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 ی اکبر  اهللتی آ  : 1 فصل 

 هشت سال دفاع مقدس یجانباز گرام

 

  شودنوشته  ییهاکاش کتاب

 .دییبفرما یلطفا خودتان را معرف

گاوان  یدر روستتتتا4910در ستتتال . هستتتتم یاکبر اهللتیآ     

 التی.   تحصتتآمدم  ایشتتهر استتتان مازندران به دنآهنگر شتتهرستتتان قا م

 کردم. یمحل تولدم  سپر یرا در روستا ییو راهنما ییدوران ابتدا

 دیشش برادر و سه خواهر دارم ، به شکر خدا پدر و مادر در ق   

 کیهمسر و  یدار و پدر کار آزاد دارد. داراهستند.  مادرم خانه اتیح

 فرزند دختر و ساکن تهران هستم.

 لایم هنرمند استتتت و در ستتتر عرض کنم دختر دیبا افتخار با   

رده و در ک یرا باز ییبابا دیهمسر شه ینقش دوران کودک ییبابا دیشه

 و فرانسه هست .   یسیمسلط به دو زبان انگل یسالگ زدهیسن س

 د؟یدار ادیرا از دوران دبستان به  یاخاطره ایآ 
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آموزان  عکس شتتتاه و دانش یدرستتت یهادوران در کتتاب  آن

 هم داشت حیما که جنبه تفر یاز کارها یکیشت, اش وجود داخانواده

کار  نیمدرستتته متوجه ا نیمستتت ول نکهیها بود تا اعکس نیپاره کردن ا

وستط  بعد از تعهد هم ت یول میکار را نکن نیشتدند، و تعهد گرفتند که ا 

 .  میدادیادامه م راکار  نیها ابچه ریسا

جه به  آرام و از ختاطراتم در دوران انقالب ، با تو  گرید یکی    

جا حضتترت امام توستتط ما جابه یهاهیستتاکت بودن من و برادرم اطالع

محله ما در  تیفعال.  کردیموضتوع شک نم  نیهم به ا یوکست  شتد  یم

 و معروف بود . ادیزمان انقالب ز

له مح یهاکه مصتادف بود با شتب تاسوعا، به بچه   شتب  کی    

 ریو چند نفر را دستتتگ حمله شتتود  هینیقرار استتت به حستت دکهیخبر رستت

 جمع هینیرا در حس یادی، مردم ز عیسر یبااطالع رسان میکنند. ما توانست

 هم نتوانستند به هدفشان برسند. یو مزدوران  حکومت میکن

 یپربابل س شهرینیامام خم رستانیرا در دب رستانیدوران دب       

ن در اتهر یرا در دانشتتگاه علوم پزشتتک یدانشتتگاه التیکردم و تحصتت

 یبخش پرستتتتار ریمد زیرستتتاندم و اکنون ن انیبه پا یرشتتتته پرستتتتار

 هستم. یفاراب مارستانیب

 د؟یرا انتخاب کرد یچرا رشته پرستار     

ر ترشتتته و از همه مهم نیبه ا ادیز اریبستت یعالقه لیمن به دل    

تبه ر رغمیرا انتخاب کردم.عل یخدمت به مردم رشتتتته پرستتتتار  زهیانگ

 یکو پزشتتت یدر رشتتتته دندانپزشتتتک یکور  که امکان قبولخوب در کن

 شهرستان وجود داشت.  
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را انتخاب  یکه باعث شتتد پرستتتار یعوامل شتتخصتت گریاز د    

کنم . شارها  مارستانیشدن برادرم در ب یو بستر یماریبه ب متوانیکنم م

 ،یبعد از لطف اله برادرم  یمادرم اعتقاد داشت که علت بهبود و سالمت

در  شیهااز بچه یکیمادرم آرزو داشت  که  .بود شتان یار مراقب اپرستت 

 نیتا بتواند به مردم خدمت کند. عالوه بر ا  دینما لیتحصتتت رشتتتته نیا

 هم پرستتتار شتتانیکه ا میداشتتت یداشتتتنمهربان و دوستتت هیهمستتا کی

 بخشلذت یمشتتوق من شتتدند.  پرستتتار  رشتتته نیدر انتخاب ا وبودند

تر از کنندهخوشتتتحال زیچچیهمراه دارد و ه به یادیاستتتت, خاطرات ز

ر زمان کودکان دکه  ییبایلبخند ز خصتتتوص . بهستتتتین ماریب یبهبود

عال از خداوند مت یکه نشان از شکرگزارمی زنند مارستتان یاز ب صیترخ

 است. شانیدر بهبود لیو عوامل دخ

و  یوجود مشتتتکالت رفاه رغمیواقعتا  خوشتتتحتالم کته عل       

 ها انتخاب کردم.رشته ریبه سا دربینرا  یر, پرستایشتیمع

 ؟ دیهم عالقه دار یو هنر یفرهنگ  یکارهابه ایآ     

و پس از  تیکه وارد دانشتگاه شدم, در دوران مجروح  یزمان   

 .کردمیم یآن خطاط

و انجمن  یعضتتو جهاد دانشتتگاه ،در ابتدا ورود به دانشتتگاه      

 را شتتروع کردم  ، تمیفعال جیدر بستت زیستتال بعد ن کیشتتدم و  یاستتالم

از دانشتتتجوها  را به  یلیو خ میرا برگزار کرد ییدانشتتتجو یاردو نیاول

 کنمیر مفک .کردم قیتشو یو انجمن اسالم یبه جهاد دانشگاه وستتن یپ

 موفق بودم. ریمس نیدر ا

 د؟یچگونه به جبهه رفت     
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گتتذرانتتدن دوره  ی, برادوران متوستتتطتته پلمیبعتتد از اختتذ د   

که  ییاز آنجا کردم. مراجعه یبه ستپاه پاسداران انقالب اسالم  یسترباز 

بودند  و من شتتتاهد  دهیدر جبهه  به شتتتهادت رستتت  میپستتترعمه و عمو

دوستتتت  یلیبودم, خ کیاز نزد زانیعز نیا یها یثارگریرشتتتادت و ا

که از  یرا تجربه کنم و هر کار جنگ طیداشتم که به جبهه بروم و شرا

آموزش به   یموفق شتتتدم برا تیدر نها .دهمانجتام   دیت آیدستتتتم بر م

و اعزام شتتتهر بروم  و پس از آن به فا در ماه نیامام حستتت ییایمنطقه در

 شدم.

و حضتتورتان در جنگ به  دیدیدوران جنگ را چگونه د عیوقا  

 بود؟ یچه شکل

درس  کی میدیکه ما در آن دوران د یزیها و آن چرشادت آن

ه بود, همان طور که در شتتتر  همه شتتتد نیبود. جنتگ بتاعتث اتحاد ب   

آنان چگونه   کهذکرشتتده   خی, در طول تارنیامامان و معصتتوم   یزندگ

حادثه بزرگ  کی زیدوران جنگ ما ن کنمی. فکر مدندیت حمتاستتته آفر 

 واهد شد. منتقل خ گریبه نسل د ینسلاز  نهیسبه نهیبود, که س یخیتار

 ؟ دیچگونه مجرو  شد     

 15 یدوره آموزشت  کی یبرا 00خر ستال بار در اوا نیمن اول     

روز به  41روزه به ماهشتتهر در جوار شتتهر فاو رفتم, پس از آن به مدت 

 .میشهر شد عازم ماه 04بازگشتم و دوباره در سال مانیروستا

وسط ت وستته یصتورت پ به میکه به خط مقدم اعزام شتد  یشتب     

 عیوستت, که قرار استتت حمله شتتدیم ختهیر هیدشتتمن اعالم یبالگردها

رفته, صتتورت گ غاتیباوجود تبل یاما جالب بود که حت ردیصتتورت بگ
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را  یها زمان طوالنچون بچه گرینکرد. از طرف د ینینشکس عقب چیه

.  ردیصتتتورت گ روین ییشتتتد که جابجا نیدر خط مقدم بودند قرار بر ا

 توانیت مأجرنفر به 01از  دیبود شتتا کینزد یلیفاصتتله دشتتمن با ما خ

  . دندیبه شهادت رس نیرینفر سا 2 رازیغبه گفت 

 یبه دشتتتمن بعث نیکه منافق میهم متوجه شتتتد اتیعمل نیدر ح

, ردیگ صورت هاتوسط بچه یاقدام نکهیمتأستفانه قبل از ا  .دادندیم گرا

 . اددیشروع کرده بود و وسعت م یعیصورت وسدشمن حمله خود را به

شتتتکم  هیز ناحا تتک  حملته ا از جانب دشتتتمن ،   نیدر ح      

 وراستتتم اصتتابت کرد  یترکش به کتف چپ و پا کیو  دمید بیآستت

 مجرو  شدم .

ند کمک کن خواستندیها ممجرو  شدم تمام بچه  نکهیبعد از ا

شتتدن دوران  یو پس از ط اتیبعد از عمل .امن برستتانند یجاتا من را به

 دمیبه واحد مربوطه مراجعه کردم, د ی, وقتتیت نقتاهتت پس از مجروح  

الثرها مفقودا ستیدر ل مم, بعد متوجه شدم که ناستین ستت یاستمم در ل 

 .اعالم شده است

 میگوب توانمیمت أجربهرزمانم که بچه بندرعباس و از هم یکی

 نیحمل مجروح یاز قهرمانان جبهه و جنگ بود  من را به خودرو یکی

 شیپا همها از بچه یکی :"گفتم شتتانیبه ا نیح نیمنتقل کرد. من در هم

بت نس یتر میدستش گرفته و اوضاع وخ یتو ااش رشده , هم رودهقطع

هم  ارزمنتتده مجرو  ر نیتوانستتتت ا اریتتبتتا زحمتتت بستتت د."بته من دار 

ود, ستتتخت ب یلیخ طیکه شتتترا یینجاآاز  یول  .کنار من بگذارددروایب

کش  به سینه لذا .دنمو یدشمن اقدام م یشرویاز پ یریجهت جلوگ دیبا

و  کردیاقدام به مقابله با  دشتتتمن م  یچ یبتا آر پ  و ختاکریزمی رفتت  

به من  رو  رفتوقتی داشتتتت می .دنمویمهم  ینینشتتتعقب حالنیدرع
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از من  ازبین بروم." بعتتد  طیشتتترا نیدر ا استتتت ممکن :"گفتتتکرد و

در :"پاستتخ دادم ؟"دیکنیشتتدم شتتما چه کار م  دیاگر من شتته :"دیپرستت

ل وبه خدا ملحق یستعادت شهادت نا  بخواهد ما هم به و اگر خدا تینها

 سالمت برگشت.ساعت به میشکر بعد از ن اخدا ر ." امامیشویم

من  یبرابه ستتترعت ما را ستتتوار ماشتتتین کرد و به عقب راند.  

 یو خمپتتاره راننتتدگ ریاز ت یبتتاران نینبود کتته چطور در ب یبتتاورکردن

 .میدیستخت به درمانگاه عقبه رس  طی, درهرصتورت در آن شترا  کندیم

 نیاز ب یبعث یروهایها در اثر حمله نتمام آمبوالنسشتتب قبل متأستتفانه 

صتتتورت  یمعمول  یبتتا خودرو دیتتبتتا نیمجروح ییجتتابجتتا  .رفتته بود 

 گرفت.یم

 رگید .اهواز انتقال دادند مارستتتتانیبعتد از درمتانگتاه متا را به ب    

تار پرس مارستانیشتده بودم , فقط خاطرم هستت که آن شتب ب    هوشیب

بود و کار  مارهایستتر ب یپزشتتک متخصتتص زنان باال  کیو نداشتتت 

 .دادیپرستارها راهم انجام م

ها در داخل که همه بچه یوقت اتیشتتب قبل از عمل دیآیم ادمی

 نیاز ا یکستتت :"گفتندیم یها به شتتتوخ, بچهمیستتتنگر جمع شتتتده بود

   ."بردیجان سالم به در نم اتیعمل

زد هم نام یتازگو بهداشتتت  یکم یلیها که ستتن خاز بچه یکی

 :"داختتل ستتتنگر را ختتاموش کرد و  گفتتت  کرده بود, چراغ فتتانوس

 با هاتمام بچه !"کنم یتداع تانیشتتتب اول قبر را برا طیشتتترا خواهمیم

 .  کردندیدر جنگ شرکت م دیباال و با ام اریبس هیروح

که آن جوان از  دمیبه هوش آمدم فهم یوقت تیت بعتد از مجروح 

 ست.ا افتهیشهادت دست  عیو به درجه رف شدهمیستق میکمر به دو ن
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 دیکردیدر دوران دفاع مقدس به زمان بعد از جنگ فکر م ایت آ

 فتد؟یقرار است چه اتفاق ب نکهیو ا

ب عقبه ها از بچه گروهی, رفتمیکه داشتتتتم به جنگ م یزمان

 "؟یوریم یکه دار استتتتچه خبر ینادیم :", به من گفتندگشتتتتنتد یبرم

ا توجه به ب :"گفتمن بودکه وضتعیت بسیار خطرنا  است. منظورشتان ای 

زام اع یاسیس یدتیما از واحد عق ."روم یم ،چه خبر است دانمیم نکهیا

  انتبه ظاهر یاکبر یآقا :"به من  گفت ونیاز روحتان  یکی. میشتتتد یم

 دیآقا باعث ستعادت استت که شه  حاج :"گفتم ."دیشتو  دیشته  خوردیم

تان چه هخانواد یبرا دیبشو دیکه اگر شه دیاهفکر کرد :"فرمودند "شوم.

کار  نیاست و من باتمام وجود ا فهیباالخره وظ :"گفتم ؟"افتدیم یاتفاق

 "دهم. یرا انجام م

 ؟ دیرزمان دوران جنگ ارتباط داربا هم ایآ 

در  دشتتقبول یدر رشتتته پزشتتک  هااز دوستتتان که بعد یکی تنها

 .میارتباط هست

 بود؟ یچه کس تانیفرد در زندگ نیرگذارتریتأث     

 یهاستتال در جبهه 5که حدود  یرضتتا اکبر دیشتته میپستترعمو

هه وارد جب یاز دوران نوجوان ؛حضتتور فعال داشتتت یباطل بعث هیحق عل

بنده  یور اریبزرگوار بس دیشه نیو طرز تفکرات ا شانیا هیروح .شتدند 

 بود. رگذاریتأث

 در یادیز اریبستتتنقش  شتتتانیبود و ا ما یدوران کودک یهمباز

 بنده داشتند. یزندگ
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نتقال ا گرانیبه د توانیبزرگوار را م یطرز تفکر شتتهدا چگونه

 داد؟

 یالزم برا یفرصت ها جادیو خاطر شهدا, ا ادیداشتن زنده نگه 

 کیکشند , ب ریکنند وبه تصو انیها را بتا بتوانند آن رشتادت  ثارگرانیا

ما مرتبط با زمان جنگ بود,  یها لمیو ف هاالیت از ستتتر یلیبود خ یزمتان 

ته نوش ییها. کاش کتاباست شدهکم رنگ یلیدر حال حاضتر خ  یول

گان  و رزمند ثارگرانیمتنوع و از زبان ا ییهاحماسه به شکل نیو ا شتود 

در جنگ آشتتتنا شتتتوند و زنده   ثاریا یثبت شتتتود و همه با مفهوم واقع

متفاوت مرتبط با آن  یهادر برنامه ثارگرانیشتتتهدا و ا ادیداشتتتتن نگته 

 دارد . ییبه سزا ریزمان به نظرم تأث

  ست؟یچ هایو چهارم یشما به نسل سوم هیتوص     

شتتده  ایجادما  یبرا یگریجنگ د یهابه  نظر من االن جبهه     

از غرب دارد  یمتنوع غلط یجبهه استتت. فرهنگ ها یاهر خانه .استتت

 یزمتان جنتگ فرهنگ   نیجنتگ ا  نیتر. مهمشتتتودیمتا م  یوارد زنتدگ 

 و مبارزه بافرهنگ یو آگاه یرساناطالع یبرا ماینقش صدا و س استت. 

 مهم است. یلیغلط غرب خ

 داشته است؟ ریشما تأث شرفتیدر پ یچه عوامل 

ز آن من داشتند و ا شرفتیدر پ ییپدر و مادر نقش بستزا  مطم نا 

 ثاریه اک یعنوان کستتتعنوان همستتتر و هم بهتر نقش همستتترم هم بهمهم

 دهیعد یازدواج کردم دچار مشتتکالت جستتم یچون وقت ؛کرده استتت

با  شانیا یول دیآیبه ستراغم م  ازگاهی هر یدیدرد شتد  بودم. حاال هم
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در تحمل  یادیمثبت ز ریتأث .دهدیم یخوب اریبس هیعطوفت فراوان روح

 .دارد میبرا یبه زندگ دیو ام تیدرد و رنج حاصل از مجروح

 کرد؟ دیچه کار با یو جسم یروح حفظ سالمت یبرا

 یاکه بر یتااقدام میکن تیخودمتان را تقو  یاز نظر متذهب  دیت بتا 

ع موقمناستتب ، استتتراحت به هیالزم استتت مانند : ورزش ، تغذ یستتالمت

 هیروح تیت تقو نته یدر زم .میاجتنتاب از تنش و اضتتتطراب را انجتام ده  

ر ب اریستتباال ب تیخوب و معنو هیروح .شتتده استتت یادیز یهاستتفارش

 .تاس رگذاریتأث یماریب

مسر ه :بازگو کنم تانیرا برا یخصوص مطلب نیدر ا دیاجازه ده

دعا  ":گفتند عمل شد و فقط شتان یا .داشتت  میبدخ یبرادرم تومور مغز

ت و داشتت شتتانیدر حال ا یادیز ریتأث شیایدعا و ن نیبه نظرم هم !"دیکن

 شت.دا ریتأث یلیخ شو سالمت روح هیدر باال بردن روح

 تان؟یدوران زندگ نیبهتر

به  قیرا تشو انیداشتتم دانشجو  یستع  نکهیو ا ییدوران دانشتجو 

و جهاد  یمختلف مثل انجمن استتتالم یمذهب یهادر تشتتتکتل  تیت فعتال 

روز  امیروز زندگ نیو بهتر ها بود.زمان نیجزو بهتر مینما یدانشتتتگاه

 بود . روانا و روز ازدواجم ی= الهه آب ها تای آناه تولد دخترم

 حرف آخر:

 ثاریجبهه و جنگ و فرهنگ ا طیبا شرا کهاست  نیتمام حرفم ا

اظ حواسشان از لح دیبا نیمست ول  .میریدر دوران دفاع مقدس فاصتله نگ 

 و جوانان  مملکت باشد.   ندهیبه نسل آ یرفرهنگیو غ یفرهنگ
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که   یدانیشتتتده استتتت , شتتته   ختهیها رانقالب خون نیا یبرا

اطر که به خ ییاهداف واال  دیبا .زنده است ادشانی اما ستندیندرمیان ما 

 گردد. یریگیمستدام و مستمر پ دخود را نثار کردن زیعزآن جان

 دیشتتته :بزرگوار دیدو شتتته هو خاطر ادی یادآوریدر آخر  بتا  

 ی پستترعموا ادا یرضتتا اکبر دی  پستترعمها و شتته  این یمهد یعبدالعل

 م .راد بزرگوار زیدوعز  نینسبت به ا ینید

گ فرهن جیدر ترو یها سعبرنامه گونهنیاز شما که با ا ضتمن در

شور ک یقشر دانشگاه  خصتوص به  زیجوانان عز نیو شتهادت در ب  ثاریا

 .کنمی، به سهم خودم تشکر م دیدار یاسالم

 

 

 



 

 

 

 

 یبلورچ   یمهد دیس   دکتر  :2فصل  

 هشت سال دفاع مقدس یگرام ایثارگر

 

  رنگ بنفش

 .دییبفرما ین را معرفلطفا خودتا

متولتتد  یبلورچ یمهتتد دیتتمن ستتت .میاهلل الرحمن الرح بستتتم

است که  یشگاهیهمسترم کارشناس علوم آزما   .شتهرمقدس قم هستتم  

 است. ستال خدمت بازنشتستته شتده و در حال حاضر خانه دار     21داز بع

باشتتتد . دو فرزندم ازدواج  یفرزند م  9مشتتتتر   یزندگ نیحاصتتتل ا

 .است عیصنا یسمهند یوم دانشجوکردند و فرزند س

 د؟یرا کجا گذرا ند لیتحص دوران

 در شتتتهرقمرا رستتتتتتانیدوران دب از یو بخشتتت ییابتتتدا دوران

دوره  کیدر  هیعال التیرا در تهران گرفته ام تحصتتت پلمید .امگذارنده

وابستتته به وزارت  یآموزشتگاه در یشتتگاهیعلوم آزما یدوستاله کاردان 

 یرویدوره طر  چهارستتتاله ن یس از طپ .کردم یستتتابق ستتتپر یبهدار
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 یتبهش دیآمدم و در دانشتتگاه شه هرانبه ت نیدر شتهرستتان قزو   یانستان 

 یاهشگیعلوم آزما زریلقمان به عنوان ستوپروا  مارستتان یاستتخدام ودرب 

ن لقما  مارستتتتانیب ریبه عنوان مد یبعد از مدت .مشتتتغول بته کار شتتتدم  

رت بهداشتتتت در وزا نیمنصتتتوب شتتتدم و پس ازآن به دعوت مستتت ول

علوم  یدکتراستتتال دوره  4هم زمان  .وزارتخانه مشتتتغول به کار شتتتدم

 گذارندم. رانیا یرا در دانشگاه علوم پزشک یشگاهیآزما

 د؟یرا  انتخاب کرد یشگاهیرشته  علوم آزما چرا

 رفتهیپذ یو مدارس عال توهایستتیدر ستته رشتتته در ان پلمید از بعد

 . این رشتهیشگاهیو رشته علوم آزما یرشته فن ،معلم تیرشته ترب :شدم

از  .خودم بود یرستتاند و در واقع عالقه شتتخصتت   یرا زودتربه هدفم مم

 هستم . یراض یلیرشته خ نیانتخاب ا

 ؟ دییبفرما انیخود را ب یوعلم یپژوهش یها تیفعال

شتتدم و  تیمشتتغول به فعال نارهایدوران دکترا در اغلب ستتم در

 یافتنیبر دارم که دستتتت نا یبه گونه ا نامه دکترا را  انیکردم پا یستتتع

موضوع  .اق افتادفامر هم ات نیکنم  و هم دایبتوانم به آن دست پ تاباشتد 

ردم در ک یستتع نیهمچن. اتفاق افتاد رانیبار در ا نیاول ینامه ام برا انیپا

همکاران خودم باشتتتم  رشیخدمت کنم که مورد پذ یجامعه به گونه ا

 یشگاهیعلوم آزما یانجمن دکتر رهیمد تایو در حال حاضتر عضتو ه  

 یبخش یکه بتوانم رهبر نمیآموزش بب یکنم به گونه ا یم یو سع هستم

البته قرار گرفتن در کنار  .خودم را به عهده داشتتتته باشتتتم  یاز جتامعه  

 وخلق شتتتانیا یعلم یواال تیشتتتخصتتت  لیبه دل یجانیردکتر ال یآقتا 

به تبع آن مقاالت و  هماهنگ شده ام و شانیبا ا زیمن ن یپژوهشت  یوخو
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  .یدر رشتتتتتته خودم در بخش همتتاتولو  نیدارم وهمچن ییهتتا کتتتاب

را  سیکنم در واقع تتتدر یم سینطور در  بخش بتتانتتک خون تتتدریهم

د و باش یم انیدانشجومن مربوط به  سیدوست دارم اگر چه تدر یلیخ

کار آنها را آماده  طیمح یکار کنم که برا یکنم بته گونته ا   یم یستتتع

 .جامعه خود باشند یتوانا برا ییها انسان ندهیبتوانند در آ کنم و

 ؟ دیکرد دایشد در جبهه حضور پ چطور

گردد که  یباز م 54من در جبهه به دوران انقالب ستتال  حضتور 

بانک خون در دوران انقالب و ماجرا از  کی سیشود به تاس یمربوط م

 54ال س یشوراشد در مراسم تاسوعا و عا یم ینیب شیقراربود که پ نیا

 یه اکند با توجه به تجرب دایمردم و ستربازان شتاه شتتدت پ   نیب یریدرگ

داشتتتتم به فکر  یشتتتگاهیعلوم آزما دهیورز کاردان کیکته به عنوان  

 تانمارستتتیب یکیدر نزد نیمناز مو یکیبانک خون در منزل  کی جادیا

 انمارستتتیرا به ب نیاگر مردم نتوانستتتند مجروحکه ستتوم شتتعبان افتادم . 

ومتتاهم تمتتام  میفرد آنهتتا را درمتتان کن نیا یانتقتتال دهنتتد در ختتانتته 

سترم   یآنت ایخون و  سته یک هی. البته ته میرا آماده  کرد یخون یهاگروه

سا بقه  نیخاص خودش را داشتتت و ا یدردسترها  زین یخون یگروه ها

اگرچه   میدر جبهه باشتت یمرکز درمان کیباعث شتتد تا به فکر استتتقرار 

 یاروهیمربوط به درمان ن التیارتش تشتتک یجنگ لشتتکرها در دوران

 بحث یول ؛اشتتتندرا د ییو صتتحرا اریستت یها مارستتتانیخود از جمله ب

 جادیامکانات باعث شد که فکر ا نیدر جبهه ها  و نبود ا جیحضتور بست  

جنگ صتتتورت  نیکمک به مصتتتدوم یدر خط مقدم جبهه برا یبهدار

در خط  یمرکز درمان نیا یاه اندازکار ر انیسردار فتح شنهادیبه پ ردیگ

اتفاق افتاد با کمک  یکار ظرف مدت کم نیا مقدم صتتتورت گرفت.
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تخت  211مستتتطح با  نیزم کیدر  ییصتتتحرا یدرمتانگاه دوستتتتتان  

من درآن زمان به عنوان مس ول  تیمس ول نیاول . مینمود جادیاور انس ا

ام ه نسوسنگرد ب یاز روستتاها  یکیدر خط مقدم در  ییاو انس صتحرا 

نگ و نه تجربه ج یمن که نه تجربه ستتترباز یبود که در واقع برا هیدقاق

 بود . یرا داشتم تجربه خوب

 د؟یحضور داشت یرزم یها اتیکدام  عمل در 

در غرب  اتیت عمل کیت و  1و 5 یرمضتتتان ،کربال اتیت عمل در

 نیدر سرپل ذهاب و آخر یکشتور با نام حضترت ابوالفضتل در پادگان   

 یاراضطر یها میبود جزء ت ازیبود البته هروقت هم ن هم مرصاد اتیعمل

 شدم.       یبه جبهه اعزام م

 د؟یما بازگو کن یاز جبهه برا یا خاطراه

وز هرر میتوانم بگو یبه هم بود م کیانقالب و جنگ نزد چون

که شتتروع شتتد من  یلیمن خاطره استتت جنگ تحم یو هر ستتاعتش برا

   .م بودمدو فرزند ه یازدواج کرده بودم و دارا

 تیتتب اتیتتگردد بتته عمل یبرم اول ختتاطره دو ختتاطره دارم .

 یبه علت شتتتدت گرما یماریب نیبودم ا ضیالمقدس که به شتتتدت مر

درمانگاه به عهده من بود و دلم  تیت چون مستتت ول یمنطقته بود و از طرف 

را به  یارمیب نیالخره ااب رندیرا از من بگ تیمس ول نیخواست که ا ینم

المقدس ادامه  تیب اتیعمل انیتا پا وضتتتع  نیا .تحمتل کردم  یستتتخت

 داشت.

خاطره دوم : بحث ستتاختن ستتنگر بود که ستتنگر توستتط خود    

امکانات شتروع به ستاختن سنگر    نیشتد با کمتر  یرزمندگان  ستاخته م 
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 یشتتتن بود و برا ییلویک 51 یبه گون ازیستتتنگر ن هیزدن پا یبرا میکرد

 دایپ یمیستت ادیبا تالش ز میداشتتت ستتمانیبه ر ازین ها یبستتتن درب گون

مام ت میدیکشتت یم ستتیم راهر چقدر میکرد دنیشتتروع به کشتتو میکرد

 ینو کار بستتتن گو میجا قطع کرد کیرا از  میالخره ستتاب .نبود یشتتدن

 یروهایتجستتس ن وقتیصتتبح روز بعد  .میبه اتمام رستتاند را شتتن یها

 دمیتلفن مشاهده کردم فهم میعلت قطع ست  افتنی یگشتت ارتش را برا 

ند کرد یآنها گمان م کهیدر حتال  .میتلفن را قطع کرد ه ا میکته متا ستتت  

 کار را انجام داده اند. نیدشمن ا یروهاین

 د؟یبا دوستان دوران جنگ ارتباط هم دار ایآ 

ا ر آنها بار کیبا آنها نداشتتتم هرچند وقت  یکنون جلستته ا تا

ودم ب دهیندرا او ها  دوستتتتانم که ستتتال  بایکی از شیپ ی. مدت نمیب یم

چرا چون به آنها بعد از جنگ توجه  .شکسته شده بود یلیخ .روبروشدم

ود که ب ها یمحسن بلند یاز دوستانم به نام آقا گرید یکیاستت.  نشتده  

 یدردآور بود . به هر حال سع شانیمن شهادت ا یشد و برا دیهم شه او

که  رمگیدآنها باشم . از دوستان  ادیبه  نیریکنم با مرور خاطرات ش یم

،  یربان دکتر عباس انیتهران هستند آقا یدانشگاه علوم پزشک دیاز اسات

برجسته  دیکه به عنوان اسات یو دکترطهماسب یدکتر کاستب ،دکتر نجف 

 نام برد . توان یم هستند یدانشگاه علوم پزشک

 ؟ های ثارگریاز ا یبخش

 به وقوع گریباشتتد و د یاستتت که در انحصتتار م ییزهایچ کی

 نکهیا ای ستتتین یتکرار شتتدن  گریمثل داستتتان نبوت که د ونددیپ ینم

 یبرستتالت ن دیشتتود و هر چه بگرد یتکرارنم گریداستتتان جنگ که د
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 یفقط مختص به دوران ها نیداستان امامت ا ایاست  یاکرم تکرار نشدن

 شود . ینم کرارانسان است که ت اتیاز ح

 اه نیا یمام ره ا که ت ینیستخنان حضرت امام خم  یها ییبایز

 میتوان یم .استتتت یشتتود آهنگ کالم امام هم تکرار نشتتدن   یتکرارنم

حوالت ت مییبگو میتوان یم میکته متا تشتتتنته آهنگ امام هستتتت     مییبگو

 یمامت نهیکه در عربستتتان اتفاق افتاده مخصتتوصتتا در مکه ومد   یریاخ

خدا ونبوت استتت که نبوده و در حال  هحاصتتل نوع ونگاه مردم ب هانیا

 یادیتا به االن دشتتتمنان ز میاستتتالم از قد افتد . یارد اتفاق محاضتتتر د

 ینکند ول دایگسترش پ نیکنند که د یم تیها دارند فعال یلیداشته و خ

مردم  نیدر ب نیکنند و مشتتتاق هستتتند که د  یاز افراد تالش م یاریبستت

اس و استتت هیگردد به آن پا یرمب نیکند و ا دایپ یجهان گستتتترش جهان

.  دینما فیتواند آنرا تضتتع  ینم یقدرت چیه میه آن بها دهکار که اگر ب

 ونیمد رانیا یانقالب استتالم میندازیبه انقالب خود نگاه ب میاگر بخواه

 ونیهم مد تیباشتتتد  و مرجع یامام راحل م یبه رهبر هیشتتتع تیمرجع

استتتالم را ادامه  ریمستتت میاحترام بگذار تیامامت استتتت هرچه به مرجع

ه آن ب یاست اگر توجه کاف زیهمه چ یعیکشور ش در تیمرجع .میاداده

 تیشود . اگر بحث مرجع یزودتر تداع تانیتواند برا یشتود خاطرات م 

توان معضتتتالت و  یچرا چون م ؛کردن استتتت شتتتهیاند مییرا بتاز نمتا  

 به مردم را نستتتبت یعنی تیمشتتتکالت جامعه را بهتر کنترل کرد. مرجع

حال  یها نستتتل یما برا دنیشتتتی.پس اند دییفرمتان ختدافرمتانبردارنما   

مثال  میسته شهیکه صاحب اند میباشد .فکر کن یم ینکته استاست   ندهیوآ

توان یم ایبود .  شتری عا به جوانان ب نیکربال توجه امام حست  یدر ماجرا

 یردو جوانم تیو مرجع دنیشیدر بستر اند یاحیر دیزیحر ابن  یماجرا

ند کردینگاه م شهیاند ریمسهم جوانان از  رانیا یشود .در جبهه ها دهید
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توان به جرات گفت که خود  یم ی. حت.خمپاره و .. ای رسال ینه از مست 

فقط   ارگرثیا رانیعز یثارگریبوده است و ا دنیشیاند ریشهادتشان از مس

   .مختص همان دوران  جبهه و جنگ نبوده  و ادامه دارد

 د؟دار یاجتماع یدر زندگ یریچه تاث شهیبه روز بودن اند 

باشتتد یها م جالب استتت بحث رنگ یلیمن خ یکه برای زیچ

د در نتوان یها م رنگ .کرد جادیتحول ا یلیخشتتتود  یمهتا   در رنتگ 

ند در توا یهمانطور که رنگ بنفش م .انستان هم موثر باشند  تیشتخصت  

ر تواند د یهم م یداشتتتته باشتتتد . نوآور  یادیز ریتاث یفداکار و ثتار یا

ده که در ثابت ش نیقیمن به  یبراوثر باشد ها م انسان تیرفتار و شتخص 

 ها نیا یکه همگ ینید میو مفاه دیو اعتقاد به توح تیبحث وحدان ایت دن

ما هرچه در قبال  .تواند موفق باشد یم ستها جات انستان نشتان دهنده ن 

امر  نیبه نظر من مستت ول .میشتتو یموفق تر م میتالش کن ینید یرفتارها

 تیتقو میتوان یکنند. خانواده ها را  تا م ششتتتترتالیب نهیزم نیدر ا دیبا

 ابدی رها توسعه  ینیحضترت امام خم  یها شته یاند میاگر بخواه  میینما

 توانا کرد. و نگه داشت نیدراه مردم را در باید 

 ؟دینیب یم زیخود را در چه چ شرفتیپ عوامل 

 .مادرم یدعا

 ؟دیکن یچکارم یو جسم یسالمت روح یبرا

 یلیکند کار را خ یم یدر واقع کار مرا  راض با کار . تیمشتغول 

 دهد . یبه من رو  و جان م تیدوست دارم فعال

 د؟یکن یهم م ورزش 
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 !نه

 بود؟ تانیدوره زندگ نیبهتر یزمان چه

 ی.از انقالب اسالم پس

 آخر ؟ حرف

مردم  کردیجتامعه را به عهده دارند به رو  یکته رهبر  ییهتا  آن

 یوببه خ دیدر نظر دارند با ندهیآ یبرا که ییبرنامه ها نیجامعه و همچن

 یلبط ینوع حس برتر کیتت در کشتتتور  میتوانم بگو یمفکر کننتتد . 

 یشتتتود که در رفتار ها یباعث م یطلب یحس برتر نیوجود دارد که ا

 موثر باشتتد و و ... یاقتصتتاد ایو یاجتماع یها نهیاز جمله در زم یرونیب

 میدر کارمان رشتتتد کن میبتوان دهد که  یاجازه را م نیحس به ما ا نیا

در  تیحس و مظلوم نیالبته ا .میبود دانیم روزیدر جنگ پ همانطور که

 شده است . نیما عج

 دیها را با دانشتتتگتاه  میبگو دیت بته عنوان کالم آخربتا   الخرهابت  

 و توانا کرد .     تیتقو

 

 



 

 

 

 

 یتقدس   اهل ینب    دکتر :  3فصل 

 هشت سال دفاع مقدس یگرام آزاده

 

  با هم بودن

 .دییبفرما یلطفا خودتان را معرف

هران ت یدانشتتتگاه علوم پزشتتتک  ثارگرانیدر ابتتدا از دفتر امور ا 

گان و رزمند ثارگران،یکنم به خاطر ارج نهادن به رو  بلند ا یتشتتکر م

 گانیدر شهرگلپا 4912متولد  یاله تقدس یدانشگاه بنده نب زیجانبازان عز

 آمدم . ایدنه ب

 د؟یرا کجا بوده ا رستانیو دب ییراهنما ،ییداابت دوران

کردم دوران  یم یدر تهران زنتتدگ یاز ستتتن پنج ستتتتالگ من

 ستانریرا در مدرسه کوروش در نظام آباد تهران و دب ییو راهنما ییابتدا

 گذراندم. ییهوا یروین ابانیدهخدا در خ رستانیرا در دب

 د؟یکرده ا لیکدام دانشگاه تحص در
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 یدر دانشگاه علوم پزشک 4941-4903در ستال  بعد از استارت   

فارغ  4945شدم و در سال  لیمشتغول تحصت   یوتراپیزیتهران در رشتته ف 

 شدم. لیالتحص

 د؟یرشته را انتخاب کرده ا نیشد که ا چه

را  یلیما بر استاس رتبه، رشته تحص  لیدر دوران تحصت  راستتش 

دادم و  لیادامه  تحص یوتراپیزیمن هم دررشتته ف  میکرد یهم انتخاب م

 کنم. لیرشته توانستم تحص نیدر ا نکهیوخوشحالم از ا

و  ی، فرهنگ ییاجرا ،یپژوهشتتت ،یعلم یها تیفعال چهتا کنون 

 د؟یداشته ا یعلم

 .میاشتد یفرهنگ یها تیفقط فعال یمطهر دیشه مارستانیب در

 د؟یچه شد که به جبهه رفت 

مام رساندم . ؛ به ات4904را در ستال   رستتان یدوان دب نکهیاز ا بعد

 به خاطر یلیدرآمدم.همزمان با شتتروع  جنگ تحم جیبستت تیبه عضتتو

پدر و مادرم به جبهه  تیو کشتتتورم  داوطلبانه و با رضتتتا  هنیدفاع از م

متاه اول جبهته را در غرب و ستتتومار و بعد از آن هم در جبهه    9رفتم . 

والفجر در  اتیهم در جبهه ماندم و در عمل گرید ماه 9ستتترپل ذهاب و

بود که به اسارت  تیچشتم مجرو  شتدم و بعد از مجروح   هیفکه از ناح

 بودم . ریعراق اس یها در زندان مین و سال 4ها درآمدم و حدود  یعراق

را بازگو  دیدر زمان استتتارت داشتتتت  ایکه در جبهه و  یختاطرات 

 د؟یکن
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که در استتارات  یهر روز میتوانم بگو یاستتت م ادیز خاطرات

ن که از آ یشود.خاطرات یز خاطرتمان محسوب ما ییجز یبودم به نوع

از خانواده و  یبد بود؛  تحمل دور ارشیزمان دارم هم خوب و البته بستت

 چگونهیدر دوران استتارت ه .گذشتتت یستتخت م یلیخ مانیکشتتور برا

نماز هم با  ییگذاشتتتتند موقع  برپا ینم یحت ؛ما نبود اریتدر اخ یامکانات

 .میصحبت کن یدادند  به صورت گروه یاجازه نم نکهیا ایو  میهم باش

رد ک یآسان م مانیزندان را برا یو شکنجه ها ها یکه ستخت  یزیتنها چ

گردان  کیکته در    یمتان بود. چرا چون همته رزمنتدگتان     بتا هم بودن 

هم با هم  یلحظه آزاد نیتتا آخر  میآمتد  دربتا هم  بته استتتارات    میبود

و از  میه محروم بودروزان یخبرهتا  ی. در زمتان استتتارت از تمتام  میبود

 یهاکه روز نامه یفقط زمان مینتداشتتتت  یاطالع چگونته یه رونیب یایت دن

را به اردوگاه ما انتقال  دیجتد  رانیاستتت ایت و  آورنتد یم متان یرا برا یعرب

 یرمو تنها سرگ میرا کسب کن یدیداطالعات ج میتوانستت یدادند میم

در  یستتتینگلبه زبان ا ییها ستتترت کتاب بیصتتتل قیبود که ازطر نیما ا

 یخوب یما ستتترگرم یتوانستتتت برا یگرفت که م یقرار م نما اریت اخت

 رفتشیپ نهیزم نیامر باعث شد که در ا نیهم یمحستوب شود و از طرف 

 هم یلیخخاطرات دوران اسارت که  گریاز د داشتته باشم .  یادیز یها

ارتباط  یرانیا یاسرا گریبا د میتوانستت یبود  که نم نیستخت گذشتت ا  

از  میامر باعث شتتتده بود که نتوانستتتت نیو هم  میگ داشتتتته باشتتتتنگاتن

مان در ز رایز ؛مییدر طول دوران استارت استتفاده نما   گریهمد اتیتجرب

ازدکتر ، مهندس،  خبرنگار گرفته  تا  ها قشرها و گروه یاسارت ازتمام

 یادیز یزهایچ میتوانستتت یو از هر کدام م میداشتتت ریها استت گروه گرید

 .میریبگ ادی
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 د؟یداشت یچه حس دیکه آزاد شد یزمان

ه ک یو زمان میآزاد شو یروز میکرد یاصتال  فکر نم  نکهیا اول

 میآزاد خواهند شد آنقدر خوشحال شده بود رانیبه ما خبر دادند که اس

 .میکرد یم هیو گر میگرفت یرا در آغوش م گریکه همد

 ست؟یشما چ شرفتیپ عوامل

دارد، با  انازشتتیبه ن یبستتتگ ها انستتان شتترفتیکه پ میبگو دیبا

که آزاد  4945تبادل اطالعات و انتقال تجربه بود که توانستتتم در ستتال  

 پلمیشتتدم تازه د ریکه استت یزمان رایباشتتم ز لیشتتدم به فکر ادامه تحصتت

دا و بدهم و به لطف خ لیدوستت داشتم ادامه تحص  یلیگرفته بودم و خ

 توانستم موفق بشوم. ادرپدر و م یدعاها

 یها در انتقال ارزش ثتارگران یا زادگتان، رزمنتدگتان و   آ نقش

 ؟ستیانقالب و دفاع مقدس چ

که در آن زمان متحمل  ییها یبازگو کردن خاطرات و ستتخت با

 اریشدند تا کشور و مردم را از چنگال دشمن نجات بدهند قطعا  نقش بس

 د.نداشته باش زین یاسالم یها توانند در انتقال ارزش یم یمهم

 د؟یازدواج کرد یالدر چه س 

بودم ازدواج کردم و حاصل  لیکه در حال تحص 4942در سال  

در دانشتتگاه رشتتته   یکیستتاله استتت که   48و  44ازدواج دو پستتر  نیا

 است. رستانیسال آخر دب یگریخواند ود یعمران م

 د؟یرا دوست دار یرشته ورزش چه
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دوستتتت دارم و در حال  یلیپنتگ و فوتبال را خ  نتگ یپ ورزش

 خواهم کرد.   یهم اگر وقتش باشد حتما  باز حاضر

 بوده است؟ یچه زمان تان یدوران زندگ نیبهتر

 ادیاز دوستانم  یادیز یها که درس لیدل نیاستارات؛ به ا  زمان

 به من کمک کند. ما یگرفتم که توانست در زندگ

 یشتتتتریشتتتمتتا تتتاکنون نقش ب یهتتا تیتتدر موفق یچتته افراد 

 اند؟داشته

 و پدر و مادر و همسرم.از همه خدا  اول

 ثارگرانیستتتالمت ا قاتیمرکز تحق یدرباره راه انداز  نظرتتان 

 ست؟یچ

 ست.ا ییخوب  و به جا اریکه اقدام بس میتوانم بگو یم فقط

 آخر؟ سخن 

 ثارگرانیجتانبتازان، رزمنتدگان و ا    ز،یعز دانیت کته شتتته  یامیت پ

 یبیا آست دیکن یرویپ هیفق یاز ول شهیاستت  که هم  نیداشتتند و دارند ا 

روزمره صبرداشته باشند چون  یدر زندگ شهیوارد نشود و هم به کشتور 

هر  اهللااست و با توکل بر خدا انش ییبایصبر و شک ها تیهمه موفق دیکل

 بود. میخواه یشتریب  یها شرفتیروز شاهد پ

 





 

 

 

 

لرحمان    دکتر :  4فصل   انیرستم  عبدا

 هشت سال دفاع مقدس یگرام جانباز

 

 که دارند  یمشکالت با همه

 .دییبفرما یلطفا خودتان را معرف

 هستم. فوق تخصص انینام خدا من دکتر عبدالرحمان رستتتم به

 ینیمامام خ یمارستتتانی عجا مجتمع بعصتتریول مارستتتانیب یروماتولو 

 هستم.

 د؟یندارخود را در کجا گذ التیتحص

شتتتهرستتتتان دامغان ودوران   یپنج ستتتال اول را در روستتتتا  تا

را در مدرستتته  رستتتتانیرا در تهران در مدرستتته ستتتاالر ،دب  ییاراهنمت 

تخصتتتص وفوق  ،یعموم یکردم. دوران پزشتتتک یستتتپر یهشتتتترود

 تهران بودم. یتخصص را هر سه در دانشگاه علوم پزشک

 شما در حال حاضردرکجا ساکن هستند؟ یپدر خانواده
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من پس از ازدواج در  یدر شتتهر دامغان ستتاکن هستتتندول مادرم

 کنم. یم یدگتهران زن

 خانواده شما چند نفر هستند؟ یاعضا

از برادرانم در ارتش  یکی. میما شتتش خواهر و دو برادر هستتت  

داشتتتند و در حال  یادیز یها تیمستت ول زیبودند ودرجنگ ن بیستترت

 .درس خواندم شانیا شیپ شتریحاضر بازنشسته هستند که من ب

 د؟یانتخاب کرد لیرا به چه دل یروماتولو  رشته

که کدام  دنیبب دیگذارد با یقدم م یپزشک ریانستان در مس  یقتو

ه ب ازین دیآ یستتت که به نظر ما یرشتتته ا یداخل ستتت،ارشتتته خوب 

 ند،رویبه ستتمت آن م شتتتریب هیروح نیدارد و افراد با ا نظریاطالعات 

طرفدارش نستتتبت به قبل کمتر شتتتده   یروزها به نظر من داخل نیالبته ا

 ژیتکه پرستت ییرشتتته ها الیها به دن یلیکه خ لیلن دیبه ا دیاستتت. شتتا 

 ییشته هادر ر لیروند ، البته  تحص یهستند کمتر م یصیندارند و تشتخ 

 یلیکه خ نی. با ا کند یم یادیکمک ز مارانیهستند به ب یصیکه تشتخ 

رشته ها  یوقت ها در بعض یستت چون بعضت  ادادن مهم  صیزود تشتخ 

 دیبا رفته و یبه ستمت جراح  ماریب میمثل رشتته ما اگر خوب درمان نکن 

دارد و  یمتخصتتتص داخل کیکه  یشتتتود. اما به خاطر اطالعات یجراح

ه بو بعد  کم کم  ندیب یمختلف را م مارانیو کار  ب لیدر دوران تحصتتت

 قیشوهم ت دیاسات یاگر بعض  .شود یعالقه مند م یرشتته تخصتص   کی

 ازیه نک ییه هارشتتتته ها، افراد به دنبال رشتتتت  یکننتد به ورود به بعضتتت 

و  یبه آن استتت وارد خواهند شتتد. خالصتته به ستتمت داخل    یشتتتریب

ود که بر یبه سمت دیاما من معتقد هستتم کشتور ما با   ؛آمدم یروماتولو 
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 یروهاین نیبهتر قایل شتتتود. یارزش خاصتتت یداخل یرشتتتتته ها  یبرا

را زود  یماریشوند که بتوانند ب یداخل یوارد رشته ها یعموم یپزشتک 

رار ق زین گریهمکاران د اریاطالعات را در اخت نیبتدهند، و ا  صیختشتتت

م در کشور ما ک یگونه باشد. ول نیاز کشورها ا یدر بعضت  دیدهند. شتا 

از  یرفته لذا بعضتتت شیپ یجراح یبه ستتتمت رشتتتته  ها یکم منابع مال

 میکن یکار دیروند. با یدارند و به آن سمت م یشتریدانشجوها عالقه ب

ته ها را رش نیا یرتبه ها تخصص ها نیاز بهتر انیوانشجاز د یکه بعضت 

 یخوب یرتبه ها یداخل یها دنتیعالقه انتخاب کنند.  االن رز یاز رو

 .وارد شتتده اند یداخل یخود به رشتتته ها یبه خاطر عالقه  .آن هادارند

فراد باشتتتد که ا یتعرفه ها به گونه ا ختپردا درکشتتتور دیبه نظر من با

 نیه اخوب ب یها یرویشوند و نعالقه مند  یداخل یبه رشته ها یشتریب

  ریأثکشور ت یسالمت یتواند رو یم نیسمت سوق داده شود به نظر من ا

 بگذارد. ییبسزا

 ؟دییبفرما دیکه داشت یو پژوهش یآموزش ،یازسوابق علم 

 یدر بخش رومتتاتولو  یمرکز درمتتان نیاز بتتدو ورود بتته ا من

م در بخش جنرال درکنار بود2یمدت در بخش طب کیمشتتغول شتتدم  

 تیل وگرفتم. مس ادی یدرس اخالق عمل شانیبودم که از ا یسیاستتاد نف 

 یدر بخش روماتولو  زیرا داشتتتم و بعد از آن ن مارستتتانیاور انس در ب

 میدار یانیدانشجو فعال هستند، خوبدر بخش ما  افرادمشتغول شتدم .   

تخصص هم فوق  یهستند درحال حاضر بخش ما دانشجوها یکه راضت 

وفوق تخصص  یداخل یها دنتیدارد در خدمت همکاران پزشک ، رز

 میدهیکه ما انجام م یعلم یاز کارها یبعض .میهستت  یروماتولو  یها

 نهیمن زیدر ا یاست . هر سال کتاب  یروماتولو  قاتیدر خصتوص تحق 
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تر دک یستتال گذشتتته کتاب لوپوس را با کمک آقا  .رستتد یبه چاپ م

کتابها با ما  نیا نیو همکاران هر ستتتال درتدو میدشتتتروع کر انیت اکبر

شتتتود به نظرم کار  یکته نوشتتتته م  ییکتتاب هتا   .کننتد یمشتتتارکتت م 

نتشر ن و میکار تدو نیهم  در ح یتعداد مقاالت کیاستت   یدیارمفیبست 

 .  میکنیم

 .دییاشاره بفرما دیکه داشت یتیریبه سوابق و مد لطفا

 رابرعهده داشتتتم نمارستتتایاور انس ب تیمستت ل یزمان کی من

گاه دانش استیشتدم وبعد در بوشتهر ستمت ر    یبخش داخل سیر  بعدو

 تی ولهم مس یبرگشتم تهران مدت یوقت به عهده من بود. یعلوم پزشتک 

 رها ینیامام خم یمارستانیمجتمع ب تیمس ولمعاونت ستالمت بعد از آن  

ر دالملل دانشگاه  نیرا عهده دار شتدم سپس به دعوت همکاران شعبه ب 

 . تمرفیرا پذ یدانشکده پزشک تسایکه ر شیبودم و درک سیپرد

 د؟یجبهه رفتبه  یدکتر شما در چه سن یآقا

 ییستتال داشتتتم هم قبل وهم بعد از دوران دانشتتجو21کنم  فکر

 . میبا دوستان به جبهه اعزام شد رستانیپس از اتمام دوران دب  یوحت

 ؟داشت یچه جاذبه ا جبهه

 دیبته نظر من هر کس بتا   خواهتد ی م قیفتو یدانم هر کتار  ینم

ند کرده ا ریکشتتور را تستتخ ندیگو یم یوقت .زمان خودش رادر  کند

ود که خدا ب قیبه نظر من توف میکه به جبهه برو است یروآن زمان ضتر 

را  قیتوف نیخالصه ا .به جبهه برود دیآدم آن لحظه ها را بشتناستد که با  

 :دیگویبه خودش م ییازهیچ کیانستتتان  ها وقت یبعضتتت میکرد دایپ
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، در است یآمدم که اسالم ایبه دن یشتکر که درکشتور   ایخدا دیگویم

بود که ستتتعادتی  .و معتقد استتتت یآمدم که مذهب ایبته دن  یختانواده ا 

دوستتتت  تقیشتتتد که  در حق هم اگر جنگ .میدید احضتتترت امام ر

 نیا یول ؛داشت یادیز تواقعا  صتدما جنگ زیرا جنگ شتود   مینداشتت 

 نیو د میبتاشتتت  هیت تتتا در زمتان جنتتگ در کنتار بق   میکرد دایت را پ قیتوف

 قیرا توف ها نیهمه ا. میرا حداقل نستتبت به کشتتورمان ادا کن  یکوچک

 دانم. یخداوند م

 ؟ دیشرکت داشت یاتیدکتر در چه عمل یآقا

که  دیآ یم ادمیبودم ،  لیت مستتتلم بن عق اتیت عمل 09ستتتال  در

مجنون  رهیبا او دارم. در جز یخاطرات خوب یلیخ .دمیهمت را د دیشه

من در  .لشگر نشده بود حضور داشتم محمدرستول اهلل که هنوز  پیدر ت

که با جهاد  ییبه علت آشتتتنا .دوره هم در ستتتپاه بودم کیجهتاد بودم  

ا ب مشتتتد ینیبال یکه وارد کارها یدر دانشتتتگاه وقت هم عتد ب و داشتتتتم

در چنتتد  .میکرد یهتتا  شتتترکتتت م اتیتتو در عمل میرفت یهمکتتاران م

زمان   .میو مرصتتاد شتترکت کرد  1،5یکر بال اتیازجمله عمل اتیعمل

 .میرفت یم یبه عنوان گروه پزشک اتیعمل

 بود ؟ یگردان سلمان رسته تون چ یتو

 یرا مبود که اج ییها اتیبستتته به عمل م،یکرد یکار م میستت یب

نقش کمتک به بردن همکاران اطالعات   اتیت شتتتد. مثال در شتتتب عمل 

بور گشتم مج یهم که برم اتیهنگام صتبح عمل  یداشتتم. ول  ار اتیعمل

شتتتب  یها اتیدر عمل مانجام ده را گرید یکارها یبعضتتت مشتتتد یم

 .دمیجنگ یم دشمنو با  مگرفت یم تفنگ دست
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 ؟ دیدار ادیدوران جنگ تان رو  دوستان 

بعد از  میگروه بود کی میدخوان یکته درس م  ییدر روستتتتتا 

ان به جبهه دوست گریبا د گرفتم پلمید و دتمام شت  ملیدوران تحصت  نکهیا

ن آنها از بستتتگان دور م یشتتناختم که دو ستته تا یرا م یی. بچه هامیرفت

شتتده اند. در  دیما بودند که االن شتته یها یهستتتند. خالصتته همکالستت

 یشناسم و هنوز هم در حرفه پزشک یرا م اناز همکار یجهاد هم بعضت 

من  یدارم ول یاریم خاطرات بسه یپزشک یاز گروه ها کنار ما هستند.

 :کنم ینقل م تانیرا برا یخاطرات گروه پزشک نیدوتا از ا یکی

 اتیملع یوقت یبردند ول یم مایرا با هواپ ها بود داوطلب اتیت عمل یوقت

به  م،یودبار که به جبهه رفته ب کی استتت ادمی. میرفت ینبود با اتو بوس م

که  میدید ی. بعد ممیکرد ینم شتتانیدایپلی و میگشتتت یم دنبال بچه ها

نکات مهمش را  خوانند و یرا م شتتتانیها چادر خلوت کتاب کیت در 

.  در شتتده بود  یخوب یلیآنجا کتابخانه خ عند. در واقنکیم یخط کشتت

 میگشتتتت یبرم یبود کتته وقت نیجتتالتتب ا میخوانتتد یچتتادرهتتا درس م

 یبوخ یلیدوتتا از بچه ها هم رتبه خ  یکی. میداد یامتحتانتات را بهتر م  

 میبود دنه ارونکنار رودخا یبار با گروه پزشک کی دیآ یم ادمیداشتند.

و  ،داشت و دست نخورده یا دهیرست  یبود که خرماها ییدرختان خرما

 .میخورد یخرماها را م نیما  ا

دو  شتتهینجا رزمنده بودم همآکه البته  میبگو لیمستتلم بن عق اتیعمل از

ط فق اتیعمل نیود و بشتتروع شتت  اتیتا عمل دیکشتت یطول م یستته ماه

داشت و ما  یرودخانه بود که ماه کیبود. در آنجا  روهاین یآماده ساز

انشتتتاه کرم یرا از بچه ها یگرفتن ماه قهی. طرمیبلد نبود یریگیهم ماه

ز آن رودخانه ا میرفت یمصبح به صبح  فراوان خوشحال باما  .میتگرف ادی

شد یدود بلند م دینباکه  یساعت کیو در  .میآمد یم میگرفت یم یماه
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 میگذاشتتت یرا داخل زرورق م یو ماه میکرد یم یشتتروع به پخت ماه

ا از گرفتن ر یپختن وماه یماه نکهیخالصتته ا .میکرد یکباب م یوماه

 .میگرفت ادی لیبن عق سلمم اتیعمل

  میداشتتتت یخاطرات خوب یلیدر جبهه خ  یپزشتتتک یبچه ها بتا 

جالب بود ما  یلیمن خ یبرازد که  یحرف کیت از آنهتا   یکیروز  کیت 

 نیالبتته متا در ا   میریبگ لیتتتحو اخط ر 1 یکربال اتیتتقرار بود در عمل

ه فقط ک میقرار گرفته بود یما در مکان میشتتکستتت خورده بود اتیعمل

ا است خط بشکند وم کیبود که نزد معلوماما  میدیشن یسترو صدا را م 

ان از پزشک یکی اتیآن طرف خالصته قستمت نشتد. قبل از عمل    میبرو

و هر لحظه ممکن  میبود زد چون ما درخط مقدم مستتتتقر یحرف خوب

داشتتتته باشتتتد و ما خودمان را  یریبه رگ گ ازین یمجروح کیبود که 

 هیلاو یها به محض آوردن مجرو  بالفاصله کارکه  میه بودآماده کرد

طرف  نیا دیایاز خط ب مجروج . چون اگرمیآن مجرو  انجتام ده  یبرا

کند ممکن استتت  یم یزیکه خون ر نیل بکشتتد به خاطر اطو یو مدت

 اتیاز بچه ها قبل از انجام عمل یکی ینشتتتود رگش را گرفت. ول گرید

رگ  یو هر پزشتتتک میخودمان امتحان کن یرو یکی یکی دییایگفت ب

 نیا میباشتت آماده تر میکند تا فردا بتوان متحانو ا ردیرا بگ گریپزشتتک د

اخالص  یجور نیهتا بود، بچته ها ا   آن اخالص بچته  ینشتتتان دهنتده  

 داشتند.

 د؟یجنگ مجرو  هم شد درزمان

 کی دی. اجازه دهمیدوست ندارم بگو یلیرا خ نیمن ا یول ،بله

 لیمستتتلم بن عق اتیمن در عمل میباز گو نما تیخاطره از زمان مجروح

را  نیاز مجروح یتعداد کی میمجرو  شتدم و از آنجا به کرمانشاه رفت 
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 رام. کردند یرا هم اعزام م یتعداد کیکردند و  ین مهمتان جتا درما  

 اعزام کردند. زیتبر یها مارستانیاز ب یکیدرمان به  یهم برا

 د؟یمجرو  شد یا هیچه ناح از 

کمرم جراحت برداشتتت. در شتتهر   هیاز ناح ییقستتمت ها کی

  میبود دهینفر خواب 1کنم  یبود که فکر م یاتاق کی مارستانیدر ب زیتبر

خالصه فرزندش را  ؟"بچه ام کجاستت  :"گفتآمد و  راستیمه ست  یمادر

 بچه اش  آمد سراغ قطع شده  از بدن فرزندش یعضتو  بود دهیشتن  .دید

ا بفهمد ردن تشتتروع کرد به لمس ک شیپا نییاز پابا نگرانی شتتدیدی و 

نه صتتح نیا دنیدستتتش قطع شتتده بود. د. یا دستتتش..قطع شتتده  پایش

 دردنا  بود. میبرا اریبس

 دمیرا د ی. پدرمیدید یم ادیز تیصتتتحنه ها در مجروح نیا از

ا تآمده بود  یگروه پزشتتکبه  . اوداشتتت یادیز تیکه پستترش مجروح

کامال مشتتتهود بود که قدرت روحانی عجیبی  پستتترش را مالقات کند.

 دارد.

و از خود  میدر مرکز او انس بود 5 یکربال اتیتتمتتا در عمل

از صتتتحنه ها را که  گرید یلیخ. میدید یرا م یادیز یها یگتذشتتتتگ 

که مادر  یصحنه ا دنیدرود.  ینم ادمیاست  هرگز از  یخاطرات بزرگ

   .کرد یآمده و چه کار م ایسراب دیشه رزمنده  کی

همه  ها نیا منعکس شتتتود. ییجا کی دیهتا بتا   یثتارگر یا نیا

 ینیب یطرفش را م کیچون  .از جنگ استتتت یستتتخت یصتتتحنته هتا  

ش فرامو یتوان یوقت نم چیکه ه ییها وقدرتمند انستتتان یقو یروهاین

 یورزش یدر رده ها یرمانقه چیبا ه شتان یکه رشتادت ها  ی. کستان یکن

که  ییها لمیف ی. حتمیبکشتت ریبه تصتتو میتوان یو نم ستتتندین اسیقابل ق
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شتتد. بک شیجنگ را به نما یها تیتواند واقع ینم زیشتتود ن یستتاخته م

 ت.نشده اس انیجنگ هنوز ب یها تیاز واقع یلیخ

ستتتخت منطقه را  یلیبودم دشتتتمن خ لیمستتتلم بن عق اتیدر عمل یوقت

فرمانده گردان     . میبود آنجا ارتفتاعتات   داختل  زمتان . در آن دیت کوبیم

وانند بت و عقب بکشتتتد ار هیبق نفر آنجا بمانند تا 11فقط  خواستتتت  یم

 یلیما خ د.نویگ یمچه موضتتتوع  نینم به ااد یمحتل را نگهتدارنتد. نم   

 ید و کستتنآنجا بمان ندخواستتت یم مهکه ه میدید یم ی. ولمیوارد نبود

 ییاصتتتحنه ه نیبه عقب برگردد. ا ایوکند حاضتتتر نبود منطقه را تر  

 مقدم خط از ما شتتتتریب یلیکه خ ییها توستتتط آن دیبا ندیب یکه آدم م

اع مقدس دفسال مثل جانبازان هشت  یکسان. باکمک  شود گفته بودند

ها  نآ فیبه توصتت توان یصتتحنه ها بودند م نوع نیا ریدرگ شتتهیکه هم

 پرداخت.

 د؟یشما چقدر طول کش تیمجروح مدت

ه که به خان یمن کم بود ،طور تیمجروح د،یطول نکشتتت یلیخ

 نرفتم و دوباره به جبهه بازگشتم.

 د؟یهم داشت یگرید تیمجروح 

مجنون ، خب آن زمان ما  رهیداشتم در جز ییایمیشت  تیمجروح

بعد  .ستتتیچ مینستتتاد یزدند و ما نم ییایمیفقط شتت میهنوز آشتتنا نبود

داشتتتم که  تیدر آنجا مجروح .ستتوزد یستتر و صتتورتمان م  میدیدیم

ه از ک یوقت .مد و ما را از منطقه خارج کردآ نینبود و ماش دیشتد  یلیخ

 نبود. یجد یلیخ میمنطقه دور شد
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 میتصتتتم دیموارد که ذکر کرد نیبه جز ا نیرا که دار یخاطرات

 د؟یآنها را مکتوب کن دیندار

 .  دشوثبت  شده باید دهیکه در جبهه د ییها یقهرمان ولی نه

 ست؟یچ دیجبهه دار از که یخاطره ا نیبهتر 

که  یموقع خصوصشتت. به  دا  یگرید یحال و هوا کی جبهه

ه که  در جبه یاز رزمنتدگان  یکی دیت آ یم ادمیت . میبود اتیت منتظر عمل

 "گفت: یزد به پشت همه و م یبود م هیبق شتتراز یکه ستنش ب  نی، با ابود

 میدیبعدها  شتتن . دانستتت یم هیخودش را کوچکتر از بق یعنی !"مرد ریپ

 یبراخاطرات در ذهنم  نیا در اکثر مواقع .شتده است  دیشته  شتان یکه ا

 شود . یم یتداعمن 

ل را به نسل سوم و چهارم منتق ثارگرانیتفکر ا میتوان یم طورچ

 م؟یکن

استتت که جانبازان را  نیخدمتم دارم و آن ادر  یقیتوف کی من

را از  خاطراتم شتریب دیقطع نخاع شتده، شتا   یکنم، جانبازها یم تیزیو

خدا  هستتتند. فقط یافراد بزرگ ند اما اشتتده قطع نخاع نکهیبا ا آنها دارم.

   .داند یم

 تیزیو گانیرا  مینیب یمرا و آنها  روم یالبتته من که به آنجا م 

نم. تا کینم یاحستتاس خستتتگ  گرید نمیب یآنها را م یتکنم. اما وق ینم

شتود. ما دو نفر پزشک   یم خوبام  هیروح و نمیب یها را م آن نفر آخر

اد را تعد کیمن  یعنی. میکن یم میاز کارها را تقستتت یبعضتتت . میهستتتت

 یدر بعضتتت ویزیت می کنند. را گریتعداد د کیت هم  شتتتانیو ا نمیبیم

 جانیا یول ردیبر عهده بگ یا فته یوظ رمتهتا آدم دوستتتت دارد ک  ازکتار 
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ا را ه از آن یشتریتعداد ب مکه دوست دار یطور .است گریجور د کی

 .نمیب ینفر را م 41هر دفعه  دیمن شا. منیبب

ساعت خودمان  کی میتوان یکه دارند و ما نم یبا همه مشتکالت 

 هراه بروند و ب ستتتتند،یبا توانند یوقت نم چیه :میها بگذار آن یرا جا

 گرفته اند که به خاطر آن یدیاستخوان شد یموضتوع پوک  نیخاطر هم

شود.  یم شانیها کوچک منجر به شتکستن استخوان  ییجابجا کیهم 

رستتوب کرده که مانع از  هایشتتاندر مفصتتل  میها کلستت از آن یبعضتت

قرار دارند.  دهید و فقط در حالت خوابوشتتتمی آنها  یحرکتت مفصتتتل 

زه بعد تا .را خم کنند شانیپاها و ند دستتوانینم رگیها د از آن یبعض

با همه مشتتتکالت  اما کنند.  یمشتتتکالت را تحمتل م  نیستتتال ا 91از 

و روحیتته کننتتد یم یحتتال بتتا آدم شتتتوخ نیبتتا ا ،کتته دارنتتد یمتعتتدد

   بسیارباالیی دارند.

ا ام ؛هم درستتتت کرده اند یامکانات خوب مارستتتتانیالبته  در ب

پنگ  نگیپمیزبرای مثال برایشان  .شدکه در حد آنها با ستت ین یامکانات

 یباز پینگ پنگبا هم  هاشده است. گاهی که می بینم آن درنظرگرفته

از  امکانات نیا یرفتم برا کباریشتتتوم. یخوشتتتحال م یلیخ کننتد  یم

 تشکر کردم.   مارستانیب سیر 

ستتتتند م کیو  رندیافراد را بگ نیا لمیکردم که ف شتتتنهتاد یمن پ

و که دارند را بازگ یتیمستند از مجروح یخاطره ا کیبسازند. هر کدام 

 ریاز خاطرات جنگ آنها تصتتتو دیهستتتتند با یواقعتا افراد بزرگ کننتد.  

. دهند یبه ما م یبا ارزشتتت یزهایچ یلیخ میو آنها را مستتتتند کن میریبگ

 یثارگریها و ا یمستتتتنتد کردن دالور  ،انتقتال ارزش  یهتا  از راه یکی

 آنهاست.  
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 یرگید یحال و هوا کیرفتم که  هاگاهشتتیاز آستتا یکیمن به 

ه که چ ندیب یرا م شتتتانیخانواده ها ،رد، اگر آدم بتواند با آنها باشتتتددا

نند تمام اتو ینم نکهیا رایب :جانبازان قطع نخاعیکنند یم یقدر فداکار

 یچقدر فداکار خانواده هایشان شان را انجام دهند، یزندگ یهاتیفعال

ر . من فکهستتتتند  یند. آنها افراد بزرگدار یچقدر از خود گذشتتتتگ و

با  ادفرا نیا یوقت یخواهد ول یکردم جنگ رفتن صتتبر و حوصتتله م یم

ده وخانوا دم صبر و طاقت را جانبازانمتوجه ش دمیرا د ینخاع عاتیضا

   .دارند هایشان

وال از آنها س دیبا و رفتم دنشتان یپزشتک به د  کین به عنوان م

کردم آنهتتا را می ان کنم. احستتتتاس کردم تتتا بتوانم معتتالجتته شتتت  یم

 دمیبودم تا نرفتم و مشکالتشان را ند دهیجبهه را د نکهیبا ا .شتناستم  ینم

کشتتتند . احستتتاس   یرنج مآنهتا در زندگی  چقتدر    دمکر ینم در 

ه ک ینید  قدری از فقط خدمت کندافراد  نیا به  کنم هرچقدر  آدمیم

 د.نمای یدارد را ادا م هاآن به

 دیبه نظر شما چه با .متعدد است ن اشت ه وخانواد انهآمشتکالت   

 کرد؟

 نینشتتتده امتتا ا ایتتشتتتده  یفکربرای آن هتتا نم اد یمن نم البتته 

 یلیها را خ مان نسبت به آن نیواقعا   د ندیب یکه آدم از آنها م ییزهایچ

از جانبازان رفته اند مرقد امام  یتعداد دمیشتتتب د کیکند.  یم شتتتتریب

خواهنتد برونتد به نظرم    یم  یگرید یاشتتتب جت  کیت موقع برگشتتتتن 

خودمان را  میتوان یکه ما اصتتتال  نم ادهختدا بته آنها د   یبیعج اتیت روح

کنم بتوانم به آنها  یم یدانم چه کمک ی. البته نممیهتا بگتذار   آن یجتا 

هم کمک کردن مثل  دیشتتد کمک کرد شتتا یعرصتته ها م یدر همه 
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ها  نآ دیآمد و د دین با. اما االمیکن یم میاست که ما دار یتیزیو نیهم

 دارند. یچه مشکالت

ر اگ یعنی میکرد یاز کارها را زودتر شتتتروع م یبعضتتت دیبا اما

ض از عوار ی، کم عارضه تر بودند. بعضیکم میکرد یزودتر شتروع م 

ن اکه اگر زود تر سراغ ش رهیوغ هیکل یاستتخوان، ستنگ ها   یمثل پوک

 یوربود. خالصه آن طبهتر  شان طیشرا میداد یم صیو تشخ میرفت یم

 نیا طور چه دید دی. باستندین باشند ناشت یکنار بچه ها رخواهند د یمکه 

 شانیداغ  شهدا شتریشتود جبران کرد. حاالخانواده شهدا ب  یکمبود را م

 ییاکه به تنه نمیبیرا م دیاز مادران شه یکنند. من بعض یرا احستاس م 

 :"دینگویم کشتتتند وی که آه می حتال  رد ؛رونتد  یم یانجتام کتار   یبرا

 همراهشان یکینزد ای یدارند کس ازین آن ها  !"بودهمراهم کاش پسترم  

   .باشد

فرزنتدانمان قد   مینیب یاستتتت کته م  یبزرگ یصتتتحنته هتا   نیا

هدا پدر و مادر ش یول ؛ندکن یم شرفتیپشتوند،   یو بزرگ م دنکشت می

 هک یالدر ح .آن هانندیتوانند در مورد فرزندانشتتتان بب یموارد را نم نیا

ا داشتن  که ب ندگی داربزر آنقدر رو   یول نندیب یرا م گرانیفرزندان د

 یآدم فقط در مقابلشان احساس کوچک .هنوز شتاکر هستند  دیشته   9،2

 کند.یم

رزندشان را نبود ف یعنی میبه آنها کمک کن دیبا ها نیاز ا شتتر یب یلیخ ما

با  ا را جبران کنندنبود آنه دی. کشتتتور، دولت و مردم همه بامیجبران کن

 یو کمبود عاطف یختال  یجتا  میجبران کن میتوان یوقتت نم  چیه نکته یا

 .میها را چگونه جبران کن فرزندان آن یومعنو

 کرد؟ دیچه کار با ثارگرانیا یو روح یجسم یسالمت یبرا
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آنها  از میهست ثارگرانیدر کنار ا یرا وقت مان یروح یستالمت  ما

تحمل  دیست. شاباالتر از ما اریارند بسکه د یروح یستالمت  م،یریگ یم

 زیچ کیه اند. به خاطر استتتت که به خاطر خدا رفت یآنهتا به خاطر راه 

ها شناخت را از آن نیکه ا یبه خاطر مردم و کسان ایدرستت رفتن هست  

 اتیکنند. آنها روح یم یدانند و از آنها قدرشتناس  یآنها را م ردارند قد

روم یم یوقت ی. حتمیریگ یم هینها روحاز آاغلب ما  دارند یخوب یلیخ

 یگریندارند مشکالت د یکه مشکل روح نمیب یم ،خانواده شهدا کنار

. در مورد جتانبتازان کته قطعا    قوی هستتتتنتد  یاز نظر روح  یول ؛دارنتد 

را بر  کرد مشکالتشان یسع دیکنند با یبه آنها کمک م شانیهاه ادخانو

خانواده  نیآنها و همچن یکمتک کرد بته ختانواده ها    دیت طرف کرد. بتا 

 یشتتتود. قدر خانواده ها یهم م یریگیمورد پ نیشتتتهتدا کته البتته درا   

ه ها هستتتتند ک خانواده آن نی. به نظر من امیبدان یلیخ دیجتانبازان را با 

 کیو با مشتکالتشتان ساخته اند. آنها در واقع    آنهابودهدر کنار  شته یهم

ولت دارند کار د یکشتتتور و جا یکنند جا یمتا کتار م   یجتا  ییجورا

 بشود. یو کار یخانواده ها هم فکر نیا یبرا دیکنند که بایم

 نیتتتان را بهتر یزنتتدگ ی ازطعمقچتته جتتانبتتاز  کیتتعنوان  بتته

 د؟یدانیم

 کی .کتارش را درستتتت انجتام بدهد   دیت آدم بتا  یهر مقطع در

 ندیب یکند و م یرا که درمان م ضیتعداد مر کیپزشتک ممکن است  

بوده استتت.  یکند که مقطع خوب تیاس رضتتاکه خوب شتتده اند احستت

دارند آدم در  یکه قلب پاک ندیب یرا آدم م یبا ستتتواد یدانشتتتجو هتا 

دهد احستتتاس خوب و  یم ادیمطلب  کیکنارشتتتان هستتتت و به آنها  

در زمان  نیشتتود. همچن یفرض م یدارد و دوران خوب یبخشتت تیرضتتا
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هم  .میکن داده بود تا در آن زمان مهم شتترکت قیجنگ هم که خدا توف

خود به افراد احترام بگذارد و  یکته آدم بتوانتد در هر لحظته زنتدگ     نیا

 ،کنم آن روزمی انجام بدهد فکر دیآ یاز دستتتتش بر م یاگر هر کمک

ایت ضتتاز خودش ر آخر ستترآدم یعنی ؛شتتود یممحستتوب  یروزخوب

را  درس بخواند و خود ندیانستتان وقت بگذارد و بنشتت یاگر وقت ای  دارد.

 صیدر تشتتتخ .کند یبته جامعه کمک علم  توانتد  یکنتد بتازم  تر  یقو

 نهایهمه ا ،کند بدهد و بهتر درمان صیها بتواند زودتر تشتتتخ یضتتتیمر

 یکارخوبانستتان  راگ . داحستتاس رضتتایت کن شتتود که آدم  یباعث م

 یمطالب خوببچه ها  یبرا در کالس درس ،خواندب یمطلبد، دهانجتام  

 د.تلقی شو دی بخشیوشا تواند مقاطع خوب ید مده هیارا

 هاچهدر کنار ب یوقت قتیحقدراست.  یآموزش شتریعالقه من ب 

ام انج یمیخوب کارت یها را درمان کنم وقت ضیتوانم مر یهستتتتم و م

ته داش ار مارهایاحترام به ب یدولت یها ستتم یدهم. به خصتوص در ست   یم

 .  میباش

 میبا او داشتتته باشتت یخوب ارتباطکند  یمراجعه م یضتتیمر یوقت

 هیروح نهایدستتت آورد. همه اه اش را ب یستتالمتو زود که نگران نشتتود 

فکر  میکتتار هتتا را انجتتام نتتده نیکنتتد و برعکس اگر ا یمتا را شتتتاد م 

 باستیز یباشتتد. هر مقط نیتوانستت بهتر از ا  یم وزمانکه امر میکنیم

 .میکار کن خوباگر 

 ؟ بودند یچه کسان دشما نقش داشتن تیکه در موفق یافراد

که با خانواده ام داشتتتم. با  یدر درجه اول و ارتباط خوب خانواده

. بودند میخانواده منظورم پدر ومادرم است که از ابتدا در مدرسه راهنما

ن نزد نداشت م رستانیمادب  ینقش داشتت چون روستا  یلیبعد برادرم خ
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 یخوب سهدوستت داشت هم درمدر  شته یکردم او هم یم یبرادرم  زندگ

زد ن یاستتت که وقت ادمیاو باشتتم.  دهم  وهم در کنار دامها لمیبه تحصتت

 هشتتینمازاستتت که هم نیگفت نمازت تر  نشتتود ا یآمدم م یپدرم م

 یکه پدر ومادر برا یپدر ومادر و پول حالل یدارد. دعا یآدم را نگه م

ها  بچته  یبرا میتوان یکته م  یپول حالل نطوریکننتد وهم  یمتاکستتتب م 

 نقش دارند. تیموفقکنم در  یفکر م میداشته باش

 ینید کیکردم آدم  یبعد از جنگ احستتتاس م یزمان کی در

شتتتهدا  ادیوقتش را  تلف کند. آدم هروقت  دیبته شتتتهتدا دارد کته نبا   

ه ک یکار نکهیو ا ضیکار خوب انجام دهد. احترام به مر دیکنتد بتا  یم

خداستتتت.  قیتوف نهایا یبه نظرش درستتتت استتتت انجام دهد که همه  

ند شو یو موجب ارتقاءآدم م تندکه در کنارمان هست  یدوستتان  نیهمچن

توانند یخوب م دیخوب، اسات طیبه خصوص اگر بهتر از آدم باشند. مح

 آدم را ارتقا بدهند.

را حل کردم  یاضتتیمستت له ر کی رستتتانیاستتت که در دب ادمی

که در  یدیمهم است. اسات یلیخ دیاسات قیکرد. تشو قیمعلم من را تشو

ن از و م میکه با هم در بخش بود یستتین بودم همچون استتتاد نفکنارشتتا

توانم  یکه نم دیاستتات گریو د یدرس اخالق گرفتم. دکتر انارک شتتانیا

آدم  ؛دننک یشوند و تشکر م یخوب م یوقت بیمارانخود  یحتنام ببرم. 

کار  جیه نتاچرا ک رمیبگ ادی شتتتتریدرس بخوانم ب شتتتتریبروم ب دیگو یم

 شود. یم شتریب زهیباعث انگ

 کار چه میکن نهیرا نهاد شتتترفتیآموزش در پ ریتاث نکته یا یبرا

 کرد ؟ دیبا
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ا کنار هم ر فیوتعر شنهادیانتقاد وپ دیبا شهیکنم هم یمن فکر م

ده به ستتمت پژوهش بو شتتتریحرکت ما ب انتقادی دارم اینکه: گذاشتتت.

هش ژوپ دیبا یارتقاءهر کس یکه برا میکرده ا نییشتاخص تع  میه اآمد

پژوهش  دیارتقاء با یکه برا میکن فیکه اگر تعر یداشتتته باشتتد در حال

 میده یپژوهش انجام  م یبرا یکار یعنی میمحور داشتتتته باشتتت  جته ینت

 دینبا حتما و میمقاله خوب داشتتته باشتت مییباشتتد بهتر استتت. بگو یکاربر

 ی. بهتر است که در مجالت داخلمیمقاله داشتته باش  یدر مجالت خارج

 .دچاپ شو

 یصتتدمه خورده استتت. لذا من ستتع یآموزش ها کم به نظر من 

 یاه کیاالن تکن .مکار کن شتتتتریب یآموزشتتت یکنم در عرصتتته ها یم

خوب  یآموزشتت یاز روش ها دیخوب شتتده استتت. با یلیخ یآموزشتت

 یز نظر آموزشا یعنیشوند.  تیتر ترب یقو یلیتا بچه ها خ میاستفاده کن

شور ما مس له سالمت ک نیبدهند. ا صیکه بتوانند درست تشخ یومهارت

تا  مینک تیرا خوب ترب مانیدانشتتتجوها میکنتد. اگر نتوان  یم نیم تتا ا ر

م ک یبدهند و در درمان ها صیتشتتتخ هیرا در مراحل اول مارانیبتوانند ب

مزمن که اگر کم  یها یماریداشتته باشتند. خصتوصا در ب    یعارضته تر 

 تیافراد باالتر شتتتده رعاکه طول عمر  نیعارضتتته تر شتتتوند به خاطر ا

 یخوب یاستتت که از توان علم نیا جهیو نت میآنها را بهتر کرده ا یزندگ

 یبعضتت ایوجود دارد. در دن ایدر دن یتوان علم نیاستتتفاده شتتده استتت. ا

خاطر استتت که آموزش  نیبه ا دیکم استتت. شتتا  ییاطالعات دانشتتجو

 تی. تقومیا به موقع ارجاع نداده م،یخوب درمتان نکرد  م،یخوب نگرفت

 دیبا میتوان یدارد وهرچقدر م ینقش مهم یلیبچه ها خ یومهارت یعلم

که  میا فتهریپذ یانیها دانشجو سال نیبه خصتوص در ا  میکار کن شتتر یب

ر کشور د نکهیرشتته شتده اند به خاطر ا   نیوارد ا یتر نییپا یبا رتبه ها
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 در از کشتور خارج نشوند  انیاز دانشتجو  یشتده تا بعضت   یهدف گذار

 .رندیپذ یم تر نییپا یرتبه ها با یشتتتریب انیها دانشتتجو دانشتتگاه جهینت

اربشتتود تا ک شتتر یب دیافراد استتت که با نیبا ا شتتر یضترورت کارکردن ب 

را از   ندا دانش را که قبال  داشته گاهیاحترام وجا گاهید و جانتوانمند شتو 

 یارتبه ه میکار کن فیها ضتتع از قستتمت یدستتت ندهد. اگر در بعضتت

را از  گاهیاج نی. ممکن استتتت امیکمتر کار کن نهاو با آ میریبگ ینییپتا 

 اک رپزش یمال یجنبه ها دیهم هست که با یگری. نکته دمیدستت بده 

 یرو  یکه هرکار دیشتتتیاند دیبا یریتدب کیکم کرد.  ایحتذف کرد  

 زهیبه خاطر انگ یکار چیه .باشد یعلمصددرصد شودمی انجام  ضیمر

 تیصتتتدمه خواهد زد. قطعا  نطبابت گاه یبه جا  ؛زیرادنباشتتت یمال یهتا 

 بیکار شود که طب دیا ستت که با  یاگر هم هستت  ازموارد نادر  یماد

و  سواد خوب ازمندین نیا .قابل احترام ومورد احترام باشتد   بیهمان طب

را  ضیمر یسالمت . باید فقطخوب است  یپزشک یداشتن رفتار حرفه ا

 .یمتوجه نکن یگرید زیه چوب یمدر نظر داشته باش

 آخر: حرف

افتم.  یجبهه م ادی مینیب یرا م گرانید ی. وقتمیکوچک یلیخ متا 

از  یلی. خمیکوچک هست اریافتم. ما در مقابل آنان بس یجانبازان م ادیبه 

 یلیخ مییاز خانواده شتتهدا وجانبازان استتت اگر بگو میکه دار ییزهایچ

آدم به  ی. اما وقتمیاق نکرده اهاستتتت اغر از آن آن میکه دار ییزهایچ

آنها  ونیمد زیرا ن مانیها تیشتتتود که موفق یاستتتت متوجه م آنها ادیت 

ه ک یوقت یبرا یکار درست انجام دهد حتخواهد ی. آدم دلش ممیهستت 

کند. ما که در محضرو محشر خداوند  یاحساس گناه م زیرود ن یهدر م

 یعنی ؛مت خداستهمه نشتانه مظهر قدرت و عظ  ها نی، ا میمتعال هستت 
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داده که همه  یهمه فرصتت وشتهامت را به کسان   نیخداوند استت که ا 

انستتان  .روند  یرا در راه کشتتور و وطنش فدا کرده و جلو م زشتتانیچ

ما دارند و ما به آنها  یدر زندگ یادیآنتان ستتتهم ز  کنتد  یاحستتتاس م

 یراب میدهد بتوان قیکه خداوند به همه ما توف دوارمیت ام میهستتتت ونیمتد 

 .میبردار یگام کوچک یآنها حت





 

 

 

 

 یزمان   یعل  دکتر : 5فصل

 هشت سال دفاع مقدس یگرام ایثارگر

 

  یو معنو یاله زهیانگ

 .دییبفرما یلطفا خودتان را معرف

ودر  شتتهر 4923متولد  یزمان یمن عل .میاهلل الرحمن الرح بستتم

   .آمدم ایدنه همدان ب

   د؟یرا کجا بوده ا رستانیو دب ییابتدا دوران

  یرمدرسته شبا نه روز را د رستتان یدر همدان و دب ییابتدا دوران

ه ب  رستتتانیستتال و پس از آن در ستتال دوم دب  کیتهران به مدت  البرز

 رستانیستال  دوران دب  0 میشتهباز گرفت  ابانیدر خ یاق برادرم خا نه افات

 به اتما م رساندم .   در مدرسه  البرز را

 ؟  دیه اکرد لیکدام دانشگاه تحص در
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تخصص  وی در دانشگاه مل 4913را در  ستا ل   یعموم یپزشتک 

سال اسارت  5 لیالبته به دل تهران گذارندم . یرا در دانشگاه علوم پزشک

سال از درس  5ها پس از انقالب  با بسته شدن دانشگاه 54تا  51از ستال  

را به اتمام  یدرس دوره عموم 04و در ستتتال  میعقتب افتتاد   یپزشتتتک

 . رساندم 

 ؟ دیکرد لیتحص یرشته  تخصص درچه

 رشته تخصص کودکان  

 ؟دییبفرما یدکتر خانواده خودرا معرف یآقا

 یپزشتتک یم دانشتتجواناز برادر یکی میخواهر و برادر هستتت 44 

  ستتتانحه   کیهم جزء رزمندگان دفاع مقدس بود که در شتتتانیبود که ا

  .   میبرادر هست 1خواهر و  0تصادف کرد. در حال حاضر 

 نیصتتل اباشتتد  حا یازدواج کردم همستترم پزشتتک م 53 ستتال

فاطمه  یها باشتتتد که دو دختر م به نام یفرزند م 9مشتتتتر   یزنتدگ 

ول ستتال ا اریو فرزند دوم نرگس دستتتاستتت   یولو یرشتتته راد اریدستتت

 با شد .  یم یپزشک ینشجودا نیزنان  و فرزند  سوم هم محمد حس

  یو فرهنگ ییاجرا ؛ یژوهشتت؛ پ یعلم ی ها تیفعا ل چهتاکنون 

 ؟دیداشته ا

 بنده شامل :   یها تیفعال نیتر مهم

ناشتتتر  یكتتاب فیزیولو ی انستتتانی رشتتتته تربیت بدن   ویرایش

شتتتر  حتال و انجتام معاینات فیزیكی    اختذ ؛4942دانشتتتگتاه پیتام نور   

دوره آزمون  یازده؛4942كودكان ناشتتر موستتستته انتشتتاراتی پزشتت     
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 درسنامه؛ 4940ستسته انتشتاراتی پزش     های كودكان ناشتر مو  بیماری

؛  4945بیماریهای كودكان تالیف عفونتهای دستتتتگاه تنفستتتی تحتانی  

در بخش  یبستر تیآرتر کیسپت یکینیو پاراکل یکینیعال م کل یبررس

ستطح استاندارد تست   نییتع؛ 89-45 رها از ستال   ینیکودکان امام خم

انه آموزش و پرورش ساله مناطق نوزده گ 0-42در کودکان سالم  تیرا

 ؛  تهران 

 تریت یبررستتمقاالت  منتشتتره شتتامل  :  زیطر  های تحقیقاتی ون

آموزش و  43مناطق  یضتتتد ستتترخجه در کودکان دبستتتتان  یباد یآنت

مناطق  یستترم در کودکان دبستتتان نیتیستتطح فر یبررستت؛پرورش تهران 

 ی توکستتوپالستتما تینیورتیکور یبررستت؛ آموزش و پرورش تهران 43

ت آستتی دیستتكیت در   مقاال؛ بظاهر ستتالم تهران یدکان دبستتتاندر کو

 یاه افتهی؛ یمعتبر داخل اتیاطفال ت شتتتیلوس مادرزادی  ت در نشتتتر 

و  یلوریکوباکترپیمثبت هل یدر کودکان با ستتترولو  کیآندوستتتکوپ

 یقلب یهایناهنجار یبررستتت؛ گتاستتتتر در متدارس تهران    یتنتدرنس اپ 

 ینیامام خم مارستتتان یرم داون در بدر کودکان مبتال به ستتند  یمادرزاد

    .با شد یتهران م

 نجانبیکه ا یو خدمات یو پژوهشتتت یآموزشتتت ییاجرا تیفعال

امتحانات گروه  كودكان  وهمكاری در  تهیکم عضتتو :داشتتته ام شتتامل 

 گروه کودکان و همكاری با كمیته یپژوهش تهیکم عضو طر  سواالت؛

همكاری با دبیرخانه  عضتتتو كمیته علمی و اجرا ی و پژوهشتتتی گروه؛

هشتتتتمین كنگره بین المللی  زنان و مامایی ؛  فعالیت اجرا ی پژوهشتتتی 

داوری مقاالت مجله پزشتتكی جمهوری استتالمی ایران ؛ فعالیت اجرا ی 

شتتترکت در  های كودكان ؛ پژوهشتتتی داوری مقتاالت مجلته بیمتاری   
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 مایرشتتتته ب نامهیممتحنه ارتقاء گواه اتیعضتتتوه ؛کتارگاه نقد مقاالت 

 گروه کودکان است .    یپژوهش تهیبا کم یکودکان ؛ همکار  یهایر

 سیبتته عنوان ر  44در ستتتتال  گرید ییاجرا یهتتا تیتتفعتتال از

جزء  05ال س در؛ یرستان بهرام مایب سیو سپس ر  ریکب ریرستتان ام مایب

طر   0 تعداد  84در ستتال ؛بودم  یامتحانات پژوهشتت یآموزشتت تهیکم

 داشتم .  یپژوهش

 د؟یینما  انیخود را ب یریه دستگنحو لطفا

شدم وعلت   ریدستگ 59 یمصادف با سوم د یسال پنجم پزشک 

 ؛ یعتیدرس  دکتر شتتتر یها بود در کالس  یمذهب یهتا  تیت آن فعتا ل 

ما  یریگدست یدر ابتدا .و..... شترکت داشتم   یدکتر مفتح ؛دکتر مطهر

پس از کتته    میآنجتتا بود کستتتالیبردنتتد بتته متتدت  نیرا  بتته زنتتدان او

 51شدم ؛ و در بهار  دیشد تیمجروح ارآن زمان  دچ ادیز یهاشتکنجه 

 تیومبودم .البته  محک  یما را به زندان قصرانتقال دادند که در بند انفراد

کشتتور بود که پس  از دو  ما ه ما   تیامن هیمن در زندان قصتتر  اقدام عل

 انتقال دادند .   یرا  به بند جمع

 انیدر زندان ب یریز پنج ستتتال دستتتتگ ا یدکتر ختا طرات  یآقتا 

 ؟ دییفرما

بود    یمتتا اضتتتطراب و نگران یزنتتدان هر لحظتته اش برا دوران

کرده بود ؛  احتمتتا ل   شتتتترمشتتتغول یکتته فکر متتا را در زنتتدان  ب یزیچ

خل دا یها از گروهک گرترسیدوستتتان و از طرف د گرید یریدستتتگ

 ییهایچپ گریق و دخل نیمجاهد 1،5،0زندان بود ؛ که در آن زمان بند 

    .میودب ریشتتتان درگ دیاز  عقا یبه خاطربرخ  بها مرت بودند که ما باآن



11   علی زمانی دکتر     

چون  میها جدا کرد از آن  زیرا ن مانیشتتتده بود که ستتتفره غذا  یطور

 مثل ما یخو استتتتند ابزار خودشتتتان کنند و به افراد مذهب  یآنها ما را م

ا از م یزیکه چ میمراقب بود دیشد با یوارده م یو جستم  یفشتار روح 

ز ها جدا شتتدند و بعد ا یها از مذهب یامر باعث شتتد که چپ نیلو نرود ا

دوباره ما را به  54 وریبعد از آن در شتتتهر فرستتتتادند.  5آن ما را به بند 

در  و نامناستتب بود . مجدد فیکث اریکه بستت ییبردند جا یبخش انفراد

ره ا به دستمان   ینیاز حضترت امام خم  یا هیکه اعالم 54 وریشتهر  44

آزاد  زیما ن گرینفر د 4111که به همراه  54 انآب 9در  تیو در نها دیرس

   .میشد

 یالجورد ؛ییکچو دیشتتته انیدوران زندان آقااز دوستتتتان آن 

 . م نام ببرمتوان یم یزاده وحقان نیحس

 د؟یبا خانواده هم مالقات داشت ایدر دوران اسارت آ

در  یبودم ممنوع مالقات بودم ول نیابتتدا  پنج ماه اول که در او 

 هرگاه که  میدو بار حق مالقات با خانواده داشتتتت یزندان قصتتتر هفته ا

طور  هخانواده هم ب یکردند .  به نوع یافتاد مالقات را قطع م یم یاتفاق

ت طور ادامه داش نیوضع هم نی. ابودند ریشتاه درگ  میبا ر  میرمستتق یغ

 یکار گریبتا خانواده ام د  میر  کته  عوامتل   54و   50اواخر ستتتال  اتت 

آن  لیاوضتتاع ما  در زندان بهتر شتتد و دل  50نداشتتتند . در اواخر ستتال  

 ما در مورد .بودند ستترت به زندان بود که همراه  پزشتتکان بیآمدن صتتل

آنها  و بعد از رفتن میداد حیبه آنها توضتت میکه  شتتده بود ییشتتکنجه ها

مرداد ما را شتترکت  28 در جشتتن یاوضتتاع داخل زندان بهتر شتتد . حت

 به بعد اوضاع داخل زندان  بهتر شد .  50البته  از سال  .دادند ینم

 زندان چطوربود ؟  یکیزیف طیمح
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م ه یلیمحدود بود و خ یلیخ یبتد بود امکتانتات رفاه    اریت بستتت

 میخودمتتان شتتتهردار انتختتاب کن  نیاز ب میمجبور شتتتد یحت .زجرآور

 ده خودمان باشد .زندان به عه یامور بهداشت ی هیتاکل

 از زندان  به چه صورت بود ؟  رونیارتباط شما  با ب نحوه

که   میتنداش رونیبا ب یگونه ارتبا ط چیپنج ماه اول ه یدر  ابتدا

 نیستتنگ اریما بستت تیکه محکوم رایز؛ همزمان بود 55؛ 51 یها با ستتال

 یضعبر ما وارد شده بود . اما در  ب یفراوان یوجسم یبود . و فشتار روح 

محدود  اریآورند که البته بس یم مطالعه  در بند یبرا ییها موا قع کتاب

 بود.  

روز خا طرات آن دوران   کیکه  دیفکر کرد نیتتا بته حال به ا  

 ؟  دیرا مکتوب کن

تواند  یتر م من با ارزش یبرا ختاطره شتتتهتدا   میتوانم بگو یم

 متحملدوستان ما در دوران جنگ   گریکه د یزحمات نیباشتد  وهمچن 

من  یخود شدند ارزش آنها برا یشتدند   و باعث از دستت دادن اعضا  

 باالتراست .   

تواند  یستتتوم و چهارم چگونه م یدر نستتتل ها یگر ثاریا نقش

 شود ؟ فایا

صوص خه ما ب نیکنم که مس ول انیگونه ب نیتوانم ا یواقع م در

 ؛دهندخود را ا مه اطهارقرار  یکه در راس امور هستتتتند الگو ییها آن

دانش آموز ان خود الگو  یبرا دیتتمعلم بتتا روش و کردار خود بتتا :مثال

   .باشد
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 کیخواهنتد ما   ینم ییکتا یو امر ییپتا ورا یامروز کشتتتورهتا 

ردم ارزش و به م میکه با توده مردم با ش یمانو تا ز  میکشور مستقل باش

 کار ستتاز یتفنگ و استتلحه ا چیباشتتد ه یما قو یمردم گاهیو پا میده

مل و ع دیببرد . در واقع با نیتواند ما را از ب ینم یقتدرت  چیو ه ستتتتین

 باشد .  یکیحرف ما 

و قبل  12خرداد  45 که از مینیب یم میندازینگاه ب خیاگر بته تتار  

 بوده استتت یکیو عمل آنها  زهیداده در واقع انگ جهیرها نتاز آن همه کا

 .   آن اقدامات شده است دنیرس جهیعث به نتکه با

 د؟ید که به جبهه رفتچه ش

دوره در  4کودکان بودم حدود  یمرکز طب دنتیکته رز  یزمتان 

 شتتتریکه مشتتکل ب یطقروز در منا 21آن هم به مدت  کباری یواقع ستتال

 .زفول و کرمتانشتتتاه دمثتتل  یدر منتاطق  ؛شتتتدم یبود بته جبهته  اعزام م  

 بودم .   وانیروز در جبهه مر 21در حدود  02در سال  نیهمچن

   د؟یشرکت داشت یخصوصه ب اتیدر عمل ایآ

نترن بودم در منطقه شتتتوش به که ا یدر زمان 04تا  01از ستتتال  

در اور انس محمد  نطوری. همدر جبهه حضتور داشتم  یندرما میعنوان ت

هم که  58لبته در سال شتم .  استول اهلل در خا  عراق هم شترکت دا  ر

ستتتر  مخالف انقالب شتتتورش کرده بودند و یها کومولته هتا و گروه  

 یااز طرف آق ،حاکم بود ینا بسامان تیو وضع دندیبر یپاستداران را م 

 یها همراه با آن زیبه منطقه اعزام شتتتد که بنده هم ن میت کی یطالقا ن

 داشتم . 

 ؟ دین کن ایب دیکه از جبهه و دوران اسارت دار یاخاطره نیبهتر
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زفول آغاز شد من دعراق  به خا   یکه حمالت موشک یزمان

 تیفشتتتار بودم در آن زمان به علت موقعا مارستتتتانین منطقته در ب در آ

زشتتکان از پ گرید یکیمن و  .نبود یپزشتتک چیرستتتان ه مایمنطقه در  ب

 یحمجرو نیاول  میکرد یرا پانسمان م نیتنها در آنجا تا صتبح مجروح 

.  میهمت بود که به درمان آن پرداخت دیشه ردندآو مارستانیکه به آن ب

 یول دافتیرستتتتان نمایب یبرا یاقفات میکه ما بود یا زمانتانته  تت خوشتتتبخ

 آن روز دوباره دشمن موشک زدن را شروع کرد .  یفردا

 دفاع از یبرا باعث شتتد ه بود که شتتهدا ی زینظر شتتما چه چ به

 از جان خود بگذرند ؟  هنیم

هم نبود  یستتتبمنا یکنم آن زمتان کته ادوات جنگ   یفکر م من

 یو د ولیاو  یو معنو یاله زهیو انگ  یهبمتذ و  ینیددات اعتقتا  شتتتتریب

باعث شتتد شتتهدا از   ره ا  بود که ینیاما م خم یرهبر  نیها  وهمچننآ

ذشته به گ گرکنند . ا یپا سدار رانیو از کشور اجان خودشتان بگذرند  

  از خا یقستتمت شتتهیهم رانیها ا جنگ یدر تمام میبنگر رانیا خیتار

 چیکه ه یدر جنتگ عراق در حال  یول ؛خود را از دستتتت داده استتتت 

 دیعقا نیبا ما همراه  نبودند ا هیهمستتا یعرب یکشتتورها یحت یکشتتور

ته لبشتتد. ا یروزیعث پحضتترت امام بود که با یو رهبر یو مذهب ینید

 نیو همچن گرفت یکه از پشتتتت جبهه صتتتورت م یدممر یها کمک

 .تداش یینقش بسزا یروزیپ نیدر ا رزمندگان یخانواده ها ریخ یدعا

 انیتتختتاطره دوران استتتتارت خود را ب نیتلخ تر دیتتبخواه اگر

 رسد ؟  یبه نظرتان م یزیچه چ دییفرما
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 نیکته در زندان با مجا هد  یکته در زنتدان بودم  ودوران   یزمتان 

ها در مبارزه  که با آن یدی. آن هم بته ختاطر اختالفات و عقا  خلق بودم

 .  میشاه داشت میبا ر 

 استتتت یدات مذهبادم به خاطر اعتقاکه انجام د ی؛ هرکار البته

  مهو ا نیما اما م حس یالگو اریز ؛وجود دارد عهیدر شت  خصتوص به که 

 یلو دیرس یفراوان بیبه ما آس یاطهار بود درستت استت که از نظر ماد  

 ییها زیچ میتوانم بگو یبلکه م میاز دستتت نداد یزیما چ یاز نظر معنو

در  یکه از نظر مال میدبزرگ شتت یطیما در شتترا .میدستتت آورده هم ب

 یمناسبنا طیکه شرا میباشت  یکه در ستلول  میکرد یو باور نم میرفاه بود

اراده و  یول میفتادعقب ا یکم یزندگ ریاز مس دیشا یول ه باشتد؛ داشتت 

 در  نیفقکند. منا تیهتا را بته جلو هدا   توانتد آن  یهتا م  انستتتان زهیانگ

شالق  خاطره و بشتند متزلزل دا هیروح فیضتع  تاعتقادا لیزندان به دل

 جهیما به نت یاستتتارت کمتر تاب وتحمل داشتتتتند ول  یها تیو محروم

 .   میمبارزه خود اعتقاد داشت

 ؟  دیکن یخود چکار م یو جسم یروح یسالمت یبرا

 یکنم با وجود مشکالت فراوان تردد و آلودگ یورزش م شتریب

 خودم یشخص هینقل لهیبدون استفاده از وس کنم که یم یروزانه سعهوا 

  .کنم یرو ادهیپ شتریب

 ؟  دیدوست دار شتریرا ب یورزش چه

   .دهم یورزش را انجام م نیچند روز ا یهفته ا  ؛شنا

که در طول استتتارت و  یافراد یو روان یجستتتم یستتتالمت یبرا

 ؟ دیدار یشنهادیاند چه پ دهید بیجنگ آس
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ا ر یورزشتت یاستتت که امکانات رفاه نیانتظار ما از دانشتتگاه ا 

استخر  یانس هاس .ندکند استفاده نبتوان یراحته تا جانبازان ب دینما شتریب

 پرداخته شود . شتریآنها  ب یبه مشکالت جسم .شود شتریب

 شتند؟    اد یشتریشما نقش ب یها تیدر موفق یکسان چهتا کنون 

   .خانواده

 ؟ دیموفق باش یبا عث شد که در طول زندگ زیچ چه

کردم  یم لیکه در آن تحصتت یو مدرستته ا در ابتدا خا نواده ام 

با   .گتذار باشتتتد  ریتوانتد تتاث   یخود فرد هم م یمتان یا زهیانگ نیو همچن

تا  19 یادر سالهکه بودم  لیمشتغول به تحص  یرستتان یدر دب نکهیوجود ا

؛  یاز تمام مذاهب بودند از جمله زرتشتتتت ام یدوستتتتان همکالستتت  13

 داتم بردارم .دست از اعتقا با عث نشد که  نیا .و.. یی؛ بها یحیمس

    ؟بوده است یچه زمان تانیدوره زندگ نیبهتر 

   .یانقالب اسالم یروزیپ  امیا 

 ؟  دیانقالب کجا بود یروزیپ لحظه

 یانقالب اسالم یصدا؛ صدا نیا :"کرد واعالمیکه از راد یزمان

ظه در لح .دیرستت جهیل بودم که مبارزات ما به نتخوشتتحا یلیخ  ."استتت

 یتهیدر متدرستتته رفتاه بودم وجزء کم   4954بهمن  22انقالب  یروزیپ

 .  بودم ینیم خماستقبال حضرت اما

 آخر ؟ حرف
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و فراهم  یدرمان یها  نهیبتا جانبازان وآزادگان در زم  یهمکتار 

و  یروح یتواند در سالمت یکه ماین یبرا شتریب  یکردن امکانات ورزش

هران خود ت یم پزشکشتد . دانشتگاه علو  موثر با شتتر یب جانبازان یجستم 

به  یازینظر ن نیدارد و از ا یو کادر درمان دیپزشتتتکتان و استتتات   نیبهتر

 یاز نظر درمان دیندارد اگر بتوان مهیو ب یاجتماع نیتتام  یهتا  ستتتازمتان 

خدمت  نیشتریتابعه دانشگاه درمان کند ب یها رستانمایجانبازان را در ب

 دانشگاه یها هیدر سترما توانند  یالخره همه ماب .را به آنها داشتته استت  

جانبازان  یکه برا یو ضوابط نیاز قوان یشتند . البته اطالع رسان با میسته 

د کسر است مانن بیتصو یبرا یریگیدر دست پ ایشتود و   یم بیتصتو 

 ثاریتواند خوب باشد و باعث ارتباط تنگاتنگ آنان با دفتر امور ا یمکار

 د.وشگران 





 

 

 

 

 غفارزاده جالل  دکتر : 6فصل 

 هشت سال دفاع مقدس یجانباز گرام

 

  مانند صحنه کربال

 .دییبفرما یلطفا خودتان را معرف

سال سن،  15اقدام شتما، بنده جالل غفارزاده با   نیبا تشتكر از ا 

 پزش  هستم.

 تحصیالت را كجا گذراندید ؟ دوران

تهران در مدرسته مصتتطفی خمینی   41ابتدایی را در منطقه  دوره

کردم و  دیپلمم را  یدهخدا ستتتپر رستتتتانیا در دبر رستتتتانیو دوران دب

در  زیکردم. دوران دانشتتتگاه را ن افتیاز دارالفنون در یدررشتتتته تجرب

 گذراندم. 41 یال 04 یسالها یط هیاروم یدانشگاه علوم پزشک

 ادامه تحصیل برای تخصص مد نظرتان بود؟ 
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 به علت یدر دوره تخصتتص داشتتتم ول لیقصتتد ادامه تحصتت بله

دوره خارج از کشور در رشته  ینشد. البته برا سریم ییاجرا یامشتغله ه 

 ارگونومی قبول شدم ولی شرایط خانوادگی اقتضا نكرد.            

 علت انتخاب رشته پزشكی؟ 

وجه به را نداشتتتم. با ت یاز ابتدا قصتتد انتخاب رشتتته پزشتتک البته

هه بار به جب 42کته آن زمتان دوران جنگ بود و در آن زمان حدود    نیا

در سپاه انقالب  تیاعزام شتدم و سته بار هم مجرو  شتدم ابتدا به عضو   

ا ب نکهیستته ماه به خاطر ا یدر آمدم پس از گذشتتت دو ال رانیا یاستتالم

 یرویگرفتم به خدمت ن میموافقت نکردند، تصتتم ینشتتگاهدوره دا یط

قبول نشدم واز  4905در سال  یپزشک نهیکه در معا میارتش درآ ییهوا

راحل، م نیا ی. پس از طمعاف شدم  یبه علت سابقه جانباز زین یسرباز

کردند که درسم را ادامه دهم. که پس از شرکت  حتیپدرم بنده را نص

دانشتتتگاه علوم  یدر رشتتتته پزشتتتک 4904 لدر آزمون کنکور در ستتتا

 شدم. رفتهیپذ هیاروم یپزشک

خالصته ای از فعالیت های اجرایی، پژوهشی، فرهنگی و علمی  

 ن دانشجویی تا به حال را نام ببرید؟از دورا

و بستتتیج دانش   یدوران دانش آموزی در انجمن استتتالم از

انجمن  ریعضتتتو بودم. در دوران دانشتتتجویی هم همتتانطور دب  یآموز

گر ثاریشاهد وا انیامور دانشجو ریدب ،ییول بسیج دانشجو و  مس یاسالم

ل روابط و مستت بالفاصتتله  یلیبودم. بعد از فارغ التحصتت هیدانشتتگاه اروم

 گرانثاریحال مس ول ا نیو در ع دانشگاهعمومی و رییس دفتر ریاستت  

 زیبودم. همزمان رییس اداره بازرستتی دانشتتگاه و مدیر درمان دانشتتگاه ن
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ولیت همزمان داشتم. بعد معاون غذا و دارو  مس 5 یچند سال یعنیشتدم  

 لیبه دلکرد.  دایارتقاء پ تیمستت ول 0جمعا به  میها تیشتتدم که مستت ول 

وابط ر یها تیعهده داشتتتم مستت ول  بر ینیستتنگ یها تیمستت ول نکهیا

ذار واگ یرا به طور مقطع یستاد شاهد و بازرس استت، یو دفتر ر یعموم

 تیدرمان و معاونت غذا و دارو به فعال ریمد یها کردم و تنها در ستمت 

 واگذار کردم.  پس از زیدرمان را ن تیریادامته دادم کته البتته بعدها مد   

اه را بر دانشگ یبانیمعاونت پشت تسم زین یمعاونت غذا و دارو چند ستال 

سازمان  سیر یس شورا و هم ر   یسال41حدود  ضمن درعهده داشتم. 

ماه 45-41مدت  بودم . یغرب جانیبستتیج جامعه پزشتتكی استتتان آذربا  

حضرت  نمارستایدر مجتمع ب زیبودم و هم اکنون ن نایس مارستتان یب ریمد

 .می صا در خدمت شما هسترسول اکرم

 چطور شد تصمیم گرفتید جبهه بروید؟ 

مان واقع در ه اول دبیرستتتان بودم، در بستتیج محل 4901ستتال  در

 گاهیدر پا زیها ن شتتب تن آل عبا عضتتو بودم، 5آبان مستتجد  49 دانیم

ستالم بود و سال اول   41كه  01اواخر ستال   .میداد یمستجد كشتی  م  

 تیفور دیه قب گاهیالمبین شتروع شد و از پا  بودم عملیات فتح رستتان یدب

همزان با شتب سال نو شروع شد. صبح قبل   اتیعمل نینیرو خواستتند. ا 

موضتتوع را  نیاقامه نماز جماعت که ا یاز اذان به مستتجد محل رفتم برا

عزام شوم تا به جبهه ا دیآ شیپ یطیکه منتظر بودم تا شرا زیمن ن دمیشتن 

افراد خانواده در خواب  هیافظی كردم بقبته منزل رفتته بتا پتدرم ختداحت      

خداحافظی نكردم.  دترستتتیدم اجازه نده یبودنتد. امتا از مادرم چون م  

دوباره به مستتجد مراجعه کردم هوا در حال روشتتن شتتدن بود که چند   

ر شتتده مالک اشتتتر مستتتق  گاهیانتقال داوطلبان به پا یدستتتگاه وانت برا



 نیم دانیداوطلبان عبور از م:  خط مقدم  66

به بعد را  4919سال  نیه متولدمالک اشتتر اعالم شد ک  گاهیبودند. در پا

بود پا   15ستتال تولدم را که  بودکنند و من هم که قدم بلند  یاعزام م

دا دهخ رستانیم که از دبینفر بود 5دادم. البته ما  رییتغ 19کرده و به سال 

دو نفرمان که کوتاه تر بودند نتوانستتتند شتترکت   .میشتترکت کرده بود

ور از آنجا عب نیتا همه داوطلب را مشتتتخص کردند یمحل کیکنند. بعد 

ه ست  یشتد  ول  یرد م دیرست  ینم یزانیم کیکنند وهرکس که قدش تا 

نجه پ یبا راه رفتن رو مینشتتتستتتت ینفرمان که در ستتترکالس کنار هم م

مان وانمود کرده و به جبهه اعزام  خودمان را بزرگتر از ستتتن میتوانستتتت

ه ه مستتجد آمد تا بمادرم دوان دوان ب میحرکت کن نکهی! قبل از امیشتتو

.  هر چه شتتتودستتتن کم و بهتانه درس خواندن مانع از اعزام بنده   لیت دل

متوسل به حاج آقایی  تیدر نها یشتدول  ینم یاصترار کردم مادر راضت  

با  فیولین پتایگاه شتتتدم که از اعتقادات و مرام و وظیفه و تکل  از مستتت

 تا راضتتتی شتتتد. بعد به فرودگاه و از آنجا توستتتط مادرم صتتتحبت كرد

 ز. و امیدزفول اعزام شتتتد ییهوا گاهیبه پا  414هواپیمای باری بو ینگ 

محمد رسول اهلل ملحق  ودر 24به  گردان انصتار رستول لشتگر     زیآنجا ن

ود عملیات ب ی بته منطقته دو كوهته كته محل عقبه     نیبفتح الم اتیت عمل

 ساده بودم. راندازیتک ت اتیعمل نی. در امیاعزام شد

 ودید؟آموزش نظامی دیده ب 

های البته قبل از آن در مسجد آموزش دمیند یجبهه آموزشت  در

ازمان  عضوس ،ابتدایی را دیده بودم. در ضمن قبل از آن هم به تبع از پدر

 بودم. ولی دهییان اسالم بودم كه در ی  دوره نظامی آن آموزش دیفدا

و  میبه جبهه و جنگ اعزام شتتتد نکهیتا ا میآموزش رزمی را ندیده بود

م الز یها داشتتتند آموزش یفیضتتع یکه توان رزم یآنجا به کستتان در
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. ردندک یم هیشتتامل رزم شتتبانه، تاكتی ، پیاده روی و بدنستتازی را ارا 

در  د.نبو افتهیبه شتتکل ستتازمان   آن زمان  عا نیالبته پادگان امام حستت

 نیبودم به جز آخر 24در گردان انصتاررسول لشگر   شتتر یدوران جبهه ب

در اواخر زمان جنگ  ؛شتتترکت کردم اءیاالنب مخات 441 پیبار که در ت

 بود.

 د؟ییصحبت بفرما تان تیدكتر در مورد مجروح آقای

ستتته بار مجرو  شتتتدم، اولین بار در عملیات آزاد ستتتازی  بنده

خرمشتتتهر، روزی كه  یمرحله آزادستتتاز نیهم در آخر خرمشتتتهر آن

حال پاك که در  یخرمشتهر آزاد شتد موقع خروج از شتهر داشتیم زمان   

م یبه پا ریی  عراقی تیراندازی كرد و ت،  میبود یعراق یسازی سنگرها

به خاطر آن  ینبود ول قیعم یلیشتتتدم. خ مجرو پتا   هیت خورد و از نتاح 

 45در ستتن  04واقعه در ستتال  نیا .به تهران بازگردم یمجبور شتتدم مدت

 بنده اتفاق افتاد. یسالگ

 شكمناحیه عراق از شتهر درقرنه   یدوم در عملیات بدرحوال بار

به  5مجرو  شتتدم كه مفصتتل استتت. بار ستتوم هم در كربالی تشتتد به

که  یدر کانال زوج اتیعمل نیمجرو  شتتتدم. در ا یصتتتورت ستتتطح

 ممقد خط  میکه رفت مینفر بود 451هم داده بود، ما تعداد  یادیتلفات ز

شتتتدند و فقط چند  دیشتتته ایدر آخر کار همه مجرو   یول ؛میریرا بگ

 از آنها بودم. یکیمن هم  وانت توانستند بازگردند. کیا ب ینفر

روند  دیت ستتته بتار مجرو  شتتتد   نکته یدکتر بتاتوجته بته ا    یآقتا 

مجروحیت را بیشتر باز كنید؟   بعد از مجروحیت كجا رفتید، چند روز 

 بستری بودید؟ا
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  پا مجرو هیاول و ستتوم قابل ذكر نیستتت. بار اول كه از ناح  بار

حصاردر تهران منتقل شدم و بار آخر هم از  سرت که به بیمارستان مشد

به  تقل و از آنجاندر اهواز م یمارستانیدستت مجرو  شدم که به ب  هیناح

 بیشتتکم آستت  هیحکه از نا تمیبار دوم مجروح یول ؛تهران منتقل شتتدم

 بودم عمیق تر بود.   دهید

در عملیات بدر از جزایر مجنون به  09استفند سال   29 خیدر تار

با  میهمراه بود  24لشتتتگر  یحركت كردیم جمع  قیرنه با قاستتتمت الق

 یرباک دیفرمانده لشگرکه در همان محل وهمزمان با شه یمیکر دیشته 

خط را شتکسته بودند و ما هم قرار بود از   یقبل یشتد، گردان ها  دیشته 

بودم   یربتتارچیمن ت اتیتتعمل نی. در امیکن یبعتتد را ط هآن محتتل بتت

محل شهید شد به زن بود و در همان  یج یكه آرپ میومرحوم پسر عمو

هتتا  نزدیتت  خط دفتتاعی عراقی هتتا بتته خط تتتانتت  رنفر دیگ 2اتفتاق   

نزدی  خط دفاعی عراقی ها تانكی  .رستیدیم كه باید شتكستته می شد   

عراقی ها روشتتن می كرد. دو  برایگذاشتتته بود و راه را  یبود كه چراغ

جلو تا  میو رفت میا شتتتداز جمع جد یربارپیزن و دو نفر ت یج ینفر آرپ

 بتوانند حمله کنند. پسر عموی من هیتا بق میرا هدف قرار ده یتانک اول

چراغ  نیآن رد شتتتد. ا یتان  را هدف گرفت كه از باال یچراغ بتاال 

زن را  یج یآرپ یو خطا بودشتتتده بود که باالتر از تانک  هیتعب یطور

زمین و زمان را به  باعث شتد عراقی ها متوجه شدند و  نیبرد و ا یباال م

آتش خود گرفتند.  ریهمه جا را ز دیشتتتد یلیجهنم تبتدیل كردند و خ 

کردم که کمک کنم تا بتواند تانک را بزند بار دوم هم زد  یمن هم سع

 یبود طور دهیچیپدر محل  یبیمه یهمه جا آتش و دود و صدا .نخورد

 دایتوانستتت بشتتنود هرچه فر   یرا نم یکستت  یصتتدا آرپی جی زن که

. دفعه بعدی ستتریع موشتتک را به  دیشتتن یتر را بزن نم نییزدم که پایم
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ولی  ؛کرد كه به هدف خورد کیهم شتتل عیگذاشتتت و ستتر  یج یرپآ

 خودش هم كلی تیر خورد كه در جا شهید شد. 

شتت  که پ ردانبه تان  ما هم به همراه کل گ ریبعد از اصتابت ت 

ه كردیم. ولی حمل ها یبه ستتتمت مواضتتتع عراق بودند دهیخواب زیخاکر

 ایو  یبچه ها را زخم تیبود اكثر نیستتتنگ اریتانک ها بستتت رباریچون ت

و از پا انداختند كه خودم هم همانجا مجرو  شدم و تعداد كمی  دیشته 

 یقاماندند كه ستریع برگشتتند عقب و متاسفانه نتوانستیم موضع را از عر  

صابت ا لیپراکنده شتدند. من شكمم به دل  یها بگیریم و بچه ها بدجور

 یبه فاصله اندک یدوزمانه پاره شتد. اول هوشتیار بودم ول   یاکدوشت  ریت

كته به هوش   نیاحستتتاس نکردم و از هوش رفتم. بعتد از ا  یزیچ گرید

که مجرو  شده  یافراد یادهایاز ناله ها و فر یادیز یآمدم سترو صدا 

شهده بودند ساکت و ررام   دیکه شهه  یتعداد .دمیشتن  ابودند ر

عراقی ها رمدند جلو و به مجروحین تیر  د.بودنه  دهیه خواب
 یکیگرفتند.  یرا هم به اسهار  م  هیخالصهی می زدند و بق 

 داشت یادیشده بود و درد ز یزخم شیکه پا نیاز مجروح

 ریها ت یاز من قرار داشت عراق یمتر 01 یال 01در فاصهله  
نها ر یموضوع باعث شد تا وقت نیاو زدند و هم هب یخالصه 

 یمدند ساكت ماندم و تكان نخوردم تا زمانسهر من ر  یباال
بودم خودم را ستتتینه خیز كمی  اریمقدار هوشتتت کیمن کهه رفتنهد.   

کردم. توانستم خودم را از یک  یكشاندم  عقب، اصال  احساس ترس نم

 كردم و ترس نمی ی. اصتال احساس نگران اندازمیب نییتپه ای كوچ  پا

 نیبض رو  شتتتوم ولی چند و قیم منتظر چهره ای بودم كته بیتا  یولی دا

مزه بود كه از ترس ح24. پایین تپه ی  نفر سترباز از لشگر  فتادین یاتفاق

  ".میعقتتب برو میكمتت  كن تتتا بتوان :"بتته او گفتم .وحشتتتت كرده بود
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تا  11حدود  "شتناسم.  یمن م :"گفتم ."شتناستم   ینم را نجایمن ا :"گفت

قی ها هم در عرا  .مقدار به من آب داد کیت متر کته عقتب آمتدیم،     51

كمی عقب تر بچه های اطالعات عملیات لشتتتگر امام  .اطراف پر بودند

به ما رستتیدند  یوقت .آمده بودند برای شتتناستتایی حستتین عا اصتتفهان  

مک به ما ک "نه. :"گفتیم "نشتتتكستتتتید؟  را از كجایید؟ خط:"پرستتتیدند

 و رستتاندند ستتاحل مجنون  حورالعظیما تا بردند؛عقب تر مارا کردند و 

مدت به شتتتدت احستتتاس  نیکردند. در تمام ا قینجا ما را ستتتوار قااز آ

ستتترمتا می كردم، با حالت نیمه هوشتتتیاری می دیدم جنازه ها را خالی   

جنازه ها را که داشتتتتند  .میجنازه ها بود قیمتا در داختل قا   .كردنتد می

 یکیکتته  ستتتتا ادمیتتگفتم. فقط  یکردنتتد، من آت کوتتتاه یم یختال 

ت به سرعت به پش یمیمن را با آمبوالنس قد و ."زنده استت  نیا :"گفت

آمتتد من  دیگر چیزی  یانفجتتار م یخط مقتتدم آوردنتتد. هنوز صتتتتدا

 در بیمارستان جرجانی تهران هوش آمدم خودم راه ب یوقت ینفهمیدم ول

چند ماه در حالت اغما یا كما یا بیهوشتتتی  ایچند روز  دانم ی. نمدمیت د

 هشت بار هم عمل شدم. ایهفت روی تخت بیمارستان بودم  هما 9بودم. 

 05طول درمانم تمام شد و سال  01ستال   .دیماه طول درمانم طول کشت 0

شتترکت کردم  5 یوکربال 1 یکربال اتیدوباره به جبهه رفتم و در عمل

که شتتترکت کردم  یآخر اتیبار ستتتوم مجرو  شتتتدم. عمل  یکه برا

 بود. 04در سال  مرصاد اتیعمل

ه امام به فرمود یول میداشتتتت یادیبدر تلفات ز اتیدر عمل البتته 

 یپا دیبود  با فیعمل به تکل فهیوظ جنهگ بود و  نیاراحتل  

 .ستادیا زیهمه چ
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 بودم واقعه انفجار یبستتتتر یجرجان مارستتتتانیکه درب یزمان در

بزرگترمن مجرو   ینمتاز جمعته تهران رت داد کته در آن انفجار، اخو   

 میعمو پسر ،یالبته اخوشد.  دیفاو شته  اتیهم در عمل شتد که البته بعد 

درم در جبهه وجنگ داشتند. پ یسابقه طوالن زیوپدرم برادر کوچکترم ن

از  یادیجنگ در جبهه حضتتتور داشتتتتند و خاطرات ز  یااز همتان ابتد 

 دارم. شانیا

رده نک انیدكتر خاطره ای از آن دوران دارید که تابحال ب آقای

 د؟یباش

 نزد افراد نکهیا حداقل ایگفتت،   دیت از ختاطرات را نبتا   یبعضتتت

و  رت داد یادیمرصتتتاد که اتفاقات ز اتیگفت. مثال عمل دیبا یخاصتتت

خرمشهر بود که  یآزاد ساز اتیاز آنها عمل یکیدارم.  یادیخاطرات ز

ارتش بود. ما از گردان  ینیزم یرویفرمانده ن یرازیشتتت ادیصتتت دیت شتتته

 یرویبه نام ن رازیلشکر هوا بردش یها گرداناز  یکیانصاررسول صا با

به قصتتد ورود از شتتمال شتتهر  ینیزم یروین م،یارتش  ادغام شتتد ینیزم

تا  مید ا روز دوم خرداد حرکت کرد خرمشهر از محور شلمچه  محور

ر اثر رفتند. البته نه در اثر نبرد بلکه د نیاز ب روهتا یکتل ن  ،یرینقطته درگ 

ستتخت  اریکه تصتتورش بستت یها. نکته ا نیمعبور از  ایو  ریبرخورد با ت

: بود که نیشتتود ا ینشتتان داده م ها لمیود، ستتخت تر از آنچه که در فب

 شتتد، یم یانداز ریراستت ت  وچون از چپ و نیم دانیبه م دیستتون رست  

تا و نیم دانیپشتتتت م میدیآزاد و پراکنتده فراوان بود. ما رستتت  یرهتا یت

صبح ستون به صورت فشرده در دو ستون نشست. باتوجه  5 ای1ستاعت  

د، شتتت یمنطقه باز م دیو با میشتتتد یم کیروز نزد ینبه روشتتت نکهیبه ا

از  "از شود.ب نیم دانیجلو ستون تا م دیایداوطلب استت ب  یهرک :"گفتند
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ه کل برستتد. آنقدر داوطلب بود ک هیدادند تا به بق یم امیستتتون پ یابتدا

رزمندگان همه داوطلب عبور از میدان  . آمدندجلوستون به همان شکل 

 داوطلب شتتدند من گرانید یوقت یول دمیاول ترستتمن  مین شتده بودند. 

فر رد . چند نمو داوطلب شد گرانیمن و د نیاستت ب  یگفتم چه فرق زین

من به چشتتم خود بدن   .صتتورت گرفت پی  درپی شتتدند و چند انفجار

ل . کندرا از دست داده بود شانیکه پا ی. افراددمیشده را د میدو ن یها

نماز هم توقف  یکته برا  یورستتتتون همچنتان در حتال حرکتت بود ط   

 زی. و من نمیراه رفتن  نماز بخوان و قرار شتتتد در حال حرکت و میردنک

رکعتتت   2 طول عمرم  درحتتال حرکتتتدر  بتتار نیو آخر نیاول یبرا

 ای2محدوده  کیدر  به دشت صاف و دیستتون رست   .نمازصتبح  خواندم 

 کیشد در  یکه هوا داشتت روشتن م   یدر حال .میجلو رفت یلومتریک9

از  میدید  م،کهیبود کیهمه آماده شتتل میشتتد یباز دشتتتوارد لحظه 

  یاهوموشک ربارهایت کینقطه هدف، خط آتش  باز شد وشروع به شل

به ستتتمت ما آتش  کپارچهیها یعراق کردند.بته ستتتمتت ما    یج یآرپ

 ی. به فاصله کوتاهدندید یها ما را م هوا روشن شده بود و آن. گشودند

شد  دیکه بعد شه نفرمانده گردا .افتادند نیزممجموعه از  یمیاز  ن شیب

 ".رندیگ یشما را نشانه م دیکه اگر بمان ونچ دیجلو برو دیستت ینا :"گفت

بچه ها  اکثر قهیچون آتش ستتتنگن بود در فاصتتتله ده دق یجلو ول میرفت

آتش دشتتمن کم شتتد.   یمجرو   شتتدند. بعد از مدت کوتاه ایدیشتته

 م. من درحالت دراز کش برگشتتتمیانده بودچهار نفر زنده م ای 9حدود 

 کربال مانند صههحنه دمینه ! د ای دیآ یم یکمک یروین ای یکستت نمیبب

نفر از من جلوتر بود  کیتتبودنتتد.  دهیتتفقط جنتتازه هتتا در دشتتتت خواب

 5 ای1بعد از  .کرد یم کیدراز کش شتتتل گفت و یهمچنان اهلل اکبر م

 یشتتو صتتورتش متال به ستترش خورد میمستتتق ریت .برگشتتت دمید قهیدق
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من هم  نکفینداشتتتم البته کالشتت یراندازیجرأت ت گریشتتد. د  دیوشتته

ها از  یعراق .نداشتم کیاما جرات شتل  ؛استلحه او را برداشتتم   .کرد ریگ

 یکی. ندیایب یریگ ریاس و یپا  ساز یآمدند تا برا رونیبن امواضتع ش 

 نیقیظه لح نیدرا" کنند. یم رمانیاستتت میستتتتیاگر با :"گفت روهتا یاز ن

 م،یشتتو یم ریگفت استت روهایاز ن یکیچون  یول ؛مانم یکردم زنده نم

 ای :"تگف مرزم هم .مرگ بود از از ترس شتریب میبراشدن  ریاس از ترس

 راگ د.ننز یم میاگر برگرد .میکن کیو شتتتل میبلند شتتتو مییبگو یمهد

 !" یمهد ای:"بلند شتتتد و گفت همخودش  ."میشتتتو یم ریهم استتت میبمان

و  ددنیهتا که جلوتر آمده بودند ترستتت  ی. عراقمینفره حملته کرد چهتار  

 گریو چون در حال فرار بودند ما د ؛دیشتتان از هم پاشتت  ینظام رازهیشتت

 شمند زیبه خاکر زیما ن دندیرست  زشتان یها به خاکر . تا آنمیمهلت نداد

 یتمام شد و از تفنگ ها رمانیهمه فرار کردند. ت ،میدیتا رست  .میدیرست 

ند ادبرگر را بار ریتستتتر لوله از بچه ها  یکی میهتا برداشتتتت  یخود عراق

و  ستتادند یها هم ا یاز عراق یتعداد نفر را زد.45 ای41پشتت سترشتان و    

ساعت  مین  .میکرد رینفر را است  91هاشتان را باال گرفتند. حدود   دستت 

و ما  ددنیرس گریارتش از محور د ینیزم یروین یها از گردان یکیبعد 

و وارد  ملحق دیجد یها به گردان. ما میها داد آن لیت را تحو رانیاستتت

. از میاز شتهر مستقر شد  رونی. بعد بمیبود شتهر . تا ظهر در میشتهر شتد  

در منطقه  یعراق یروهایاز ن یبعد از ظهر تعداد 9ستاعت   یال 4ستاعت  

 کردند.   یم یراندازیت یپراکنده بودند و گاه گاه

اعالم خبر ی  ظتتهبود کتته در لح نیجتتالبم ا اریتتبستتت یختتاطره 

 کیبه شل شروع یخوشحال از  روهایهمه ن  ویاز راد خرمشهر یآزادساز

ز ها از ترس ا یعراق هیباعث شد بق کار نیکه هم کردند ها انواع ستال  

 شد. یمنطقه فرار کردند و منطقه کامال" پا  ساز
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 د؟یکرد یدکتر زمان جنگ به بعد از جنگ هم فکر م یآقا

کر نداشتتتتم فقط به ف یزندگ یبرا یامه اکردم. برن یفکر نم نه

آن  که در یهمان شعار ؛شهادت ای یروزیپ ای :میبودم که جنگ کن نیا

رت نتتداد و  یوقفتته ا التمیدر تحصتتت یدوران بر ستتتر زبتتان هتتا بود. ول

 بردم. انیپابه را بدون وقفه  رستانمیدب

از همتان ابتتدا خانواده  مادرا با    نکته یدکتر بتا توجته بته ا    یآقتا 

ا ب یبعد از مجرو  شتتدن مخالفت  ایور شتتما در جبهه موافق نبود آ حضتت

 مراجعه شما به جبهه نداشتند؟

 زیدرم نپدر و دو برا نکهینداشتتتتند فقط با توجه به ا یمخالفت نته 

و در هر زمان  دیت کن تیت گفتنتد کته نوبتت را رعتا     یدر جبهته بودنتد م  

 م.اشتند یصورت مشکل نیا ریدر غ .نفر در منزل باشند کیحداقل 

در حال حاضتتر شتتما را  تان تیمجروح ایآ غفارزاده دکتر یآقا

 دهد؟یآزار م

مشخص  شتریبه هر حال با باال رفتن ستن آثار آن ب  ینه ول یلیخ

برداشت نسج  بیام را از دستت داده ام و آست   هیکل کیشتود. چون   یم

آثار  باالتر رفته یاالن که سنم کم ،خوم دارمکبد و کولون ر  هیدر ناح

 .کنم ین را احساس مآ

 ؟ ستیگران چ ثاریا فهیوظ

وان ت یکارها م یلی. خمیان را درست کنم عمل میکن یستع  دیبا

و  میمواظب رفتار واخالق خود وخانواده باش میفقط اگر بتوان .انجام داد
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ه بچون مردم  یم.انجام ده دیآ یبر م مان از دست یهر کار یمتالش کن

 کنند. یتوجه م شتریب عملکرد

 م؟یداشته باش دیبا یگر چه راهکار ثاریا کیبه عنوان   یعنی

ر آتش ب یدستتت زیبر آتش داشتتته و اکنون ن یکه دستتت ییها آن

 انمارستتتیشتتان باشتتند. مثال ما امروز بمراقب خود و خانواده  دید، باندار

ود ش یو رشادت مطر  م یثارگریکه بحث ا یوقت .ستن ادر دستت ما 

ع به حق خود قان .کند یانستان درست زندگ  گردد که یبر م نیهمه به ا

ر نفسش تواند ب یکه م ییتا آنجا .نکند تعرض گرانیباشد و به حقوق د

کند در چه  ینم یخود را درستتت انجام دهد. فرق فهیحاکم باشتتد و وظ

تواند درستتتت  یکه م ییاستتتت که تا جا نیقرار دارد مهم ا یگاهیجتا 

ننتد و آنچتته در معرض  ک یعمتل کنتتد. چون مردم بته عمتل متا نگتاه م     

 است عمل ماست.   گرانیقضاوت د

. چون اگر میباش مانیاز گذشتته خود پشتت  دینبا کهنیا گرینکته د

ا راه ر نیخود ا یواقع دید یاز رو یعنیاحستتاس کند  یمانیپشتت یکستت

ه است. همه ما راه را رفت نیقرار گرفته که ا طیمح ریبلکه تحت تاث نرفته

 تیواقع کی نیو ا میانقالب هست نیا ونیمدرا  مان نیو د یهمه مسلمان

 نجایانقالب را به ا نیانقالب کردند و ا یسانک یروز کی نکهیاستت. ا 

مراقب باشتتند تا منحرف نشتتوند. نه تنها خودشتتان   دیرستتاندند و حاال با

و  مراقب کنند. اگر منحرف نشوند و اعتقاد دیبا زیرا ن انشتان یبلکه اطراف

خود درستتت عمل کنند خودبخود  فیبه وظاباور خود را حفظ کنند و 

 شود.   یتفکر حفظ م نیا
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مستتتا ل  نیخوب ندارد در کنار ا یبا زندگ یمنافات هتا  نیامتا ا 

 یاز همه امکانات زندگ دیکردن هم حق همته استتتت و همه با  یزنتدگ 

 .و ... خوب فرزندان التیمناسب، تحص نیخانه مناسب، ماش: بهره ببرند

ه رت داد یفستتاد اخالق ایو  یانحراف دید ییجا یاگر کستت یول 

 درست انجام دهد. صوصخ نیخود را در ا فهیوظ دیاست با

 د؟یدان یخود موثر م تیدر موفق را یعوامل چه 

عامل به خود خدا سوگند که خود خداست. و خدا  نیتر یاصتل 

و  یکه به من عطا کرده استتت هم ماد ییزهایرا شتتاکرم به خاطر همه چ

رت داده لطف خدا بوده است.  یزندگ ریه در مست و هرچه ک یهم معنو

ادرم و م نقش داشتتته و بعد از پدر اریبستت ریمستت نیالبته خانواده هم در ا

کمک  رایمن و فرزندان بستت تیو ترب لیتحصتت ت،یدر موفق زیهمستترم ن

 کرده اند.

 د؟یدار یشنهادیگران چه پ ثاریا یوجسم یروح یسالمت یبرا

با وجود  ی... ستتتالمت جستتتم دولت و  یها تیبه حما بتاتوجه 

ز حا  یدار یاما سالمت روح ؛ندارند یمشکل جد مهیب و ها مارستتان یب

ها یدر بعض د،یایب شیجانبازان ممکن است پ یاست و آنچه برا تیاهم

 یتو مشکال دیایبه وجود ب یناکرده ممکن استت حالت افستردگ   یخدا

 .ایجاد کندآنان  یرا برا

 ؟دیدوست دار ار یرشته ورزش چه

  شناااستخر

 بود ؟ یک یدوران زندگ نیبهتر



22   دکتر جالل غفارزاده     

 ام خوب بود. یمن همه دوران زندگ یبرا

 دیکرد نید یادا هنیروز در ستتتنگر دفاع از م کیدکتر  یآقا

ه دو را چه گون نیدر ستتنگر خدمت به مردم، ا مارستتتانیدر ب زیاکنون ن

 د؟یکن یم سهیمقا

 را جمع کیاستتتت که اعمال ن یفرصتتتت کیفقط  ها نیا همته 

 میوانت یم مارستتتانیستتخت استتت ما در ب  یلیخ مارستتتانی. کار بمیکن

و  یونظام   ندارند، راض نیاعتقاد به د   یکه حت یکه کسان میکن یکار

و  یکار خدمت مارستانینقطه جمع شتوند. کار ب  کیباشتند ودر   دواریام

خدمت  نیخوب استتتت و من عالقته دارم و دوستتتت نتدارم از ا    یلیخ

 از میما همچنان در حال دفاع هستتت مارستتتانیدر ب نجایمحروم باشتتم.  ا

در حد توان خود به مردم کمک  میو اگر بتوان ؛دارند ازیت کته ن  یکستتتان

داوند خ قطع ، به طورباشند یراض رندیگ یکه م یاز خدماتو آنها  میکن

 ،یاز طرف .بود خواهدبه نفع همه ما  نیمتا را کمتک خواهتد کرد و ا    زین

 یارک ایدن نیدر ا میکند. اگر ما بتوان یآباد مما را آخرت  هم و ایهم دن

مان که خداوند خود و خانواده  یبرا یماد یکه ضمن کسب روز میکن

 یراضتتت رندیگ یکه م یبته همته ما عطا خواهد کرد، مردم را از خدمات  

. میکستتتب کن زیخود ن تآخر یبرا یمعنو یروز میتوانستتتتتته ا میکن

 اهللانشا

 آخر : حرف

 ا درد نکند.دست شم چ،یه

 





 

 

 

 

 یف ی لط  نور احمد   دکتر :  7فصل 

 هشت سال دفاع مقدس یگرام ایثارگر

 

  در زندان

 .دییبفرما یلطفا خودتان را معرف

در  4991و ربابه ، در سال  نیفرزند محمد حست  یفیلط نوراحمد

 یسنت -یمرفه و مذهب یخانواده  کیآباد شهر زابل در  نیحس یمحله 

 چهارم خانواده هستم. متولد شدم و فرزند

 د؟یرا کجا بوده ا رستانیو دب ییراهنما ،ییابتدا دوران

 کلیدر زاهدان گذراندم، ستت یرا در مدرستته پهلو ییابتدا دوره

 ستتتانریدوم را در دب کلیشتتاه رضتتا و ستت رستتتانیرا در دب رستتتانیاول دب

دوران شتتاگرد ممتاز مدرستته  نیکه  تمام ا یاضتتیدر رشتتته ر یفردوستت

 بودم.

 د؟یکرده ا لیکدام دانشگاه تحص در
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 یدانشتتگاه جند یدر رشتتته پزشتتک  4918-4913در ستتال  بنده

 د،یدر اهواز به اتمام رس التمیتحص نکهیشتاپور اهواز قبول شدم. بعد از ا 

 -یدر تهران منتقل شدم و در مرکز آموزش یمارستتان یب یکارورز یبرا

 کار شدم.ه گر مشغول ب روزیف مارستانیب یدرمان

 یو فرهنگ یی، اجرا ی، پژوهشتتت یعلم یها تیفعال چه نونتا ک

 د؟یداشته ا

از  کیتتو پالستتتت یمیترم یو جراح یعموم یجراح س،یتتتدر

 وتریفعال نمودن مرکز کامپ نیمن هستند و همچن یآموزشت  یها تیفعال

مجتمع  ی، راه انداز4949ر ستتتال دتهران  یدر دانشتتتگاه علوم پزشتتتک 

مرکز  ی، راه انداز4941ستتتال رستتتول اکرم صا  یو درمان یآموزشتتت

، کمک به راه 4941 سالتهران  یتوستعه آموزش دانشتگاه علوم پزشک  

 4944ل تهران سا یدانشگاه علوم پزشک یپزشک هیمرکز علوم پا یانداز

و فوق  یمتعدد تخصتتتصتتت یرشتتتته ها سیو کمک در تاستتت تیو هدا

 ستند.بنده ه یعلم یها تیاز جمله فعال یلیتکم التیتحص یتخصص

 د؟یرشدیدستگ نهچگو

واستتتته  هشتتتدم، که ب ریدر تهران دستتتتگ 4959ماه  نیفرورد 44

و  ریدستگ 4959بار دوم در بهمن ماه  یارتباطات پدرم آزاد شدم؛ و برا

به زندان  ییرجا دیاتفاق شه هب 4950در سال  نیبه زندان بردند؛ و همچن

 .میقصرمنتقل شد

 دوران اسارت چگونه بود؟ تیوضع
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 شهیبود و به مدت چهار ماه شکنجه شدم اما هم یاربدیبس وضتع 

 کردم. یمقاومت م

 د؟یداد یانجام م ییچه کارها دیکه در زندان بود یزمان در

 یستتتیکته بته مطالعه زبان انگل   انیت از زنتدان  یاریت بستتت برخالف

رآن نهج البالغته و ق  ریعرب و تفستتت اتیت ادب یریپرداختنتد، بته فراگ  یم

 یزشکپ یدر رشته  لیتحص یکر ادامه که از ف یپرداختم، به گونه ایم

کردم. هم  خود دور یمنصتتترف شتتتدم و آن را از افکتار بلند پروازانه   

 پردازم. یم یو اقتصاد اسالم ینیمتون د عهاکنون هم به مطال

 د؟یآزاد شد یچه سال در

 آزاد شدم. انیاز زندان یبا گروه 4954ماه  ید 20 در

 د؟یچه کرد یانقالب اسالم یروزیاز پ بعد 

گشتم به تهران باز دیرس یروزیبه پ یانقالب استالم  نکهیاز ا بعد

 یامهستتتپاه ، اد لیارتباط برقرار کردم و با تشتتتک میو با دوستتتتان زندان

 کردم. یرا هم در انتقال خون کار م یدادم که مدت لیتحص

 د؟یکن انیرا ب ههبجنگ و حضورتان در ج عیوقا

 منصوب یپزشک یعال یکل شورا ریبه عنوان مد 4901سال  در

 .وزارت خانه را بر عهده داشتم نیمعاونت ا ،یشدم و پس از چند صباح

، رهستتتپار  یدر وزارت بهدار تیرغم مستتت ول یجنتگ ، عل  یاز ابتتدا 

 جنگ شدم و به درمان مجروحان پرداختم. دانیم

را انتخاب  یو ستتتوختگ کیو پالستتتت یمیشتتتد رشتتتته ترم چه

 د؟یکرد
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 یمجروحتتان یفکر افتتادم تتا برا   نیه اآن دوران ، بت  روداریگ در

 .شمیندیب یبودند، چاره ا دهید یجد بیآس ایکه قطع عضتو شده اند و  

 یهاتیدر کنار خدمت و فعال 4908سال  انیتا پا 4909از سال  نیبنابر ا

 یفوق تخصتتص یو جراح یعموم یدر رشتته جراح  لیبه تحصت  یانقالب

 م.دمشغول ش یو سوختگ کیوپالست یمیترم

 ست؟یشما چ شرفتیپ ملعوا

 به خدا، پشت کار، تالش ، کوشش و اعتقاد به اسالم. توکل

 شما دارد؟ یها تیبر موفق یریروز بودن چه تاث به

 نیبه روز باشتتد تا به بهتر دیپزشتتک با کیو  یدانشتتگاه کی

 به روز هستم . شهینحو به جامعه و مردم خدمت کند، من هم

 د؟یرا دوست دار یرشته ورزش چه

 بالیو وال شنا

 د؟یو چند فرزند دار دیازدواج کرد یچه سال در

 ،نیمتد یبا دختر ،یانقالب استتتالم یروزیستتتال پس از پ کی

د ستتته فرزن یدارا بود، ازدواج کردم و  کیزیف ریفعتال و مبتارز کته دب   

 م. هست

 اند؟اشتهد یشتریشما تاکنون نقش ب یها تیدر موفق یکسان چه

 .و خانواده ام همسر

 د؟یکن انیرا ب دیکه از دوران جنگ دار یخاطره ا نیبهتر
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 نیتوانستتتتم بتته مجروحتتان کمتتک کنم از بهتر یکتته م نیهم 

 خاطراتم است.

 بوده است؟ یچه زمان تان یدوران زندگ نیبهتر

دم، بر یبود که در زندان بستتتر م یام زمان یدوران زندگ نیبهتر

در زندان در  که یکه در زندان عدالت بود و همه دوستتتتان لیدل نیبته ا 

 بودند. یصادق و خوب یها انسان دکنار من بودن

 آخر: سخن

 همه دارم. یبرا یو تندرست یسالمت یآرزو

متعدد  یها تیافزون بر فعال ،یفیذکر استتتت: دکتر لطه بت  الزم 

 ،یو خارج یبزرگ داخل یهاو شتتترکت در کنگره یو علم یآموزشتتت

از آنها در  یشتتماراستتت که  یپزشتتک ینهیدر زم اریمقاالت بستت یدارا

داخل و خارج از کشتتتور منتشتتتر شتتتده استتتت که   یمجالت معتبرعلم

ر مستندات ب یمبتن یدر پزشک یدیاز آنها عبارتند از: مباحث کل یتعداد

ه مقاالت   ک ی و مجموعه  یدر گروه پزشک تیو ترب میو شتواهد، تعل 

تا ده اسیسابق به چاپ رس رانیا یتوسط انتشارات دانشگاه علوم پزشک

 و طبابت مشغول است.   سیدر حال حاضر به تدر یو
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 13/14/4953درتاریخ : 

 هشت سال دفاع مقدساز

 

  ربادان  رهیعقب راندن ارتش عراق از جز

با هدف عقب راندن ارتش  ۹۵۳۹مهر  ۹ خیدر تار اتیت عمل نیا

آبان  3 خیدر تارشتکست دشمن   نیآبادان آغاز شتد.اول  رهیعراق از جز

 نیدر جبهه آبادان رقم خورد. در ا یذوالفقار یکو اتیدر عمل 53متاه  

 گرینفر د 511کشته شدند و  یعراق یروهاینفر از ن 411از  شیب اتیعمل

 اسالم درآمدند. انبه اسارت رزمندگ

که در  دیماه به طول انجام 31از  شیب یلیهشت ساله تحم جنگ

به  ینگج شرفتهیوجود استفاده از امکانات پبا  یعراق یروهایمدت ن نیا

کرده و ستتترانجتتام توستتتط   یشتتترویپ رانیروز در ختتا  ا 01متتدت 

 متوقف شدند. یمردم یروهایرزمندگان و ن

رزمندگان استتتالم در جنگ  یهااتیعمل نیتریاز اصتتتل یکی 

بود کته بتتا کمتک تعتداد انگشتتتت     یذوالفقتار  یکو اتیت عمل یلیتحم
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دفاع مقدس  خیحماستته بزرگ در تار کی یمردم یروهایاز ن یشتتمار

 ثبت شد. یاسالم رانیا

که در شتتهرستتتان آبادان ستتاکن    یمردم یروهایو ن رزمندگان

 یجمهور یاقتتدار و عظمتت را برا   یو فتداکتار   یبودنتد بتا جتانفشتتتان   

 رقم زدند. رانیا یاسالم

شتتتده و آبادان را تصتتترف   روزیپ اتیعمل نیدشتتتمن در ا اگر

 نیتراز مهم یکیکه  یارس و خور موستتتوف جیبته شتتتمتال خل   کردیم

 یبعث یروهایکرده و آبادان توستتتط ن دایاستتتت دستتتت پ  ایدن یخورها

 .شدیاشغال م

 آبادان رهیو عقب راندن دشمن از جز یذوالفقار یکو اتیعمل

از  ی، تعتتداد ریاز عبور دشتتتمن از بهمن شتتت  یآگتتاه یپ در

 یوالفقارمنطقه ذ مستقر در آبادان به یو ارتش یسپاه ،یجیرزمندگان بس

شتتدند. دو گروه از وستتط و  میتقستت ینفر 49،  42آمده و به ستته گروه 

ها را  یا رفتند تا عراقریبهمن ش هیگروه هم به ستمت چپ  از حاش  کی

 . ابندیدور زده و به پل دست 

و مستتاجد  جیاز بستت زین یگرید یروهایشتتروع شتتد. ن  یریدرگ

ند و از آنها استتلحه نداشت ی. بعضت وستتند یمدافعان پ گریآبادان به جمع د

 یشتتتد، با استتتلحه او م  یم یزخم ای دیشتتته یکته رزمنتده ا   یهنگتام 

 . دندیجنگ

آمده بودند  شی، مهاجمان را که تا جاده خسروآباد پ رزمندگان

که  یپل کیمحور چپ به نزد یروهای، به داخل نخلستان عقب راندند. ن

ر در حال عبو زاتیو با انهدام تجه دندیها نصتب کرده بودند رس  یعراق

ها با مشاهده  یاز آن ، پل را مستدود و عقبه دشمن را قطع کردند. عراق 
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هم  یپراکنده دستتتت زدند ، عده ا یبه مقاومت ها دانهیام اوضتتتع ن نیا

 انداختند. ریبه قصد فرارخود را به بهمن ش ایشدند و  میتسل

 مهاجمان و عقب یرویمتوقف کردن پ اتیت عمل بیت ترت نیبته ا  

 انیکامل به پا تیبا موفق 41/8/4953بامداد  4ن آنهتا تتا ستتتاعتت    رانتد 

 .دیرس

 شدند.   دیاز مدافعان آبادان شه یتعداد اتیعمل نیدر ا 

شدند و  ریتن اس 23نفر کشتته و   211حدود  زیدشتمن ن  یقوا از

، دشتتتمن با  تیعمل نی. دو شتتتب بعد از ادیتتانتک آنهتا منهدم گرد    9

 یاقلیدر یبه دست آورده بود ، کلبه گلکه از جاسوسان خود  یاطالعات

که به شدت مجرو  شده بود  یرا هدف خمپاره ها قرار داد. و یسوران

 کنیمعالجه با قطار به تهران اعزام شتتد ، ل یبرا ، هیاول یدگیپس از رستت

 تای. عملدیتهران دفن گرد یو در بهشت زهرا دیدر راه به شتهادت رس 

 رهیبه جز یاق را از دستتتترستتت کته عر  یدر حتال  یذوالفقتار  یموفق کو

کرد ، بته متدافعان آبادان اعتماد به نفس داد و آنها باور    وسیآبتادان متا  

با دشمن  یو سال  انفراد زاتیتجه نیکمتربا  یتوان حت یکردند که م

ها  یعراق اتیعمل نیمتجاوز به نبرد پرداخت و او را عقب راند. پس از ا

 آنها در یاده خط پدافندج نیکردند و ا ینیتتا جتاده قفاص عقب نشتتت  

و  یاز رزمندگان سپاه یشد. حدود ده روز بعد عده ا ریشتمال بهمن ش 

ها حمله کردند و ضتتمن انهدام  یقبه عرا ریبا عبور از بهمن شتت یجیبستت

تن از آن ها  491دشمن مستقر در کنار جاده قفاص ،  یروهایاز ن یبخش

 ریت دانیها تا م یحمله باعث شتتتد تا عراق نیرا به استتتارت درآوردند. ا

 کنند. ینیآبادان عقب نش

 یذوالفقار یکو اتیو عمل یسوران یاقلیدر دیشه
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كیلومتری ستتتربتاز یونتانی از ماراتن تا آتن    11دویتدن   اگرچته 

كیلومتری دریاقلی ستتورانی از  3افستتانه و دروغ استتت اما ركاب زدن  

بت شده در تاریخ ث 53كوی ذوالفقاری تا مقر سپاه آبادان در پاییز سال 

است و شاهدش هم جز رزمندگان آن، حاال زیر سنگ قبری در ردیف 

  سا آرام خوابیده است.ابهشت زهر 91قطعه  32

ستتورانی در بین ماشتتین های اوراقی در حاشتتیه آبادان   دریاقلی

ها بی ستر و صدا نخل های كوی ذوالفقاری را  نشتستته بود كه دید بعثی  

بهمن شیر به طرف جاده خسروآباد قطع كرده اند و بعد از پل زدن روی 

 روند تا محاصره آبادان را تكمیل كنند.دارند می

اش را گرفت و تا مقر ستتتپاه ركاب زد. فرمان دوچرخه دریاقلی

بعد با هیجان ستتر حستتن بنادری، فرمانده ستتپاه آبادان داد كشتتید كه: از  

 كوی ذوالفقاری آمدند...

كه  شتتتدنتیجه آن  ها رفتند وها به ستتترعت به ستتتمت بعثیبچه 

ها بجای جاده خسروآباد، به پشت بهمن شیر بر می گردند. صتبح عراقی 

شتتترکت  «یذوالفقار یکو اتیعمل»بته همراه مردم آبادان در   یاقلیت در

در دست نداشتند  یگروه سال  و ادوات چندان نیکه ا یکرد و در حال

کام او توانستتتتند نفوذ دشتتتمن به آبادان را ن  ندبته جنگ با دشتتتمن رفت 

 ا4 کرد. دایپ یجراحت سخت یاقلینبرد در نیهم انیبگذارند. در جر

 که از جاسوسان ی، دشمن با اطالعات اتیعمل نیشب بعد از ا دو

ه را هدف خمپار یستوران  یاقلیدر یخود به دستت آورده بود ، کلبه گل 

،  هیاول یدگیکه به شتدت مجرو  شتده بود پس از رس   یها قرار داد. و

و  دیدر راه به شهادت رس کنیبا قطار به تهران اعزام شد ، لمعالجه  یبرا

در  یذوالفقار یموفق کو اتی. عملدیتهران دفن گرد یهرادر بهشت ز

ان کرد ، به مدافع وسیآبادان ما رهیبه جز یکه عراق را از دستترس  یحال
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 نیکمتر با یتوان حت یآبادان اعتماد به نفس داد و آنها باور کردند که م

بتا دشتتتمن متجاوز به نبرد پرداخت و او را   یو ستتتال  انفراد زاتیتجه

 ینیها تا جاده قفاص عقب نشتتت یعراق اتیعمل نیاز ا سعقتب رانتد. پ  

شتد. حدود ده   ریآنها در شتمال بهمنشت   یجاده خط پدافند نیکردند و ا

به  ریبا عبور از بهمنشتت یجیو بستت یاز رزمندگان ستتپاه یروز بعد عده ا

دشمن مستقر  یروهایاز ن یو ضتمن انهدام بخشت   ها حمله کردند یعراق

حمله  نیاز آنها را به اسارت درآوردند. ا تن 491در کنار جاده قفاص ، 

 ا2کنند.  ینیآبادان عقب نش ریت دانیها تا م یباعث شد تا عراق

4- http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid= 992  

2- http://sepehrsadeghi.blogfa.com/post/28 





 

 

 

 

 پل انردی  لیاتعم -3

 29/4/4953درتاریخ : 

 هشت سال دفاع مقدساز

 

  غرب دزفول تیجبهه جنوب موقع

 جنگ ندهیآ یبرا نیسنگ یدرس

ارتش عراق به خطوط  یهجوم ستتراستتر  یروزها نینخستتت در

حمله محدود  نیا یصورت گرفت . ط یپل نادر اتی، عمل رانیا یمرز

و عقب راندن دشمن  ییروایبه منظور رو 53مهرماه سال  29كه در روز 

 از یگروهان زره  یو  ادهیپ پیآغاز شتتد ، ستته ت یتا پشتتت خط مرز

جنگ  ی، در محور جنوب مشتت یدزفول و اند یارتش از غرب شتتهرها

رتش ، ا ینیزم یرویفرماندهان ن ینیب شیپ رغمیعل یوارد عمل شدند ول

 . اوردیبه بارن یقابل توجه یروزیپ ورشی نیا

دشمن  راندن رونیشتده بود با ب  ینیب شیپ یرپل ناد اتیعمل در

گردد .  نیتتتام یالملل نیاز غرب رودختتانتته كرختته ، حفتتاظتتت از مرز ب

عقبه  و چزابه هییمنطقه حلفا یبه ستتتو یشتتترویدر نظر بود بتا پ  نیهمچن
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بستتان و ستوسنگرد بسته شود    یمناطق و شتهرها  نیدر ا یعراق یروهاین

 از اشتتغال دشمن زیناطق مذكور ن، م یاحتمال اصتره مح نیا جهیكه در نت

 یستتتبب ناكام اتیعمل یخارج شتتتود . اما ضتتتعف در برآورد و طراح

 شد . یخود یروهاین

 : اتیگزارش عمل خالصه

 ی: پل نادر اتیعمل نام

 29/4/4953اجرا :  زمان

دزفول و  یجنگ در غرب شتتتهرها یاجرا : محور جنوب مكتان 

 مش یاند

 ارتش ج . ا ینیزم یرویعمل كننده : ن یها ارگان

راندن دشمن از غرب رودخانه كرخه و  رونی: ب اتیعمل اهداف

 ا4ی الملل نیمرز ب نیتام

 منابع:

4-http://www.fatehan.ir 
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