


مجموعه مصاحبه با ایثارگران 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

جلد چهارم:



مجموعه مصاحبه با ایثارگران 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

جلد چهارم:



فهرست مطالب                                         صفحه

فصل اول: دکتر حبیب حاجی میر آقا ................. 13

پاي چپم در گودال جا ماند؛ اما

فصل دوم: دکتر علی رسولی ............................... 22

راهی جبهه شدیم... حس خیلی خوبی داشتم ...

فصل سوم: دکتر سید احمد رضایی ..................... 34

همین زخم هایی که نشمرده ایم

فصل چهارم: آقاي اصغر رضایی دوست ............... 53

با همه این مشکلات لحظه اي از رفتن به جبهه پشیمان نیستم

فصل پنجم: آقاي علی قلی نژاد ........................... 61

تقریبا حدود 7 سالی در اسارت بودم

فصل ششم: دکتر مصطفی محقق .......................... 75

من در آن لحظه به خودم افتخار کردم

شابک

شماره کتابشناسی ملی
عنوان و نام پدید آورنده

مشخصات نشر
مشخصات ظاهري

مندرجات

وضعیت فهرست نویسی
موضوع

رده بندي کنگره
رده بندي دیویی

شناسه افزوده
شناسه افزوده

:دوره 978-600-94871-5-8:؛  ج.1978-600-94871:؛ ج.600-2978-
2-7-94871:؛ ج.3978-600-94871-8-9؛ج:  978-600-8598-15-2

3975182 :
:مجموعه مصــاحبه با ایثارگران دانشـــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی تهران/ به اهتمام دکتر احسان مقیمی و دکتر سید حسین حجازي؛ زیر 
نظر دکتر مصــطفی محقق؛  [ به سفارش ] دانشـــگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی در مانی تهران
: تهران: دانش شناس، 1396

: 4  ج.:مصور (بخشی رنگی)
: :ج.1.اگـر آنها نبودند.-ج.2.آن روزها.-ج.3.داوطلبان عبور از میدان مین.-

ج.4.روزهایی به بلنداي تاریخ.
: فیپا

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران -- مصاحبه ها
1168LGR/خ6 1396

55/378:
:مقیمی، احسان - حجازي، سید حسین،

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

انتشارات:  دانش شناس

محل نشر: تهران 

تاریخ نشر: 1396

نوبت چاپ: اول ویرایش: اول

شابک : 978-600-8598-15-2

تلفن ناشر: 09129330489

زیر نظر: دکتر مصطفی محقق، مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران

به اهتمام: دکتر احسان مقیمی - دکتر سید حسین حجازي

طراح: مریم اسدي

تقدیمی از دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران



فهرست مطالب                                         صفحه

فصل اول: دکتر حبیب حاجی میر آقا ................. 13

پاي چپم در گودال جا ماند؛ اما

فصل دوم: دکتر علی رسولی ............................... 22

راهی جبهه شدیم... حس خیلی خوبی داشتم ...

فصل سوم: دکتر سید احمد رضایی ..................... 34

همین زخم هایی که نشمرده ایم

فصل چهارم: آقاي اصغر رضایی دوست ............... 53

با همه این مشکلات لحظه اي از رفتن به جبهه پشیمان نیستم

فصل پنجم: آقاي علی قلی نژاد ........................... 61

تقریبا حدود 7 سالی در اسارت بودم

فصل ششم: دکتر مصطفی محقق .......................... 75

من در آن لحظه به خودم افتخار کردم

شابک

شماره کتابشناسی ملی
عنوان و نام پدید آورنده

مشخصات نشر
مشخصات ظاهري

مندرجات

وضعیت فهرست نویسی
موضوع

رده بندي کنگره
رده بندي دیویی

شناسه افزوده
شناسه افزوده

:دوره 978-600-94871-5-8:؛  ج.1978-600-94871:؛ ج.600-2978-
2-7-94871:؛ ج.3978-600-94871-8-9؛ج:  978-600-8598-15-2

3975182 :
:مجموعه مصــاحبه با ایثارگران دانشـــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی تهران/ به اهتمام دکتر احسان مقیمی و دکتر سید حسین حجازي؛ زیر 
نظر دکتر مصــطفی محقق؛  [ به سفارش ] دانشـــگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی در مانی تهران
: تهران: دانش شناس، 1396

: 4  ج.:مصور (بخشی رنگی)
: :ج.1.اگـر آنها نبودند.-ج.2.آن روزها.-ج.3.داوطلبان عبور از میدان مین.-

ج.4.روزهایی به بلنداي تاریخ.
: فیپا

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران -- مصاحبه ها
1168LGR/خ6 1396

55/378:
:مقیمی، احسان - حجازي، سید حسین،

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

انتشارات:  دانش شناس

محل نشر: تهران 

تاریخ نشر: 1396

نوبت چاپ: اول ویرایش: اول

شابک : 978-600-8598-15-2

تلفن ناشر: 09129330489

زیر نظر: دکتر مصطفی محقق، مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران

به اهتمام: دکتر احسان مقیمی - دکتر سید حسین حجازي

طراح: مریم اسدي

تقدیمی از دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران



بسم اهللا الرحمن الرحیم

سـپاس خداوند متعال را که عمر و حیات ما را در زمانی قرار داد که 
شاهد حضــور بزرگ مردانی از سالله نبوت و امامت در زعامت میهن 
عزیز اسالمیمان، حضـرت امام خمینی (ره) و حضـرت آیت اهللا خامنه 

اي ( مد ظله العالی) باشیم. 

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را 

                                           تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید
و نیز  ســپاس خداوندي راســت که ما را همراه و همرزم شـــهدا و 

ایثارگرانی قرارداد که وظیفه اي خدایی داشتند. 

چرا که خداوند روشــــنی بخش آســــمانها و زمین هاســـــت اهللا 
نورالسموات و االرض و شهدا نیز روشنی بخش مسـیر زندگی ما آنجا 

که حضرت امام (ره) فرمودند: شهدا شمع محفل بشریتند.

آنها هم خود نورند و هم به دیگران نورانیت می بخشــند. جانبازان، 
آزادگان، رزمندگان و همه ایثارگران نیز، از همین جنس هســـــتند و 
براستی وظیفه تمام نشـــــدنی ما شناختن و شناساندن راه و سیره آنها و 

نگاه ایشان به حیات و ممات است.

بیاییم شــکر این نعمت را بجا آوریم و در مقام شـــکر، بهترین بهره 
برداري را از این نعمت الهی داشته باشیم؛ باشـد که با عنایت حق تعالی 

در این مسیر موفق و استوار بمانیم.

دکتر مصطفی محقق

مشاور رییس دانشگاه در امور ایثارگران
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خط مقدم عنوان مجموعه کتاب هایی است که بر اساس مصـاحبه با 
اساتید و کارکنان ایثارگر هشـــت سال دفاع مقدس دانشــــگاه علوم 

پزشکی تهران به زیور طبع آراسته شده است.

الزم می دانم از حمایت هاي بی دریغ روساي وقت دانشـــــــــگاه 
اســــــــتادان گرامی: جناب آقاي دکتر الریجانی، جناب آقاي دکتر 
منصـــوري و خصـــوصا جناب آقاي دکتر جعفریان براي تدوین این 

مجموعه سپاسگذاري نمایم.

و همچنین از مشــاور محترم امور ایثارگران دانشـــگاه جناب آقاي 
دکتر محقق، معاونت فرهنگی دانشــگاه جناب آقاي دکتر پرویز که با 
راهنمایی هاي خود ما را در این راه تشویق نمودند، ایثارگران محترمی 
که در این مصـــاحبه ها شرکت نمودند همکاران دفتر امور ایثارگران 
سرکار خانم اسماعیلی، آقاي گل محمدي و سـرکار خانم رسـتگاري 

کمال تشکر و قدردانی را دارم.

جا دارد از اســـــتاد گرامی، جناب آقاي دکتر گتمیري که زحمت 
ویرایش این مجموعه و یکسان سازي متن را به عهده گرفته اند تشـکر 

ویژه نماییم. 

به امید پیروزي نهایی اسـالم نا ب محمدي، نابودي شــرك و کفر، 
طلوع خورشید درخشـــــنده قائم آل محمد (عج) و فیض شهادت در 

رکاب آن حضرت.

دکتر احسان مقیمی

بسمه تعالی 

در بهمن 57 تحولی شــگرف و معجزه اي الهی در تاریخ ایران بلکه 
در جهان اسالم و از آن باالتر در جهان بشـــــریت روي داد. این واقعه 
همه متفکرین، سیاستمداران، تاریخ نگاران و تحلیل گران را به حیرت 
وا داشـــت. ملتی با دســــت خالی و توکل بر خدا با روحیه ایثارگري 
سقوط نظام 2500 ساله شاهنشــــــاهی و استقرار نظام اسالمی را فریاد 
زدند و براي رســــیدن به این هدف مقدس شـــــهداي عزیزي تقدیم 
کردند؛ و سرانجام نظامی با اندیشــه اسالم ناب محمدي (ص) در همه 
ابعاد ایدئولوژیکی، سیاسی و فرهنگی در ایران اسـالمی پا گرفت. این 
تفکر ملت هاي دیگر را بیدار و مجذوب خود کرد. اســـتکبار جهانی 
که نگران گســترش این موج در دنیا بود، تمام امکانات و توان خود را 
براي مقابله با این اندیشـه به کار گرفت. یکی از ترفند هاي او ترغیب و 
تشــــویق رژیم بعثی عراق به جنگ علیه جمهوري اسالمی ایران بود. 
جلوگیري از تهاجم دیکتاتور عراق و دفاع از میهن اســـــالمی کانون 
توجه مـردم انقالبـی ما قــرار گــرفت و با رهنمود هاي رهبــر انقالب 
حضرت امام خمینی (ره) جوانان سلحشور و مخلص به جبهه هاي نبرد 
شتافتند. شیران روز و عابدان شب، جبهه را به دانشـگاه تبدیل کردند و 

با تمام توان، انقالب در جنگ به جهان صادر شد.

یاد و خاطره از جان گذشـــتگی ها، رشــــادت ها و ایثارگري هاي 
رزمندگان هشـــــــت سال دفاع مقدس مباهات برانگیز و افتخار آمیز 
اسـت؛ و فراموشــی مجاهدت ها، اســتقامت ها، و روحیه ایثارگري و 

شهادت آن دوران آفتی است که نظام را تهدید می کند.

دفتر امور ایثارگران دانشـگاه در راستاي رسالت فرهنگی خویش و 
با هدف زنده نگهداشتن خاطره جانفشـــــــانی این دلیر مردان و آشنا 
سازي نســـــل هاي بعد از جنگ با فرهنگ ایثارگري اقدام به چاپ و 

انتشار خاطره روزهاي آتش، خون و شهادت نموده است.
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لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید؟

حبیب حاجی میر آقا هســـــــــتم متولد 15 خرداد 1341 در محله میدان 
خراســان به دنیا آمدم. پدرم در ســال 1373 فوت کردند و مادرم خدا رو 
شکر در قید حیات هســتند. سال 1364 ازدواج کردم و داراي دو دختر و 
یک پسر هستم و ه ماکنون استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشـگاه علوم 

پزشکی تهران هستم.

دوران تحصـیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را در 
کجا گذراند هاید؟

دوران ابتدایی در مدرسه اردیبهشــت (پشــت پارك ولیعصــر) و دوران 
راهنمایی را در مدرسه جام جم (فلکه آشتیانی) خاقانی و دوران دبیرستان 

را که سا لهاي 1354 تا 1358 بود در دبیرستان آزادگان گذراند هام.

در کدام دانشگاه و در چه رشت هاي تحصی لکرد هاید؟

دکتراي عمومی دندانپزشکی را در دانشـــــــــــگاه علوم پزشکی تهران 
گذراندم تخصــــــــص پروتز و دوران فلوشیپ ایمپلنت را نیز در همین 
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کار م یکردم. ســــال 1360 به ســـــربازي رفتم. زمان کنکورم با انقلاب 
فرهنگی مصــــــــادف شده بود و کنکور برگزار نم یشد. سرباز يام در 
عج بشیر بود. البته من به مناطق مختلف رفتم. از عج بشیر به لشــکر 64 
ارومیه و بعد به کردســتان رفتم. منطقه بعد از کردســتان مهاباد بود بعد از 
مهاباد به ایرانشــــهر و پیرانشـــــهر و سردشت اعزام شدم و آخرین بار به 
تپ ههایی در روســتایی به اســـم قوم قلعه (که همه دموکرات بودند) براي 
تأمین امنیت اعزام شدم. یک قسم تهایی آموزشی بود یک قسم تهایی 

مثل پیرانشهر حالت مقدماتی داشت و کلاً کار ما پا كسازي مناطق بود.

وقایع جنگ و حضورتان در جنگ را بازگو نمایید؟

عملیات والفجر بود و ما در منطقه سردشت قسمت پا كسازي را بر عهده 
داشتیم (پا كسازي مین). 

براي این کار انتخا بشـده بودیم. یک گروه بودیم که از مجاهدین کرد 
بودند، برادران سپاه و ارتش و ژاندارمري که در عملیات و پا كسـاز يها 
شـرکت م یکردند و پایگاه به پایگاه م یزدند روي تپ هها که پا كســازي 

کنند. 

خیل یها کشته شدند. خیل یها سربریده شدند. البته گاهی اوقات خاطرات 
خوب هم داشت. مثلاً ی کبار به کانال پرورش ماهی دسـت پیدا کردیم و 

کل پادگان را سبز يپلو ماهی دادیم.
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علاقه شـدیدي به بحث آموزش دارم و اعتقاددارم که ما اول باید آموزش 
قوي داشته باشیم و بعد پژوهش و بیشـــتر وقت خودم را در دانشـــگاه به 
آموزش م یگذرانم و حدود یک ســاعت و نیم تا دو ســـاعت روزانه در 

مطب شخصی مشغول به کار هستم.

چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟

خوب به این رشـته علاق همند بودم. درســم خیلی خوب بود. شــاگرد اول 
ناحیه یا همان منطقه 13 بودم. رقابت در بین بچ هها شــــدید بود و خاطرم 
هست که وقتی امتحانات کتبی را م یدادیم همه منتظر شنیدن نمره بودیم. 
مثلاً م یگفتند آقاي ناصري کیست که امتحا نداده؟ آفرین زیس تشناسی 
بالاترین نمره شده یا دو روز بعد م یگفتند حاجی میر آقا کیست؟ تبریک 
م یگویم فیزیک بالاترین نمره را گرفته. ســـــــــال 59 که دیپلم گرفتم، 
اردیبهشـــ تماه انقلاب فرهنگی شد.اولین کنکور بعد از انقلاب فرهنگی 
سال 61 بود اما من به دلیل سربازي و حضور در جبهه در سال بعد یعنی 62 
شرکت کردم و ورودي سال 62 بودم. یادم م یآید وقتی در صف ثب تنام 
ایســــتاده بودم تمام بدنم م یلرزید که نکند متوجه شوند که دوپایم قطع 
است و مرا ثب تنام نکنند که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و من توانستم این 

دوران یعنی دندانپزشکی عمومی را با موفقیت سپري کنم. 

دانشگاه علوم پزشکی تهران سپري کردم.

چگونه به جبهه رفتید؟

م نبعد از دیپلم و تا قبل از سال 1360 پیش برادرم در چهارراه سرچشــمه 
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پاي راستم هم خردشده بود ولی ب یهوش نشــــده بودم. اطرافیانم همگی 
چهر ههایشـــان سیاه شده بود و شهادتین م یگفتند. من آنجا فریاد م یزدم 
که من زند هام و نمرد هام. پاي چپم در گودال ماند و من با کمک می نیابی 
که شکســـــته بود ولی کار م یکرد و آن را نزدیک گوشم گذاشته بودم 
سـین هخیز 90 متر آمدم تا نزدیک جاده رســیدم. هی چکس جرت حرکت 
نداشـت که حداقل به لب جاده خودش را برسـاند. پتویی برایم انداختند. 
من توانی براي حرکت نداشتم و من را کشــــــیدند. مرا سوار یک وانت 
کردند به صـورتی که پایم بیرون بود مرا به بیمارسـتان مهاباد انتقال دادند 
فقط یادم هسـت که گفتم خیلی درد دارم و ب یهوش شدم. 48 ساعت بعد 
وقتی به هوش آمدم احســاسم این بود که پاي راستم هم باید قطع م یشد 
ولی ای نچنین نشـد. بعدازآن مرا به بیمارستانی در ارومیه انتقال دادند. 2 یا 
3 عمل جراحی انجام دادند ولی بازهم پایم را قطع نکردند. وضــــــعیت 
بســیار وخیمی داشتم براي همین مرا به بیمارستان امام خمینی تبریز انتقال 
دادند. یادم هســـــت که در آن بیمارستان یکی از دوستانم به نام سهراب 
موســــــــی نژاد نم یدانم چرا ولی حدس م یزنم به خاطر وجود منافقین 
ب هشدت اصـرار داشـت که من را انتقال بدهند. حتی تفنگ برداشـت و به 
ســـراغ رئیس بیمارســــتان رفت که باید انتقالش بدهید. من با هواپیما به 
بیمارستان خانواده آمدم. تقریباً 14 یا 16 دي بود. نم یدانســتم چه اتفاقی 
افتاده بود، ولی پاهام ب هشــدت خونریزي کرده بود. وقتی برادرم پتو را از 
روي پام کنار زد متوجه این قضـیه شدیم. آنجا بود که پاي راستم هم قطع 

شد. فشارم ب هشدت پایین بود ولی قسمت این بود که زنده بمانم.
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اما اصـــــل مجروحیت من در تاریخ 1361/10/9 اتفاق افتاد. تقریباً یک 
سـال از سـربازي گذشـته بود. صـبح توي برف براي پیدا کردن مین رفته 
بودیم. شب قبل برف آمده بود و هم هجا یکدست سفید بود. توي بر فها 
راه م یرفتم و در حال پیدا کردن مین بودم. درســــــــــت بالاي یک تپه 
مشـــــر فبه روستاي قوم قلعه دستگاه می نیاب من باوجود 80 سانت یمتر 

برف شروع به آلارم دادن کرد. 

 (چندین پوکه هم پیدا کـــردم) هـــر جا را که 
پا كسازي م یکردیم اول پاي خودمان را آنجا 
م یگذاشتیم. این بار مین منفجر شد و بسـیار هم 
قوي بود. طوري که یک گودال 3 متــر در 5/1 
متري ایجاد کـرد و پاي چپم در جا با پوتین قطع 

شد. 
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کردند به صـورتی که پایم بیرون بود مرا به بیمارسـتان مهاباد انتقال دادند 
فقط یادم هسـت که گفتم خیلی درد دارم و ب یهوش شدم. 48 ساعت بعد 
وقتی به هوش آمدم احســاسم این بود که پاي راستم هم باید قطع م یشد 
ولی ای نچنین نشـد. بعدازآن مرا به بیمارستانی در ارومیه انتقال دادند. 2 یا 
3 عمل جراحی انجام دادند ولی بازهم پایم را قطع نکردند. وضــــــعیت 
بســیار وخیمی داشتم براي همین مرا به بیمارستان امام خمینی تبریز انتقال 
دادند. یادم هســـــت که در آن بیمارستان یکی از دوستانم به نام سهراب 
موســــــــی نژاد نم یدانم چرا ولی حدس م یزنم به خاطر وجود منافقین 
ب هشدت اصـرار داشـت که من را انتقال بدهند. حتی تفنگ برداشـت و به 
ســـراغ رئیس بیمارســــتان رفت که باید انتقالش بدهید. من با هواپیما به 
بیمارستان خانواده آمدم. تقریباً 14 یا 16 دي بود. نم یدانســتم چه اتفاقی 
افتاده بود، ولی پاهام ب هشــدت خونریزي کرده بود. وقتی برادرم پتو را از 
روي پام کنار زد متوجه این قضـیه شدیم. آنجا بود که پاي راستم هم قطع 

شد. فشارم ب هشدت پایین بود ولی قسمت این بود که زنده بمانم.
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اما اصـــــل مجروحیت من در تاریخ 1361/10/9 اتفاق افتاد. تقریباً یک 
سـال از سـربازي گذشـته بود. صـبح توي برف براي پیدا کردن مین رفته 
بودیم. شب قبل برف آمده بود و هم هجا یکدست سفید بود. توي بر فها 
راه م یرفتم و در حال پیدا کردن مین بودم. درســــــــــت بالاي یک تپه 
مشـــــر فبه روستاي قوم قلعه دستگاه می نیاب من باوجود 80 سانت یمتر 

برف شروع به آلارم دادن کرد. 

 (چندین پوکه هم پیدا کـــردم) هـــر جا را که 
پا كسازي م یکردیم اول پاي خودمان را آنجا 
م یگذاشتیم. این بار مین منفجر شد و بسـیار هم 
قوي بود. طوري که یک گودال 3 متــر در 5/1 
متري ایجاد کـرد و پاي چپم در جا با پوتین قطع 

شد. 
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چگونه با توجه به مجروحیت توانستید در این رشته تحصـیل 

کنید؟

نتایج که اعلام شد من در رشته دندا نپزشکی دانشـگاه تهران پذیرفت هشده 

بودم. دانشــــــــجویانی که قبول م یشدند براي ثب تنام مرحل هاي باید به 

دانشــگاه م یرفتند. اگر با ویلچر م یرفتم یا متوجه م یشدند که حتی پاي 

من قطع هســــــــــــــــت، اجازه ثب تنام نداشتم و در این چند سالی که 

دندا نپزشـکی عمومی را سـپري کردم هی چکس از مجروحیت من باخبر 

نشــــــد تا اینکه سال 68 زمانی که م یخواستم از پایا ننام هام دفاع کنم به 

خاطر اینکه در خارج از دانشـگاه متوجه شرایط من شده بودند از معاونت 

بهداشـت و درمان بنیاد که آن زمان دکتر خاتمی بود، آمده بودند حتی از 

وزارت خانه هم آمده بودند تا جایی که اساتید من متعجب شده بودند که 

ای نها براي چه آمد هاند آنجا بود که همه متوجه شرایط ویژه من شدند.

در جلســـه پایا ننام هام خوب طبیعتاً استاد راهنمایم جناب دکتر امیرلو (از 

اساتید برجســــته و شریف) حضـــــور داشتند. همی نطور دکتر هاشمی 

(خداوند رحمتشان کند) و دکتر رضایی نیز حاضر بودند.

 سال 69 امتحان رزیدنتی دادم و قبول شدم اما دانشــکده مرا نم یپذیرفت 

و من میان دانشــکده و وزارتخانه پا سکاري م یشدم. رئیس دانشـــکده 

وقت مرا قبول نم یکرد. وزارتخانه م یگفت باید قبول کنید. دانشـــــگاه 

م یگفت که من باید بروم معاونت بهداشت درمان جانبازان، خلاصـه نامه 

زدند که ایشـان دوپایشــان قطع است و به نظر م یرسد که ادامه تحصــیل 

برایشان مشـکل باشد. در مقابل این نامه من نام هاي زدم با این مضـمون که 

اگر من نم یتوانســـتم، در این 6 سال کجا بودید که این مســـیر را رفتم و 

خیلی زودتر از خیلی دانشجوهاي دیگر فار غالتحصـیل شدم. بدین شکل 
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آیا در زمان جنگ به بعدازآن نیز فکر م یکردید؟

ســا لهاي 57-58 تا 67-68 همدلی خیلی زیاد بود. آ نقدر زیاد که مردم 

حاضر بودند جانشـــان را به خاطر همدیگر بدهند و هی چکس به بعد فکر 

نم یکرد. براي جنگ همه به هم کمک م یکردند و با رضـایت کامل هم 

این کار را انجام م یدادند. البته الآن هم خیل یها حاضـــرند که این کار را 

انجام دهند. اما من هم هجا م یگویم که اگر حرف و عمل مســئولان یکی 

باشد همدلی هم بیشتر خواهد شد.

نحوه درمانتان به چه صورت بود؟

تا زمانی که پاي راسـتم را در بیمارسـتان خانواده قطع کردند، در حدود 9 

عمل بر روي من انجا مشـده بود. 7 بار دیگر نیز عمل شـدم. درمجموع 16 

عمل انجام شد تا این استخوا نها ب هاصطلاح شکل گرفتند. تصـمیم گرفتم 

تا زمانی که نتوانم پایم را روي زمین بگذارم از بیمارستان خارج نشـوم. به 

هلا لاحمر رفتم و پاي مصـــــنوعی (یک چو بهایی بود و یک پایلون با 

گ چهاي باندپیچی) گذاشـتم. بعد از سـه ماه درمان با همان پایلون شـروع 

کردم به راه رفتن. آخر فروردین 62 بود که تصــــمیم گرفتم تا مثل یک 

انســــان سالم بتوانم راه بروم. تقریباً غیرازآن 3 ماه، سه ماه دیگر نیز براي 

پاهاي اصـلی آمادگی پیدا کردم و 6 تیر از بیمارسـتان مرخص شــدم. در 

دوران ســربازي براي کنکور درس م یخواندم زمان مجروحیتم کمی به 

ه مریختم، اما از اردیبهشــت 62 ب هصورت جدي شروع به درس خواندن 

کردم. آن زمان کنکور دومرحل هاي بود، آ نهم داسـتان خاص خودش را 

داشت. بعد از کنکور تستی یادم هسـت که براي کنکور تشـریحی که در 

دانشــگاه ادبیات شهید بهشــتی بود با این پاها حدود 150 تا پله بالا رفتم و 

کنکور دادم.

آیا براي درمان به خارج از کشور هم اعزام شدید؟

اولین بار براي ترمیم پروتز پا طبق نظر حا جخانم کـروبـی (رئیس مـرکـز 

پزشـکی بنیاد شـهید) در ســال 63 یا 64 بود که به آلمان اعزام شــدم. بار 

دیگر نیز در ســـــال 69 بعد از دفاع از پایا ننامه جهت ترمیم مجدداً اعزام 

شدم.
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چگونه با توجه به مجروحیت توانستید در این رشته تحصـیل 

کنید؟

نتایج که اعلام شد من در رشته دندا نپزشکی دانشـگاه تهران پذیرفت هشده 

بودم. دانشــــــــجویانی که قبول م یشدند براي ثب تنام مرحل هاي باید به 

دانشــگاه م یرفتند. اگر با ویلچر م یرفتم یا متوجه م یشدند که حتی پاي 

من قطع هســــــــــــــــت، اجازه ثب تنام نداشتم و در این چند سالی که 

دندا نپزشـکی عمومی را سـپري کردم هی چکس از مجروحیت من باخبر 

نشــــــد تا اینکه سال 68 زمانی که م یخواستم از پایا ننام هام دفاع کنم به 

خاطر اینکه در خارج از دانشـگاه متوجه شرایط من شده بودند از معاونت 

بهداشـت و درمان بنیاد که آن زمان دکتر خاتمی بود، آمده بودند حتی از 

وزارت خانه هم آمده بودند تا جایی که اساتید من متعجب شده بودند که 

ای نها براي چه آمد هاند آنجا بود که همه متوجه شرایط ویژه من شدند.

در جلســـه پایا ننام هام خوب طبیعتاً استاد راهنمایم جناب دکتر امیرلو (از 

اساتید برجســــته و شریف) حضـــــور داشتند. همی نطور دکتر هاشمی 

(خداوند رحمتشان کند) و دکتر رضایی نیز حاضر بودند.

 سال 69 امتحان رزیدنتی دادم و قبول شدم اما دانشــکده مرا نم یپذیرفت 

و من میان دانشــکده و وزارتخانه پا سکاري م یشدم. رئیس دانشـــکده 

وقت مرا قبول نم یکرد. وزارتخانه م یگفت باید قبول کنید. دانشـــــگاه 

م یگفت که من باید بروم معاونت بهداشت درمان جانبازان، خلاصـه نامه 

زدند که ایشـان دوپایشــان قطع است و به نظر م یرسد که ادامه تحصــیل 

برایشان مشـکل باشد. در مقابل این نامه من نام هاي زدم با این مضـمون که 

اگر من نم یتوانســـتم، در این 6 سال کجا بودید که این مســـیر را رفتم و 

خیلی زودتر از خیلی دانشجوهاي دیگر فار غالتحصـیل شدم. بدین شکل 
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آیا در زمان جنگ به بعدازآن نیز فکر م یکردید؟

ســا لهاي 57-58 تا 67-68 همدلی خیلی زیاد بود. آ نقدر زیاد که مردم 

حاضر بودند جانشـــان را به خاطر همدیگر بدهند و هی چکس به بعد فکر 

نم یکرد. براي جنگ همه به هم کمک م یکردند و با رضـایت کامل هم 

این کار را انجام م یدادند. البته الآن هم خیل یها حاضـــرند که این کار را 

انجام دهند. اما من هم هجا م یگویم که اگر حرف و عمل مســئولان یکی 

باشد همدلی هم بیشتر خواهد شد.

نحوه درمانتان به چه صورت بود؟

تا زمانی که پاي راسـتم را در بیمارسـتان خانواده قطع کردند، در حدود 9 

عمل بر روي من انجا مشـده بود. 7 بار دیگر نیز عمل شـدم. درمجموع 16 

عمل انجام شد تا این استخوا نها ب هاصطلاح شکل گرفتند. تصـمیم گرفتم 

تا زمانی که نتوانم پایم را روي زمین بگذارم از بیمارستان خارج نشـوم. به 

هلا لاحمر رفتم و پاي مصـــــنوعی (یک چو بهایی بود و یک پایلون با 

گ چهاي باندپیچی) گذاشـتم. بعد از سـه ماه درمان با همان پایلون شـروع 

کردم به راه رفتن. آخر فروردین 62 بود که تصــــمیم گرفتم تا مثل یک 

انســــان سالم بتوانم راه بروم. تقریباً غیرازآن 3 ماه، سه ماه دیگر نیز براي 

پاهاي اصـلی آمادگی پیدا کردم و 6 تیر از بیمارسـتان مرخص شــدم. در 

دوران ســربازي براي کنکور درس م یخواندم زمان مجروحیتم کمی به 

ه مریختم، اما از اردیبهشــت 62 ب هصورت جدي شروع به درس خواندن 

کردم. آن زمان کنکور دومرحل هاي بود، آ نهم داسـتان خاص خودش را 

داشت. بعد از کنکور تستی یادم هسـت که براي کنکور تشـریحی که در 

دانشــگاه ادبیات شهید بهشــتی بود با این پاها حدود 150 تا پله بالا رفتم و 

کنکور دادم.

آیا براي درمان به خارج از کشور هم اعزام شدید؟

اولین بار براي ترمیم پروتز پا طبق نظر حا جخانم کـروبـی (رئیس مـرکـز 

پزشـکی بنیاد شـهید) در ســال 63 یا 64 بود که به آلمان اعزام شــدم. بار 

دیگر نیز در ســـــال 69 بعد از دفاع از پایا ننامه جهت ترمیم مجدداً اعزام 

شدم.
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با پدرش صــحبت کرده بود و ســرفه کرده بودند، پدر مادرش پرســیده 

بودند چی شده ایشـــــــان هم گفتند سرما خوردم، فرداي آن روز پدر و 

مادرشان با کلی شربت اکســـــپکتورانت آمدند آنجا و بین بچ هها توزیع 

کردند.

تأثیرگذارترین فرد زندگ یتان چه کسی بوده است؟

بدون شـــک امام علی (ع). اما دکتر امیرلو اســــتاد راهنمایم را نیز خیلی 

دوست داشتم و دارم البته و همچنان با ایشــان در ارتباطم و ایشـــان واقعاً 

انسان باوجدان و شریفی هستند.

به نظر شما براي سلامتی روح و جسم چه باید کرد؟

او لازهمه صبر و بردباري. به نظرم زمان خیلی چیزها را حل م یکند.

چه ورزشی م یکنید؟

پیاد هروي با شـکنجه، مطمئناً اگر ی کپایم قطع بود، شــرایط بهتري بود و 

روي ی کپا تکیه م یکردم. ولی الآن فشـــــــار روي دو پا م یآید و تاول 

م یزند... بماند... شنا هم م یکنم.

بهترین دوران زندگ یتان؟

همین لحظه، همین حال به نظرم باید از لحظه استفاده کرد.

و حرف آخر؟

کسـی را نرنجانیم، در مســائل مادي غرق نشــویم و حرف همیشــگ یام 
اینک هاي کاش حرف و عمل آد مها مخصوصاً مسئولان یکی باشد.
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بود که با رزیدنتی بنده موافقت شــــد و بعدازآن قانونی آمد که هر کس 

توانایی دارد که این رشته را بخواند مجاز است.

ســــــــال 73 به دلیل اینکه پدرم به رحمت خداوند رفتند در امتحان برد 

شرکت نکردم. سال 74 در امتحان برد قبول شدم و باید م یآمدم دانشگاه 

تهران و ازآنجای یکه نامم را شــــــــــــــــنیده بودند من را داخل بخش 

نم یپذیرفتند. علاقه به بخش پروتز ثابت داشــتم اما آ نها فقط در رشـــته 

پروتز متحرك پذیرش داشـتند. خلاصـه با سـماجت و پی گیري بعد از 6 

ماه به بخش پروتز ثابت آمدم. آن سـال یک نام هاي زدند که شـما امتحان 

برد داد هاید و ب هعنوان هیئ تعلمی دانشـــــگاه علوم پزشکی بخش پروتز 

ثابت م یتوانید باشید و پس از جلســــات متعدد و شرط و شروط پذیرفته 

شدم و ب هعنوان هیئ تعلمی در این بخش مشـغول به کار شدم. 3 سال قبل 

هم فلوشیپ ایمپلنت را اخذ کردم.

از خاطرات جنگ براي ما بگویید؟

ما یک گروهی داشـتیم به اسـم (گ ك) به نام گروه کارک نها. ما خیلی 

کار م یکردیم، آن دوران این اســم را خودمان روي خودمان گذاشـــته 

بودیم. این گروه 4 نفره هنوز هم باهم در ارتباط هستیم. 

من، دکتر کیان پور(روا نپزشــــک) آقاي محمود لواســـــانی (محمود 

چایچی) و آقاي حسین رافعی که پشت تلفن 
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با پدرش صــحبت کرده بود و ســرفه کرده بودند، پدر مادرش پرســیده 
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به نظر شما براي سلامتی روح و جسم چه باید کرد؟

او لازهمه صبر و بردباري. به نظرم زمان خیلی چیزها را حل م یکند.

چه ورزشی م یکنید؟

پیاد هروي با شـکنجه، مطمئناً اگر ی کپایم قطع بود، شــرایط بهتري بود و 
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بهترین دوران زندگ یتان؟

همین لحظه، همین حال به نظرم باید از لحظه استفاده کرد.

و حرف آخر؟
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اینک هاي کاش حرف و عمل آد مها مخصوصاً مسئولان یکی باشد.
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دوران تحصیلات خود را چگونه سپري کرد هاید؟

دوران ابتدایی خود را در همان روســـتا گذراندم، دوران راهنمایی را نیز 
در مدرسه شهید چمران شهر خلخال سـپري کردم و در سـال دوم تجربی 

به جبهه رفتم و در همان سال نیز در عملیات کربلاي 5 مجروح شدم.

 دیپلمم را بعد از مجروحیت گرفتم و درهمان ســــــــال با مدرك دیپلم 
استخدام وزارت بهداشـت شـدم و یک دوره 6 ماهه مدارك پزشـکی را 
گذراندم در سال 1372 در کنکور شرکت نمودم و رشته پزشکی پذیرفته 

شدم و سال 1381 نیز فار غالتحصیل شدم.

چرا رشته پزشکی را انتخاب کردید؟

من علوم تجربی م یخواندم و در شـهرسـتان هم نفر دوم ریاضـی بودم. از 
بچگی درسـم خوب بود و این واقعیت در دوران کودکی وجود دارد که 
همه م یخواهند پزشکی بخوانند و معل مهاي من نیز همیشـه من را تشـویق 
م یکردند که در این رشته ادامه تحصیل دهم. دوره نقاهت من دو سال در 

سال 65 و 66 تقریباً ب هصورت کامل در بیمارستان شرکت نفت بودم.
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مقدمه

بار دیگر پاي صحب تهاي ایثارگر دیگري نشسـتیم که چهره معصـومش 
خبر از قلبی رئوف و روحی بزرگ م یدهد. کســی که اعتقاد راسخ دارد 
که اعمال ایثارگران تأثیر بســزایی بر افکار نســـ لهاي سوم و چهارم یها 
خواهد داشت. انسانی که اعتقاد دارد که اگر براي مردم خدمت خالصانه 
انجام دهیم حتماً عواید آن شامل حال خود و خانواد همان هم خواهد شـد 

و توصیه او به ایثار گران کار خالصانه براي خدا است.

لطفاً خودتان را معرفی کنید؟

دکتر علی رسولی متولد سال 1347 هســتم. در شهرستان خلخال در یک 
خانواده 6 نفره و در یک محیط فرهنگی به دنیا آمدم.

متأسفانه پدر و مادرم در قید حیات نیســـــــتند و من از این نعمت بزرگ 
محرومم. در خانواده ســطح متوســط بزرگ شـــدم. پدرم مدرس قرآن 
روسـتا بودند و در کارهاي فرهنگی فعالیت زیادي داشــتند. ســال 1371 
ازدواج کردم و همسـرم فرزند شهید هسـتند و حاصل این ازدواج 2 دختر 

و یک پسر است.
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آشنا شده بودم. برادرم رئیس پایگاه بســـــیج بود و سلا حها را به خان همان 

م یآورد. علاقه زیادي داشتم که مانند برادرم به جبهه بروم. سـال 1362 به 

دنبال خانواده و براي ادامه تحصــیلات در مقطع راهنمایی به شهر آمدیم. 

در شهر نیز هم بســــیج هم انجمن اسلامی بود ولی فرصت رفتن براي من 

مهیا نم یشد چون بچه کوچک خانواده بودم. سـال 1365 فرصـت خوبی 

بود که با فراخوان سپاه محمد رسو لالله ص راهی جبهه شوم.

  از پادگان ما 15 نفر ه مدوره ثب تنام کردیم. ســـــــال 1365 تعداد افراد 

اعزا مشده خیلی زیاد بود تعداد خیلی زیاد با اتوبو سها اعزام م یشدند. ما 

به دزفول اعزام شدیم، لشـــــکر 31 عاشورا - سد دز- با فرماندهی شهید 

باکري. البته شـهید باکري در سـال 63 به شـهادت رســیده بودند ولی آن 

لشکر معروف بود به فرماندهی شهید باکري.

نحوه و چگونگی حضورتان در جبهه را بیان کنید؟

از شهرستان شروع به حرکت کردیم البته خانواده موافق رفتن من نبودند، 

براي اینکه یک برادرم در ارتش بود و در کردســــتان و یکی از آ نها در 

لشــــکر 31 عاشورا و یکی دیگر هم سرباز بود. پدرم هم فو تشده بود و 

بدین شـــــــکل بود که هم هي کارهاي خان هبر دوش من بود براي همین 

دوست نداشتند که بروم. یادم م یآید که ی کشـب تا صـبح من اصـرار و 

پافشـــــاري کردم و سرم را م یکوبیدم به دیوار که بگذارند من بروم که 

درنهایت مادرم رضایت داد و من به جبهه اعزام شدم. ما با مراسم خاصـی 
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 در آنجا معلمانی از مدرســـــه ایثارگران م یآمدند و درس م یدادند. من 

ازآنجای یکه علاقه زیادي به درس داشـــتم باوجوداینکه ترخیص شـــده 

بودم ولی از بیمارستان نم یرفتم. در بیمارستان سال دوم دبیرسـتان را تمام 

کردم و سـال ســوم و چهارم را وقتی از بیمارســتان ترخیص شــدم ادامه 

ندادم، چون روي ویلچر بودم و روحیه خوبی نیز نداشــــتم. تقریباً اواخر 

جنگ هم بود و من عملاً حال خیلی خوبی نداشـتم. تا 3 سـال درس را رها 

کردم. سـال 69 و 70 دوباره درس خواندن را شـروع کردم و سـال ســوم 

دبیرستان را در دبیرستان معمولی و سال چهارم را در دبیرسـتان ایثارگران 

گذراندم.

البته دوستان نیز در این مدت به من خیلی لطف داشتند یا معل مها به خانه ما 

م یآمدند و یا من را م یبردند.

چگونه به جبهه رفتید؟

واقعیت این اســت که دوران کودکی من در روســـتایی بود که 70 یا 80 

خانواده بیشتر نداشت. سال 1359 -1360 با مفهوم بسیج و اسلحه و جنگ 
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ندادم، چون روي ویلچر بودم و روحیه خوبی نیز نداشــــتم. تقریباً اواخر 

جنگ هم بود و من عملاً حال خیلی خوبی نداشـتم. تا 3 سـال درس را رها 

کردم. سـال 69 و 70 دوباره درس خواندن را شـروع کردم و سـال ســوم 

دبیرستان را در دبیرستان معمولی و سال چهارم را در دبیرسـتان ایثارگران 
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البته دوستان نیز در این مدت به من خیلی لطف داشتند یا معل مها به خانه ما 

م یآمدند و یا من را م یبردند.

چگونه به جبهه رفتید؟

واقعیت این اســت که دوران کودکی من در روســـتایی بود که 70 یا 80 

خانواده بیشتر نداشت. سال 1359 -1360 با مفهوم بسیج و اسلحه و جنگ 
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زیادي نداشـتم و ب هخوبی متوجه اتفاقات نم یشـدیم. بعد از مدتی متوجه 

شدیم که یکســــــــــري از دوستان غواصمان شهید شدند. مجدداً سوار 

کانتینرها شدیم و برگشــتیم و در موقعیت قبلی مســتقر شدیم. دوهفت هاي 

مجدداً آموز شهاي لازم را دیدیم. مجدداً یک روز اعلام شـــــد که باید 

براي عملیات (کربلاي 5) آماده شویم. وصـی تنام ههایمان را مجدداً تغییر 

دادیم و آ نهایی که ننوشــته بودند نیز نوشــتند. بچ هها از هم خداحافظی 

کردند و توصی هها و حر فهایشـــــــان را براي همدیگر گفتند. عملیات 

کربلاي 5 در 19 د يماه شروع شد و من در 22 د يماه مجروح شدم.

  نوار مرزي طولانی بود. خ طشک نها خطوط را شکســـــــته و از کارون 

گذشته بودند. ما از طریق خاك عملیات را آغاز کرده و پیشـروي کردیم 

تا به دریاچه ماهی رسیدیم و بعدازآن وارد سـ هراهی شـهادت شـدیم. 22 

د يماه خمپاره کنار من اصـابت کرد، یادم م یآید که روز بود. 19 د يماه 

که عملیات آغازشــده بود وقتی وارد منطقه شـــدم دیدم خیلی از بچ هها 

شهید شدند و خیل یها نیز مجروح هستند. من خط نگهدار بودم و در آخر 

دســته یا آخر گردان به بقیه کمک م یکردم که جا نمانند. وارد کانال که 

شدیم دیدم بچ هها مجروح شد هاند و آ نقدر فضـــا تنگ بود که مجروح 

اولی پایش به مجروح دومی برخورد م یکرد که من جایشان را تغییر دادم 

بیشـــتر هم به این دلیل بود که چون عملیات شب آغازشده بود و فرصت 

تخلیه مجروحین نبود. ازدحام مجروح داخل کانا لها زیاد بود.
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راهی جبهه شــدیم. حس خیلی خوبی داشـــتم. از وقت یکه وارد اتوبوس 

شدیم زمان براي من معنا نداشت. 16 سال بیشـــتر نداشتم و از 13 سالگی 

پدرم را ازدس تداده بودم.

از خلخال تا دزفول 2 یا 3 روز طول کشـــــــــــــید ابتدا به تبریز رفتیم و 

ساما ندهی شدیم تا به دزفول رسـیدیم. اولین بار بود که به جبهه م یرفتم، 

با محیط آشنا نبودم رفتیم داخل چادر و در تقسی مبندي در گردان بقی هالله 

افتادم. گردانی بود که از تمام شـــهرها بودند. گردان ما پیاده بود البته من 

تیربارچی بودم. در عملیات کربلاي 4 و 5 شرکت کردم. عملیات کربلاي 

4 لو رفت. عملیات در د يماه قرار بود برگزار شـــــود، ما حدوداً 45 روز 

آموزش دیدیم. اول براي عملیات کربلاي 4 رفتیم.  

صبح دعاي توسـل را رفتیم. بچ هها وصـی تنام ههاي خود را نوشـته بودند. 

سوار کانتینرها شدیم. اصلاً نم یدانســــــــتیم که کجا قرار است برویم و 

عملیات کی شــروع م یشــود. از مقر قجریه به ســمت شــلمچه حرکت 

کردیم. گفتند پیاده شــــــــوید. ما چون گردان پیاده بودیم و باید بعد از 

عملیات غواصـــان وارد عملیات م یشــــدیم. عملیات باید از آب انجام 

م یشـد. بعدازاینکه پیاده شـدیم بعد از 2 یا 3 سـاعت دیدیم که غوا صها 

گری هکنان دارند بازم یگردند و متوجه شــدیم که عملیات لو رفته. ســن 

 26 / فصل دوم: دکتر علی رسولی



زیادي نداشـتم و ب هخوبی متوجه اتفاقات نم یشـدیم. بعد از مدتی متوجه 
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براي عملیات (کربلاي 5) آماده شویم. وصـی تنام ههایمان را مجدداً تغییر 

دادیم و آ نهایی که ننوشــته بودند نیز نوشــتند. بچ هها از هم خداحافظی 

کردند و توصی هها و حر فهایشـــــــان را براي همدیگر گفتند. عملیات 

کربلاي 5 در 19 د يماه شروع شد و من در 22 د يماه مجروح شدم.

  نوار مرزي طولانی بود. خ طشک نها خطوط را شکســـــــته و از کارون 

گذشته بودند. ما از طریق خاك عملیات را آغاز کرده و پیشـروي کردیم 

تا به دریاچه ماهی رسیدیم و بعدازآن وارد سـ هراهی شـهادت شـدیم. 22 

د يماه خمپاره کنار من اصـابت کرد، یادم م یآید که روز بود. 19 د يماه 

که عملیات آغازشــده بود وقتی وارد منطقه شـــدم دیدم خیلی از بچ هها 

شهید شدند و خیل یها نیز مجروح هستند. من خط نگهدار بودم و در آخر 

دســته یا آخر گردان به بقیه کمک م یکردم که جا نمانند. وارد کانال که 

شدیم دیدم بچ هها مجروح شد هاند و آ نقدر فضـــا تنگ بود که مجروح 

اولی پایش به مجروح دومی برخورد م یکرد که من جایشان را تغییر دادم 

بیشـــتر هم به این دلیل بود که چون عملیات شب آغازشده بود و فرصت 

تخلیه مجروحین نبود. ازدحام مجروح داخل کانا لها زیاد بود.
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با محیط آشنا نبودم رفتیم داخل چادر و در تقسی مبندي در گردان بقی هالله 
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سوار کانتینرها شدیم. اصلاً نم یدانســــــــتیم که کجا قرار است برویم و 
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گری هکنان دارند بازم یگردند و متوجه شــدیم که عملیات لو رفته. ســن 
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من در آنجا بودم. دران جا پزشکان متوجه شـدند که پاي چپم نبض ندارد 

مجدداً من را به رشــت انتقال دادند و بعد از چند روز و به اصــرار یکی از 

پرستاران من را به ستاد مجروحین تهران (بیمارستان شـرکت نفت) انتقال 

دادند. تقریباً حوالی عید بود. اولین روز سال 1366 بود که تصـمیم بر این 

شـده بود که شــریان من را پیوند بزنند. براي آنژیوگرافی و آزمای شها به 

بیمارسـتان امام خمینی فرسـتاده شـدم. دکتر معتمد کلانتر بزرگ (جراح 

عروق) من را معاینه کردند و قرار شـــد که روز اول عید پیوند صـــورت 

بگیرد باوجوداینکه من شب قبل شام خورده بودم.

تقریباً عمل 6 ساعت طول کشید. چون ورید را از دست راستم ب هپاي چپم 

پیوند زدند و ساعت 3 نیم هشب بعدازاینکه به بخش منتقل شدم دکتر آمد 

بالاي سرم و وقتی دید که پایم ور مکرده خوشـحال شـد چون متوجه شـد 

که خون به اندا مها در حال جریان اسـت. من خیلی ذو قزده شـده بودم به 

پزشکم گفتم نزدی کتر بیایید تا او را ببوسم ایشــان با تواضعی که داشتند 

گفتند من باید روي شمارا ببوسم و شما زحمات زیادي کشـیدید. تا سال 

1367 پا را داشتم اما نم یتوانستم از آن ب هخوبی استفاده کنم چون مفاصل 

خشــ کشده بود و روي زمین نم یآمد. پنج هها روي زمین بود ولی پاشنه 

بالابود. زانویم نیز باز نم یشد. روي ویلچر که بودم مخصــوصاً زمانی که 

رفتم شهرستان واقعاً شرایط سخت بود. تقریباً 19 سـاله بودم. با ویلچر مرا 

جاب هجا م یکردند. خلخال سرماي جا نسوزي داشت یکی از دوستانم که 

بعداً شهید شد مرا از خانه بیرون م یبرد. مخصـــــوصاً زمان محرم و براي 

دیدن دست ههاي عزاداري مرا همراهی م یکرد.

 تا اواســـط 67 وضــــع به همین منوال گذشــــت. تا اینکه من مجدداً به 

بیمارستان شرکت نفت نزد پزشک معالجم دکتر سزار قباد رفتم. در آنجا 

قبول نم یکردند که پیوند تاندون انجام دهند. درنهایت به اصـرار یکی از 
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کانال را جلو رفتیم و وقتی به ســـ هراهی شــــهادت رســــیدیم باید جدا 

م یشــدیم و ما ســمت راســت رفتیم. در آن منطقه خمپار هها ب هســرعت 

م یآمدند و فرصـــــت گذر خیلی کم بود. برخی از خمپار هها به دریاچه 

اصابت م یکرد و منفجر نم یشـد. برخی از این خمپار هها هم با ما برخورد 

م یکردند. قبل از مجروحیت وقتی در حال پیشــروي از شلمچه به سمت 

بصــره حرکت م یکردیم در حدود 3 یا 4 هزار نفر تقریباً اسیر گرفته شد. 

هی چوقت یادم نم یرود که یک عراقی را گرفتیم م یگفت من همشـهري 

شما هســتم وترکی حرف زد. ما ه مدستش را بســـتیم و تحویلش دادیم. 

خمپاره به کنارم اصـــــابت کرد و تقریباً حدود یکی دو متري من را بلند 

کرد و به زمین زد. من ب یهوش نشــده بودم و م یدیدم که بچ هها دارند به 

من کمک م یکنند، دردي احساس نم یکردم و من را لاي پتو گذاشتند و 

برگرداندند عقب. بار دیگر به ســ هراهی مرگ یا شــهادت رســـیدیم به 

دوســــــتانم گفتم من را بگذارند و بروند (چون محل تلاقی بود و ما زیر 

رگبار بودیم). ی کبار من را گذاشتند و رفتند و براي بار دوم من را سـوار 

آمبولانس کردند و بردند. مســــئول بهداري آنجا همشــــهري و دوست 

برادرم بود. فکر م یکرد که من شــهید م یشــوم. من از ناحیه زانو - بالا و 

پایین پا-  شــکم و گوش دچار آســیب شــده بودم، خو نریز يام خیلی 

شدید بود و فکرمی کردند که من شـهید شـوم با آمبولانس به بیمارسـتان 

شــهید بقایی اهواز رســیدیم من در حال بیهوشـــی و هوشـــیاري بودم. 

لبا سهایم را از تنم خارج کردند و مرا پانســــــــــمان کردند و به رشت 

بیمارستان دکتر حشـــمت انتقال دادند. وقتی به رشت رسیدم دو یا 3 روز 

بـ یهوش بودم. جف تپاهایم ور مکــرده بود. وقتــی به هوش آمدم گفتند 

باید رضایت بدهی براي قطع عضــــــو! من هم گریه م یکردم و رضایت 

نم یدادم. درنهایت رضایتم را براي قطع عضــو (پاي راستم) گرفتند. پاي 

راستم از بالاي زانو قطع شـد و پاي چپم قطع شـریان داشـت و بعدازآن نیز 

زانویم فیکس شده بود و حرکت نم یکرد. انگشــ تهایم نیز داشت سیاه 

م یشد و امیدي به ماندن پاي چپم هم نبود. چندین بار پیوند شـریان انجام 

شد اما موفقی تآمیز نبود. پزشک بیمارستان نیز اصرار داشـت که این کار 

انجام شود. پس از 45 روز من را از بیمارستان دکتر حشـمت به بیمارستان 

خلخال انتقال دادند. پزشکان خلخال من را معاینه کردند و ده روز حدوداً 
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من در آنجا بودم. دران جا پزشکان متوجه شـدند که پاي چپم نبض ندارد 

مجدداً من را به رشــت انتقال دادند و بعد از چند روز و به اصــرار یکی از 

پرستاران من را به ستاد مجروحین تهران (بیمارستان شـرکت نفت) انتقال 

دادند. تقریباً حوالی عید بود. اولین روز سال 1366 بود که تصـمیم بر این 

شـده بود که شــریان من را پیوند بزنند. براي آنژیوگرافی و آزمای شها به 

بیمارسـتان امام خمینی فرسـتاده شـدم. دکتر معتمد کلانتر بزرگ (جراح 

عروق) من را معاینه کردند و قرار شـــد که روز اول عید پیوند صـــورت 

بگیرد باوجوداینکه من شب قبل شام خورده بودم.

تقریباً عمل 6 ساعت طول کشید. چون ورید را از دست راستم ب هپاي چپم 

پیوند زدند و ساعت 3 نیم هشب بعدازاینکه به بخش منتقل شدم دکتر آمد 

بالاي سرم و وقتی دید که پایم ور مکرده خوشـحال شـد چون متوجه شـد 

که خون به اندا مها در حال جریان اسـت. من خیلی ذو قزده شـده بودم به 

پزشکم گفتم نزدی کتر بیایید تا او را ببوسم ایشــان با تواضعی که داشتند 

گفتند من باید روي شمارا ببوسم و شما زحمات زیادي کشـیدید. تا سال 

1367 پا را داشتم اما نم یتوانستم از آن ب هخوبی استفاده کنم چون مفاصل 

خشــ کشده بود و روي زمین نم یآمد. پنج هها روي زمین بود ولی پاشنه 

بالابود. زانویم نیز باز نم یشد. روي ویلچر که بودم مخصــوصاً زمانی که 

رفتم شهرستان واقعاً شرایط سخت بود. تقریباً 19 سـاله بودم. با ویلچر مرا 

جاب هجا م یکردند. خلخال سرماي جا نسوزي داشت یکی از دوستانم که 

بعداً شهید شد مرا از خانه بیرون م یبرد. مخصـــــوصاً زمان محرم و براي 

دیدن دست ههاي عزاداري مرا همراهی م یکرد.

 تا اواســـط 67 وضــــع به همین منوال گذشــــت. تا اینکه من مجدداً به 

بیمارستان شرکت نفت نزد پزشک معالجم دکتر سزار قباد رفتم. در آنجا 

قبول نم یکردند که پیوند تاندون انجام دهند. درنهایت به اصـرار یکی از 
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کانال را جلو رفتیم و وقتی به ســـ هراهی شــــهادت رســــیدیم باید جدا 

م یشــدیم و ما ســمت راســت رفتیم. در آن منطقه خمپار هها ب هســرعت 

م یآمدند و فرصـــــت گذر خیلی کم بود. برخی از خمپار هها به دریاچه 

اصابت م یکرد و منفجر نم یشـد. برخی از این خمپار هها هم با ما برخورد 

م یکردند. قبل از مجروحیت وقتی در حال پیشــروي از شلمچه به سمت 

بصــره حرکت م یکردیم در حدود 3 یا 4 هزار نفر تقریباً اسیر گرفته شد. 

هی چوقت یادم نم یرود که یک عراقی را گرفتیم م یگفت من همشـهري 

شما هســتم وترکی حرف زد. ما ه مدستش را بســـتیم و تحویلش دادیم. 

خمپاره به کنارم اصـــــابت کرد و تقریباً حدود یکی دو متري من را بلند 

کرد و به زمین زد. من ب یهوش نشــده بودم و م یدیدم که بچ هها دارند به 

من کمک م یکنند، دردي احساس نم یکردم و من را لاي پتو گذاشتند و 

برگرداندند عقب. بار دیگر به ســ هراهی مرگ یا شــهادت رســـیدیم به 

دوســــــتانم گفتم من را بگذارند و بروند (چون محل تلاقی بود و ما زیر 

رگبار بودیم). ی کبار من را گذاشتند و رفتند و براي بار دوم من را سـوار 

آمبولانس کردند و بردند. مســــئول بهداري آنجا همشــــهري و دوست 

برادرم بود. فکر م یکرد که من شــهید م یشــوم. من از ناحیه زانو - بالا و 

پایین پا-  شــکم و گوش دچار آســیب شــده بودم، خو نریز يام خیلی 

شدید بود و فکرمی کردند که من شـهید شـوم با آمبولانس به بیمارسـتان 

شــهید بقایی اهواز رســیدیم من در حال بیهوشـــی و هوشـــیاري بودم. 

لبا سهایم را از تنم خارج کردند و مرا پانســــــــــمان کردند و به رشت 

بیمارستان دکتر حشـــمت انتقال دادند. وقتی به رشت رسیدم دو یا 3 روز 

بـ یهوش بودم. جف تپاهایم ور مکــرده بود. وقتــی به هوش آمدم گفتند 

باید رضایت بدهی براي قطع عضــــــو! من هم گریه م یکردم و رضایت 

نم یدادم. درنهایت رضایتم را براي قطع عضــو (پاي راستم) گرفتند. پاي 

راستم از بالاي زانو قطع شـد و پاي چپم قطع شـریان داشـت و بعدازآن نیز 

زانویم فیکس شده بود و حرکت نم یکرد. انگشــ تهایم نیز داشت سیاه 

م یشد و امیدي به ماندن پاي چپم هم نبود. چندین بار پیوند شـریان انجام 

شد اما موفقی تآمیز نبود. پزشک بیمارستان نیز اصرار داشـت که این کار 

انجام شود. پس از 45 روز من را از بیمارستان دکتر حشـمت به بیمارستان 

خلخال انتقال دادند. پزشکان خلخال من را معاینه کردند و ده روز حدوداً 
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در زمان جنگ به بعد از جنگ فکر م یکردید؟

اصلاً به بعد از جنگ فکر نم یکردم. یعنی بیشـــتر فکر م یکردیم که 

جنگ به این زود يها به پایان برســد و این اعتقاد بود که راه قدس از 

کربلا م یگذرد ولی در بیمارستان بودم که قطعنامه اعلام شد.

  از دوستان دوران جنگ باکسی در ارتباط هستید؟

بله با حا جآقاي دانیالی (معاون بانک ملت) ه مرزم بودم و مابقـی در 

شهرستان هستند.

چگونه با مجروحیت کنار آمدید؟

من اصلاً سخت نم یگیرم که چرا این اتفاق براي من افتاده است و در 

این رابطه براي بچ ههایم توضــــیح م یدهم که من توانای یام کم که 

نشده بلکه بیشتر هم شده است.

  خاطر هاي از آن دوران براي ما بگویید؟

زمانی که داشـــتیم وصـــی تنامه م ینوشـــتیم یکی از دوســـتان که 

برادرخانم برادرم بودند و خان هشان نزدیک خانه ما بود ایشـان شهید 

شدند و من مد تها از شهادت ایشـــان خبر نداشتم چون حدود یک 

سال و نیم در بیمارستان بودم و هر بار که حالشــــــــان را م یپرسیدم 
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پرستاران آنجا که من را م یشـناخت قبول کردند که عمل را انجام دهند. 

البته دلیل مخالفتشان این بود که عضلات بالابرنده مچ پایم از بین رفته بود. 

سرانجام عضــلات داخل برنده پایم به عضــلات بالابرنده پیوند زده شد و 

موفقی تآمیز بود. براي زانوهایم نیز تلا شهاي زیادي انجام شــد و زانویم 

باز شد. بعدازآن یک سال طول کشید تا توانستم راه رفتن را با این شرایط 

یاد بگیرم. 3 یا 4 سال گذشت، سال 1368 نزد خانم کروبی رفتیم و ایشان 

گفتند که باید به آلمان اعزام شـوم اما باید 3 پزشـک هم این نکته را تائید 

کنند.

به مطب دکتر عکاشه رفتم. به من گفتند به نظرم اگر پایتان خوب نشـــود 

بهتر است که قطع کنید و راحت از ویلچر اسـتفاده کنید. درنهایت با تائید 

پزشکان دیگر مبنی به رفتن من رأي کمیســـیون نیز صادر شد و به آلمان 

اعزام شدم. تقریباً 6 ماه آلمان بودم و سه هفته بســـــتري شدم و عمل اول 

رویم انجام گرفت. پروتز هم گرفتیم و برگشـــــــتیم و با گروه جانبازها 

برگشـــتیم با آقاي دکتر (حاج میر آقا) نیز در همان سفر آشنا شدم. از آن 

موقع به بعد م یتوانم از پایم اســتفاده کنم و راحت شــدم و دیگر ســوار 

ویلچر نشدم.
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در زمان جنگ به بعد از جنگ فکر م یکردید؟

اصلاً به بعد از جنگ فکر نم یکردم. یعنی بیشـــتر فکر م یکردیم که 

جنگ به این زود يها به پایان برســد و این اعتقاد بود که راه قدس از 

کربلا م یگذرد ولی در بیمارستان بودم که قطعنامه اعلام شد.

  از دوستان دوران جنگ باکسی در ارتباط هستید؟

بله با حا جآقاي دانیالی (معاون بانک ملت) ه مرزم بودم و مابقـی در 

شهرستان هستند.

چگونه با مجروحیت کنار آمدید؟

من اصلاً سخت نم یگیرم که چرا این اتفاق براي من افتاده است و در 

این رابطه براي بچ ههایم توضــــیح م یدهم که من توانای یام کم که 

نشده بلکه بیشتر هم شده است.

  خاطر هاي از آن دوران براي ما بگویید؟

زمانی که داشـــتیم وصـــی تنامه م ینوشـــتیم یکی از دوســـتان که 

برادرخانم برادرم بودند و خان هشان نزدیک خانه ما بود ایشـان شهید 

شدند و من مد تها از شهادت ایشـــان خبر نداشتم چون حدود یک 

سال و نیم در بیمارستان بودم و هر بار که حالشــــــــان را م یپرسیدم 
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پرستاران آنجا که من را م یشـناخت قبول کردند که عمل را انجام دهند. 

البته دلیل مخالفتشان این بود که عضلات بالابرنده مچ پایم از بین رفته بود. 

سرانجام عضــلات داخل برنده پایم به عضــلات بالابرنده پیوند زده شد و 

موفقی تآمیز بود. براي زانوهایم نیز تلا شهاي زیادي انجام شــد و زانویم 

باز شد. بعدازآن یک سال طول کشید تا توانستم راه رفتن را با این شرایط 

یاد بگیرم. 3 یا 4 سال گذشت، سال 1368 نزد خانم کروبی رفتیم و ایشان 

گفتند که باید به آلمان اعزام شـوم اما باید 3 پزشـک هم این نکته را تائید 

کنند.

به مطب دکتر عکاشه رفتم. به من گفتند به نظرم اگر پایتان خوب نشـــود 

بهتر است که قطع کنید و راحت از ویلچر اسـتفاده کنید. درنهایت با تائید 

پزشکان دیگر مبنی به رفتن من رأي کمیســـیون نیز صادر شد و به آلمان 

اعزام شدم. تقریباً 6 ماه آلمان بودم و سه هفته بســـــتري شدم و عمل اول 

رویم انجام گرفت. پروتز هم گرفتیم و برگشـــــــتیم و با گروه جانبازها 

برگشـــتیم با آقاي دکتر (حاج میر آقا) نیز در همان سفر آشنا شدم. از آن 

موقع به بعد م یتوانم از پایم اســتفاده کنم و راحت شــدم و دیگر ســوار 

ویلچر نشدم.

 30 / فصل دوم: دکتر علی رسولی



بسـزایی در زندگ یام ایفا کرد هاند. آ نها کم ککننده و مشــوق اصل یام 

در ادامه تحصیل بودند.

بهترین دوران زندگ یتان کدام دوران بوده است؟

دوران تحصــــــــیلات بهترین دوران زندگ یام بود ب هویژه دوران قبل از 

مجروحیت در دوران راهنمایی و دبیرستان.

آرزویتان چیست؟

دوست دارم خانه خدا را زیارت کنم.

حرف آخر؟

ما در جامعه و محل کار و در خانواده باید ایثار را عملاً نشــــــــان دهیم و 

الگوي خوبی باشـیم و از این انقلاب صـیانت کنیم چون خو نهاي زیادي 

براي پیروزي آن ریخته شده است.

 باید هم هجانبه از رهبرمان دفاع کنیم چون مظلومانه حرف حق رامی زنند 

و چیزي که براي من در طول دوران بیســ توچندساله خدمتم و بر اساس 

موقعیتی که الآن دارم برایم حائز اهمیت اسـت خدمت به بیماران اســت. 

دعاي بیماران نجا تدهنده هست و این براي من ثاب تشده است.
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م یگفتند بیرون هســـــتند یا... بعد از یک سال و نیم وقتی به خلخال 

رفتم دلم خیلی تن گشــــــده بود گفتم برویم ســــــر مزار رفتگان، 

برادرزاد ههایم وقتی مرا سوار ویلچر کردند مرا بردند سر مزار شهید 

فیروز شـکوري و آنجا بود که فهمیدم شــهید شــده... و براي من آن 

لحظات خیلی سخت بود.

 چگونه م یتوان طـرز تفکـر ایثارگـران را به جوا نها انتقال 

داد؟

جانباز، شهید یا مجروح شدن خیلی کار سختی نیســـــــت. ی کراهی را 

انتخاب مـ یکنیم و در آن مـ یرویم جلو و هم هچیــز در آن وجود دارد و 

مشــــخص است و مهم این است که از این راه صیانت بکنیم مثلاً منی که 

مجروح هسـتم و جانبازي را به یدك م یکشــم باید انســان مفیدي باشم 

براي جامعه و فرهنگ ایثارگري را به جوا نها از راه اخلاق و رفتارم انتقال 

دهم. ثبت خاطرات نیز به نظر من خیلی مهم اسـت ای نکه جذاب باشــد و 

داســـــتان وار و کوتاه باشــــــد. ما باید روحیه ایثارگري خودمان را بالا 

نگ هداریم چون اگر خودمان را ببازیم ضــرر کرد هایم. به نظر من ربطی به 

هم ندارد. من پایم را ازدســـــ تداد هام دیگري چرا اختلاس م یکند و ما 

نباید احساس خسران داشته باشیم.

تأثیرگذارترین فرد زندگ یتان چه کسانی بود هاند؟

تأثیرگذارترین آد مهاي زندگ یام پدر و مادرم هستند و همسـرم که نقش 

 32 / فصل دوم: دکتر علی رسولی



بسـزایی در زندگ یام ایفا کرد هاند. آ نها کم ککننده و مشــوق اصل یام 

در ادامه تحصیل بودند.

بهترین دوران زندگ یتان کدام دوران بوده است؟

دوران تحصــــــــیلات بهترین دوران زندگ یام بود ب هویژه دوران قبل از 

مجروحیت در دوران راهنمایی و دبیرستان.

آرزویتان چیست؟

دوست دارم خانه خدا را زیارت کنم.

حرف آخر؟

ما در جامعه و محل کار و در خانواده باید ایثار را عملاً نشــــــــان دهیم و 

الگوي خوبی باشـیم و از این انقلاب صـیانت کنیم چون خو نهاي زیادي 

براي پیروزي آن ریخته شده است.

 باید هم هجانبه از رهبرمان دفاع کنیم چون مظلومانه حرف حق رامی زنند 

و چیزي که براي من در طول دوران بیســ توچندساله خدمتم و بر اساس 

موقعیتی که الآن دارم برایم حائز اهمیت اسـت خدمت به بیماران اســت. 

دعاي بیماران نجا تدهنده هست و این براي من ثاب تشده است.
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م یگفتند بیرون هســـــتند یا... بعد از یک سال و نیم وقتی به خلخال 

رفتم دلم خیلی تن گشــــــده بود گفتم برویم ســــــر مزار رفتگان، 

برادرزاد ههایم وقتی مرا سوار ویلچر کردند مرا بردند سر مزار شهید 

فیروز شـکوري و آنجا بود که فهمیدم شــهید شــده... و براي من آن 

لحظات خیلی سخت بود.

 چگونه م یتوان طـرز تفکـر ایثارگـران را به جوا نها انتقال 

داد؟

جانباز، شهید یا مجروح شدن خیلی کار سختی نیســـــــت. ی کراهی را 

انتخاب مـ یکنیم و در آن مـ یرویم جلو و هم هچیــز در آن وجود دارد و 

مشــــخص است و مهم این است که از این راه صیانت بکنیم مثلاً منی که 

مجروح هسـتم و جانبازي را به یدك م یکشــم باید انســان مفیدي باشم 

براي جامعه و فرهنگ ایثارگري را به جوا نها از راه اخلاق و رفتارم انتقال 

دهم. ثبت خاطرات نیز به نظر من خیلی مهم اسـت ای نکه جذاب باشــد و 

داســـــتان وار و کوتاه باشــــــد. ما باید روحیه ایثارگري خودمان را بالا 

نگ هداریم چون اگر خودمان را ببازیم ضــرر کرد هایم. به نظر من ربطی به 

هم ندارد. من پایم را ازدســـــ تداد هام دیگري چرا اختلاس م یکند و ما 

نباید احساس خسران داشته باشیم.

تأثیرگذارترین فرد زندگ یتان چه کسانی بود هاند؟

تأثیرگذارترین آد مهاي زندگ یام پدر و مادرم هستند و همسـرم که نقش 
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منجر و انقلاب پیروز شـــــد. من هم مثل بقیه انقلابیون از همان شـــــروع 

تظاهرات به نوعی با انقلاب همنوا شدم. بعد از پیروزي انقلاب تشـــکل ها 

هنوز به صورت جدي شـکل نگرفته بودند و فعالیت ها خودجوش بود. از 

همه اقشــــــار در مدرسه بودند. تودهاي هم در مدرسه راهنمایی داشتیم. 

همان جریاناتی که در دانشـگاه وجود داشت در مدرسه ما هم (متناسب با 

دوران سنی ما) بود.

کار تهیه و نصـــب روزنامه هاي دیواري در مدارس تازه شروع شده بود. 

در مدرسه بعضــــاً بحث هایی بین گروه ها شکل گرفته بود. علیرغم سن 

کمی که داشتیم، بحث ها اعتقادي بود و افرادي که هدایتمان می کردند، 

خیلی خوب از پس این کار برمی آمدند. همه گروه ها، رژیم شـاه را یک 

رژیم ظالم می دانســـــــــــتند. در این وجه مبارزه تفاوتی نداشتیم و تنها 

تفاوتمان بر سر مسائل اعتقادي بود.

فضـــــــاي مدرسه و بحث هایی که مطرح می شد مجبورمان می کرد تا 

کتاب هاي مختلفی مطالعه کنیم. وقت زیادي بـراي پیدا کـردن و مطالعه 

کتاب هاي اعتقادي صرف می کردیم و تقریباً درس تعطیل بود.

از سال سوم راهنمایی فعالیت هاي انقلابی ام را شـروع کردم. فعالیت هاي 

ما در قالب انجمنی که در مدرسه شـکل گرفت، ادامه پیدا کرد. یک دبیر 

ریاضی داشتیم که با بسیج هم ارتباط داشت، بسـیارعلاقه داشت بچه ها را 

جمع کند و آموزش بدهد. حتی روزهاي جمعه ما را به بیرون از شــهر قم 

می برد و فعالیت هاي چریکی و کار با اســـــلحه را به ما آموزش می داد. 

بسیج که آهسته آهسته شکل سازمانی به خود گرفت، جذب پایگاه بسیج 

شدیم. البته به صورت غیررسمی و فعالیت هایی مانند حفاظت از شهر و... 

در سطح شهر داشتیم.

سال اول دبیرستان بودم که جنگ شـروع شـد و قبل از شـروع امتحانات، 

راهی جبهه شدم. اولین باري که به جبهه رفتم وارد واحد تبلیغات لشــگر 

17 علی ابن ابیطالب شدم و حدود دو ماه در جبهه ماندم.

انجمن اسلامی هم عملاً در مدارس شکل گرفته بود و من هم عضــو علاقه 

مندي بودم. گرچه حضــور فیزیکی آن چنانی نداشتم چون دائماً به جبهه 
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معرفی

نام کوچکم احمد است و از خانواده سادات هســـتم. سید احمد رضایی. 

ســال 1346 در شــهر قم در خانواده اي مذهبی به دنیا آمدم. دو خواهر و 

یک برادر دارم. در ســـــــال 1373 ازدواج کردم و داراي 2 فرزند دختر 

هســــتم. دوران تحصـــــیلات تا دیپلم را در قم گذراندم. دوره پزشکی 

عمومی را تا سال 1373 در دانشــــــــگاه و پس از طی دوره 2 ساله تعهد 

خدمت، تخصـــص پزشکی اجتماعی را تا سال 1378 به اتمام رساندم. از 

سال 1376 به مدت 8 سال در حوزه ریاست دانشــــگاه و پس ازآن هم به 

مدت 9 سال در معاونت پژوهشـی دانشـگاه مشـغول هســتم. در طی یک 

سال اخیر مسئولیت گزینش دانشگاه را هم علاوه بر آن به بنده سپردهاند

شروع انقلاب اسلامی

در سـال دوم راهنمایی بودم که انقلاب شـروع شـد در شـروع انقلاب، هر 

چهار یا پنج دانش آموز جمع می شـــــــدند و با کمک هم یک روزنامه 

دیواري تهیه می کردند. غیرازآن، یکســــري فعالیت هایی را در مدرسه 

شروع کرده بودیم. البته این فعالیت ها شکل و سازمان آنچنانی نداشت تا 

این که مبارزات مردم علیه شــاه به نقطه اي رســید که به تعطیلی مدارس 
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همین زخم هایی که نشمرده ایم



منجر و انقلاب پیروز شـــــد. من هم مثل بقیه انقلابیون از همان شـــــروع 

تظاهرات به نوعی با انقلاب همنوا شدم. بعد از پیروزي انقلاب تشـــکل ها 

هنوز به صورت جدي شـکل نگرفته بودند و فعالیت ها خودجوش بود. از 

همه اقشــــــار در مدرسه بودند. تودهاي هم در مدرسه راهنمایی داشتیم. 

همان جریاناتی که در دانشـگاه وجود داشت در مدرسه ما هم (متناسب با 

دوران سنی ما) بود.

کار تهیه و نصـــب روزنامه هاي دیواري در مدارس تازه شروع شده بود. 

در مدرسه بعضــــاً بحث هایی بین گروه ها شکل گرفته بود. علیرغم سن 

کمی که داشتیم، بحث ها اعتقادي بود و افرادي که هدایتمان می کردند، 

خیلی خوب از پس این کار برمی آمدند. همه گروه ها، رژیم شـاه را یک 

رژیم ظالم می دانســـــــــــتند. در این وجه مبارزه تفاوتی نداشتیم و تنها 

تفاوتمان بر سر مسائل اعتقادي بود.

فضـــــــاي مدرسه و بحث هایی که مطرح می شد مجبورمان می کرد تا 

کتاب هاي مختلفی مطالعه کنیم. وقت زیادي بـراي پیدا کـردن و مطالعه 

کتاب هاي اعتقادي صرف می کردیم و تقریباً درس تعطیل بود.

از سال سوم راهنمایی فعالیت هاي انقلابی ام را شـروع کردم. فعالیت هاي 

ما در قالب انجمنی که در مدرسه شـکل گرفت، ادامه پیدا کرد. یک دبیر 

ریاضی داشتیم که با بسیج هم ارتباط داشت، بسـیارعلاقه داشت بچه ها را 

جمع کند و آموزش بدهد. حتی روزهاي جمعه ما را به بیرون از شــهر قم 

می برد و فعالیت هاي چریکی و کار با اســـــلحه را به ما آموزش می داد. 

بسیج که آهسته آهسته شکل سازمانی به خود گرفت، جذب پایگاه بسیج 

شدیم. البته به صورت غیررسمی و فعالیت هایی مانند حفاظت از شهر و... 

در سطح شهر داشتیم.

سال اول دبیرستان بودم که جنگ شـروع شـد و قبل از شـروع امتحانات، 

راهی جبهه شدم. اولین باري که به جبهه رفتم وارد واحد تبلیغات لشــگر 

17 علی ابن ابیطالب شدم و حدود دو ماه در جبهه ماندم.

انجمن اسلامی هم عملاً در مدارس شکل گرفته بود و من هم عضــو علاقه 

مندي بودم. گرچه حضــور فیزیکی آن چنانی نداشتم چون دائماً به جبهه 
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معرفی

نام کوچکم احمد است و از خانواده سادات هســـتم. سید احمد رضایی. 

ســال 1346 در شــهر قم در خانواده اي مذهبی به دنیا آمدم. دو خواهر و 

یک برادر دارم. در ســـــــال 1373 ازدواج کردم و داراي 2 فرزند دختر 

هســــتم. دوران تحصـــــیلات تا دیپلم را در قم گذراندم. دوره پزشکی 

عمومی را تا سال 1373 در دانشــــــــگاه و پس از طی دوره 2 ساله تعهد 

خدمت، تخصـــص پزشکی اجتماعی را تا سال 1378 به اتمام رساندم. از 

سال 1376 به مدت 8 سال در حوزه ریاست دانشــــگاه و پس ازآن هم به 

مدت 9 سال در معاونت پژوهشـی دانشـگاه مشـغول هســتم. در طی یک 

سال اخیر مسئولیت گزینش دانشگاه را هم علاوه بر آن به بنده سپردهاند

شروع انقلاب اسلامی

در سـال دوم راهنمایی بودم که انقلاب شـروع شـد در شـروع انقلاب، هر 

چهار یا پنج دانش آموز جمع می شـــــــدند و با کمک هم یک روزنامه 

دیواري تهیه می کردند. غیرازآن، یکســــري فعالیت هایی را در مدرسه 

شروع کرده بودیم. البته این فعالیت ها شکل و سازمان آنچنانی نداشت تا 

این که مبارزات مردم علیه شــاه به نقطه اي رســید که به تعطیلی مدارس 
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 روزهاي فراموش نشدنی

پیش از انقلاب، حضــــــــرت امام (ره) در شهر مقدس قم به عنوان یک 

مجتهد جامع الشرایط شناخته شده بودند ولی جو آن زمان اجازه نمی داد 

تا نامی از ایشــان برده شود. در خصـــوص ذکر نام امام، دو خاطره دارم: 

یکی زمانی که من در ابتدایی درس می خواندم، در ماه مبارك رمضـانی 

که روز آخر ماه، یوم الشـک براي عید فطر بود. نیم ساعتی به اذان مغرب 

مانده بود و مردم روزه هایشــــان را نگه داشته بودند تا دراین باره مطمئن 

شـوند. خانواده ما مقلد امام (ره) بود. به منظور روشـن شـدن تکلیف عید 

فطر من همراه مادرم به حرم حضـــرت معصـــومه (س) رفته بودیم. همه 

شـک داشـتند و مترصــد این بودند که افطار کنند یا نه. مادرم بین راه، از 

روحانیون سؤال می کردند که نظر «آقایی که در نجف هســــتند» دراین 

باره چیست؟ و این در ذهن من ماند. 

مورد دوم هم مربوط به خاطره اي از ســال اول راهنمایی بود، مدرســه ما 

بهترین مدرسه راهنمایی قم (مدرسـه صـدر) بود که فقط دانش آموزان با 

معدل هاي بالاي 18 را می پذیرفت. مدیریت این مدرسه که همیشـه براي 
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می رفتم. ولی وقتی به مرخصــــی می آمدم در زمان زنگ تفریح در بین 

کلاسها در انجمن حضور داشتم و فعالیت می کردم.

درزمینه هدایت فعالیت هایمان در ابتدا کســــــی را نمی شناختیم ولی به 

مرور، انجمنی در محله مان به نام «انجمن اسلامی وحدت» تشکیل شد. در 

زمینه رهبري و هدایت فعالیت هایمان در این انجمن با دو بزرگوار آشــنا 

شدم که البته هردوي این بزرگواران در جوار رحمت الهی هســـــــتند و 

خداوند هردو را رحمت کند. یکی از آن ها شـــــهید حجه الاســـــلام و 

المسلمین حاج آقا محسن روحانی بود.

ایشان متعاقباً مسئول عقیدتی سیاسی لشگر 17 علی ابن ابیطالب شدند و به 

نوعی ایدئولوگ انجمن ما هم بود. هر دو سه هفته یک بار، جلســـاتی در 

انجمن میگذاشتیم که ایشـان می آمد و حدود یک ساعت و نیم مسـائل 

عقیدتی و اخبار سیاسی روز را بیان می کرد. از این که آخرین اخبار را از 

. خوشحال می شدیم. ایشـان با منابع خبري سپاه و غیره  ایشـان می گرفتیم

ارتباط داشت و آخرین خبرها را کسـب می کرد. بزرگوار دوم هم فرزند 

شهید آیت الله سعیدي بود. آیه الله سید حســــــــــین سعیدي که ضمن 

برگزاري جلسات تفسیر قرآن کریم اخبار روز را هم تحلیل می کردند.

ایشـان در یک مأموریت تصـادف کردند و روح بزرگ ایشــان در جوار 

رحمت الهی آرام گرفت. سپاه و بسیج و ادارات شهر قم ایشـان را یکی از 

وزنه هاي انقلاب می دانســـــــت. ولی خواست خدا این بود که از بین ما 

بروند. مزارشان در کنار مزار شهید مهدي زین الدین فرمانده لشــگر علی 

ابن ابیطالب است. ارج وقرب معنوي و اخلاص ایشــــــان منجر به تدفین 

ایشان در گلزار شهدا قم شد. روحشان شاد.
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 روزهاي فراموش نشدنی

پیش از انقلاب، حضــــــــرت امام (ره) در شهر مقدس قم به عنوان یک 

مجتهد جامع الشرایط شناخته شده بودند ولی جو آن زمان اجازه نمی داد 

تا نامی از ایشــان برده شود. در خصـــوص ذکر نام امام، دو خاطره دارم: 

یکی زمانی که من در ابتدایی درس می خواندم، در ماه مبارك رمضـانی 

که روز آخر ماه، یوم الشـک براي عید فطر بود. نیم ساعتی به اذان مغرب 

مانده بود و مردم روزه هایشــــان را نگه داشته بودند تا دراین باره مطمئن 

شـوند. خانواده ما مقلد امام (ره) بود. به منظور روشـن شـدن تکلیف عید 

فطر من همراه مادرم به حرم حضـــرت معصـــومه (س) رفته بودیم. همه 

شـک داشـتند و مترصــد این بودند که افطار کنند یا نه. مادرم بین راه، از 

روحانیون سؤال می کردند که نظر «آقایی که در نجف هســــتند» دراین 

باره چیست؟ و این در ذهن من ماند. 

مورد دوم هم مربوط به خاطره اي از ســال اول راهنمایی بود، مدرســه ما 

بهترین مدرسه راهنمایی قم (مدرسـه صـدر) بود که فقط دانش آموزان با 

معدل هاي بالاي 18 را می پذیرفت. مدیریت این مدرسه که همیشـه براي 

خط مقدم: روزهایی به بلنداي تاریخ /  37

می رفتم. ولی وقتی به مرخصــــی می آمدم در زمان زنگ تفریح در بین 

کلاسها در انجمن حضور داشتم و فعالیت می کردم.

درزمینه هدایت فعالیت هایمان در ابتدا کســــــی را نمی شناختیم ولی به 

مرور، انجمنی در محله مان به نام «انجمن اسلامی وحدت» تشکیل شد. در 

زمینه رهبري و هدایت فعالیت هایمان در این انجمن با دو بزرگوار آشــنا 

شدم که البته هردوي این بزرگواران در جوار رحمت الهی هســـــــتند و 

خداوند هردو را رحمت کند. یکی از آن ها شـــــهید حجه الاســـــلام و 

المسلمین حاج آقا محسن روحانی بود.

ایشان متعاقباً مسئول عقیدتی سیاسی لشگر 17 علی ابن ابیطالب شدند و به 

نوعی ایدئولوگ انجمن ما هم بود. هر دو سه هفته یک بار، جلســـاتی در 

انجمن میگذاشتیم که ایشـان می آمد و حدود یک ساعت و نیم مسـائل 

عقیدتی و اخبار سیاسی روز را بیان می کرد. از این که آخرین اخبار را از 

. خوشحال می شدیم. ایشـان با منابع خبري سپاه و غیره  ایشـان می گرفتیم

ارتباط داشت و آخرین خبرها را کسـب می کرد. بزرگوار دوم هم فرزند 

شهید آیت الله سعیدي بود. آیه الله سید حســــــــــین سعیدي که ضمن 

برگزاري جلسات تفسیر قرآن کریم اخبار روز را هم تحلیل می کردند.

ایشـان در یک مأموریت تصـادف کردند و روح بزرگ ایشــان در جوار 

رحمت الهی آرام گرفت. سپاه و بسیج و ادارات شهر قم ایشـان را یکی از 

وزنه هاي انقلاب می دانســـــــت. ولی خواست خدا این بود که از بین ما 

بروند. مزارشان در کنار مزار شهید مهدي زین الدین فرمانده لشــگر علی 

ابن ابیطالب است. ارج وقرب معنوي و اخلاص ایشــــــان منجر به تدفین 

ایشان در گلزار شهدا قم شد. روحشان شاد.

 36 / فصل سوم: دکتر سید احمد رضایی



کتابخانه و یک کتاب فروشی که دایر شده بود، نقش بســــــــیار زیادي 

داشت. از تمام شـهر به این کتابخانه می آمدند و بحث تقابل گروه ها داغ 

بود؛ بنابراین کتابخانه به نیرو نیاز داشت و من هم در کتابخانه مشـــغول به 

فعالیت شدم. البته خیلی طولانی نشــــد در حد دو یا سه هفته ولی در ذهن 

من به عنوان اولین فعالیتم خیلی جالب بود.

براي دفاع از انقلاب به پا خاستیم

قبل از شـــروع جنگ خبرهایی از وقایع درگیري در مرزها به صــــورت 

پراکنده به گوش می رسید. وقتی خبر آغاز جنگ را شنیدیم در جلسـاتی 

که در انجمن داشــــــتیم، مرتب بحث و فکر می کردیم که باید چه کار 

بکنیم. خبر جنگ، مثل اتفاقاتی که حالا می افتد، خیلی سریع در ذهنها جا 

.آن زمان، فضـاي جامعه، به گونه اي بود  نگرفت و به مرور این اتفاق افتاد

که همه چیز در حال تکامل بود. ما در جلسـات انجمن با مسـائل جدیدي 

آشنا می شدیم، ولی موضوع جنگ براي کســی که سنش بالاتر بود قابل 

یادم هســــت گروه هاي مختلف، شورش هایی را به پا کرده بودند. اصلاً 

یکی از علت هایی که صدام جنگ را ازآنجا شـروع کرد این بود که فکر 

می کرد به راحتی می تواند این استان را از کشــور جدا کند و آنجا هم به 

خاطر وجود ضد انقلابیون و گروه هاي مرتد، آمادگی این را داشـت. من 

آن زمان به عنوان همـراه گـروه به اهواز رفته بودم ولـی درگیــر کارهاي 

کتابخانه شـدم. ســازمان تبلیغات یک کتابخانه دایر کرده بود و مجموعه 

کتاب هایی را از قم برده بود. یادم هســـــــت که در اهواز این کار مورد 

استقبال زیادي قرار گرفت. آن زمان هر شب جلســــــــــاتی با آیت الله 

جزایري داشتیم.

  آن موقع من تازه وارد 15 سـالگی شـده بودم. آیت الله جزایري در تبلیغ 
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تدریس از بهترین معلمان قم اســـــتفاده می کرد براي درس زبان از یک 

دبیر مجرب استفاده می کرد که اتفاقاً ایشــــــان ملبس به لباس روحانیت 

بودند، ولی به زبان انگلیسـی مسـلط بود. ایشــان در حال تدریس حروف 

ترکیبی مثل ق، خ، ش بود و براي آن تمرین شـــــــبانه می داد که دانش 

آموزان بنویسـند و بیاورند یک روز ایشــان براي این حروف از اسم علما 

استفاده کرد و آیات عظام را نام برد. آن موقع تظاهرات مردم علیه شاه در 

حال شکل گرفتن بود و ایشـان کلمه خمینی را هم نام برد. در جلســه بعد 

کلاس زبانمان، ایشــــــــان را از طرف آموزش وپرورش فراخواندند. تا 

برگشت ایشـان نیم ساعتی طول کشـید. وقتی برگشـت بسـیار ناراحت به 

نظر می رســـید. به محض ورود به کلاس عنوان کرد من هیچ ابایی ندارم 

که به صــراحت نام علماي اســـلام را در کلاس ببرم. من یک فرد مذهبی 

هســــتم اسامی که به زبان آوردم، روي روال کاري ام بوده است. اسامی 

علما را ذکر کردم و کســــی را هم از قلم نینداختم. این اتفاقی بود که در 

ذهن ما ماند.

 بعد از انقلاب هم خاطره بسـیار خوشی از ایامی که امام (ره) در قم ساکن 

بودند، در ذهن دارم. در مسیر رفت وبرگشـتم از مدرسه به خانه، به دیدار 

امام (ره) می رفتم. مردم براي ملاقات با امام از اقصی نقاط کشور به قم می 

آمدند و با ایشـــــان در راهرویی که بین دوخانه ایجادشده بود دیدار می 

کردند. من هم در مسـیر رفت وبرگشـت براي دیدار چهره منور ایشـان به 

این کوچه می آمدم و این خاطرات فراموش شدنی نیست

اولین فعالیت ها

در ابتداي انقلاب و قبل از شروع جنگ برادرم در دفتر تبلیغات اسلامی قم 

بود. فعالیت هاي تبلیغاتی را از همان زمان شروع کرد. منشـأ فعالیت هایی 

که قبل از آغاز جنگ در اهواز شـروع کردند و منجر به تأسـیس تبلیغات 

جبهه و جنگ شد.

قبل از آغاز جنگ (1359-60) با بــــــرادرم به اهواز رفتم و اهواز قبل از 

جنگ را هم دیدم. آن زمان زمینه هاي اختلاف عقیده در اهواز زیاد بود و 

لازم بود که فعالیت هاي سیاسی و انقلابی در آنجا بیشـــتر صورت بگیرد. 
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کتابخانه و یک کتاب فروشی که دایر شده بود، نقش بســــــــیار زیادي 

داشت. از تمام شـهر به این کتابخانه می آمدند و بحث تقابل گروه ها داغ 

بود؛ بنابراین کتابخانه به نیرو نیاز داشت و من هم در کتابخانه مشـــغول به 

فعالیت شدم. البته خیلی طولانی نشــــد در حد دو یا سه هفته ولی در ذهن 

من به عنوان اولین فعالیتم خیلی جالب بود.

براي دفاع از انقلاب به پا خاستیم

قبل از شـــروع جنگ خبرهایی از وقایع درگیري در مرزها به صــــورت 

پراکنده به گوش می رسید. وقتی خبر آغاز جنگ را شنیدیم در جلسـاتی 

که در انجمن داشــــــتیم، مرتب بحث و فکر می کردیم که باید چه کار 

بکنیم. خبر جنگ، مثل اتفاقاتی که حالا می افتد، خیلی سریع در ذهنها جا 

.آن زمان، فضـاي جامعه، به گونه اي بود  نگرفت و به مرور این اتفاق افتاد

که همه چیز در حال تکامل بود. ما در جلسـات انجمن با مسـائل جدیدي 

آشنا می شدیم، ولی موضوع جنگ براي کســی که سنش بالاتر بود قابل 

یادم هســــت گروه هاي مختلف، شورش هایی را به پا کرده بودند. اصلاً 

یکی از علت هایی که صدام جنگ را ازآنجا شـروع کرد این بود که فکر 

می کرد به راحتی می تواند این استان را از کشــور جدا کند و آنجا هم به 

خاطر وجود ضد انقلابیون و گروه هاي مرتد، آمادگی این را داشـت. من 

آن زمان به عنوان همـراه گـروه به اهواز رفته بودم ولـی درگیــر کارهاي 

کتابخانه شـدم. ســازمان تبلیغات یک کتابخانه دایر کرده بود و مجموعه 

کتاب هایی را از قم برده بود. یادم هســـــــت که در اهواز این کار مورد 

استقبال زیادي قرار گرفت. آن زمان هر شب جلســــــــــاتی با آیت الله 

جزایري داشتیم.

  آن موقع من تازه وارد 15 سـالگی شـده بودم. آیت الله جزایري در تبلیغ 
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تدریس از بهترین معلمان قم اســـــتفاده می کرد براي درس زبان از یک 

دبیر مجرب استفاده می کرد که اتفاقاً ایشــــــان ملبس به لباس روحانیت 

بودند، ولی به زبان انگلیسـی مسـلط بود. ایشــان در حال تدریس حروف 

ترکیبی مثل ق، خ، ش بود و براي آن تمرین شـــــــبانه می داد که دانش 

آموزان بنویسـند و بیاورند یک روز ایشــان براي این حروف از اسم علما 

استفاده کرد و آیات عظام را نام برد. آن موقع تظاهرات مردم علیه شاه در 

حال شکل گرفتن بود و ایشـان کلمه خمینی را هم نام برد. در جلســه بعد 

کلاس زبانمان، ایشــــــــان را از طرف آموزش وپرورش فراخواندند. تا 

برگشت ایشـان نیم ساعتی طول کشـید. وقتی برگشـت بسـیار ناراحت به 

نظر می رســـید. به محض ورود به کلاس عنوان کرد من هیچ ابایی ندارم 

که به صــراحت نام علماي اســـلام را در کلاس ببرم. من یک فرد مذهبی 

هســــتم اسامی که به زبان آوردم، روي روال کاري ام بوده است. اسامی 

علما را ذکر کردم و کســــی را هم از قلم نینداختم. این اتفاقی بود که در 

ذهن ما ماند.

 بعد از انقلاب هم خاطره بسـیار خوشی از ایامی که امام (ره) در قم ساکن 

بودند، در ذهن دارم. در مسیر رفت وبرگشـتم از مدرسه به خانه، به دیدار 

امام (ره) می رفتم. مردم براي ملاقات با امام از اقصی نقاط کشور به قم می 

آمدند و با ایشـــــان در راهرویی که بین دوخانه ایجادشده بود دیدار می 

کردند. من هم در مسـیر رفت وبرگشـت براي دیدار چهره منور ایشـان به 

این کوچه می آمدم و این خاطرات فراموش شدنی نیست

اولین فعالیت ها

در ابتداي انقلاب و قبل از شروع جنگ برادرم در دفتر تبلیغات اسلامی قم 

بود. فعالیت هاي تبلیغاتی را از همان زمان شروع کرد. منشـأ فعالیت هایی 

که قبل از آغاز جنگ در اهواز شـروع کردند و منجر به تأسـیس تبلیغات 

جبهه و جنگ شد.

قبل از آغاز جنگ (1359-60) با بــــــرادرم به اهواز رفتم و اهواز قبل از 

جنگ را هم دیدم. آن زمان زمینه هاي اختلاف عقیده در اهواز زیاد بود و 

لازم بود که فعالیت هاي سیاسی و انقلابی در آنجا بیشـــتر صورت بگیرد. 
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 همان طور که اشـــاره کردم، به علت ســـن کم و این که آموزش نظامی 

ندیده بودم باید در یک بخش غیـرنظامـی فعالیت مـی کــردم؛ بنابــراین 

مســئول بخش صوتی و تصــویري تبلیغات شدم. فعالیت هایی مثل اعلام 

وقت نماز و پخش اذان و تعمیر و نصــــب بلندگوها و... به عهده من بود. 

چون در زمان فعالیت هایمان در مدرسـه کمی تعمیر لوازم اینچنینی را یاد 

گرفته بودم، در تبلیغات جبهه از این تجربه ام اســــتفاده کردم. تعمیرکار 

نبود و ما تمام کارهایمان را خودمان انجام می دادیم. همچنین مســـــئول 

برگزاري نماز در لشــــــــگر بودم وقتی من براي اولین بار به منطقه رفتم 

عملیات والفجر مقدماتی بود.

کربلا، کربلا، ما داریم میآییم

در تبلیغات جبهه، ظرف مدت یک هفته با همه رفیق شدم. بارزترینشـــان 

شــهید صــائمی اهل دامغان بود. همان فردي که جلوي امام (ره) «کربلا، 

کربلا، ما داریم میآییم» را خواند.

   ایشـان در تبلیغات جبهه و جنگ 

بود. علاقه عجیبی به هم پیدا کـرده 

بودیم. حتـی روز عید غدیــر باهم 

عقد اخوت بستیم. اولین کسی که 

من را نیمه شـــــب بیدار می کرد، 

ایشان بود. بسـیار شوخ بود طوري 

که مســئول ما گله می کرد. جو را 

همیشـه شیرین نگه می داشت. بعد 

از مدتی گروهانشـان از ما جدا شد 

و من دیگر او را ندیدم. بعدها شنیدم مبتلا به بیماري احتمالاً سـرطان شـده 

است.

بعضـی از خانواده ها براي حضــور فرزندان کم سن و سالشــان در جبهه، 

ســخت گیري می کردند ولی والدین من مخالفتی نداشــتند. پدرم مغازه 

داشــــت. هیچگاه براي رفتن به جبهه مخالفت نمی کرد. اگر هم در قلب 

خود به خاطر سن کم من از حضـــــور در جبهه راضی نبود، ولی در لفظ 

همیشـــه موافقت می کرد. مادرم که اصلاً ترغیب کننده بودند. مثلاً وقتی 
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درك تر بود. ما هنوز درگیر آشنایی با مسـائل اعتقادي بودیم و به عبارتی 

تازه داشتیم خودمان را پیدا می کردیم؛ بنابراین مقداري زمان برد تا با جو 

میان مردم که به جبهه می رفتند آشنا شـویم و طبیعتاً جزو اولین نفراتی که 

به جبهه رفتند نبودیم. شــاید بعد از یکی دو ماه به این نتیجه رســیدیم که 

باید یک نقشی را هم ما ایفا بکنیم.

سال تحصـیلی 61-60 از پایگاه محلمان به جبهه رفتم. سنم اجازه رفتن به 

جبهه را نمی داد. بار اول، دوره آموزشـی را طی نکردم، براي همین هم به 

تبلیغات لشـگر رفتم. پایگاه بسـیج ما در شهر قم مسـجد معصـومیه بود. به 

طورکلی ده - دوازده پایگاه در شــهر قم وجود داشــت که فکر میکنم 

پایگاه این مســجد که من ازآنجا به جبهه اعزام شدم، پایگاه شماره 4 بود. 

یکی از پایگاههاي نسـبتاً فعال بود. مسـجد معصــومیه را آیتالله حائري 

دایر کرده بود و جزء مساجد بنام قم است.
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  آموزش هاي چندجانبه

جو جبهه انسان را در خودش ذوب می کرد. در آن فضـا، رزمندگان دائم 

در حال یادگیري بودند. در درجه اول بحث معنویت و فضــــایی بود که 

درنتیجه جنگ به وجود آمده بود. وقتی افـرادي را مـی دیدي که مدارج 

معنوي را سـریعاً طی می کردند، دوسـت داشــتی که به این گردونه وارد 

شــــوي. دوم نوع کارهایی بود که در جبهه انجام می شـــــد. عملیات و 

آمادگیهاي پیش از انجام آن براي جوانان جذابیت داشت.
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مرخصـی ام بیشــتر از یک حدي می شد، میگفت: بیش از حد نشــود که 

نتوانی به وظیفه ات عمل کنی!

 درس در جبهه

کلاس هاي سـال اول دبیرسـتان را رها کردم. ایام امتحانات آمدم قم و در 

آزمونهاي سال اول کلاسی که ثبت نام کرده بودم، شـرکت کردم و قبول 

شدم. فاصله اعزام اول و دوم، دو سه ماه شد. بعد از اولین حضـــــــور در 

جبهه، براي بار دوم اعزام جهت طی دوره آموزش نظامی به تهـران آمدم 

زیرا تمایل داشـتم که به صـورت رزمنده به جبهه بروم. البته این بار تقدیر 

من را به سمت بهداشت و درمان کشــاند. در همان ابتداي دوره آموزشی 

گفتند که شـما باید بروید آموزش امدادگري را بگذرانید؛ یعنی در کنار 

آموزش نظامی، آموزش امدادگري هم می دیدم؛ بنابـراین بـراي بار دوم 

دریکی از گردان هاي لشگر علی ابن ابیطالب (ع) به عنوان امدادگر نقش 

ایفا می کردم. بعد ازآن هم به علت حضـورهاي متناوب در جبهه دیگر به 

امتحانات آخر سال نمی رسیدم و کمتر سر کلاس درس حاضر می شـدم. 

در مهروموم هاي بعد دبیرسـتان آزمون هایم را در مجتمع هاي آموزشـی 

جبهه می دادم. در آنجا کلاسها تشـکیل و دبیرهاي بسـیجی براي تدریس 

در کلاسها حاضر می شدند. با توجه به وقتی که داشتیم، مطالعه میکردیم 

و امتحان می دادیم و بااینکه امتحانات با امتحانات شهر فرقی نداشت ولی 

تقریباً همه آنها را با همان شکلی که در شهر بود قبول میشدیم.
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  آموزش هاي چندجانبه
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یک بار بعد از صـــبحانه، فرمانده مقتدر 

لشگر، شهید مهدي زین الدین، لشگر را 

به صــــف کرد و گفت: من در جلو می 

دوم، به پشــــت سرم هم نگاه نمی کنم، 

میخواهم ببینم لشــگرم تا کجا به دنبال 

من خواهد آمد. مـــی دویدیم ولـــی با 

ریتمی آهسـته. دوندگی ساعت 9 صبح 

شروع شد ما شـاید تا سـاعت دو و نیم یا 

سه بعدازظهر با او بودیم. در طول مسـیر 

کم کم عدهاي از لشـگر جاماندند و دسته اي 150 نفري از لشـگر تا پایان 

مسـیر باقی مانده بودند. ایشــان وقتی از دویدن ایســتاد گفت: وقتی دوره 

فرمانده لشگري را زیر نظر یکی از ارتشبدها می دیدم، فرمانده ارتشی که 

آموزشمان می داد، یک روز ما را به همین شیوه دواند، اما یک روز نبود، 

ما یک شـبانه روز به همین منوال می دویدیم. بعد از یک شـبانه روز، بدن 

ما دیگر نیاز به تلاش براي دویدن در خود احســاس نمی کرد، انرژي مان 

آزاد شده بود و به راحتی می توانســـــتیم ساعت ها بدویم. همین فرمانده 

ارتشــی، یک روزبه ما گفت: «من اگر سیگاري نبودم می دانســتم شمارا 

چگونه بدوانم!» 

منظور شهید زین الدین این بود که من به صورت تمرینی شمارا تا ساعت 

3 دوانیده ام. این یکی از آن خاطرات شـیرین بود که با شــهید زین الدین 

داشتیم.
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 وقتـی معنویت در کنار این عامل قـرار 

می گرفت، افراد آن قدر شـــــیفته می 

شــدند که تمایل نداشـــتند حتی براي 

مرخصـی برگردند آنجا فرصت کافی 

بـراي مطالعه بود. ایامـی که به عملیات 

نزدیک نبود، تقریباً بیکار بودیم. شاید 

دلیل اصـلی درس خواندن، اسـتفاده از فرصــت بود. خاطره اي دارم که 

یکی از اقوام ما شهید شده بود و من می دانسـتم به علت حضـور در جبهه 

به تشـییع جنازه اش نمی رسم. آمدم اهواز که پیکرش را ببینم و برگردم. 

براي استفاده از فرصت کتاب زیســـــــت دوم دبیرستان را همراه خودم 

برداشته بودم. در اتوبوسی که به اهواز می رفتیم، کنار من یک افســــــر 

ارتشی نشسته بود و مزاحی با من کرد که هیچ وقت یادم نمی رود. گفت: 

داري زیســــــت شناسی میخوانی؟ گفتم بله. به مزاح گفت که انواع و 

اقسـام جانوران را هم خواندي؟ گفتم بله. گفت می توانی بگویی در این 

سـرزمین (منظور اسـتان خوزسـتان) چند نوع جانور وجود دارد؟ بعد هم 

شـــروع کرد به مزاح مثال هایی از انواع جانوران زد. برایم جالب بود که 

یک ارتشـی معتقد، ضمن این که براي دفاع از کشـور به جبهه آمده بود، 

میخواست براي ایجاد روحیه با یک بسیجی شوخی کند.

خاطره اي از شهید زین الدین

در گردان هاي مختلف خدمت کردم. گردان امام ســجاد (ع)، گروهان 

ویژه ولیعصــر (عج) گروهان حضــرت معصـــومه و چند گردان دیگر. 

مجموع دورانی را که در جبهه خدمت کرده ام، 25 ماه است. در عملیات 

والفجر مقدماتی، والفجر 1، والفجر، عاشــوراي 2، بدر و فاو؛ که البته در 

عملیات والفجر 8 خیلی ماندگار نبودم، چون شــیمیایی شــدم و ناچاران 

برگشـتم. در بین عملیات، عملیات والفجر 8 (فاو) جلوه دیگري داشت و 

بسیار گسترده و مشـکل تر بود. نقش من در این گردان ها تک تیرانداز و 

آرپی جی زن و بیســـــیم چی بود. 2 بار هم به منطقه غرب اعزام شدیم و 

براي این منطقه هم آموزش هایی در سرپل ذهاب دیدیم. بعضـاً آموزش 

ها در این منطقه به صورت روزانه و هرروز 4 یا 5 ساعت طول می کشید. 
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یک بار بعد از صـــبحانه، فرمانده مقتدر 
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به صــــف کرد و گفت: من در جلو می 
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من خواهد آمد. مـــی دویدیم ولـــی با 
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فرمانده لشگري را زیر نظر یکی از ارتشبدها می دیدم، فرمانده ارتشی که 

آموزشمان می داد، یک روز ما را به همین شیوه دواند، اما یک روز نبود، 

ما یک شـبانه روز به همین منوال می دویدیم. بعد از یک شـبانه روز، بدن 

ما دیگر نیاز به تلاش براي دویدن در خود احســاس نمی کرد، انرژي مان 

آزاد شده بود و به راحتی می توانســـــتیم ساعت ها بدویم. همین فرمانده 

ارتشــی، یک روزبه ما گفت: «من اگر سیگاري نبودم می دانســتم شمارا 

چگونه بدوانم!» 

منظور شهید زین الدین این بود که من به صورت تمرینی شمارا تا ساعت 

3 دوانیده ام. این یکی از آن خاطرات شـیرین بود که با شــهید زین الدین 

داشتیم.
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 وقتـی معنویت در کنار این عامل قـرار 

می گرفت، افراد آن قدر شـــــیفته می 

شــدند که تمایل نداشـــتند حتی براي 

مرخصـی برگردند آنجا فرصت کافی 

بـراي مطالعه بود. ایامـی که به عملیات 

نزدیک نبود، تقریباً بیکار بودیم. شاید 

دلیل اصـلی درس خواندن، اسـتفاده از فرصــت بود. خاطره اي دارم که 

یکی از اقوام ما شهید شده بود و من می دانسـتم به علت حضـور در جبهه 

به تشـییع جنازه اش نمی رسم. آمدم اهواز که پیکرش را ببینم و برگردم. 

براي استفاده از فرصت کتاب زیســـــــت دوم دبیرستان را همراه خودم 

برداشته بودم. در اتوبوسی که به اهواز می رفتیم، کنار من یک افســــــر 

ارتشی نشسته بود و مزاحی با من کرد که هیچ وقت یادم نمی رود. گفت: 

داري زیســــــت شناسی میخوانی؟ گفتم بله. به مزاح گفت که انواع و 

اقسـام جانوران را هم خواندي؟ گفتم بله. گفت می توانی بگویی در این 

سـرزمین (منظور اسـتان خوزسـتان) چند نوع جانور وجود دارد؟ بعد هم 

شـــروع کرد به مزاح مثال هایی از انواع جانوران زد. برایم جالب بود که 

یک ارتشـی معتقد، ضمن این که براي دفاع از کشـور به جبهه آمده بود، 

میخواست براي ایجاد روحیه با یک بسیجی شوخی کند.

خاطره اي از شهید زین الدین

در گردان هاي مختلف خدمت کردم. گردان امام ســجاد (ع)، گروهان 

ویژه ولیعصــر (عج) گروهان حضــرت معصـــومه و چند گردان دیگر. 

مجموع دورانی را که در جبهه خدمت کرده ام، 25 ماه است. در عملیات 

والفجر مقدماتی، والفجر 1، والفجر، عاشــوراي 2، بدر و فاو؛ که البته در 

عملیات والفجر 8 خیلی ماندگار نبودم، چون شــیمیایی شــدم و ناچاران 

برگشـتم. در بین عملیات، عملیات والفجر 8 (فاو) جلوه دیگري داشت و 

بسیار گسترده و مشـکل تر بود. نقش من در این گردان ها تک تیرانداز و 

آرپی جی زن و بیســـــیم چی بود. 2 بار هم به منطقه غرب اعزام شدیم و 

براي این منطقه هم آموزش هایی در سرپل ذهاب دیدیم. بعضـاً آموزش 

ها در این منطقه به صورت روزانه و هرروز 4 یا 5 ساعت طول می کشید. 
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دارم می روم، اگر می توانی خودت را روي موتور نگه داري مـی بـرمت 

عقب. یکی به کمکم آمد و مرا پشت موتور نشاند و خودش هم پشت سر 

من نشست و من را نگه داشت و به این ترتیب به عقبه برگشـتم. البته خیلی 

هم عقب نرفتیم، طوري بود که تنها از دید دشـــمن خارج شـــدیم چون 

محلی که در آن زخمی شـدم، کاملاً در دید دشــمن قرار داشــت و مدام 

گلوله باران می شد. 200 متر عقب تر از خط، چادري زده بودند و گروه 

 امداد در آن چادر مســــتقرشده بود. برحســـــب اتفاق یکی از دوستان 

امدادگر را که از قم با او آشـنا شــده بودم، دیدم. گفتم آقاي میرزایی من 

دارم می روم.(منظور از هوش می روم) چون خون ریزي شدیدي داشـتم 

و احســاس کردم دارم بی هوش می شوم. گفت بخواب. علاوه بر این که 

درد زیادي داشـــتم، خون ریزي هم داشــــتم. بی هوش شــــدم و وقتی 

چشمهایم را باز کردم دیدم داخل سوله اي در پشت جبهه هستم.

پس از این که به هوش آمدم، متوجه شــدم کارهایی روي دســـتم انجام 

داده اند و دستم را به صورت ثابت بسته اند چون دستم از چند جا شکسـته 

و آویزان شده بود. وقتی می خواستند سوار آمبولانســـم کنند، گفتم: من 

تحمل تکانهاي آمبولانس و درد شدید را ندارم. حدود 45 دقیقه بعد یک 

بالگرد آمد و مجروحان را سوار کرد. دست من را از بالا محکم بســــــته 

بودند تا خون ریزي نداشته باشد.

  یادم هســت من جزء کســانی بودم که از بقیه وضعیت بهتري داشتند. به 

دیگران کمک می کردم. لبهایشـــــان را تر می کردم. دست خودم سیاه 

شـده بود. از کمکخلبان خواسـتم که دسـتم را باز کند. گفت من اجازه 

این کار را ندارم. گفتم دست من سـیاه شـده و نمیدانم شـما کی به زمین 

مینشــینید، اگر خون به دستم نرسد از دست میرود. خیلی اصرار کردم. 

گفتم بیا دو دقیقه دســتم را بازکن و ببند. این را که گفتم قبول کرد. براي 

چند دقیقه اي دستم را باز کرد.

رسیدیم اندیمشک. یکی دوساعتی آنجا بودیم و ازآنجا با یک هواپیماي 

c130 به شیراز رفتیم. در هواپیما جا نبود و من ایســــــتادم. یک هفته اي 

شیراز بودم و آنجا عملی روي دستم انجام دادند و استخوانهاي دسـتم را 
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همین زخم هایی که نشمرده ایم

در دو سه عملیات مجروح شـدم. در عملیات بدر که تقریباً زخمم شـدید 

نبود، در منطقه ماندم؛ یعنی اصلاً نمی توانســـتیم برگردیم. تقریباً لشـــگر 

محاصـره شـده بود. در این عملیات، یک ترکش بزرگ به کمرم خورد، 

طوري که مرا پرت کرد. البته این ترکشــها اگر خیلی سرعت نمی داشت 

کاري انجام نمی داد، فقط شــــخص را پرت می کند. عملیات بعدي که 

مجروح شــدم عاشــوراي 2 بود. تپه اي بود که باید آن را می گرفتیم و به 

این وسیله به منطقه مســلط می شدیم. وقتی منطقه را گرفتیم، ترکشــی به 

گردنم خورد. ظاهراً به شریان اصـلی خورده بود، زیرا خون ریزي زیادي 

داشت. خون از گردنم به مقابل سنگر به صورت جهشــــــی می ریخت. 

بلافاصله شروع کردم به گفتن شهادتین. چون ترکش به پشـــــت گردنم 

خورده بود، نمی توانسـتم ببینم که چه اتفاقی افتاده است. یکی از دوستان 

که بعدها شــهید شــدآمد و نگاه کرد و با گذاشــتن دســتش روي محل 

خونریزي و فشــــردن آن جلوي خونریزي را گرفت. تپه اي را که گرفته 

بودیم محاصره شده بود و مجبور شدیم مســــــــیري را که آمده بودیم، 

برگردیم و عقب نشـینی کنیم. در حال عبور از میدان هاي مینی که پشـت 

ســر گذاشـــته بودیم، با یکی از دوســـتانی که مدتی بود ندیده بودمش 

برخورد کردم و در حال روبوســـی با او بودم که ناگهان یک خمپاره 80 

کنارمان به زمین خورد و منفجر شــــد و من دوباره زخمی شــــدم. موج 

انفجار خمپاره هردوي ما را به زمین کوبید.

می شـود گفت تمام بدنم زخمی شـده بود. زخم هایم طوري بود که نمی 

توانســتم راه بروم. فقط در آن گیرودار یک موتورسوار رسید. گفت من 
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دارم می روم، اگر می توانی خودت را روي موتور نگه داري مـی بـرمت 

عقب. یکی به کمکم آمد و مرا پشت موتور نشاند و خودش هم پشت سر 

من نشست و من را نگه داشت و به این ترتیب به عقبه برگشـتم. البته خیلی 

هم عقب نرفتیم، طوري بود که تنها از دید دشـــمن خارج شـــدیم چون 

محلی که در آن زخمی شـدم، کاملاً در دید دشــمن قرار داشــت و مدام 

گلوله باران می شد. 200 متر عقب تر از خط، چادري زده بودند و گروه 

 امداد در آن چادر مســــتقرشده بود. برحســـــب اتفاق یکی از دوستان 

امدادگر را که از قم با او آشـنا شــده بودم، دیدم. گفتم آقاي میرزایی من 

دارم می روم.(منظور از هوش می روم) چون خون ریزي شدیدي داشـتم 

و احســاس کردم دارم بی هوش می شوم. گفت بخواب. علاوه بر این که 

درد زیادي داشـــتم، خون ریزي هم داشــــتم. بی هوش شــــدم و وقتی 

چشمهایم را باز کردم دیدم داخل سوله اي در پشت جبهه هستم.

پس از این که به هوش آمدم، متوجه شــدم کارهایی روي دســـتم انجام 

داده اند و دستم را به صورت ثابت بسته اند چون دستم از چند جا شکسـته 

و آویزان شده بود. وقتی می خواستند سوار آمبولانســـم کنند، گفتم: من 

تحمل تکانهاي آمبولانس و درد شدید را ندارم. حدود 45 دقیقه بعد یک 

بالگرد آمد و مجروحان را سوار کرد. دست من را از بالا محکم بســــــته 

بودند تا خون ریزي نداشته باشد.

  یادم هســت من جزء کســانی بودم که از بقیه وضعیت بهتري داشتند. به 

دیگران کمک می کردم. لبهایشـــــان را تر می کردم. دست خودم سیاه 

شـده بود. از کمکخلبان خواسـتم که دسـتم را باز کند. گفت من اجازه 

این کار را ندارم. گفتم دست من سـیاه شـده و نمیدانم شـما کی به زمین 

مینشــینید، اگر خون به دستم نرسد از دست میرود. خیلی اصرار کردم. 

گفتم بیا دو دقیقه دســتم را بازکن و ببند. این را که گفتم قبول کرد. براي 

چند دقیقه اي دستم را باز کرد.

رسیدیم اندیمشک. یکی دوساعتی آنجا بودیم و ازآنجا با یک هواپیماي 

c130 به شیراز رفتیم. در هواپیما جا نبود و من ایســــــتادم. یک هفته اي 

شیراز بودم و آنجا عملی روي دستم انجام دادند و استخوانهاي دسـتم را 
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همین زخم هایی که نشمرده ایم

در دو سه عملیات مجروح شـدم. در عملیات بدر که تقریباً زخمم شـدید 

نبود، در منطقه ماندم؛ یعنی اصلاً نمی توانســـتیم برگردیم. تقریباً لشـــگر 

محاصـره شـده بود. در این عملیات، یک ترکش بزرگ به کمرم خورد، 

طوري که مرا پرت کرد. البته این ترکشــها اگر خیلی سرعت نمی داشت 

کاري انجام نمی داد، فقط شــــخص را پرت می کند. عملیات بعدي که 

مجروح شــدم عاشــوراي 2 بود. تپه اي بود که باید آن را می گرفتیم و به 

این وسیله به منطقه مســلط می شدیم. وقتی منطقه را گرفتیم، ترکشــی به 

گردنم خورد. ظاهراً به شریان اصـلی خورده بود، زیرا خون ریزي زیادي 

داشت. خون از گردنم به مقابل سنگر به صورت جهشــــــی می ریخت. 

بلافاصله شروع کردم به گفتن شهادتین. چون ترکش به پشـــــت گردنم 

خورده بود، نمی توانسـتم ببینم که چه اتفاقی افتاده است. یکی از دوستان 

که بعدها شــهید شــدآمد و نگاه کرد و با گذاشــتن دســتش روي محل 

خونریزي و فشــــردن آن جلوي خونریزي را گرفت. تپه اي را که گرفته 

بودیم محاصره شده بود و مجبور شدیم مســــــــیري را که آمده بودیم، 

برگردیم و عقب نشـینی کنیم. در حال عبور از میدان هاي مینی که پشـت 

ســر گذاشـــته بودیم، با یکی از دوســـتانی که مدتی بود ندیده بودمش 

برخورد کردم و در حال روبوســـی با او بودم که ناگهان یک خمپاره 80 

کنارمان به زمین خورد و منفجر شــــد و من دوباره زخمی شــــدم. موج 

انفجار خمپاره هردوي ما را به زمین کوبید.

می شـود گفت تمام بدنم زخمی شـده بود. زخم هایم طوري بود که نمی 

توانســتم راه بروم. فقط در آن گیرودار یک موتورسوار رسید. گفت من 
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یک اتوبوس برگشــتیم!(با خنده) بعد از عملیات نتیجه کنکور اعلام شد، 

ما هم دوره اعزاممان در آن مرحله تمام شده بود و در قم بودیم با توجه به 

عدم تمرکز روي کنکور آن سـال رتبه اي نداشـتم که بتوانم رشــته مورد 

علاقه ام (پزشکی) قبول شوم و تصـــمیم گرفتم براي سال بعد اگر شرایط 

جبهه اجازه دهد تلاش بیشتري بکنم.

سال 1365 با جدیت بیشـــتري درس خواندم و آن سال در رشته پزشکی 

دانشـــــــــگاه تهران قبول شدم.آن زمان با توجه به جو جامعه وقتی وارد 

دانشـــگاه شدیم فضـــاي دانشــــگاه برایمان قدري سنگین بود. وقتی به 

دانشـگاه می آمدم، احسـاس گناه می کردم چون جنگ هنوز تمام نشـده 

بود. احســاس می کردم جایم اینجا نیســت، باید بروم و به وظیفه ام عمل 

کنم. این بود که زمان دانشــــجویی، بازهم به جبهه رفتم. به طور مثال در 

عملیات مرصاد هم شرکت کردم. بار آخري که به لشگر 17 رفتم، تقدیر 

من را به سمت گروهی برد که آن گروه هم از دانشگاه خودمان به لشـگر 

17 آمده بودند. هدایت شـدیم به چادري که افراد داخل چادر 10 الی 12 

نفر بودند. جالب است بدانید که چه کسـانی در چادر بودند. دانشـجویان 

پزشـکی ورودي ســالهاي 63 و 64 یا 65 که براي اولین بار باهم در جبهه 

آشنا شدیم از این افراد اسامی که الآن در ذهن دارم: آقاي دکتر رستمیان، 

آقاي دکتر صــادق نیت، آقاي دکتر مهرداد، آقاي دکتر ســلامتی، آقاي 

دکتر سـمائی و آقایان دکتر دهقان و دکتر نازپرور که هر دو در ســازمان 

پزشکی قانونی مشـغول هســتند و بقیه در حال حاضر در دانشــگاه سمتی 

دارند. وقتی به دانشگاه برگشتیم دوستی مان بیشتر و مستحکم تر شد.

حال و هواي آن زمان را زنده می کنیم

بعد از قبول قطعنامه و پایان دوره دفاع مقدس هیئت رزمندگان در شـــهر 

مقدس قم تشــــــکیل شد. این هیئت آن زمان هفته اي یک بار شبهاي 

جمعه در مسجد امام حسن (ع) تشکیل جلسـه می داد. جلسـات، اوایل در 

گلزار شهدا برگزار می شد؛ بنابراین ارتباط با دوستان دوران جنگ حفظ 

و ماندگار شد و هنوز هم برقرار اسـت و رزمندگان آن زمان دورهم جمع 

.در این جلســات، خاطرات شیرین آن دوران تداعی می شود و  می شوند

این تداعی خاطرات، حال و هواي آن زمان را زنده می کرد.
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ثابت(fix) کردند و من را فرستادند تهران. مدتی در بیمارستان سمیه واقع 

در خیابان سمیه بســــتري شدم. آقاي دکتر مریدپور آمد و کار درمانم را 

تکمیل کرد. خانواده ام از این موضـــوع مطلع شــــده بود. پدرم حرکت 

کرده بود به سمت شـیراز تا مرا ببیند. متأسـفانه به محض این که به شـیراز 

رســـیده بود، ما با پرواز به ســـمت تهران حرکت کرده بودیم و ناچار به 

تهران بازگشت.

از جبهه تا دانشگاه تهران

در سال 1364 موقعی که در جبهه عملیاتی نبود و اوضاع آرام شـده بود با 

شهید روحانی مشـــورت کردم. گفتم تکلیف چیســـت؟ گفت: فعلاً که 

خبري نیسـت، بروید درستان را بخوانید. من هم به قم برگشـتم و حدود 6 

ماه درس خواندم. درســـت یک ماه به کنکور بود که فرمان معروف امام 

(ره) صـادر شــد که جبهه ها از اهم واجبات الهی اســت. با این که خیلی 

خوب درس خوانده بودم با پیام امام (ره) دوباره به جـبهه رفـتم و درس را 

رها کردم. چراکه تکلیف بود. درســــت نزدیک انجام عملیات بودیم و 

یک هفته به کنکور مانده بود که از طرف لشــــگر یک مینی بوس گرفته 

بودند تا بچه ها براي کنکور بروند و دوباره به جبهه برگردند. موقع رفتن، 

فرمانده تیپ با ما صحبت کرد و گفت ما این تسهیلات را براي شما فراهم 

کردیم ولی شما حق ندارید به کســی بگویید که عملیاتی در پیش است. 

هیچ کس نباید از این قضـیه بویی ببرد، چون اسرار جنگی است و... غافل 

از این که عراق قبل از شروع عملیات از همه چیز مطلع شده بود.

جمع 15 نفري ما به قم آمد و آزمون دادیم. دو شـــب قم بودیم. در حالی 

که بنده اســــرار جنگی را حفظ کرده بودم ولی یک مینی بوس آمدیم و 
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یک اتوبوس برگشــتیم!(با خنده) بعد از عملیات نتیجه کنکور اعلام شد، 

ما هم دوره اعزاممان در آن مرحله تمام شده بود و در قم بودیم با توجه به 

عدم تمرکز روي کنکور آن سـال رتبه اي نداشـتم که بتوانم رشــته مورد 

علاقه ام (پزشکی) قبول شوم و تصـــمیم گرفتم براي سال بعد اگر شرایط 

جبهه اجازه دهد تلاش بیشتري بکنم.
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دانشـــگاه شدیم فضـــاي دانشــــگاه برایمان قدري سنگین بود. وقتی به 

دانشـگاه می آمدم، احسـاس گناه می کردم چون جنگ هنوز تمام نشـده 

بود. احســاس می کردم جایم اینجا نیســت، باید بروم و به وظیفه ام عمل 

کنم. این بود که زمان دانشــــجویی، بازهم به جبهه رفتم. به طور مثال در 

عملیات مرصاد هم شرکت کردم. بار آخري که به لشگر 17 رفتم، تقدیر 

من را به سمت گروهی برد که آن گروه هم از دانشگاه خودمان به لشـگر 

17 آمده بودند. هدایت شـدیم به چادري که افراد داخل چادر 10 الی 12 

نفر بودند. جالب است بدانید که چه کسـانی در چادر بودند. دانشـجویان 

پزشـکی ورودي ســالهاي 63 و 64 یا 65 که براي اولین بار باهم در جبهه 

آشنا شدیم از این افراد اسامی که الآن در ذهن دارم: آقاي دکتر رستمیان، 

آقاي دکتر صــادق نیت، آقاي دکتر مهرداد، آقاي دکتر ســلامتی، آقاي 

دکتر سـمائی و آقایان دکتر دهقان و دکتر نازپرور که هر دو در ســازمان 

پزشکی قانونی مشـغول هســتند و بقیه در حال حاضر در دانشــگاه سمتی 

دارند. وقتی به دانشگاه برگشتیم دوستی مان بیشتر و مستحکم تر شد.

حال و هواي آن زمان را زنده می کنیم

بعد از قبول قطعنامه و پایان دوره دفاع مقدس هیئت رزمندگان در شـــهر 

مقدس قم تشــــــکیل شد. این هیئت آن زمان هفته اي یک بار شبهاي 

جمعه در مسجد امام حسن (ع) تشکیل جلسـه می داد. جلسـات، اوایل در 

گلزار شهدا برگزار می شد؛ بنابراین ارتباط با دوستان دوران جنگ حفظ 

و ماندگار شد و هنوز هم برقرار اسـت و رزمندگان آن زمان دورهم جمع 

.در این جلســات، خاطرات شیرین آن دوران تداعی می شود و  می شوند

این تداعی خاطرات، حال و هواي آن زمان را زنده می کرد.
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ثابت(fix) کردند و من را فرستادند تهران. مدتی در بیمارستان سمیه واقع 

در خیابان سمیه بســــتري شدم. آقاي دکتر مریدپور آمد و کار درمانم را 

تکمیل کرد. خانواده ام از این موضـــوع مطلع شــــده بود. پدرم حرکت 

کرده بود به سمت شـیراز تا مرا ببیند. متأسـفانه به محض این که به شـیراز 

رســـیده بود، ما با پرواز به ســـمت تهران حرکت کرده بودیم و ناچار به 

تهران بازگشت.

از جبهه تا دانشگاه تهران

در سال 1364 موقعی که در جبهه عملیاتی نبود و اوضاع آرام شـده بود با 

شهید روحانی مشـــورت کردم. گفتم تکلیف چیســـت؟ گفت: فعلاً که 

خبري نیسـت، بروید درستان را بخوانید. من هم به قم برگشـتم و حدود 6 

ماه درس خواندم. درســـت یک ماه به کنکور بود که فرمان معروف امام 

(ره) صـادر شــد که جبهه ها از اهم واجبات الهی اســت. با این که خیلی 

خوب درس خوانده بودم با پیام امام (ره) دوباره به جـبهه رفـتم و درس را 

رها کردم. چراکه تکلیف بود. درســــت نزدیک انجام عملیات بودیم و 

یک هفته به کنکور مانده بود که از طرف لشــــگر یک مینی بوس گرفته 

بودند تا بچه ها براي کنکور بروند و دوباره به جبهه برگردند. موقع رفتن، 

فرمانده تیپ با ما صحبت کرد و گفت ما این تسهیلات را براي شما فراهم 

کردیم ولی شما حق ندارید به کســی بگویید که عملیاتی در پیش است. 

هیچ کس نباید از این قضـیه بویی ببرد، چون اسرار جنگی است و... غافل 

از این که عراق قبل از شروع عملیات از همه چیز مطلع شده بود.

جمع 15 نفري ما به قم آمد و آزمون دادیم. دو شـــب قم بودیم. در حالی 

که بنده اســــرار جنگی را حفظ کرده بودم ولی یک مینی بوس آمدیم و 
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عقب و آمدیم قم.

 فرمانده لشـــگر در ختم شهداي مســـجد شاه مردان، داستانی را تعریف 

کرد. آن هایی که شــــــب آخر بودند، دیدند که بالگردي آمد. مابعدها 

موفق شـدیم بالگرد را بزنیم و خلبانش را گرفتیم. (البته ظاهراً زدن بالگرد 

و گرفتن خلبان، در پرواز بعدي بود نه همان پروازي که ما دیدیم). خلبان 

براي ما تعریف کرد که وقتی براي شناسایی آمدیم، دیدیم در فاصـله بین 

هور و دجله (فاصـــــله 3 کیلومتري) به اندازه هزاران نیرو آماده عملیات 

هستند. آن ها گزارش حضـور هزاران نیرو را بهجاي 20 نیرو داده بودند و 

به همین علت هم عقب نشـــــینی کرده بودند و این اعجازي است که در 

قرآن آمده است.

شهید علی فردپور همانجا کنار من شهید شد. قبل از شهادت ایشــان و آن 

زمان که عرصه به همه ما خیلی تنگ شده بود. دیدم تنها چیزي که آرامم 

می کرد خواندن قرآن اســـت. گفتم: «کاش یک قرآن بود تاکمی قرآن 

می خواندم.» شـــهید فرد پور در جیبش دســـت برد و یک قرآن بزرگ 

بیرون آورد. این براي من خیلی عجیب بود که او در این شـرایط جنگی و 

در عملیات، قرآن بزرگش را با خود به خط آورده بود.

باید براي درك بهتر جنگ کاري بکنیم

یکی از مشــکلات ما این است که همیشــه واقعه نگاري مان ضعیف بوده 

است. هیچ وقت از جنگ، آن طور که باید ننوشتیم و خاطرات و فضــاي 

آن زمان را منتقل نکردیم. مثلاً میتوانم به جرئت بگویم که حسینیه لشگر 

17 یکی از مقدس ترین مکان هاي ایران است. متأسفانه مقدس بودن این 

مکان ها به جامعه فعلی منتقل نشـــده است. گرچه برنامه هاي راهیان نور 

مؤثر بوده است ولی این به علت این که توسط خود بســــــیجیان به مردم 

بازگو نشده است مردم ما خیلی جنگ را درك نکردند. حرکتهاي شهید 

مرتضـــــی آوینی در این راستا خیلی کمک کننده بود ولی هنرمندان ما 

نتوانستند مانند او در این زمینه نقشی ایفا کنند. اگر چیزي هم تا به حال در 

جامعه وجود دارد، توســط خانواده هایی اســت که خودشــان جنگ را 

لمس کرده اند و این براي جامعه ما خوب نیسـت. چراکه باگذشت زمان 
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از یک گردان فقط 20 نفر باقی ماندند

در عملیات بدر شـهیدي بود به نام فردپور (اگر اشــتباه نکنم). ما در تنگنا 

قرارگرفته بودیم. فضـــاي بین هور و رود دجله یک فضـــاي حدوداً سه 

کیلومتري بود. گردان هاي لشـگر در این فضـا مســتقر شد و دائماً پاتک 

هاي دشـــمن را جواب می دادیم. من ازنظر محل اســـتقرار نزدیک رود 

دجله بودم در طی 2 الی 3 روز آن قدر پاتک هاي دشــمن ما را زمین گیر 

کرده بود که تعدادي زیادي شـهید و زخمی شــده بودند و آتش آن قدر 

سنگین بود که هیچ کس نمی توانسـت از سنگر خود خارج شود. یکی از 

بچه هاي لشگر را شب آخر دیدم. گفت: احمد میدانی چند نفر ماندهاند؟ 

گفتم: نه! گفت فقط 20 نفر. از مجموع نیروهاي لشـگر که عملیات کرده 

بودند فقط 20 نفر مانده بودند.

قرآن در عملیات/ 21 نفري که سه هزار نفر دیده شدند

در همین شـــب آخر که 20 نفر باقیمانده بودیم. یک مرتبه دیدم که یک 

بالگـرد آمد و دور زد و رفت. ما فکـر کـردیم که اینها آمدند و دیدند که 

دیگر هیچ کس نیســــت، الآن هم می آیند و ما را می برند؛ اما بعد دیدیم 

که عراق دارد عقب نشـینی میکرد! هرچه فکر کردیم متوجه نشـدیم که 

این عقب نشینی براي چیست! فقط دیدم که ارتش خودمان نیروهایش را 

به منطقه آورد؛ یعنی نیروهاي ارتش به ما 20 نفر اضــــــافه شـــــــدند و 

نیروهایشـان در منطقه مسـتقر شدند. پیغام دادند که بسـیجیها بروند عقب. 

فرمانده ارتشــــی تا آخر خط آمد و به ما گفت جمع کنید و بروید. براي 

بازگشـت از منطقه هور، دو قایق بیشــتر نبودیم. جمع شدیم و برگشــتیم 
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عقب و آمدیم قم.

 فرمانده لشـــگر در ختم شهداي مســـجد شاه مردان، داستانی را تعریف 

کرد. آن هایی که شــــــب آخر بودند، دیدند که بالگردي آمد. مابعدها 

موفق شـدیم بالگرد را بزنیم و خلبانش را گرفتیم. (البته ظاهراً زدن بالگرد 

و گرفتن خلبان، در پرواز بعدي بود نه همان پروازي که ما دیدیم). خلبان 

براي ما تعریف کرد که وقتی براي شناسایی آمدیم، دیدیم در فاصـله بین 

هور و دجله (فاصـــــله 3 کیلومتري) به اندازه هزاران نیرو آماده عملیات 

هستند. آن ها گزارش حضـور هزاران نیرو را بهجاي 20 نیرو داده بودند و 

به همین علت هم عقب نشـــــینی کرده بودند و این اعجازي است که در 

قرآن آمده است.

شهید علی فردپور همانجا کنار من شهید شد. قبل از شهادت ایشــان و آن 

زمان که عرصه به همه ما خیلی تنگ شده بود. دیدم تنها چیزي که آرامم 

می کرد خواندن قرآن اســـت. گفتم: «کاش یک قرآن بود تاکمی قرآن 

می خواندم.» شـــهید فرد پور در جیبش دســـت برد و یک قرآن بزرگ 

بیرون آورد. این براي من خیلی عجیب بود که او در این شـرایط جنگی و 

در عملیات، قرآن بزرگش را با خود به خط آورده بود.

باید براي درك بهتر جنگ کاري بکنیم

یکی از مشــکلات ما این است که همیشــه واقعه نگاري مان ضعیف بوده 

است. هیچ وقت از جنگ، آن طور که باید ننوشتیم و خاطرات و فضــاي 

آن زمان را منتقل نکردیم. مثلاً میتوانم به جرئت بگویم که حسینیه لشگر 

17 یکی از مقدس ترین مکان هاي ایران است. متأسفانه مقدس بودن این 

مکان ها به جامعه فعلی منتقل نشـــده است. گرچه برنامه هاي راهیان نور 

مؤثر بوده است ولی این به علت این که توسط خود بســــــیجیان به مردم 

بازگو نشده است مردم ما خیلی جنگ را درك نکردند. حرکتهاي شهید 

مرتضـــــی آوینی در این راستا خیلی کمک کننده بود ولی هنرمندان ما 

نتوانستند مانند او در این زمینه نقشی ایفا کنند. اگر چیزي هم تا به حال در 

جامعه وجود دارد، توســط خانواده هایی اســت که خودشــان جنگ را 

لمس کرده اند و این براي جامعه ما خوب نیسـت. چراکه باگذشت زمان 
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از یک گردان فقط 20 نفر باقی ماندند

در عملیات بدر شـهیدي بود به نام فردپور (اگر اشــتباه نکنم). ما در تنگنا 

قرارگرفته بودیم. فضـــاي بین هور و رود دجله یک فضـــاي حدوداً سه 

کیلومتري بود. گردان هاي لشـگر در این فضـا مســتقر شد و دائماً پاتک 

هاي دشـــمن را جواب می دادیم. من ازنظر محل اســـتقرار نزدیک رود 

دجله بودم در طی 2 الی 3 روز آن قدر پاتک هاي دشــمن ما را زمین گیر 

کرده بود که تعدادي زیادي شـهید و زخمی شــده بودند و آتش آن قدر 

سنگین بود که هیچ کس نمی توانسـت از سنگر خود خارج شود. یکی از 

بچه هاي لشگر را شب آخر دیدم. گفت: احمد میدانی چند نفر ماندهاند؟ 

گفتم: نه! گفت فقط 20 نفر. از مجموع نیروهاي لشـگر که عملیات کرده 

بودند فقط 20 نفر مانده بودند.

قرآن در عملیات/ 21 نفري که سه هزار نفر دیده شدند

در همین شـــب آخر که 20 نفر باقیمانده بودیم. یک مرتبه دیدم که یک 

بالگـرد آمد و دور زد و رفت. ما فکـر کـردیم که اینها آمدند و دیدند که 

دیگر هیچ کس نیســــت، الآن هم می آیند و ما را می برند؛ اما بعد دیدیم 

که عراق دارد عقب نشـینی میکرد! هرچه فکر کردیم متوجه نشـدیم که 

این عقب نشینی براي چیست! فقط دیدم که ارتش خودمان نیروهایش را 

به منطقه آورد؛ یعنی نیروهاي ارتش به ما 20 نفر اضــــــافه شـــــــدند و 

نیروهایشـان در منطقه مسـتقر شدند. پیغام دادند که بسـیجیها بروند عقب. 

فرمانده ارتشــــی تا آخر خط آمد و به ما گفت جمع کنید و بروید. براي 

بازگشـت از منطقه هور، دو قایق بیشــتر نبودیم. جمع شدیم و برگشــتیم 
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مقدمه:

اصغر رضایی دوست یکی از کارمندان پرتلاش دانشگاه و دانشـجوي ترم 

سوم حسابداري است. علاقه به جمهوري اسلامی و جا نفشانی براي اسلام 

از کودکی در خانواد هاش وجود داشـــت. وقتی د هســــاله بود پدرش به 

شهادت م یرسد. مثل خیلی از رزمندگان هم سن سالش تاریخ تولدش را 

تغییر م یدهد تا بتواند به جبهه اعزام شـــود. به دلیل شــــدت مجروحیت 

ب هخصوص جراحت شیمیایی سالی چند بار در بیمارستان بستري م یشود. 

آرزوي قلب یاش شـهادت اسـت و از خانواد هاش به خاطر تحمل شــرایط 

مجروحیتش قدردانی م یکند.

با ســــــلام و عرض احترام، لطفاً 

خودتان را معرفی کنید؟

اصغر رضایی دوست هستم، متولد 1351 

که در خانواده مذهبی در روسـتاي فتیده 

شــهرســتان لنگرود به دنیا آمدم. ســـال 

1370 ازدواج کـردم و داراي دو فـرزند، 

یک دختر و یک پسر هسـتم. چهار برادر 

و دو خواهر دارم که یکی از بـرادرانم در 

کربلاي 5 جانباز شدند.

  مادرم در قید حیات هسـتند، پدرم (شهید عباس رضایی دوست) عضــو 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و در خانواد هاي فقیر زندگی م یکرد. به 

خاطر فقر مالی از کودکی مشـــغول کار شد تا بتواند ب هصورت مســـتقل 

زندگی خود را اداره کند. ایشــــان نتوانســــته بود به مدرسه برود، سواد 

خواندن و نوشتن نداشت و با کشـاورزي زندگی را سپري م یکرد. اوایل 

سـال 1342 در حال اقامه نماز به امامت امام خمینی دسـتگیر و براي مدتی 

روانه زندان شد.

��� ��� ت � ی دو � رضا ھارم: آ�ی ا ل 
فرزند معزز شهید و جانباز هشت سال دفاع مقدس

وقایع به فراموشی سـپرده می شـوند. اي کاش برنامه هایی داشـتیم که می 

توانسـتیم در آنها کاري کنیم خانواده هایی که جنگ را لمس نکرده اند، 

آن را درك کنند. البته اصلاً آن فضـا قابل انتقال نیســت و این کار سختی 

است. فعالیت ها و گردهمایی هایی که برگزار می شـود، باعث می شـود 

که حداقل این موضوع بین خود رزمنده هايآن سالها به فراموشی سپرده 

نشود. زنده نگه داشتن خاطرات، خیلی مؤثر است.

حفظ آمادگی جسمی و معنوي دانشگاهیان بسیجی

برنامه هاي ورزشی که براي سلامت جســمی ایثارگران گذاشته اید، اگر 

تداوم پیدا کند بســـیار مفید است. مثل برنامه هاي کوهنوردي و شنا. البته 

اگر گروه بســـــــیجیان باهم در این برنامه ها شرکت داشته باشند تداعی 

کننده سال هاي جبهه هم هســـت. ازلحاظ معنوي هم برنامه هاي مذهبی 

گروهی مثل سفر به مشــــهد مقدس و عتبات یا برنامه حج می تواند مؤثر 

باشد. چون فضاي با معنویت این سفرها تداعی کننده دوران دفاع مقدس 

اسـت. براي مثال خود بنده وقتی از ســفرهاي زیارتی برمی گردم گویا از 

جبهه برگشـــــته ام. به خاطر این که در یک فضـــــاي کاملاً معنوي قرار 

ام. گرفته 
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مقدمه:

اصغر رضایی دوست یکی از کارمندان پرتلاش دانشگاه و دانشـجوي ترم 

سوم حسابداري است. علاقه به جمهوري اسلامی و جا نفشانی براي اسلام 

از کودکی در خانواد هاش وجود داشـــت. وقتی د هســــاله بود پدرش به 

شهادت م یرسد. مثل خیلی از رزمندگان هم سن سالش تاریخ تولدش را 

تغییر م یدهد تا بتواند به جبهه اعزام شـــود. به دلیل شــــدت مجروحیت 

ب هخصوص جراحت شیمیایی سالی چند بار در بیمارستان بستري م یشود. 

آرزوي قلب یاش شـهادت اسـت و از خانواد هاش به خاطر تحمل شــرایط 

مجروحیتش قدردانی م یکند.

با ســــــلام و عرض احترام، لطفاً 

خودتان را معرفی کنید؟

اصغر رضایی دوست هستم، متولد 1351 

که در خانواده مذهبی در روسـتاي فتیده 

شــهرســتان لنگرود به دنیا آمدم. ســـال 

1370 ازدواج کـردم و داراي دو فـرزند، 

یک دختر و یک پسر هسـتم. چهار برادر 

و دو خواهر دارم که یکی از بـرادرانم در 

کربلاي 5 جانباز شدند.

  مادرم در قید حیات هسـتند، پدرم (شهید عباس رضایی دوست) عضــو 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و در خانواد هاي فقیر زندگی م یکرد. به 

خاطر فقر مالی از کودکی مشـــغول کار شد تا بتواند ب هصورت مســـتقل 

زندگی خود را اداره کند. ایشــــان نتوانســــته بود به مدرسه برود، سواد 

خواندن و نوشتن نداشت و با کشـاورزي زندگی را سپري م یکرد. اوایل 

سـال 1342 در حال اقامه نماز به امامت امام خمینی دسـتگیر و براي مدتی 

روانه زندان شد.

��� ��� ت � ی دو � رضا ھارم: آ�ی ا ل 
فرزند معزز شهید و جانباز هشت سال دفاع مقدس

وقایع به فراموشی سـپرده می شـوند. اي کاش برنامه هایی داشـتیم که می 

توانسـتیم در آنها کاري کنیم خانواده هایی که جنگ را لمس نکرده اند، 

آن را درك کنند. البته اصلاً آن فضـا قابل انتقال نیســت و این کار سختی 

است. فعالیت ها و گردهمایی هایی که برگزار می شـود، باعث می شـود 

که حداقل این موضوع بین خود رزمنده هايآن سالها به فراموشی سپرده 

نشود. زنده نگه داشتن خاطرات، خیلی مؤثر است.

حفظ آمادگی جسمی و معنوي دانشگاهیان بسیجی

برنامه هاي ورزشی که براي سلامت جســمی ایثارگران گذاشته اید، اگر 

تداوم پیدا کند بســـیار مفید است. مثل برنامه هاي کوهنوردي و شنا. البته 

اگر گروه بســـــــیجیان باهم در این برنامه ها شرکت داشته باشند تداعی 

کننده سال هاي جبهه هم هســـت. ازلحاظ معنوي هم برنامه هاي مذهبی 

گروهی مثل سفر به مشــــهد مقدس و عتبات یا برنامه حج می تواند مؤثر 

باشد. چون فضاي با معنویت این سفرها تداعی کننده دوران دفاع مقدس 

اسـت. براي مثال خود بنده وقتی از ســفرهاي زیارتی برمی گردم گویا از 

جبهه برگشـــــته ام. به خاطر این که در یک فضـــــاي کاملاً معنوي قرار 

ام. گرفته 
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بار اولی که ب هعنوان امدادگر اعزام شـدم در تیپ قائم در ســلیمانیه عراق 

مسـتقر بودیم. یادم هسـت در اولین روزهاي حضـور در خط مقدم جبهه، 

کمی دورتر از سنگر ما چند نفر از همرزمان در سنگر کمین مسـتقر بودند 

که یکی از برادرها به دلیل ب یاحتیاطی ضـــامن نارنجک را رها م یکند و 

بعد مجبور به پرتاب آن م یشود که متأسفانه نارنجک در جمع دیگري از 

دوستان افتاده در ی کلحظه شـهید رهبر، خود را روي نارنجک م یاندازد 

تا با تکه تک شدن بدنش مانع آسیب رسیدن و کشته شدن سایر همرزمان 

شود. خداوند با اربابش اباعبدالله (ع) محشورش نماید. وقتی بالاي سرش 

رسیدم کاري از ما ساخته نبود. تنها کاري که توانستم انجام بدهم این بود 

که تک ههاي بدن مطهرش را در یک پتو جمع کرده و به بیمارستان مریوان 

تحویل دهیم.

 اعزام بعدي در بهمن سال 66 بود که به گردان کمیل از لشـــــــکر قدس 

پیوستم. این بار در گردان کمیل تیربارچی بودم.

 در تاریخ 24 اســفند 66 به حلبچه اعزام شــدیم تا در عملیات والفجر 10 

شرکت نماییم و در آن حمله شیمیایی شدم. بعدازاین اتفاق در خط مقدم 

ماندیم تا عملیات والفجر 10 در تاریخ فروردین 67 در سـلیمانیه عراق در 

بانه بنوك انجام شد.
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بعد از پیروزي انقلاب اسلامی مسـئولیت آموزش نظامی پادگان نوشهر را 

به عهده داشت و در سا لهاي 1359 تا 1361 چندین بار به جبهه اعزام شد 

و درنهایت در تاریخ 12 اســفند 61 زمانی که من د هســـاله بودم به درجه 

شهادت رسید.

دوران تحصـــــیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را کجا 

گذراندید؟

دوران ابتدایی تا کلاس دوم راهنمایی را در همان روستاي خودمان درس 

خواندم و از دوم راهنمایی به جبهه اعزام شدم. بعد از تصــــویب قطعنامه 

598 و اتمام جنگ ادامه تحصیل داده و ه مزمان ب هعنوان کارمند دانشگاه 

علوم پزشکی تهران استخدام شدم و در حوزه حراست دانشـگاه مشـغول 

کار شــدم. دیپلم را در مدرســه ایثار گران اخذ کردم و در حال حاضـــر 

دانشجوي ترم 3 رشته حسابداري دولتی دانشگاه تهران هستم.

لطفاً از چگونگی اعزام خود به جبهه برایمان تعریف کنید؟

در خانواد هاي متولد و پــــــرور شیافت هام که علاقه خدمت ب هنظام مقدس 

جمهوري اسلامی و اسلام از کودکی در ما شعل هور بود. پدرم پاسـدار بود 

و وقتی شهید شد بلافاصله برادرم به جبهه اعزام و او نیز مجروح شـد. من با 

دسـ تکاري شـناسـنام هام ســال تولد را به 1349 تغییر دادم و بدون اطلاع 

مادرم توسط سازمان هلا لاحمر با گذراندن دوره آموزشـی امدادگري به 

منطقه سلیمانیه عراق ب هعنوان امدادگر اعزام شدم.
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بار اولی که ب هعنوان امدادگر اعزام شـدم در تیپ قائم در ســلیمانیه عراق 

مسـتقر بودیم. یادم هسـت در اولین روزهاي حضـور در خط مقدم جبهه، 

کمی دورتر از سنگر ما چند نفر از همرزمان در سنگر کمین مسـتقر بودند 

که یکی از برادرها به دلیل ب یاحتیاطی ضـــامن نارنجک را رها م یکند و 

بعد مجبور به پرتاب آن م یشود که متأسفانه نارنجک در جمع دیگري از 

دوستان افتاده در ی کلحظه شـهید رهبر، خود را روي نارنجک م یاندازد 

تا با تکه تک شدن بدنش مانع آسیب رسیدن و کشته شدن سایر همرزمان 

شود. خداوند با اربابش اباعبدالله (ع) محشورش نماید. وقتی بالاي سرش 

رسیدم کاري از ما ساخته نبود. تنها کاري که توانستم انجام بدهم این بود 

که تک ههاي بدن مطهرش را در یک پتو جمع کرده و به بیمارستان مریوان 

تحویل دهیم.

 اعزام بعدي در بهمن سال 66 بود که به گردان کمیل از لشـــــــکر قدس 

پیوستم. این بار در گردان کمیل تیربارچی بودم.

 در تاریخ 24 اســفند 66 به حلبچه اعزام شــدیم تا در عملیات والفجر 10 

شرکت نماییم و در آن حمله شیمیایی شدم. بعدازاین اتفاق در خط مقدم 

ماندیم تا عملیات والفجر 10 در تاریخ فروردین 67 در سـلیمانیه عراق در 

بانه بنوك انجام شد.
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بعد از پیروزي انقلاب اسلامی مسـئولیت آموزش نظامی پادگان نوشهر را 

به عهده داشت و در سا لهاي 1359 تا 1361 چندین بار به جبهه اعزام شد 

و درنهایت در تاریخ 12 اســفند 61 زمانی که من د هســـاله بودم به درجه 

شهادت رسید.

دوران تحصـــــیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را کجا 

گذراندید؟

دوران ابتدایی تا کلاس دوم راهنمایی را در همان روستاي خودمان درس 

خواندم و از دوم راهنمایی به جبهه اعزام شدم. بعد از تصــــویب قطعنامه 

598 و اتمام جنگ ادامه تحصیل داده و ه مزمان ب هعنوان کارمند دانشگاه 

علوم پزشکی تهران استخدام شدم و در حوزه حراست دانشـگاه مشـغول 

کار شــدم. دیپلم را در مدرســه ایثار گران اخذ کردم و در حال حاضـــر 

دانشجوي ترم 3 رشته حسابداري دولتی دانشگاه تهران هستم.

لطفاً از چگونگی اعزام خود به جبهه برایمان تعریف کنید؟

در خانواد هاي متولد و پــــــرور شیافت هام که علاقه خدمت ب هنظام مقدس 

جمهوري اسلامی و اسلام از کودکی در ما شعل هور بود. پدرم پاسـدار بود 

و وقتی شهید شد بلافاصله برادرم به جبهه اعزام و او نیز مجروح شـد. من با 

دسـ تکاري شـناسـنام هام ســال تولد را به 1349 تغییر دادم و بدون اطلاع 

مادرم توسط سازمان هلا لاحمر با گذراندن دوره آموزشـی امدادگري به 

منطقه سلیمانیه عراق ب هعنوان امدادگر اعزام شدم.
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مرا به بیمارستان سنندج و بعدازآن به باختران و سپس به بیمارسـتان فقیهی 

شــیراز منتقل کرده بودند و در بیمارســـتان فقیهی حافظ هام را به دســـت 

آوردم. در عملیات مرصاد که با پذیرش قطعنامه همراه بود نیز حضــــور 

فعال داشتم.

 در این شرایط چگونه جراحات متعدد را تحمل م یکنید؟

از زمانی که مجروح شدم تاب هحال 15 بار مورد عمل جراحی قرارگرفت هام 

و سه بار پیوند عصب دست شد هام و از قسـم تهاي مختلف بدنم به دستم 

پیوند شــده ولی دســتم همچنان توانائی انجام فعالیت روزانه را ندارد. به 

دلیل جراحت شیمیایی در حلبچه با گاز خردل مشـکلات تنفســی شدید، 

ب یخوابی، درد قفســه سینه، خارش چشـــم و پوست با من همراه است و 

هرروز نیز با افزایش سن بیشــــــتر م یشود ب هگون هاي است که من مرتب 

درگیر مداوا در بیمارستان ساسان هسـتم و سالی چندین بار در بیمارستان 

بســـتري م یشوم ولی با هم هي این مشــــکلات لحظ هاي از رفتن به جبهه 

پشــیمان نیســـتم و اگر روزي لازم باشد دوباره به مقابله با دشمن خواهم 

رفت.

 از خانواد هام که با این شرایط من را تحمل م یکنند کمال تشـــکر رادارم 

چون ب هطور مستمر با عوارض پی شرونده جراحت خصوصاً آثار تنفسـی 

و تنگی نفس و سرفه پ یدرپی روبرو هســـتم و این امر آسایش آ نها را به 

هم م یزند.
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در این منطقه از ناحیه دست چپ دچار مجروحیت شـدید شـدم. سـاعت 

حوالی 3:30 دقیقه بعد از نیم هشــــب بود و من اشـــــتباهی ب هجاي اینکه 

عق بنشینی کنم و ب هطرف جبهه خودي برگردم به سمت نیروهاي دشمن 

رفته بودم که به لطف خدا دو نفر از برادران پاسدار من را به عقب هدایت 

کردند و تا همرزمانم براي نجات من رســیدند ســاعت 5:30 شـــده بود. 

بعدازاینکه به عقب برگشتم در کنار سنگر فرماندهی بین نیروهاي خودي 

و دشـــــمن درگیري به وجود آمده و مجدداً از ناحیه پاي چپ نیز دچار 

آسیب شدم. در همین عملیات بود که برادر محمد اصـغري خواه فرمانده 

گردان کمیل به شهادت رسید.

صبح عملیات عراق یها شـروع به پاتک شـدید کردند. منطقه را اشـغال و 

متأسفانه برخی از همرزمان مجروح که در منطقه گیر افتاده بودند را با تیر 

خلاص به شهادت رساندند. در این مدت فقط پانســــــــــمان اولیه روي 

جراحتم تعویض م یشد و به دلیل شرایط کوهسـتانی منطقه اقدام درمانی 

دیگري مقدور نبود. به همین دلیل بنا شـد با تراکتور به عقب منتقل شـوم. 

در زمان انتقال از مســــــیر صع بالعبور، هواپیماي دشمن منطقه را مورد 

بمباران قرارداد و من از روي تراکتور پرت و ب یهوش شـــــدم. بعدازآن 

دیگر تا 40 روز بعدازآن حادثه را به یاد نمـ یآورم. در این مدت حافظ هام 

را ازدســ تداده بودم و هی چچیز را به خاطر نم یآوردم. بعدها فهمیدم که 
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مرا به بیمارستان سنندج و بعدازآن به باختران و سپس به بیمارسـتان فقیهی 

شــیراز منتقل کرده بودند و در بیمارســـتان فقیهی حافظ هام را به دســـت 

آوردم. در عملیات مرصاد که با پذیرش قطعنامه همراه بود نیز حضــــور 

فعال داشتم.

 در این شرایط چگونه جراحات متعدد را تحمل م یکنید؟

از زمانی که مجروح شدم تاب هحال 15 بار مورد عمل جراحی قرارگرفت هام 

و سه بار پیوند عصب دست شد هام و از قسـم تهاي مختلف بدنم به دستم 

پیوند شــده ولی دســتم همچنان توانائی انجام فعالیت روزانه را ندارد. به 

دلیل جراحت شیمیایی در حلبچه با گاز خردل مشـکلات تنفســی شدید، 

ب یخوابی، درد قفســه سینه، خارش چشـــم و پوست با من همراه است و 

هرروز نیز با افزایش سن بیشــــــتر م یشود ب هگون هاي است که من مرتب 

درگیر مداوا در بیمارستان ساسان هسـتم و سالی چندین بار در بیمارستان 

بســـتري م یشوم ولی با هم هي این مشــــکلات لحظ هاي از رفتن به جبهه 

پشــیمان نیســـتم و اگر روزي لازم باشد دوباره به مقابله با دشمن خواهم 

رفت.

 از خانواد هام که با این شرایط من را تحمل م یکنند کمال تشـــکر رادارم 

چون ب هطور مستمر با عوارض پی شرونده جراحت خصوصاً آثار تنفسـی 

و تنگی نفس و سرفه پ یدرپی روبرو هســـتم و این امر آسایش آ نها را به 

هم م یزند.
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در این منطقه از ناحیه دست چپ دچار مجروحیت شـدید شـدم. سـاعت 

حوالی 3:30 دقیقه بعد از نیم هشــــب بود و من اشـــــتباهی ب هجاي اینکه 

عق بنشینی کنم و ب هطرف جبهه خودي برگردم به سمت نیروهاي دشمن 

رفته بودم که به لطف خدا دو نفر از برادران پاسدار من را به عقب هدایت 

کردند و تا همرزمانم براي نجات من رســیدند ســاعت 5:30 شـــده بود. 

بعدازاینکه به عقب برگشتم در کنار سنگر فرماندهی بین نیروهاي خودي 

و دشـــــمن درگیري به وجود آمده و مجدداً از ناحیه پاي چپ نیز دچار 

آسیب شدم. در همین عملیات بود که برادر محمد اصـغري خواه فرمانده 

گردان کمیل به شهادت رسید.

صبح عملیات عراق یها شـروع به پاتک شـدید کردند. منطقه را اشـغال و 

متأسفانه برخی از همرزمان مجروح که در منطقه گیر افتاده بودند را با تیر 

خلاص به شهادت رساندند. در این مدت فقط پانســــــــــمان اولیه روي 

جراحتم تعویض م یشد و به دلیل شرایط کوهسـتانی منطقه اقدام درمانی 

دیگري مقدور نبود. به همین دلیل بنا شـد با تراکتور به عقب منتقل شـوم. 

در زمان انتقال از مســــــیر صع بالعبور، هواپیماي دشمن منطقه را مورد 

بمباران قرارداد و من از روي تراکتور پرت و ب یهوش شـــــدم. بعدازآن 

دیگر تا 40 روز بعدازآن حادثه را به یاد نمـ یآورم. در این مدت حافظ هام 

را ازدســ تداده بودم و هی چچیز را به خاطر نم یآوردم. بعدها فهمیدم که 
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اما خاطره دیگري که شاید لبخند هم بر روي لبانتان بنشــاند این است که 

وقتی تیر خوردم مد تزمان زیادي ب یهوش شــــدم وقتی به هوش آمدم 

دیدم هی چکس نیســت و هیچ خبري از نیروهاي خودي نیســـت با خودم 

فکر کردم آیا م یشـــــــود در این لحظه امام زمان (عج) را زیارت کنم، 

چنددقیق هاي صبر کردم ولی اتفاقی نیفتاد، با خودم گفتم پا شو خودت را 

نجات بده امام زمان دیدن ظرفیت، آمادگی و سـعادت م یخواهد که من 

هی چکدام از آ نها را نداشتم.

چگونه م یتوان تفکر ایثار و ایثارگري را به دیگران معـرفـی 

کرد؟

ما باید ارز شها را حفظ کنیم و بر ســــر دیگران منت نگذاریم که ما این 

کار را کــردیم چون در آن زمان همه درگیــر جنگ بودند و همه وظیفه 

خود م یدانســتند. باید واقعی تها را به مردم گفت. برنام ههاي تلویزیونی، 

نوشتن خاطرات و انتقال آ نها به نسل بعد به نظرم بسیار تأثیرگذار است.

چه افرادي در زندگی شما تأثیرگذار بودند؟

 آقاي بوستان از همکاران حسـابدار دانشـگاه، مشــوق اصلی من در ادامه 

تحصــیل بودند و آقاي میرخانی که خود نیز از جانبازان عزیز دانشـــگاه 

هستند. 

به نظر شما براي حفظ سلامتی جســـــمی و روحیه جانبازان 

چ هکار باید انجام داد؟

ورزش. من براي مدتی مربی کون گفو باشگاه ایثار در حصـــارك کرج 

بودم.
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آیا در زمان جنگ به ایام بعد از جنگ ه مفکر م یکردید؟

 نه من جزو کســانی بودم که اصلاً فکر نم یکردم که در زمان جنگ زنده 

بمانم براي همین اصــلاً به بعد از جنگ و اتفاقاتی که شــاید بعد از جنگ 

بیفتد فکر نم یکردم. 

آیا از وضـــعیت همرزمان و دوســـتان دوران جنگ مطلع 

هستید؟

بله یکی از دوستان ه مسنگرم که ایشان هم جانباز بودند (همراه با بغض و 

اندوه) و شـهید شـدند آقاي عباس ابراهیم پور بود.آقاي رضـا اولیایی که 

در دانشــگاه علوم پزشکی گیلان مشــغول خدمت هســـتند و آقاي علی 

حسـین پور که در سپاه پاسداران مســتقرند و آقاي عل یاکبري در نیروي 

انتظامی از دوستان خوب و صمیمی من هستند.

لطفاً خاطر هاي از آن دوران خصوصاً ش بهاي عملیات براي 

ما تعریف کنید؟

در عملیات والفجر 10، از لشـــــــکر قدس گیلان 3 گردان شامل گردان 

حضــرت محمد رسو لالله (ص)، گردان کمیل و گردان حضـــرت امام 

حسـین (ع) در منطقه عملیاتی ما شرکت داشتند. گردان محمد رسو لالله 

و امام حســــــــین (ع) از دو طرف عملیات را شروع کرده بودند و ما نیز 

بعدازآن از منطق هي وســـــط عملیات را آغاز کردیم اما یکی از اتفاقات 

تلخی که افتاد این بود که همرزمی به نام شــهید مهرنوش داشـــتیم که از 

بچ ههاي تالش بود. این بند هي خدا جهت پشـتیبانی نیروهاي خودي سعی 

در بالا آمدن از قله را داشت که مورد اصابت تیر مســـتقیم قرارگرفته و به 

شهادت رسید.

 58 / فصل چهارم:  آقاي اصغر رضایی دوست



اما خاطره دیگري که شاید لبخند هم بر روي لبانتان بنشــاند این است که 

وقتی تیر خوردم مد تزمان زیادي ب یهوش شــــدم وقتی به هوش آمدم 

دیدم هی چکس نیســت و هیچ خبري از نیروهاي خودي نیســـت با خودم 

فکر کردم آیا م یشـــــــود در این لحظه امام زمان (عج) را زیارت کنم، 

چنددقیق هاي صبر کردم ولی اتفاقی نیفتاد، با خودم گفتم پا شو خودت را 

نجات بده امام زمان دیدن ظرفیت، آمادگی و سـعادت م یخواهد که من 

هی چکدام از آ نها را نداشتم.

چگونه م یتوان تفکر ایثار و ایثارگري را به دیگران معـرفـی 

کرد؟

ما باید ارز شها را حفظ کنیم و بر ســــر دیگران منت نگذاریم که ما این 

کار را کــردیم چون در آن زمان همه درگیــر جنگ بودند و همه وظیفه 

خود م یدانســتند. باید واقعی تها را به مردم گفت. برنام ههاي تلویزیونی، 

نوشتن خاطرات و انتقال آ نها به نسل بعد به نظرم بسیار تأثیرگذار است.

چه افرادي در زندگی شما تأثیرگذار بودند؟

 آقاي بوستان از همکاران حسـابدار دانشـگاه، مشــوق اصلی من در ادامه 

تحصــیل بودند و آقاي میرخانی که خود نیز از جانبازان عزیز دانشـــگاه 

هستند. 

به نظر شما براي حفظ سلامتی جســـــمی و روحیه جانبازان 

چ هکار باید انجام داد؟

ورزش. من براي مدتی مربی کون گفو باشگاه ایثار در حصـــارك کرج 

بودم.
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آیا در زمان جنگ به ایام بعد از جنگ ه مفکر م یکردید؟

 نه من جزو کســانی بودم که اصلاً فکر نم یکردم که در زمان جنگ زنده 

بمانم براي همین اصــلاً به بعد از جنگ و اتفاقاتی که شــاید بعد از جنگ 

بیفتد فکر نم یکردم. 

آیا از وضـــعیت همرزمان و دوســـتان دوران جنگ مطلع 

هستید؟

بله یکی از دوستان ه مسنگرم که ایشان هم جانباز بودند (همراه با بغض و 

اندوه) و شـهید شـدند آقاي عباس ابراهیم پور بود.آقاي رضـا اولیایی که 

در دانشــگاه علوم پزشکی گیلان مشــغول خدمت هســـتند و آقاي علی 

حسـین پور که در سپاه پاسداران مســتقرند و آقاي عل یاکبري در نیروي 

انتظامی از دوستان خوب و صمیمی من هستند.

لطفاً خاطر هاي از آن دوران خصوصاً ش بهاي عملیات براي 

ما تعریف کنید؟

در عملیات والفجر 10، از لشـــــــکر قدس گیلان 3 گردان شامل گردان 

حضــرت محمد رسو لالله (ص)، گردان کمیل و گردان حضـــرت امام 

حسـین (ع) در منطقه عملیاتی ما شرکت داشتند. گردان محمد رسو لالله 

و امام حســــــــین (ع) از دو طرف عملیات را شروع کرده بودند و ما نیز 

بعدازآن از منطق هي وســـــط عملیات را آغاز کردیم اما یکی از اتفاقات 

تلخی که افتاد این بود که همرزمی به نام شــهید مهرنوش داشـــتیم که از 

بچ ههاي تالش بود. این بند هي خدا جهت پشـتیبانی نیروهاي خودي سعی 

در بالا آمدن از قله را داشت که مورد اصابت تیر مســـتقیم قرارگرفته و به 

شهادت رسید.
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گفتگوي دفتر امور ایثارگران با دانشـجوي دکترا جناب آقاي قلی نژاد به 
مناسبت 26 مرداد سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی 

 لطفاً خودتان را معرفی کنید؟

 با سلام، عل یقلی نژاد هســــتم متولد سال 1346 که در یکی از روستاهاي 
اطراف اردبیل در خانواده معمولی ازنظـر مادي به دنیا آمدم. پدر و مادرم 
خوشبختانه در قید حیات هســــتند و 3 برادر دارم و بزر گترین پســـــر 

خانواده هستم و در سال 1375 ازدواج کردم.

دوران ابتدایی و راهنمایی خود را چگونه گذراند هاید؟

دوران ابتدایی و راهنمایی را در محل تولدم اطراف اردبیل دبســـتان امید 
گذراندم. دوران راهنمایی هنوز تمام نشده بود که به دلیل شرایط موجود 

�� ق���� ی �اد  ع� ی  م:  ل 
 آزاده جانباز گرامی آقاي قلی نژاد کارمند مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) 

تقریبا حدود 7 سالی در اسارت بودم

بزر گترین آرزویتان چیست؟

شهادت و دیدار با رهبرم. امیدوارم دانشــگاه هر چه زودتر امکان دیدار با 

مقام معظم رهبري را براي ما فراهم کند.

 سخن آخر:

سعی کنیم خوب باشیم، سعی کنیم طوري زندگی کنیم که دیگران از ما 

سرمشـق خوب بودن بگیرند. عزت و افتخار امروز نظام جمهوري اسلامی 

ایران در جهان مرهون فداکار يها و ایثارگر يهاي شهدا است.
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گفتگوي دفتر امور ایثارگران با دانشـجوي دکترا جناب آقاي قلی نژاد به 
مناسبت 26 مرداد سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی 

 لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
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اطراف اردبیل در خانواده معمولی ازنظـر مادي به دنیا آمدم. پدر و مادرم 
خوشبختانه در قید حیات هســــتند و 3 برادر دارم و بزر گترین پســـــر 

خانواده هستم و در سال 1375 ازدواج کردم.

دوران ابتدایی و راهنمایی خود را چگونه گذراند هاید؟

دوران ابتدایی و راهنمایی را در محل تولدم اطراف اردبیل دبســـتان امید 
گذراندم. دوران راهنمایی هنوز تمام نشده بود که به دلیل شرایط موجود 

�� ق���� ی �اد  ع� ی  م:  ل 
 آزاده جانباز گرامی آقاي قلی نژاد کارمند مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) 

تقریبا حدود 7 سالی در اسارت بودم

بزر گترین آرزویتان چیست؟

شهادت و دیدار با رهبرم. امیدوارم دانشــگاه هر چه زودتر امکان دیدار با 

مقام معظم رهبري را براي ما فراهم کند.

 سخن آخر:

سعی کنیم خوب باشیم، سعی کنیم طوري زندگی کنیم که دیگران از ما 

سرمشـق خوب بودن بگیرند. عزت و افتخار امروز نظام جمهوري اسلامی 

ایران در جهان مرهون فداکار يها و ایثارگر يهاي شهدا است.
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کنکور به دلیل مشـــــغله کاري زیاد و کارهاي متفرقه نتوانســــــتم رتبه 
موردنظر براي پزشکی را کســــــــــب کنم و بین دو رشته انتخابی خود 

درنهایت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی را انتخاب کردم.

چه شد که به جبهه رفتید؟

در زمان جنگ یک فضـایی در کل کشـور ایجادشده بود و خبرهایی که 
از جبه هها م یآمد و جنایت عراق در شــهرهاي اشــغالی، غیرت ایرانی و 

دینی ما اجازه نم یداد که در خانه بنشــــینیم و نگاه کنیم. خانواده با اعزام 
من به جبهه به دلیل اینکه فــــرزند بــــزرگ خانواده و کمک حال بودم 

مخالف بود.

بنابراین من دور از چشــــم خانواده اعزام شدم. قبل از اعزامم به جبهه در 
انجمن اسلامی و بســــیج فعالیت م یکردم. دور ههاي آموزشی را نیز طی 
کرده بودم (دور ههاي آشـنایی با سـلاح و هر آنچه براي رفتن به جبهه نیاز 

بود). علایق دینی، مذهبی و وط ندوستی باعث شد که من به جبهه بروم.

وقایع جنگ و حضورتان در جبهه را براي ما بازگو کنید؟

زمانی که جنگ شرو عشده بود تقریباً 14- 15 سـال داشـتم و زمانی که به 
جبهه اعزام شدم در سال 1362، 16 سال داشتم.

 برگ ههاي مربوطه به اعزام را پر کردم و خودم جاي پدرم انگشــت زدم و 
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و مشـکلات مجبور به ترك تحصـیل شدم و بعد از دوران جبهه و اسارت 
ادامه تحصـــــــــــیل دادم. دوره متوسطه را در مدرسه ایثارگران اردبیل 

گذراندم.

در چه رشت هاي تحصـــی لکرد هاید و اکنون در چه زمین هاي 
فعالیت دارید؟

کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در دانشـــــگاه 
علوم پزشکی ایران سپري شد. دوره کارشناسی ارشد را در همین رشـته و 

در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال گذراندم و در حال حاضر دانشـجوي 
PHD  واحد علوم و تحقیقات هســتم و در بیمارستان امام خمینی هم با 

سمت کارشناس امور بیمارستا نها مشغول به کار هستم.

چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟

ازآنجای یکه رشـــته من تجربی بود به پزشـــکی علاق همند بودم. در زمان 

فصل پنجم: آقاي علی قلی نژاد 62 / 



کنکور به دلیل مشـــــغله کاري زیاد و کارهاي متفرقه نتوانســــــتم رتبه 
موردنظر براي پزشکی را کســــــــــب کنم و بین دو رشته انتخابی خود 

درنهایت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی را انتخاب کردم.

چه شد که به جبهه رفتید؟

در زمان جنگ یک فضـایی در کل کشـور ایجادشده بود و خبرهایی که 
از جبه هها م یآمد و جنایت عراق در شــهرهاي اشــغالی، غیرت ایرانی و 

دینی ما اجازه نم یداد که در خانه بنشــــینیم و نگاه کنیم. خانواده با اعزام 
من به جبهه به دلیل اینکه فــــرزند بــــزرگ خانواده و کمک حال بودم 

مخالف بود.

بنابراین من دور از چشــــم خانواده اعزام شدم. قبل از اعزامم به جبهه در 
انجمن اسلامی و بســــیج فعالیت م یکردم. دور ههاي آموزشی را نیز طی 
کرده بودم (دور ههاي آشـنایی با سـلاح و هر آنچه براي رفتن به جبهه نیاز 

بود). علایق دینی، مذهبی و وط ندوستی باعث شد که من به جبهه بروم.

وقایع جنگ و حضورتان در جبهه را براي ما بازگو کنید؟

زمانی که جنگ شرو عشده بود تقریباً 14- 15 سـال داشـتم و زمانی که به 
جبهه اعزام شدم در سال 1362، 16 سال داشتم.

 برگ ههاي مربوطه به اعزام را پر کردم و خودم جاي پدرم انگشــت زدم و 
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و مشـکلات مجبور به ترك تحصـیل شدم و بعد از دوران جبهه و اسارت 
ادامه تحصـــــــــــیل دادم. دوره متوسطه را در مدرسه ایثارگران اردبیل 

گذراندم.

در چه رشت هاي تحصـــی لکرد هاید و اکنون در چه زمین هاي 
فعالیت دارید؟

کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در دانشـــــگاه 
علوم پزشکی ایران سپري شد. دوره کارشناسی ارشد را در همین رشـته و 

در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال گذراندم و در حال حاضر دانشـجوي 
PHD  واحد علوم و تحقیقات هســتم و در بیمارستان امام خمینی هم با 

سمت کارشناس امور بیمارستا نها مشغول به کار هستم.

چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟

ازآنجای یکه رشـــته من تجربی بود به پزشـــکی علاق همند بودم. در زمان 
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بعد از آن در مرحله سوم عملیات والفجر 4 شرکت کردم و جزو نیروهاي 
پیاده و ت کتیرانداز بود.

در ارتفاعات کان یمانگا اطراف شــــهر پنچوین عراق به دشــــمن حمله 
کردیم و فرداي صــــبح آن شـــــب دشـــــمن پاتک زد که تعدادي از 

همرزمانمان به شـهادت رسـیدند، ما دو نفر بودیم که در این منطقه اســیر 
شدیم و نیروهاي دشمن از پشت به سمت ما آمدند و ما را اسیر کردند.   

آتش دشمن خیلی سنگین بود و هرلحظه نیز سنگی نتر م یشد. من و یکی 
از بچ هها در یک سنگر آرپ یجی بسیار کوچک بودیم و بچ هها را اطراف 
خودمان م یدیدیم که یک ییکی کم م یشـدند. یکی از دوسـتان گفت بیا 
برگردیم عقب، احسـاس نگرانی به ایشـان دست داده بود و من گفتم اگر 
ما بریم این قســمت خالی می ماند. اصرار کرد و من به ایشــان گفتم شما 
برید و بگویید یک نفر جاي شما بیاید. ایشان رفتند و دقایقی بعد یک نفر 
دیگر جایش آمد. دوســــــــــت جدید باتجرب هتر از من بود، ک مکم هوا 

روش نتر شده بود.

آتش هر لحظه سنگی نتر م یشد، شرایط طوري بود که حتی نم یتوانستیم 
سرمان را بلند کنیم، انگار همه آت شها سر ما ریخته م یشد.

یکـی از رزمنده ها گفت بـرویم پایی نتـر، من گفتم اگـر بـرویم مـ یزنند. 
ایشـــان توجه نکردند و رفتند جلوتر، در نزدیکی ما یک کانال حفر شده 
بود، نزدیک کانال که رسـید، مورد اصــابت گلوله قرار گرفت. صــداي 
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رضایتشــــــان را بدی نوسیله اعلام کردم. زمان اعزام ما را ماه محرم اعلام 
کردند.

وقتی روز اعزام فرارسید به مادرم گفتم که با بســــیج براي یک برنام هاي 
باید بروم اردبیل و به این صورت بود که من دور از چشـــــــم خانواده به 

اردبیل، ازآنجا به تبریز و پ سازآن به منطقه مریوان اعزام شدم.

 شب اول را در بسـیج ناحیه مرکز بخش ماندیم و توجیه اولیه شدیم. زمان 
اعزام ما مصـــــادف با 12 ماه محرم بود. مراسم عزاداري را بر پا کردیم و 
سین هزنان سوار ماشی نها شدیم و رفتیم به سمت سـپاه اردبیل و بعد از ظهر 

به سمت تبریز رفتیم.

پاییز بود، در سپاه تبریز وسـایل اولیه را تحویلمان دادند و پ ساز آن راهی 
مریوان شــــــــــــــدیم. 20 یا تقریباً 30 روزي بود که در منطقه بودیم و 

آموز شهاي تکمیلی را م یگذراندیم.
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بعد از آن در مرحله سوم عملیات والفجر 4 شرکت کردم و جزو نیروهاي 
پیاده و ت کتیرانداز بود.

در ارتفاعات کان یمانگا اطراف شــــهر پنچوین عراق به دشــــمن حمله 
کردیم و فرداي صــــبح آن شـــــب دشـــــمن پاتک زد که تعدادي از 

همرزمانمان به شـهادت رسـیدند، ما دو نفر بودیم که در این منطقه اســیر 
شدیم و نیروهاي دشمن از پشت به سمت ما آمدند و ما را اسیر کردند.   

آتش دشمن خیلی سنگین بود و هرلحظه نیز سنگی نتر م یشد. من و یکی 
از بچ هها در یک سنگر آرپ یجی بسیار کوچک بودیم و بچ هها را اطراف 
خودمان م یدیدیم که یک ییکی کم م یشـدند. یکی از دوسـتان گفت بیا 
برگردیم عقب، احسـاس نگرانی به ایشـان دست داده بود و من گفتم اگر 
ما بریم این قســمت خالی می ماند. اصرار کرد و من به ایشــان گفتم شما 
برید و بگویید یک نفر جاي شما بیاید. ایشان رفتند و دقایقی بعد یک نفر 
دیگر جایش آمد. دوســــــــــت جدید باتجرب هتر از من بود، ک مکم هوا 

روش نتر شده بود.

آتش هر لحظه سنگی نتر م یشد، شرایط طوري بود که حتی نم یتوانستیم 
سرمان را بلند کنیم، انگار همه آت شها سر ما ریخته م یشد.

یکـی از رزمنده ها گفت بـرویم پایی نتـر، من گفتم اگـر بـرویم مـ یزنند. 
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رضایتشــــــان را بدی نوسیله اعلام کردم. زمان اعزام ما را ماه محرم اعلام 
کردند.

وقتی روز اعزام فرارسید به مادرم گفتم که با بســــیج براي یک برنام هاي 
باید بروم اردبیل و به این صورت بود که من دور از چشـــــــم خانواده به 

اردبیل، ازآنجا به تبریز و پ سازآن به منطقه مریوان اعزام شدم.
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سین هزنان سوار ماشی نها شدیم و رفتیم به سمت سـپاه اردبیل و بعد از ظهر 

به سمت تبریز رفتیم.
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آموز شهاي تکمیلی را م یگذراندیم.
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در زندانی که به زندان 3 گوش معروف بود مسـتقر شدیم. در آنجا تقریباً 

150 نفري بودیم. ناگفته نماند ما با هر ورود و خروج به هـر مکانـی مورد 

شکنجه قرار م یگرفتیم. 2 شـب در بغداد ماندیم و از آنجا ما را به موصـل 

بردند.

علاوه بر آ ن همه خســـــــتگی اسارت و اذیت و آزار یادم م یآید که 24 

ســاعت م یشـــد که به ما چیزي براي خوردن نداده بودند در همین حین 

عراق یها داشتند ساندویچ م یخوردند. یکی از عراق یها ی کلقمه به یکی 

از بچ هها داد (لقمه خیلـــی کوچک بود) جالب اینجا بود که بااینکه لقمه 

خیلی کوچک بود باای نحال او همان را به چند قســمت تقســیم کرد و به 

چند نفر داد، عراقی که این کار را کـرده بود متعجب بود و به او گفت من 

این را فقط به تو دادم! رزمنده در جواب او گفت ما همه بـــرادریم و همه 

گرسنه...

به موصل رسیدیم. سربازان عراقی مثل یک تونل ص فکشــــیده بودند و 

آماده زدن بچ هها بودند، پس از گذشتن از تونل وارد اردوگاه موصل (4) 

شدیم. البته توي آن لحظه نم یدانستیم که آنجا کجاست، خیلی از بچ هها 

زخمی بودند و نم یتوانستند بخوابند و روي زانوهاي ما م یخوابیدند و در 

این چند روز درما ننشده بودند.

چندسـاعتی آنجا ماندیم و دوباره گفتند که باید آماده انتقال شـویم. ما را 

به حیاط اردوگاه بردند و دیدیم که از پنجره سـاختما نهاي اطراف دارند 

خط مقدم: روزهایی به بلنداي تاریخ /  67

فریادش به گوش م یرسید اما شرایط طوري نبود که ما بتوانیم خودمان را 
به او برسـانیم. در آن شـرایط امداد گري هم وجود نداشـت که به کمک 

دوستمان برود و سرانجام ایشان به شهادت رسید.

داخل ســنگر بودیم که دیدیم صــداها کم شــد و آتش خاموش شـــد. 
ی کلحظه احســاس کردم که صداي همهمه م یآید، سرمان را وقتی بلند 

کردیم دیدیم که عراق یها در فاصله 10 متري ما هستند.

احسـاس ترس نداشتم تنها فکري که در آن لحظه به یادم آمد این بود که 
یکی از دوستان قدیم یام که مفقودشده بود را ممکن است ببینم.

زمان گویی متوق فشده بود 1362/8/12 زمان اسارت بود.

ما را به اســـارت گرفتند و تا حدود 200 متري جلو بردند و دســــ تها و 
چشـمانمان را بسـتند و کنار یکدیگر گذاشتند. ک مکم اسراي دیگر نیز به 

ما اضافه شدند و شدیم 11 نفر، ما را از آنجا به سلیمانیه انتقال دادند. داخل  
اتاقکی ما را نگه داشـتند و فرداي آن روز با ضــرب و شــت مهاي شــدید 
پذیرایی کردند. روز بعد ما را مورد بازجویی قراردادند. نوبت من شـــد، 
من اطلاعات زیادي نداشــتم چون هم مد تزمانی که به جبهه آمده بودم 
کم بود و هم جــزو نیــروهاي معمولــی بودم. (از کجا آمدید؟ در کدام 
عملیات شرکت داشته اید؟ چقدر نیرو در منطقه مســـتقر است؟ وضعیت 
منطقه چطور است؟ نیروها کجا مسـتقرند؟ و...) من هم در پاسخ م یگفتم 
که اطلاعی ندارم، سرهنگ عراقی عصـــبانی شد و چند سیلی زیر گوش 

من زد. به هر شکل بازجویی تمام شد.
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یک ماه و نیم بعد از حضــور ما نمایند ههایشـــان داخل اردوگاه آمدند و 

نام ههایی از ما به خانواد ههایمان رســـاندند و به این صـــورت خانواده از 

ای نکه ما اسیر شد هایم مطلع شدند.

سخ تترین زمان اسارت زمانی بود که درجایی که شما باشید دوسـتانتان 

را بزنند و صداي آ نها را بشــنوید و نتوانید کاري کنید. ما گاهی شاهد از 

دست دادن اعضـاي بدن بچ هها مثل چشــ مها و... در ضربات بودیم و این 

بسیار آزاردهنده بود.

زمانی که قطعنامه نیز پذیرفته شـــد لحظات خوبی براي ما نبود و ما به این 

امید بودیم که رزمند ههاي ما م یآیند و منطقه را مـ یگیـرند و حـرف امام 

در گوشمان بود که گفته بودند این جنگ حتی اگر 20 سال طول بکشــد 

ما ایســـــــــــتاد هایم و شنیدن سخن نوشیدن جام زهر از زبان بنیا نگذار 

جمهوري اسلامی اصلاً براي ما که در آن شرایط خوشایند نبود.

از دیگر اتفاقات سختی که در دوران اسارت افتاد رحلت حضـــرت امام 

بود که ما از طریق رادیوهاي عراقی و رادیوي مخفی که داشـــــتیم مطلع 

شده بودیم. البته در آن موقع عراق یها فضا را براي عزاداري ما باز گذاشته 

بودند. 

این در زمانی بود که آ نها با عزادار يهاي ما در زمان محرم و سایر مراسم 

برخورد م یکردند. اما وقتی شاهد فشـار زیاد روي بچ هها بودند، فضــاي 

عزاداري را براي ما کمی باز گذاشته بودند.
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به ما نگاه م یکنند، در یک سالن مســتقر شدیم و مقداري غذا به ما دادند. 

سـپس به اتا قهایی بردند که از آثار خو نهاي ب هجامانده از دیوار م یتوان 

حدس زد اسراي قبلی را آنجا نگه م یداشتند و سرانجام نزد اسـراي دیگر 

منتقل شدیم. با رفتن عراق یها بچ هها به استقبال آمدند و شروع به صحبت 

با ما کر دند.

تقریباً حدود 7 سالی در اسارت بودم و اتفاقات بســـــیاري افتاد (1362-

1369) تا زمانی که تقریباً تمام اسرا آزاد شدند.

 بعد از مستقر شدنمان در اردوگاه، متوجه شدیم که نیروهاي صلیب سرخ 

جهانـی ماهانه 
نام ههایـــی از 
اســـــــــرا به 
خانــواد هها و 
بــــــالعکس 

م یرساندند.
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دیگر مشکلات آن دوران بود.

اما از شـــــــــیرین یهاي آن زمان م یتوان به یکدلی و ی کزبانی بچ هها و 

دورهم بودن و حاکم شدن فضاي معنوي اشاره کرد.

در هر مناسبتی ما براي خود برنامه داشتیم و زما نهایی که ایران با حملات 

خود به نیروهاي عراقی پیروز می شد بســـــــیار خوشحال بودیم و سفره 

وحدت برگزار م یکردیم.

اردوگاه که رفتیم ب هصـورت مخفی رادیو داشــتند و اخبار را از آن طریق 

پی گیري م یکردند. بعد از مدتی طبق روایت دوستان گفتند که درجایی 

که رادیو را جاسازي کرد هاند براثر سـه لانگاري سـوخته بود چون آن را 

در آبگرم کن پنهان کرده بودند و گروهی که آبگرم کن را روشن کرده 

بودند از اینکه داخلش رادیوســت ب یخبر بودند و به این صــورت رادیو 

ســوخت. ما یک مدت از اخبار ب یاطلاع بودیم و شــرایط ســـختی بود، 

مخصوصاً به دلیل شایعاتی که به وجود م یآمد و ما از صحت آن ب یاطلاع 

بودیم، بعد از مدتی یکی از دوستان چون م یدانسـت که یکی از سربازان 

عراقی که در طبقه بالا نگهبانی م یداد گاهی اوقات رادیوي شخصی خود 

را روي دیوار قرار م یداد. لذا برنام هریزي م یکند که رادیو سـرباز عراقی 

را تک بزند. بچ هها براي به دســــت آوردن رادیو چهلِ روز توســـــل به 

حضـــــــرت عباس (ع) گرفتند و دقیقاً روز چهلم شرایطی پیش آمد که 

توانسـتند دور از چشــم سرباز عراقی رادیو را به دست آورند براي همین 

اسم مستعار رادیو (سفره حضرت عباس (ع)) شده بود.

در دوران جنگ به شرایط بعداز آن هم فکر م یکردید؟

اصلاً تصــــــــوري نداشتم و به بعد از جنگ فکر نم یکردم. اما در اواخر 

دوران اسارت از سـوي اسـرایی که قبل از ما آزادشـده بودند نام ههایی به 

دست ما م یرسید مبنی بر اینکه دوستان باید به خواندن کتا بهاي درسی 

و ادامه تحصـــیل توجه ویژه کنند چون کشـــور به این مورد خیلی توجه 

دارد.

بعدازاین قضــــــــــیه به سمت خواندن کتا بهاي درسی روي آوردیم. 

سـا لهاي آخر کتا بهاي درس علوم و ریاضــی را داشــتیم که بخوانیم. 

خط مقدم: روزهایی به بلنداي تاریخ /  71

ک موبیش از خبرها مطلع م یشـدیم که مذاکراتی مبنی براي آزادي اسـرا 

بین دو کشور انجام م یگیرد.

یک روز از ســازمان صــلیب ســـرخ آمدند و گفتند که از فردا کارهاي 

آزادي اسرا انجام خواهد شـد. با شـنیدن این خبر موجی از شـادي در بین 

بچ هها پیچید، چون باورمان نم یشد هی چوقت بازگشـتی در کار باشد. من 

جزو گرو ههاي نهم یا دهم بودم که به ایران با زگشتم.

اولین کسـی که بعد از اسارت از آشنایان دیدم عمویم بود. باورم نم یشد 

که ای نهمه راه را تا لب مرز براي اســـــتقبال من آمده باشـــــد. در طول 

بازگشــــــت داشتم به این فکر م یکردم که اگر من شب برسم به اردبیل 

چگونه به روستایمان بروم که ای نچنین با استقبال شدید مردم و خانواده و 

عمویم مواجه شدم. ما یک جمع 15 نفري بودیم که به اردبیل بازگشتیم.

تل خترین و شیری نترین خاطراتتان از دوران اسـارت را براي 

ما بگویید؟

اسارت سرشـار از خاطرات تلخ و شـیرین بود. تلخ یهایش هما نطور که 

در قسم تهاي قبل نیز اشاره کردم، لحظاتی بود که همرزمانمان را جلوي 

چشـــــم ما م یزدند و آ نها آسیب م یدیدند و این کار براي ما بســـــیار 

زجرآور بود. بستن درها، نگ هداشتنمان در یک محیط که براي هر نفر سه 

وجب و نیم جا و ندادن غذا براي ساع تها، نبودن فضـاي بهداشتی و... از 
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دیگر مشکلات آن دوران بود.
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را تک بزند. بچ هها براي به دســــت آوردن رادیو چهلِ روز توســـــل به 

حضـــــــرت عباس (ع) گرفتند و دقیقاً روز چهلم شرایطی پیش آمد که 

توانسـتند دور از چشــم سرباز عراقی رادیو را به دست آورند براي همین 

اسم مستعار رادیو (سفره حضرت عباس (ع)) شده بود.

در دوران جنگ به شرایط بعداز آن هم فکر م یکردید؟

اصلاً تصــــــــوري نداشتم و به بعد از جنگ فکر نم یکردم. اما در اواخر 

دوران اسارت از سـوي اسـرایی که قبل از ما آزادشـده بودند نام ههایی به 

دست ما م یرسید مبنی بر اینکه دوستان باید به خواندن کتا بهاي درسی 

و ادامه تحصـــیل توجه ویژه کنند چون کشـــور به این مورد خیلی توجه 

دارد.

بعدازاین قضــــــــــیه به سمت خواندن کتا بهاي درسی روي آوردیم. 

سـا لهاي آخر کتا بهاي درس علوم و ریاضــی را داشــتیم که بخوانیم. 

خط مقدم: روزهایی به بلنداي تاریخ /  71

ک موبیش از خبرها مطلع م یشـدیم که مذاکراتی مبنی براي آزادي اسـرا 

بین دو کشور انجام م یگیرد.

یک روز از ســازمان صــلیب ســـرخ آمدند و گفتند که از فردا کارهاي 

آزادي اسرا انجام خواهد شـد. با شـنیدن این خبر موجی از شـادي در بین 

بچ هها پیچید، چون باورمان نم یشد هی چوقت بازگشـتی در کار باشد. من 

جزو گرو ههاي نهم یا دهم بودم که به ایران با زگشتم.

اولین کسـی که بعد از اسارت از آشنایان دیدم عمویم بود. باورم نم یشد 

که ای نهمه راه را تا لب مرز براي اســـــتقبال من آمده باشـــــد. در طول 

بازگشــــــت داشتم به این فکر م یکردم که اگر من شب برسم به اردبیل 

چگونه به روستایمان بروم که ای نچنین با استقبال شدید مردم و خانواده و 

عمویم مواجه شدم. ما یک جمع 15 نفري بودیم که به اردبیل بازگشتیم.

تل خترین و شیری نترین خاطراتتان از دوران اسـارت را براي 

ما بگویید؟

اسارت سرشـار از خاطرات تلخ و شـیرین بود. تلخ یهایش هما نطور که 

در قسم تهاي قبل نیز اشاره کردم، لحظاتی بود که همرزمانمان را جلوي 

چشـــــم ما م یزدند و آ نها آسیب م یدیدند و این کار براي ما بســـــیار 

زجرآور بود. بستن درها، نگ هداشتنمان در یک محیط که براي هر نفر سه 

وجب و نیم جا و ندادن غذا براي ساع تها، نبودن فضـاي بهداشتی و... از 

 70 / فصل پنجم: آقاي علی قلی نژاد



تأثیرگذارترین افراد زندگی من بود. ایشـــان دبیر انجمن اسلامی محل ما 

بودند و تلنگر رشــــــد و حرکت را در من زد و اولین باري که در کلاس 

درس قرآن ایشـــان شرکت کردم به من گفت باید درس بخوانی و براي 

ادامه تحصـیل به حوزه برویم. ایشــان سال بعدازاین ماجرا مفقود شدند و 

من اسیر شدم اما همیشـه صحب تهاي ایشـان و تأثیر کلام ایشــان در ذهنم 

بود و البته لطف خداوند را نم یشود هی چگاه فراموش کرد.

براي سلامتی روحی و جســـــــــمی خود چ هکاري انجام 

م یدهید؟

براي سلامتی روحی که بیشــتر به سمت معنویات روي م یآورم و با دعا و 

نیایش سعی م یکنم که حالم را خوب کنم. براي سلامتی جســـــــمی نیز 

ورز شهاي عمومی انجام م یدهم.

از ه مدور ها يهاي اسارت با کسی در ارتباط هستید؟

بله با تعدادي از آ نها در ارتباط هسـتم. آقاي یوسف افچنگی و برادرشان 

که در سبزوارند. آقاي حســـــــن اسکندري در کرمان و در تهران آقاي 

حسین کاظمی راد.

بهترین دوران زندگ یتان چه زمانی بوده؟

یکـی از بهتـرین دور هها با توجه به اینکه هم اخلاص زیادي در آن دوران 

حاکم بود و هم اینکه همه کارهایـی که مـ یکـردیم در راه خدا بود زمان 

اسارت بود.

خط مقدم: روزهایی به بلنداي تاریخ /  73

یک کتاب براي ســه ســـالن 150 نفره که تقریباً از بین این تعداد حداقل 

100 نفر به خواندن کتاب علاق همند بودند، یعنـی به عبارتـی هـر کتا ببین 

100 نفر دس تب هدست م یشد. امکانات بسـیار محدود بود، هر مقوایی که 

پیدا م یکردیم آن را چرب م یکردیم و روي آن پلاستیک م یگذاشتیم و 

با دست وقتی بر روي آن فشــــار م یآوردیم و م ینوشتیم مثل تخته عمل 

م یکرد و در همان دوره بود که شــروع کردیم به درس خواندن تا قبل از 

آن بیشتر ادعیه و قرآن م یخواندیم.

تاکنون به ثبت خاطراتتان فکر کرد هاید؟

بعضــی وق تها به فکر نوشتن خاطراتم م یافتم ولی متأسفانه وقت و شاید 

انگیزه کافی نداشتم. ولی به نظرم هم هکســانی که م یتوانند این خاطرات 

را ثبت کنند باید بنویســند و به نظرم این نوشت هها خود تاریخ است. تاریخ 

یک کشــور از زبان افراد مختلفی که در مه مترین برهه زمانی درگیر آن 

بودند.

چطور م یتوان طرز تفکر ایثارگران را به نســل جدید منتقل 

کرد؟

شـرایط امروزي خیلی متفاوت اســت و انتقال ارز شها ســخ تتر شــده 

است. اگر این تفکر را در جامعه برقرار کنیم مشـــکلات حل خواهد شد. 

اگر خاطرتان باشد در قســـــمتی از این نوشت هها به لقمه نان رزمنده اشاره 

کردم و اینکه در آن شرایط سـخت از آن لقمه کم هم گذشـت و بین بقیه 

افراد هم تقســـیم کرد. اگر همین یک حرکت (گذشت) را سرلوحه کار 

خود قرار دهیم خیلی از مشکلاتمان حل خواهد شد.

تأثیرگذارترین فرد زندگ یتان چه کسی است؟

اینجا جا دارد تا یاد کنم از شـــــهید عادل باســــــتانی که ب هجرئت جزو 
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تأثیرگذارترین افراد زندگی من بود. ایشـــان دبیر انجمن اسلامی محل ما 

بودند و تلنگر رشــــــد و حرکت را در من زد و اولین باري که در کلاس 

درس قرآن ایشـــان شرکت کردم به من گفت باید درس بخوانی و براي 

ادامه تحصـیل به حوزه برویم. ایشــان سال بعدازاین ماجرا مفقود شدند و 

من اسیر شدم اما همیشـه صحب تهاي ایشـان و تأثیر کلام ایشــان در ذهنم 
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اینجا جا دارد تا یاد کنم از شـــــهید عادل باســــــتانی که ب هجرئت جزو 
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مقدمه:

او  معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبود و  مشاور 

رئیس دانشگاه در امور ایثارگران و دبیر ستاد دانشـجویان شاهد و ایثارگر 

نیز هســت. در سوابقش، مدیرکل دانشـــجویان داخل وزارت بهداشت، 

قائ ممقام معاون وزیر بهداشت و درمان، رئیس دانشـــــگاه علوم پزشکی 

بوشــهر و همچنین مدیرکل ســازمان منطقه اســـتان بوشـــهر هم وجود 

داردودرحال حاضـر رئیس بیمارسـتان یاس اسـت. 20 روز بعد از شـروع 

جنگ به جبه ههاي نبرد حق علیه باطل شتافته است. با او به گفتگو نشستیم 

و از رشــــاد تهاي رزمندگان 

اســـــلام و عملیات مختلفی که 

ب هاتفاق دوســـــــــــتان دوران 

دبیرسـتان باهم در آن شــرکت 

داشتند سـخن گفتیم و همچنین 

از چگونگی و نحوه شــــهادت 

دوســــــــتانش و اینکه چطور 

مجروح شده است.

 آقاي دکتر ضمن تشکر از 

جنابعالی به خاطر وقت یکه 

در اختیار دفتــــــر امور 

ایثارگران قراردادید ممنون م یشـــویم خودتان را معرفی 

نمایید.

من مصــطفی محقق هســتم. در فروردین 1340 درقزوین متولد شدم و با 

توجه به موقعیت شغلی پدرم که نظامی بودند ب هناچار همواره از یک شهر 

به شــهر دیگر در حال نق لمکان بودیم. دوران کودکی خودرا در دزفول 
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معاونت سابق دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و 

جانبازگرامی هشت سال دفاع مقدس

بزر گترین آرزویتان چیست؟

رفع ظلم و ســـــــتم در جهان، ظهور امام زمان(عج)، پیروزي رزمندگان 

اسلام، نابودي استکبار و موفقیت اسلام و مسلمین

حرف آخر؟

حرف آخر شـــــاید بهتر اســـــت 

یادآوري این نکته باشـد که ما بیاییم 

از همه امکاناتــــــــــــی که داریم 

مخصــــوصاً در شرایط اقتصـــــاد 

مقاومتی به بهترین شـــــکل ممکن 

اسـتفاده کنیم. در زمان اســارت در 

یک آسایشـــــگاه 150 نفر زندگی 

م یکردیم و از همین یک ســـــالن 

استفاده گوناگون م یشد. در زیر آ ن 

همه فشــــار با برنام هریزي خودمان 

همان محیط تبدیل م یشـد به محیط 

درس، به محیط عـزاداري، به محیط 

ورزش به محیطـــی که فعالی تهاي 

فرهنگی داشـتیم و از همان امکانات 

کم، بیشترین استفاده را م یکردیم.
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مقدمه:

او  معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبود و  مشاور 
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از خانواده بفرمایید؟ چه سالی ازدواج کردید؟

در دو سال تعطیلی دانشـــگا هها درواقع در سال 61 عقد کردیم و در سال 

62 ازدواج رسمی صورت گرفت. حاصل این ازدواج سه فرزند هســـت 

دو پســـر و یک دختر که هر سه فرزندم هم ازدوا جکرد هاند. ناگفته نماند 

که در زمان رزیدنتی من هر سه فرزندم را داشتم.

از سوابق اجرایی که تاکنون داشتید برایمان بفرمائید؟

تقریباً از ســــال 67 اوایل رزیدنتی، ه مزمان با درس وارد کار اجرایی در 

مجموعه بهداشت و درمان کشور شدم که مشخصاً به چند مورد آن اشاره 

م یکنم. ازآنجای یکه براي فعالی تهاي فرهنگی، دانشـــــــگاه سازمان و 

سـاختاري نداشـت در سـال 66 در وزارت بهداشــت معاونت فرهنگی با 

مصــوبه مجلس باپیگیري یکی از دوستان به نام دکتر صدر تشــکیل شد. 

دردانشــــگاه ها هم تشـــــکیلاتی به نام کمیته فرهنگی ایجاد شد که من 

ب هعنوان دبیر کمیته فرهنگی اسلامی در دانشــــــگاه علوم پزشکی تهران 

برگزیده شدم. در آن زمان نماینده ول یفقیه در دانشــــــــگاه هم فعالیت 

داشــــتند و با همکاري یکدیگر کار خود را شــــروع کردیم. این اولین 

مســئولیت من بود. ه مزمان ب هعنوان مدیرکل فو قبرنامه دانشـــگاه علوم 

پزشـکی هم بودم که با سـمت قبلی ربط پیدا م یکرد و در اواخر رزیدنتی 

درواقع در سال 69 ب هعنوان مشــــاور معاون فرهنگی و مســـــئول روابط 

عمومی  وزارتخانه منصوب شدم. در سال 70 که فار غالتحصـیل شدم در 

دانشـــگاه علوم پزشکی بوشهر ب هعنوان رئیس دانشـــکده علوم پزشکی 

بوشهر و در کنار آن ب هعنوان مدیرکل سازمان منطق هاي بهداشت و درمان 

بوشهر منصوب شدم.   

خط مقدم: روزهایی به بلنداي تاریخ /  77

در یک پایگاه هوایی بین دزفول و اندیمشــک در پایگاه چهارم شکاري 

که قبل از انقلاب پایگاه وحدتینام داشـــــت گذراندم. دوران ابتدایی و 

راهنمایی را درپایگاه هوایی در دزفول و چهار سال دبیرسـتان را در شـهر 

اصفهان به پایان بردم.

   با اخذ دیپلم در رشته پزشکی در سال 58 دررشته پزشکی  دانشـــــگاه 

شیراز قبول شدم. اولین سالی که بعد از انقلاب کنکور برگزار شـد. بعد از 

چند ماه درس خواندن با انقلاب فرهنگی، دانشـگا هها تعطیل شد و در طی 

دو سال تعطیلی دانشــگاه من به تهران عزیمت کردم و در تهران مشــغول 

فعالی تهاي مختلف شدم. بعد از انقلاب فرهنگی اولین رشـت ههایی که در 

دانشـگاه بازگشــایی شد پزشکی بود و در دانشــگاه علوم پزشکی تهران 

مشــغول به تحصــیل شدم عملاً کل واحدها را مجدداً در دانشــگاه علوم 

پزشکی تهران گذارندم. اتمام تحصـــیلم در مقطع عمومی پایان سال 66 

بود. دوره تخصص را هم در دانشگاه تهران تا سال 69 به اتمام رساندم.

   به چه دلیل رشته پزشکی را انتخاب کردید؟

بیشتر به دلیل فضـایی که در آن زمان وجود داشت. به نظرم م یآمد که در 

دوران دبیرســتان در درس ریاضــی موف قتر بودم و روي درس ریاضــی 

تســـلط بیشـــتري داشتم. ب ههرحال روال این بود که اول رشته پزشکی را 

انتخاب م یکردند و بعد به سراغ رشت ههاي دیگر م یرفتند. من هم با توجه 

به فضایی که بود پزشکی را انتخاب کردم.
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از خانواده بفرمایید؟ چه سالی ازدواج کردید؟
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  از سال 84 در زمان دولت نهم و دهم ب هعنوان معاونت دانشـــــــــجویی 

فرهنگی دانشــــگاه علوم پزشکی تهران و با تقســـــیماتی که شد معاون 

دانشـجویی و بعد از انتزاع ب هعنوان معاون دانشـجویی دانشـگا ههاي علوم 

پزشـــکی ایران و تهران ادامه کار دادم وتا آذر95 به مدت 135ماه معاون 

دانشـجویی دانشــگاه علوم پزشکی تهرانبودم و در حال حاضر به عنوان 

مشـــــاور ریاست محترم دانشـــــگاه وهمچنین ریاست بیمارستان یاس 

(میرزاکوچک خان) مشغول فعالیت هستم. 

سال 84 که آمدم دفتر امور ایثارگران به این شـکل نبود. حدود یک سـال 

مشاور رئیس دانشـگاه در امور ایثارگران بودم ولی به علت مشـغله کاري 

زیادي که داشـــتم اســـتعفا دادم و این اولین بار بود که از یک ســــمت 

کنار هگیري م ینمودم علتش مشــغله کاري بود ولی بعد از سه چهار سال 

مجدداً این مسئولیت را پذیرفتم ولی این بار باتجربه قبلی به لطف خدا و با 

کمک دوســتان این دفتر مجدداً کار خود را شـــروع کرد. از ســـال 85 
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ه مچنین مسئولیت و ریاست سازمان انتقال خون استان بوشهر به عهده من 

بود و بعد از 3/5 سال کار در بوشهر به تهران بازگشتم و ب هعنوان مدیرکل 

دانشـجویان داخل مشــغول و سپس براي اولین بار مدیرکل دانشــجویان 

شـاهدوزارت شـدم که را هاندازي این دفتر نیز سـخت یهاي خاص خود را 

داشــــت. در این مدت ســــاختار معاونت فرهنگی حقوقی مجلس تازه 

تأســــی سشــــده بود مدتی بعدازآن قائ ممقام معاون وزیر بودم ه مزمان 

مدیرکل شاهد و ایثارگر هم شدم و براي اولین بار دفتر شاهد و ایثارگر را 

در وزارتخانه را هاندازي کردم. تا سـال 76 این وضــعیت ادامه داشــت و 

بعدازاین سـال تغییراتی در وزارت بهداشـت ایجاد شـد. بعدازآن در نظام 

پزشکی کشور ب هعنوان معاون امور اجتماعی به مدت 2 سال مشغول بودم 

و سپس بهبهداري وزارت نفت رفتم.

  ازآنجای یکه نفت مجموع هاي مسـتقلدربخش بهداشت ودرمان دارد و 

براي ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از شـمال یترین نقطه تا جنوب یترین 

منطقه نف تخیز کشــور را تحت پوشش خود قرار م یدهد ب هعنوان معاون 

بهداشت و درمان وزارت نفت مشـــغول بودم و بعد از مدتی مجدداً وارد 

دانشـگاه علوم پزشکی تهران شدم و در حدود 5 /3 سال ب هعنوان مشــاور 

اجرایی معاون پژوهشــی در زمان آقاي دکتر لاریجانی این مســئولیت به 

عهده من بود.
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پاس م یدادیم و بعد براي استراحت به چادرها برم یگشــتیم محل خواب 

خیلی کوچک و کمتراز تعداد بود. معمولا قبل از شروع کشــــیک سعی 

می کردیم محل خواب نفربعد از خودمان خوب و گرم باشــــد که وقتی 

اورا بیدارکردیم و به جایش خوابیدیم جاي راحتی تا صبح داشته باشـیم. 

آن دوران دوستان بســــیار خوب و فعالی داشتیم. یکی از همرزم هاي ما 

فردي بود بنام حسن، وي در رزم از همه ما باتجرب هتر بود به دلیل اینکه قبلاً 

سربازي رفته بود آدم بســــــیار دقیقی بود. در زمان دو ساعت پاس شب 

ب هطور مداوم پشت اسلحه خود م ینشسـت و محل خود را ترك نم یکرد 

و ما به او م یگفتیم که یخ م یزنی ولی او با توجه به همه این ســــــخت یها 

آنجا را رها نم یکرد.می گفت یک بار درشــب ضــد انقلاب با پوشــش 

ملحفه سـفید در برف از غفلت نگهبان ها اسـتفاده کرده و به یک پاسـگاه 

یورش برده اند. اولین مرحله اعزام ما به جبهه طی یک دوره ســ هماهه بود 

که ما در کردستان بودیم.

بعدازآن در سال 61  اعلام کردند رشت ههاي پزشکی بازگشـای یشده و در 

همان سال هم ازدواج کردم. بعد از سه ماه که آمدیم دفتر تحکیموحدت 

در تهران یک اردوي س هماهه فشــــــرده فرهنگی گذاشت در محلی بنام 

مدرسه پیشاهنگی،  که الان اسمش دانشـگاه امام صادق( ع) است و یا آن 

زمان بنام جامعه الصــــــاق (ع) یا همان مدرسه امام صادق (ع) بود که از 

سراسر کشـور کل دانشـجویان مســلمان در این اردوي فرهنگی شرکت 

داشتند. در انتهاي این دوره بچ هها تقســـیم شدند. یک عده به صداوسیما 

رفتند وعد هاي دیگر به جهاد سـازندگی و ما هم که به سـپاه پاســداران و 
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تاکنون دبیر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه هم هستم.

 چه زمانی به جبهه اعزام شدید؟

آغاز جنگ از 31 /6 / 59 بود و من در آن زمان دانشجوي پزشکی بودم و 

دانشــــــگاه در آن زمان تعطیل بود و ما در شهر آبا و اجدادي خود یعنی 

اصفهان سکونت داشـتیم. بعد از 20 روز و  در تاریخ 59/7/20 روزي بود 

که تصـــــمیم گرفتم به جبهه بروم و طبق روال کار براي اعزام به جبهه از 

طریق بسیج باید ثب تنام م یکردیم و از همان ابتدا سؤال م یشد که در چه 

زمین ههایی م یتوانید همکاري نمایید که من خودم را معرفی کردم و اعلام 

داشتم دانشـجوي پزشکی هســتم. سپس یک دوره آموزشی کم کهاي 

اولیه و یک دوره آموزشــــــی رزمی دیدم که مجموعاً این دور هها 3 ماه 

طول کشــــید و بعدازاین مدت اولین اعزام ما در سال 59 بود و با توجه به 

تقسیماتی که توسط بسـیج صورت گرفت ما جزء منطقه کردستان شدیم 

و برخلاف تصور دوستان که فکر م یکردند ما را به جنوب اعزام م یکنند 

ب ههرحال به شهر سنندج که در آن زمان زیاد امن نبود رفتیم. به دلیل اینکه 

گرو ههاي ضدانقلاب و کومله در آن منطقه حضــور فعال داشتند وتقریبا 

تما ممسـیرها ناامن بودولذا در جاده ها محل هایی به صورت پاسگاه جاده 

اي فعال بودندکه من در پاسگاه یک جاده سنندج کامیاران مســتقرشدم. 

روزها از سـاعت 8 صــبح تا یک ســاعت مانده به غروب جاده را کنترل 

م یکردیم چون ش بها زیاد امن نبودو شب در بالاي تپه مستقر می شدیم.

  

خاطراتی هم از آن دوران به یاد دارم که شنیدنی است. یادم هســـــت در 

بهم نماه که آنجا بودم و هوا بســیار سرد بود و برف بســـیار سنگینی کل 

منطقه را پوشـانده بود و محل اسـتقرار ما در چادرها بود و هر دو ســاعت 
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سنگر نشـسـته بودیم موقع ظهر بود و داشتیم ناهار مختصـري م یخوردیم 

یکی از همســـــــنگري هاي ما که دو سه روزقبل به سنگر ما آمده بود و 

آذر يزبان هم بود از شهدا یاد م یکرد ناگهان از شهادت شهید مسلم زاده 

گفت که سه روز قبل شهید شده اسـت. من چون باورم نم یشـد عکس او 

را که در جیب داشتم به او نشـــان دادم تا مطمئن شوم آیاخودش است یا 

نه؟! که گفت بله خودش است. گفتم او دو هفته نیسـت که به جبهه آمده! 

و این خبر براي من بســــیارناراحت کننده بود و هی چوقت آن را فراموش 

نم یکنم. نحوه شــهادت این دوســتمان به این صـــورت بود او در جبهه 

ب هعنوان مســــــــئول بهداري عملیات بود و در کمین دشمن افتاده بود و 

ب هتنهایی درگیر شده بود و با همان بدن مجروح به مدت 10 تا 15 سـاعت 

خود را زنده نگ هداشته بود چون محل خونریزي را بسته بود. درواقع چون 

اطلاعات پزشکی داشت تا مدتی توانسته بود مقاومت کند.

خاطره دیگر که از آن دوران دارم ی کشب کار خلاف قانون جبهه انجام 

دادم. به دلیل اینکه خیلی خسته بودم، ب یسیم را خاموش کردم و در سنگر 

عقب خوابیده بودم یکی از لذ تهایی که این ســنگر داشـــت با توجه به 

اینکه صـــداي توپ و خمپاره تمام منطقه را فراگرفته بود، م یتوان گفت 

جایی امن بود و احســـــاس م یکردي هیچ اتفاقی نم یافتد. هرچند وقت 

ی کبار هم از خواب بیدار م یشـدیم تا از اوضــاع ب یخبر نمانیم و مجدداً 

م یخوابیدیم. نزدیک یهاي صـــبح بود هوا تقریباً در حالت گر گومیش 

بود که بلند شدیم ب یسیم را روشن کردیم. یک سرهنگ ارتشی از پشت 

ب یسیم با عصــبانیت گفت چرا ب یسیم را خاموش کردي و با عصــبانیت 

شـروع به صـبحت کردند که دشـمن دارد خودشـان را به ما م یرسـانند و 

فاصـله با نیروهاي دشـمن  دارد کم م یشـود چون بدون ب یسـیم توپخانه 

ب هصورت کور عمل م یکرد و این هم اولین عملیاتی بود که ارتش و سپاه 

باهم بودند در محل دید هبانی در تنگه رقابیه که منطقه بســــیار وسیع بود. 

وقت یکه نگاه کردیم دیدیم چقدر تانک عراقی دارند با ســرعت ب هطرف 

ما پیشروي م یکنند و ما با تمام نیرو و تجرب هاي که داشتیم توانسـتیم آتش 

را هدایت نماییم. تجربه خوبی که در این منطقه عملیاتی داشـــتم این بود 

که در جبهه جی پهایی مجهز به توپ 106 بود. یک افسر ارتشی زبده که 
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ب هعنوان پاسدار رسمی درشـروع کار در  واحد درمانی بیمارسـتان نجمیه 

مشغول خدمت شدیم.

  ب هطور کل در طول دوران دانشـــجویی من 8 تا 9 بار موفق شدم ب هعنوان 

دانشـــجو و ب هعنوان پاسدار در عملیات ها شرکت نمایم. در عملیات فتح 

المبین ب هصورت یک دوره سـه ماه به جبهه اعزام شـدیم و 20 روز بعدش 

اواخر اسفند درواقع در سال 60 در منطقه جنوب مستقر بودیم. البته قبل از 

اعزام یک دوره س هماهه در پادگان امام حســــــین (ع)تهران آموزش از 

طریق ســــــــپاه و یک دور هدیده بانی 

توپخانه گذراندم. اولین اعـــــزام ما از 

طریق سـپاه که ب هصــورت جدي بود ما 

در تنگه رقابیه که ب هعنوان رزمنده وارد 

جبهه شـــدم و اولین مجروحیت من هم  

آنجا اتفاق افتاد. 

یک خاطـــره هم از آن دوران دارم که 

شهید علیرضا مسلم زاده 

خوب است بازگو نمایم. یکی از دوستان من که از دوران دبیرسـتان باهم 

بودیم به نام شهید علیرضا مسلم زاده که دانشجوي دندانپزشکی دانشـگاه 

شهید بهشتی (ملی سابق) بودو باهم به جبهه رفتیم. 

 در آنجا در زمان تقســی مبندي از هم جدا شدیم و او ب هجاي دیگر رفت و 

ما هم ب هعنوان دید هبان در منطقه مســتقر بودیم. یادم هســت یک روز در 
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سنگر نشـسـته بودیم موقع ظهر بود و داشتیم ناهار مختصـري م یخوردیم 

یکی از همســـــــنگري هاي ما که دو سه روزقبل به سنگر ما آمده بود و 

آذر يزبان هم بود از شهدا یاد م یکرد ناگهان از شهادت شهید مسلم زاده 

گفت که سه روز قبل شهید شده اسـت. من چون باورم نم یشـد عکس او 

را که در جیب داشتم به او نشـــان دادم تا مطمئن شوم آیاخودش است یا 

نه؟! که گفت بله خودش است. گفتم او دو هفته نیسـت که به جبهه آمده! 

و این خبر براي من بســــیارناراحت کننده بود و هی چوقت آن را فراموش 

نم یکنم. نحوه شــهادت این دوســتمان به این صـــورت بود او در جبهه 

ب هعنوان مســــــــئول بهداري عملیات بود و در کمین دشمن افتاده بود و 

ب هتنهایی درگیر شده بود و با همان بدن مجروح به مدت 10 تا 15 سـاعت 

خود را زنده نگ هداشته بود چون محل خونریزي را بسته بود. درواقع چون 

اطلاعات پزشکی داشت تا مدتی توانسته بود مقاومت کند.

خاطره دیگر که از آن دوران دارم ی کشب کار خلاف قانون جبهه انجام 

دادم. به دلیل اینکه خیلی خسته بودم، ب یسیم را خاموش کردم و در سنگر 

عقب خوابیده بودم یکی از لذ تهایی که این ســنگر داشـــت با توجه به 

اینکه صـــداي توپ و خمپاره تمام منطقه را فراگرفته بود، م یتوان گفت 

جایی امن بود و احســـــاس م یکردي هیچ اتفاقی نم یافتد. هرچند وقت 

ی کبار هم از خواب بیدار م یشـدیم تا از اوضــاع ب یخبر نمانیم و مجدداً 

م یخوابیدیم. نزدیک یهاي صـــبح بود هوا تقریباً در حالت گر گومیش 

بود که بلند شدیم ب یسیم را روشن کردیم. یک سرهنگ ارتشی از پشت 

ب یسیم با عصــبانیت گفت چرا ب یسیم را خاموش کردي و با عصــبانیت 

شـروع به صـبحت کردند که دشـمن دارد خودشـان را به ما م یرسـانند و 

فاصـله با نیروهاي دشـمن  دارد کم م یشـود چون بدون ب یسـیم توپخانه 

ب هصورت کور عمل م یکرد و این هم اولین عملیاتی بود که ارتش و سپاه 

باهم بودند در محل دید هبانی در تنگه رقابیه که منطقه بســــیار وسیع بود. 

وقت یکه نگاه کردیم دیدیم چقدر تانک عراقی دارند با ســرعت ب هطرف 

ما پیشروي م یکنند و ما با تمام نیرو و تجرب هاي که داشتیم توانسـتیم آتش 

را هدایت نماییم. تجربه خوبی که در این منطقه عملیاتی داشـــتم این بود 

که در جبهه جی پهایی مجهز به توپ 106 بود. یک افسر ارتشی زبده که 
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ب هعنوان پاسدار رسمی درشـروع کار در  واحد درمانی بیمارسـتان نجمیه 

مشغول خدمت شدیم.

  ب هطور کل در طول دوران دانشـــجویی من 8 تا 9 بار موفق شدم ب هعنوان 

دانشـــجو و ب هعنوان پاسدار در عملیات ها شرکت نمایم. در عملیات فتح 

المبین ب هصورت یک دوره سـه ماه به جبهه اعزام شـدیم و 20 روز بعدش 

اواخر اسفند درواقع در سال 60 در منطقه جنوب مستقر بودیم. البته قبل از 

اعزام یک دوره س هماهه در پادگان امام حســــــین (ع)تهران آموزش از 

طریق ســــــــپاه و یک دور هدیده بانی 

توپخانه گذراندم. اولین اعـــــزام ما از 

طریق سـپاه که ب هصــورت جدي بود ما 

در تنگه رقابیه که ب هعنوان رزمنده وارد 

جبهه شـــدم و اولین مجروحیت من هم  

آنجا اتفاق افتاد. 

یک خاطـــره هم از آن دوران دارم که 

شهید علیرضا مسلم زاده 

خوب است بازگو نمایم. یکی از دوستان من که از دوران دبیرسـتان باهم 

بودیم به نام شهید علیرضا مسلم زاده که دانشجوي دندانپزشکی دانشـگاه 

شهید بهشتی (ملی سابق) بودو باهم به جبهه رفتیم. 

 در آنجا در زمان تقســی مبندي از هم جدا شدیم و او ب هجاي دیگر رفت و 

ما هم ب هعنوان دید هبان در منطقه مســتقر بودیم. یادم هســت یک روز در 
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کار ب هکندي پیش م یرفت. دوســـتم گفت که دیرشـــده شـــهادتین را 

بخوانیم ویا توکل به خدا حرکت کنیم . همین کار را کـردیم و در حدود 

دویست سیصد متر دویدیم اتفاقی هم نیفتاد. ایرانی و عراقی مخلوط شده 

بودیم و یک عده عراقی پشت بودند، یک عده جلو بودند. در همین حین 

تعدادي از افراد هم زخمی و شهید شده بودند بالاخره با هر سختی که بود 

خودمان را به گروه رسـاندیم. وقت یکه رسـیدیم، دقیقا یادم اسـت دیدیم 

که عراق یها دارندبا تیربار تیراندازي م یکنند. برگشتیم ب هطرف تپ هاي که 

آنجا بود و به عقب که نگاه کردیم دیدیم چند نفر از نیروهاي دشـــمن با 

تجهیزاتی که داشتند مرتب دارند شلیک م یکنند چون آ نها بر ما مسـلط 

بودند. در همین حین اســــــلحه آنان گیر کرد و یا فکر م یکنم تیر آ نها 

تما مشده بود سریع ما خودمان را به آ نها رسانیدیم و آ نها را گرفتیم و در 

کنار گروه قرار گرفتیم تا صـــبح ه مزمان زیادي بود و ما هم تابع فرمانده 

دسته بودیم. در همین حین یکی از ارتشــ یها حدود 15 متر از ما دور شد 

رفت جلو و مجروح شد و از شدت دردي که داشـت شـروع به دادوفریاد 

کـردند که یکـی به کمک من بیاید ولـی فــرمانده اجازه نمــی داد تکان 

بخوریم و اعلام داشتند که این کار ما نیســـــــت ولی من ب یسیم را زمین 

گذاشتم و ب هطرف او رفتم که ناگهان ضرب هاي محکم به دستم خورد و از 

هما نجا فهمیدم تیر به بازویم اصابت کرد. ب یهوش شدم درد بســـــــیار 

شدیدي داشتم. تا ساع تها بعد من  را با یک جیپ به پشــــــــــت جبهه 

برگردانند. 

 ولـــی گــــروه به راه خود ادامه داد و بعدازآن کار درمان را انجام دادم. 

بعدازآن به تهران برگشــــتم. هنوز بازویم زخمی بود. آن زمان تقریباً 21 

سال داشتم. یادم هســـــت امام رضوا نالله تعالی در یک سخنرانی بعد از 

عملیات فتح المبین که خیلی عملیات بزرگی بود، صبحت کردند که من 

دست و بازوي رزمندگان را م یبوسم که من در آن لحظه به خودم افتخار 

کردم. بعدازآن به ادامه در سهایم پرداختم ولی از جنگ هی چوقت غافل 

نشــــــــدم و هر وقت فرصت مناسب پیدا م یکردم م یرفتم. در عملیات 

والفجر 1 و 2 و والفجر مقدماتی، شـلمچه به صـورت مقاطع دوهفته اي از 

طرف جهاد دانشگاهی و یا از طریق سپاه اعزام م یشدم.
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ستوان بود و به شجاعت معروف بود از پشــت ما دور زد و رفت جلو و در 

پشت یک تپه در کمین تان کها نشست ی کلحظه بیرون م یآمد و تانکی 

را ب هراحتی شکار م یکرد. شـمردم که در مدت یک سـاعت 15 تانک را 

منهدم کرد. بعد از انهدام هـر تانک رزمندگان تکبیـر مـ یگفتند. عملیات 

فتح المبین خیلی گسترده بود.

 روز چهارم پنجم عید بود که به ما دستور پیشـــــروي از سوي فرمانده ها 

داده شد. شب قبل ه مگروه تخریب منطقه را شناسایی و نشـــــان هگذاري 

کرده بودند. درهرصـورت شـب بعد حرکت کردیم و رسـیدیم به روبان 

سفیدي کهمسیرامن بین می نها را مشخص م یکرد. 

 ی کدفعه به خود آمدم دیدیم که از راه اصلی منحر ف شده ایم. در همین 

هنگام چند نفر از بچ هها پایشــــان روي مین رفت و می نها عمل کردند. با 

صداي منهدم شدن آ نها عراق یها متوجه شـدند و در همان لحظه شـروع 

کردند و منطقه را به آتش کشیدند. 

 بعد از دقایقی دیدیم آتش تمام شـد. من بودم و یک نفر دیگر. یک ییکی 

دوسـتان را صـدا م یزدیم ولی هیچ صـدایی از آ نها نم یشـنیدیم. با خود 

فکر کردیم که چ هکار کنیم؟ چون مســــیر اصلی راه را گ مکرده بودیم.  

تصـــــمیم گرفتیم که از سرنیز هاي که به همراه داشتیم و قبلاً هم آموزش 

خنثی کردن مین هم دیده بودیم اسـتفاده کنیم. چون م یخواسـتیم زودتر 

خودمان را به گروه برسانیم.
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کار ب هکندي پیش م یرفت. دوســـتم گفت که دیرشـــده شـــهادتین را 

بخوانیم ویا توکل به خدا حرکت کنیم . همین کار را کـردیم و در حدود 

دویست سیصد متر دویدیم اتفاقی هم نیفتاد. ایرانی و عراقی مخلوط شده 

بودیم و یک عده عراقی پشت بودند، یک عده جلو بودند. در همین حین 

تعدادي از افراد هم زخمی و شهید شده بودند بالاخره با هر سختی که بود 

خودمان را به گروه رسـاندیم. وقت یکه رسـیدیم، دقیقا یادم اسـت دیدیم 

که عراق یها دارندبا تیربار تیراندازي م یکنند. برگشتیم ب هطرف تپ هاي که 

آنجا بود و به عقب که نگاه کردیم دیدیم چند نفر از نیروهاي دشـــمن با 

تجهیزاتی که داشتند مرتب دارند شلیک م یکنند چون آ نها بر ما مسـلط 

بودند. در همین حین اســــــلحه آنان گیر کرد و یا فکر م یکنم تیر آ نها 

تما مشده بود سریع ما خودمان را به آ نها رسانیدیم و آ نها را گرفتیم و در 

کنار گروه قرار گرفتیم تا صـــبح ه مزمان زیادي بود و ما هم تابع فرمانده 

دسته بودیم. در همین حین یکی از ارتشــ یها حدود 15 متر از ما دور شد 

رفت جلو و مجروح شد و از شدت دردي که داشـت شـروع به دادوفریاد 

کـردند که یکـی به کمک من بیاید ولـی فــرمانده اجازه نمــی داد تکان 

بخوریم و اعلام داشتند که این کار ما نیســـــــت ولی من ب یسیم را زمین 

گذاشتم و ب هطرف او رفتم که ناگهان ضرب هاي محکم به دستم خورد و از 

هما نجا فهمیدم تیر به بازویم اصابت کرد. ب یهوش شدم درد بســـــــیار 

شدیدي داشتم. تا ساع تها بعد من  را با یک جیپ به پشــــــــــت جبهه 

برگردانند. 

 ولـــی گــــروه به راه خود ادامه داد و بعدازآن کار درمان را انجام دادم. 

بعدازآن به تهران برگشــــتم. هنوز بازویم زخمی بود. آن زمان تقریباً 21 

سال داشتم. یادم هســـــت امام رضوا نالله تعالی در یک سخنرانی بعد از 

عملیات فتح المبین که خیلی عملیات بزرگی بود، صبحت کردند که من 

دست و بازوي رزمندگان را م یبوسم که من در آن لحظه به خودم افتخار 

کردم. بعدازآن به ادامه در سهایم پرداختم ولی از جنگ هی چوقت غافل 

نشــــــــدم و هر وقت فرصت مناسب پیدا م یکردم م یرفتم. در عملیات 

والفجر 1 و 2 و والفجر مقدماتی، شـلمچه به صـورت مقاطع دوهفته اي از 

طرف جهاد دانشگاهی و یا از طریق سپاه اعزام م یشدم.
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ستوان بود و به شجاعت معروف بود از پشــت ما دور زد و رفت جلو و در 

پشت یک تپه در کمین تان کها نشست ی کلحظه بیرون م یآمد و تانکی 

را ب هراحتی شکار م یکرد. شـمردم که در مدت یک سـاعت 15 تانک را 

منهدم کرد. بعد از انهدام هـر تانک رزمندگان تکبیـر مـ یگفتند. عملیات 

فتح المبین خیلی گسترده بود.

 روز چهارم پنجم عید بود که به ما دستور پیشـــــروي از سوي فرمانده ها 

داده شد. شب قبل ه مگروه تخریب منطقه را شناسایی و نشـــــان هگذاري 

کرده بودند. درهرصـورت شـب بعد حرکت کردیم و رسـیدیم به روبان 

سفیدي کهمسیرامن بین می نها را مشخص م یکرد. 

 ی کدفعه به خود آمدم دیدیم که از راه اصلی منحر ف شده ایم. در همین 

هنگام چند نفر از بچ هها پایشــــان روي مین رفت و می نها عمل کردند. با 

صداي منهدم شدن آ نها عراق یها متوجه شـدند و در همان لحظه شـروع 

کردند و منطقه را به آتش کشیدند. 

 بعد از دقایقی دیدیم آتش تمام شـد. من بودم و یک نفر دیگر. یک ییکی 

دوسـتان را صـدا م یزدیم ولی هیچ صـدایی از آ نها نم یشـنیدیم. با خود 

فکر کردیم که چ هکار کنیم؟ چون مســــیر اصلی راه را گ مکرده بودیم.  

تصـــــمیم گرفتیم که از سرنیز هاي که به همراه داشتیم و قبلاً هم آموزش 

خنثی کردن مین هم دیده بودیم اسـتفاده کنیم. چون م یخواسـتیم زودتر 

خودمان را به گروه برسانیم.
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معلوم شــد که هواپیما منطقه را بمباران کرده و به ما اعلام کردند ســـریع 

بروید توي سنگر که در آن موقع کســی آسیب ندید. ما در آمبولانس که 

بودیم یک خودرویی که پر از مهمات بود از جلو ما در حال حـرکت بود 

به آمبولانس آســـیب نرســــید ولی ما در فکر بودیم که خودرو مهمات 

طوري نشــــده باشد.در واقع یک جیپ ارتش با عجله وبوق مکرر باعث 

شــد کامیون مهمات لحظه اي توقف کند تا جیپ رد شـــود وموشـــک 

هواپیما دقیق روي جیپ خورد که صحنه بســـیار وحشـــتناکی بود. ولی 

همین مســـئله باعث شد کامیون عملیات در چند متري جیپ سالم بماند. 

فقط جلو آن آتش گرفت که سربع خاموش کردیم.

 به هر حال آمبولانس با ســــرعت زیاد به حرکت خود ادامه داد تا بتوانیم 

ســری عتر خود را به مجروحین برســـانیم.به محل که رســـیدیم منطقه در 

تیررس دشمن بود ما هم که هیچ سـلاحی نداشـتیم رفتیم تقریباً نزدیک به 

خطوط دشــمن بودیم خط رابه  شــدت با خمپاره 60 م یزدند ما پنج نفر 

بودیم در ســــــــنگري  روباز  همگی خوابیده بودیم و امکان حتی یک 

حرکت را هم نداشتیم با برخورد یکی از خمپار هها احساس کردم 20 متر 

از زمین بلند شدم. گو شهایم چیزي نم یشنید. بعد از دقایقی دیدم  از آن 

پنج نفر، نفر اول سالم بود، نفر دوم کمی جراحت برداشته بود و نفر سـوم 

من بودم و نفر چهارم که یک پیرمرد بود بشـدت مجروح شده بود و تمام 

روده و احشـــاءش بیرون ریخته بود و خودش احســــاس م یکرد شهید 

م یشود و شروع کرد به شهادتین گفتن و نفر پنجم هم که شهید شـد. بعد 

از مدتی که منطقه کمی آرام شــد از ســنگر بیرون آمدیم و ب هصـــورت 

چرخشــــی و با اسلحه کلاشینکف که برداشته بودم از تپه پایین آمدیم و 

همان آمبولانس قبلـی که با آن آمده بودیم ب هطـرف ما آمد و راننده به من 

گفت که از پشت شما خون سرازیر شده و شما هم مجروح شد هاي و ما را 

ب هطرف درمانگاه برگرداند که این درمانگاه تا خط یک ســاعت فاصــله 

داشت. 

 بالاخره ما را به پشـــت خط برگرداندند و پزشک عراقی که در درمانگاه 

بود اول فکر کرد من قطع نخاع شـدم ولی به من گفت پاهایت را حرکت 
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خاطره دیگر که برایم شـیرین و ماندگار اســتدر ســال 1362 مربوط به 

عملیات والفجر دو در تپ ههاي حاج عمران اســــــــت. آن زمان در یک 

درمانگاه پشـت خط بودیم و من ب هعنوان پزشکیار در آنجا مشـغول بودم. 

پزشـــک درمانگاه هم از حزب الدعوه عراق بود و فو قالعاده آدم خوبی 

بود. نزدیک به یک ماه آنجا بودم. خیلی شـــــــلوغ نبود. یک روز اعلام 

کـردند عـراقــ یها پاتک زد هاند و تعداد زیادي از نیــروهاي ما زخمــی 

شـــد هاند و باید خودمان را به آ نها برســــانیم. درمانگاه یک آمبولانس 

داشت و راننده اعلام کرد هرکس آمادگی دارد بیاید تا سـریع خودمان را 

بهخط برســانیم. ما منتظر بودیم که تجهیزات درون آمبولانس را بیاورند. 

من اولین نفر بودم و بعد یکی دیگر از دوســتان و همی نطور نفر ســـوم و 

پریدیم توي آمبولانس و ب هطرف خط حرکت کـردیم. همی نطور که در 

حال حرکت بودیم ب هطرف خط صداي وحشتناکی شنیدم. 
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معلوم شــد که هواپیما منطقه را بمباران کرده و به ما اعلام کردند ســـریع 

بروید توي سنگر که در آن موقع کســی آسیب ندید. ما در آمبولانس که 

بودیم یک خودرویی که پر از مهمات بود از جلو ما در حال حـرکت بود 

به آمبولانس آســـیب نرســــید ولی ما در فکر بودیم که خودرو مهمات 

طوري نشــــده باشد.در واقع یک جیپ ارتش با عجله وبوق مکرر باعث 

شــد کامیون مهمات لحظه اي توقف کند تا جیپ رد شـــود وموشـــک 

هواپیما دقیق روي جیپ خورد که صحنه بســـیار وحشـــتناکی بود. ولی 

همین مســـئله باعث شد کامیون عملیات در چند متري جیپ سالم بماند. 

فقط جلو آن آتش گرفت که سربع خاموش کردیم.

 به هر حال آمبولانس با ســــرعت زیاد به حرکت خود ادامه داد تا بتوانیم 

ســری عتر خود را به مجروحین برســـانیم.به محل که رســـیدیم منطقه در 

تیررس دشمن بود ما هم که هیچ سـلاحی نداشـتیم رفتیم تقریباً نزدیک به 

خطوط دشــمن بودیم خط رابه  شــدت با خمپاره 60 م یزدند ما پنج نفر 

بودیم در ســــــــنگري  روباز  همگی خوابیده بودیم و امکان حتی یک 

حرکت را هم نداشتیم با برخورد یکی از خمپار هها احساس کردم 20 متر 

از زمین بلند شدم. گو شهایم چیزي نم یشنید. بعد از دقایقی دیدم  از آن 

پنج نفر، نفر اول سالم بود، نفر دوم کمی جراحت برداشته بود و نفر سـوم 

من بودم و نفر چهارم که یک پیرمرد بود بشـدت مجروح شده بود و تمام 

روده و احشـــاءش بیرون ریخته بود و خودش احســــاس م یکرد شهید 

م یشود و شروع کرد به شهادتین گفتن و نفر پنجم هم که شهید شـد. بعد 

از مدتی که منطقه کمی آرام شــد از ســنگر بیرون آمدیم و ب هصـــورت 

چرخشــــی و با اسلحه کلاشینکف که برداشته بودم از تپه پایین آمدیم و 

همان آمبولانس قبلـی که با آن آمده بودیم ب هطـرف ما آمد و راننده به من 

گفت که از پشت شما خون سرازیر شده و شما هم مجروح شد هاي و ما را 

ب هطرف درمانگاه برگرداند که این درمانگاه تا خط یک ســاعت فاصــله 

داشت. 

 بالاخره ما را به پشـــت خط برگرداندند و پزشک عراقی که در درمانگاه 

بود اول فکر کرد من قطع نخاع شـدم ولی به من گفت پاهایت را حرکت 
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خاطره دیگر که برایم شـیرین و ماندگار اســتدر ســال 1362 مربوط به 

عملیات والفجر دو در تپ ههاي حاج عمران اســــــــت. آن زمان در یک 

درمانگاه پشـت خط بودیم و من ب هعنوان پزشکیار در آنجا مشـغول بودم. 

پزشـــک درمانگاه هم از حزب الدعوه عراق بود و فو قالعاده آدم خوبی 

بود. نزدیک به یک ماه آنجا بودم. خیلی شـــــــلوغ نبود. یک روز اعلام 

کـردند عـراقــ یها پاتک زد هاند و تعداد زیادي از نیــروهاي ما زخمــی 

شـــد هاند و باید خودمان را به آ نها برســــانیم. درمانگاه یک آمبولانس 

داشت و راننده اعلام کرد هرکس آمادگی دارد بیاید تا سـریع خودمان را 

بهخط برســانیم. ما منتظر بودیم که تجهیزات درون آمبولانس را بیاورند. 

من اولین نفر بودم و بعد یکی دیگر از دوســتان و همی نطور نفر ســـوم و 

پریدیم توي آمبولانس و ب هطرف خط حرکت کـردیم. همی نطور که در 

حال حرکت بودیم ب هطرف خط صداي وحشتناکی شنیدم. 
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 اثرات مثبت جنگ را چگونه ارزیابی م یکنید؟

واقعیت این است که در جنگ، افراد هم خودساخته شدند و هم کشور را 

ساختند، هم نظام دفاعی و هم مهندسی ساختیم. ب ههرحال در آغاز انقلاب 

هشــــت سال جنگ داشتیم. این مســـــیر را آمدیم. اگر 8 سال جنگ را 

نداشتیم شـاید خیلی عق بتر از الآن بودیم. الآن م یبینم که در بحث علوم 

پزشکی خیلی پیشـرفت کرد هایم ب هخصـوص در بحث شیمیایی و درواقع 

مـ یتوانیم بگوییم جنگ انقلاب و نظام ما را بیمه کـرد و همین امــر باعث 

ساخت هشدن افراد شـد. آ نهایی که در زمان جنگ بودند سـاخته شـدند و 

کســـــــانی که نبودند باید از طریق خاطرات و فیل مها و یا اینکه از طریق 

کتا بها و یا از طریق مصــــــاحب هها و عک سها و نوشت هها و جزو هها این 

واقعی تها را ببینند و بدانند که م یتوان کشــور را با این تجربیات تا صدها 

ســـال بیمه کرد. به اعتقاد من جنگ براي ما صـــدم هاي در برنداشـــت. 

آ نهایی که صدمات جانی دیدند ضرر نکردند. خوشا به حال شهدا
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بده وقتی دید حرکت م یکند گفت مشـکلی نیســت و ما را به بیمارستان 

امام خمینی تبریز انتقال دادند.

از دوستان دوران دفاع مقدس چه کسی یادتان هست؟

از دوستان آن دوران دکتر جمشــــــــیدي، دکتر غریب دوستازاساتید 

روماتولوژي بیمارســتان شـــریعتی و دکتر جبلی که جراح قلب و عروق 

هســـتند و یکی از دوستان دوران 

دبیرستان به نام دکتر گودرزي که 

مشاور وزیر بودند.

دکتــــر محمود زاده، یکــــی از 

دوستان دوران دبیرسـتان و شـهید 

ایرا ندوســــت که این شـــــهید 

بـزرگوار چقدر اهل عـرفان بود و 

همان اوایل هم در کردستان شهید شد. از دوستان دیگر دکتر شکوري که 

از رادیولوژیس تهاي بیمارستان سینا هستند و دکتر بلورچی.

فرمودید چندین بار مجروح شد هاید آیا مجروحی تها باعث 

شد که به خارج از کشور اعزام شوید؟

خیر،  شکســـتگی بازوي راستم کمی محدودیت حرکت ایجاد کرده  و 

ترکش خمپار هاي که به کمرم اصابت کرده بود باعث ضعف عضــلانی و 

درد هاي گاه گاه م یشود ولی اثر جدي نگذاشته اسـت و نیاز به درمان در 

خارج خیلی زیاد نبود.

آیا در زمان جنگ به بعد از جنگ ه مفکر م یکردید؟

آن زمان فکر هی چچیز نبودیم و به آینده فکر نم یکردیم. تصور ما این بود 

که جنگ یک ماه دیگر پایان یابد یا اینکه ده سال طول بکشــــــــد فرقی 

نمـ یکند. بچ ههاي رزمنده آد مهاي عجیبـی بودند به هی چچیـز جـز جنگ 

فکر نم یکردند.
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 اثرات مثبت جنگ را چگونه ارزیابی م یکنید؟
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بده وقتی دید حرکت م یکند گفت مشـکلی نیســت و ما را به بیمارستان 
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براي جامعه فراهم نمایند ولی وابســته به آن نباشیم. درواقع براي فرهنگ 

باید فکر کرد و عمد هترین آن وابسته نبودن به دنیا است.

آقاي دکتر چه عواملی در موفقیت شما مؤثر بوده است؟

 یکجاهایی احادیثی از بزرگان دین م یخوانیم بعضی از ای نها براي انسان 

ملموس اســـــت. مثلاً م یگویند اگر به پدر و مادر خود محبت کنید عمر 

شما طولانی م یشود. لذا م یتوانم بگویم، موفق واقعی شـهدا بودند. ما که 

موفقیتی نداشتیم.

ب ههرحال اگر افراد بتوانند با تمام اطرافیان خود صـــادق باشـــند و همه را 

دوســـت داشـــته باشــــند موف قاند و ای نکه دین ما م یگوید براي مردم 

کارکنید و خالص هم کارکنید و از طرفی از مســـــــیر دین و ولایت هم 

منحرف نشوید این م یتواند موفقیت باشد.

حضرت امام خمینی (ره) فرمایشـاتی داشتند. گاه بعضـی از مسـئولین که 

قصـــــد اطاعت نداشتندم یگفتند این حکم امام مولوي است، این حکم 

ارشـادي اســت. این را باید پذیرفت و این رامی شــود نپذیرفت. من فکر 
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  درواقع م یخواهم بگویم جنگ منافعی هم داشــــــت. اگر جنگ نبود 

نم یدانیم الآن کجا بودیم.

آقاي دکتر چطور م یتوانیم این فرهنگ را به نســـل آینده 

انتقال دهیم؟

 انتقال فرهنگ یعنی ابروباد و مه و خورشــــید و فلک باید گرد هم جمع 

شـوند. درواقع خیلی مقدمات باید چیده شـود تا شـرایط فراهم شــود. ما 

ناامید نیسـتیم دیر یا زود ا نشاءالله ظهور امام زمان (عج) را ببینیم. درواقع 

هرچه از اصول دین دورتر شویم و ناخالصــــــــی در جامعه زیادتر شود 

وابستگی به مقام دنیا بیشـتر شود، ساخت هشدن افراد هم مشـک لتر م یشود. 

اگر به کلام معروف شهید باکري توجه کنیم که افراد را تقســــــیم کرده 

بودند که افـــراد بعد از جنگ یک عده ثاب تقدم مــــ یمانند و یک عده 

گرفتار زر و زیور دنیا م یشوند من فکر م یکنم براي انتقال فرهنگ خیلی 

ک مکار کردیم و باید برگـردیم به چارچو بهاي زمان انقلاب و ارز شها 

را احیا کنیم. یکی از ای نها ب یتوجهی به مال دنیا اســـــــــت. خود همین 

م یتواند یک حـرکت به وجود آورد ولـی در جامعه عکس آن تـرویج و 

تشــویق م یشود. آد مهاي موفق کســانی هســتند که نســـبت به مال دنیا 

ب یتوجه هسـتند. البته این به آن معنا نیســت که ما به دنبال دنیا براي ارتقاء 

نظام نــرویم و یا اینکه به دنبال علم نــرویم و یا اینکه به دنبال راهکارهاي 

توسعه و پیشــــــرف تهاي غرب و شرق نرویم. هما نطور که م یفرمایند: 

براي دنیا چنان زندگی کنید که گویی هزار ســــــــال عمر دارید و براي 

آخـرت چنان زندگـی کنید گویـی که یک روز از عمــرتان باقــ یمانده 

است. وظیفه مسئولین نظام هم این است که ایده آ لترین شرایط رفاهی را 
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 براي سلامتی روحی و جســــــمی معنوي چه راهکاري را 

پیشنهاد م یکنید؟

در وهله اول باید بپذیریم که به چنین سلامتی نیاز داریم. اگر کسی به فکر 

این نباشد، ممکن است روح و جســــمش صدمه بیند و هی چوقت اصلاح 

نشود. لذا باید بپذیریم بدیه یترین چیزهایی که به جسـم ضرر م یرساند، 

باید از آ نها خودداري کـرد. درواقع مقام حـرف و عمل خیلــی متفاوت 

است. در مقام حرف به مردم باید احترام گذاشت و باید از علماي دین یاد 

گرفت و پاي عمل باشـیم. توصـیه بزرگان دین این اسـت که از محرمات 

باید پرهیز کرد و واجبات را باید انجام داد. نکت هاي مشــــــهور از مرحوم 

آی تالله بهجت نقل شده که فرمودند هر کس به آن چیزي که بلد هسـت 

عمل کند خداوند آن چیزي را که بلد نیست هم به او یاد م یدهد.

  لذا ما خیلی چیزها را شـــــنیدیم و یا خواندیم و اگر به ای نها عمل کنیم 

خوب اســت. عرض اصــلی اینکه براي ســلامتی خودمان براي کارهاي 

دنیوي خیلی وقت م یگذاریم ولی براي ســـــــــلامتی معنوي وقت زیاد 

نم یگذاریم. اگر پذیرفتی که نیاز داري قطعاً به دنبال آن م یروي.

آقاي دکتر ورزش موردعلاق هتان چیست؟

والیبال و بســـــکتبال و شطرنج، شنا و کوهنوردي. مقام معظم رهبري در 

بیانات خود فرمودند به دانشجویان (درکنار تهذیب و تحصـیل ورزش را 
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م یکنم که در یک نظام وقتی یک کســی را پذیرفتی، چه به لحاظ علمی 

و چه به لحاظ سـیاسـی که اشـراف کامل به امور دنیا دارد واو را ولی فقیه 

دانسـتی (منظورم مقام معظم رهبري است) شما لازم نیســت مقلد ایشــان 

باشید ولی در مسائل اجتماعی باید از او پیروي کنید. لذا باید ابتدای یترین 

تمایلات ایشـــــــــان را پذیرفت. اگر ب هعنوان یک فرد قبول دارید، باید 

ب هتمامی نظرات او احترام گذاشــــت و باید از او پیروي نمود.من معتقدم 

باید تبعیت محض از مقام معظم رهبري داشته باشیم. ارزش این شخصیت 

قطعاً الآن هنوز شناخته نیســــت. هما نطور که م یدانید شخصــــیت امام 

خمینی (ره) الآن نســبت به سی سال قبل بارزتر شده است و همی نطور در 

مورد شخصـــیت مقام معظم رهبري در پنجاه و یا در صدسال آینده براي 

دنیا شناخته م یشود.

  تعبیـري که بـراي خودم دارم و در خانواده هم معمولاً مـ یگویم که امام 

خمینی را به رســــــــول انقلاب تعبیر م ینماییم و مقام معظم رهبري را به 

امیرالمؤمنین انقلاب تعبیر م یکنم و اهل سنت انقلاب را کســـانی م یدانم 

که بعد از ارتحال حضرت امام از مسیر انقلاب و امام خارج شدند و تبعیت 

از مقام معظم رهبري نداشتند و منحرف شدند و از صحن هي انقلاب خارج 

و به دست فراموشی سـپرده شـدند. ب هطور کل راهکارش تبعیت از دین و 

عالمان دین بخصوص و مشخصاً مسئول نظام حضرت آقا هست.
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نشود. لذا باید بپذیریم بدیه یترین چیزهایی که به جسـم ضرر م یرساند، 

باید از آ نها خودداري کـرد. درواقع مقام حـرف و عمل خیلــی متفاوت 

است. در مقام حرف به مردم باید احترام گذاشت و باید از علماي دین یاد 

گرفت و پاي عمل باشـیم. توصـیه بزرگان دین این اسـت که از محرمات 

باید پرهیز کرد و واجبات را باید انجام داد. نکت هاي مشــــــهور از مرحوم 

آی تالله بهجت نقل شده که فرمودند هر کس به آن چیزي که بلد هسـت 

عمل کند خداوند آن چیزي را که بلد نیست هم به او یاد م یدهد.

  لذا ما خیلی چیزها را شـــــنیدیم و یا خواندیم و اگر به ای نها عمل کنیم 

خوب اســت. عرض اصــلی اینکه براي ســلامتی خودمان براي کارهاي 

دنیوي خیلی وقت م یگذاریم ولی براي ســـــــــلامتی معنوي وقت زیاد 

نم یگذاریم. اگر پذیرفتی که نیاز داري قطعاً به دنبال آن م یروي.

آقاي دکتر ورزش موردعلاق هتان چیست؟

والیبال و بســـــکتبال و شطرنج، شنا و کوهنوردي. مقام معظم رهبري در 

بیانات خود فرمودند به دانشجویان (درکنار تهذیب و تحصـیل ورزش را 
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م یکنم که در یک نظام وقتی یک کســی را پذیرفتی، چه به لحاظ علمی 

و چه به لحاظ سـیاسـی که اشـراف کامل به امور دنیا دارد واو را ولی فقیه 

دانسـتی (منظورم مقام معظم رهبري است) شما لازم نیســت مقلد ایشــان 

باشید ولی در مسائل اجتماعی باید از او پیروي کنید. لذا باید ابتدای یترین 

تمایلات ایشـــــــــان را پذیرفت. اگر ب هعنوان یک فرد قبول دارید، باید 

ب هتمامی نظرات او احترام گذاشــــت و باید از او پیروي نمود.من معتقدم 

باید تبعیت محض از مقام معظم رهبري داشته باشیم. ارزش این شخصیت 

قطعاً الآن هنوز شناخته نیســــت. هما نطور که م یدانید شخصــــیت امام 

خمینی (ره) الآن نســبت به سی سال قبل بارزتر شده است و همی نطور در 

مورد شخصـــیت مقام معظم رهبري در پنجاه و یا در صدسال آینده براي 

دنیا شناخته م یشود.

  تعبیـري که بـراي خودم دارم و در خانواده هم معمولاً مـ یگویم که امام 

خمینی را به رســــــــول انقلاب تعبیر م ینماییم و مقام معظم رهبري را به 

امیرالمؤمنین انقلاب تعبیر م یکنم و اهل سنت انقلاب را کســـانی م یدانم 

که بعد از ارتحال حضرت امام از مسیر انقلاب و امام خارج شدند و تبعیت 

از مقام معظم رهبري نداشتند و منحرف شدند و از صحن هي انقلاب خارج 

و به دست فراموشی سـپرده شـدند. ب هطور کل راهکارش تبعیت از دین و 

عالمان دین بخصوص و مشخصاً مسئول نظام حضرت آقا هست.
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فراموش نکنید) و این نشان م یدهد ورزش خیلی مهم است. بزرگان دین 

م یگویند جسم شما روح شمارا هم حمل م یکند. الآن در پسـت اجرایی 

هم تلاش می کنیم ورزش را اشاع ه دهیم.  

و حرف آخر؟

ی کزمانی جوا نتر بودیم؛ معنـی ای نکه پیـرتـرها مـی گفتند خدا آخـر و 

عاقبت ما را به خیر کند نمـ یفهمیدیم. ولـی در این انقلاب خیلـی از افـراد 

که حتی  لباس روحانیت هم  به تن داشتند  منحرف شدند از مسیر انقلاب 

و نظام و یا اینکه رئی سجمهوري داشتیم که الآن در غرب هســـــتند. دعا 

کنیم که خدا ما را عاقب تب هخیر کند. آدم اگر به رضاي خدا راضـی باشـد 

یک هنر است و دعایم این است که همه عاقب تب هخیر شوند.

 

 94 / فصل ششم: دکتر مصطفی محقق


