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 منصور بسحاق:  1فصل 
 

  ... میبه عشق امام به جبهه رفت

  ؛یکارشناس  پرستار ،گفتگو با منصور بسحاق

 ی؛نیبال یکارشناس ارشد رشته روانشناس یدانشجو 

 هشت سال دفاع مقدس یو جانباز گرام

 

 یلاصنن یو مادر با شننناسنننامه  رود یاو با شناسنامه برادرش به جبهه م

رفتن  یتا برا گذارد یراه را به دنبال فرزندش پشننت سننر م لومترهایاو ک

 سال دارد.   41که تنها  یخود را اعالم کند؛ فرزند تیاو به جبهه رضا

 یسقا و ردیکه تفنگ به دسننت نگ شنود  یکوچکش باعث م یجثه 

شننود و بتواند به جنگ  بزرگ یمدت کم نیرزمنده ها شنود، بلکه در ا 

 د. از کشور دفاع کن گرانیمثل د شود یرود. عاقبت موفق مبا دشمن ب

 

 .دیکن یابتدا خودتان را معرف در

و  یاریبخت فی. منصننور بسننحاق هسننتم؛ از طوامیاهلل الرحمن الرح بسننم

 خانواده کیواقع در اسنننتان لرسنننتان. در  گودرز،یمتولد شنننهرسنننتان ال

 آمدم. ایدنه ب یمتوسط و مذهب

 التیکه من فرزند شنشنم خانواده هستم. تحص   میخواهر و برادر هسنت  3

را  ییو مقطع راهنما گودرزیشننهرسننتان ال یرا در دبسننتان راز ام ییابتدا
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را هم در  رسنننتانمیو دوران دب ییرجا دیشنننه ییراهنما یدر مدرسنننه 

که  ییکردم. سال سوم راهنما ی)ره( سپرینیحضرت امام خم رسنتان یدب

حضننور من درجبهه  یمرحله  نیمصننادش شنند، اول مقدسبا آغاز دفاع 

 باطل بود. هینبرد حق عل یها

که قرار بود به جبهه اعزام شننوم، چون کم سننن بودم و جثه   ین باریاول

اده برادرم استف یداشنتم، مجبور شندم از شنناسننامه      یکوچک اریبسن  ی

 شد. یمساله بعدها باعث به وجود آمدن مسائل نیکنم. هم

ند و مسنناله مطلع شنند نیکه به منطقه برسننم، خانواده از ا نیقبل از ا البته

دود ح یمسننافت ییبه تنها شننانیماریسننن باو و ب رغم یمرحوم مادرم عل

 کردننند و یتنا پننادگنان حمزه خرم آبناد ط    گودرزیرا از ال لومتریک 100

خودشننان را از  تیشننناسنننامه ام را به من رسنناندند و همان جا هم رضننا

 .دیاین شیپ میبرا یم کردند تا مشکلبه جبهه اعال امماعز

 بریخ یمقدمات اتیعملاز آن در چنند مرحلنه بنه جبهنه  رفتم.      بعند 

دو  نه،یگردن تا کمر و از قسنمت قفسننه س  هیبود که از ناح یبار نیآخر

 تیپس از مجروح یدوران درمان ها بعد  .دسننت و دو پا مجروش شنندم

دچار جراحت  هییدر منطقه طال 4904سنننال  ن باریکردم. اول یرا سنننپر

 هیدر منطقه تپه دوقلو از ناح جانیزل یدر جنگنل ها  ن بنار یشننندم و دوم

سر و گردن مورد اصابت ترکش و دست چپ مورد اصابت گلوله تک 

 قرار گرفتم. یعراق راندازیت

و حضننور در جبهه با هم مصننادش  لیکه دوران تحصنن نیتوجه به ا با

و  دیداد یدرس خوانندن اختصننناص م  یرا برا یشنننده بود، چنه مواقع 

 شد؟ یامتحانات تان کجا برگزار م
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در منطقه انجام شنننود به جبهه  یاتیکه قرار بود عمل ییزمنان هنا   معموو

رمضان مصادش شده بود؛  اتیحضنورم در جبهه با عمل  نی. اولمیرفت یم

رمضان، حدود  اتیبود. بعد از عمل 4904اگر اشنتباه نکنم تابسنتان سال   

ان . آن زممیو مجددا به جبهه اعزام شد میپنج تا ده روز اسنتراحت داشت 

پشنننت خرمشنننهر )محور   یدر منطقه ا یپندافند  یخط جناد یدر حنال ا 

در آن جا  میو ن ک ماهیحندود   ات،ین عمل نی. بعند از ا میکوشنننک(بود

 .میحضور داشت

 توجه به .  بادیفرا رسننن ورماهیرمضنننان، امتحانات شنننهر  اتیاز عمل بعد

      ر قرا ارمانیکه در اخت ییکنه در منطقنه داشنننتم و کتناب هنا     یمطنالعنات  

 را گذراندم و قبول شدم. ییامتحانات سال سوم راهنما گرفت، یم

 گرفت؟ یقرار م ارتانیکتاب ها در اخت یقیمنطقه به چه طر در

روزه که به  کی یها ی. در مرخصمیکرد یم هیرا خودمان ته کتاب ها

اب کت م،یرفت یو اهواز م مشکیاطراش مثل دزفول، اند یشنهرستان ها 

از بچه ها به  یبعضننن یکه وقت نیا ای. میدیخر یرا م ازمانیمورد ن یهنا 

 م،یرا که وزم داشت یلیوسنا  رفتند، یچند روزه م ای کی یها یمرخصن 

 .کردندیو ارسال م هیته مان یآن ها هم برا م،یداد یم ارشبه آن ها سف

انتخاب  لیتحصننن یادامه  یرا برا یپرسنننتار یشننند رشنننته  چطور

 ؟کور شرکت کردیدکن درآزمون یدر چه سال د؟یکرد

 یدر کنکور شننرکت کردم. وقت گودرزیدر شننهرسنتان ال  4904سنال   در

وارد شنند و  یدیبار مجروش شنندم، به کمرم صنندمات شنند نیآخر یبرا

طع شد. در دوران ق میراست و دست ها یپا یعصنب ها  نیتر یاسناسن  

 بر،یخ یمقدمات اتیگرفتم که پرسنتار شوم. در عمل  میتصنم  تیمجروح
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هران که به ت ینیامام خم مارستانیب یبچه هابا چند نفر از  یبه طور اتفاق

اعزام شنننده  یبهدار ایموسنننوم به  ارکان  یعنوان امدادگر در گروه ها

با  لومتریک 48به طول  یبودند مواجه شدم که زحمت انتقال مرا به مسافت

حرکت  نیتا پشت خط به عهده داشتند. که ا اتیبرانکارد از صحنه عمل

من  میپشت جبهه در تصم یشنائبه پرسنتاران مراکز درمان   یو زحمات ب

شب  یعنی  1/41/01داشت. عصر روز   ییبسزا ریپرسنتار شندن تاث   یبرا

شروع  یا برار روهایسنوسنگرد ن  دیدر پادگان حم یوقت ات،یقبل از عمل

دو گردان کامل از اسنننتان  کردند، یچزابه آماده م یدر منطقه  اتیعمل

 یعنی مان یهمشهر یبچه ها زگردانش ا کیلرستان هم آن جا بود که 

    ییروخود چیه بایتقر م،یدیکنه بنه منطقه رسننن   یبودنند. زمنان   گودرزیال

  یاتیعمل یبه منطقه  ادهیپ دیدر آن جنا تردد کنند و ما با   توانسنننت ینم

 .میرفت یم

 یا برافاصنننله اسنننت، خودتان ر  لومتریدو ک ،یکیگفتند تا منطقه  ابتدا

وبه  طالیی رنگ یماسننه  نی. زمدیآماده کن یاده رویپ لومتریدو ک یکی

 مثلماسننه ها را  دیکه باد شنند یجو طیبود. در آن شننرا اصننطالش رمل

هنگام راه رفتن ، تا زانو در و  ؛دیکوب یم   شننالق بر سننر و صننورتمان  

 . میرفت یفرو م رمل

 ؛دیگفتند فقط با خودتان مهمات بردار م،یکه عازم شد دیپادگان حم از

 بهبودم.  زن ی.چیت. من آر.پهس یو رفاه یدر آن جا امکانات خوارک

در کوله  ازشیرا با مهمات مورد ن ی.جیآر.پ یشش گلوله  دارم خاطر

ودم و گذاشننته ب ی.جیگلوله در خود آر.پ کیگذاشننته بودم؛  پشننتی ام

که کمک  یرضننا موسننو  دیگلوله هم در دسننت چپم داشننتم. سنن  کی

آرپی  .هم همراهم بود و تعنندادی گلولنه حمننل می کرد من  ی.جیآر.پ

 جی زن های دیگری هم مارا همراهی می کردند.  
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 انم یطوون ییمایآغاز راهپ نی. در واقع، امیشنند ادهیپ ینظام نیماشنن از

 ی. برامیدی. غروب آفتاب به منطقه رسمیبرس یاتیعمل یبود تا به منطقه 

 هم وضننو یکردند. البته عده ا ممیبچه ها ت ی. همه میوضننو آب نداشننت

 یت هاایکه از شرکت در عمل یبا تجربه ا م،یداشتند. نماز را که خواند

را که در  ییها یاز خوراک یمقدار م،یبه دسننت آورده بود نیاز ا شیپ

چند کمپوت  م؛یخورد م،یجاسننناز کرده بود منان  ی.جیآر.پ یولنه  ک

 .و چند تکه نان و ... یتن ماه الس،یگ

تدارکات  یکه چند خودرو میسنننمنت منطقنه در حال حرکت بود   بنه 

د. آورده بودن ریو پن یبه بچه ها رساند؛ کنسرو ماه ییو مواد غذا دیرسن 

را  انشیشمردند و قمقمه ها متیکه آب نداشنتند فرصنت را غن   یکسنان 

 آب کردند.  از  پر

  میردک ینم اصال حسم،یکرده بود یط ادهیپرا یادیکه مسافت ز نیا با

که حداقل  یشننانزده سنناله با مهمات ایپانزده  یجوان م؛یچقدر راه آمده ا

ود. ب بیواقعا عج م؛یکرده بود یرا ط یطوون یوزن داشت راه لویده ک

 نیاول یشب، پا مهین میو ن کیو ساعت  میعصر حرکت کرد 4ساعت 

سنتاره ها سوسو می زدند اما از ماه خبری نبود. مخصوصا  .میدیسن معبر ر

شنننب هنایی برای عملینات انتخاب می شننندکه ماه نورافشنننانی نکندتا    

   عملیات لو نرود.

ه او برای همین ب .وبه ما بسننیارمحبت می کرد مثل پدر بود ما یبرا طاهر

هرگزنمی گنذاشنننت منا برای بازکردن معابرجلو    بنابنا طناهرمی گفتیم.   

به را  بچه ها کرد ومی باز معابرراکه  بود یکسنن نیاولاو همیشننه  برویم.

 .باباطاهر را رحمت کند دیخدا شه د.هدایت می کرجلو
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ند. کرد هیتوقف کوچک ما را توج کیدر  م،یدیبه موضنننع رسننن یوقت

که  میدیجنگ یم یدر محل دیاست. با ییذایا اتیعمل میتازه متوجه شد

 دی. بامیدشنننمن بود ررسی! و کامال در تزینه سننننگر داشنننت و نه خاکر

. هدش نگه داشننتن میکرد یدشننمن را سننرگرم م یمتماد ییسنناعت ها

دو  نیبتوانند ب روهنا ین مواضنننع نبود. بلکنه منظوراز عملینات این بودکنه   

 ود .این حرکت ایذایی مقدمات را برایندازندیلشننکر از عراق فاصننله ب 

در منطقه  فاو و به واقع دوشنننب بعد   آماده می کرد. شنننب پس از آن

 .دافتااتفاق  بریخ اتیمجنون عمل رهیجز

ود؛ کامال مشخص ب روهایعبور ن ری. در معبر مسمیمعبر رد شد ازباوخره 

ه تنها ک یشب نما کارگذاشته شده بود؛ طور ، درمیان شیار ها ریدر مسن 

نداشنننت. معبر دوم را هم پشنننت سنننر  دیو دشنننمن به آن د دمید یما م

 یرو شیچون قرار نبود پ میماند یم دی. پشننت معبر سننوم با میگذاشننت

 هرگونه عملیات را از دشنننمن صنننلب  بنابراین برای اینکه ابتکار .میکن

 ا  با کمک سننید رضننکنیم شننروع به شننلیک های پی در پی کردیم. من 

رهم های دیگآرپی جی زن شروع به شلیک گلوله های آرپی جی کردم.

درکنار وجلوی من شننروع به شننلیک کردند. گاهی آتشننی که از دهانه 

پشنت آرپی جی همرزمان جلوی من خار  می شد روی صورتم حس  

می کردم. گاهی حتی حس می کردم نوک موهای سنننروصنننورتم می 

سنوزد وبوی کزداده شدن آن ها را حس می کردم. بعد فاصله خودم را  

دوباره تکرارنشنننود.ولی بازهم براثرهیجان بنا آن هنا حفم می کردم تا   

ناشننی از جنگ وسننرعت عمل باو گاهی فراموش می کردیم فاصننله از 

یکدیگر را حفم کنیم. گاهی   زیرا آتش پشننت آرپی جی گاهی حتی 

گاهی سنید رضا فریاد می زد :ججلوترنرو. فاصله تو   تا چندمترمی رسند. 

 حفم کن!ج  
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منطقه کرد. از برخورد گلوله ها در دشنننمن هم شنننروع بنه گلوله باران   

 اطرافمان رمل در هوا پخش می شد. صدای انفجارگلوله کرکننده بود.

وجود نداشنننت تا  یگرید زیچ ایآن منطقه تپه ماهور، تخته سننننگ  در

چه را که از ب یا  ی.جیآر.پ یهمه گلوله ها . میریپشننت آن سنننگر بگ 

 های خودرا به کاردشنننمن تک تیرانداز م.کرد کیها گرفته بودم، شنننل

گرفته بود. آن ها یکی یکی رزمنده ها را با اسنننلحه قناسنننه دوربین دار  

رصننند می کردند وبه سنننمت شنننان شنننلیک می کردند. ناگهان دیدم   

وسط آن جا ت اسفانهمت به زمین افتاد. او من  ی.جیکمک آر.پ درضایسن 

 شد. دیشهی عراق راندازیتک ت

سپاه و فرمانده گروهان  یروهایکه از ن یدیجمشن درمیان آن همه هیاهو 

درخواسنننت کرد بنه من گلوله  متوجنه شننند من گلولنه نندارم. او    بود، 

 بدهند.  ی.جیآر.پ

 س ح البته  دردی مدتی بعد حس کردم مایع گرمی از گوشننم می ریزد.

 یزیگوش سمت چپم خون ر ساعت متوجه شدم 18بعد از  . کردم ینم

 ی کند.م

ا که چر م؛یجلوتر رفته ا د،یکه با ییکنه از جنا   میمنا متوجنه نشنننده بود  

 .میبه سمت مواضع دشمن بود کیسرگرم شل

من گلوله های آرپی جی را از جمشیدی می گرفتم و با حرارت بیشتری 

 شروع به شلیک می کردم.

 یرکشگرفتم، ت یم یدیجمش را از دست دیگری که داشتم گلوله یوقت

آهسنننتگی نقش . خون از گردنش جاری، وبه به گردنش اصنننابت کرد

اوی .رفتم ب نکردم کیرا که در دسننت داشنتم شننل  یگلوله ا. شند  زمین

رویش خم شدم وچهره پاک ونجیبش را از رمل زدوم و  .نشستمسرش 
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پیشنانی اش را  بوسنیدم. دسنتم را زیر گردن وسرش گذاشتم. سرش را    

و او در  ختمیر شیاز آب قمقمه ام را در گلو یمقدارکمی باو آوردم. 

 جان داد. آغوشم

هنگام خم شنندن روی صننورت شننهید جمشننیدی سننوزش عجیبی را     

دردسننتم حس می کردم. ولی بیشننتر از آن دلم می سننوخت و  متوجه   

 .  ه استکرد یزخمهم دست مرا ها ترکش  نشده بودم که یکی از

 ی.جیرا کنه از او گرفتنه بودم، در آر.پ   یابلنند شننندم تنا گلولنه     یوقت

ند؛ گرفت رآتشیمواضع ما را ز یعراق یکایدوشن  یبگذارم، مسنلسنل ها  

 .  کردند یداشتند بچه ها را درو م

گلوله را  یوقت احسننناس سنننرما می کردم.  به سنننختی گلوله را جازدم.

 یخمپاره  کیلحظه احسناس کردم بدنم دا  شد؛   کیکردم،  کیشنل 

هم  شیخورده و منفجر شده بود. ترکش ها نیشنصت پشت سرم به زم 

خورده بود. قدم  ی.جیآر.پ یکرده و هم بنه گلولنه هنا    یبندنم را زخم 

 نیبلند اسنننت به خاطر هم ی.جیآر.پ یامنا گلوله   ؛نسنننبتنا کوتناه بود  

 یج یارپ یبنه آن ها خورده بود. من شنننش گلوله ا  شنننتریترکش هنا ب 

 یرو یکه در کوله  یداشنننتم  وممکن بود هر لحظنه با شنننش گلوله ا  

می کردم اما حس تکان خوردن باید کاری  دوشنم داشتم، منفجر بشوم. 

 نداشتم.

مد، آسننرم  یباوی عبدالرضننا فروغمدتی بعد یک از رزمندگان  به نام 

 !« ینیم دونیتو؟ تو که وسط م یشد یچ»  و گفت:خم شد 

 ج وبه گلوله های آرپی جی نگاه کردم.قمقمه آب داره» بالفاصله گفتم:

گلوله ها  یاو آب را رو  .ندمنفجر شننندن بود یدر آسنننتانه گلولنه ها  
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شت ؛ و کنارشنیبی به پ دیکشن  رونیب دانیمرا از م ادیز یبا سنخت  . ختیر

 خواباند.

دود ح« عقب. میر یتموم بشنننه، م اتیعمل ینگران نباش! وقت» گفنت: 

»  :ادامه داد گذاشننت و یمتر مرا به عقب آورد و پشننت تل کوچک یسنن

 شد. دیشهبعد ها او  .«میایبا چند نفر کمک ب میجا باش، تا ما بر نیهم

و  دکر یم یزیخونر مینداشنننتم، گوش ها یحسننن چیه نییکمر به پا از

. زخمی شده بود واز دمیشنن  یرا مرزمنده ای  یناله ها یهم زمان صندا 

 .پدر نداشننتبود. قاسننم سننرلک  درد آه وناله می کرد. شننناختمش. او

 «  شده؟ یقاسم چ» دادم. گفتم: جوابو من  زد یداشت صدا م

خودم  سعی کردم« بهم کمک کن! ایم قطع شنده! ب یمن افتادم پا» گفت:

ا جمع تمام نیرویم ررا به سنمت او بکشنم اما نمی توانستم تکان بخورم.   

می ن سنننینه ام سننننگینی می کرد و کردم ویک بار دیگر امتحان کردم .

می سننوخت ازاینکه هیچ کمکی از دسننتم   توانسننتم تکان بخورم. دلم 

ی اختیار اشک از چشمانم جاری شد. اشک دانه های رمل برنمی آید. ب

گرمی اشننک را روی صننورتم را می شننسننت و به زیرچانه ام می راند.  

قاسننم جان! به خدا »  گفتم:درحالیکه اشننک می ریختم حس می کردم 

تکون بخورم! فقط  تونم یچه ام شننده؟! نم دونم یشننرمندتم! اصننال نم 

« کمکننت. انیننبچننه هننا ب گم یم ی. ولخوره یدسننننت هننام تکون م

 دیگرصدایش را نشنیدم. 

 یکیبود که  هسننرلک نگذشننت   دیمن با شننه  یاز مکالمه  یقه ایپنج دق

دوران  یها یکه از هم کالسننن ودهاز دوسنننتنانم به نام بهزاد آزم  گرید

 تسننین یزیداد که چ یدلدار د؛یبود، آمد و مرا د ام ییو راهنما ییابتدا

  و نگران نباش.
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که  یا هیو امکانات اول هی. با چفکرد یم یزیخونر تشنند به راسننتم یپا

 نه امیرا گرفت. قفسه س یزیخونر یرا بسنت و جلو  میوجود داشنت، پا 

لبنناس کهنننه کننه  یبننا تکننه ا کرد؛ یم یزیترکش خورده بود و خونر

ا ت گریداز حال رفتم.  را گرفت. ام یزیخونر یگنذاشنننت، جلو  شیرو

 متوجه نشدم. یزیکه به هوش آمدم، چظهر 

که هم رزم  و  یخیمشنننا یقباد شنننمس و مهد دیشنننهبعندهنا فهیمدم   

 ندگذاشتیم نیزم آوردند، یبودند، پنجاه متر مرا به عقب م ام یهمشنهر 

  نیمجروح یکم کم همه  بیترت نی. به اآوردند یرا م یو مجروش بعد

ه عقبه شکل ب نینفر را به ا یسن  سنت یقل شندند . ب تمن یخود یبه جبهه 

و شهدا  نیمجروح یه یو بق گشتند یبرم رهو دوبا دادند یجبهه انتقال م

 .  دادند یرا انتقال م

به هوش آمدم، هنوز در منطقه  یبود. وقت 9/41/01سنناعت سننه صنننب    

 یزیخونر لیتکنه ننان ننداشنننتم. دهانم به دل    کین بنه جز   یزیبودم و چ

ور اما غردن نداشننتم.در ب یینا گریفراوان به شنندت خشننک شننده بود. د

ا پی درپی زبانم ر .اورمیکم ب خواسننتم یبودم. نم یآدم ُقد هم داشننتم.

دردهنانم تکنان می دادم و دانه های کوچک رمل باقیمانده در وبه وی   

 تا بزاق دیربع طول کشننن کی دندانها و لثه هایم  را از دهانم می زدودم.

حال خوردن تکه نان بودم دهنانم را فعال کنم و بتوانم نان را بخورم. در  

 یو آقا یبخش ی. آن ها آقاندیآ یکه متوجه شندم بچه ها به سمت ما م 

آوردند، عقب ما را  لومتریک 48بودند.  ینیامام خم مارستانیاز ب یصنولت 

تدارک  نیمجروح یمداوا یکه برا ییصننحرا یبه چادرها میدیتا رسنن

 بودند. دهید

ر واقعا اگ:» گفتآقای بخشننی  «م؟یایچطور از خجالت شننما درب:» گفتم

که در آن نام ده نفر از  سنننتیل نیا ،یایب دراز خجنالنت ما    یخواه یم
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 ده نفر نیو هر جنا که اعزامت کردند بگو ا  ریمناسنننت را بگ  یبچنه هنا  

 جکاغذ را گرفتم وبه آن نگاه کردم . آقای صولتی گفت:جسنالم هسنتند.  

 نکه در آ یآقا شهباز را به حا  ستیل نیا ،یامام رفت مارستانیاگر به ب

بده و بگو ما همه سنننالم  لیامام بود تحو مارسنننتانیب جیبسننن ریزمان مد

 .« میهست

مرا  دو روز بعد ،یکیاهواز گذراندم.  یمارستان هایاز ب یکیرا در  یشب

تهران خوابم برد و چشنننم که باز کردم،  کیبنه تهران انتقال دادند. نزد 

 هستم. ینیخم یمصطف مارستانیدر ب دمید

 د؟یبود یروز بستر چند

ه خاطر م دارند؛ بانگه  ینیخم یمصطف مارستانیاصنال نگذاشتم در ب  من

 شننندم، هفننت دارین ب یکنه داده بودم. در راه خوابم برده بود و وقت  یقول

امام  ارستانمیبه ب دیمن با» گذشته بود. گفتم: دنمیاز رسن  یهشنت سناعت  

ا ب ج!؟یدیاز کجا فهم »کنه آن جنا بود گفنت:    یخنانم پرسنننتنار  « بروم.

 مارسننتانیانتقال به ب :جپرسننتار گفت جدم؟یفهم ار یچ :جدمیتعجب پرسنن

 چونرا.ج بعد  بالش زیر سرم را مرتب کرد و ادامه داد:ج)ره( ینیامام خم

 دیدار ی. چون مو  گرفتگستیمرکز جنرال ن نیدکتر گفتند که ا یآقا

ل منتق ینیامام خم مارسنننتانیبه ب دیبا ده،ین د بین و گوش تنان هم آسننن 

ا ببه باو نگاه کردم ، دست هایم راکمی باو بردم و با خرسندی !« دیشنو 

 جشکرت!  ایخدا:جخودم گفتم

 به نسنبت شنده ام. چون   مجروشاعت به خانواده نگفته بودم که سن  11 تا

از  کرده بودم، دایکه پ یبا ظاهر دمیترسنن  یحسنناس بودند. م  یلیمن خ

 یلوکه ج ییاز بچه ها یکی ی.جیبترسنننند. به خاطر آتش آر.پ مدنید

لو ج یموها کرد، یم کیبه سمت دشمن شل ی.جیو با آر.پ ستادهیمن ا
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ر از تا چند مت ی.جیآر.پ کیبود. چون آتش شل ختهسو میسرم و ابروها

 .رساند یم بیآس گرانیکننده به د کیپشت سر شل

 ؟دیبود یامام بستر مارستانیچه مدت در ب 

 میشنندن و مرخص شنندن ها حدود سننه سننال و ن یچند مرحله بسننتر در

 .دیطول کش

    عنوان موافقننت چیبننه ه یاعزام، بننه منطقننه آمنندم ول یدوبننار برا ،یکی

و نداشننت. حا یحسنن چیه نییراسننتم از زانو به پا ی. چون پاکردند ینم

 هدید بیآس کمیاتیهم حس ندارد. آن زمان هم پرش داشت و عصب س

 بود.

 شما نبود.   تیمجروح نیاول نیا داست،یکه پ ن طوریا

 . ریخ

ودند؛ ب رفتهیرمضان بچه بودم و مرا به عنوان سقا در جبهه پذ اتیعمل در

 .« دیآ یاز تو برنم نیاز ا شتریآب به بچه ها بده، ب»گفتند:

ما به حساب  یکه جزو ارشدها میداشنت  یهم رزمرمضان  اتیعملدر 

گفتند؛  یم جی.یکه به او رسنننول آر.پ یرسنننول نادر دیآمد؛ شنننه یم

 .رفت یواقعا خطا نم رشیت

 فتشنننریاز حد پ شیکه در محور ما بودند، ب ییروهاین ات،یعمل نیدر ا

بصنننره  یگفتند ما از دور چرا  ها یکرده بودند. فرماندهان آن زمان م

عقب آمدند تا به موازات  روهایاز ن یبخشننن لیدل نی. به هممیدید یرا م

که  لیدل نی. به ارندیکرده بودند، قرار بگ یشنننرویکنه پ  گرید یروهنا ین

 کنند. یچیاز دو طرش بچه ها را ق یعراق یروهایاحتمال داشت ن
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به  یکوشنننک و شنننرهان یپدافند یمنطقه  اتیبعد از عمل کنم یم فکر

 ات،یصنننورت که بعد از هر عمل نیشننند. به ا لیخط تشنننک نیموازات ا

 آمدند یجهاد م یبود که بچه ها نیا شننند یکنه انجنام م   یکنار  نیاول

. بعد از آن  کردنند  یم جناد یبچنه هنا ا   یو اسنننتحکنامنات برا   زیخناکر 

صرفات تا مت شدند یارتش به منطقه اعزام م ای جیتازه نفس بسن  یروهاین

 یپناتنک ها   لین بنه دل  اتین کننند. ده روز اول پس از عمل  یرا نگنه دار 

 اتیملتر از ع پس گرفتن منطقه، به مراتب سننخت یدشننمن برا نیسنننگ

 بود.

که  بود نیا مان یها یاز سننرگرم یکی م،یدر منطقه کوشننک که بود ما

 زیپشننت خاکر شنند،  یو مثل روز روشننن م زدند یشننب ها که منور م

 ی تا گلوله میداد یرا تکان م یزیچ ننند یآن را بب هنا  یکنه عراق  یطور

 نیچند میدید یم م،یشننند یم داری. صنننب  که بمیرا هدر ده ها یعراق

حد آتش دشنننمن  نیکم شنننده اسنننت؛ تا به ا زیخاکر یاز لبه  یسنننانت

 بود.   نیسنگ

 یبود. عراق هییطال یدر منطقه  4904من تابسنتان سال   تیمجروح نیاول

و  ییاشناس یکانال زده بودند و شب ها برا یمتر صدیسن  یتا فاصنله   ها

 .شدند یم کیپاتک به ما نزد

جلو  میگرفت میتصنننم یقبل یو هماهنگ یقبل یزیبا برنامه ر ک شنننبین 

 ی. حتمیدشده بو کینزد ها یبه عراق یلیچه خبر است. خ مینیبب م،یبرو

مبادا دشمن متوجه حضورمان  م؛یاسنلحه مان را مسل  کن  میتوانسنت  ینم

 کیآن قدر نزد! میهست کیبه هم نزد اریبس میآن متوجه شد کیشود. 

سنربازان دشمن را شنیدیم. آن ها هم   ینفس ها یصندا که  میشنده بود 

کردن  به مسل  یحت آنقدرسریع اتفاق افتادکه !ندشند  ما ضنور متوجه ح

دند. آمده بو ییشناسا یبودند که برا یاسلحه ها هم منجر نشد! سه عراق
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از  یکیکرد.  کیعبدالمحمد نوادر بالفاصنننله شنننل  یما آقا یفرمنانده  

 یرا زخم میپهلو زه اشیناسلحه اش را طرش من گرفت و سر ها یعراق

ه برا در بدنم فرو کرده بود.  زه اشیبند انگشننت سننر ن  کیکرد. حدود 

 کرد. کینوادر به سمت او شل یو آقا دمیخودم را عقب کشسرعت 

 یدر محل جانیزل یدر منطقه جنگل ها 4901تابستان  یبعد تیمجروح

 سننرسننبزیو بایز اریبسنن یجنگل هادر آنجا به نام تپه دوقلو اتفاق افتاد؛ 

را اسننتشننمام کرد؛   بوی خوش درختان وجود داشننت طوریکه می شنند

اما آتش جنگ اجازه  .مرطوب و دلچسنننب هوا را حس کردخنکای و

نمی داد . مسننلولیت دفاع مقدس روی شننانه هایمان سنننگینی می کرد.   

 نمی توانستیم با خیال راحت از این موهبت الهی بهره ببریم.

ز محل ا نیوجود داشت. ا یعراق یروهایو ن یخود یروهاین نیسه تپه ب

کم  میوبگ توانم یمهم بود. به جرات م مان یبرا یلیخ کینظر اسننترات 

ر در عرض کم ت دی. شااوردیمنطقه دوام ب نیدر ا توانسنت  یم یتر کسن 

 نیدر اثر آتش سنننگ آمدند، یکه به آن جا م یکسننان ش تریاز ده روز ب

محل اشنراش کامل داشتند و   نیبه ا ها ی. عراقشندند  یدشنمن کشنته م  

 میواسننتخ یم یوقت یکرده بودند. حت تیتقو زیرا ن شننان ینقاط پدافند

تحرکات دشنننمن در سننننگرها   دنیکه جهت د یکوچک یچنه  یاز در

  ار مورد هدش قر یعراقان  راندازیتک ت ، بنا قناسنننه  میکرده بود هین تعب

 .میگرفت یم

  برای گشنننت زنی رفت. او یسنننلوک یمحمدعل ،فرمانده  مانیک روز 

ت که با اصنناب رفت، یماز پشننت تپه ها مواضننع دشننمن  ییشننناسننا یبرا

اما   .وبه سنننختی خود را به مواضنننع خودی رسننناندشننند یزخم گلوله 

 همچنان به انجام وظیفه ادامه داد.
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ر السنننالم د هیامام حسنننن عل پیت یبه عنوان جمع میماه و ن کی بایتقر

امام  پی. تمیدشنننمن را گرفت یش رویپ یو جلو میمنطقه مسنننتقر شننند

از  نرداگ کی لیدل نیگردان کم داشت به هم کیالسنالم   هیحسنن عل 

ملحق کرده بودند تا در منطقه مسنننتقر  پیلرسنننتان را به آن ت یبچه ها

 شوند.  

 دیهر شنننب چند شنننه بایدشنننوار نبود. تقر یکار چیما ه یبچه ها یبرا

 .  میداشت

ود که ب ینیزم ،یخود یروهاین یتپه ها و خط پدافند نیب یدر فاصنننله 

ما  یبرا توانست ینم یله ایوس چیدر آن تردد کرد و ه شد یدر روز نم

ما به اصننطالش در خط مقدم بودیم. دشننمن به این فضننای . اوردیآذوقه ب

خالی و زمین مسننط  دید داشننت. به همین دلیل گاهی رسنناندن غذا و   

ر آتش آنقدک باریسختی تلقی می شد. مهمات کار بسنیار خطرناکی و 

خوردن  یبرا یزیچ چیحدود چهار شننبانه روز ه دشنمن شندید بود که   

 آب. یحت م؛یتنداش

. میدبومستقردر تپه  ما  و بود. یسرد یلی، زمستان خ4904زمسنتان سال  

بود.  ی. خاک منطقه شنمیرفت یتپه م نییخوردن آب به پا یبرادر آنجا 

 قابلریغ یآب آمند؛  یم رونیب نیاز زم یآب م،یکرد یرا کنه حفر م  نیزم

می گننذاشنننتیم . میکرد یخوردن بود. آن را بننا ظرش کمپوت جمع م

 یم  و میکرد یرد م یاز صننناف شننند یم نیته نشننن یوقتمدتی می ماند 

 .میخورد

ا آب منطقه ر ستند،یما ن فیحر دندیکه د ها یعراق میماه و ن کیاز  بعد

ال را با زبان ح طیشننرا نیا دیبا یبود ول یسننخت طیکردند. شننرا یانداز

 به جوان ها انتقال داد. یامروز
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فرارسنننید که به علت آتش شننندید دشنننمن وجان فشنننانی های   یزمان

 ان به شنندت افزایش یافت.دیشننه رزمندگان برای حفم مواضننع، تعداد

فرمانده مان هم  کم شنننده بود، یلیختعنداد بچنه هنا به علت شنننهادت    

 نییاسن پ رغمی، عل حضور در جبهه زیاد یسابقه  تعل هبمن  شهیدشد.

 شدم. مانده یباق یروهایهمان تعداد اندک ن یفرمانده 

ه ها از بچ یکیکه  کردم یتپه را عوض م ینگهبان ها داشننتم یک روز 

« .رقصنند یتپه م یلباسننش را درآورده و دارد باو یعراق کی»  گفت:

هدش گرفتم و  یآن عراق یسنننگر و قناسننه ام را آوردم و رو یرفتم تو

وز که تا به آن ر ختندیسر ما ر یرو یکردم. ناگهان چنان آتشن  کیشنل 

رکش . فقط تدیند یبیآسننن چ کسیه بختانه. البته خوشنننمیبود دهین نند 

ود، من نشنسننته ب  یاز بچه ها که روبه رو یکیبه دسنتم خورد.   یکوچک

ردم، کنگاه « نه! تو خون!»گفت: « نشننده. تیزیچ»گفتم: « خون!»گفت: 

گلوله خوردن نداشننتم. زمسننتان سننال    یگلوله خورده ام. تجربه  دمید

. بچه ها دیبود. دو شنننب مانده بود به ع یسنننرد یلی، زمسنننتان خ4904

. اورمیگلوله را از دستم درب نکف،یکالشن  یزه یکمک کردند با ته سنرن 

 ،میکرد یزده بود و هر چه تالش م رونیگلولنه از دسنننتم ب  یامنا انتهنا  

حاو گلوله » . خودم دو طرش زخم را فشار دادم و گفتم:شد یخار  نم

دم و دادند که به عقب برگر امیپ یاز سنننگر فرمانده.« دیبکشنن رونیرا ب

عوض کنم. من هم واقعا  ییبروم و آب و هوا یبه مرخص یدو سنه روز 

 یخانه باشننم. آمدم عقب. بچه ها دیوسننوسننه شننده بودم، که شننب ع  

و  ستین یزیدستم انجام دادند. گفتند چ یرو یپانسنمان فشنار   یبهدار

ن هم خود رفت نیا یماجرا ییندارد. به خانه رفتم که بازگو هیبه بخ ازین ن

 .شود یکتاب م کی
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 د؟یدرمان تان چه مدت طول کش یدوره  ت،یهربار مجروح در

 یبسننتر مارسننتانیدر ب یدیمن باعث شنند مدت مد تیمجروح نیآخر

ج فل کردم ینداشتم. فکر م یحسن  چیسناعت ه  41به مدت  بایبمانم. تقر

 شدم.  

شهادت  دنیو د ها یسنخت  نیداشنت که با تمام ا  یچه جاذبه ا جبهه

 د؟یگشت یدوستان و هم رزمانتان باز هم به آن جا برم

 نیاز ا یاز رفتن نوجوان ها به جبهه شنده است. البته بعض  یمختلف ریتعاب

اسننفانه که مت یریتعاب نیاز ا یکیاما  که ذکر شنند، خوب بودند. یلیدو

 انیو تفنگ در م ریعشنننق ت شنننود، یاز آن اسنننتفاده شننند و هنوز هم م

خودم مطملن هستم که  ینوجوانان آن سنال هاست. حداقل من درباره  

 م،یآمد اینکه به د یو تفنگ نبوده، چون ما از وقت ریعشننق ت نم،رفت لیدل

       یراندازیدر منزل مان وجود داشنننت، ت یشنننکار یتفننگ ها  شنننهیهم

اسننتفاده از سننالش را تجربه کرده بودم و   م،یرفت یشننکار م م،یکرد یم

فنگ ت شنننهیبودند، هم یاتیلیا مینداشنننت. پدران ما از قد یتنازگ  میبرا

 یاصخ و غیرت و عرق میهست یاریو بخت یرانیا لیاز اقوام اص م،یداشنت 

به  یاریموضنننوع، ارادت بسننن  نیر ا. در کنامینسنننبنت به وطن مان دار 

ا بودند و پدران ما ب نیاز شهرستان خم شانی. چون امیحضنرت امام داشت 

داشننتند. مادرم  که سننال گذشننته به رحمت خدا  یمراودات شنان یپدران ا

 نیوابع خمکمره از ت یگشان روستارپدربز که زادگاه  گفتند یم، رفتند

 بوده است.

بود که نسبت به حضرت امام  یرفتن مان به جبهه، عشنق  لیدلآن روزها 

 رانیکه در ا یدر نهضت شانی. امیکرد یرا م شنان یاطاعت امر ا م،یداشنت 

را  عهیش حکومت نیداشنتند. اول  یاریبسن  یرگذاریتاث وسنت، یبه وقوع پ
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 هیکه در سا میکردند. افتخار دار یه گذاریپا رانیسال در ا 4100بعد از 

اهلل  تیحضرت آ شانیا لیبد یب بیگوش به فرمان نا ت،یسار نخل وو

 بود. میو خواه میهست یخامنه ا

چه  شننان یو جسننم یو نشنناط روح ثارگرانیحل مشننکالت ا یبرا

 د؟یدار یه ایتوص

 آشنا هستم. شنان یبا فرزندان شنهدا، جانبازان و خانواده ها  کیاز نزد من

     اسنننت که  نیو آن ا دمیآن ها مشنننترک د یخواسنننته را در تمام کی

 به دیدوش خود دارند و با یرو ینیشنننوند. بار سننننگ  دهید خواهند یم

دمان توش خو:» دیگو یکه م ی. ضنننرب المثلندیایاز پس آن برب یخوب

واده و خان ثارگرانیا یبچه ها ی، درواقع برا«را مردم رونشیرا کشننته، ب

ا نگاه به م رونیاز ب یوقت گرانید یعنی. کند یم دایشنهدا مصداق پ  یها

 یبرا زیوضننع شننان خوب اسننت و همه چ یحسنناب ندیگو یم کنند، یم

و ما انتظار  سننتی! و قرار هم نسننتین ن طوریاصننال ا یول اسننت،یآنها مه

 باشد.   نطوریکه ا میندار

پدران و مادران ما با خدا  معامله کرده  دارند یشنننهدا اظهار م فرزندان

 و نه قابل یرینه قابل اندازه گ یماد یمعناملنه با فرمول ها   نیکنه ا  ؛انند 

 خود عمل نموده اند.  یهنیو م ینید فهیبه وظ رایجبران است. ز

ارم و د میکه در پا یرا اگر بخواهم مثال بزنم، به خاطر مشنننکالت خودم

کنم  قیسه آمپول تزر دیکرده است، در ماه با دشیکه تشند  یا یماریب

ابت زار تومان است. بو هشنتصد ه  ونیلیم کی بایکه هر کدام شنان، تقر 

هم  دیشننه ادیبه من کمک نکرده اسننت. بن الیر کی یداروها کسنن نیا

 . کند یرا تقبل نم نه هایهز نیاصال ا
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 ییاجابه ج دهد، یآزار م یکه بچه ها را از لحاظ روح یمشکل نیشتریب

کار و مشنننکل مسنننکن  طیدر مح یا قهیو سنننل یضنننرور ریگاه غ یها

 تر شود.اوضاع به میدواریام نیمسلول یها یریگیآنهاست که البته با پ

قشنننر  نیا یواقع طیبا شنننرا کیهمه مردم از نزد نکهیبه ا دیبا ام انیدرپا

 یکیزدن ییآشنننا نیا جهینت نیمعظم و معزز کاماًل آشنننا شننوند که کمتر

 نسل هاست نیو ملموس ب یواقع وندیتر از همه پ قلوب انسنان ها و مهم 

و  یساز، تکرارنشدن خیحماسه بزرگ، تار نیو سنبب زنده نگهداشتن ا 

 و آزادگان جهان خواهد بود. نیقلوب مسلم برموثر 





 

  توهگغالمرضا   : دکتر     2فصل 
 کرد ریو هوا گ نیزم نیب ملقمه در دست

 غالمرضا توگهگفتگو با آقای دكتر 

 هشت سال دفاع مقدس یگرام ایثارگر

 

 .تان را معرفی کنیدلطفا خود

 4953 سال یمتولد آبادان. در واقع تا انتها ؛غالمرضنا توگه هسنتم   دکتر

 مهاجرت یجنگ طیشننرا لیهم در آبادان سنناکن بودم. بعد از آن به دو

 08تهران شدم. در سال  یوارد دانشکده علوم پزشک 04. در سال میداشت

وقفه وارد دورة را پشننت سننر گذاشننته و بدون    یدوره پزشننک عموم

بعنوان متخصننص  4941شنندم و در سننال  یداخل یها یماریب یاریدسننت

شنندم. پس از دو سننال طرش خار  از  لیفار  التحصنن یداخل یهایماریب

شدم. از  نیخون و سرطان بالغ یوارد دوره فوق تخصص 41مرکز، سال 

 دانشگاه در خدمت هستم.  یعلم تایبه عنوان عضو ه زین 4940سال

 نیا و دییبگو مان یبرا تان لیو تحصنن یاز دوران کودک یمختصننر

 یپزشنننک ی در رشننته  نده،یدر آ دیبا دیاحسنناس کرد  یکه از چه زمان

 د؟یده لیادامه تحص

 یسالگ 5در  نمینبود. والد یا  هیخاص و و یلیدوران خ یکودک دوران

ه ک نیا یثبت نام کردند. برا یا در مدرسننه« مسننتمع آزاد»مرا به عنوان 

چون به درس عالقه داشتم و نمراتم خوب  یمشنغول باشنم. ول   یبه کار
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 ه بود ک نیمدرسنننه کارنامه کالس اول را به من دادند. ا نیبود، مسنننلول

 درس خواندن را شروع کردم.   یسالگ 5از  میبگو توانم یم

 ی نظرم جلب شد که وارد رشته یکه از چه زمان میبگو توانم ینم قایدق

فرد مورد احترام  کیپزشننک در جامعه ما همواره  یلشننوم. و یپزشننک

 او را محرم شننانیها دردها و رنج یها برا اسننت که انسننان یاسننت.کسنن

قرار  ارشیخود را در اخت ی و اطالعات محرمانه دانند یشننخص م نیتر

 کند، یم دایدر جامعه پ یگاهیجا نیکنه چن  یفرد تنا . قناعند  دهنند  یم

 تیشننخصنن رد،یگ یقرارم یاله تیاز معنو یا در هاله ییناخودآگاه گو

ه ب دیپس با نیاز داند یاسننت که م یو فرد شننود یم یمقدس و محترم

من هم در  اعتیباشد. طب گاهیکند تا مستحق آن جا یزندگ یسبک خاص

رشننته  نیرشننته عالقمند و وارد ا نیا هکه با اطباء داشننتم، ب ییبرخوردها

 یاز محفوظات خوب دیرشنننته با نیورود به ا یبرا دانسنننتم یشننندم. م

          مطننالعننه  شنننتریو ب کردم یخنناطر تالش م نیهم برخوردار بنناشنننم، بننه

 .  کردم یم

 یمک یکردم. وقت یرا سنننپر یخوب یدوران کودک میبگو توانم یم

 مختص یشنند. در آبادان آن زمان مدارسنن  ادیز طنتمیبزرگتر شنندم، شنن 

 لیمرحوم پدرم بدل شننده بود. سیفرزندان شنناغل در وزارت نفت تاسنن 

دسنننت بردارم واز درس خواندن  میها یگوشنننیو باز طنتیاز شننن نکهیا

مدارس ثبت نام  نیاز ا یکیمرا در یادیز یمنحرش نشنوم ، با دردسرها 

اعمنننننال  یرشتیها کنترل بهتر و ب جا بر بچه نینگاه که در ا نیکرد؛ با ا

من در ابتدا به خاطر  یشنننوند . ول یم تیوبچنه هنا بهتر هدا   شنننود یم

جه و کمتر به درس تو کردم یم طنتیشنن شننتریکه داشننتم، ب یا هیروح

 .  دادم ینشان م
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ار برگز رسنننتانیسنننال چهارم دب یانیکنه قرار بود امتحناننات پا    یسنننال

ا ب و خرداد ماه نیالمب فت  اتیبا عمل ماه نیفرورد 04سنننال  یعنیشنننود،

خرمشننهر منجر شنند، مصننادش بود.  یکه به آزاد المقدس تیب اتیعمل

خاص آن  یها تیبودم و افکار و فعال یآن زمان عضنننو انجمن اسنننالم

نبودم در امتحانات آن سننال شننرکت  لیداشننتم و ما رادوران در انجمن 

که  مدرسنننه نیروز اول امتحانات به مدرسنننه نرفتم. معلم نیکنم. بنابرا

نزل ما آمدند. دارم، به م بنت یمتوجنه شنننده بودنند از جلسنننه امتحنان غ    

رس من اصال د»گفتم:!« ؟یامدیچرا ن»شنهرسنتان بود و کوچک. گفتند:  

 «شرکت کنم. پلمیدر امتحانات د لندارم امسا میام! تصم نخوانده

ر جلسه س ییهسنت که با دمپا  ادمیرا گرفتند و به مدرسنه بردند.   دسنتم 

 نینشنننسنننتم، معلم  زیپشنننت م یامتحان حاضنننر شننندم!!)با خنده( وقت 

 «مضطرب نباش!»گفتند:

 تسیب شد یخاطر م نیبه هم م،یجنگ بود و ما در شنهرسنتان بود   زمان

. خوشننبختانه خدا کمک کرد و میاز جلسننه خار  شننو  رترید یا قهیدق

امتحانات، مطالعه کردم و موفق شننندم امتحانات را  نیب ی  من در فرجه

 اتیماجرا را با جزئ نیپشنننت سنننر بگذارم. اگر بخواهم تمام ا یخوب به

 قدر نیبگذارم. هم اش ییبازگو یبرا دیرا با یادیز انکنم، زم فیتعر

 اریسو نبود امکانات در شهر ب ،یجنگ طیکه خوزستان بود و شرا میبگو

ض حو کی اطشیکه وسننط ح میداشننت یمیقد یا بود. خانه ریگ چشننم

داشننت. دوران امتحانات هم مصننادش شننده بود با ماه مبارک رمضننان.  

تاب و ک رفتم یکه بتوانم گرما را تحمل کنم، داخل حوض م نیا یبرا

. خوشبختانه خدا کمک خواندم یو درس م گذاشتم یرا کنار حوض م

کنم در امتحانات آن سننال نفر اول اسننتان شنندم. حافظه   یکرد و فکر م

 به من کمک کرد. یلیام، خ و اعتماد به حافظه یقو
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از آبادان اشنناره  به شننروع جنگ و مهاجرت تانیها در صننحبت شننما

جنگ شنننما هم  نیدر ا دیکه با دیاحسننناس کرد ی. از چه زماندین کرد

و  ها یاصنننال با ناآرام د؟یکشنننور موثر باشننن  یو برا دیانجام ده یکار

در  خلق عرب یاسیسازمان س یها تیکه به واسنطه فعال  ییها یریدرگ

ه ک ردیدربگ یجنگ دیکرد یآبنادان و خرمشنننهر به وجود آمد، فکر م 

 د؟یشما هم در آن حضور داشته باش

 نیهستم. بنابرا 4919نداشنتم. متولد اواخر سال   یادیآن زمان سنن ز  در

 ته باشم.داش یلیتحل نیچن کیرا نداشتم که بخواهم  نشیو ب تیآن درا

در هفته دفاع  یشنننمخان یآقا یها به صنننحبت باره نیدر ا دین بگنذار 

عرفات در زمسننتان سننال  اسننری یگفتند آقا شننانیمقدس اشنناره کنم. ا

ستان عرفات به خوز اسریسفِر  نیدر ا ایداشت. گو رانیبه ا یسفر 4958

دام که با ص یداریکند در د یعرفات نقل م اسریهم رفته است . از قول 

 دینقشننه جد نیبه او نشننان داده و گفته: ا یا نقشننه امداشننته اسننت. صنند

 منطقه است.

 جزو خاک عراق محسوب  رانی، ا مانیتا مسجد سل دینقشنه جد  نیا در

مرد  نیدر ذهن ا یا لهی! حدیعرفات گفت: مراقب باش اسریاست.  شنده 

 د؟ی: شننما حرفش را باور کرددیجا بود پرسنن که آن یهسننت! خبرنگار

 : نه!  جواب داده بود

 یز سننوا یاتفاق نیچن کیاسننت که  نیا تیروا نیمن از گفتن ا منظور

 کیراق ع کردند ینبود. فکر نم ینیب شیمملکت هم قابل پ نیمسنننلول

 یبرا مناسب یفرصت یها شکل داده و در پ سال یرا در ط یا فتنه نیچن

 .مینداشت یاسیس نشیآن باشند، چه رسد به ما که ب یاجرا

 خانواده شما چگونه بود ؟ طیشرا
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مسائل  نهیدر زم یمتعصنب  اریو پدرم فرد بسن  میبود یمذهب یا خانواده ما

ه پدرم اسنننت ک نیا میبگو تانیبرا توانم یکه م یبود. از خناطرات  ینید

 که یحرام اسننت! کالباس حرام اسننت! ما تا زمان  چی: سنناندوگفت یم

   یزیچ کالباس به چه میدانسنننت ینم م،یامدین و بنه اهواز ن  مینگرفت پلمید

خورم! به چه ب دیبا دانسننتم ینم یچیرفته بودم سنناندو ی. وقتندیگو یم

 یفروش چیبه ساندو» گفت:.« خواهم یم چیساندو کی»تم:فروشننده گف 

 !«؟یخواه یم یچیبگو چه نوع ساندو ،یا آمده

را از  ما تواند یشنننکل م نیبه ا کرد یبود و فکر م یمذهب یفرد پندرم 

 یبرا یآن دوران حفم کند. در دوران حکومت شاه زندگ یها بیآسن 

رفت که  یم ییبود. چون جو و فضنا به سنمت و سو   سنخت  داران نید

ند. داشننته باشنن  یقیفرزندانشننان نظارت دق یرو توانسننتند ینم نیوالد

 ینیضننند د یها مردم بسننمت جلوه   یخوراک، پوشنناک، نگاه و تفر 

ما بود؛  یاوضنناع و احوال مسننجد پاتوق اصننل   نیکرد. در ا یحرکت م

نشنننده بود. اصنننرار   ریکه هنوز بحث انقالب و تظاهرات همه گ یزمنان 

باعث شننند در آن زمان که  رم،یبگ ادین کنه قرآن را خوب   نیپندرم بر ا 

 یابر شانیا بود،مردم باب ن انیچنان در م آن یاسنتخدام معلم خصنوص  

کردند که چرا پدرم  یتعجب م انی. اطرافردیبگ یمن معلم خصنننوصننن 

 اند! گرفته یآموزش قرآن ، معلم خصوص یبرا

 کانون از یکیها که بعد ها یبود به نام  مسجد بهبهان یآبادان مسجد در

هم به نام مسجد حجت  یگریشاه شد. مسجد د هیمبارزه عل یاصنل  یها

 قرآن و استفاده از کتابخانه، به آن یها شنرکت در کالس  یبود که برا

 ،یرازیش آزار یب یآقا یها مکتب اسالم، کتاب ی . مجلهمیرفت یجا م

. میکرد یرا مرتب مطالعه م یرازیمکارم ش یو آقا یمیحک امحمدرضن 

 یها کتاب یتر بودند، ول کودکانه یرازیشننن آزار یب یآقا یها کتاب
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ابت ث ی مکتب اسنالم صفحه  ی مکارم سنطحش باوتر بود. مجله  یآقا

 مطالب  شننان یبرا یبه نام دکترمنصننور یداشننت و شننخصنن  یپزشننک

       ه ک یداشنننتم، طور القهصنننفحه ع نیبه ا یلی. خنوشنننت یم یپزشنننک

 یمنصور یآقا یمطالبش را از بر داشتم. سبک نوشتار میبگو توانم یم

از کننار هم قرار دادن مطنالب    کرد یم یشنننکنل بود کنه سنننع    نیبنه ا 

ه به خواننده ارائ یو خواندن نیریشننن یمطلب ث،یقرآن و احاد ،یپزشنننک

 یادیز یبایز یها هم داسنننتان یمیمحمدرضنننا حک یها دهند. کتاب 

 .تداش

خاص  یها تیو فعال اناتیوقوع انقالب به همراه دوسنننتان وارد جر بنا 

تظاهرات و چه قبل از انقالب و  ،یمسجد یها تیآن دوران شندم؛ فعال 

 ادامه داشت.   ها تیفعال نیچه بعد از آن، ا

 دایپ تیبرجسنننته بود و اهم اریچه در خوزسنننتان بسننن از انقالب آن بعد

 نیا ی هیکه درونما کردم یاحسننناس نم یها بودند. ول کرد، گروهک

 .مدت یطوون اریجنگ تمام ع کیشروع  یباشد برا یا مقدمه ایقضا

 ود؟ب یچه زمان دیبه جبهه برو دیبا دیکه فکر کرد یبار نیاول

ن . سننناکمیخود وارد جبهه شننند خودبه م،یبه جبهه برو میفکر نکرد ما

               تیننفعننال یکننه در مسنننجنند و انجمن اسنننالم  یو زمننان میآبننادان بود

اول بعد از انقالب آن  ی. ماه هامیبود دهید یآموزش نظنام  م،یکرد یم

 ی رهیو ما در ذخ« سننپاه ی رهیذخ» گفتند یم ج،یبسنن گفتند یموقع نم

. البته از میبود دهیآموزش بود، دوره د محلکه  یسنننپناه در مسننناجند   

 .آمدند یم به مدارس هم ،ینظام ی هیآموزش فنون اول یطرش سپاه برا

دارم در حال مطالعه در منزل  ادین بنه   یرا بخوب یلیاول جننگ تحم  روز

 یروبه رو شننندم؛ انفجار بیانفجار مه یصننندا کیبا  دفعه کیبودم ، 
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خود  یو دوباره سر جا دیآن فکر کردم سقف اتاق تا کف رس کیکه 

و  رانیجا را فرا گرفت. همه ح همنه  یبیبرگشنننت و گرد و خناک عج 

 شروع شد. طور نیمن ا یند. جنگ براهراسان شده بود

 مختلف یها به مرزها حمله و شهرها یجنگ شنروع شده و عراق  گفتند

روزجننگ حمله به سننناختمان   نیرا بمبناران کرده انند از خناطرات اول   

 کیننآموزش و پرورش آبننادان بود. آموزش و پرورش نزد یمنرکز 

نفت از کنار آموزش و پرورش آبادان که  یها مندرسنننه منا بود و لوله  

 دیرسنن ی. به نظر مگذشننت یبود، م شننتههم در آن برافرا یپرچم بلند

ت، اسن  ینظام یمقر فرمانده کی ایجا پادگان  که آن الیخ نیعراق به ا

 (9است. )آبادان  آن را بمباران کرده

امه به من کارن یکه در پنج سالگ یا مدرسه ریحسنب اتفاق همان مد  بر

بود که آن روز در آموزش و پرورش حضور داشت،  یداد، جزو کسنان 

ت شده اس دیشه کنند ی. مردم فکنننننر م  شود یدراثر بمباران مجروش م

که  ینلویبا بخار کردن نا ی. ولبرند یم مارسنننتانیو او را به سنننردخانه ب

شود  یاست. گفته م زنده شنوند  یبودند، متوجه م دهیبدن او کشن  یرو

شنندگان بمباران که به بهشننت زهرا برده بودند، شننانزده نفر را  از کشننته

اتفنناق  نیاز آن شنننانزده نفر بود،ا یکیمنندرسنننه هم  ریبرگرداننند! منند

داد.  یاول جنگ را نشان م یها و اضطراب و هراس روزها یسنردرگم 

س پ یجنگ زنده بود و چند سال انیپس از آن را تا پا یها سنال  شنان یا

 خدا رفت. جنگ به رحمت  انیاز پا

 وارد مسائل مربوط به جنگ شدم. بیترت نیا به
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شنننرکت  اتیو در چند عمل دیدر جبهنه بنه دفاع پرداخت   چنندسنننال 

گاه در دانش لیکه به ادامه تحص یحضور در جبهه با دوران نیا د؟یداشنت 

 .دیده  یتوض  زین نهیزم نیتداخل داشت. در ا د،یپرداخت یم

ها و  ما در آبادان سنراسنر خاطره است.  اما در مقابل رشادت   یماندگار

 انجام دادند، اندک است.   ها یلیکه خ ییها یاز خود گذشتگ

ه ک یاسنننت که کسنننان  نیخاطر ا به میگو یگهگاه اگر خاطراتم را م 

درک نکردننند بنندانننند چرا مننا در هر  کیننانقالب و جنننگ را از نزد

 یها فکر م . آنمیکن یم تیاحم یاز حکومت و نظام اسننالم یطیشننرا

 میخواهم بگو ی. مشود یم مان بیاز نظام نص یماد یمنفعتنننننننننننن کنند

رمغان به ا مان یبرا یرا که حکومت اسنننالم ییآبرو م؛یبر ینم یمنفعت

ها و نقاط  ینظام باتمام کاسنننت نیهم دانند ی. نممیا دهیآورد را چسنننب

حاصننل شنننده   ییها که دارد،  با بهاء چه خون یضننعف و قوت فراوان 

 .  میرا از دست نده نیا میخواه یاست. ما م

در برابر  شننهیبود، هم یبود. انسننان خاصنن  یزن شننجاع اریمن بسنن مادر

که اسننمش را گذاشننته بودم   ی. به طورسننتادیا یمشننکالت مثل کوه م

 نیپدرم هم هم م،یدر آبادان بمان دین : بنا گفنت  یبحران! منادرم م  ریمند 

و بعد به پدرم. من  دهم یمن شجنننننننناعت را اول به مادرم م  ی. ولطور

همننه رفتننه بودننند و من  میبودم. خواهر و برادرهننا نمیفرزننند آخر والنند

 حال پدر و مادرم بودم. کمک

بود، که اعالم کردند که منطقه کاماًل  53اسنفندماه سال   یانیپا یروزها

 یهارویفراد و نشنننود تا ا هیتخل یرنظامیاز افراد غ دیاسنننت و با ینظنام 

از شننهر خار   53بود که سننال  نیمانور دهند. ا یبتوانند به راحت ینظام

 .میشد
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. پس از مهاجرت عمده میاز مهناجرتمنان از آبنادان، بنه بهبهان رفت     بعند 

بود  ییمساجد بود. در دوران دانشجو یو انجمن اسالم جیدر بسن  تمیفعال

همننه  رغمیبود کننه مننادرم عل نیا تشیکننه بننه جبهننه اعزام شننندم. واقع 

که کنار او بودم  یمن بنه جبهه بروم، و تا زمان  دین ترسنننیشنننجناعتش م 

تم، که قصد جبهه رفتن را داش یروز دیآیم ادمیجبهه بروم.  هنتوانستم ب

 دیواهخ یاگر م یعنینشست،  نیزم یرو بوسینیم یمادرم رفت روبرو

ده ! رانندین عبور کنم ی جنازه یاز رو دین بنا  د،ین بچنه مرا بنه جبهنه ببر   

از »ده. گفتم:شننن رید م،یبرو میتا ما بتوان نییبرو پا» اتوبوس به من گفت:

 .«میایب ههیبا شما به ج خواهم یعبور کن! م رمماد یرو

که آمدم دانشننگاه از دسننترس مادر دور بودم و توانسننتم از    نیبعد از ا 

ه اعزام به جبه یدانشکده پزشک یجنگ انجمن اسنالم  ونیسن یکم قیطر

جنگ و  یماه ابتدا 0به  شننود یمن خالصننه م ی شننوم. سننوابق جبهه 

 .5 یو کربال  8والفجر  یها اتیعملشرکت در 

 .دییما بگو یبرا د،یدار یاخاطره اتیدو عمل نیاگر از ا حال

. آن زمان در شننودیفراموشننم نم وقت چیدو خاطره هسننت که ه ،یکی

بود  نی. مثل امیکه بود، عادت کرده بود ییبه سننروصننداها گریآبادان د

روز صنننب  در حال خوردن  کین . میدین شنننن یآن هنا را نم  گریکنه د 

. میکرد یبود، گوش م یمحل یوینفننت کننه راد ویصنننبحننانننه، بننه راد

بود که تنها راه ارتباط با  یسنننتورینزترا یویراد کیهم،  منان  یویراد

 نیچن ویروشن بود. خبر راد شهیو هم شد یمحسوب م یشنهر  نیمسنلول 

جنگ  گرید یو تا ساعت دندیرس زهیرپاستوریبه ش یعراق یهابود: تانک

خنانه در شنننهر را خواهد داد. هر کس هر چه   بنه  تن و خناننه   بنه  تن

 ملوتف وکوکتل رشدفناع از خودش آمناده کند.) منظو   یبرا توانند یم



 : آن روزها خط مقدم  18

دفاع از  یاتوانسنننتنند آن زمنان بر    یبود کنه مردم م  یگرید یابزارهنا 

 خودشان فراهم کنند.( 

؛ دکر ریو هوا گ نیزم نیلقمه در دستتت من بهسننت که   ادمی

ودم. آن ب دهیترسنن یلیبگذارم! خ نیزم ایلقمه را بخورم  نیا دانسننتمینم

که دور تا دورش اتاق داشت. مادرم از  میداشنت  یمیقد اطیح کیزمان 

 یدیشنمگر ن»آمد و گفت چرا دستت خشک شده؟! گفتم: رونیمطبخ ب

!« اننند امنندهیننحنناو کننه ن»جواب گفننت: درچننه گفننت؟! مننادرم  ویراد

ا هم کردند م هیبق یاگر آمدند، هر کار»گفت:« اگر آمندند چه؟ »گفتم:

 «  ات را بخور.! صبحانهامدندی. حاو که هنوز نمیدهیانجام م

 یروهاین یاریو هوشننن یبیغ یبا امدادها دیدان یخوب همانطور که م   

 نقشه عراق جهت تصرش آبادان نقش بر آب شد. یمردم

 یعجب شب و آن شننب  هیقضنن نیشنده بود از ا  نیخشنمگ  یلیخ صندام 

را داد.  باشد که یزیآن چ گرفیتوص تواندیاصناًل کالم نم  یعنیبود، 

فکن مب اب یمایآنطور کنه از اخبنار منتقل شنننده بود بمباران با دو هواپ  

را هدش گرفته  نویم رهیجز گیجنگنده م یمایهواپ 1 تیتپلف بنا حما 

ما  ج:کردمیسنننت فکر ما ادمی حذش کنند. ایجغراف حنهبودند تا از صننن

مب ب نقدرعراق که ا کردمیمن اصننناًل فکر نم یعنی .جمیریمیامشنننب م

مباران ب یها براتپلف هست ادتانیدر آبادان سنالم بماند.   ییجا دزیریم

 نهاید. اافکن معروش بودنبمب یمایبه هواپ یعنیداشننتند.   تیظرف یلیخ

بود که  نیتا دو سننه روز بعد از آن، کار ما ا دیآیم ادمیتمام شنند و من 

بت حضور داشته اگر جواب مث یکس ابانیخ ایکوچه  نیدرا ایآ میبپرسن 

بود بلندوزرهنا و خناکبردارهنا اقدام به کاوش جهت کشنننف اجسننناد      

سنننخت بود اصننناًل  طیشنننرا یلیخلوت بود. خ یلی.چون شنننهر خندینما

 بود.   بیو غر بیعج یلیخ دیدیکه آدم م ییهاصحنه
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و  آمدند یخلخال یو آقا اسننت.  شننده یانتیبعد از آن گفته شنند که خ

دادند واحکام را اجرا کردند. و  لیتشنننک یدادگاه جنگبنار   نیاول یبرا

ست کنند د انتیخ خواستندیکه م یباعث شند کسنان   یمقدار کی نیا

 است.   یجد یلیبرخورد خ دندیرا جمع کنند. د شانیو پا

 میبرا زیخناطره برانگ  یاز روزهننا زین میکنه آبنادان را ترک کرد   یروز

 ریش. رودخانه بهمن میینما یرا ط ریبود، قرار بود با لنج رودخانه بهمن ش

 کیزدبه ساحل ن  یلیخ توانسننتیگرفته بود و لنج نم هیخورده و کی

 یها قیراه متوقف شد و افراد به قا انهیبه ساحل، م دهینرسن  بًایشنود. تقر 

بچه  طیراش نیشندند تا به سناحل برسند. در ا   یمنتقل م دیبا یکوچکتر

 انداختند. در یم ها قیلنج به درون قا یرا از باو یکوچک و قنداق یها

شنننروع به بمباران کردند و  یعراق یمناها یاوضننناع و احوال هواپ نیهم

 پرتاب شننوند و نییبه باو و پا ها قیباعث شنند رودخانه موا  شننود و قا

چشننمان ما  یکوچک در جلو یاز بچه ها یمتأسننفانه باعث شنند تعداد

 بود.   یبیعج یها غرق شوند، صحنه

 اتیها عملکه غواص نی، بعد از ا8والفجر  اتیسنننت در عمله خناطرم 

 ادمیبه سننمت فاو حرکت کردند.  قیقا 000را انجام دادند، حدود  شننان

 و رفتیبود که م یکه آن روز من شننهردار بودم. شننهردار کسنن دیآیم

که به اندازه  ییها مر  دهند؛ یناهار مر  م یبرا دمی. دگرفنت یغنذا م 

کتر د ی. در سننوله آقارفتمیآرام آرام به سنمت سنوله م  . ندبودبوقلمون 

 دیجانبازان بود، مرحوم شه ادیها معاونت درمان بنزاده ،که مدت یعراق

رارداشتند. ق نیریو سنا  یکرم سیدکتر رئ ،یریدکتر گتم یآقا ،یعباسن 

« چته؟ یفالن»ها با نگاه به ظاهر من گفتند: وارد سننوله شنندم، بچه  یوقت

در جبهه معروش بود رمز قبل « سننت.ا اتیمشننب عملفکر کنم ا»گفتم:

ها بتوانند در طول که بچه دادندیچرب م یاسنننت که غذا نیا اتیعمل
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 دهیب. شب که خوااورندیکه اوضناع ثابت بشود، دوام ب  یتا زمان اتیعمل

  دیاگفتند شننما ب یو مرحوم عباسنن زادهیدکتر عراق یبه من و آقا میبود

ود؛ . واقعًا وحشنننتناک بمی. رفتدیاروندکنار برو طرشها به آن  قیبنا قنا  

ها در آب ها. افتادن بچهو شننهادت بچه یراندازیاموا  خروشننان آب، ت

 ها واقعًا سخت بود.  صحنه نیا دنیو د

     د . وارمیخسنننتننه بود یلی. خمیبود دهینندر فنناو سنننه روز بود کننه نخواب 

ود. سمت عراق بسوله به  ی. درب اصلمیتا استراحت کن میشد یا سوله

ند. درسنننت کن یخوب یها هم فرصنننت نکرده بودند که موانع تدافعبچه

ده در سوله گذاشته ش یشن به طور موقت جلو یها سهیک یفقط تعداد

 بود.  

بودند. من  دهینفر خواب 01داشت،  شینفر گنجا 44که مثاًل  یاسنوله  در

 دمیکه د دیطول نکش شتریب قهیبود. چند دق یکردم که خال دایپ ار ییجا

من اسنننت که  تو  یجنا  جنا،  نیا» گفنت:  یآمند و بنا لهجنه آذر    یکی

ر خالصه ج ج!میمن و تو ندارد! مگه ما دشمن یآقا جا» گفتم:.« یدیخواب

. دیکشننن کیبار یکار به جا میخسنننته بود یلیو بحث شننند و چون خ

شد و باوخره او موفق شد و ما  دهیشن ییهازده شند و حرش  ییهاحرش

که هسننت  نیشننب اول قبر از ا:ج گفتمیاش م که همه ییرا انداخت جا

 نستنددایبود. همه خسنته بودند و نم  یبد یجا یلیخج بدتر نخواهد بود.

 دهیوابسرباز خ آن دمید میبلند شند  نماز یچطور بخوابند. صنب  که برا 

 نیهم یکنم برا دارشیب تمخواسیم یاسنت. به قصد تالف  نشنده  داریو ب

 کید. شده بو دینشند؛ شنه   داریب دمیزدم. د شیمحکم به پا نیهم با پوت

 .خورده بود النخاعشبصل یترکش تو

 میکردیما جر و بحث م یوقت :گفتیم یکی کهبود نیجالب ا ی نکته

 دیت دو نفر شتته نیاز ا یکیگفتننه بود کننه  یعبنناسننن میمحمنند عل
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د به بع . فهممیبفهمم کدامشان، نم کنمیاما هر چه تالش م؛ شوندیم

کند.  نیینکنند، بگذارند تا قضا و قدر تع یدخالت چیگفت که ه گرانید

نکرد و  یما دخالت ی در مشنناجره یموقع چرا کسنن آن دمیمن تازه فهم

 نزد! یبینه

خواسننت من او  یبدون نوبت با اصننر ارم ماریب کی یاز جنگ روز بعد

به  دیگویآقا م نیا» گفت: کرد،یها را کنترل مکه نوبت یی.آقانمیرا بب

 گفت:.« شننننناسنننم  ینم» گفتم:« دکتر بگو کنه من همرزمش هسنننتم. 

خر آ یروزها» گفت:.« دیآیم ادتیکنم،  یم فیتعر تیبرا یاخاطره»

شنننهدا مانده بود و  یها. چون جنازهیشنننده بود یاقامت در فاو عصنننب

و اجسننناد  نینقل و انتقال مجروح را زده بود.  یارتباط یهاعراق هم پل

 «مشکل شده بود. یلیخ

 ریاز مسننن یاز اجسننناد را گوشنننه ا یآمد تعداد ادمیرا گفت  نیا یوقت

 یمدت .شدمیم یعصب یلیخ شدم، یجا رد م از آن یگذاشته بودند. وقت

از  دخواسننتنیها ماند. بچه زده یگذشننت گفتند ظاهرًا راه باز شننده و پل

وونس راننده آمب ند،یکه آمده بود مرا بب ییآقا نیاپنل عبور کنند.   یرو

 گریکه د ها نیا» گفت:!« ؟یبریچرا شننهدا را زود نم» . به او گفتم:ودب

 ایببرم؛ اون ببرم  یها را ک من آن کندیم یاند! چه فرق شنننده دین شنننه

 اشقهیشدم و  یچرا آن موقع عصنبان  دانمینم!« گریدو سناعت د  ،یکی

 نیا یکنیم خودیتو ب»را گرفتم و چسنننبناندمش به آمبوونس و گفتم: 

 ها زنده و آن میی. مرده مایرو یو م یگنذار یم تین اهمیب رااجسننناد 

قبه آمبوونس تا به ع یچند تا جسد را برداشت، گذاشت تو چارهیب« اند!

طرش آب منتقننل کننند. در راه متوجننه   دهند، تننا بنه آن   لیننببرد و تحو

 یکی ندیبی. مستدیای. مدیآیاز پشت آمبوونس م ییسروصدا شنود یم

 نیکه مجروح دهدیم یآمبوونس لیرا تحو ی. زخمستا ها زنده از آن
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 بداند که سرنوشت خواستهیکه م ییجا اسنت. از آن  کردهیرا منتقل م

 . کند یمشخصات او را حفم م شود،یاو چه م

از اصننفهان به جبهه  یخم. چون آن زرود یاز جنگ به اصننفهان م بعد

اش فالن او جانباز اسننت و خانه ندیگو یاعزام شننده بود. در اصننفهان م

ان اگر تو آن زم:» گفتی. مشنوند یکه با هم آشننا م  نیا جهیجاسنت. نت 

قدر از او  آن ،یکرد یمجبور نم یومرا به حمل و یشنندینم یعصننبان

 «شد. یم دیشه ات رفتیخون م

فکر  گریو د میفناو و ام القصنننر محاصنننره شنننده بود   نیآن زمنان مناب   

ل امام مسننتق پی. تمیشننو یکشننته م ای میرو یبه اسننارت م ای میکردیم

به  یکشد ، پا ت لیخوزسنتان تبد  عصنر یحسنن  ، که بعدها به لشنکر ول  

 که دوستان دمیدشنمن زدند، توانسنتند ما را از محاصره نجات دهند. شن  

. چون میشده ا دینداشنتند، فکر کرده بودند که ما شنه   یچون از ما خبر

از  یتر نادر. دکمیا دهیبه کجا رسنن دانسننتندیو نم میبرنگشننته بود میبا ت

من مأمور بودم خبر :» گفتیما م یهنا  یهنا و هم جبهنه ا   یهمکالسننن

 !«  میشهادت تو را به مادرت بگو

. بهمن دیبرگرد دهایپ دیگفتند با م،یگشننتیبه عقبه برم میکه داشننت یزمان

 یمناها یهواپ نیح نیبود. در هم سیخ نیمناه بود و بناران آمنده بود. زم   

 ،4ها اککردند به بمباران کردن سننناحل. دوشننن عراق آمدند و شنننروع 

ا ب  نیروهای خودی .کردندی( همه کار م مسنلسنل های سننگین روسی   )

 یادیز یسر و صدادوشکا شروع به شلیک به سمت هواپیما ها کردند. 

 میکرد یحرکت م یکه به طور خط یبود. من در دسنننته ا هپا شننند بنه 

                                                             
است که با توجه به شباهت آن به نام  «زمیعز» یبه معن یروس یادوشکا واژه - 4

 است.آن انتخاب شده یبرا DShKسالش  نیا یاختصار
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آمنندم « بخواب! بخواب!:» زد کننه  ینفر بودم فرمننانننده داد م نیآخر

 دیبا ای دمیخوابیفاضننالب م یتو دیبا ایفاضننالب اسننت.  دمیبخوابم، د

بود چرا  دهیفهم ادی. به احتمال زرمیبگ میتصم توانسنتم ینم سنتادم؛ یایم

بود.  منتهننا خوشنننبختننانننه  ی. چون آدم واردابمخو ینم نیزم یمن رو

 که به من برسد، دور زد و رفت.   نیقبل از ا مایهواپ

 کیبه  میدیتا رسننن میادامه داد طور نیبا همان ترس و اضنننطراب هم 

ها از هبود. بچ یبرآمدگ کیشننکاش  نیا ریکه ز ضیعر یلیشننکاش خ

 دیکه پر یکسننن نیهسنننت اول ادمی. دندیپریشنننکناش بنه نوبت م   نیا

که آن زمان  یانیک ی. و آقامینفر بود 40بود. حدود  یعباس میمحمدعل

مجلس بود هم با ما بودند. همه رد شننندند. من  در سنننرکانیتو ندهینمنا 

 یخال میرپایاز شننکاش بپرم، ز خواسننتمیکه م ینفر بودم. موقع نیآخر

ا گرفت دستم ر یکس دفعه کی. رمیها را بگشد. من فقط توانستم علف

 یتکه کمرم ناراح یدانیم» بودگفت: عباسنننی میباو. محمدعل دیو کشنن 

در  ونچ «خودت را بنناو بکش. تو را بنناو بکشنننم. توانمیدارد و نم

مثل  من  .رفته بود شیهاخورده بود و دو تا از مهره ریبسنننتان ت اتیعمل

 کیکه دوسننت داشننتم با   زدی. قلبم چنان مدمیگربه خودم را باو کشنن

 طور نیمه قهی. چند دقدیترکیداشت م ام نهیس را باز کنم. امنهیخنجر س

و  آمدندیم ماهایاگر هواپ ی. حتبکنم توانسننتمینم یکار .دمیدراز کشنن

    بلند شوم. میتوانستم از جا ینم کردند،یبمباران م

که  یودنفر ب نیتو اول» بود: نیگفتم ا میکنه به محمدعل  یاجملنه  نیاول

فت به من گ یانگار کستت» گفت:!« ؟ی! چطور شنند برگشننت یدیپر

   بود. یبیآدم عج یلیخ.« یپریمطمئن شوم که تو حتما م
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 و دادیقران بود،در جبهه به ما آموزش قرائت قرآن م یقار میمحمندعل 

که  یآموزش نیهسنت که در اول  ادمی. دیبخوان یجور نیا دیبا گفتیم

و  دیآن را بفهم د،یدرسنننت بخوان دیاگر بتوان:» گفنت یم داد،یبنه منا م  

قدم  نیاول نی. اشننود یخودش صننوت م  د،یکلماتش را درسننت ادا کن

رآن صوت ق عباسی میمحمدعلشهید « قرائت با صوت قرآن است. یبرا

 یخوب یهم بود؛ در واقع انسان روحان یخوب یلیداشنت. مداش خ  یخوب

 یلر یهایهم با او شنننوخ شنننهیبود. اهل کوهدشنننت لرسنننتان بود. هم

 .  میکردیم

 ییها القصر، آن ام -سنت که در جاده فاو  ا ادمیبود.  8والفجر  اتیعمل

 ییضننندهوا یها لوله ها یانگار عراق گفتندیم آمدند، یکنه از جلو م 

ها ! چون بچهزنندیم ییها را با ضدهوا اند و بچه آورده نییرا پا شانیها

 !رفتیاز بدنشان از دست م یقسمت کی

ه بود. اصاًل شد جیو کار گ یاز فرط خستگ یانیدکتر ک یشب بود. آقا 

را آورده بودند که سننوخته بود و وضننع  یرزمنده ا کی دیخودش نفهم

 یم    که در آتش  ینیزمبینداشننت؛ درسننت مثل سنن  یخوب یجسننمان

تخت گذاشتند و من  یشنده بود. او را رو  اهیپوسنتش کامال سن   ؛یانداز

 یرو .خواسننتم کمک کنم و او را بکشننم ودم،امداد ب یروهایکه جزء ن

 شیدر دستم ماند! پا شیپا دمیکه د خواسنتم پایش را صاش کنم  تخت

اًل ! اصنن نم؟یبیلحظه به او نگاه کردم که چه دارم م کیقطع شننده بود! 

که مجروش وحشنننت نکند پا را  نیا ی! به نظر خودم براه؟یداسنننتنان چ 

.مانده بودم چکارکنم یا چه بگویم. م کردنگاه دمیگذاشنننتم کنارش. د

ه ب ..تقاضنننا دارم. کیمن از تو » گفت:به سنننختی لب از هم باز کرد و

من تا آخر مثل غالم ابوالفضنننل  ،یطور که به من گفتمنادرم بگو همان 
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 یاهصحنه یلیخ .رود ینم ادمیوقت  چیاست که ه یا جمله نیا« !بودم

 بود.   یبیعج

 یول .بود 4901سال . گذرد یسنال از آن م  یاسنت که سن   یداسنتان  نیا

 تینظام حما نیکه چرا ما از ا نی. اگذاردیاش راحتم نمخاطره دیتجند 

کنم  یجمله اکتفا م نیتنها به ا سننت،یهمه سنناده ن یفهمش برا میکن یم

 د،یهر طور که دوسنننت دار دییایآنوقت شنننما ب م،یما برو دیکنه بگذار 

کنه آمند، گفت ما حق    یروز اول ینیخم ی. آقنا دین کن ارهکشنننور را اد

 . میمملکتمان را اداره کن میهر طور که دوست دار میدار

 شود یاست که چگونه م نیا شودیممطرش  جا نیکه ا یمهم سنوال 

وران در د عباسننی میمحمدعلشننهید مثل  یکه کسننان یفرهنگ و تفکر

طور  نیانقالب بنه وجود آوردنند و سنننپس بنا خود بنه جبهنه بردند و ا     

 م؟یرا به نسل بعد منتقل کن دندیجنگ

 یکه در امور فرهنگ یاز کسان یاریاسنت. ذهن بس  یسنخت  یلیخ سنوال 

ند، مشغول به هست یمسائل فرهنگ یکه متول ینیو مسلول کنندیم تیفعال

 م؟یهدش برس نیتا به ا میبکن دیموضوع است؛ چه با نیا

مسننائل  نیا دهدیما اجازه نم یو مل ینید هیبه نظر من ژن، ذات و روح 

ت اس نیائمه و فاطمه زهرا و مقدس ادیدر ما هست.  شهیصنفر بشنود، هم  

 میا داشته یسنع  شنه یداشنته اسنت. چرا که ما هم   مملکت را نگه نیکه ا

ا ت میهراسنننان باشننن دیکه با سنننتین نی. اعتقادم امیها را ادامه ده راه آن

نگ فره نیوجه امکان ندارد که ا چیبه صنننفر برسننند. به ه  یزیچ ندنک

 نیا میبه صنننفر برسننند. مهم آن اسنننت که ما بتوان  یو فداکار یندارید

  و بنه   میکن یروز، خوب قو یتهناجمنات فرهنگ   یپنا  اعتقنادات را، هم 
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. میاز خودمان شنننروع کن دی. اول از همه ما بزرگترها بامیهنا بپرداز  آن

 سواد و اطالعات داشتند! درما چق یمگر پدرها

بود  نیاز موارد ا یکی م؟یبشو طور نیا میتوانستچه شند که ما   دیدانیم 

 یعنی. کردندیم تیرا رعا نیها با خلوص و صننادقانه اصننول د  که آن

 یکه خدا به هر مسنننلمان یهمان واجبات دادند،یانجام نم یکنار خاصننن 

 :گفتیم ؛رحمت کند پدرم را. خدا دادندیاست، انجام م واجب کرده

درصنند از شننما، از نظر   45-40. سننتین یادیشننما دکترها فرق ز نیب» 

 ضیمر یخداوند شفا ی. ولدیسنوادتر هست کم یاباسنوادتر و عده  یعلم

ه داشننت تیواقعًا موفق دیخواهیو شننما اگر م دهدیم نیرا به دسننت منمن

تقوا  یاکه بر یفیتنها تعر.« دیتقوا را از دسنننت نده دیکن یسنننع دیباشننن

»  :گفتیبه من داده بود و م ادداشنننتی فترچهد کیبود؛  نیداشنننت ا

هم سروقت  گرتید یکن نماز صنبحت قضنا نشود و نمازها   ادداشنت ی

و  نی. همرفتینم یگرید زیچ چیدنبال ه« بده. ازیباشننند. به خودت امت

نماز بخواند.  دیکنه چرا انسنننان با  نیاز نمناز بود. ا  زد،یهرچنه حرش م 

بار  را به انحراش بکشاند. سه ناست که انسا نیدر کم طانیش:» گفتیم

به « ما را داشننته باش! یبه خدا بگو غلط کردم، خودت هوا ایپنج بار ب ای

 . میکن اشدهیچیپ خواهدی! اصاًل نمیسادگ نیهم

 ی. وقتخواهد ینم یدگیچیپ یلیخ شا ی. معانستین یمقوله سنخت  نید

 شا یبقتو بخوان، به ما یعنی «نیالصننناله عمود الد:» دیگویخداوند م

 بدون،عیما خلقت الجن واونس او ل:» گفتینداشته باش. پدرم م یکار

و حرش ت یعنیکه نماز بخوان.  ستین نیحرش گوش بده. منظور ا یعنی

 «چه کند. خواهد یکه م داندیرا خودش م اشهیگوش بده، بق
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ه ما پدر ک نیو نکته دوم ا میشویاست که ما صفر نم نینکته اول ا پس

که خودمان  میباشننن نیواجبات و اصنننول د تیمراقب رعا دیومادرها با

 نکنند و منحرش نشوند. دایمشکل پ  مانیوبالطبع بچه ها

ذاشننته کلت گ اشقهیرفتن به جبهه کنار شننق یاز دوسننتان من برا یکی

همان  اه نیبه جبهه بروم. ا دیاگر نگذار کشمیمن خودم را م یعنیبود. 

 حساس یهامملکتشان را در زمان ی. هوادیها هسنتند. نگران نباشن  جوان

 درسیم یطیدارند و انشنااهلل که در پناه امام زمان مملکت ما به آن شننرا 

 حضرت آقا را داشته باشد.   اقتیل که

 ثارگرانیا یو روح یدر مورد موارد موثر در سنننالمت جسنننم  لطفناً 

 .دییبگو

ه از او متعلق ب یخودش اسنت و بخش  یز براجانبا کیاز وجود  یبخشن 

سننالمت محور نه تنها جهت  یزندگ کی تیرعا نیجامعه اسننت. بنابرا

ه . خوشبختانه مجموعستیجامعه و کشورمان ضرور یخودمان بلکه برا

ا ت یو درمان یدولت و نظام در حوزه سنالمت نگاهش به مسنائل بهداشت  

 بتوانند میدواریام شننکر دارد. یاسننت که جا همتفاوت شنند یادیحد ز

 .ندیموفق شوند و آن را مثمر ثمر نما

ر ت اسننت که مهم ثارگرانیدوم  در رابطه با سننالمت روش و روان ا نکته

ز ا ثارگرانیاز سنالمت جسنمشان است و آن درک مسائل و مشکالت ا  

م جنگ و حف اثر گذاران در دیبا نیباشنند. مسننلول  یم نیطرش مسننلول

را از  ثارگرانیشنننهندا، جنانبنازان، آزادگان و ا   ده نظنام را اعم از خنانوا  

 ادارات کاغذ بازی یو خم ها چیو نگنذارند در پ  ننند خود بندا  نیمکلف

 کنند.  تیها را حما نااهالن آن یمانده شوند و در مقابل هجمه ها





 فرااهني عليرضا جاللي  دکتر   :   3فصل 
 

   ام اعالم شد. خبر شهادت من به خانواده 

 فراهانی دكتر جال لی گفتگو با

 مر كز قلب شهید رجایی رییس

 هشت سال دفاع مقدس یگرام ایثارگرو 

 

  !آقای دكتر لطفا خودتان را معرفی كنید

  هستم. بسم اهلل الرحمن الرحیم : من علیرضا جاللی متولد تهران

 اندید ؟ردوران تحصیل را كجا گذ

 كتوسننطه و دبیرسننتان را در تهران گذراندم و پزشنن  دوران ابتدایی ، م

ی اصننفهان و تخصننص و فلوشننیپ کعمومی را در دانشننگاه علو م پزشنن

 بیهوشی در دانشگاه علوم پزشكی  بقیه اهلل بودم .  

هشی ،علمی ، و اجرایی خود آقای دكتر شنمه ای از فعالیت های پ و 

 ؟بگویید

ت گروه مدیری .ت اول بودمدر  گروه بیهوشی دانشگاه بقیه اهلل جزء نفرا

از طرفی چون دانشننجوی دانشننگاه بقیه اهلل بودم به   .من بود به عهده  نیز

عنوان معناون اجرایی تمنا م كنار گروه را انجنام می دادم . بعند از فار       

التحصنننیل شننندن به عنوان رئیس بخش بیهوشنننی اتاق عمل به فعالیت  

مشغول شدم و جزء اولین فلوشیپ بیهوشی  قلب آغاز به كار كردم البته 
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سال عضو  40اهلل بود و تقرییا  ر دانشنگاه بقیه فعالیت علمی بنده بیشنتر د 

ت علمی آن دانشنننگاه بودم و در آموزش دسنننتیاران و فلوشنننیپ ها یاه

های  فعالیت داشننتم در موضننوعات پ وهشننی هم تعدادی مقاله و طرش 

 تحقیقاتی ارایه داده ام .

 ؟  دخار  از كشور هم بودی

 بله به مدت چند ماه در خار  از كشور بسر بردم .

 چطور شد به جبهه اعزام شدید؟

به علت  .مسنا ل داشنتم و پسر كوچك خا نواده بود   40كه  53در سنال  

م در جبهه و از طرفی بیماری پدرم مسلولیت دو حضور دو برادر بزرگتر

برادر وسطی شهید  04خواهر و مادر م بر عهده من بود تا اینكه در سنال  

ش آمد و بدون اینكه صننتی پیشنند و چند روز بعد از شننهادت ایشننان فر

نعی ایجاد شنننود با بچه های محل از طریق بسنننیج مسنننجد راهی هیچ ما

جبهه گیالن غرب شننندم چند روزی در منطقه گیالن غرب بودم تا كه 

د رسننول لشننكر محم :جبچه ها می گفتند  .بتوانم ورود به منطقه پیدا كنم

ر حال د اهلل در منطقه سنومار مستقر است و برای عملیات مسلم بن عقیل 

من نیز وارد آن لشننكر شنندم به عنوان تخریب چی  .جآماده شنندن اسننت

البته بعد از دیدن آموزش های وزم در عملیات مسننلم بن عقیل شركت 

كردم و بعند از آن بنه منطقه جنوب رفتم و در چندین عملیات از جمله   

 ا ت بعد از این عملی .حضننور داشننتم والفجر یك،  مقدماتی والفجر

ی دادند م تی می شد به من اطالعزمانی كه عملیاهر.بعدبرگشتم به تهران

 فتم . جبهه می رو بالفاصله برای شركت در عملیات به 

 یا در عملیات های دیگری هم شركت داشتید ؟آ
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بلنه تقریبنا چهنارده الی پنانزده مناه در كردسنننتان بودم و بعد از آن در      

، چهار و پنج ، والفجر هشتتت و ده  کیكربالی عملیات های 

 شركت كردم .

 خاطره ای از جبهه برای ما بازگو كنید ؟ 

بل از عملیات در گردان تخریب و به صنورت گروه  ،گروه و دسته  ق ما

 ی ورو نفیا د یدسنته بودیم زمان عملیات كه می شد به صورت سه نفر 

كه  ها گردان . بهملیاتی اعزام می شنندیم های ع به گردان ییا یك نفر

   زاملنذا افرادی كه با هم اع  تنهنا بودیم  ووارد می شننندیم خیلی غرینب  

 .شدیم خیلی هوای همدیگر را داشتیممی 

 گردان تخریب چگونه بود ؟ فضای

دی بودم از گروه تخریب چیان  كه دچار  هیچ  نوع آسنننیبی تنها فر من

اد تعدچهارده نفر بودیم از این  نشننندم در عملینات والفجر هشنننت كنه   

در  .ندیمها ما دند فقط من و یك نفر از ایندوازده نفر آنها شنننهید شننن

رزمندگان دو نوع بودند یك عده از  ،جبهه خط مقندم   گردان تخرینب 

این افراد متعبد خیلی مذهبی و اهل دعا و قرآن بودند و یكسنننری دیگر 

خیلی شنننلو  ، هیجانی ، نترس ولی در عین حال سننناده و بی ریا و اهل 

 كه اكثر شهیدان ما نیز از همین افراد بودند .  ؛تظاهر نبو دند

ب كننه بنا حضنننور  هنوز هم گناهی اوقنا ت در جلسنننات گردان تخرین   

  كنم كه در حقیقت یمی شود شركت م همرزمان دوران جنگ تشكیل 

در این جلسات  .خا طرات جبهه و جنگ در آن جلسنه تداعی می شنود  

عی ند پا و دست مصنووتان كه خسته  می شپس از گذشت ساعتی دوس
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من نیز به مزاش  .نددخود را در آورده و برای شوخی روی میز  می گذار

 پس من هم سرم را در می آورم و روی میز می گذارم .  می گویم 

ال حشنت یك دوستی داشتیم كه در  هآید در عملیات والفجر  ییادم م

؛ فوری بناوی پا  دپنایش را روی مین از دسنننت دا خنثی کردن مین هنا  

بچه ها  برای اینكه روحیه دیگر او ولی رابستیم که خون ریزی بند بیاید.

، یا زهرا طوری وانمود می كرد كه انگار هیچ  حفم شنننود با ذكر یا اهلل

 در فضنننای تخریب زیاد اتفناقی نیافتاده اسنننت. البته از این صنننحنه ها  

 .  داشتیم

 در طول جنگ مجروش هم شدید ؟ آیا

سننه بار شننیمیایی شنندم آن هم در كربالی پنج و حلبچه ولی مجروحی  

 كه نیاز به بستری باشد نبود . 

 ی پنج بیشتر توصیف كنید ؟باره كربال ردكتر د آقای

دوم كه خط شنننكسنننته بود و من هم كه جزء گردان میثم بودم با  شنننب

همراهی حدود  شنانزده ماشنین كه كامال پراز نیرو بود به سمت دریاچه   

البته به صنننورت چرا  خا موش در آن شنننب   .ماهی در حركت بودیم

ط ستاریك در وسط دریاچه یك جاده درست كرده بودند كه باید از و

یروها باید و ن یمگفته بودند در فالن منطقه بایسنننت  .آن عبور می كردیم

متوجه شننندیم   .ناگهانما در ما شنننین دوم بودیم .بعد از آن پیاده بروند

با سنننرعت از خط  متناسنننفنانه راننده ماشنننین اولی كه جلوتر از ما بود   

فرمانده گردان ما كه آقای  .خودمان گذشنت و به سمت عراقی ها رفت 

تا  سننرعت بگیر :جگفتوسننریع خود را  به ماشننین  رسنناند  ودمحتشننم ب

ها  ماشننین ما را با تیر مسنننتقیم مورد   بعثیگهان  نا جماشننین را بگیریم . 



11 عليرضا جاللي دکتر       

كریز  در یك صننند متری جلو خا .ا ایسنننتادما شنننین م .ندهدش قرار داد

ایم ولی من كه پ .تنا درپشنننت خاکریز پناه بگیرند  همنه بیرون پریندنند   

خواب رفته بود نتوانسنتم جا به جا شوم بنا براین با سر  خودم را به پایین  

 دم واوردم و داخنل مردابی كه در حا شنننیه بود افت پرت كردم  غلنت خ 

ها  هم  . عراقی تنا سنننینه ام در گل فرو رفته بود  .یین رفتمهمین طور پنا 

 بچه ها  مجروش مرتب شنننروع به پرتاب خمپاره كردند كه یكسنننری از

  .شنندند و عد ه ای دیگر هم سننریع خود را به پشننت خا كریز رسننا ندند 

ری یكس در اطراش منآنجا  .مودتالق گرفتار شنده ب من هم كه در آن با

ه پایین ک با  دو دستم آنها را گرفته بودم .بود دار و خورشیدی  رسیم خا

 ق مرا به طرشباتالندم  ولی یكی دو سنناعتی در همان حالت ما ترنروم.

 .دار دو سنننه نفر از آنجا عبور كردند  و. در همین گیرپایین می كشنننید

ی صدایم را كسن  متاسنفانه فریاد زدم  تا یكی بیاید و من را بیرون بكشند  

 .نشنید

كم كم هوا داشننت روشننن می شنند و خطر دشننمن بیشننتر می شنند تا     

تما م بدنم  ولی .خودم را بیرون بكشمتوانسنتم  وخره با سنختی بسنیار   اب

   ودم را به پشت خا كریز رساندم . سینه خیز خ .زخمی شده بود

فننامیننل من جاللی  نننام در خالل این حننادثننه اتفنناقی دیگری نیز افتنناد .

 وز اولفراهانی اسنننت یك فرا هانی دیگر در گردانمان بود كه هما ن ر

ار ک نیشننباهت نام فامیل من با شننهید فراها .در آن عملیات شننهید شنند

ده  .دنواده ام اعالم شتتبه خاخبر شتتهادت من  خودش را کرد:

آتش دشننمن  .م اوضنناع خوبی نداشننتیم یدوازده روز ی كه درگیر بود

 زهاروآن   که منجربه شنهادت تعدادی از بچه هاشد.  سننگین بود آنقدر

 .تیمسخبر سالمتی خود را به خانواده بفر تانبودهم که ایمیل و یا پیامك 

نواده پیچیده بود ما هفت هشت ده روزی بین خاادت  خالصنه خبر شنه  
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 البته من هم شنیمیایی و زخمی شده  .ماین كه با خا نواده تما س گرفتتا 

   .بودم

آتش  كه ،كربالی پنج در روز هنای آخر جننگ   منطقنه  در خط مقندم 

 00دشمن مرتب آن منطقه كوچك را روزی  ،دشمن بسیار  سنگین بود

بنار بمبناران می كرد و برای ما كه جبهه و جنگ را تجربه كرده    40الی 

چه برسنند به کسننانی که تازه وارد بودند.   بودیم واقعا قابل تصننور نبود

 هرلحظه درانتظار شهادت به سر می بردیم.

 دهیرفته شنندر دانشننگاه پذبنده ، 4905در سننال یعنی   ،البته آن روزها 

 بودم و آن ایام دانشجوی رشته پزشكی و مشغول به تحصیل بودم . 

 ؟كردیدمی دكتر زمان جنگ به بعد از جنگ هم فكر  آقای

فكر نمی كردم كه ما زنده بما نیم من همیشننه چها ر كلمه در ذهنم  البته

  .سنرباز ، سنگر ، تكلیف ، توفیق   :مو زندگی برای خودم دا شنتم و  دار 

كه  مكه  آمدم به مركز قلب شننهید رجایی گفتم سننربازی هسننت روزی 

م انجام هسننننگرم میز و اتاق محل كا رم اسنننت و هر كاری كه می خوا

كه خدا به من  اسننتها توفیقی  همه این .اسنناس تكلیف اسننت  بردهم 

 عنایت كرده تا خدمتی را به مردم ارایه دهم .

 فكر می كنید عوامل موفقیت شما چه بوده است ؟   

 ی وظیفه بوده است .ون انجام داده ام همه تكلیف و اداكاری تا كن هر

 جسمی ایثا رگران چه پیشنهادی دارید ؟ وبرای سالمتی روحی  

ا ی خوبی تدارك دید از جمله برنامه های گران برنا مه هید برای ایثاربا

روز لفته بسیج و هفته دفا ع مقدس و سا، ورزشنی به منا سبت ه فر هنگی

       ی انقالب اسننالمی كه می توانسننتیم مراسننمی داشننته با شنننیم و     پیروز
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 موشابا توجه به اینكه آنها حس  می كنند فر .مه های مختلف دیگربرنا

 .ان نمی كندكسننی نگا هشنن دیگر شننان این اسننت كهسنناحسننا .ه اندشنند

نین اتفاقی  می افتد و دیدارهایی با ایثار گران چاكنون خوشنننحالیم كه 

بنه آن هنا بهنا داده            امور ایثنار گران صنننورت می گیرد.  تراز سنننوی دف

كاری به آن صورت كه جدی  حقیقتدربه لحاظ جسمی  اما می شنود. 

 اكثر ایثار گران از زباشننند برای آنان هنوز انجام نشنننده در این مركز نی 

ند . ا هكه باز نشسته شدنینباز كم داریم و یا اهسنتند و جا  خانواده شنهدا 

 گران بوجود آمده است .كل اون حس خوبی در بین ایثار ورولی به ط

لوش  د  یكالبته در مرا سنم روز جانباز بدون اینكه اطالع رسانی شو  

از آن هم چندین مراسنننم  دبه آنها تقدیم شننند و بع تقدیر و یك هدیه 

یم در تصمیم گرفت .دیگر داشنتیم كه كم كم برای آنها عادی شنده بود   

نیز دعوت كنیم . یكی از  را واده این عزیزانمجننالس آینننده هم خننا ن

كارها ی دیگری كه در این مركز صننورت گرفته این اسننت كه سننعی   

 یم .هرا در اولویت قرار دآنها  ،كرده ایم در استخدام ایثارگران

 تان كی بود ؟ دوره زندگی بهترین

دانشننجویی با این كه از نظر مالی شنناید شننرایط خوبی نداشننتیم     دوره

   .ر بودشیرین ت

 

 





 ذاکریانابوالفضل    دکتر   :  4فصل 
 

  یجانباز یآن روزها

 دكتر سید ابوالفضل ذاكریانبا  ییگفتگو

 رئیس انجمن علمی ارگونومی و مهندسی فاكتورهای انسانی ایران

 هشت سال دفاع مقدس یجانباز گرامو

 

هایش ی زندگی آدمخواهیم از سنرزمینی بهتر بدانیم باید قصه وقتی می

دانیم ورق، ورق تنناریخ این كشنننور شنننرش  را بخوانیم. اگرچننه می

های مردم این سنننرزمین اسنننت؛ اما شننناید هیچ دورانی را مثل حماسنننه

ریخ، ا. انگار در این مقطع از تیمهای دفاع مقدس تجربه نكرده باشلسنا 

كردند امور دنیوی و مظاهر آن بود. نه مدالی بنه تنها چیزی كه فكر نمی 

ای. باوركردنی نیسنننت كه گاه تا آخرین بنه سنننینه داشنننتند و نه حرفه  

 ماندند.  لحظات زندگی و حتی بعد از شهادت نیز گمنام می

 !لطفًا خود را معرفی بفرمایید

در تهران،  4910دكتر سنننید ابوالفضنننل ذاكریان هسنننتم، سنننوم خرداد  

در خننانواده مننذهبی و  .دریكی از محالت قنندیمی تهران بنه دنیننا آمنندم 

السنننالم بزرگ شننندم. پدر و اجداد پدری از ذاكران بیت علیهذاكر اهل

بیت و پدرم از مریدان شنهید نواب صنفوی هسنتند. یك برادر و دو    اهل

ت، های سنننید علی و زینب سنننادانام خواهر دارم. همچنین دو فرزند به

وی تا قبل از تولد فرزندان  .شنننده تهران اسنننتمسنننرم متولد و بزرگه
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ذاشتند گوسیما بودند و با تولد فرزندان كار را كنار  كارمند رسمی صدا

ترین اصنننل یك زندگی مشنننترك اسنننت  مهم و به تربیت فرزندان كه

 پرداختند.

 تحصیالت خود را در كجا گذراندید؟

ی منیریه و چهار سال متوسطه را در دوران ابتدایی و راهنمایی در منطقه

دبیرسننتان رهنما تهران در همان منطقه تحصننیل كردم. بالفاصننله پس از 

در آزمون ورودی دانشگاه شركت  4901اتمام دوره دبیرسنتان در سنال   

از دانشگاه  4940ای پذیرفته و در سال كردم و در رشنته بهداشنت حرفه  

لیسانس در رشته موفق به اخذ فوق 4940التحصیل و در سال ن فار تهرا

عنوان دانشننجوی نمونه كشننوری ای و در همان سننال بهبهداشننت حرفه

انتخاب شنندم و در همان سننال به اسننتخدام دانشننگاه تهران درآمدم؛ و   

خار  كشور  PhDهمین انگیزه باعث شند كه درخواست بورس برای  

باوخره تصنننمیم گرفتم كه با هزینه  .قت نشننندرا بنمنایم كه با آن مواف 

كه نیاز كشننور بود و از طرفی  ای شننخصننی در كشننور مالزی در رشننته 

متخصنص در این رشنته هم خیلی كم بود ادامه تحصیل دهم و موفق به   

اخنذ دكترای ارگونومی شننندم. پس از مراجعنه به ایران در این رشنننته    

رگونومی و مهندسنننی عنوان رئیس انجمن علمی امشنننغول فعالیت و به

 وظیفه هستم. فاكتورهای انسانی ایران در حال انجام

 های انقالبی از چه زمانی بود؟شروع فعالیت

از زمان راهنمایی در آسنتانه انقالب با شركت در اجتماعات خیابانی در  

مناطق تهران، با دیگر دوسننتان مراتب وفاداری خود را به اسنننالم و امام  

ه و تا پیروزی انقالب درصحنه باقی ماندم. ازجمله خمینی )ره( نشان داد

ه یمهایم در دوران راهنمایی راه انداختن تظاهرات در مدرسننه علفعالیت
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تان و ام شد و با پیگیری دوسشاهی بود كه منجر به دستگیریرژیم سنتم 

 خانواده بعد از مدتی آزاد شدم.

گی حضننور های فرهندر تمام تشننكل 01با ورود به دانشننگاه در سننال  

مقام جهاد دانشگاهی دانشكده ابوریحان عنوان قائمبه 08داشتم. در سال 

مقام جهاد دانشنگاهی دانشكده بهداشت و سپس عضو  سنابق و بعد قائم 

شنننورای مركزی انجمن اسنننالمی دانشنننجویان دانشنننكده بهداشنننت و  

ابوریحنان فعنالینت و بعندازاینكنه بسنننیج دانشنننجویی شنننكنل گرفت        

ر های اخیفرهنگی در این تشننكل داشننتم. در سننال  های مسننتمر فعالیت

سننال  5عنوان مدیر سننابق اداره فرهنگی اجتماعی دانشننجویی به مدت به

 بهداشننتكتاب علمی درزمینه  0مشننغول به كار بودم. در حال حاضننر  

. دارم چاپ زیر دیگر كتاب 1 و نموده تألیف ارگونومی و ایحرفنه 

 .دارم شده منتشره علمی مقاله 90 حدود همچنین

 آقای دكتر از كی وارد جبهه شدید؟

زمانی كه كالس سننوم راهنمایی بودم از طریق امور تربیتی  4900سننال 

روز به اطراش پاوه كردسنننتان اعزام شننندم. همین  40مدرسنننه به مدت 

عنوان نیروی پشننتیبانی به 00اسننفند سننال  18بازدید مشننوقی شنند كه در 

ر در جبهه تا اواخر خردادماه بندون آموزش به جبهه بروم و این حضنننو 

 های مختلفی مثلطول كشید. همچنین از آن به بعد در عملیات 04سنال  

 و مرصاد 5و  7المقدس ، بیت5، كربالی 01و  8بدر، والفجر 
محمد  14هایم به جبهه در آن زمان در لشكر و... شنركت داشنتم. اعزام  

هایم در سنننیدالشنننهدا بود و بیشنننتر فعالیت 40رسنننول )ص( و لشنننكر 

هننای رزمی، تخریننب و منندت كمی هم در ادوات بود. اواخر گردان

ر اهلل حضوجنگ بیشنتر در واحد اطالعات عملیات لشنكر محمد رسول  
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در لشكر  5و قسنمتی از كربالی   8داشنتم؛ اما در عملیات بدر و والفجر  

 هاشم، تخریباصغر، قمر بنیلشنكر سنیدالشنهدا درگردان های علی    40

 و... بودم.

 جاذبه جبهه چه بود؟

های معنوی، اخالقی مجسنننم كه توانم بیان نمایم. اسنننوهدو نكته را می

كرد و نمونه بارز آن فرماندهان نظامی كم انسنننان را مجنذوب خود می 

عنوان مردان پارسا و شجاع باعث شده بود كه انسان را سن و سال كه به

شوم جبهه غافل ن از تا نكته دوم كه برایم اهمیت داشتزده كند. حیرت

ل یكی به اسنننتقباشنننهادت بهترین دوسنننتانم بود كه در آغوشنننم یكی 

شد كه دل كندن از آن فضای معنوی ها باعث میرفتند. اینشهادت می

 برایم غیرممكن باشد.

 اید؟در مدت حضور در جبهه آیا مجروش هم شده

شد بار، تیری، تركشی نصیبم میبله در مناطق عملیاتی هرچند وقت یك

پای راسنننت اصنننابت كرد در عملیات  مثاًل در عملینات بدر یك تیر به 

تركش به  8پای چپم خورد. در عملیات والفجر تیر دوشننكا به 8والفجر 

كه باعث خونریزی خوردبه سرم  یتركش 5ی و در كربال  ،و كمر پشت

مغزی شند. چندین بار هم شنیمیایی شدم البته خداوند لطف و مرحمتی   

 هر حال یادگاری با خوددارم.ه ت از هر عملیات بكه به من داش

های دریاچه سنننیدالشنننهدا در نزدیك 40، لشنننكر 8در عملیات والفجر 

عراق برای  .نمنك یننك عملیننات برای تثبینت مواضنننع خود انجنام داد   

ولی رزمننندگننان اسنننالم مقنناومننت   ؛خیلی تالش كردگیری بننازپس

یكی از این كردننند كننه این ننناحیننه فنناو را از دسننننت ننندهننند. در می
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 ،دنفر بو 40د نیروهننای مننا كمتر از كننه تعنندا ،هننای شنننندیننددرگیری

رزمندگان ما با زیركی تمام توانسنننتند با این تعداد كم حمله دشنننمن را 

شكا در همین گیردار یك تیر دو .نفس برسندد تا نیروهای تازهندفع نمای

ها هم شهید شدند. با دستور من زخمی و دو نفر از بچه ؛پای من خوردبه

در  .فرمانده شنهیدمان حا  حسننین اسننكندرلو ما را به عقب انتقال دادند 

ادم فقط ی .اثر خون زیادی كه از من رفته بود هیچ حس و حالی نداشننتم

گونه در آن لحظه هیچ .آیند منا را داخنل ینك پی ام پی گذاشنننتند    می

 مثل كسننی بودم كه درقیدحیات نیسننت و به  هوشننیاری نداشننتم كامالً 

درحالیکه فکر می کردند شهیه همین دلیل ما را به قسنمت شنهدا بردند.   

یكی از دوسننتان كه اكنون پزشننك ند. من را به عقب برگرداندشننده ام 

ها گشننت و از بچهبه دنبالم می و امشنندهدانسننت به كجا اعزامنمی شننده

هدا پتوهایی كه روی ش ،ی پیدا كردنمبرااو  ؟جسید كجاست :جپرسیدمی

را پیننداكرد و  زد و بنناوخره منمی یكی كنننار انننداختننه بودننند را یكی

 شد. مبودنمتوجه زنده

از آنجنا ما را به فرودگاه اهواز انتقال   !جهنوز زننده اسنننت  وا:جفریناد زد  

به لحاظ سنننقوط هواپیمای  .برای اعزام به تهران موفق نشننندم ؛ امادادند

ناچار ما را با قطار به قم التی و ناامن بودن فضنننای هوایی بهشنننهیند مح 

بردند و در یك بیمارستان كه در آن زمان شرایط درمانی خوبی نداشت 

قدر شدت جراحت و عفونت زیاد بود كه مجبور ولی آن .بستری كردند

ها سنننریع من را از قم به شننندم خنانواده را از حنال خود بناخبركنم آن   

   هران انتقال دادند.ستان مهر تبیمار

 40ازآنكه بهبودی نسنننبی به دسنننت آوردم مجدد از طریق لشنننكر  پس

سنیدالشنهدا به لحاظ سابقه قبلی كه در جبهه داشتم در عملیات كربالی   

 شركت كردم. 5
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دارم كه جزء اسننناد جنگ شننده و در  5یك خاطره از عملیات كربالی 

اسننت در آن  شنندهچاپ 08روزنامه جمهوری اسننالمی ایران در سننال  

عملیات بعد از شهادت فرمانده گروهان افتخار مسلولیت گروهان به من 

واگذار شند. در میان نیروها دو برادر كه از شنهرسنتان ساوجبال  به این    

جی زن و دیگری كمك عنوان آرپیشنننده بودنند یكی بنه  منطقنه اعزام 

به كردند. ناگهان یك خمپاره جی زن در جبهنه منا را همراهی می  آرپی

هایی جی بود اصابت كرد و موشكپشنت سنر برادری كه كمك آرپی  

پشننتی وی بود در اثر آتش دشننمن منفجر شنند و ایشننان به   كه در كوله

جی زن درجنه رفیع شنننهنادت نائل شننند. من به برادر دیگر یعنی آرپی   

او حتارتتر نبود  ولی  !ججنننازه برادرت را بننه عقننب برگردان :جگفتم

ر اگ :جت را از دسنننت بدهد به من گفتخواسنننت عملیاو نمی برگردد

 جبرم و اگر شنهید شدم هردوی ما را باهم ببرید. زنده ماندم كه آن را می

برادر شهیدش و ایشان هم در همان عملیات شهید و به خیل دیگر شهدا 

وقت پیوسننت. این خاطره برای همیشننه در ذهنم ماندگار اسننت و هیچ   

 شود.پاك نمی

 ؟دكردیفكر میجنگ هم درزمان جنگ به بعد از 

گفتند كه چرا درس را دانشنننجو بودم همه می 05عنوان در سنننال هیچبه

دادم آیا مملكتی وجود خواهد ها پاسنننخ میرهنا كردید، در جواب آن 

داشت تا بتوانیم ادامه تحصیل بدهیم و به آن فكر كنیم. این روحیه اكثر 

 .رزمندگان زمان جنگ بود

 آمدی؟با مجروحیت چگونه كنار 
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هم شناكرم یك قسنمت كوچكی نصیب    را كنم و خدابه آن افتخار می

هایش سخت است ما شند، كه شنرمنده شنهدا نباشنیم. واقعًا بعضنی رنج     

 بخش است.هایش برایم شیرین و لذتولیكن باوجود تمام سختی

 زندگی؟ روزهایبهترین 

قدم به شنننهدا كردم یكچون احسننناس می ،یجانباز آن روزهای

 م.ه اتر شدنزدیك

 در زمان جنگ كدام است؟ هایتان ترین خاطرهتلخترین و شیرین

ن هایی كه ساكام الرصاص با دو نفر از بچه در وسط عملیات در جزیره

 هوس ت:جها گفیكی از آن .رزم بودیمآباد تهران بودند هممحلنه ننازی  

ره بنناوخ جمم بیناور م تنا آخر دوا تواناگر چنای نخورم نمی  .چنای كردم  

د. با تالش هر طریق شنننده این چای را درسنننت كن  به تصنننمیم گرفت

درب  .عراقی چند قوطی كمپوت پیدا كرد فراوان دریكی از سنننگرهای

به قوطی خالی  .ها دادتویات داخل آن را به بچههنا را بناز كرد و مح  آن

جی را باز كرد و آتش را و دو سه تا خر  آرپی سنیم آهنی تلفن بسنت  

باوخره در آن آتش سنگین چای درست  .جوش آمد آب .روشنن كرد 

ام نه كنه خواسنننت بخورد یكی از معاونین گردان ب  را اولین چنای  .كرد

شهید  ،داد. دومی را كه آماده كرد اوهید ایرلو آمد و چای خود را به شن 

ها بود وارد شننند و به ایشنننان داد. برای  های آنمحلیقبنادی كنه از هم  

د موفق نشنند و دسننتور کندوم كه خواسننت مجدد چای درسننت  مرحله

 نشینی داده شد.عقب

 هابچهبا  :افتماسنننفند به یاد آن می 1هرسنننال ترین خناطره كه  امنا تلخ 

در  كنار دریاچه نمك در شننانه جاده دراز   ، 8درشننب عملیات والفجر 
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زدند و همین هنا مرتنب آن جاده را با منور می  عراقی.  كشنننینده بودیم 

 راحتی درها بهباعث شنده بود كه وسنط جاده كاماًل روشنن شود و بچه   

 دید دشمن قرار بگیرند. 

اصننغر لشننكر ده كه از این وضننع شننهید اسننكندرلو فرمانده گردان علی

اد لند فرید نشوند با صدای ببیشتری شهی یهاكه بچهنگران بود برای این

 ؟جیكی نیست كه این آتش را خاموش كند :جزد

 و مثل برادر باهم زندگی بودیم یك همكالسنی داشنتم كه همیشه باهم  

 کی از میان مامحمد بایبوردیبود.  محمد بایبوردیاسنننمش كردیم می

پتو از سنگر برداشت و به سمت آتش حركت كرد و آن منور و آتشش 

ید سننن :جگفتذوق وشنننوق با  را خاموش كرد. وقتی به عقب برگشنننت

ه از سنگر باو آوردم سنرم را ك  ؟!جدیدی چطور آتش را خاموش كردم

ناگهان تیر مسنننتقیم گلوله قناسنننه به  .كردمبه چهره او نگاه می داشنننتم

تصویر چهره ملكوتی  .سنرش اصنابت كرد و برای همیشنه جاودانه شند    

ی شننندنگاه فراموشاین شنننهیند غرق در خون در زیر نور منورهنا هیچ  

 نیست.

ها مختص آن مقطع زمانی بود یا اكنون آیا شنننرایط جبهه و فداكاری

 ای از آن را داشته باشیم؟توانیم گوشهنیز می

اگر بخواهیم این تفكر را احیننا كنیم بننایند رفتننارهننای خودمننان را تغییر  

دهیم. جوری رفتار كنیم كه دیگران فكر كنند این آدم، همان آدم زمان 

داریم تا برای كنم كه آن حال و هوا را نگهیجنگ اسنننت. احسننناس م 

دیگران الگو باشنیم. همچنین راه درست كه نمونه عینی آن رفتار است،  

ت كه این اسننن مپیشننننهاد .تر واقع شنننودتواند مفیدتر و موفقبه نظرم می

ای خود ایثارگران با رفتار و منش خود نمونه بسنیار خوبی باشند. خاطره 
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شنت سال دفاع مقدس كه به علت عارضه شدید  از یك جانباز دوران ه

مو  گرفتگی در آسننایشننگاه بسننتری بود دارم. در دیداری كه با ایشننان 

داشتم به من گفت: ما مدیون مردم هستیم مردم بودند كه انقالب كردند 

ها نبودند معلوم نبود كه ما اآلن در كجا و فضنننا را حفم كردند اگر این

ن ند تا عمر دارم مدیودالم را به ما برگرداناین مردم بودند كه اس .بودیم

های ناشی از جنگ بعدها به شهادت این مردم هسنتم. وی در اثر بیماری 

 رسید.

 كار كرد؟برای سالمتی جسمی و روحی ایثارگران باید چه

سنننال در جبهه بودند و اآلن در كنار  هایهسنننتند رزمندگانی كه سنننال

 داشتی در جامعه دارندكنند؛ و بدون هیچ چشمفروشی میخیابان دسنت 

هننای خواهم بگویم مردان دیروز جبهننه انسننننانكنننند. میزننندگی می

تظار كشننیدند ولی كمترین ان را ادعایی هسننتند، كه بیشننترین زحمتبی

سنننالمت آنان توجه وی ه بهها نگاه كرد. باید بناید كمی به آن  .رادارنند 

زیرا  ؛های پزشكی قراردادداشنته باشنیم باید آنان را مرتب تحت مراقب  

هند. دها بیشننتر خودشننان را نشننان می  در اثر باو رفتن سننن این بیماری

های واقعی مملكت هستند و اگر اتفاقی در كشور ها سنرمایه درواقع این

 د.فشانی هستنماده جانها هستند كه در وسط میدان آپیش بیاید این

 تان چیست؟ورزش موردعالقه

نوردی های صننخرهم. همچنین آموزشه اهای غواصننی را دیدمن دوره

نننه  .دادمام تننا حنندود زیننادی هم راپننل انجننام میكوهنوردی را دیننده

ای كه متأسفانه به دلیل مشكالت جسمی كه دارم امكان صورت حرفهبه

 ادامه آن برایم وجود ندارد.
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 ترین دوره زندگی خود را بیان فرمایید؟ به

 زمان جنگ

 سخن آخر؟

گویند ایشننان زمانی می ؛لی اسننت از یكی از شننهدای زمان جنگقونقل

مش لحظه چشكردند یككه خود را برای نبرد با دشنمن بعثی آماده می 

كه حاضننرم جانم را بدهم ولی  امام خمینی )ره( افتاد و گفتبه تصننویر 

فقینه پناك نشنننود. تفكر همه این بود. ما هرچه   ه ولیاین لبخنند از چهر 

داریم از همین امام و رهبری اسنننت؛ و اگر فاصنننله گرفته شنننود معلوم  

عنوان یك سننرباز كوچك نیسننت سننرنوشننت ما چگونه رقم بخورد. به 

كنه تمنام سنننرمنایه این ملت و     م رهبرمنان یم تنا جنان دار  یكنتالش می

 مملكت است را رنجیده نكنیم.
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 بادبزن کی

  یبا استاد دکتر عباس ربان گوو گفت

 هشت سال دفاع مقدس یگرام ایثارگر

 جنگ نیریتلخ و ش یروزها ی درباره

خاطرات و  نیخرمشنننهر را از بهتر یآزاد یدکتر ربنان  یجنناب آقنا  

 .  داندی در جبهه م حضوردوران  زیرا ن اشی دوران زندگ نیبهتر

 

 د؟یکن یلطفًا خودتان را معرف

 ی خانواده کیخوراسگان اصفهان در  ی در منطقه 4991در سنال   بنده

 آمدم. ایبه دن نیمتد

 یرا در کدام مدارس سنننپر رسنننتانیو دب ییراهنمنا  ،ییابتندا  دوران

   د؟یکرد

خوراسگان گذراندم و  ی واقع در منطقه یارا در مدرسه ییابتدا دوران

 نیرو معروفت نیاز بهتر یکیادب که  ی را در مدرسننه رسننتانیدوران دب

 اصفهان بود، به اتمام رساندم. یها مدرسه

  د؟یکرد لیکدام دانشگاه تحص در
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در دانشگاه  4959در سال  پلم،یو گرفتن د رسنتان یاز اتمام دوران دب بعد

فار   4900-4953قبول شنندم و در سننال   یپزشننک ی تهران، در رشننته

 شدم. لیالتحص

 ی      و فرهنگ ییاجرا ،یپ وهشننن ،یعلم یهننا تیننچننه فعننال تنناکنون

 د؟یا داشته

 رند،یگفوق تخصص ب ایتخصص  خواهندی که م یاست پزشکان یعیطب

 یددمقاوت متع دیاسات گریرا ارائه بدهند و من هم مانند د یمقاوت دیبا

اسنننتاد تمام  ی و بعد به درجه یاریاسنننتاد ی ام و به درجه را ارائه داده

 .دمیرس

 د؟یرا انتخاب کرد یجراح ی شد که رشته چه

 ر آنرشته، به جبهه رفته بودم و د نیدر ا لیاز تحص شیآن که پ لیدل به

ه بود ک نیبه جراش دارند. ا ا یکه واقعًا احت دمین دی را م ینیجنا مجروح 

 میها هرتب شهیرا انتخاب کنم. چون هم یجراح ی گرفتم رشنته  میتصنم 

 رشته قبول شوم. نیخوب بود، توانستم در ا

 د؟یوارد جبهه شد یچه سال از

که با  53 -00سننال  یعنیاز دانشننگاه،  یلیالتحصنن بعد از فار  بالفاصننله

 شنروع جنگ مصادش شده بود، وارد جبهه شدم. از همان آغاز جنگ، 

هران ت یعلوم پزشننک از پزشننکان دانشننگاه  یهمراه دوسننتانم که تعداد

 یها خودمان وارد جبهه یقلب ی بودند، خالصننانه و با خواسننت و اراده 

 . میگذاشتی وقت م نیمجروح یو با جان و دل برا میجنگ شد

 د؟ییبگو مانی جنگ برا از
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 طیشرا نینشنده بودند و کار در ا  یها سنامانده  جنگ هنوز جبهه لیاوا

 قیشد و از طر سیتاس« احمر سازمان هالل»که  نیسخت بود. تا ا اریبسن 

. دندشیم میها اعزام و در مناطق مختلف تقس سنازمان افراد به جبهه  نیا

که  یاول جنگ و دوم مردم عاد م؛یدر آن زمنان ما دو معضنننل داشنننت  

 چیه گریو درمانده شده بودند. در خرمشهر و اهواز د سنرپناه ی ب یهمگ

همه از شهر رفته  رایز ؛را مداوا کند نیوجود نداشنت تا مجروح  یدکتر

. در آن پرداختی م نیمجروح یمنا بود کنه به مداوا   میبودنند و تنهنا ت  

 ازیو ن تیاحسننناس مسنننلول  م؛یزمان بود که جذب جبهه و جنگ شننند

منطقه ما را بر آن داشت که به صورت داوطلبانه، با جان و دل در منطقه 

ع . آن اوائل و با شننرومیمردم و کشننورمان بجنگ یو خالصننانه برا میبمان

    و  دننندیننجنگی بودننند کننه بننه صنننورت خودجوش م یجنننگ، جوانننان

 نداشتند.   دنیدر جنگ یا تجربه

   د؟یشرکت داشت ییها اتیچه عمل در

 و... المقدس، مرصاد تیب ن،یفتح المب اتیعمل

 د؟یکردی هم م لیزمان جنگ تحص در

هننا،  در جبهننه نیمجروح یزمننان بننا مننداوا زمننان جنننگ، هم! در البتنه 

که خوشبختانه هم در بورد و  دادمی امتحانات بورد و تخصنص را هم م 

نم اقرار ک دیبرتر را از آن خود کردم. با ی رتبه گریهم در امتحناننات د  

که در جنگ  لیدل نیدرجه رسننناند. به ا نیجننگ بود که ما را به ا  نیا

 یاریسب یو اطالعات علم میگرفتی م ادی گریکدیرا از  طالباز م یلیخ

. دکتر میآموختی هنا بودند، م  کنه در جبهنه   یرا از اسنننتنادان بزرگوار 

و  ندددر کنار ما بو شنننهیبودند، هم دین اسنننات نیاز بهتر یکی کنه  محقق



 : آن روزها خط مقدم  11

به جرات گفت  توانی کشننور متحمل شنندند. م  یبرا یاریزحمات بسنن

 است. شانیاز آن ا« زنده دیشه»لقب 

  د؟یهمراه شما بودند را نام ببر شهیکه هم یتن از دوستان چند

دکتر  ،یدکتر ظفرقند ،یفیرشننریهمچون دکتر محقق، دکتر م یدیاسننات

تر دکتر نورباو، دکتر کاسننب، دک ،یدکتر ارشنند ،یمیدکتر کر ،ینجف

دکتر  ،یدکتر احمد ،یدکتر تقو ،یدکتر سنننادات، دکتر بغنداد  ،یتیآ

اه با . همر.دکتر پورخامنه و.. ،یاباسنننهل، دکتر محفوظمنانندگار، دکتر   

هه آماده رفتن به جب شهیشناخص بودند، هم  یاز نظر علم هک دیاسنات  نیا

ته کردند. الب یمعرف «یاضنننطرار میت»کنه منا را بنه عنوان     نیتنا ا  م،یبود

 تی)ره( فعال ینیخم امام مارسنننتانیهم بودند که در ب یگرید یدکترها

را  نیاز مجروح یبود. چرا که بعض دیمف اریحضنورشان بس کردند و ی م

و در آن زمان تنها  میکردیتهران منتقنل م  یمنارسنننتنان هنا   یبنه ب  دین بنا 

 )ره( بود.ینیامام خم مارستانیدر تهران، ب یدولت مارستانیب

  ست؟یشما چ شرفتیپ عوامل

 لیلد نیبود. به ا میدر طبابت و درس ها شنننرفتیپ یعامل اصنننل جنگ،

 ،یکاریدر جبهه بودند که به هنگام ب یبزرگوار دین جنگ، اساتکه زما

جنگ، باعث . در اصل گذاشنتند  یم ارمانیدر اخت یادیز یمطالب علم

کشنورمان شد. اگر جنگ نبود، چه در علم و چه در صنعت و   شنرفت یپ

 .میکرد ینم شرفتیحد پ نیاموارد، تا گرید

 د؟یکن انیب مان یرا برا دیکه از جبهه دار یخاطره ا نیبهتر

آن چه در ذهنم  ی. ولنیریاسننت؛ هم تلخ و هم شنن  اریکه بسنن خاطرات

 نیتر یادماندنی و به نیاز بهتر یکی. میگو یم تان یمناننده، برا  



10 عباس رباني   دکتر        

هرگز آن روز را فراموش خرمشتتهر استتتت.  یختارراتم، آزاد 

 کنه به  نیفت  المب یشنننهندا  اتین دارم بعند از عمل  ادین نخواهم کرد. بنه  

 یوالرودخانه ای ح یکیکه در نزد انیما را به مك م،یرفت یسنوسنگرد م 

 یمداوا یخرمشهر بود، بردند. در آن جا پایگاهی را برا -اهواز یجاده 

  . ما هر چه می توانسنننتیم پیشنننروی  میکرد جادیها و مجروحین ازخمی

ا . در شب پیروزی بمیشند  یمی كردیم و هر لحظه به پیروزی نزدیك م

برانیم؛ آن شننب تمام   بیروندشننمن را از خاك مان  تمام قوا توانسننتیم

رزمندگان آسننمان تاریك خرمشننهر را با نورهای زیبا و رنگی روشننن   

به یادماندنی بود. هرگز این عملیات را كه منجر به  یكردنند. واقعًا شنننب 

 پیروزی شد، از یاد نخواهم برد!

که خرمشهر آزاد شد، همراه  یاسنت؛ هنگام  نیاز خاطراتم ا گرید یکی

 کیدتا از نز میبه داخل شننهر برو میگرفت میچند تن از دوسننتان تصننم 

سننناختمان ها اغلب آسنننیب گرم بود. یلی. آن روز هوا خمینیشنننهر را بب

دیده بود. هیچکس جز رزمندگان درشننهرزندگی نمی کرد. اسننباب و  

 ه در داخلشننند رانیو یاسنننباب ها نیدر ب اثاثیه مردم زیرآوارپیدا بود.

 یخنک کردم. وقت یکردم و خودم را کم دایبادبزن پ کین ، ای کوچنه 

از  »از رزمنده ها به ما گفت: یکی م،یبرو رونیاز شهر ب میخواست یکه م

ون چجگفتم :جچطورمگه؟!ج گفت:جد؟یبرنداشنننت یزیداخنل شنننهر که چ 

 !اچر» گفتم:« نرود. رونیب یزیداخل شننهر چ لیاعالم کرده اند از وسننا

 نیا »رزمنده بادبزن را از من گرفت و گفت:« برداشته ام.  بادبزن کی

الب ج یلیمن خ یبرا نیا« د.یآن را برگردان دیاسنننت، با ت المالیمال ب

 هنوز قانون حکم فرما بود. طیبود که در آن شرا

گرم  رایرمضان بود و هوا بس اتیعمل :اسنت  نیاز خاطراتم ا گرید یکی 

 و ده بودیپا صدمه د یه یآوردند که از ناحرا  یو طاقت فرسنا. مجروح 
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 گریتشنننه بود که د یهم داشننت. آن مجروش به قدر یادیز یزیرخون

که در  بود زانیآو یما مشک آب یکی. در نزداوردیطاقت ب توانست ینم

رود. هدر ن چکد، یکه از مشننک م یتا آب میگذاشننته بود یآن لگن ریز

رساند. هر چه به او گفتم بتا به آب  دیکش نیزم یرزمنده خودش را رو

گوش نداد، خودش را به لگن آب رساند  اورم،یآب ب تیصبرکن تا برا

از آن  توانسنننت، یکرد و تا م زیو سنننرش را در درون آب نه چندان تم

 آب خورد.

 داشته اند؟  یشتریشما نقش ب یت هایدر موفق یافراد چه

همسرم خالصانه در کنارم  .شدند ینم میمانع کارها چ وقتیه امخانواده

 یمانز ی. حتداد یم ام یاری شهیکه داشت، هم یبود و با وجود مشکالت

که او  یآمند، من در جبهنه بودم، در حال   این از فرزنندانم بنه دن   یکیکنه  

رفتن من به جبهه، به قصنند کمک به مردم کشننور را باعث افتخار خود  

 .  دانست یم

 د؟یازدوا  کرد یچه سال در

بود، ازدوا  کردم و  سنانس یبا همسنرم که فوق ل  4901سنال  شنعبان   45

در  یدختر و دو پسر که همگ کیازدوا  سنه فرزند است؛   نیا یثمره 

 کرده اند. لیتحص یاضیر یرشته 

 بود؟ یچه زمان تان یدوران زندگ نیبهتر

 که در جبهه بودم. یزمان

 آخر:   سخن
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در ق شهیهم دیبانشنود؛   مال یپا دانیخون شنه  چ گاهیکه ه دوارمیام

ا آن ه یکارهاواز میرا بدان ثارگرانیزحمات رزمندگان و ا

 روزافزون دارم. قیتوف یهمه آرزو یبرا انیدر پا .میریالگو بگ
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 .میخاررات جنگ را ثبت و زنده نگه دار دیبا

 پای صحبت های دکتر سید منصور گتمیری

 های نفرولوژی ی بیماریفوق تخصص در رشته

 هشت سال دفاع مقدس یگرام ایثارگرو 

 

های هر کدام از هنای جننگ بسنننیارند. پای حرش  خناطرات و نناگفتنه   

سیاری های باند که بنشنینید، تازه کسنانی که طعم تلخ جنگ را چشنیده  

 10هایی که عظمت هشت سال جنگ بیش از ست؛ ناگفتهابرای شنیدن 

تر های دکپای صننحبت کند.تان روشننن میرا برایکشننور دنیا با ایران 

نگاری هم سننررشننته دارد و از گتمیری نشننسننتیم؛ دکتری که از روزنامه

 یخاطرات، فیلم و مسنننتند در زمینه مصننناحبه، هایجنای خالی کتاب 

 کشد.ش از دیگران رنج میجنگ بی

 گو، برای آشنننایی خوانندگانآقای دکتر، خوب اسننت در ابتدای گفت

 معرفی مختصری از خودتان ارائه دهید.

تان که به ایثارگران توجه دارید. از نظر من با تشننكر از شننما و همكاران

این حرکت، بسنیار ارزشنمند است. امیدوارم عرایض بنده به اعتبار عطر   

 مفید باشد. آن دوران
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در روستای پیشوای ورامین،  4919سال  سنید منصور گتمیری هستم. در 

ی متوسنننط و فرهنگی متولد شننندم. پدرم دبیر ادبیات  در ینک خانواده 

فارسنی در پیشنوای ورامین بودند و مادرم هم دارای تحصیالت ابتدایی   

یل ی تحصستند ادامهناسنت. ایشنان به دلیل شرایط خاص آن زمان، نتوا  

 نقش بسنننزایی در یی باهوش هسنننتند که در کنار پدرم هند. ولی بانود

 پیشرفت تحصیلی من داشتند.  

مننا پنننج بنرادر و خواهر هسنننتیم. برادر بزرگ و یکی از خواهرانم    

ی عمران ادامننه دادننند. برادر کوچکم تحصنننیالتشننننان را در رشنننتننه 

 های دریایی از دانشننگاه تهران اسننت و دوی سننازهلیسننانس رشننتهفوق

خواهر دیگرم دبیر تربیت بدنی در آموزش و پرورش هستند که یکی از 

ی پزشکی دانشگاه در رشته 4904است. من هم سال ها بازنشسته شدهآن

فار  التحصنیل شدم. بعد از اتمام تحصیالتم به   04تهران قبول و در آبان

سنال طرش را در استان كرمانشاه   9الی  1خدمت مقدس سنربازی رفتم.  

دم، سپس در تهران، در ستاد نیروی دریایی سپاه به عنوان پزشك  گذران

دسنننت های زیادی بهها تجربهمعتمند، انجام وظیفه كردم. در این سنننال 

ی تخصنننص مجددا در دانشنننگاه تهران برای دوره 49آوردم. درسنننال 

ی خمینی )ره(، در رشنننتهپنذیرفتنه شننندم، سنننپس در بیمارسنننتان امام   

نیز در بورد تخصصی و سال  4940شندم. سال  های داخلی قبول بیماری

های نفرولوژی شدم. ی بیماریی فوق تخصنص در رشنته  وارد دوره 43

ار کاز آن به بعد در بخش درمان، در بیمارسننتان امام خمینی مشننغول به 

شنندم. در همان دوران تحصننیل، به دلیل عالقه به نویسنننندگی عالقه و   

ری اسنننالمی در سنننرویس  ی جمهوهمکناری چندین سننناله با روزنامه 

مدیر مسننلول  81پ وهشننی و تحریر مقاوت بسننیار در این زمینه، سننال  
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 هاینشنننرینه نندا دانشنننگناه علوم پزشنننکی تهران شننندم. البته فعالیت     

 ام در دانشگاه، هنوز ادامه دارد.  مطبوعاتی

 ید؟ی آشنایی با همسرتان بگویاز نحوه

شنننا شنندیم. همسننرم در دانشننگاه علوم پزشننکی تهران با هم آ 04سننال 

متخصنننص کودکان هسنننتند. حاصنننل این زندگی مشنننترک دو فرزند 

م کند و فرزند دومی شنیمی تحصنیل می  باشند؛ فرزند اولم در رشنته  می

 خواند.در مقطع دبیرستان درس می

 ی داخلی چه بود؟علت انتخاب رشته

لمی های عبرند و ارزیابیی داخلی بهره میهای تخصصی، از رشتهرشته

دهنند، به همین دلیل این رشنننته برایم  در این رشنننتنه تشنننخیص می   را

م، مرتب اطالعاتم را به بخش اسنت. زمانی که وارد این رشنته شنند  لذت

کردم و به عنوان یک طبیب، ، احسنناس آرامش میروز نگاه می داشننتم

ی داخلی وارد شنندم. اما باز هم در ی پزشننکی عمومی به رشننتهاز رشننته

تر بنابراین مجبور بودم بیشدایره وجود داشت،  های تخصصی یکرشنته 

 یمسننلله متمرکز شننوم. همین انگیزه باعث شنند که در رشننته روی یک

های کلیه شنرکت کردم و تسلط نسبت به این علم شاید امتیازی  بیماری

ی نفرولوژی هدایت کرد. در حال حاضننر بود که ما را به سننمت رشننته 

 راضی هستم و الحمداهلل موفق شدم.   

 ق علمی و پ وهشی خود را بیان نمایید!لطفا سواب

نویسنننم. البتنه در  در طول سنننال، در بخش نفرولوژی، دو مقنالنه می  

اسنننت. در هنای اخیر حتی بنه سنننالی چهنار مقنالنه هم رسنننینده       سنننال

هننای منندیریتی هننای علمی اکثرا حضنننور دارم و در محیطسنننخنرانی
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.تی، سننیسننتم آی  دانشننگاه و همچنین در خار  از این حوزه، از طریق

. در رابطه با کار اجرایی در روابط عمومی دهمهایم را ادامه میفعنالینت  

 ی ارتباطاتهای غیرپزشنننکی نیز، چند طرش و مقاله در زمینهدر رشنننته

 ام.  ی سالمت نوشتهموثر در حوزه

 ید؟اای را تدوین کردهی مسائل درمانی ایثارگران مجموعهآیا در زمینه 

ه، خیر. ولی کننارهننای مقنندمنناتی آن در مرکز تحقیقننات در این زمیننن

سنالمت ایثارگران، توسط دفتر امور ایثارگران شروع شده است. اکنون  

منتظر هسنننتیم تا موافقت با این طرش، از طریق شنننورای دانشنننگاه اعالم 

شنننود و بتوانیم با کمک دیگر همکاران و دفتر امور ایثارگران آن را به 

 نتیجه برسانیم.

 هایی شرکت داشتید؟ الی به جبهه اعزام شدید و در چه عملیاتدرچه س

ی هنایی كنه از دانشنننكده  ، بنا تیم 8برای عملینات والفجر   4901سنننال 

شننندند، به جبهه رفتم. تیم، عمدتًا دانشنننجویی بود و پزشنننكی اعزام می

های بالینی شنننده بودند. یادم شننندند که وارد دورهکسنننانی پذیرش می

ا هم بود. بسیاری از كارهای پزشكی را انترنهسنت آن زمان پزشنك ك  

دادنند. حتی از دانشنننجوهای سنننال باو هم که   و كنارورزهنا انجنام می   

ه کردند. این افراد بی آموزشی دیده بودند، استفاده میهای فشردهدوره

 شدند.ی عملیاتی اعزام میمنطقه

ما در منطقه خسنننرو آباد مسنننتقر بودیم و من در لشنننكر محمد رسنننول 

 روی نیروهای زبدهاهلل)ص( بودم. شننروع عملیات از جانب ایران با پیش

ی فاو بود. این عملیات، عملیاتی بسنیار سنگین  و آماده، به سنمت منطقه 

بود و قریب به دو ماه طول کشننید. برای این که نیروها خسننته نشننوند،   
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گرفت. لذا تیپ امام حسن مجتبی )ع( برای جایی نیرو صنورت می جابه

کم به پشنننت ی کار جایگزین ما در منطقه عملیاتی شننند و ما کممنه ادا

در محور  5و  4كربالی در عملیننات  4905جبهننه برگشنننتیم. سنننال  

شنلمچه شنرکت داشتم که این عملیات هم دو ماه طول کشید. نیروهای   

ها پشننت دیوارهای شننهر بصننره با عملیات سنننگین  هر دو کشننور مدت

جود ونیروهای دو طرش فرسنننودگی به رفتند. به همین دلیل درپیش می

 آمد.  

 آقای دکتر لطفا دوستان دوران جنگ را نام ببرید؟

ی پزشننکی حضننور ها در جامعهها مالقات ندارم، اما بعضننی از آنبا آن

توان از آقای دكتر مصنطفی نادری)اسنتاد چشنم پزشكی(،    دارند که می

الهی، دكتر تر عینآقای دكتر اصالنی)رئیس دانشگاه بقیه اهلل(، آقای دك

 ی كیانی، دكتر رضوانی و دكتر علویان نام برد.حسن زاده

حال بنه یقین از دوران دفناع مقندس خناطرات بسنننیناری دارید. خوش     

 ید؟اهیم شد که به مواردی اشاره بفرمایخو

وقت از ای که هیچخناطره بود. تنها خاطره  دوران جننگ بنه تمنامی    

تداعی شده و بسیار بر من اثر گذاشته، شود و بارها برایم ذهنم پاک نمی

سننیدالشننهدا   40تان خواهم گفت. در لشننكر ای اسننت که برایخاطره

بودم. چنند سننناعتی برای مرخصنننی بنه اهواز آمندیم كه آب و هوایی     

عوض كنیم، تلفنی بزنیم و خنانواده را از اوضننناع خود بناخبر سنننازیم.    

 ا در اهواز زندگیی كیانی گفت یکی از اقوام مزادهدوستم آقای حسن

 ها سری بزنیم.  کند، برویم به آنمی
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طلبید که به دوسننتان به هر حال اهواز شننهر جنگی بود و آن زمان می

 ها رفتیم.سنننرکشنننی شنننود. من هم قبول کردم و به اتفاق، به منزل آن 

ی باصنننفایی بود. قصننندمان این بود که مدت کوتاهی خانواده را  خنانه 

زبانان یم. اما وقتی خواسننتیم برگردیم، یکی از میببینیم و به منطقه برگرد

خانمی بودند، اصنننرار کرد که چون نزدیک ظهر اسنننت، برای که حا 

زاحم خانم مهای خاكی و كثیف گفتیم كه حا نناهنار بمنانیم. بنا لباس    

باید بمانید، ناهار تدارك » شنننویم. امنا حنا  خانم با تحكم گفت:  نمی

ان می رنگینی برایخانم سننفرهكه حا ای نگذشننت چند دقیقه« ام!دیده

پهن کرد. در همین حننال شنننروع کرد بننه صنننحبننت و درد دل؛ نگران  

مندان بود كه به تهران رفته بودند. از شنننرایط جنگی كودكنان و سنننال 

كردنند. به این شنننکل باب  گفنت و از این کنه بنا دلهره زنندگی می    می

چنگ و دندان  گو را بنا منا بناز کرد. احسننناس كردم این مادر با   گفنت 

اسنننت. با خودم فکر کردم که چقدر چرا  خانه را روشنننن نگاه داشنننته

های بزرگی هسننتیم که در جنگ منفور اسننت و چقدر ما مدیون انسننان

ایم. با این وجود، حسنننی كه این مادر داشنننت را جنگ از دسنننت داده

های جنگ بیشننتر از آن است که كردم. عمق فاجعه و آسنیب درک می

اده خانوشننننویم كه . در بسنننیاری از تعابیر و روایات میشنننودبیان می

بخش قدر جمع خانواده لذتیعنی آنای از بهشتتت استتت.  قطعه

همین كه پدر و نظر از شننرایط اقتصننادی مناسننب، اسننت كه صننرش

متادر، پتدربزرو و متادر بزرو دور هم جمس هستتتنتد،     

، ولو این كه در خوشتتبیتی و شتتادی بستتیاری در خود دارد 

ان نان و ماسنت باشند. این درست همان چیزی است كه از آن   شن سنفره 

شننان پیش غافل هسننتیم. هزاران خانواده در طول جنگ این مسنناله برای

دیدیم و من هر تر از آن بود كه ما میآمنده بود. فاجعه خیلی گسنننترده 
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شنود. احسناس   كنم، واقعًا اشنكم جاری می وقت این خاطره را مرور می

ب دیدیم و به موازات این قضننیه، چقدر گناه به كنم كه چقدر آسننیمی

گردن کسانی است که این جنگ را به وجود آوردند و از رژیم بعث و 

ها ی خانوادهصنندام حمایت کردند. گناه از هم پاشننیده شنندن شننیرازه   

ی آن مادر منعكس بود. هر بسنیار سننگین و بزرگ است. این در چهره  

 برایم تازگی دارد.کنم، بار که این خاطره را مرور می

هایی كه در حال حاضنننر در دنیا، به خواهم جنگاز خنداوند متعال می 

ور است، هر چه زودتر به پایان های اسالمی شعلهخصنوص در سنرزمین  

 ها نابود نشود.طلبی انسانوسیله قدرتبرسد و نعمات خدادادی به

تبعنات جننگ بسنننیار اسنننت. دفاع مقدس برای ما، هم تبعات منفی    

م بار توانیداشنننت و هم تبعات مثبت و نقاط قوت. اما اکنون  چگونه می

ای هتبعات منفی را کم کنیم و نقاط قوت را با صدای بلند به گوش نسل

 بعد برسانیم؟!  

تمنام عرایض بننده بنه این معنناسنننت كنه در این پندیده)جنگ(، نقاط       

ت. ذاشروشنی وجود ندارد. این امتحانی است كه خداوند برای انسان گ

 گذارد. یكیسر میمهم آن اسنت كه انسنان این امتحان را چگونه پشت  

ممكن اسننت در ناز و نعمت امتحان شننود و در این امتحان موفق شننود،  

یکی دیگر ممکن اسنت با بال و جنگ امتحان شود. اگر ما هم به دوران  

د. ی را پس داادهندهجنگ نگاه کنیم، ملت ایران امتحان سخت و تكان

دهد در این ها و نكات روشننن زیادی وجود دارد که نشننان میصشنناخ

ترین این رویدادها آن است که ملت ایم. یكی از مهمامتحان موفق شده

 پله طی کرد.  ایران مراحل تکامل را پله
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ی این آزمننایش بزرگ قرار بگیریم. خنداونند توفیق داد کنه در معرکنه    

دیم. کرها غلبه میها و نگرانیها، دلهرهبدون ریا بگویم همواره بر ترس

دیم، شننوارد جبهه می واقعیتش این بود که وقتی به عنوان تیم پزشننکی

کردیم و برای اسننتراحت در روز طور مداوم کار میسنناعت به 95تا  90

باش بودیم. وقتی سنناعت زمان داشننتیم. در واقع به صننورت آماده 9تا  1

ان مشوند، شرایط برایپرپر میمان ماندیدیم هزاران نفر در مقابل چشمی

شند. در واقع باید بگویم مسلولیت ما در مقابل خون  تر میخیلی سنخت 

شنند. از طرفی تعداد زیاد مجروحین، نقل و انتقال تر میشننهداء سنننگین

در آن زمان غلبه بر ترس کرد. مان بسننیار مشننکل میها را برایآن

در  .شتد که شتیتیت ما قد بکشد و دگرگون شود  باعث می

آورد و تنهنا خنداوند بود که به   وجود میواقع تحولی عمیق در افراد بنه 

 کرد.ها کمک میآن

ی بعند، انسنننان باید در برابر اتفاقات یاد بگیرد که برخود  در مرحلنه 

شود با هیچ گنجی عوض کرد. در واقع این از مسنلط باشد و این را نمی 

ری د یاد بگیریم طونقاط روشننی است که باید در زندگی آموخت. بای 

 ییم. راحتی با مشکالت کنار بیابه زندگی نگاه کنیم که بتوانیم به

ملت ما دارای هدش، برنامه و در واقع دارای یک نظام کارآمد است 

. به اعتقاد من، ملت ما از این ر بلندی آن از برکات جنگ اسنننتکه سننن

 امتحان سخت، سربلند و پیروز بیرون آمد.

حسنننین )ع( بودیم، در ركاب آن امام اگر زمان امامگفتیم همیشنننه می

یم. کردمان دفاع میگنذاشنننتیم و از دین بزرگوار پنا بنه میندان نبرد می   

جنگ ما را به باور رستتاند جنگ هم میدانی بود برای دفاع از دین. 

 شتتود در مقابم مشتتپالت پیروزو فهمیدیم كه با مقاومت می
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درشت است و ما هم درگیر این های ریز و كشور ما درگیر بحران شد.

المللی هم دشنننمنان زیادی ی بینایم. حتی در عرصنننهمشنننكالت بوده

داریم. ولی در نهایت این ملت چنان منسنننجم اسنننت که با هیچ نیرو و  

 آید و این از ثمرات و ارمغان جنگ است.  قدرتی از پا در نمی

 رد؟برای انتقال فرهنگ مقاومت و ایثار به نسل بعد، چه باید ك

ند، اها انتقاد كنیم. افرادی که در جنگ اسننتخوان ُخرد كردهنباید از بچه

ه های بسنیاری دارند. دوستی دارم ک بسنیارند. دوسنتانی دارم كه گفتنی  

سنال اسیر بود. ما فقط دو الی سه جلسه توانستیم به سراغش برویم و   40

یلم و ف ها صحبت كرد،شان رفت و با آنبا او صنحبت کنیم. باید سنرا   

در این زمینه باید تقویت شننود. چرا که  مسننتند سنناخت. سنناخت فیلم  

ی جنگ بتاید در زمینه ی زینادی وجود دارد.  هنای نناگفتنه   حرش

نوشت متاحبه کرد خارره نوشت  کتاب نوشتت. باید رمان 

های آینده را آگاه ساخت، بایدتجربیات را ومنتشرنمود نسم
یک  جا بماند.ها بهی قرنها و یا حتبازگو کرد تا اثرش مدت

ر آید وقتی دمان وجود دارد. پیش میی نسننلی بین ما و فرزندانفاصننله

بی درک خونیم یکندیگر را به توام، نمییگیرقرار می انبرابر فرزنندانمن  

من قضیه جنگ را برای فرزندانم موشکافی کنم. وقتی  کنیم . بهتر است

ا ها منتقل کردم، اثرات آن رآندر این راه قدم برداشننتم، تجربیاتم را به 

ر این من با بازگویی خاررات دبینم. بهتر و بیشننتر بر فرزندانم می

های ستتمزمینه موافقم. پس خوب استتت این خاررات به ن

 و ثبترا  جنگ باید خاررات حتا  و آینده منتقم شتتود.  
چه  حا  ،ی فرهنگی. به صورت یک ذخیرهنگه داریم زنده

تاحبه که همان تاریخ شفاهی باشد، گو و مبه صتورت گفت 
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اگر جوانان خودباوری نداشته باشند، در بخشی  چه به صورت رمان.

کنند. پس باید برای پر از شننخصننیت خود، خالئی بزرگ احسنناس می 

 کردن این خالء تالش کنیم.   

 برای سالمتی جسمی و روحی ایثارگران چه باید کرد؟

 های خانوادگی را حفم کرد.تباطی اول باید برنامه داشننت و اردر وهله

ی زندگی خود وارد بنایند عبنادت کرد و ورزش و تفری  را در برننامنه     

تواند کمک بزرگی برای جسنننم و روش انسنننان  ها میکنیم. تمامی این

 باشد.

 اند؟چه کسانی در موفقیت جنابعالی تاثیر گذار بوده

بسننیار   پدرمهای ام در موفقیتم نقش بسننیاری داشننتند، پیگیری خانواده

ها مراقبت ها وموثر بود. تا چند سال پیش چندان اعتقادی به این پیگیری

هنای پدرم را دسنننت و پا گیر و توام با  ننداشنننتم. حتی گناهی پیگیری  

طور نبود و تاثیراتش را بعدها در دانستم. اما اینی پدرانه میهامزاحمت

 ام به چشم دیدم.زندگی

وش و ذكاوتی عطا کرده بود، ولی درسنننت اسنننت که خداوند به من ه

های مختلف را اید مهارتكنار خودم هم مهم و موثر بود. افراد ب پشنننت

اطی های ارتبها، مهارتترین مهارتد تا شننكننده نباشننند. مهمیاد بگیرن

هایی چون کنتر  و در حا  حارتتر یادگیری مهارتاسننت. 

هاست که باعث مهارت ترین دیریت هوش هیجانی از مهمم
بنه این معنی که بتوانیم با   شتتود.هتای دیگر می کستتب مهتارت 

مان هسنتند ارتباط داشننته باشیم و این  ی کسنانی که در اطراش مجموعه

ارتباط به صننورتی سننازنده و مفید صننورت گیرد. اندکی توجه به این   
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د انسان بایاست. های دیگر من شدهموضنوع باعث موفقیت در مهارت 

 و از تعامم با دیگران لذت ببرد.  بتواند افراد را درك كند

 حرش آخر:  

حا  تواند مرا خوشفرمتاید هی  عملی نمی ختداونتد می  

در واقع اگر بتوانید هر  حتا  كند. ای را خوشكنتد، مگر بنتده  

حال كنید، آن وقت كند، خوشكسنننی را كه با شنننما ارتباط برقرار می 

 . امیدوارمگیرداسننت که انسننانی موفق هسننتید و خدا دسننت شننما را می

ها بتوانند در جایگاه خودشان به بهترین وجهی به ایفای نقش تمام انسان

بپردازند. به خصننوص ما پزشننکان که با افراد دردمند سننر وکار داریم.   

 روسنرانجام جسم مادی مرگ است، مهم این است که با هر کسی روبه 

د. این انی باشمان، روابطی انسشویم؛ اعم از بیمار یا غیر بیمار، روابطمی

 جلو برای پیشرفت و نزدیکی به خداوند باشد.تواند یک گام رو بهمی

 





  دافع مقدسهشت سال    عملیات
 غیور اصلی علی شهید :اولین عملیات

 

 10مصادش با ،  4953سال  ماه هفتم شمسی ،مهر  هشنتم سنه شننبه   روز 

ماه نهم  سنننپتامبر 90با سنننه شننننبه ، و  هجری قمری4100ذیقعده سننال  

و برابر با نهمین روز آغاز رسنننمی تجاوز میالدی،  4380 میالدی سنننال 

     رژیم بعثی عراق بننه خنناك ایران اسنننالمی ، در جبهننه قوای خودی  

 تفرد و تعیین كننده اتفاق افتاد. در این روز وضعیه حادثه ای منحصنرب 

رقت بار و بسیار خطرناك نیروهای ایرانی كماكان ادامه یافت. خرمشهر 

همچنان در خطر سنقوط قرار داشنت و آبادان و اهواز زیر آتش سنگین   

ارتش بعث عراق بر خود می لرزید. نیروی زمینی عراق با یك خیز بلند 

-موفق شنننده بود خود را به اهواز نزدیك كرده و محور سنننوسننننگرد 

خطر سننقوط قرار دهد. با از دسننت رفتن این محور ، كار  حمیدیه را در

ایی از فض تحویل متجاوزین می گردید. اهواز تمام بود و باید خوزستان

یاس و اضنطراب در سننراسننر شننهر و میان نیروهای خودی سننایه افكنده  

زرهی اهواز بننه طرز  31بود. در همین اوضننناع، انبننار مهمننات لشنننكر 

ك انفجنار و بنه دنبنال آن پرتاب    مرموزی منفجر شننند. صننندای هولننا  

های كاتیوشا و ... به داخل شهر، این شایعه را  های توپ، موشنك گلوله

اند و شنننهر در آسنننتانه ایجاد كرد كه نیروهای عراقی وارد اهواز شنننده

، اقی به اهوازبه نزدیك شدن قوای عراسنت. این مسناله با توجه    سنقوط 

 ا كامال متشنننج كرده وه جو شننهر ربه طوریك.شنندی میقلبسننیار جدی ت

اوضنناع را بهم ریخته بود. این در حالی بود كه انفجارها و صنندای آن،  
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ع به قدری نگران كننده بود كه از امام كسب ضایعاتی را سبب شد. وض

« اند؟!جوانان اهواز مرده گرم»ند: فرمود تكلیف شنند. ایشننان در جواب  

ه رسننید و ب ان دهنده امام به گوش مسننلولین سننپاه خوزسننتان کسننخن ت

بود،  به آنهادنبال آن برادرانی كه حضنور داشننتند و یا امكان دسننترسننی  

 گرد آمدند.  نزدیك فلكه چهار شیر،در محل سپاه اهواز 

 18 ها، در مجموعبا فرا رسیدن شب و اضافه شدن چند نفر دیگر از بچه

نفر به فرماندهی برادر غیور اصنننلی به سنننمت دشنننمن حركت كردند.  

سنننه راه حمیدیه را با ماشنننین رفتند و با پیاده شننندن در كنار  ها تا بچنه 

ها نخلسنتان، پیاده طی مسنیر كردند و با رسنیدن به نزدیكی دشمن، بچه   

متر از یكدیگر، در غرب جاده سوسنگرد  400دو نفر، دو نفر و با فاصله 

زرهی در شرق جاده  3اهواز مستقر شدند در حالیكه یك تیپ از لشكر 

ر ها دمین شننرق جاده مزرعه و غرب آن باغسننتان بود. بچهمسننتقر بود. ز

در كمین نشستند در حالیكه هیچگونه  4جی غرب جاده مسنل  به آرپی 

سنگر و موضع قابل اعتماد وجود نداشت. خط خودی از سه راه حمیدیه 

رسنننید. در متر می 4100تنا گل بهار ادامه داشنننت و طول آن به حدود  

ها سننیم دیگری بود. به بچهانتهای آن بی سننیم و درابتدای خط یك بی

 1عت العملی نشان ندهند. ساگفته شد تا قبل از دستور، هیچگونه عكس

بامداد از ابتدا و انتهای خط اجرای آتش به سننوی دشننمن شننروع شنند و 

های عراقی را آغاز كردند.  نكاها شلیك به سوی تدر پی آن تمام بچه

ع بنه فرار كردند. آنها حتی  طولی نكشنننیند كنه نیروهنای عراقی شنننرو    

 نشینی پرداختندهای سنالم خود را رها كرده و به عقب  تعدادی از تانك

هنا تا گل بهار به تعقیب آنها پرداختند. با توجه به هماهنگی قبلی  و بچنه 

بنا هوانیروز، از گننل بهننار نقش عمنده را هوا نیروز بننه عهننده گرفنت و    

ارتش كه در  31لشنننكر  9تعقیب دشنننمن را ادامه داد. بخشنننی از تیپ 
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 ها به تعقیب نیروهایپنادگنان حمیندینه مسنننتقر بود نیز به همراهی بچه    

فراری ادامه داده و وارد سنوسنگرد شدند. در سوسنگرد افراد گروهك  

خلق عرب دسننتگیر شننده و بخشنندار و فرمانداری كه توسننط عراقیها    

كوم حا... خلخالی به اعدام ممنصنوب شنده بودند دسنتگیر و توسط آیه   

 و این شهر ندادامه تعقیب دشنمن وارد بسننتان شد  رزمندگان در .شندند 

 30در مجموع نیروهننای عراقی در این محور حنندود  گردینند.نیز آزاد 

نشنننینی كردند. طی شنننبیخون ابتدای این عملیات و حمله كیلومتر عقب

ها كه ضننربه اصننلی را به دشننمن وارد كرد، هیچ یك از بچه   ننخسننتی

  .نفر به شهادت رسیدند 1آسیبی ندیدند ولی در ادامه عملیات 

داشنننت و در  غیور اصنننلی مسنننلولیت آموزش سنننپاه اهواز را به عهده 

تش، پادگان شننهید غیور اصننلی نامیده شنند،  داپادگانی كه پس از شننه

یان این عملیات را باید آغازی برای داد. پاهای سنننپاه را آموزش میبچه

ماه بعد و زمانی كه فرماندهان جوان سننپاه در  48 سننپاه به شننمار آورد. 

عملیات »حال به دسننت گرفتن سننرنوشننت جنگ بودند با الگوگیری از 

تاكتیك رزمی سنننپاه را بنیان نهادند. تاكتیكی كه « شننهید غیور اصننلی  

مل عملیاتی ایران محسوب سناله، اصنلی ترین عا   8تقریبا تا پایان جنگ 

وش را بنیانگذاز ر« می شنند.به این ترتیب باید شننهید علی غیور اصننلی  

 (4)رزم سپاه دانست. 

 التیتحص یبود پس از ط یمذهب یجوان یعلی غیور اصنلی که از ابتدا 

هوابرد ارتش اسنننتخنندام   هیو یروهنناین پینندر واحنند ت ییراهننمننا 

 اتیتجرب لیتکم یبرا یمتعندد نظام  یدوره هنا  یپس از ط ی.ودین گرد

ردن مصننر و ا ا،یتالیآلمان، ا لیبه چند سننفر خار  از کشننور از قب ینظام

 یها تیاز جانب فعال رخط احساس لیدله ب کارگزاران شاه فرستاده شد.

 یدر برخ یمدت یو د.دناهواز منتقل کر یزره ۲۹او را بنه لشنننکر   یو
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ز ا شیآغاز کرد اما پ یپهلو هیرا عل ییهنا  تین فعنال  یعرب یکشنننورهنا 

از  یتعداد یبه همراه کهیدر حال یسنناله شنناهنشنناه   ۹۰۲۲ یهاجشننن

 یشدند و و ییقصند ترور محمد رضنا شناه را داشنتند شناسا    همفکران 

رها شنننه نیرا به کار با وانت در ب یبه فرار شننند. پس از آن مدت رمجبو

با  اما .دیو حکم اعدامش صادر گرد ریدسنتگ  ۷۵۰۱گذراند تا در سنال  

 .دیآزاد گرد انیزندان ریوقوع انقالب به همراه سا

 تیو مامور وسننتیبه سننپاه پ یشننمخان یعل هپس از انقالب به همرا او

 اتیعمل یپس از اجرا یو سنننپاه را بر عهده گرفت. یروهنا یآموزش ن

 یروهایراندن ن بکه موفق به عق یعراق یروهایبه ن خونیشنننبانه و شنننب 

 (1).دیبستان گردشهرتا  یعراق

 یاصل وریغعلی  دیشه نامهیزندگ

مصادش با  4990در چهارم بهمن ماه سال  یاصل وریغ یعل دیشه سردار

 یطفل یبه جهان گشنود. و  دهیدر مشنهد مقدس د  ینیحسن  نیشنب اربع 

ه بود ک یو یدائم یتیآرام و خوش چهره بود. اعتماد به نفس خصننوصنن

 نیبرداشته و همواره ا انیبه مدد آن مشنکالت را از م  یاز دوران کودک

 0شننند. از  یم گرانیباعث جذب د شیو مهربنان  بدر کننار اد  ی گیو

درس  یسالگ 4داد و در سن یانجام م یرا به خوب ینید ضیفرا یسنالگ 

 و مدرسه را آغاز کرد.

برخوردار بود. ضننمن  یخواند و از قدرت درک خوب یعالقه درس م با

 زیبه ورزش ن شیها تیار فعالدر کن ،یفعال و اجتماع هین دارا بودن روح

به تهران  التیپس از اتمام تحصننن یاصنننل وریغ دین پرداخنت. شنننه  یم

 هوابرد ارتش استخدام شد.  هیو یروهاین پیکرد و در واحد ت متیعز
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ا در ر یمتعدد یدوره ها نکهیو باهوش بود لذا پس از ا رکیز اریبس او

ار  به چند سننفر خ ینظام اتیتجرب لیتکم یداخل کشننور گذراند، برا

 د،یه. شدیمصر، اردن و عمان اعزام گرد ا،یتالیآلمان، ا لیاز کشنور از قب 

 نیا ینظام یها کیبا مسنننائل و تاکت شنننتریهر چه ب ییعالوه بر آشننننا

 کیمحل را از نزد گریمختلف د یتنا فرهننگ هنا    افنت ین  رافرصنننت 

از  گرانیبا تواضنننع و متانت در رفع مشنننکالت د  یمشننناهنده کنند. و  

 فروگذار نبود.   یتالش چیجست و از ه یخود سود م اتیتجرب

را مطالعه  یمطهر دیداشنننت و آثار شنننه ادیبه مطالعه کتاب عالقه ز یو

 کرد. یرا دنبال م شانیا یها یکرد و مصرانه سخنران یم

 یکالهدوز با سردار عل وسنف یواومقام  دیو وسناطت شنه   هیاو به توصن 

 تیو مسلول ناده سنپاه خوزسنتان بود آشن   که در آن موقع فرمان یشنمخان 

سپاه اهواز را به عهده گرفت و از دوره سوم تا  یآموزش یروهاین تیترب

 مهم بود.   نیعهده دار ا ازدهمی

 یرزم یقبنل از شنننروع تهاجم عراق، آمادگ  کسنننالیاز  یاصنننل وریغ

الوقوع جنگ  بیرا رصننند نموده و معتقند بنه آغاز قر   یعراق یروهنا ین

وان کارآمد با تمام ت یروهاین تیراسننتا نسننبت به ترب نیداشننت و در هم

کننه  یرزم یروینفر ن سنننتیاز دو شیمندت ب  نی. در ادین مبنادرت ورز 

 نمود. تیپرافتخار دفاع مقدس شدند را ترب دارانبعدها اکثرا جزء سر

سپاه در حال آموزش بود  ازدهمیدوره  ،یلیهنگام شنروع جنگ تحم  به

اع به دف میخود آنان را آماده ورود مسنننتق اتیبا اسنننتفاده از تجرب یو و

را  شنننبانه اتیعمل نیو موثرتر نیمقندس نمود و با اسنننتفاده از آنان اول 

 نمود. تیو هدا یطراح
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به همراه سه نفر از همرزمان  دیکه شنه  یهنگام ات،یغروب روز عمل در

ر د یتهاجم بعد یزیدشمن و طرش ر دیمواضع جد ییشنناسا  یخود برا

 44و در  دیسننوسنننگرد در حال تردد بود، مجروش گرد  یاتیمنطقه عمل

ائل شننهادت ن ضیبه ف مارسننتانیپس از انتقال به اهواز، در ب ، 4953مهر 

 .دیگرد

 مانده است.   ادگاریازدوا  کرد و از او دو فرزند به  4951درسال  یو

 

 :منبس

؛  4984/ 4/4: وی ه نامه خبرگزاری فارس در هفته دفاع مقدس-4

 ؛ قابل دسترس در:  8400944059شماره 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=84009

44059 

نفر  10که با  یفرمانده ؛«بیغر یآشنا» ادوارهی نیبه مناسبت اول»-1

 .۷۵۲۲مهر  ۹۲تابناک، . (ی)فارس« صدام را تا پشت بستان به عقب راند

 http://www.tabnak.irقابل دسترس در: 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8706311053
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 ایثارگران وجانبازان این جلدتصاوری 
 منتور بسحاق جانباز تتاویر:  0فتم 

 

 
 : منصور بسحاق 4تصویر

 

 : منصور بسحاق درجبهه 1تصویر 
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 00منصور بسحاق هنگام شلیک خمپاره :  9تصویر 

 

 :  منصور بسحاق  با همرزمش 1تصویر



11    تصاویر جانبازان وایثارگران     

 غالمررا  توگه دکترایثارگر تتاویر :   2فتم 
 

 
 غالمرضا توگه دکتر: 4تصویر

  

  : بمباران آموزش وپرورش 1تصویر 
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 : شهید محمد علیم عباسی 9تصویر 

 

 : مهاجرت مردم از شهر آبادان1تصویر

 



11    تصاویر جانبازان وایثارگران     

 انیفراه علیررا جاللی ردکتایثارگر تتاویر :   3فتم 
 

 

 : دکتر علیرضا جاللی فراهانی4تصویر

   : اورژانس وحضور آمبوونس ها 1تصویر 
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 :  9تصویر 

 :1تصویر

 



11    تصاویر جانبازان وایثارگران     

 اندکتر ابوالفضم ذاکری جانباز تتاویر مربوط به:   4فتم 

 

 
 : دکترابوالفضل ذاکریان4تصویر

 
  : سمت چپ: دکترابوالفضل ذاکریان؛ بعد از عملیات خیبر 1تصویر 
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 : سمت راست : دکتر ذاکریان ؛منطقه عملیاتی بدر 9تصویر 

 
 8: دکتر ذاکریان ؛ والفجر 1تصویر

 

 



010    تصاویر جانبازان وایثارگران     

 دکتر عباس ربانیایثارگر تتاویر :  5فتم 
 

 عباس ربانی  دكتر : 4تصویر

 

   عباس ربانی  دكتر :  1تصویر 
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 عملیات بیت المقدس:  9تصویر 

 

 : نقشه عملیات بیت المقدس1تصویر

 



011    تصاویر جانبازان وایثارگران     

 یریمنتورگتم دیدکترسایثارگر تتاویر :  6فتم 

 
 ؛ سمت چپ: دکترسیدایثارگران دانشگاهدكتر احسان مقیمی، مدیر امور : سمت راست : 4تصویر

 منصورگتمیری

 

 : دکترسید منصورگتمیری1تصویر
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 1: عملیات کربالی 9تصویر

 

 

 1کربالی : عملیات 1تصویر

 

 


