــرای دریافــت  ــادرم ب ــم و م ــول نکردی ــا قب ــد، م ــل بگیری ــد و تحوی بیایی
آن مراجعــه نکــرد. در اعیــاد بــرای مــادرم هدیــه مــی فرســتادند، مــادرم 
ــی  ــا کادوی ــوق ی ــت حق ــچ وق ــا هی ــت. م ــی پذیرف ــدام را نم ــچ ک هی
نگرفتیــم. چــون پــدر از مــا خواســته بــود معاوضــه ای نکنیــم. مثــاًل ایــن 
طــور نبــود کــه مــن بــرای قبولــی در دانشــگاه از موقعیتــم سوءاســتفاده 
ــا  ــگار تنه ــه ان ــده ک ــوری بیان ش ــاع ط ــوع را در اجتم ــن موض ــم. ای کن
کنکــور  در  درحالی کــه  می کننــد  اســتفاده  ســهمیه  از  ایثارگــران 
بیــش از 15 ســهمیه وجــود دارد و یکــی از آن هــا ســهمیه فرزنــدان 
هیئت علمــی اســت، آیــا ایــن خــوب اســت کــه مــن بیایــم ســهمیه های 
ــهمیه  ــا س ــرم؟ آی ــؤال بب ــر س ــفیران را زی ــا س ــی و ی ــدان هیئت علم فرزن



97 عطر دل انگیز شهدا

ــس  ــاً نیســت. پ ــه 1 یکــی اســت؟ قاعدت ــا منطق ــه 5 ب ــب منطق ی داوطل
ــد کــه  ــد شــهید هســتم هــم حدنصــاب گذاشــته ان ــرای مــن کــه فرزن ب
ــدارد  ــز وجــود ن ــردم حدنصــاب نی ــام ب ــرای ســهمیه های کــه ن ــاً ب اتفاق
یعنــی فرزنــد هیئت علمــی در هــر دانشــگاه پذیرفتــه شــود و پــدرش یــا 
مــادرش در دانشــگاه تهــران باشــد بــه دانشــگاه تهــران منتقــل می شــود. 
ــدیم!  ــی ش ــول نم ــکی قب ــه پزش ــم ک ــاب را نمی آوردی ــا حدنص ــر م اگ
ــه  ــدم ک ــی دی ــهدا را م ــدان ش ــدم، فرزن ــول ش ــگاه قب ــی در دانش وقت
کاردانــی یــا پرســتاری میخواندنــد. کســانی بودنــد کــه در رشــته هــای 
ــد. می پرســیدم چــرا؟ مــی گفتنــد خــب قبــول  پایینــی تحصیــل میکردن

ــد. ــا را ببینن ــن ه ــد ای ــردم برون نشــدیم! م
گاهــی مواقــع عنــوان مــی شــود کــه چــرا جایــی مــی رویــد،   
ــتید؟!  ــهید هس ــد ش ــد فرزن ــد و نمی گویی ــی کنی ــی نم ــان را معرف خودت
ــی داشــتم. ــدر منتخب ــم از این کــه پ ــاً احســاس غــرور مــی کن مــن واقع

ولــی نمــی خواهــم تمــام آن اســتعدادهایی کــه داشــتم، تمــام   
ــه را  ــردم، هم ــگاه ک ــن جای ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــی را ک تالش های
بگذارنــد پــای اســتفاده از موقعیــت و امتیــازی کــه به واســطه ی شــهادت 
ــن  ــه ای ــن ب ــای م ــالش ه ــود. ت ــه ب ــر گرفت ــم در نظ ــت برای ــدرم، دول پ
ســهمیه ربطــی نداشــت. مــن تــالش کــردم، تمــام مراحــل و امتحانــات 
را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــتم، هنــوز نمراتــش هســت. ایــن جایگاه 
نتیجــه ی اســتعداد و تــالش خــودم بــود. اگــر خــودم را معرفــی نمیکنــم، 
بــه خاطــر خجالــت نیســت، بــه خاطــر تصــور اشــتباهی اســت کــه مــردم 

ــد. از موضــوع ســهمیه دارن
ممکــن اســت به عنــوان یــک مــادر یــا پــدر، وقتــی میخواهیــم   
ــول و  ــای معم ــی ه ــان دل نگران ــم، هم ــی بروی ــفر طوالن ــک س ــه ی ب
ــا خودمــان بگوییــم بــه چنــد نفــر زنــگ  مرســوم وجــود داشــته باشــد ب
بزینــم و فرزندانمــان را بــه او بســپاریم کــه حواسشــان بــه آن هــا باشــد؛ 
ــه  ــت ب ــی خواس ــدر م ــه پ ــت روزی ک ــادم هس ــوب ی ــا خ ــت؛ ام درس
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جبهــه بــرود مــن بــودم و بــرادر کوچــک تــر از خــودم، بــرادر بزرگــم 
ــه پاییــن  ــد پل و خواهــرم؛ خواهــر بزرگــم آن روز حضــور نداشــت چن
رفت وبرگشــت؛ کمــی بغــض کــرد، نــگاه دوبــاره ای بــه مــا انداخــت. 
هیــچ وقــت یــادم نمــی رود. بــه مــن گفــت: »مــن از رفتــن بــه جبهــه و 
ــم، ناراحتــم.  ــه دل می مان از جنــگ نمــی ترســم، فقــط از این کــه آرزوب
ــه ی   ــه هم ــد رو ب ــم!« بع ــدنت را ببین ــزرگ ش ــی دوســت داشــتم ب خیل
ــدرم  ــان پ ــون آن زم ــپارم چ ــی س ــم م ــه مال ــما را ب ــه ش ــت: »ن ــا گف م
مــرد ثروتمنــدی بــود نــه بــه زندگــی کــه در آن هســتید، نــه بــه خانــه، 
ــچ  ــه هی ــد. شــما را ب ــار شــما زندگــی مــی کنن ــم کــه کن ــه برادران ــه ب ن
کــس نمــی ســپارم! مــن شــما را فقــط بــه خــدا مــی ســپارم!« ببینیــد! ایــن 
ــی  ــوزه های ــم و آم ــای پدربزرگ ــود! اوج آموزه ه ــش ب ــن کالم آخری
کــه خودشــان نســبت بــه مــا داشــتند، در ایــن جمــالت و در ایــن رفتــار 
ــه  ــژه ای ب ــکل وی ــه ش ــل ب ــن عم ــا ای ــا را ب ــه آن ه ــد ک ــه می ش خالص
مــا منتقــل کــرد. قاعدتــاً اعتقــاد داشــتن بــه خداونــد و آن ارزش هایــی 
کــه مــورد تأکیــد خداونــد اســت، درمجمــوع باعــث شــد درراه راســت 

ــم. حرکــت کن

تابه حال خواب پدرتان را دیده اید؟
ــه  ــی ک ــدم؛ زمان ــدرم را ندی ــواب پ ــر خ ــش ت ــار بی ــن دو ب م  
ــادان،  ــر آب ــت حص ــات شکس ــرای عملی ــار و ب ــن ب ــرای اولی ــان ب ایش
ــه روز  ــت و دو، س ــده اس ــدرم آم ــدم پ ــواب دی ــد، خ ــه رفتن ــه جبه ب
ــه  ــه جبه ــی کــه ب ــار دوم ــد کــه ب ــاور نمــی کنی ــد! ب ــدر آم ــدازآن پ بع
ــدرم را  ــواب پ ــه خ ــدم ک ــی خوابی ــد م ــن امی ــه ای ــب ب ــر ش ــت ه رف
ببینــم! بــار دومــی کــه او را در خــواب دیــدم، درســت زمانــی بــود کــه 
ــت  ــم. در آن حال ــا رفت ــه کم ــدم و ب ــوش ش ــه ای بی ه ــل حادث ــه دلی ب
ــا! دیــدم در یــک اتاقــک شیشــه  ــا رؤی ــود ی ــم بگویــم خــواب ب نمیتوان
ــا  ــه رویــم راهــروی بلنــدی قــرار دارد. بعــد پــدرم را ب ای هســتم و روب
همــان کت وشــلوار همیشــگی اش دیــدم! بــا ناراحتــی، ورقــه هایــی در 
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دســت داشــت و دائمــاً از اتاقــی بیــرون مــی آمــد و وارد اتــاق دیگــری 
ــا مشــت  مــی شــد. میخواســتم از آن اتاقــک شیشــه ای خــارج شــوم؛ ب
ــه  ــه دیــوار مــی کوبیــدم و صدایــش میــزدم، امــا نمــی شــنید. وقتــی ب ب
هــوش آمــدم، دقیقــاً احســاس کــردم پــدرم داشــت وســاطت مــی کــرد 
کــه مــن نــروم؛ ایــن عیــن واقعیــت بــود. در یــک اتــاق شیشــه ای بــودم 
ــا  ــدرم ب ــد پ ــم کــه وارد آن راهــرو شــوم. نمــی دانی ــد اذن میگرفت و بای
چــه اضطــراب و ناراحتــی از ایــن اتــاق بــه آن اتــاق مــی رفــت! درســت 
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مثــل کســی کــه مــی خواهــد ســفارش کســی را بکنــد! وقتــی بــه هــوش 
ــدن مــن وســاطت می کــرده  ــرای مان آمــدم، متوجــه شــدم کــه پــدرم ب

اســت.

ــر  ــه اگ ــود؟ البت ــه ب ــاق چ ــد آن اتف ــود بگوئي می ش

ــد: ــل داری تمای
مراســم چهارشنبه ســوری بــود. آتشــی برپــا بــود. حیــن پریــدن   
از آتــش کســی از روبــه رو آمــد و مــا بــه هــم برخــورد کردیــم و مــن در 

ــم. ــوش رفت ــه از ه ــود ک ــش ب ــادم. در آت ــش افت آت

در وجــود پدرتــان چــه خصلــت هایــی برجســته ای 

وجــود داشــت؟ به طوری کــه آرزو کنيــد شــما 

هــم آن خصلــت هــا را در وجودتــان داشــته باشــيد.
ــود و  ــد ب ــه خداون ــی ب ــاد قلب ــش، اعتق ــت های ــی از خصل یک  
دیگــری امانــت داری اش بــود. امانــت دار بســیار خوبــی بــود. پــدرم بــا 
برادرانــش شــریک بــود. همــه ی مــا مــی دانســتیم جیــب ســمت راســت 
جیــب خانــواده و جیــب ســمت چــپ، جیــب شــراکت پــدر اســت. بــه 

ــرد. ــی ک ــی نم ــراکت قاط ــول ش ــا پ ــود را ب ــول خ ــوان پ ــچ عن هی
یــادم هســت یکــی، دو ســال پیــش از شهادتشــان، اردویــی رفتــه بــودم. 
در ایــن اردو عکــس و فیلــم تهیــه شــد و بــه مــا گفتنــد پــول بیاوریــد کــه 

ایــن عکــس و فیلــم هــا را بــه شــما بدهیــم.
صبــح بــود، وقتــی پــدر مــی خواســت از خانــه خــارج شــود،   
ــتش را در  ــرم. دس ــول بب ــداری پ ــه مق ــه مدرس ــروز ب ــد ام ــم: »بای گفت
ــدارم.  ــی ن ــی خواه ــو م ــه ت ــدر ک ــت آن ق ــرد و گف ــتش ک ــب راس جی
مــی شــود فــردا ایــن پــول را بــه مدرســه ببــری؟« گفتــم: »داخــل جیــب 
دیگرتــان پــول هســت، از آن پــول بــه مــن بدهیــد.« گفــت: »ایــن پــول 
شــراکت بــا برادرانــم اســت!« گفتــم: »خــب، چــه اشــکالی دارد؟ بــه مــن 
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بدهیــد و بــه آن هــا بگوئیــد کــه چنیــن کاری کــرده ایــد و بعــداً جایــش 
مــی گذاریــد«. گفــت: »مــن ایــن پــول را بــه تــو مــی دهــم، امــا میتوانــی 
بــه مــن تضمیــن بدهــی کــه بــرادرم مــرا از تــه دل مــی بخشــد؟ ممکــن 
اســت به ظاهــر مــرا ببخشــد، امــا کدورتــی در دلــش باقــی بمانــد. 
ــم همیشــه شــفاف  ــی خواه ــد. م ــه وجــود بیای ــی ب ــم کدورت نمی خواه
باشــم. مــی خواهــم بداننــد همیــن طــور کــه تــا بــه امــروز بــوده ام، ادامــه 

ــم داد«. خواه
ــه مدرســه رفتــم و شــب کــه پــدر  آن روز مــن دســت خالی ب   
بــه منــزل آمــد، آن پــول را بــه مــن داد. وفــاداری و وفــای بــه عهدشــان، 
خصلت هایــی بــود کــه واقعــاً دوســت داشــتم و همیشــه در دلــم هســت.

فکــر مــی کنيــد پدرتــان را همــان طــور کــه بــود، 

شــناخته ایــد؟
ــه هــر چــه  ــل ن ــاً اشــتباه کــرده ام! کام ــه واقع ــم بل اگــر بگوی  
بیــش تــر مــی گــذرد و تجربیاتــم بیشــتر می شــود، بــه بعضــی از مراحــل 
ــا  ــم، ب ــی کن ــگاه م ــه عقــب ن ــی گــردم ب ــی رســم، برم زندگــی کــه م
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ــار  ــم ایشــان رفت ــم، مــی بین ــدرم مقایســه مــی کن ــار و روش هــای پ رفت
ــوز هــم نتوانســته ام به طــور کامــل او را بشناســم. خاصــی داشــتند و هن

فکــر مــی کنيــد اگــر پــدر در قيــد حيــات بودنــد، از 

پيشــرفت شــما و از ایــن جایگاهــی کــه شــما بــر آن 

ایســتاده ایــد، راضــی بودنــد؟
ــی  ــد تالشــم را کــرده ام، خیل ــی دی ــدر کــه م ــن ق ــدر همی پ  
ــا میتوانســتم  ــی از این کــه اینجــا هســتم و آی خــوش حــال مــی شــد. ول
باالتــر باشــم را نمــی دانــم! چــون در خاطــرم هســت کــه پــدرم به شــدت 
ــوع  ــه داشــت. در ســال هــای پیــش از وق ــل فرزندانــش عالق ــه تحصی ب
انقــالب، بــاب شــده بــود کســانی کــه دستشــان بــه دهانشــان مــی رســید، 
فرزندانشــان را بــرای تحصیــل بــه خــارج از کشــور میفرســتادند. خیلــی 
ــدر  ــادم هســت پ ــد. ی ــکا درس مــی خواندن ــا در امری ــل م ــراد فامی از اف
ــد  ــرود و درس بخوان ــرادر بزرگــم کلنجــار می رفــت کــه ب ــا ب ــی ب خیل
و رشــد کنــد؛ یعنــی کامــاًل احســاس مــی کــردم کــه از بــرادر مــن جــز 
ــز  ــور چی ــه کش ــت ب ــردن و بازگش ــد ک ــرفت، رش ــدن، پیش درس خوان

دیگــری نمــی خواهــد.
بــرای همیــن مــی گویــم؛ مــی دانــم از تــالش مــن در تحصیــل   
و از موقعیــت امــروزم خــوش حــال اســت؛ امــا نمــی دانــم راضــی بــود 
یــا نــه! توقعــش بیــش تــر از ایــن هــا بــود و واقعــاً ایــن را عمیقــاً درک 
مــی کنــم. اصــوالً یکــی از دالیلــی کــه باعــث شــد درس بخوانــم و جلــو 

ــود. ــدرم ب ــدگاه پ ــن دی ــروم، همی ب

عامل پيشرفتتان چه بود؟
عامــل پیشــرفتم آمــوزه هــای پــدر و خواســته هــای واقعــی او   
بــود. شــاید پــدر هیــچ وقــت نمــی گفــت دوســتت دارم، ولــی بــا لمــس 
ــا را  ــدرم همیشــه م ــارش نشــان مــی داد کــه دوســتمان دارد. پ ــا رفت و ب
می بوســید. شــاید اگــر پنــج بــار در روز مــا را مــی دیــد چهــار بــار مــا را 
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می بوســید و آن یــک بــار هــم در دسترســش نبودیــم. ایــن روش را در 
مــوارد دیگــر هــم داشــت و نشــان مــی داد چــه قــدر دوســت  دارد درس 

ــم.  بخوانی
شــاید باورتــان نشــود پــدر مــن در تمام روزهایــی کــه مدرســه   
مــی رفتیــم، صبــح قبــل از همــه مــا بیــدار مــی شــد، نــان تــازه مــی گرفت 
ــی در کالس درس  ــت: »وقت ــی گف ــرد. م ــی ک ــر م ــه را حاض و صبحان
ــرف  ــا ح ــا م ــید«. ب ــاظ آماده باش ــه لح ــد از هم ــوید، بای ــی ش ــر م حاض
میــزد، آراممــان مــی کــرد، صبحانــه مــان را مــی داد و ایــن بــه مــا نشــان 
مــی داد کــه چــه قــدر دوســت دارد مــا تحصیــل کنیــم. حمایــت مــادر و 
خانــواده هــم بســیار در ایــن زمینــه مؤثــر بــود و راه هایــی کــه خواهــر و 

بــرادر بــزرگ تــرم پیــش پایــم مــی گذاشــتند، خیلــی کمکــم کــرد.

ورزش می کنيد؟ به چه ورزشی عاقه دارید؟
ورزش موردعالقــه ام فوتبــال بــود و ورزش هــای رزمــی   
کــه متأســفانه ســال هاســت بــه دلیــل مشــغله ای کــه دارم، نمــی توانــم 

دهــم. انجامشــان 
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بهترین دوران زندگی تان چه زمانی بود؟
بهتریــن دوران زندگــی ام کودکــی ام بــود؛ دوران بســیار   
ــدرم  ــه پ ــود ک ــن ب ــش ای ــن لحظات ــنگ تری ــی از قش ــود. یک ــنگی ب قش
ــیار  ــودک بس ــودم؛ ک ــدر ب ــا پ ــع ب ــر مواق ــن اکث ــود و م ــا ب ــا م ــوز ب هن
بســیار شــاد و شــلوغی کــه هــر چــه شــیطنت مــی کــرد، بــا خنــده هایــش 

کســی از دســت او عصبانــی نمــی شــد، نقاشــی مــی کــرد و ...

ــه  ــر چگون ــا یکدیگ ــما و ب ــا ش ــادر ب ــدر و م ــار پ رفت

ــود؟ ب
رفتارهــای پــدر و مــادر بــا مــا خیلــی مالیــم بــود، ولــی   
ــاد  ــه مــا ی احســاس مــی کنــم در مواقعــی کــه مــی بایســت چیــزی را ب
ــا کالم و رفتــارش  ــا مــا مشــاجره یــا دعــوا نمــی کردنــد و ب می دادنــد ب
ــاً متوجــه  ــا دقیق ــار درســت نیســت و م ــن رفت ــد کــه ای ــی دادن نشــان م
میشــدیم. گاهــی رفتــار پــدر تغییــر مــی کــرد و مختصــری جــدی میشــد، 
ــه ایــن دلیــل  ــه مــا توضیــح مــی داد کــه ب ولــی بعــد لبخنــد مــی زد و ب

ــت.  ــوده اس ــت نب ــا، درس ــار م رفت
ــش  ــری پی ــای دیگ ــی در ج ــوع قابل توجه ــر موض ــی اگ حت  
مــی آمــد، نــکات مثبــت و منفــی آن را برایمــان توضیــح مــی دادنــد کــه 
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مــن به عنــوان پــدر، یــا به عنــوان مــادر، بایــد قواعــد زندگــی را بــه شــما 
یــاد بدهــم. واقعــاً خاطــرم نیســت شــاهد مجادلــه ی پــدر و مــادر بــوده 
باشــم. واقعــاً اغــراق نمــی کنــم! از پــدرم کتــک نخــوردم، فقــط یــک 

ــل داشــت.  ــن زد و آن هــم دلی ــه پشــت م ــدرم آهســته ب ــار پ ب
موضــوع ازاین قــرار بــود کــه یکــی از دوســتان پــدرم بــا موتور   
ــه منــزل مــا آمــد. چــون بچــه ی شــلوغی بــودم، باعــث شــدم موتــور  ب
بیفتــد و دســته ی کالچ موتــور شکســت. وقتــی ایــن اتفــاق افتــاد، همــان 
جــا ایســتادم و فــرار نکــردم. پــدرم آمــد و آهســته ضربــه ای بــه پشــت 
ســر مــن زد. بعــدش آمــد بــا مــن صحبــت کــرد کــه ایــن جــور مواقــع 
فــرار کــن. مــن نمــی توانــم جلــوی دوســتم چیــزی بــه شــما نگویــم. مــن 
آنجــا مجبــور بــودم ایــن کار را بکنــم، ولــی این جــور مواقــع فــرار کــن 
تــا مــن مجبــور نباشــم کاری کنــم کــه بعــدش عــذاب وجــدان بگیــرم.

آن ایثــاری و فــداکاری کــه شــهدا و من جملــه 

پــدر شــما انجــام داد، آیــا مــی توانــد در نســل هــای 

ســوم و چهــارم انقــاب وجــود داشــته باشــد؟ ایــن 

فــداکاری هــا چــه تأثيــری داشــت؟
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در زمــان آن هــا، فضــای رشــادت وجــود داشــت. در حــال   
حاضــر هــر چــه مــی گــذرد، همــراه بــا تولــد نســل هــای پــس از جنــگ، 
حضــور خانــواده ی شــهدا )پــدر و مــادر شــهدا، همسرانشــان( کــم رنــگ 
و کــم رنــگ تــر مــی شــود. متأســفانه اجتمــاع دارد کم لطفــی مــی کنــد. 
ــم  ــی و ک ــد کوتاه ــهدا دارن ــر ش ــا تفک ــه ب ــات در رابط ــاً مطبوع خصوص
لطفــی مــی کننــد. در مــورد »تفکــر شــهدا« نــه خــود »شــهدا«! آن هــا معاملــه 
ای باخــدای خودشــان کردنــد. قــرار نیســت شــهادت پــدرم پیراهنــی باشــد 
کــه مــن بــاال بگیــرم و از آن بخواهــم اســتفاده بکنــم! ایــن اتفاقــی کــه برای 
پــدرم افتــاد معاملــه ای بــود کــه پــدرم باخــدا کــرد اســت. دوســت دارم این 
تفکــر را پاســداری کننــد. چــون فکــر مــی کنــم ایــن نــوع تفکــرات اســت 
ــچ  ــا هی ــد ت ــک  کن ــه دارد و کم ــتقل نگ ــوری را مس ــد کش ــی توان ــه م ک

ــد. ــه آن تعــدی کن کــس جرئــت نداشــته باشــد ب

ــان چــه  ــرای حفــظ ســامتی جســمی و روحــی ت ب

مــی کنيــد؟
اوالً ورزش مــی کنــم. ولــی فکــر مــی کنــم بــرای ایــن کــه بتوانم   
ســالمت روحــی داشــته باشــم بایــد خــودم را هــم ازلحــاظ روحــی و هــم 
ازلحــاظ ارزشــی بــه روز کنــم. البتــه بایــد ایــن هــا را بــه هــم نزدیــک کنــم. 
عــالوه  بــر ایــن بایــد روی ارزش هــای شــهدا بیشــتر کارکنــم؛ ارزش هایــی 
کــه برایــش جــان دادنــد. فکــر مــی کنــم ایــن هــا باعــث رشــد انســان مــی 

شــود و کمــک مــی کنــد کــه انســان آرامــش داشــته باشــد.
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