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دانشگاه علوم پزشکی تهران 





حضرت امام خمینی)ره(:
راستی مگر فراموش کرده ايم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ايم 
کـه  روز  آن  تـا  مـا  مـلت  اسـت.  بـوده  آن  فـرع  نتیجه  و 
احـسـاس کرد که توان و تکلیف جنگ دارد به وظیفه خود عمل 
نمود. و خوشا به حال آنان که تا لحظه آخر هم ترديد ننمودند، 
آن ساعتی هـم کـه مـصـلحـت بـقـای انـقالب را در قبول 
قطعنامه ديد و گردن نهاد، باز به وظیفه خود عـمـل کـرده اسـت
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در بهمن 1357 تحولی شــگرف و معجزه ای الهی در تاریخ 
ایران و بلکه در جهان اســام و از آن باالتر در جهان بشــریت 
روی داد. این واقعه همه متفکرین، سیاستمداران، تاریخ نگاران و 
تحلیل گران را به حیرت وا داشت. ملتی با دست خالی و توکل 
به خدا با روحیه ایثارگری، سقوط نظام 2500 ساله  شاهنشاهی 
و اســتقرار نظام اســامی را فریاد زدند  و برای  رسیدن به این 
هدف مقدس، شــهدای عزیزی تقدیم کردند. سرانجام نظامی با 
اندیشه اســام ناب محمدی)ص( در همه ابعاد ایدئولوژیکی، 
سیاسی و فرهنگی در ایران اسامی پاگرفت. این تفکر ملت های  
دیگر را بیدار و مجذوب خود کرد. اســتکبار جهانی که نگران 
گســترش  این موج در دنیــا بود، تمام امکانــات و توان خود 
را برای مقابله با این اندیشــه بــه کار گرفت. یکی از ترفندهای 
او ترغیب و تشــویق رژیم بعثی عراق به جنگ علیه جمهوری 
اســامی ایران بود. جلوگیری از تهاجم دیکتاتور عراق  و دفاع 

مقدمه
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از میهن اسامی درکانون توجه مردم انقابی ما قرار گرفت و با 
رهنمودهای رهبرکبیر انقاب ، حضرت امام خمینی)ره(، جوانان 
سلحشــور و مخلص به جبهه های نبرد شــتافتند. شیران روز و 
عابدان شــب، جبهه را به دانشــگاه تبدیل کردند و با تمام توان 

انقاب درجنگ به جهان صادر شد.
یاد و خاطره از جان گذشــتگی ها ، رشادت ها و ایثارگری های 
رزمندگان هشت ســال دفاع مقدس مباهات برانگیز و افتخارآمیز 
اســت و فراموشی مجاهدت ها، اســتقامت ها، روحیه ایثارگری و 

شهادت آن دوران، آفتی است که نظام را تهدید می کند.
دفتر امور ایثارگران دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در راستای 
رســالت فرهنگــی خویش و با هــدف  زنده نگه داشــتن خاطره 
جان فشــانی این دلیرمردان و آشنا ســازی  نسل های بعد از جنگ 
با  فرهنگ ایثارگری اقدام به چاپ و انتشار خاطره روزهای آتش، 

خون و شهادت نموده است. 
»خط مقـــدم«، عنوان مجموعه کتاب هایی است که بر اساس 
مصاحبه با اســاتید و کارکنان ایثارگر هشــت ســال دفاع مقدس 

دانشگاه علوم پزشکی تهران به زیور طبع آراسته  شده است.
الزم می دانم از حمایت های بی دریغ روســای وقت دانشــگاه؛ 
اســتادان گرامی جناب آقــای دکتر الریجانی، جنــاب آقای دکتر 
منصوری، جناب آقای دکتر جعفریان و خصوصا جناب آقای دکتر 

کریمی برای تدوین این مجموعه سپاس گذاری نمایم. 
از مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور  ایثارگران دکترمصطفی 
محقــق که با راهنمایی های خود ما را در این راه تشــویق  نمودند، 
همچنین معاونــت محترم اجتماعی و فرهنگــی دکترعبدالرحمان 
رستمیان،  ایثارگران محترمی که در این مصاحبه ها شرکت نمودند 
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همکاران دفتر امور ایثـــــارگران دکترسید حسین حجـــــازی، 
دکتر مریم کیانی پور، زهرا اســماعیلی، علــی گل محمدی کمال 

تشکر وقدردانی را دارم.
به امید پیروزی نهایی اسام ناب محمدی، نابودی شرک و کفر، 
طلوع خورشید درخشنده قائم آل محمد)عج( و فیض شهادت  در 

رکاب آن حضرت. 
دکتر احسان مقیـمی 
هفدم ربیع االول 1439
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
سپاس خــــــداوند متعال را که عمر  و حیات ما را در زمانی قرار 
داد که شــاهد حضور بزرگ مردانی از ساله نبوت و امامت در زعامت 
میهن عزیز اسامیـــمان باشیم، حضــــرت امام خمینی)ره( و حضرت 

آیت اهلل خامنـــه ای)مدظله العالی(.

 صبر بسیار بباید پـــدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

و نیز ســپاس خداوندی راســت که ما را همراه و همرزم شــهدا و 
ایثارگرانی قرارداد که وظیفه ای خدایی داشتند.

چرا که خداوند روشــنی بخش آســمان ها و زمین هاســت »اهلل نور 
السموات و االرض« و شهدا نیز روشنی بخش مسیر زندگی ما. 

 آنجا که حضرت امام)ره(  فرمودند: »شهدا شمع محفل بشریتند«.
آنها هم خود نورند و هم به دیگران نورانیت می بخشند.

جانبازان، آزادگان، رزمنــدگان و همه ایثارگران نیز از همین جنس 
هستند و براستی وظیفه تمام نشدنی ما شناختن و شناساندن راه و سیره 

آنها و نگاه ایشان به حیات و ممات است.
بیاییم شکر این نعمت را بجا آوریم و در مقام شکر بهترین بهره برداری 
را ازاین نعمت الهی داشــته باشیم. باشد 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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سید ابراهیم اسکندری 





باید با آموزش در مدارس ابتدایی 
فرهنگ سازی کنیم

 داســتان نوجوان هایــی کــه جنگیدنــد، از خواندنی ترین 
واقعیت های جنگ ماست. رفتن دل وجرئت می خواست. جنگ 
شــوخی نبود. نوجوان هایی با دست های خالی مقابل ارتشی که 
حاال معلوم شده از طرف هشتاد کشور حمایت می شده. تا همین 
اواخر چهل کشور و حاال معلوم شده هشتاد کشور بودند؛ یعنی 
همه دنیا! خودت این نوجوان بی تجربه را بگذار مقابل همه دنیا. 
کدام یکی جنگ را می بــرد؟ دو، دوتا چهارتا که می کنیم معلوم 
است هشتاد کشــور! ولی اینجا در ایران، نوجوان های ما پیروز 

جنگ شدند.
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آقای دکتر می دانم که در مرکز تحقیقات پوست 
و جذام مشــغول هســتید و جانباز ده درصد، اما 
می خواهیم با شما کمی بیشتر آشنا شويم. اينکه در 
کدام محله به دنیا آمديد و بزرگ شــديد؟ شغل 

پدر چه بود؟

سید ابراهیم اســکندری هستم. سال 1349 به دنیا آمدم. به 
خاطر شــغل پدرم که ارتشــی بود، متولد اهواز و بزرگ شده 
خمین هســتم؛ در روســتا شــهابیه. تحصیات را در دوره 
راهنمایی همان روســتا گذراندم. ســال اول، دوم و سوم در 
جبهــه و مجتمع رزمنــدگان اقانجفی اراک و در ســال آخر 
دبیرســتان آمدم خمین دبیرســتان حاج آقا مصطفی در رشته 
تجربی گذراندم. دوران ابتدایی من با انقاب مصادف شــد. 
وقتــی من به دنیا می آیم پدرم از ارتش فرار می کند. قصه های 
زیادی از این ماجرا برایم می گوید، اما تا زمان انقاب فراری 
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بود. تا سال 1356، 1357 حکم اعدام داشت؛ چون با اسلحه 
فرار کرده بود. وقتی زندانی می شود با صیاد شیرازی هم سلول 

و باهم رفیق می شوند.
پدرم جزو لشــکر 92 زرهــی اهواز بود. خــودش  می گوید: 
»می خواســتن من رو به زور وارد ساواک کنند«. مادرم هم خانه دار 
و مذهبــی بود. از طرفی ارتشــی ها بایــد در مهمانی هایی که در 
باشگاه های افسران برگزار می شد شرکت می کردند. مادرم هیچ وقت 

به این مهمانی ها نرفته بود؛ چون باید بی حجاب می شدند. 

 پدر که فراری بود بار مسئولیت روی دوش مادر 
بود. مادر در مدت فــراری بودن پدرتان چطور 

چرخ زندگی را چرخاند؟

مادرم خانه دار بود. البته کشــاورزی هم داشتیم. عمویم کارهای 
مربوط به کشــاورزی را انجام می داد. مادرم قالیباف حرفه ای بود. 

برای خرج زندگی قالی می بافت.

چطور راهتان به جبهه افتاد؟ از اولین اعزام و اينکه 
چطور وارد جبهه شــديد بگويید؛ چون پیداست 

که با آن سن کم مادر مانع شما می شد.

سوم راهنمایی بودم. در مدرسه مطهری خمین درس می خواندم. 
قرار بود عملیات والفجر هشــت انجام شــود. در روستا پایگاهی 
داشــتیم به نام ســتاد خاتم االنبیاء و پایگاه شهید اشرفی اصفهانی 
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که تمام اعزام ها ازآنجا انجام می شــد. اوایل جنگ این اعزام ها از 
خمین انجام می شــد، ولی بعد به روستای ما منتقل شد. من هم از 
اعضای فعال پایگاه بودم. با بچه هایی که خیلی هایشان بعدها شهید 
شدند شب ها می رفتیم برای نگهبانی. سال 1361 در قالب اردوی 
دانش آموزی ما را به پادگانی نظامی در سمنان بردند؛ حدود پانزده 
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روزی آنجا بودیم. به ما آموزش های سخت نظامی می دادند.
اول مهر ســال 1364 بود. برای اعزام ثبت نام کمک شهید سید 
جعفر حسینی توی ماشین نشسته بودم. مادرم آمد. نمی دانم مادرم 
چطور فهمیده بود دارم به جبهه می روم. پســرعمویی داشتم؛ سید 
نصراهلل اسکندری. با بچه های ســپاه آشنا بود. با سر اشاره کرد و 
ما را پیاده کردند. خیلی خجالت کشــیدم. پسرعمویم گفت: »اآلن 
اول ســاله. تو درس بخوان، من خودم ثبت نامت می کنم که بری«. 

با مادرم برگشتم.
آن سال به عشق جبهه واقعاً درس خواندم. بااین حال ماجرای 
پیاده شــدن از اتوبوسی که به ســمت جبهه می رفت خیلی در 
روحیه ام اثر گذاشــت. دلم آنجا بود. شــاید هم لطف خدا بود. 
چون آموزش کافی ندیده بودم. داشتم قاچاقی به جبهه می رفتم.

سال سوم راهنمایی امتحانات به صورت نهایی برگزار می شد. 
با چه شــور و شوقی امتحاناتم را دادم. خرداد نتیجه ها را دادند. 
با معدل هفده یا هجده قبول شــدم. رفتم برای اعزام. نگذاشتند. 
گفتند: »سنت کِم!« من هم کپی شناســنامه ام را با تیغ تراشیدم؛ 
گــردی نُه را برداشــتم و با خودکار مشــکی تبدیلش کردم به 
عدد هفت. هنوز هم این کپی شناســنامه ام رادارم. بعد از دو ماه 
آموزش نظامی در پــادگان امام علی)ع( اراک فکر کنم ما اولین 
دوره آموزش نظامی در آن پادگان بودیم  باالخره در  شــهریور 
1365 اعزام شــدیم. بین راه اتوبوس ها نصف شدند. از دوراهی 
اراک تعدادی به ســمت مایر و همــدان رفتند. می گفتند آن ها 
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را به کردســتان می برند. کردستان هم امن نبود. باقی اتوبوس ها 
هم رفتند ســمت بروجرد. به جبهه جنوب می رفتند. من افتادم 

کردستان. ازآنجا هم به سردشت اعزام شدیم.
بچه بودم. شــور و شوق داشتم، اما صادقانه  بگویم؛ ترس هم 
داشتم. مربی های ما از کردستان تعاریف عجیب وغریبی می کردند. 
اینکه آنجا نگهبان ها را با شیشه سربریده بودند و شکنجه هایی که 
کومله به رزمنده ها می داد! بین پادگان های مختلف تقسیم شدیم.

شــب اول مرا سر پســت گذاشتند. سه ســاعت در پادگان 
ربــط نگهبانی دادم. پادگان ربط در پانزده کیلومتری سردشــت 
قرار داشت و قبًا دســت کومله و دموکرات ها بود. هرازگاهی 
هواپیماهای عراقی می آمد و بمباران می کرد. مخروبه ای بود، اما 
پادگانی بود که آشــپزخانه  داشــت و تدارکات گردان را ازآنجا 

تأمین می کردند.
من به واحد تدارکات گردان فرســتاده شدم. اسم گردان یادم 
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نیســت. نیمی از آن ها از بچه های ارومیه بودند و نیمی هم که از 
اراک اعزام شــده بودند. حدود ســه ماه آنجا بودم. در این مدت 
مرخصی نرفتم. پانزده سالم بود. یک دفعه سه ماه از خانواده دور 
شدم و رفتم توی منطقه جنگی. در آنجا غربت را با تمام وجود 

درک کردم.
کارم در تدارکات رساندن غذا به خط تأمین بود. پانزده پایگاه 
بین جاده ها وجود داشــت. باید صبحانه و ناهار و شام برایشان 

می بردم. 
بایــد هرروز با یــک خودرو تویوتا می رفتــم غذا را تحویل 
می گرفتیم و توی خط تقســیم می کردیم... رفت وآمد توی این 
جاده خیلی هم کار خطرناکی بود. یک روز صبح زودتر از خواب 
بیدار شــدم حس خوبی نداشتم، ناگهان دیدم باالی سرمان دوتا 
هواپیما دارند چرخ می زنند. از ســاختمان پادگان دور شــدیم. 
راکت به دویست متری ما خورد. یکی از ساختمان های پادگان 
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رفت روی هوا. 
خاک و ســنگ هم همین طور روی سرمان می ریخت. تکه 
ســنگی هم آن چنان به ستون فقراتم خورد که وقتی بلند شدم 
فکر کــردم ترکش خورده ام. دیدم نه خون نمی آید. ترســیده 
بودم. در آن عالم بچگی با تفنگ ژ-3 به سمت هواپیما شلیک 
 کردم. روی تپه باالی پادگان ضد هوایی چهار لول  گذاشــته 
بودند که داشــت به طرف هواپیمــا می چرخید و هواپیماها را 
هدف می گرفت. دوتا هواپیما بودند. یکی از آن ها ضد هوایی 
را مشــغول کرد و دیگری از پشــت آمد و به سمت او راکت 
انداخت. راکت بافاصله کمی از کنار ضد هوایی رد شد، اما آن 
جوان مردانه ایســتاده بود و به طرف هواپیماها شلیک می کرد. 
در کمال نامردی مینی بوســی توی شهرک ربط در حال بنزین 
زدن بود. هواپیما رفت و این مینی بوس را زد. شاید حدود سی 
نفر در دم شهید شدند. تنها بچه ای یک یا دوساله که روی پای 
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مادرش بود، زنده ماند. 
مدتی بعد بیماری حصبه گرفتم. تب و لرز داشــتم. شبانه با 
آمبوالنس مرا بردند بیمارســتان سردشت. فکر کنید پسربچه ای 
کم سن وسال درجایی غریب بستری شده بود. از سردرد، غربت 
و بیماری گریه ام گرفته بود. هیچ کس هم خبر نداشــت من کجا 
هستم...آنجا معنای غربت را با تمام وجودم احساس کردم سه، 
چهار روزی بســتری بودم. بعد دارو گرفتم و برگشتم پادگان. 
فقط نامه ای نوشته بودم که در آن نام شهرک ربط را آورده بودم. 
اخبار هم اعام کرده بود این شهرک بمباران شده. مادرم و دیگران 
متوجه شده بودند که اتفاقی افتاده. به زور پدرم را دنبالم فرستاده 

بود. 
یک روز صدایم زدنــد دم در پادگان که ماقاتی داری. من؟! 
سردشــت! ماقاتی؟! رفتــم دیدم پدرم آمده. گفــت: »بیا باهم 
برگردیــم«. گفتم: »نه«. فرمانده پایگاهمــان آنجا بود. گفت که 
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می توانید برگردید. پایان مأموریتمان بود. هر سه ماه، پانزده روز 
مرخصی داشــت. من هم هفتادوپنــج روز در ربط بودم. با پدر 

برگشتیم تهران. این اولین اعزامم بود.

دومیــن اعزامتان کی بود؟ بیــن اولین و دومین 
اعزام فاصله زيادی افتاد؟

آذرماه ســال 1365 بود که از کردستان برگشتم. ثبت نام کردم و 
نشستم سر کاس. همان شب که از کردستان برگشتم، پسرعموهایم 
آمدند خانه ما؛ ســید عباس و ســید نصراهلل. سید عباس خدمت 

سربازی اش تازه تمام شده بود.
چند روز بعد آن ها با سپاهیان حضرت محمد)ص( اعزام شدند 
و رفتند منطقه. سید نصراهلل متولد 1344 و سید عباس متولد 1345 
بود. هر دوتایشــان در عملیات کربای چهار باهم شــهید شدند. 
جنازه هایشــان را به فاصله یک هفتــه باهم آوردند.  عمویم حتی 
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توی تشــییع جنازه این شهدا یک قطره اشک نریخت و با آرامش 
خاصی همراه جمعیت حرکت می کرد اگر کسی او را نمی شناخت 
نمی فهمید فرزندان ایشان را دارند تشیع می کنند خیلی مرد با ایمان 
و تقوایی بود و به قول قدیم ها سید باطن دار. البته ایشان هم یک 
سال بعد از شــهادت دوتا فرزندانشان به رحمت خدا رفتند. یادم 
می آید بعد از مراسم خاک سپاری شب در منزلشان بودم  با لبخند و 
آهسته زیر لب به عکس های این دو شهید نگاه می گفت:  رفتید و 
من را تنها گذاشتید البته من نون بی خمس و زکات به اینا ندادم که 

غیرازاین راه برن. اگر راهی غیرازاین می رفتن باید گریه می کردم.
 داماد عمویی داشتم. خدا رحمتش کند. شهید عبدالعلی سعیدی 
همدیگر را اتفاقی در سپاه خمین دیدم آن روز جنازه ها رو آورده 

بودن پادگان سپاه.
 قرار بود حدود صد و پنجاه نفر تشییع شوند. شهر هم بمباران 
می شــد. آن روز، روز بسیار سخت و نفس گیر و گنگی برایم بود. 
عجیب بود. جزو روزهایی بود که خیلی متأثر شده بودم و تابوت ها 
را یکی یکی باز می کردیم. عه! علی رضاس! عباس! همین شــوک 
سنگینی بود. من گاب می ریختم و عبدالعلی با پنبه پاک می کرد. 
عبدالعلی از بچه های جهاد بود. هفدهم دی همان سال اعزام شد و 
بیستم شهید شد و جنازه اش آمد. در فاصله کمتر از یک هفته، اعزام 

شد، رفت خط، شهید شد و برگشت.
 دومین اعزام من بیستم بهمن 1365 بود. می رفتم سر کاس و 
برمی گشتم، اما شهید شدن بچه ها خیلی برایم سخت بود. قرار بود 
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سپاهیان حضرت مهدی)عج( اعزام شوند. من از خمین اعزام شدم. 
در گردان امام رضا بــودم. آن دوره آموزش امدادگری دیده بودم. 

پرستاری و هر چه به پزشکی مربوط می شد را دوست داشتم. 
 در مرحله آخر کربای پنج  ما را مســتقیم بردند خط شلمچه. 
شب رســیدیم ســه راهی ای که کنار دریاچه بود؛ سه راهی مرگ! 
صبح خمپاره ای بینمان افتاد و سه نفر از بچه ها افتادند روی زمین. 
یک نفر ترکش به رانش خورده و دســتش قطع شــده بود. تجربه 
امدادگری نداشــتم. اولین باری بود که مجروح می دیدم صادقانه 
می ترسیدم به او دست بزنم. آن مجروح هم داشت شهید می شد. 
فایده ای نداشت. نمی توانســتم برایش کاری بکنم. هر سه شهید 
شدند. شب قبل با هر سه نفر آن ها کنار هم در یک سنگر بودیم و 

این خیلی سخت بود.
بعد از عملیات هم برگشتیم آمدیم عقب. رفتم مجتمع آموزشی 
رزمندگان لشکر ثبت نام کردم تا امتحانات آن سال را بدهم. مسئول 
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دسته ما دانشجوی ترم دو دکتری  دامپزشکی دانشگاه شیراز)دکتر 
محمد مؤذنی( بود. ریاضیــات جدید و جبر  را پیش او خواندم. 
نمراتم زیاد خوب نبود؛ دوازده یا سیزده می گرفتم، اما برای کسی 
در شــرایط من نمره های خوبی بود. ترمــی درس می خواندیم. 

تابستان دوباره آمدم و شروع کردم به درس خواندن. 
اعزام ســوم من بعد از خردادماه سال 1366 بود. رفتیم جنوب؛ 
حوالی خرمشــهر. نیروی پشــتیبانی بودیم. این بار که رفتم به ما 
آموزش بی سیم دادند. بی سیم چی شدم. بی سیم، پی آر سی، آقایی 
آمد و دو ساعت درسمان داد. من شدم  کمک بی سیم چی گروهان. 
با بچه های اراک اعزام شــده بودم. دوســتی داشــتم. اسمش سید 
ابوالفضل عراقی بود. معروف بود به »دایی ابوالفضل«. به ســادات 
عاقه زیادی داشــت. وقتی ما را بین گردان تقسیم کردند، آمد و 
گفت: »سید باید حتماً توی گروهان ما باِش«. از بچه های قدیمی 
جبهه و خیلی شوخ طبع بود. باهم رفتیم طرف سه راه شهادت. رفتیم 
کانــال ماهی. بعد از عملیات کربای پنج آنجا پر از جنازه عراقی 
شده بود. بچه های خودمان خیلی هایشان را جمع کرده بودند ولی 

بقیه مانده بود روی زمین. 
توی ســنگر فرمانده گروهان بودم. بچه هــا توی کمین بودند. 
از ســنگر فرماندهی تا خط هالی که بچه های ما در آن نشســته 
بودند ســیصد متر فاصله بود. عراقی ها بچه ها را با قناسه می زدند. 
اگر سر از روی خاک ریز باال می رفت با قناسه برایش خال هندی 
می زدند به خاطر همین بچه ها با پرســکوپ آن طرف خاک ریز را 
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نگاه می کردند. من کمک بی ســیم چی دوم بودم. گروهان که رفته 
بود خط، بی سیم چی شان شهید شد. من شدم بی سیم چی اصلی. دو 
نفر را هم من آموزش دادم! بعد آن ها شدند بی سیم چی کمکی من.

ده شب در کانالی در خط بودم. توی کانال تلفن قورباغه ای بود. 
سیمی داشــت که زیرخاک پنهانش کرده بودیم. هرروز باید این 
سیم را چک می کردیم که زیر بمباران منطقه آسیب ندیده باشد. اگر 
هم قطع شــده بود باید سریع ترمیمش می کردیم. به این کار چک 
سیم می گفتند. این سیم تلفن به قدری محکم بود که هر تارش صد 
کیلوگرم جسم را تحمل می کرد. فوالدی بودند، اما وقتی خمپاره یا 
ترکش می خورد پاره می شدند. سر سیم را می گرفتم پابرهنه و در 
تاریکی، کورمال کورمال جلو می رفتم تا قطعی ســیم را پیدا کنیم، 

وصلش کنیم و برگردیم.
مرداد بود. اوج گرمای خرمشهر و شلمچه؛)معرف به خرماپزان(. 
بوی جنازه هایــی که زیر خاک ریز و توی میــدان مین افتاده بود 
مشــمئزکننده و دردناک بود. نماز را تیمــم می کردیم و در کانال 

نشسته و شکسته می خواندیم. 
یک روز صبح خوابیده بودم. پســت بی ســیمم تمام شده بود. 
بی ســیم چی گفت: »سید خط تلفن قطع شــده. تو برو چک کن«. 
خواب آلوده ســیم را گرفته بودم و به حالت چمباتمه داشتم جلو 
می رفتم تا قطعی سیم را پیدا کنم. یکی از بچه هایی که توی سنگر 
کمین بود، بلند شــده بود تیراندازی می کــرد. عراقی ها هم بلند 
شــده بودند و آرپی جی شلیک می کردند. کاه آهنی هم سرم بود. 
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آرپی جی از کنار من رد شد و بادش کاه را ازسرم انداخت. رفت 
و پشت سرم به خاک ریزی خورد و منفجر شد. از ساعت هفت تا 
یازده صبح دست هایم از ترس به طور غیرارادی می لرزید. خواب را 

ازسرم پراند. این دومین خطری بود که ازسرم گذشت.
دایی ابوالفضل فرمانده گروهان ما بود. هر جا می رفت که بچه ها 
شهید شده بودند و دیگران روحیه نداشتند، کاری می کرد دل بچه ها 
شاد شود. هر جا می رفت ناگهان صدای قهقهه و جوک بلند می شد. 
یک شــب دایی ابوالفضل به من گفت: »من رو ساعت چهار صبح 
بیدار کن«. ساعت چهار بیدارش کردم. گفت: »من می خواهم برم 
تو کمین«. رفت. بعد معلوم شد وقتی دایی ابوالفضل می رود جلو 
دو، سه نفر از عراقی ها می خواستند به سنگر کمین نفوذ کنند. دایی 
ابوالفضل سر می رســد و یکی را با تیر می زند ولی یکی دیگر از 
عراقی ها دایی ابوالفضل را نشــانه رفته و زده بود. وقتی شهید شد 

عزایی در گردان حاکم شد. 
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تشییع جنازه اش مصادف شــد با روز عاشورا. تشییع جنازه اش 
باشکوه بود. من آشــنایی طوالنی مدتی با او نداشتم. در آن مدت 
سه ماهی که با او اخت شده بودم، آن چنان محبتش مرا گرفته بود 
که وقتی شهید شــد حس می کردم برادر بزرگ من است. بعد از 
شــهادتش خودم را مقصر می دانستم. با خودم می گفتم چرا او را 
بیدار کردم که به کمین برود و شــهید شود. مزارش در اراک کنار 
مزار شهید کاوه اســت. همیشه به من می گفت: »سید دعا کن که 
من شهید بشم«. بغض می کرد. نماز شبش هیچ وقت ترک نمی شد. 
واقعاً روی خندان و دلی محزون داشت. دفترچه خاطراتی داشت. 

در آخرین یادداشتش نوشته بود: »این بار آخرمِ که میرم جبهه«. 
سه روز بعد دوباره آتش دشمن سنگین شد. دوباره رفتم تا سیم 
تلفن قورباغه ای را چک کنم. داشتم همین طور چمباتمه زیر آتش 
جلو می رفتم که ترکشــی به دستم خورد. مرا آوردند عقب و بعد 
بیمارستان شهید بقایی اهواز سپس بیمارستان امیرکبیر اراک، آنجا 
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یک پزشــک عمومی آمد مرا ترخیص کرد. خوب یادم هست که 
من چیزی همراهم نبود. یکدست لباس به من دادند. گفتند: »اهل 
کجایــی؟« گفتم: »خمین«. پنجاه تومان هم پول به من دادند. مرا با 
دســت مجروح رها کردند که برگردم. آمدم خمین. به مادر نگفتم 
مجروح شــدم، دو روز خانه بودم. تا اینکه یکی از بچه هایی که با 

من بود مجروحیتم را لو داد. 
پس از مدتی ترکش به سمت کتفم حرکت کرده بود، پزشک ها 
گفتد: »ممکنه باعث قطع اعصاب دســتت به شه. باید سریع عمل 
کنــی«. به مادرم نگفتم که صبح می خواهــم بروم عمل کنم. فکر 

می کردم مرد شده ام و نباید مادرم اذیت بشود.
صبح از خودم پذیرایی کردم و رفتم بیمارستان. لباس عمل هم 
نپوشیدم؛ چون خیلی مجروح از جبهه آمده بود. خودم رفتم توی 
اتاق عمل. جراح شــوخ طبعی آمد. روی کتفم آمپول بی حسی زد، 
کتفم را شــکافت و ترکش را درآورد. گذاشــتش الی باند و داد 

دستم. از بادام کمی بزرگ تر بود.
امتحانات شهریور را با دست مجروح دادم. در مجتمع رزمندگان 
شهید آقانجفی اراک ثبت نام کردم. تا اینکه  مجدداً در 20 دی 1366 
به منطقه اعزام شدم. امتحانات بهمن ماه شروع شد. درس ها را در 
جبهه امتحان دادم. بعدازآن برای عملیات والفجر 10 ما را به سنندج 
اعزام کردند. در سنندج مجتمع آموزشی رزمندگان را پیدا کردم و 

همراه دوستم شهید سید رضا حیات غیبی امتحانات را دادم.
قبل از شروع عملیات در منطقه بانه  البته کوه های مشرف به مرز 
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عراق برایمان چادر زده بودند. چادرها روی برف بود. روی برف ها 
پاســتیک انداخته بودیم. بعد چادر و داخــل چادر هم   الیه ای 
برزنت و ســه دســت پتو که بتوانیم توی چادرها بخوابیم تقریبًا 
دو روز آنجا بودیم. بعد ســاعت هفت شب در میان برف و گل و 
سرمای شدید زمستان راه افتادیم. شب تا صبح راه رفته بودیم. بعد 
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وارد دشت سبزی شدیم. آن قدر خسته بودیم که در حین راه رفتن 
می توانستم بخوابیم. به ستون جلو می رفتیم. کنارمان دره بود. مال رو 
بود. اگر پایت را کج می گذاشتی به ته دره سقوط می کردی. حدود 

25 کیلومتر با چکمه و تجهیزات توی کوه راه رفتیم. 
ساعت چهار صبح در قبرستانی داخل خاک عراق نماز خواندیم. 
نمی دانم نمازمان را چطور خواندیم. آن هم با چکمه و تجهیزات. 
نزدیک پنج دقیقه همان جا خوابم برد؛ آن هم چه خوابی! نرســیده 
به خورمال روبه روی ســد دربندی خان عراق، میان دشــتی سبز 
توقف کردیم. قرار بود شــب عملیات کنیم و برویم ســمت سد. 
بعد از پانزده ساعت راهپیمایی توی کوه و کمر صبح ساعت یازده 
رسیدیم به آن دشــت و در کانالی خوابیدیم. برایمان با قاطر غذا 
آوردند. البته قبل از رســیدن غذا  نان های کپک زده که همراهمان 

بود  با کنسرو بادمجان واقعاً  عجب می چسبید. 
هواپیماهای عراقی دو طرف کانالی را که توی آن خوابیده بودیم 
بــا راکت می زدند. در حین بمباران راکت در ســه متری ما افتاده  
و منفجر شــد. یکی از ترکش ها به گلوی سید رضا حیات غیبی 
اصابت کرد و در دم شهید شد. غروب بود که رضا شهید شد.  یادم 
است قبل از عملیات  ســید رضا با تب و لرز و گلودرد شدیدی 
داشت  که فرمانده گروهان گفتند الزم نیست با این وضعیت بیایی 
عملیات اما با اسرار خودش آمد اسم گردان ما امام رضا)ع( و سید 
رضا اولین شــهید گردان ما بود خداوند ایشان و تمام شهدا دفاع 

مقدس را رحمت کند.
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شب که شــد توی کانال تقریباً سیزده کیلومتری شهر خورمال 
بودیم  داخل کیسه خوابیده بودیم. دورترها شیمیایی زده بودند باد 
گاز بم های شــیمیایی را به سمت ما آورده بود. همه ما به مقداری 
جزئی شیمیایی شدیم، نمی توانستیم به راحتی نفس بکشیم.  برای 
بیرون آمدن از کیســه خواب زیپ آن را هم گم کرده بودیم. بچه ها 
آمپول آتروپین به خودشــان تزریق کردند. باید آمپول را در عضله 

ران می زدیم و این دردناک بود،  من این کار را نکردم.
ساعت 9 شــب راه افتادیم به سمت تپه های میشن و مرگسو. 
گردان سیصد نفره تا ساعت  یک صبح  زیر آتش توپخانه حرکت 
می کردیم تا باالخره به تپه مرگســو رسیدیم. باید می رفتیم باالی 
تپه. ما پایین بودیم و عراقی ها باالی تپه. یک تانک و ســه، چهارتا 
نورافکن هــم باالی تپه بود. نورافکن هــا هم زمان خاف جهت 
یکدیگر حرکت می کردند و دشت زیر پای تپه را روشن می کردند. 
نورافکن ها که روی ما می افتاد زمان خوبی برای اســتراحت بود. 
خاصه با هر زحمتی بود رفتیم باال عراقی ها هم بدوِن مقاومتی فرار 
کردند. تازه ســاعت یازده صبح بچه های تدارکات با قاطر برایمان 
صبحانه آورده بودند. تازه فهمیدیم تپه پر از مین است! معجزه بود. 
خونی از دماغ کسی نریخت. برای تردد باید از سنگ روی سنگ 
دیگر می پریدیم تا روی مین نروی. حتی مین ها را زیرخاک نکرده 
بودند. شب بعد از عملیات باران زیادی می آمد. سنگرها روی تپه 
مثل قبر بود و با بارش باران پر از آب شد. باد سردی می وزید. توی 
آن آب شب تا صبح خوابیدیم. جرئت نمی کردیم لحظه ای از داخل 
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گودال بیرون بیاییم. بافاصله تیر و رگبار گلوله حواله مان می شد. 
در این عملیات من قناسه چی بودم. هر گروهان یک قناسه چی 
داشــت، اما من حتی یک تیر هم با آن شلیک نکردم. دوربینش را 
هم شــبی که داشتیم به ســمت منطقه راه می افتادیم به من دادند، 
اما دوربین باید با اســلحه هم طراز می شد. نشده بود. نیم ساعته به 
من آموزش دادند. تجهیزات ما در مقابل آن ها هیچ بود. ما چیزی 
نداشتیم. دم غروب بود. دسته ما از گردان امام رضا را بردند  تا به 
بچه هــای گردان حضرت معصومه که مال بچه های قم بود کمک 
کنیم. آن ها پایین تپــه ای گیرکرده بودند. راه افتادیم و از تپه ای که 
در آن مســتقر بودیم پایین رفتیم. نگو عراقی هــا دورتادور تپه را 
گرفته اند. اولین کسی که جلو رفت، حمید افضلی فرمانده دسته ما 
بود. تیری به دهانش اصابت کرد و به شهادت رسید. وقتی رسیدیم 
پایین تپه از هر طرف آتش می بارید. پشت یک تخته سنگ کوچک 
پناه گرفته بودم. وقتی رسیدیم پایین تپه دیدیم هیچ کس نیست. تنها 
جنازه چند نفر از بچه های خودمان و یک مجروح دو، سه تا جنازه 
عراقی آنجا افتاده بود. یکی از بچه ها مجروح شد. امدادگر  همراه 
ما که به شجاعت مثال زدنی بود در عین اینکه عراقی ها به سمتمان 
شلیک می کردند، پای آن رزمنده را بست و کولش کرد و از مهلکه 

نجاتش داد.
)امدادگر ما شهامت زیادی داشت ولی یک مشکل غیرقابل تحمل 
داشــت!  انحراف بینی داشت! شب توی یک سنگر می خوابیدیم. 
به محض اینکه چشم هایش روی هم می رفت خروپف شروع می شد. 
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بعد از سه ساعت پست نگهبانی می آمدی و می خواستی بخوابی، 
او هم خسته بود. صورت به صورت می خوابیدیم. چاره ای نبود(.

رفتیم پایین تپه ماندیم. بی سیم چی گردان حضرت معصومه شهید 
شده بود.  بی سیم  را برداشتم. با مقر ارتباط گرفتم. به ما گفتند: »آقا 
شما اونجا را ترک کنین بیاین باال!« گفتم: »آِخ چرا ما رو فرستادین 
پایین که حاال بخوایم بیایم باال؟!« با چه مصیبتی، با دوتا شهید رفته 
بودیم پایین حاال باید برمی گشتیم. باید پانصد متر سینه کش تپه را 
باال می رفتیم. عراقی ها هم دو طرف تپه خوابیده بودند و تا حرکت 
می کردیم ما را می زدند. عراقی ها هم فریاد می زدند: »تعال، تعال!« 
یعنی بیایید بیاید)تسلیم شوید(. خیلی راحت عراقی ها را می دیدیم. 
مثل گرگ هایی که دور طعمه شان را می گیرند دوره مان کرده بودند. 
هرچه تجهیزات داشتم حتی قناسه ای که کلی با آن ذوق می کردم 

را  جا گذاشتیم.
هوا گرگ ومیش شده بود. عراقی ها هم توی هوای گرگ ومیش 
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می ترسیدند. وقتی تاریک می شد ترس می رفت تو جانشان! توی 
آن گرگ ومیشی هوا آن زخمی گردان التماس می کرد: »منم ببرید!« 
واقعاً نمی شد. چند نفر از بچه هایی که پایین رفته بودیم برگشتیم 
باالی تپه. زخمی را هم همان جا گذاشتیم. بنده خدا تا صبح الی 
جنازه های شــهدایمان خوابیده بود و خودش را به مردن زده بود. 
ما هم آن قدر سینه خیز رفته بودیم که به مرگ خودمان راضی شده 
بودیم. آرنج هایم زخم شده بود و سر زانوهایم، بادگیر و شلوارم 
همه جرخورده بود. آمدیم باال. گفتند: »شب بمونید اینجا عملیات 
می شه برید بچه ها رو بیارید«. با شروع عملیات. بچه ها رفتند پایین 
و دوباره همه جا را گرفتند. صبح بچه ها با قاطر رفته بودند شهدا 
را بیاورند آن رزمنده زخمی گردان حضرت معصومه)س(  را هم 
آورده بودند. دریکی از یادواره های شــهدا کسی جلو آمد گفت: 
»فانی من را می شناسی؟« نگو این همان است که التماس می کرد 

من رو با خودتان ببرید!
وقتی صبح شــد راه افتادیم برگشتیم عقب. کنارمان میدان مین 
و جنازه های شــهدا بود. موقع رفتن تپه سبز سبز بود. روبه رویش 
ســد دربندی خان و شهر ســید صادق و کرکوک بود. شهر کامًا 
پیدا بود. چراغ هایشــان روشن بود و ما می دیدیم. کل منطقه سبز 
بود، اما وقتی شــروع کردند به آتش ریختن سبزی منطقه از بین 
رفته بود. آن قدر در دشــت خمپاره ریخته بودند مثل آب کشی که 
سوراخ سوراخ است، تمام دشت گل شده بود و درجاهایی تکه های 
کوچکی از سبزی باقی مانده بود. کل زمین شخم خورده بود. شاید 
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ما نصف آن ها هم مهمات نداشتیم. بااین حال ما توی خاک عراق 
بودیم. یک مشت بچه کم سن وسال که هیچ مهماتی نداشت یا بلد 
نبود با اسلحه کار کند. واقعاً باعقل حسابگر جور درنمی آید)فقط 
نیروی  ایمان( مثًا خود من اسلحه ای)قناسه( با ده تا تیر دست من 
داده بودند و آموزشی نیم ساعته برای استفاده از آن! آخر هم اسلحه 
را گذاشتم بین عراقی ها ولی پیروز  بدون شلیک یک تیر برگشتم.

وقتی عملیات می شد گردانی می آمد مستقر می شد و گردان قبلی 
عقب می رفت. گردانی که باید جایگزین ما می شد به خط نرسیده. 
شــیمیایی زدند و گردان عقب کشــید و گردان ما مجبور شد از 

بیست وپنج اسفند تا ده فروردین روی تپه ها بماند. 
عملیات والفجر ده تمام شد. ما را روز یازده فروردین درحالی که 
پانــزده روزی آب به خودمان ندیده بودیم. آبــی هم که با قاطر 
می آوردند فقط بــرای خوردن کفایت می کرد. برای دستشــویی 
و شست وشو آبی نداشــتیم. تمام هیکلمان گلی بود. درست مثل 

کرم های خاکی با کمپرسی آوردند عقب. آمدیم پاوه...
برگشتیم عقب. امتحانات خردادماه 1367 شروع شد. گفتند باید 
این ترم برای امتحانات و ثبت نام به مجتمع آموزشــی رزمندگان 
اراک بروید. رفتم مجتمع رزمندگان شهید آقا نجفی اراک. ثبت نام 
کردم. کاس ها هم ترمی بود. رفتم ســر کاس و از چند تا درس 
نمره قبولی گرفتم. یکی از دوستان به من گفت: »بیا بریم مشهد«. 
سال 1367 اولین بارم بود که به مشهد رفتم. وقتی رسیدیم مشهد 
عملیات مرصاد شــروع شد. سریع برگشتیم. هنوز هم قاچاقی به 
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جبهه می رفتم. چند بار مادر پرسید: »دوباره می خوای بری؟« قسمم 
داد. گفتم: »نمی رم« بچه ها اعزام شــدند. من ماندم. به مادر گفتم: 

»ببین، بچه ها رفتن«.
سه روز بعد قسمم را زیر پا گذاشتم و رفتم پادگان اراک. گفتند: 
»بمان ماشین که آمد برو« ماندم. سپاه دیگر مثل خانه خودمان شده 
بود. مینی بوســی آمد و با آن رفتم کرمانشــاه. وقتی رسیدم دیگر 

عملیات تمام شده بود. سه ماهی آنجا بودم.

بعدازاينکه جنگ تمام شــد، بــرای کنکور آماده 
شديد. چه سالی کنکور داديد؟

اگر اشــتباه نکنم سال 1369 بود که کنکور دادم. رتبه ام چهار 
هزار و خورده ای شــد. البته شرایط روحی ام خیلی به هم ریخته 
بود. با چند تا از بچه ها نشستیم و انتخاب رشته کردیم. دانشگاه 
شهرهای دور را انتخاب کردم؛ مثل پزشکی تبریز و بندرعباس. 
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حتی تهران را هم انتخاب نکردم. می خواســتم از شهرم فاصله 
بگیرم. دوست داشتم ازآنجا دورباشم. زمان انتخاب رشته به اشتباه 
اولین رشته را پزشــکی تبریز انتخاب کرده بودم و کدش 451 
بود، 415 وارد کرده بودم. رشته ام شد علوم آزمایشگاهی تبریز. 
بعدازآن کارشناسی تهران، شهید بهشتی و خیلی رشته های دیگر 

قبول شده بودم. 

بعد از قبولی در تبريز چــه کار کرديد؟ رفتید 
تبريز يا اعتراض کرديد؟

بعد از انتخاب رشته و قبولی در علوم آزمایشگاهی از سارمان 
سنجش پیگیری کردم. معترض بودم. چون آگاهی نداشتم. چیزی 
از این رشته نمی دانستم. دوست داشتم دامپزشک شوم و بروم در 
روستاها خدمت کنم. یکی از دالیلش کارهای جهادی بچه های 

دانشجو در اوایل انقاب بود.

چه شد که آمديد تهران؟

چهار ترم علوم آزمایشــگاهی خواندم. عمداً دو واحد برای 
ترم پنجم نگه داشــتم. ســال 1370 آزمون علوم آزمایشگاهی 
از فوق دیپلم به دکتری بود. امتحــان دادم. بااینکه روزی هجده 
ساعت در کتابخانه درس می خواندم، قبول نشدم. با اختاف یک 

تست مردود شدم.
عاقبــت رفتم تبریز. فوق دیپلم خوانــدم. طرحم را در خمین 
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گذراندم. همان جا هم استخدام شدم. نیرو کم بود.
ســال 1373 برای کارشناســی آزمون دادم. دانشــگاه شهید 
بهشتی قبول شدم. اولین دوره لیسانس علوم آزمایشگاهی شهید 
بهشتی بودم. آن ســال هم در بیمارستان خمین شیفت می دادم، 

هم کاس هایم را در تهران می رفتم.

چطوری؟ چنــد روز کالس بــود و چند روز 
شیفت داشتید؟ اگر می شود بیشتر درباره دوره 

دانشجويی خود توضیح دهید:

 یادم هست چهارشــنبه بعدازظهر بعد از کاس می رفتم پایانه 
جنوب، سوار اتوبوس می شدم و می رفتم خمین. ساعت یازده شب 
می رســیدم. صبح روز بعد می رفتم بیمارستان تا شنبه ساعت دو 
شیفتم را یکسره پر می کردم. می آمدم تهران و باز همین رفت وآمدها 
تکرار می شد. یک شنبه تا چهارشنبه کاس داشتم و روزهای دیگر 
در بیمارستان شیفت می دادم. دو ترم به همین منوال درس خواندم.
 ترم چهارم کارشناســی بودم که برای ارشد در آزمون وزارت 

بهداشت شرکت کردم و در رشته انگل شناسی قبول شدم.
 بهمن ماه برای ترم اول ارشد ثبت نام کردم. سال 1377 چهار 
ترمه فوق لیسانس را تمام کردم. در مرکز طبی و بیمارستان بهارلو 
دو شــیفت کار می کردم. مدتی هم در بیمارســتان رازی بودم. 
سال 1378 مسئول بسیج دانشــجویی دانشکده بهداشت بودم. 

شلوغی ها و وقایع کوی دانشگاه پیش آمد.
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برای آزمون دکتری شرکت نکرديد؟

    همان سال برای دکتری آزمون دادم ولی قبول نشدم. بعدازآن، 
سال 1378 ازدواج کردم. همسرم دانشجوی ترم دوم پزشکی بود. 
دیگر درگیر زندگی شدیم. دو یا سه شیفت کار می کردم تا  اسفند 
1379 از بیمارستان رازی به مرکز تحقیقات بیماری های پوست و 
جذام کنار اساتید و همکاران گرامی و عزیزان مرکز ازجمله دکتر 
دولتی، دکتر خامسی پور، دکتر نصیری و دکتر فیروز در  طرح های 

تحقیقاتی شروع به کارکردم.
از ســال 1386 تا به امروز به عنوان مدیر مرکز تحقیقات پوست 

و جذام هستم. 
در ســال 1392 در دوره دکترای تخصصی پژوهشــی  رشــته 
انگل شناســی  پذیرفته شــدم. 1396 هم از پایان نامه دکتری دفاع 
کردم. کاری که در حال انجام آن هستیم درباره بیماری لیشمانیوز یا 

سالک است. البته پایان نامه ام هم  درمان سالک بود.   
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در حال حاضر به عنوان عضو هیئت علمی دانشــگاه به صورت 
ضریب کا در مرکز تحقیقات پوست و جذام مشغول فعالیت هستم.

چطور می شود فرهنگ ايثار را به نسل بعد منتقل 
کرد؟

ترویج فرهنگ باید از مدارس ابتدایی شروع شود. فرهنگ جهاد، 
فرهنگ عاشورا، فرهنگ سام و احترام به دیگران، ترافیک و خیلی 
چیزهای دیگر. باید کتاب های مناسبی  از فرهنگ ایثار و شهادت 
تدوین و منتشر شود، به مدارس ابتدایی ما بیاید، در مقطع دبستان 
و پیش دبستان با روش های خاص خودش آموزش داده شود. »در 
مرکز طبی کــودکان خودمان فوق تخصص ارتوپدی اطفال، غدد 
اطفــال، گوارش و دندان اطفال هم داریــم، اما آیا فوق تخصص 
آموزش کودکان داریم؟!« اگر هم کسی باشد در رأس کار نیست. 
کشورهای پیشرفته به این رســیده اند. فکر می کنم کشور هلند یا 
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ژاپن بهترین سیســتم آموزش را در مدارس دارد. آموزش در این 
کشــورها در دنیا زبانزد است. هر کاری که بخواهند انجام بدهند 
آن را در بچه ها نهادینه می کنند. متأســفانه چهل سال از انقاب ما 
می گذرد، اما... . معلم ابتدایی ما چه کســانی بودند؟ قصد اهانت 
به قشــر خاصی را ندارم. معلم ابتدایی ماکسی است که مثًا کار 
دیگری نتوانســته پیدا کند. یا در روســتایی فردی است که دیپلم 
است و ســواد آموزش به کودکان را ندارد. من که پزشک هستم 
ســواد آموزش به کودکان را ندارم. روش تدریس در این مقطع را 
بلد نیستم. چند روحانی داریم که در مدرسه ابتدایی حضورداشته 
باشند؛ روحانی ای که تخصص آموزش مسائل دینی به کودکان را 
داشته باشد. آیا ما چنین کسانی را در مدارس داریم؟ در این زمینه 

کمبود وجود دارد.
 من همیشــه مثالی می زنم. سال 1375 طرحی راه اندازی شد به 
نام طرح پلیس همیار. پسر اول من سید محمدمهدی متولد 1379 
اســت. آن سال پیش دبستانی می رفت. به او کاه داده بودند و یک 
دفترچه برگ جریمه. در عالــم بچگی کیف می کرد. فکر می کرد 
پلیس شده است. پشت سرم می نشست و مدام  تذکر می داد. یادم 
هست کوچه ای به خانه مان ختم می شد که ورودممنوع بود. ساعت 
دوازده شب وقتی می خواستم به آن کوچه بپیچم و به خانه بروم، 
می گفت ورودممنوع است نباید بروی. یا بستن کمربند ایمنی را به 
من تذکر می داد. این قوانین در او نهادینه شد. محال است در ماشین 
بنشیند و کمربندش را نبندد. من که پدرش هستم، وقتی می خواهم 
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رانندگی کنم، شــاید بستن کمربند را جدی نگیرم. وقتی پلیس را 
می بینم کمربندم را می بندم.

 پســر دومم امیرعباس اسکندری هشــت سال دارد. به مدرسه 
قرانی ریان نورالهدی می رود. بیست سوره از جزء سی را از حفظ 
اســت. چرا؟ چون در این محیط آموزشــی فن تدریس قرآن را 
می دانند. ســوره های بزرگ این جزء را بلد است. من شاید تعداد 
محدودی از ســوره های کوچک این جزء را از حفظ باشم، اما او 
این طور نیست. همین بچه در طرح تابستانه که دریکی از اردوگاه 
برگزار می شد، شرکت کرد. در مدرسه ریان نورالهدی همه معلم ها 
و کادر مدرســه محجبه بودند، اما در پایگاه تابستانه این طور نبود. 
بدحجاب بودند. او در این ســن تفاوت ایــن دو محیط را درک 

می کرد و واقعاً محیط در آموزش تأثیرگذار است. 

حرف آخر:

اول دعا کنیم خداوند عاقبت امورمان را ختم به خیر بکند؛ انشا 
اهلل که این عاقبت به خیری خیلی مهم اســت چراکه شمر چندین 
سفر حج رفته بود و می گویند اهل نماز هم بوده اما درک. درستی 
از امام زمان خود نداشــت و در کربا روی ســینه امام زمان خود 
نشسته بود چون بصیرت نداشت و در مقابل حر اولین کسی بود 
که آب را بروی امام بست اما در مقابل اولین شهید کربا بود.  اگر 
ادعا می کنیم از نسل دوران دفاع مقدس هستیم و به خود می بالیم؛ 
چون در آن نســل مردان بزرگی بودند که ائمه را الگوی خود قرار 



داده بودند و داری معرفت و اخاص بودند، باید آن فرهنگ را به 
نسل های آینده انتقال بدهیم؛ آن هم در مدارس ابتدایی. درست مثل 
آموزش های پیشگیری از بیمارهای. پیشگیری بهتر از درمان است. 
همیشه در زندگی دو الگو داشتم. یکی شهید چمران و دیگری 
شهید آوینی. دوستشان داشتم. زندگینامه آن ها را هم کامل نخوانده 
بودم، اما این کار دل بود. شــهید چمران را از نزدیک ندیده بودم، 
اما برای ما الگو شــده بود. یکی از آرزوهایم در آن دوران این بود 
که در کنار شهید چمران به لبنان بروم. بعضی ها می گویند داستان 
رستم و سهراب قصه است، واقعیت نیست. نمی دانم، اما این ها همه 

الگوسازی است. فرهنگ است.
 اگر همین حاال بگویند بنزین کم شده، ببینید چه صف طوالنی ای 
ایجاد می شــود. حرص و ولع و طمــع تمامی ندارد. اگر به روزی 
اعتقاد داشته باشیم، هیچ وقت برای بیشتر داشتن حرص نمی زنیم. 
     روایت هســت در آخرالزمان کســانی کــه در صف نماز 
جماعت کنار هم می ایستند دل هایشان باهم یکی نیست. مسجدها 
زیاد می شود و اهل مسجد کم. باید با آموزش در مدارس ابتدایی 
فرهنگ سازی کنیم. باید افراد متخصصی در این زمینه تربیت شوند 
و به مدارس ابتدایی بروند تا فرهنگ ســازی کنند؛ مانند فرهنگ 
نماز و نماز اول وقت، مدیریت جهادی، فرهنگ عاشورا، احترام به 

بزرگ تر، سام کردن،  ترافیک، صداقت، دروغ نگفتن و... 
انشا اهلل خداوند آخرعاقبتمان را ختم به خیر بکند. 



     سید رضا حسینی 





 الحق و االنصاف باید به صحبت های 
عزیزان ایثارگرتوجه کرد

لطفًا خودتان را معرفی کنید:

 از شــما و حوزه امور ایثارگران دانشگاه تشکر می کنم که به 
این بنده حقیر فرصت دادید صحبتی داشــته باشــم من مطمئنم 
که بسیاری از عزیزان ایثارگر هستند که الحق و االنصاف باید به 
این ها بیشتر رسید و به صحبت های این افراد توجه کرد تا ما. بنده 
یک حداقلی هســتم در این مجموعه که این عنوان را تنها یدک 

می کشم.
 سید رضا حســینی سده متولد ســال 1347 در روستایی به 
نام ســده لنجان در اطراف اصفهان در 11 کیلومتری زرین شهر 
اصفهان قرارگرفته و به نوعی خط مرزی اســتان اصفهان و استان 
چهارمحال و بختیاری است. من در خانواده مذهبی به دنیا آمدم. 
وضع مالی خانواده بد نبود چون که پدر و پدربزرگم کاسب بودند 
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به نوعی دســتمان به دهانمان می رسید، درعین حال بسیار مذهبی 
و اهل مســجد بودند. از 5 سالگی مکبر مسجد بودم و فراموش 
نمی کنم که رفتن به مســجد را جزئی از زندگی و برنامه روزانه 
خود می دانســتم. اوقات فراغت به کتابخانه مسجد می رفتم، تنها 
کتابخانه روستا در مسجد محلمان بود و از آن استفاده می کردیم. 
دوران دبســتان را در ســده گذراندم. ســال 1357 به علت 
اعتصابات زمان انقاب کاس ها را منظم شــرکت نکردم، ولی 

امتحانات را گذرانده و در همان سال دوران ابتدایی تمام شد.
برای دوره راهنمایی ما با خانواده به شــهر زرین شهر که مرکز 
آن منطقه و مرکز لنجان اســت، آمدیم و از آن سال در زرین شهر 

مستقر شدیم و راهنمایی و دبیرستان را در زرین شهر خواندم.
من فرزند اول خانواده هستم و 4 برادر و 4 خواهر هستیم، در 
حال حاضر اکثر خانواده در اصفهان و در شــهر خودمان هستند 
ولی بنده و یکی از برادرها ســاکن تهران هســتیم. من در دوره 
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دانشجویی سال 1373 ازدواج کردم، حاصل این ازدواج یک پسر 
17 ساله است.

در چه سالی کنکور داديد و چه رشته ای و در کجا 
قبول شديد؟

 ســال 1365 که دیپلم گرفتم همان ســال در کنکور سرا سری 
بینایی سنجی دانشگاه شهید بهشــتی قبول شدم. یک سال در این 
رشته درس خواندم و بعد انصراف دادم، به علت انصراف یک سال 
محروم شدم، ســال 1367 مجدداً کنکور شرکت کردم و پزشکی 
سمنان قبول شدم. دلیل اینکه انصراف دادم این بود که در انتخاب 
رشته اشتباه کردم و در اصل به آن رشته عاقه نداشتم. رتبه کنکورم 
زمانی که بینایی ســنجی قبول شدم، بهتر از زمانی بود که پزشکی 
قبول شدم، ولی کد انتخاب رشته اشتباهی زده شد. از اول پزشکی 
را دوست داشتم. جالب است که خدمتتان عرض کنم آن زمان در 
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دبیرستان دوره ای داشتیم به نام طرح کاد که من با توجه به عاقه ای 
که به پزشکی داشتم، حتی طرح کادم را در بیمارستان و داروخانه 

گذراندم. این عاقه ای بود که وجود داشت.

اولین باری کــه رفتید جبهه چه ســالی بود، 
چندساله بوديد و چرا رفتید؟ 

با تشــکیل بسیج در ســال 1358 یکی از کسانی بودم که به 
حضور در بسیج عاقه داشتم، ولی هیچ وقت یک بچه 13 یا 14 
ساله را قبول نمی کردند. بسیار تاش کردم که خودم را به بسیج 
نزدیک کنم و به واسطه بزرگان فامیل که در بسیج و سپاه بودند، 
خودم را به بســیج نزدیک می کردم، حتی خاطرم است شب ها 
به علت عاقه ام به بســیج، در کنار کسانی که نگهبانی داشتند، 
می رفتم و اجــازه می گرفتم در کنار آن ها بایســتم و نگهبانی 
بدهم. همچنین عموی من از بســیجی ها و سپاهی های اوایل 
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انقاب بودند، هم تعداد دیگــری از اقوام که به نوعی اولین ها 
و بنیان گذاران ســپاه و بســیج منطقه بودند و حضور آن ها در 

عاقه مندی بنده به این موضوع تأثیر داشت.
 من یک بچه مسجدی بودم و حضور در مسجد این فرهنگ 
را به ما انتقال داد، در جلســاتی که در مســجد برگزار می شد، 
ارتباطات و صحبت هایی که می کردند در شکل گیری شخصیت 
ما تأثیرگذار بود، من جزو اولین بســیجی های نوجوان شهرمان 
بودم و این افتخار اســت. زمانی که در سال 1359 جنگ آغاز 
شــد، من 12 سالم بود و امکان اعزام نداشتم اما همان موقع من 
بسیجی فعال بودم و در کارهای مختلف بسیج شرکت می کردم 
و در اولین فرصتی هم که توانســتم و راهی پیدا شــد به جبهه 

اعزام شدم.
 خیلی جالب اســت که بگویم من بــا پارتی به جبهه رفتم، 
پارتــی من از اقوام بودند که در رأس امور بودند. اولین بار که 
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من به جبهه اعزام شــدم با کامیــون کمک های جبهه و جنگ 
به عنوان کمک راننده بود. یک بار دیگر هم که کمی رســمی تر 
بود، با یک برگه مرخصی شوهرخاله ام که از رزمنده های جبهه 

بود اعزام شدم و بدون اینکه آموزش خاصی ببینم. 
آن زمان کســانی که تمایل داشتند به جبهه بروند، باید یک 
دوره 45 روزه آمــوزش نظامــی می دیدند ولــی من با همان 
عاقه ای که داشتم، به عنوان یک نیروی پشتیبانی رفتم و پیشینه 
طرح کاد  در بیمارستان  باعث شد تا دفعه بعد به عنوان امدادگر 
به جبهه اعزام شــدم. اگر رسمی حســاب کنیم، اولین حضور 

رسمی من در جبهه در سن 14 سالگی به عنوان امدادگر بود.
چند دفعه هم قبل آن به عنوان پشتیبانی تا مقری که رزمندگان 
بودند مثًا 40،30 کیلومتری خط مقدم می رفتم و البته به سختی 
انجام می شــد، ظاهرم خیلی بچگانه بود و باعث می شــد که 

مقاومت کنند.
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اولین بار که در منزل مسئله جبهه رفتن مطرح شد، 
با چه واکنشی مواجه شديد؟

 روح جبهــه و جنگ در خانواده مــا بود، پدر من از معتمدین 
شهر، کاسب و مردم خیلی روی ایشان نظر مثبتی داشتند، به همین 
علت پدرم یکی از بزرگ ترین منابع جمع آوری کمک های مردمی 
برای جبهه و جنگ بودند. اقوام اکثراً اهل جبهه و جنگ بودند و 
این قضیه در خانواده جا افتاده بود که من هم اهل جبهه و جنگ 
باشم، پس آن چنان مقاومتی نبود، درعین حال به عنوان فرزند اول و 
فرزند پسر از طرف مادرم مقاومت هایی بود که ناراحت بودند و 
گریه می کردند. چون مادر من ناراحتی قلبی داشتند، این ها باعث 
می شــد خیلی از اقوام می گفتند این کار را نکن و نگذار مادرت 

آسیب ببیند، اما بهر جهت رضایتشان را گرفتیم.
باوجوداینکــه در مغــازه پدرم فعال بودم و همراه ایشــان کار 
می کردم؛ یعنی من بافاصله از مدرســه که می آمدم هیچ وقت به 
خانــه نمی رفتم، ابتدا مغازه پیش پدر کارهای ایشــان را پیگیری 
می کردم و شــب باهم به خانه می رفتیم، حتی تکالیفم را در مغازه 

انجام می دادم، اما پدرم هیچ مقاومتی نکرد.

اولیــن بار که به عنوان امدادگر اعزام شــديد به 
کدام منطقه رفتید؟

من جنوب کشــور بودم، هر شــهر یا چند شهر باهم در استان 
اصفهان یک تیپ یا لشکری اعزام می کردند که ما بچه های لنجان 
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به تیپ مستقل قمر بنی هاشم بودیم، تیپی بود که بچه های لنجان، 
شهر رضا و سمیرم از استان اصفهان و بچه های استان چهارمحال 
و بختیاری با این تیپ اعزام می شدند. محل اصلی استقرار هم در 

محلی به نام انرژی اتمی نزدیک دار خوین بود.

از خاطرات دوران جبهه بفرمايید:

با توجه به کم بودن سنم حتی در مقر هم باید خیلی التماس 
می کردم مگر در عملیات وگرنه زمانی که عملیات نبود خیلی 
سخت می گذاشتند من به خط مقدم بروم و جالب بود یکی از 
فرماندهان، ســردار کاهری به من می گفت چریک چی،  چون 
هــم ریز و هم فــرز بودم و این کوچک بودن باعث می شــد 

مقاومت صورت بگیرد.
 در زمان هایی که عملیات نبود بیشــتر در بحث امدادگری 
و بهداری فعالیت می کردم، حتی به ســمت مســئول بهداری 
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گردان هم رســیدم. من مسئولیت بهداری دو گردان را داشتم، 
یک مدت مســئول بهداری گردان رسالت از همان تیپ قمر 
بنی هاشم بودم و یک مدت هم مسئول بهداری گردان حضرت 
رسول. زمانی که به عنوان امدادگر اعزام می شدم، در زمان های 
غیــر عملیات آموزش نظامــی می دیدم و هم تعــداد زیادی 

امدادگر و تخلیه گر آموزش دادم.
 تخلیه گر یعنی کســانی کــه مجروحین را از خط مقدم که 
زخمی شده بودند با برانکارد به عقب تر منتقل می کردند. این ها 
باید می دانستند که چگونه برانکارد را حمل بکنند که مجروح 
کمتر آســیب ببیند و کارهای اولیه را بتوانند برای مجروحان 

انجام بدهند.
 با توجه به قرابتی که با بعضی از فرماندهان داشتم خودم را 
از ابتدای عملیات در کنارشــان می گذاشتم، بی سیم چی گردان 
بودم، خودم نمی توانســتم تیربارچی باشم اما کمک تیربارچی 
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بودم، تک تیرانداز بودم. زمان هایی که در مقرهای پشتیبانی بودیم 
ســعی می کردم، فن و فنون نظامی را یاد بگیرم و درعین حال در 

منطقه با ما تمرین می کردند.    

از عملیاتی که حضور داشتید بفرمايید:

در عملیات خیبــر و بدر امدادگر بــودم، ولی در عملیات 
بعدی بیشــتر کارهای نظامی و تک تیرانداز و نیروی نظامی و 

بی سیم چی بودم.
خیلی ماجراجو بودم و دوست داشتم همه چیز را یاد بگیرم. 
عاقه داشــتم مســئولیت های مختلف را امتحان کنم، مسئول 
بهداری گردان، مســئول پرســنلی گردان و مســئول کارهای 
فرهنگی بــودم. حتی گاهــی کارهای تدارکاتــی را پیگیری 
می کردم به نوعی ســعی می کردیم آچارفرانســه باشم، خیلی 
شــلوغ بودم همین که از دیدگاه یــک فرمانده به من می گفتند 

چریک چی خودش نشان دهنده این بود که فرد فعالی بودم.
از عملیات خیبــر و بدر که بگذریم، عملیــات والفجر 8، 
عملیاتی قادر که انجام نشد، کربای 4 و 5 و 8 حضور داشتم.

در عملیات والفجر 8 مسئول پرسنلی و بهداری گردان بودم. 
عملیات کربای 4 و 5 خیلی ســخت بود و من بی ســیم چی 
بــودم. در کربای 4 ما جــزو قایق هایی بودیــم که نزدیکی 
جزیــره ام الرصاص بود. محل عملیات از خرمشــهر شــروع 
و به جزیره ام الرصاص رســید و در آنجا متأســفانه عملیات 
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موفــق نبود، قایق ها را زدند، ما هم مجبور شــدیم زیرا آتش 
ســنگین دشمن به آب بزنیم و با شنا خود را به عقب برسانیم. 
فردای عملیات هم با توجه به بمباران شــیمیایی که مقر ما در 
خرمشهر صورت گرفت، من شیمیایی شدم. ما ماسک داشتیم 
اما در ابتدا نمی دانستیم که شیمیایی زدند و دیر متوجه شدیم. 
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حتی فکر می کــردم خمپاره زدند و عمل نکرد. ناگهان متوجه 
شــدیم تویوتایی با ســرعت زیاد دارد به ما نزدیک می شود و 
اعام می کند که سریع باشید ماسک هایتان را بزنید که بمباران 
شــیمیایی شده اســت. به خاطر همین تأخیر دچار مشکاتی 
شــدیم که همان موقع بااینکه ماســک زدیم و آمپول ویژه ای 
که داده بودند را زدیم ولی چون منطقه آلوده شــده بود و ماهم 
آلوده شــده بودیم. ما را به بیمارستان شهید بقایی اهواز منتقل 
کردنــد، 48 ســاعت تحت مراقبت بودیم ولــی چون حاضر 
نبودیم به عقب برگردیم به مقر خودمان بازگشــتیم. آلودگی 
شیمیایی من از نوع تنفسی و گوارشی بود. در عملیات کربای 
5 هم به عنوان بی ســیم چی شــرکت کردم و در روز چهارم یا 
پنجم عملیات در منطقه شلمچه محل استقرار گردان حضرت 
رسول)ص( پای بی ســیم بودم که خمپاره به سنگر ما اصابت 
کرد و ترکشی به ســرم خورد همچنین دچار موج انفجار نیز 

شدم.
ابتدا به بیمارســتان اهواز بعد هم بیمارستانی در اراک و بعد 
بیمارستانی در تهران منتقل شدم. در بیمارستان اراک ترکش ها 
را درآوردند و اآلن ترکشــی در بدنم نیست. شش روز هم در 
بیمارستان تهران بودم و بعد در منزل دوره نقاهت را گذراندم. 
 بیشــترین عوارضی که وجود داشــت سردردهای شدید و 
عائم پس از موج انفجار بود و خانواده ســال ها درگیر بودند. 
مدت ها تحت درمان شــدید بودم و حتی یک سال اول روزی 
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14 دارو را بایــد مصرف می کردم، ولی خدا را شــکر هرچه 
جلوتر رفتیم این شــرایط بهتر شــد و مشکات من کمتر شد 

خدا را شکر اآلن مشکل خاصی ندارم.
       عملیــات کربــای 8 بــه این گونه بود کــه من برای 
پیگیری یکی دو نفر از بســتگان که مفقودشده بودند ازجمله 
شوهرخاله ام، رفتم چون می دانستم در چه منطقه ای بودند چند 
روزی بیشتر طول نکشید که مصادف شد با عملیات کربای 8 
ولی آن زمان به عنوان یک نیروی فعال نبودم ولی در عملیات 

به عنوان نیروی پشتیبانی و به نوعی پشت خط بودم.
 تا زمــان قطعنامه در جبهه حضور کم وبیش داشــتم و در 
همــان زمان پذیرش قطعنامه هــم در منطقه بودم و به جز 10 
روزی کــه بــرای مأموریتی به غرب کشــور رفتم همه را در 

جنوب کشور بودم.
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حس خودتان را از پذيرش قطعنامه بفرمايید

 من هیچ وقت آن لحظه را فرامــوش نمی کنم. گروهی دورهم 
نشسته بودیم صحبت می کردند که قرار است یک پیام مهمی صادر 
شود ولی نمی دانستیم که پذیرش قطعنامه است. وقتی که شنیدیم 
همه شــوکه شدیم؛ و این ســؤال بود که چرا؟ این همه جنگیدیم 
که به اینجا برســیم؟ درعین حال که کم ســن و سال هم بودیم، 
تجزیه وتحلیل قضیه برایمان ســنگین بود، ولی ســریع توانستیم 
خودمان را متقاعد کنیم. با توجه به اینکه همیشه اعتقاد داشتیم ما 
سربازیم و همیشه باید از فرمانده تبعیت کنیم؛ عالی ترین مقام این 
را پذیرفته پس درست است و ما هم می پذیریم و توانستیم بعد از 

مدتی با قضیه کنار بیاییم.

از دوســتان زمان جنگ بگويید بــا آن ها در 
ارتباط هستید؟

در دوران دبیرستان از جمع بیست وچند نفره ای که یک کاس 
بودیم همه به جبهه رفتند. در حال حاضر اکثراً در مدارج علمی 
خوبی هســتند، با تعدادی هنوز در ارتباط هستم. کسانی که در 
قید حیات هســتند، چند نفر پزشک، عده ای هم مهندس شدند، 
آقای دکتر بابایی از دوســتان خیلی خوب ما که اآلن در سازمان 
برنامه وبودجه کشور مسئولیت دارند، آقای دکتر جمالی که اآلن 
در منطقه خودمان فعالیت می کنند و پزشــک هستند، آقای دکتر 
سلیمیان که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مسئولیت دارند، 
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آقای دکتر حســنی که جراح مغز و اعصاب هستند، آقای دکتر 
باباجانی که متخصص گوش و حلق و بینی در تهران و جانباز 50 
درصد هستند و دیگر دوستانی که در دانشگاه اصفهان، دانشگاه 

شهرکرد و دانشگاه های دیگر مشغول هستند.
 از دوستان شهیدم، نزدیک ترین دوستم که با نام برادر از ایشان 
نام می برم شهید مســعود کریمیان، ما مثل دو برادر باهم بودیم 
زمانی که من مجروح شــدم چنــد روز بعد در مرحله تکمیلی 

عملیات کربای 5 شهید شدند.
تعداد زیادی از اقوام شــهید شدند ازجمله شهید حسینی، شهید 
محمدی، شهید معینی. شهید حسینی، عموی بنده بودن و در غائله 
کردستان شهید شدند. شهید ادیبی، شهید صالحی، شهید محمدباقری، 
شهید حاج رحیمی، شــهید طاهری که فرمانده بودند و بسیاری از 
دوستان دیگر که شهید شدند و من هر دفعه که به شهرستان می روم 
حتماً ســری به این عزیزان می زنم، ما با بسیاری از این عزیزان عقد 
اخوت بسته بودیم یکی از رسوم خوبی که داشتیم باکسانی که خیلی 

نزدیک بودیم در جبهه در اعیاد غدیر عقد اخوت می بستیم.

از خاطرات تلخ و شیرين جبهه تعريف کنید:

 من همه چیز را شــیرین می دیدم، حتی در خود عملیات هم 
ما شــیطنت می کردیم. زمانی هم که مجروح شدم در عملیات 
کربای 5 داشــتم باکســی که غذا را برای ما در سنگر پرتاب 
می کرد، شــوخی می کردم- ماشینی بود به علت حمله مداوم به 
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منطقه به سرعت بسته های غذایی را پرتاب می کردند و می رفتند- 
آقایــی بود به نام محزونی برای من کاه جنگی پرت کرد، گفتم 
به همه غــذا می دهی به من کاه؟ گفت تــو کاه نمی گذاری 
می ترســی فکوالت به هم بخورد و اگــر یک روزی ترکش به 
ســرت برخورد کند میگویم، تو خودکشــی کردی ما این ها را 
می گفتیم و می خندیدیم، کاهی که داد را گرفتم گذاشتم سرم و 

چند دقیقه بعد ترکش به سر من اصابت کرد.
 یک خاطره جالــب دیگر در عملیات بدر، ما در منطقه ای از 
جزیره مجنون به خشــکی رسیدیم که منطقه کوچکی بود و ما 
آنجا مســتقر شدیم، ما را به شدت از زمین و هوا بمباران کردند، 
هم محاصره بودیم هم بســیار آنجــا را می زدند، آن قدر بمباران 
کردنــد که زمانی که ما به خودمان آمدیم متوجه شــدیم، نیمی 
از ســنگر خاکش رفته و نیمی از بدن ما زیرخاک بود، به سختی 
توانســتیم خودمان را از سنگر بیرون بکشیم و برایم جالب بود 
کــه چقدر بچه های ما مظلوم بودنــد و در چنین موقعیت هایی 
ایســتادگی کردیم و بسیار شــهید دادیم، تعدادی که زنده مانده 
بودیم و برگشــتیم همه تعجب کردند که ما زنده ایم، ما شهیدی 

داشتیم که در اثر آن بمباران ها تکه تکه شد.
 یک خاطره جالب دیگر بگویم، در عملیات بدر امدادگر بودم 
مجروحــی را آوردند که یک تیر بــه گردنش خورده بود و من 
به عنوان امدادگر آشنایی نداشتم که باید چه کار کنم، سعی کردم 
تیر را درآورم که یک پرســتاری به نام شهید کابلی از بچه تهران 
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بود که زد روی دســت من و گفت دست نزن یعنی نزدیک بود 
من بنده خدا را بکشم.

 جنگ در کل اتفاق خوبی نیســت و تلخ است ولی ما چون 
واقعاً همدیگر را دوســت داشــتیم و روح برادری و نشــاط و 
دوستی وجود داشت، به همین دلیل هیچ وقت حس نمی کردیم 

از خانواده دور هستیم.
من خیلی درس می خوانــدم، در جبهه هم کتاب را از خودم 
جدا نمی کردم همیشه در کوله پشتی من چند کتاب بود تا وقفه 
در درســم نیفتاد. همیشــه امتحاناتم را در خرداد با نمرات باال 
قبول می شدم، حتی یک روز هم درس خواندنم متوقف نشد. من 
هیچ وقت از مدارس جبهه اســتفاده نکردم، کاس های آموزشی 
که برای تقویت می گذاشــتند من حتی یک جلسه نرفتم و اگر 
اشکال داشتم وقتی شهرمان برمی گشــتم از معلم های آن زمان 

کمک می گرفتم.



68

 / شمـاره 9/  پائیز 98  

برای مجروحیت اعزام به خارج داشتید؟

       نه مجروحیت من سطحی بود و سنگین نبود. خدا را شکر 
در سیستم کشور خودمان درمان شد. دستشان درد نکند پزشکان 
ما پزشــکان ورزیده ای بودند و از کارشــان جواب گرفتم. اآلن 
فقط گاهی ســردردها اذیتم می کند، کمی هم تنفسی مخصوصًا 
در آلودگی هوا اذیت می شوم، صدایم هم که مشخص است که 
مقداری تغییر کرده، چند مرتبه مراجعه کردم گفتند باید بسازی 

و چیز خاصی نیست.

ورزش موردعالقه شما چیست؟

شنا و فوتبال.

تأثیرگذارترين فرد زندگی خود را چه کســی 
می دانید؟

اول پدرم که انسانی بسیار سخت کوش، مؤمن و دل پاک بودند، 
سپس شوهرخاله شهیدم شــهید فریدون محمدی انسان بسیار 

کوشا صادق و بااراده بودند.

بهتريــن دوران زندگــی خــود را چه زمانی 
می دانید؟

 اول که همان دوران شیرین جبهه بعد هم دوره اول طرحم در 
اسامشهر.
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برای انتقال روحیه ايثار و فداکاری به نســل های 
ديگر چه کاری می توان انجام داد؟

 بهترین آموزش، عمل خودمان است نه با زبان. به نظر من بیشتر 
با عمل بتوانیم روحیه ایثار و روحیه گذشت را، روحیه دوستی را، 
روحیه کار کردن را در محیط کار و فعالیت و خانه نشــان دهیم. 
این بهترین آموزش اســت. به نظر من کمتر صحبت کنیم و کمتر 
اسطوره سازی کنیم، اسطوره ها برای خودشان و در جای خودشان 

مقدس است و در اذهان هیچ وقت گم نمی شوند.
 بهتر است کســانی که ادعا داریم، بازمانده آن نسل هستیم. در 
عمل، در فعالیت ها، در محیط کار این را به منصه ظهور برســانیم. 
نشــان دهیم اهل ایثار هستیم و کشورمان را دوست داریم. در هر 
مسئولیتی که داریم بهتر است الگو باشیم ازاین جهت که از خودمان 
قبل از اینکه حرفی بزنیم، عمل کنیم این به نظرم بهترین کار است. 
ســعی خودم هم این بوده در حد امکان در محیط هایی که بوده ام 
ســعی کردم باروحیه این چنینی محیطی را فراهم کنم که افرادی 
که با من کار می کنند اول احساس امنیت کاری، احساس دوستی 
داشته باشند و مشــارکت را به حداکثر برسانم. با این احساسات 
یعنی وقتی ببیند خود من اهل کار هستم و بیشترین زمان و انرژی 
را می گــذارم و از جان ودل مایه بگذارم مطمئناً فردی هم که با من 

کار می کند تبعیت می کند و بهترین الگو می تواند باشد.
 امیدوارم این چنین باشــد، خودم فکر می کنم که در این زمینه 
این جور بوده که اگر هم سؤال کنید، میگویند محیط هایی که دکتر 
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حسینی کارکرده محیط های دوســتانه است، من با ایجاد دوستی 
و رأفت و محیط آرام مشــارکت حداکثــری را از همکاران خود 
استمداد کردم، گاهی هم زیر سؤال رفتم که دکتر حسینی قاطعیت 
و جذبه ندارد اما من با ایجاد محیط آرام و دوستانه جواب گرفتم.

بعد از تحصیل در رشته پزشکی چه کرديد؟

ســال 1373 ازدواج کردم با همسری که تهرانی بودند به تبع آن 
به تهران آمدم. البته ابتدا به اصفهان رفتم همســرم مانعی نداشتند، 
کجا خدمت کنم؛ اما چون نتوانستم اعام نیاز بگیرم، به تهران آمدم 
و آنجا اعام نیاز گرفتم و در ســال 1375 طرحم را در اسامشهر 
آغاز کردم. طرح ما دوســاله بود، من چون ســابقه جبهه داشــتم 
می توانســتم طرح نروم، اما داوطلبانه طرح رفتم چون همیشه این 
تصور را داشتم که طرح جزئی از درس است و به عنوان یک تجربه 
داوطلبانه رفتم. در حین طرح هم در یک آزمون استخدامی شرکت 

کردم و استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم.
    من 8 سال در اسامشهر بودم. از یک پزشک منطقه روستایی 
در اسامشهر کارم را شــروع کردم، چون کار در آنجا را دوست 
داشــتم و خودم هم بچه روستا بودم، عاقه داشتم به روستایی ها 
و محرومین خدمت کنم با عشــق و جان ایســتادم پله به پله باال 
رفتم تا به مدیریت شــبکه اسامشهر رســیدم. در این 8 سال در 
پســت های مختلف یک پزشک منطقه روســتایی، رئیس مرکز 
بهداشت روستایی، کارشناس مســئول شبکه، معاون شبکه و در 
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انتها مدیر شــبکه بودم. همه این مراحل را گذراندم به نوعی من از 
الفبای خانه بهداشت تا باالترین سطح یک شبکه بهداشت و درمان 

را تجربه کردم.
 بعد از 8 ســال با پیشنهاد رئیس وقت دانشگاه، در سال 1384 
مدیر درمان دانشــگاه در معاونت ســامت انتخاب شدم و مدت 
2 ســال مدیر درمان بودم. بعدازآن به پیشــنهاد معاونت بهداشتی 
دانشــگاه دکتر ابوالحسنی به ریاست مرکز بهداشت جنوب تهران 
منصوب شــدم مدت 3 سال هم آنجا بودم و از سال 1389 هم در 

معاونت بین الملل در خدمت شما هستم.

صحبت پايانی

من تنها آرزویم این اســت که بتوانیم در هر سطحی که هستیم 
کشــورمان را در ســطح کان ببینیم یعنی در موقعیتی که هستیم 
فقــط در چهارچوب حوزه کاری خودمان نبینیم کمی فراتر از آن 
را ببینیم و بر اساس آن افکارمان را از حالت بسته فعلی دربیاوریم 
یک مقدار آرمان هایمان را فراتر دیده و برای آینده کشورمان بیشتر 
فکر کنیم و دلسوزتر باشیم.    از هر راهی ممکن است از روزمرگی 
دربیاییم. این یکی از آرزوهای من است که یک روزی دغدغه های 
مــن مدیر اگــر اآلن 90 درصد فکر من را امــور روزمره به خود 
اختصاص داده حداقل به 50 درصد برسد، آن روز فکر می کنم به 
ایدئال خودم رســیدم که 50 درصد به امور جاری و 50 درصد به 
امور آینده و پیشرفت بپردازیم، بخصوص در بحث کارآفرینی، من 
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از افتخاراتم است که توانستم در مجموعه هایی که مدیر بودم تعداد 
زیــادی از جوان های این مرزوبوم را به امید و کمک خدا و کمک 
مسئولین وقت مربوطه در دانشــگاه برای آن ها کارآفرینی کنم و 
دوست دارم این ایدئال تمام مسئولین باشد که در هرکجا که هستند 
بتوانند دست فردی را بگیرند و کارآفرینی کنند، کارآفرینی که منتج 
به نتیجه درازمدت شود نه برای کارهای یومیه و روزانه کاری کنیم 

و از آشنا گزینی به شایسته گزینی برسیم.
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امیررضا  رکن 





خط را ترکاندیم! 

می گوید در دوران دانشجویی، انقابی در جریان کانکس سازی 
به پا کرده. امکانات نداشتند و فقط رزمنده ها را از دندان درد خاص 
می کردند، اما بعدها کانکس های دندان پزشکی که با هزار زحمت 

تجهیز می شد به قول امروزی ها ترکاند! 

يک سال هم يک سال است:
امیررضا رکن هســتم. متولد فروردیــن 1339. در تهران به دنیا 
آمدم. اصلیت ما یزدی اســت. پدر و مــادرم قوم وخویش بودند؛ 
پسرعمه و دختردائی. عده ای از مذهبی ها از یزد به مشهد مهاجرت 
می کنند. پدر و مادرم در مشــهد به دنیا می آیند. پدربزرگ پدری، 
تاجر بود. بااینکه تمام خانواده در مشــهد زندگی می کردند، وقتی 
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پدرم با مادرم ازدواج می کنند به تهران می آیند. به خاطر همین من 
و دو بــرادرم در تهران به دنیا آمدیم. من از برادرهایم کوچک ترم. 
وقتی پدرم برایم شناسنامه می گیرد، متصدی ثبت اسناد در قسمت 
تاریخ تولد می نویســد: »1339/1/10«. پدرم صفری جلوی یکم 
فروردین می گذارد. تاریخ تولدم می شود: »1339/10/10«. بعدها به 
من گفت: »این طوری یک سال دیرتر به سربازی می رفتی، یک سال 
هم یک سال است«. دبستان که گذشت. برای دبیرستان »دبیرستان 

البرز« رفتم.

چه وقت بیوشیمی درس دادن است؟!
بحبوحه انقاب بود. استاد آمده بود سر کاس و درس می داد. 
پای تخته هم مطالب مهم را می نوشت؛ اما بیرون تظاهرات بود. به 
استاد گفتیم: »قرار بود امروز کاس برگزار نشود. شما دارید درس 
می دهید؟! اســتاد؛ تشریف نیارید سر کاس« اما استاد با ما حرف 



77

عشق بازان صبور

نمی زد. می نوشت و می رفت. ما بچه سال بودیم؛ سال اول دانشگاه. 
یکی از سال باالیی ها تخته پاکتی دستم داد. گفت: »استاد که نوشت 
و جلو رفت، تو برو پشت سرش تخته را پاک کن«. استاد ملک زاده 
می نوشــت، من می رفتم و پاک می کردم. به من نگاهی می کرد و 
هیچ نمی گفت. من هم خجالت می کشیدم، اما به پاک کردن ادامه 

می دادم.
عرق انقابی گری داشتم. با خودم می گفتم: »هرروز در خیابان 
مردم کشــته می شــوند. چه وقت بیوشــیمی درس دادن است!« 
بعدازاین ماجرا، حادثه سیزده آبان اتفاق افتاد و دانشگاه ها تعطیل 
شد. دیگر به جای دانشگاه، توی محوطه دانشگاه، روبروی دانشگاه 
و در خیابان انقاب مشغول تظاهرات و شعار دادن بودم. آن موقع 

18 سالم بود.

همه چیز تحت الشعاع جنگ قرار گرفت: 
انقاب پیروز شد. ســال 1357 دانشگاه ها باز شدند. رفتیم سر 
کاس. منتهی دیگر دانشگاه، دانشگاه دیگری شده بود. حاکمیت 
گروهک ها همه جا دیده می شــد. اول گروهک های چپ مسلمان 
دودسته شدند. بعدازآن، هرکدام از گروهک ها به چند دسته تقسیم 
شد. مسلمان ها دوشاخه شدند و مجاهدین خلق صفش را از بقیه 
جدا کرد. من هم با بچه های انجمن اســامی همکاری می کردم. 
دو، سه ترمی خواندم. انقاب فرهنگی شد. دانشگاه ها تعطیل شد. 
دانشــجوها وارد سازمان ها و نهادهای مختلف شدند. یادم هست 
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تعدادی از بچه های انجمن اســامی به سپاه رفتند. تعدادی وارد 
آموزش وپرورش شدند. عده ای هم رفتند جهاد سازندگی. من هم 
جزء آن ها بودم. بقیه هم اهل این حرف ها نبودند. رفتند دنبال کار 

وزندگی شان تا دوباره دانشگاه باز شود.
رفتم جهاد سازندگی. دکتر آخوندی رفت سپاه. تا اینکه جنگ 
شــد. همه چیز تحت الشــعاع جنگ قرار گرفــت. آن زمان هنوز 

دانشجوی علوم پایه بودم. سال باالیی نبودم.

آگه کسی دندان درد بگیرد عملیات لو می ره!

پیش از شــروع جنگ، قائم مقام رهبری مرحوم آقای منتظری، 
تولد پیامبر را هفته وحدت تعیین کرد. همان ایام قائله کردستان به 
پا شده بود. با گروهی از بچه های دانشکده، به عنوان هیئت حسن 
نیت دانشجویان پزشکی و دندان پزشــکی دانشگاه تهران رفتیم 
کردســتان. با حاج آقای ممدوحی که روحانی جوان خوش رویی 

بود به سمت کردستان راه افتادیم. سفر خطرناکی بود.
وقتی به تهران برگشتیم، دیگر با حاج آقای ممدوحی رفاقتی 
پیداکرده بودم. مرا برای شام به خانه اش دعوت کرد. به خانه شان 
رفتم. بعدازآن هم باهم ارتباط داشــتیم. یکی، دو ماه بعدازاین 

قضیه آقای ممدوحی از منطقه به من زنگ زد.
گفت: »قراره عملیات بزرگی انجام بشــه. آگه کسی دندان درد 
بگیره، نه میتونیم فرد را در منطقه نگه داریم و نه بفرســتیم عقب 
زیرا امکان لو رفتن عملیات می ره. شــما که دندان پزشک هستی 



79

عشق بازان صبور

بلند شــو بیا اینجا، وســیله بیار، دندان درد بچه ها را درمان کن«، 
قبول کردم.

عده ای از نیروها در منطقه ُکپ کرده بودند. از شروع عملیات 
می ترسیدند. به خاطر همین به بهانه دندان درد می رفتند عقب. 
من هم کاری بلد نبودم. سال اول، دوم دانشکده بودم. مقداری 
وســایل جمع کردم و بچه ها را صدا کردم. دو، سه نفر شدیم. 
من و حسن شــهامت نیا؛ همه مان ســال پایینی و همکاسی 
بودیــم. چیزی هم بلــد نبودیم. ما بچه های جهاد ســازندگی 
جعبه های چمدان چوبی داشتیم که داخلش همه جور وسایلی 
می گذاشــتیم. همه نوع وسایل کارهای اورژانس بدون استریل 
توی جعبه گذاشــتیم و با خودمان بردیم. وسایل را با ساولون 

می شستیم. چاره ای نداشتیم.

دندون چیه توی اين شهر شلوغی!

با قطــار رفتیم. صبح رســیدیم. رفتیم خودمان را به لشــکر 
هفتادودو زرهی اهواز معرفی کردیم. گفتند: »بنشینید اآلن میاد«. 
آقای ممدوحی به آن ها سپرده بود که دانشجوهای دندان پزشکی 
فان روز می آیند. هرچه نشســتیم ممدوحــی نیامد. همین طور 
مانــده بودیم چــه کنیم. هیچ کس در جریان نبــود. هرچه گفتم 
حاج آقا گفته که آمدیم، برای درمان دندان درد بچه ها آمدیم،  فایده 
نداشت. گفتند: »دندون چیه توی این شهر شلوغی؟! برید دنبال 
کارتون!« ول کن نبودیم. گفتم: »حاج آقا به ما زنگ زده، ما اومدیم 
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کار انجام بدیم، ما که اومدیم  دیگه برنمی گردیم!«
نیروهای ارتشی آنجا مســتقر بودند. یکی آمد با ما سام و 
احوال پرسی کرد. ســروان بود. دلش سوخت. من هم برایش 
توضیــح دادم. خودم را معرفی کردم. گفتم: »ما از صبح آمدیم 
اینجا و منتظریم حاج آقا بیاید. عاف که نیســتیم! اومدیم اینجا 
برویم منطقه دندون بچه ها را درمان کنیم«. گفت: »خیلی خب، 
من که در جریان نیستم«. کسی را به ما معرفی کرد به نام سروان 
ُملُملی. به ما لباس دادند، ســوار ماشــین شدیم و رفتیم منطقه 
عملیاتی فتح المبین. به یک بیمارســتان صحرایی رسیدیم. در 
عقبه بیمارستان چادری برای ما آماده کردند. تابلویی هم جلوی 

چادر زدند؛ »دندان پزشکی صلواتی«.
آنجــا ماندیم. چند چادر تدارکات هــم اطرافمان بود. صدای 
توپخانه دشمن را می شنیدیم،  اما از خط فاصله داشتیم. ده روزی 
در آن چادر ماندیم. عملیات،  عملیات خوبی نشد. شهدای زیادی 
دادیــم. کارمان هم آنجــا خوب نبود. فقط دندان می کشــیدیم. 
آبی داشــتیم. بعد از هر بار دندان کشــیدن وســایلمان را در آن 
می شستیم. دیشی را پر از ســاولون کرده بودیم وسایلمان را در 
آن اســتریل می کردیم. با ساولون وســایل استریل نمی شد، تنها 
کمی تمیز می شد. خودمان هم گفتیم کار ما اینجا درست نیست؛ 
اصًا اسمش خدمت نیست! بااین حال در آن بیابانی که تجهیزات 
و وســایلی نداشــتیم، چاره ای هم نبود. باید به هر طریق کاری 

می کردیم.
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ما که از شما پول نمی گیريم!

رفتیم جهاد دانشــگاهی، نشســتیم با بچه ها فکر کردیم،  ببینیم 
چه کار می شود کرد. یکی از بچه ها در مناطق دیگر چیزهایی دیده 
بود؛ کانکس های متحرکی که روی تریلر سوار می شود و داخلش 
یونیت و تجهیزات دارد. بیایید از همین ها درست کنیم. گفتم: »خب 
حاال کانکس از کجا بیاریم؟« گفتند: »جنوب تهران شرکتی هست 

به نام شرکت صنایع فلزی که کانکس می سازد«.
آنجا کانکس های می ســاختند که یدک می شــد. باید به جیپ 
یا ماشــین های نظامی وصل می شدند تا آن ها را در منطقه بگسل 
کند. دکتر حسین صالحی که مسئول اقتصادی در جهاد بود، مأمور 
شد پول کانکس را جور کند. رفت بازار طافروش ها. با خودش 
پول آورد. رفتیم با آقای صفوی صاحب شــرکت ایرادنت قرارداد 
بســتیم. آقای صفوی گفت: »ما که از شما پول نمی گیریم!« برای 
ســاخت کانکس مبلغ جزئی از ما گرفت. دو دستگاه یونیت به ما 
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داد. کانکسی را با یک واحد یونیت و همه امکانات مجهز کردیم. 
دســتگاه فور داخلش گذاشــتیم. آن موقع اتو کاو نبود. با علم و 
کتل و مراســم این کانکس راهی جبهه شد. این اولین دستاورد ما 

در جبهه بود.

مواظب باشید بچه ها غیبت نخورند!

بــرای عملیات بیت المقدس منطقه نبــودم. در حال تدارک 
مقدمات آماده ســازی کانکس دندان پزشکی بودیم. کانکس را 
آماده کردیم و فرســتادیم. کانکس خالی که به درد نمی خورد. 
حــاال باید نیروی دندان پزشــک به منطقه می رفت. دوســتان 
جهاد دانشــگاهی و هم کاسی ها نوبتی به جبهه می رفتند و در 
کانکس دندان پزشکی کار می کردند. به طور چرخشی دو هفته 

یک بار نیروها را عوض می کردیم.
پاپیچ معاونت آموزشــی دانشــکده شــدم. گفتم: »آقا شما 
مواظب باشــید بچه ها دو هفته یک بــار که به منطقه می روند، 
غیبــت نخورند«. قبــول کرد. بچه ها را بــرای رفتن به منطقه 
ثبت نــام کردیم. حــاال باید فکر می کردم بچه هــا چطور باید 
به جبهه بروند که رفت وآمدشــان راحت و بی دردســر باشد. 
برادرم معاون آقای بهزاد نبوی بود. بهزاد نبوی هم وزیر صنایع 
ســنگین بود. موضوع را به برادرم در میان گذاشتم. گفتم: »ما 
ماشــینی می خوایم که نیروها را ببریم منطقه. یه ماشــین به ما 
بده«. یک ماشــین جیپ آهو در اختیار ما گذاشــت. قرار شد 
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دانشکده هم یک نفر راننده به ما بدهد. این طوری بچه ها برای 
رفت وآمد راحت بودند و ســریع جایشان عوض می شد. البته 
کار درستی نکردیم که روی جاده حرکت می کردیم، اما جوانی 

بود و جاهلی.

مرد حسابی، اينجا منطقه جنگیه!

جهاد دانشــگاهی درمانگاه های زیادی داشت. دانشجوها را 
به آنجا می فرستادیم تا کار یاد بگیرند. از درآمد درمانگاه قسط 
ماشین را دادیم. یک بار دیگر هم دکتر صالحی رفت بازار؛ که 
پول بیاورد. بهزاد نبوی هم دســتور داده بود ماشین را باقیمت 
کمتری به ما بفروشند. دیگر همه چیز داشتیم. با این حال رفت 

 وآمد ما در منطقه دچار مشکل شد. 
وقتی وارد منطقه می شــدیم نیروهــای نظامی می دیدند که 
ماشین ما نه مال ارتش است، نه مال سپاه، نه آرمی دارد. برگه 
مأموریت هم نداشــتیم. ناشی بودیم. راهمان نمی دادند. گفتم: 
»دکتریم، کانکســم داریم تو منطقه«. می گفتند: »مرد حسابی، 
اینجا منطقه جنگیه! نمیشــه همین طوری برید! راهش بسیجه. 

بروید عضو بسیج شوید«.
رفتیم عضو بسیج شــدیم. زیرمجموعه بسیج لشکر محمد 
رسول اهلل)ص( تهران شدیم. خدا شهید ممقانی را رحمت کند. 
فرمانده بهداری لشــکر بود. دیگر او رئیس ما شــد. زیر نظر 

ممقانی نیروهای ما در منطقه تردد می کردند.
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شــهید ممقانی دســته ای کاغذ A4 که مهر سپاه هم زیرش 
داشت به من داد و گفت: »بچه ها که می رن و میان گواهی اش 

را خودتان بنویسید. دیگر عاف نشوید بیایید اینجا«.
این ها برگه هایی بود که می شــد با آن ها هزار کار انجام داد. 
بعد از جنگ بعضی ها همین برگه ها را نشــان دادند و ســابقه 
جبهه شان شــد. از آن برای سربازی و دانشــگاه بچه هایشان 
اســتفاده کردند. البته آن موقع کســی اصًا در ذهنش نبود که 
این ها بعداً چه ارزشی پیدا می کنند. همه به این فکر بودند که 
هر کاری از دستشــان برمی آید انجام بدهند. بعضی از بچه ها 
می گفتند: »اصًا ما اینا رو می خوایم چه کار؟« برگه نمی گرفتند.

 مثل بمب صدا کرد! 

    وقتی کانکس دندان پزشــکی در منطقه مســتقر شد، مثل 
بمب صدا کــرد. گفتند عجب چیز خوبی اســت! کانکس ما 
تنها لشکر حضرت رســول)ص( را پوشش می داد. چند روز 
بعد شــهید ممقانی دست نوجوان 14 ساله ای را در دست من 
گذاشت. گفت: »آقا این سرباز شما«. حاال سرباز هم نبود. سنی 
نداشــت. بســیجی بود. آمده بود در کانکس به ما کمک کند، 
جلوی دســتمان باشد؛ تجهیزات را تمیز کند، غذا بیاورد و... . 

اسمش روح اهلل ... بود.
لشکرهای دیگر از کانکس ما باخبر شده بودند. گفتند ما بازهم 
کانکس دندان پزشکی می خواهیم. این کانکس کفایت نمی کند. ما 
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هم باتجربه ای که در آن مدت پیداکرده بودیم، ســاخت و تجهیز 
کانکس دوم را اســتارت زدیم. کانکس دوم یدک کش نداشــت. 
روی تریلر سوار می شــد. کامًا به ماشین چفت می شد. آن قبلی 

نقل وانتقالش سخت بود. گاهی در جاده چپ می کرد.
مرحله دوم پیشرفت کردیم. رفتیم از کانکس هایی خریدیم 
که چرخ داشــتند و روی تریلر قفل می شدند. این بار کانکس 
بزرگ تر بود. دو تا یونیت داشــت؛ به اضافه رادیوگرافی. این 
بار برای راحتی پزشــک ها داخل کانکس خوابگاه پزشــکان 
هم درســت کردیم. تختــی دوطبقه و دوش حمــام هم در 
گوشــه ای از آن گذاشتیم. حدود شــش ماه یا یک سال بعد 
از کانکس اول، این کانکس را به منطقه فرســتادیم. بچه های 
دانشگاه شهید بهشتی دیدند از قافله عقب افتاده اند. نهضتی در 
ساخت کانکس به  پا کردیم. آن ها هم شروع کردند به ساخت 
کانکس های پزشــکی. کانکس ســوم که کوچک تر بود، برای 
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جزیره مجنون تجهیز شد.
بچه ها به فاو رفته بودند. آنجا هیچ امکاناتی نداشتند. گفتند 
کانکســی هم به آنجا بیاوریــد. کانکس های بزرگ از خط رد 
نمی شدند. این بار لشــکر حضرت رسول)ص( یک کانکس 
کپســولی کوچک و ســبک به مــا داد. گفتند ایــن را تجهیز 
کنید. دیگر خبره شــده بودیــم. تجهیزش کردیــم. آن را به 
بیمارستان حضرت فاطمه)س( در فاو بردند. ما با کمک شاخه 
دندان پزشــکی بسیج لشکر حضرت رســول)ص( سه، چهار 

کانکس تجهیز و وارد منطقه کردیم. 
بچه ها را ســازمان دهی کرده بودیم؛ می بردیم و می آوردیم. 
همــت کردیم و کار رزمنــدگان را راه انداختیم. بعد از مدتی 
دیگر کار اورژانسی نبود. می رفتیم کارهای درمانی می کردیم. 
آن ها جانشــان را کف دستشان گذاشــته بودند و ما برایشان 

دندانشان را عصب کشی و پر می کردیم.

بابا تو از همه بسیجی تری!

 یادم می آید شــهید دســتواره که فرمانده لشــکر حضرت 
رسول)ص( بود، دندانش درد می کرد. دردش را ساکت کردیم. 
به او گفتم: »آقای دســتواره آخر شب، ساعت ده که کارامون 
کمتره، بیا دندونای دیگه ات رو هم درست کنم. چند تا دندون 
پوسیده داری. اینا هم ممکنه مثل همین که امروز درست کردیم 

درد بگیره«. گفت: »نه. بی خیال«. 
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توروخدا بیا. وضع دندونات خوب نیست.
نه این حق بسیجیاست، حق من نیست.

بابا تو از همه بسیجی تری!
 بــه زور آوردم و باقــی دندان هایش را هــم ترمیم کردم. 
بچه هایی که جبهه نیامده بودند، وقتی می آمدند و با بسیجی ها 
آشنا می شدند، اخاق و رفتار آن ها رویشان تأثیر می گذاشت. 

طوری که به کلی آدم دیگری می شدند.
 تا ســال 1364 کارم همین بود. ســال 1364 از دانشــکده 
فارغ التحصیل شدم. می خواستم از دانشگاه بروم. دکتر فاضل که 
رئیس دانشکده بود، به من، بچه های بسیج و جهاد دانشگاهی 
گفت: »من شما رو نگه می دارم«. آن زمان قانونی تصویب شده 
بود که عــده ای از دانشــجوها تحــت شــرایطی می توانند 
سربازی شــان را در دانشگاه بگذرانند. دیگر به سربازی نرفتم. 
دو ماه رفتم اصفهان آموزش نظامی دیدم. برگشتم و سربازی ام 
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را در دانشگاه گذراندم، اما کماکان رفت وآمدهایم به جبهه را 
تا آخر جنگ ادامه  دادم.

يک ساعت زير کانکس خف کرده بوديم!

 یادم هست با کانکس دومی که ساختیم، رفته بودم منطقه ُجفِیر. 
کانکس بلند بود و تجهیزات خوبی داشــت. حدود چهار کیلومتر 
پشت خط مستقر شدیم. کنار بیمارســتان علی بن ابی طالب)ع(. 
بیمارســتان زیرزمین بود،  اما ما روی زمین بودیم. دکل بزرگی هم 
کنارمان بود. اگر ِگرا می دادند راحت گلوله می خورد وسط کانکس. 

سیبل شده بودیم. دور کانکس را پارچه استتار کشیدند.
 یک شب تا آخر وقت من و دکتر قاسم میقانی داخل کانکس کار 
می کردیم. آخر شب بود. باران شدیدی می آمد. باران خوزستان هم 
عجیــب بارانی بود. خاک رس بود و آب در آن نفوذ نمی کرد. زیر 
کانکس را گود کرده بودند تا دورش چادر بکشند. آب زیر کانکس 
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جمع شده بود و باال می آمد. در کانکس حبس شده بودیم. کم کم 
آب وارد کانکس شد. زیر پایمان پر از آب شده بود. در این اوضاع 
اطرافمان مرتب خمپاره می خورد. نه می توانستیم کار را تعطیل کنیم 

و برویم توی بیمارستان که زیرزمین بود، نه می توانستیم بمانیم.
 در کانکس ماندیم. ســاعت یک یا دو شــب بود. احساس 
کردیم خمپاره هــا خیلی نزدیکمان می خورد. گفتم: »قاســم، 
چیکارکنیم؟!« گفت: »هیچی، بیا هر جور شده ازاینجا درریم!« 
در را کــه باز کردیم، دیدیم آب پایین رفته. قاســم گفت: »بیا 

بریم زیر کانکس. خمپاره خیلی نزدیک میخوره!«
حدود یک ساعتی زیر کانکس خف کرده بودیم. تا اینکه منطقه 
آرام شد. ساعت سه صبح بود. بلند شدیم و رفتیم توی بیمارستان.

دندان پزشکی صحرايی!

قرارمان با فرماندهی اداری لشکر این شد که هر جا بیمارستانی 
مســتقر می شــود، ما هم به آنجا برویم. به خاطر همین هر جا که 
بیمارستان صحرایی می ســاختند، بخش دندان پزشکی هم برایش 
آماده می کردند. دیگر نیاز نبود کانکس به منطقه ببریم. البته کانکس ها 
همیشه بود؛ برای وقت های خاص که نیرو باید جلو می رفت. دیگر 
وقت ها، در مواقعی که پدافند نبود بچه ها در بیمارســتان ها مستقر 
بودنــد و کار می کردند. در این رابطه دکتر صالحی، دکتر آخوندی، 
دکتر شهامت نیا و دکتر حسین حیدر که بسیار شجاع بود. ما هیچ کدام 

عملیاتی نبودیم،  اما او اسلحه دست می گرفت و به خط می رفت.
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بزرگ بود، با تمام افق های باز نسبت داشت...!

بزرگ ما احمد هدایت بود. در عملیات خیبر شــهید شــد. 
ســال باالیی بود. قبل از اینکه این برنامه ها را شروع کنیم، او 
به جبهه می رفت. یک ســال عقب افتاد و با ما هم کاس شد. 
شاگرداول بود و ازنظر درسی ممتاز. آن زمان کمتر کسی زبان 
انگلیسی می دانست،  اما او به راحتی انگلیسی صحبت می کرد، 
می نوشــت، ترجمه می کرد. از طرف جهاد به جبهه نمی رفت. 
از مســجد محلشــان به جبهه می رفت. نمی گفت دانشجوی 
دندان پزشکی هســتم؛ مثل رزمنده ای عادی به جبهه می رفت. 
گفتم: »با ما بیا«. گفت: »نه من می خوام کار خودمو بکنم«. بعد 

هم رفت که رفت. شهید شد.

با جنگ خیلی چیزها تمام شد!

جنگ تمام شــد. با جنگ خیلی چیزها تمام شــد. سال 1369 
دکتر ســید مسعود خاتمی جراح عروق، یک روز مرا صدا زد. در 
جبهه همدیگر را می دیدیم. او ســپاه بود و ما بسیج. گفت: »تو که 
زمان جنگ توی دندون پزشکی بودی، حاال بعد از جنگ هم توی 

دندون پزشکی گرفتاریم«. گفتم: »یعنی چی؟«
برای درمان خانواده شهدا و جانبازها بهت نیاز داریم. مشکات 
درمانی زیادی دارن. می خوایم یه کلینیک درســت کنیم. بیا به ما 

کمک کن.
قبول کردم. تازه دوره رزیدنتی ام تمام شــده بود. گفت: »برو 
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ساختمانی را تحویل بگیر«.
من تحویل بگیرم؟!

اره، برو تحویل بگیر. خودت هم به بهترین نحو تجهیزش کن. از 
تجهیزات هر چی می خوای بیار. بعدش هم بیا پیش من.

 ســاختمان کلینیک امام خمینی فعلی در خیابان فلســطین، 
آن زمان برای بنیاد مســتضعفان بود. آن زمان این ساختمان را 
تحویل گرفتم. با رفقایم فکرهایمان را روی هم ریختیم. دیدیم 
ظرفیت چهل یونیت دندانپزشکی دارد. طرحش را بردیم پیش 
ســید مسعود. مرا پیش رفیق دوســت برد. آن موقع حاج آقای 

رفیق دوست رئیس بنیاد مستضعفان بود. گفتیم این طرح ما.
محسن رفیق دوست خیلی از ما حمایت کرد. چند روز بعد سید 
مســعود مرا صدا زد. چکی به من داد. رقمش یادم نیست. گفت: 
»این هم دکتر عراقی زاده. برید ببینم چه کار می کنین!« معاونش بود. 
ســید مسعود گفت: »دیگه ارتباط مســتقیم تو با دکتر عراقی زاده 
اســت. فقط با من تماس بگیر، بگو کی مرکز رو راه  بندازیم«. من 
هم خوشحال شدم. رفتم دنبال کار. مربی دانشکده هم بودم. دیگر 
بعد از جنگ کارم این شد. با دکتر صالحی مرکز را تجهیز کردیم.

در ادامه و شروع کار مرکز مواجه با بیمارانی شدیم که در آلمان 
درمانی شده بودند و به کشــور بازگشته بودند و در درمانشان از 
ایمپلنت های دندانی استفاده  شده بود که در آن زمان ما از این درمان 
هیچ گونه اطاعی نداشــتیم. لذا تصمیم گرفتیم با آوردن مدرسین 
اروپایی این روش درمان و فنّاوری جدید را وارد کشــور کنیم لذا 
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با کمک دکتر میرعمادی با شخصی بنام دکتر شهرام زاهدی که در 
بلژیک تحصیل می کرد آشــنا شدیم و از طریق ایشان متخصصین 
اروپایی را به ایران آوردیم که هم بیمارانی را معالجه کنند و هم گروه 

ایرانی را آموزش دهند. 
یک روز یادم می آید که به پیشنهاد دکتر صالحی به اتفاق ایشان 
و دکتر زاهدی به بهشت زهرا و قطعه شهدای جنگ رفتیم که دکتر 
زاهدی با دیدن قبور شــهدا خیلی متأثر شــد و غیرت ایرانی او 

بجوش آمد و کفت منهم باید برای کشورم کاری کنم

من که هیچ  کاری برای مملکتم نکردم!

واقعًا متحول شــد. گفت: »من که هیچ  کاری برای مملکتم 
نکردم، باید این کار رو برای شــما بکنــم!« واقعًا هم کارکرد. 
بهترین اســتادان اروپایی را آورد. آن موقع درمان ایمپلنت در 
ایران اصًا نبود. در کتب درســی ما هم نیامده بود؛ و به همت 

ایشان انتقال فنّاوری انجام شد. 
اســاتید بزرگی مثل خانم دکتر مسلوی، لمان و پترسون به 
ایران آمدند. همه آن ها چیزهای بســیاری به ما یاد دادند. یک 
گــروه پانزده نفــره از متخصصین جراحی، پر یــو و پروتز ما 
بهترین شدند. در این گروه دکتر محمود هاشمی،  دکتر حیدر، 
دکتر صالحی، من، دکتر اکبر فاضل، دکتر منزوی، دکتر حسن 
بهناز، خانم دکتر گرامی پناه، دکتر پاک نژاد، دکتر حاج میر آقا 
و دکتر کرمانشاه بودند. دو، سه نفر هم از دانشگاه شهید بهشتی 
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دعوت کردیم.
ما تیمی قوی شــدیم که در ادامه نیامدند. بعــدازآن دوره های 
آموزشی اروپایی برایمان گذاشتند. با خرج خودمان رفتیم و استفاده 
کردیم. یک گروه حرفه ای و اکسپرت در بنیاد داشتیم که هنوز در 
دانشکده نبود. این گروه ایمپلنت را دانشکده در اختیار نداشت. ما 

جلوتر از آن ها این گروه را تشکیل داده بودیم.
روح اهلل نــوروزی، وقتــی مرکز دندان پزشــکی بنیاد را راه 
انداختــم، رفته بــود تــوی کار واردات تجهیــزات و لوازم 
دندان پزشکی. وقتی مرکز را راه انداختیم، صدایش زدم. گفتم: 
»بیا مســئول تدارکات مرکز باش. بچه مسلمونی، بیا کمک ما 

کن«. ارتباطمان را حفظ کرده بودیم.
پس از مدتی تمام مجروحین فک و صورت را تحت پوشش 
گرفتیم. دیگر اعزام جانبازان به خارج از کشــور متوقف شد. 
این جریان تا ســال 1374 ادامه داشت. در این مدت؛ یعنی از 
سال 1369 تا 1374 رئیس مرکز دندان پزشکی بنیاد بودم. سال 
1374 که آقای دکتر درریز رئیس دانشکده شد، از من خواست 
معاونش شوم. مســئولیت مرکز را به دکتر حاج میرآقا دادم و 

آمدم دانشکده. از آن سال تابه حال در دانشکده هستم.

گعده های بچه های حضرت رسول)ص(!

بچه های لشــکر حضرت رســول)ص( هنوز هم جلسات 
ماهانــه ای دارند. گاهی آن ها را  می بینــم. بچه های بهداری و 
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رزمنده های لشــکر در این جلسات هنوز همدیگر را می بینند. 
بچه هــای گروه دندان پزشــکی به هر دلیلــی از اول وارد این 
گعده ها نشــدند. دو، ســه باری به این دور همی ها رفتم. بعد 
دیگر فرصت نشد. دیدند نرفتم، دیگر دعوت نکردند. حق هم 

با آن ها بود.
خود بچه های دندان پزشکی جلسات و دورهمی های ساالنه 
یا ماهانه نداریــم،  اما هنوز هم باهم کار می کنیم و همدیگر را 
می بینیــم. با دکتر حیدر، صالحی، آخوندی، شــهرابی، رئوفی، 
جمالی، جواد چلیپا، امیر شایسته، مسعود بیان زاده، ابوالحسنی 
و... هنــوز همکار هســتیم. این هــا همه در گــروه کانکس 

دندان پزشکی ما در جبهه بودند.

نفس مسیحايی داشت!

آن دوره)زمان جنگ تحمیلی( را تاکســی درک نکرده باشد، 
نمی تواند حرف های مرا به خوبی بفهمد. آن زمان کسی بود به 
نام امام خمینی. نفسی مسیحایی داشت. نمی دانم یادتان هست 
قبل از عملیات مرصاد کســی به جبهه نمی رفت. جو اختاف 
بیــن مردم افتاده بود. جبهه ها خالی شــده بود. بچه هایی که در 
جبهه بودند همه سرخورده شده بودند، اما وقتی امام دهان باز 

می کرد و کلمه ای می گفت همه چیز عوض می شد.
 آقــای دکتر مقیمی؛ اخراجی ها در جبهــه واقعیت بود. من 
خودم آدم هایی مثل آن ها را می شناســم. آدم هایی که به جبهه 
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رفتند و جبهه آن ها را متحول کرد. مردم می دیدند کسی هست 
که خودش عامل اســت؛ به حرفی کــه میزند عمل می کند. به 
خاطر همین حرفش اثر می کرد. رزمنده ای هم که در جبهه بود 
همین طور بود؛ عامل بود. پوتینش را درمی آورد. می گفت مال 
بیت المال اســت، می رفت جانش را می داد. آن ها از تربیت امام 

تأثیر گرفته بودند. امام یک استثناء بود.
 در طول تاریخ شــیعه مگر کسی راداریم که بتواند حکومت 
اسامی تأســیس کند؟ خیر. وقتی نفس مسیحایی امام رفت، 
خیلی چیزها را با خودش بــرد. تناقض هایی به وجود آمد که 

نگذاشت فرهنگ ایثار بین مردم ترویج بشود. 
 زمانه عوض می شود. حضرت علی)ع( هم می فرماید: فرزند 
زمان خویش باش. بااین حال انســان نباید هدفش را گم کند. آن 
چیزی که امروز دچارش شــدیم و ما را عقب کشــید دنیاطلبی 
اســت. آن زمان ما حتی رویمان نمی شــد دنبال گواهی اعزام به 
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جبهه باشــیم. زمانی که دانشــکده نبودیم و بــه جبهه می رفتیم 
زن و بچه داشــتیم، اجاره خانه داشــتیم. رویمان نمی شد دنبال 

حق وحقوق برویم. خودشان مبلغی به ما می دادند. 
 ولی اآلن دیگر همه چیز عوض شد. دنیا اصل شد. مطالبه گری 
شروع شد. در سطح کشور توســط قوانین به آن دامن زده شد. 
خیلی از آن ها هم درســت و به حق بود. افراط شــد. تعدادی از 
مسئولین آنی که باید نشــدند. رطب خورده منع رطب کی کند؟ 
منفعت طلبی زیاد شد. ریاست پرستی بزرگ شد. نمی دانم. واقعًا 

اگر می دانستم که چه باید کرد غمی نبود.
اآلن دیگر داریم گذران می کنیم. دیگر نمی توانیم دانشــجوها 
را آن طور که در دوره خودمــان بودند تغییر دهیم. در اتاق من 
باز اســت. دانشــجو می آید با من حرف میزند. شماره تلفنم را 
می گویم بچه ها یادداشت کنند. به من پیام بدهید. اگر خواستید 
به مــن تلفن بزنید. هر کاری داشــتید به مــن بگویید. همین 
قاطی شــدن با بچه ها، محرم آن ها شدن، همرازشان شدن آن ها 

را تغییر می دهد.

من مسئول همه چیز هستم!

زمانی که تازه رئیس دانشــکده شده بودم، دو هفته گذشته 
بود. دختری آمده بود پیش من. گفت: »آقای دکتر، من ظاهرم 

بده؟«
نه!



97

عشق بازان صبور

واقعًا هم ظاهرش عیبی نداشت. همه چیزش خوب بود. شاید 
دسته کوچکی از موهایش پیدا بود. آرایش نداشت.

منو صدازدن بهم تذکر اخاقی دادن که تو حجابت رو رعایت 
نمی کنی.

کی همچین حرفی زده؟!
صدایش زدم. گفتم: »تو همچین چیزی به خانم گفتی؟«

بله.
به چه حقی؟! به چه اجازه ای؟

من وظیفه دارم توی دانشگاه.
کی بهت دستور داده؟

رفتم پیش رئیس دانشگاه. گفتم: »آقای دکتر کریمی تو به من 
مسئولیت دادی، من مسئول همه چیز دانشکده هستم. حجاب با 
منه، علم با منه، مواد با منه. آموزش و پژوهش و فرهنگی با منه. 

من همه را می خواهم«.
چی شده؟!

موضوع را برایش تعریــف کردم. بعدازآن اگر موردی بود، 
می گفتم دانشجو را صدا بزنید من با او صحبت می کنم. واقعًا 
هم در رفتارشــان مؤثر بود. چون می دانند من کمیته انضباطی 
نیستم، من پدر هستم. سعی کردم نقش پدری ایفا کنم. پدر اگر 
چیزی می گوید، بچه اگر خوشش هم نیاید ناراحت نمی شود. 
جوان با خودش می گوید دلســوز من اســت. بچه ها را طرد 

نکنیم.
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کلونی نباشید! 

بچه هــای کانون قرآن و عترت می آینــد پیش من. به آن ها 
می گویم: »همه تون چادری هســتین، بچه های خوبی هستین. 
چرا توی راهرو می بینــم همه تون توی کلونی هایی فقط باهم 
هســتین؟! با این بدحجاب ها هم بگردین. بشینین باهم ناهار 
بخورین. باهــم رفت وآمد کنیــد. باهلل دین تون خدشــه دار 
نمی شــه. طوری که اینا از شــما و از من نترسند«. تنها کاری 
که ما می توانیم بکنیم همین است. کمی صمیمیت از خودمان 
نشــان بدهیم. بــه آن ها کمی محبت کنیــم. حداقل کاری که 
می توانم بکنم همین است. اینکه آن ها را عاقه مند کنیم تا در 

این مملکت بمانند.
 در برنامه ای در دانشگاه UCLA آمریکا شرکت کردم. سال 
2009 بود. تعدادی بچه های از دانشــکده خودمان را می دیدم. 
ســام می کردند. آن ها را نمی شناختم. به خصوص دخترها را. 
دخترها را اینجا با روســری می دیدیم، امــا آنجا نه. فهمیدم 
در آن دانشــگاه آمریکا چهل وچهار دانشــجوی ایرانی درس 
می خوانند. دانشــجوهایی که اینجا درس خوانده اند و در آنجا 
دوره های تکمیلی شان را می گذرانند. همه بچه ها فهمیده بودند 
من به آن دانشگاه رفته ام. مرا به سلف سرویس دعوت کردند. 
همه ایرانی، دور یک میز نشستیم. دانشجوهایی که یا دانشگاه 
تهران بودند، یا شهید بهشتی و دانشگاه مشهد و اصفهان، اینجا 
برایشان هزینه کردند و آنجا دارند بهره برداری می کنند. حداقل 
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کار این است که به ماندن راضی شان کنیم. 
بــرای مردمی که دارند خرج شــمارا می دهند، همت کنید. 
این عین حداقل هاست. نمی خواهیم شما ایثارگری کنید. یک 
دندان پزشــک متعهد حرفه ای باش. به دندانی دســت نزن که 
نیازی به پُرکردن ندارد. دندانی که می شود درست کرد، نکش 
و بعــد جایش دندان بگذار. حداقل این ها را باید به بچه ها یاد 

بدهیم. بحث های دیگری هم مطرح می کنیم؛ مثل حجاب.

استاد دانشگاه ucla؛ لباس بپوش و امتحان بده!

در دانشگاه ucla دختری آمده بود امتحان بدهد. لباسش مرتب 
نبود. شلوار کوتاهی پوشیده بود و بلوزی حلقه ای. استاد آمریکایی 
به او گفت: »برو لباست رو درست کن، اینجا دانشگاهه. نیومدی 

کازینو. برو لباست رو بپوش بعد بیا امتحان بده«.
    ورود به هرجایی اصولی دارد؛ حتی در امریکا که مذهب 
جایگاهی ندارد. محیط دانشــگاه قانون و قداســتی دارد. در 
دانشــگاه، در قالب لباس به آن دِرِس ُکد می گویند. این لباس 
فرم دانشــگاه اســت. چطور لباس مخصوصی می پوشی و به 
پادگان می روی. با این رویه ها دارم بچه ها را سرخط می آورم. 
البته خیلی هم کاری از دســتمان برنمی آید. چون دانشگاه به 
جامعه وصل می شود. ما هم مسئول جامعه نیستیم. تک تک ما 
می شــویم کل. از ما که کاری ساخته نیست. ان شاءاهلل در کل 

کاری انجام شود.
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هزار راه رفته...:!

از ســال 1366 تا ســال 1368 وقتی 26 ســالم بود معاون 
مالی، اداری دانشــکده شدم. از ســال 1374 تا 1384 معاون 
مالــی اداری خانم بقایی بودم و دو ســال معاون مالی اداری 
دکتر ُدرریز بــودم. در دوره دکتر فاضــل و دکتر منزوی هم 
در دانشکده مســئولیت داشتم، ولی معاون نبودم. دوازده سال 
مسئول پروژه ساختمانی بودم که اآلن در آن مستقر هستیم. از 

سال 1392 تا 1396 معاون دکتر بیات بودم. 
 از سال 1396 تابه حال هم رئیس دانشکده هستم. ان شاءاهلل 
خدا عمری بدهد و این ســه سال باقی مانده را هم تمام کنم و 
بازنشسته شوم. حاال اســتاد تمام هستم. سال 1370 استادیار، 

سال 1385 دانشیار و سال 1391 هم استاد شدم.
 غیر از کارهایی که در دانشــکده مشــغولم، در انجمن های 
تخصصی فعالیت می کنم. ده ســال عضو هیئت مدیره  و شش 
ســال رئیس هیئت مدیره ی انجمن پریودنتولوژی ایران بودم. 
اآلن شش سال اســت عضو هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی 
ایران و ایمپلنتولوژی ایران هســتم. از دوران جوانی هم عضو 
فعال جامعه اســامی دندانپزشــکان بودم. فعالیت های علمی 

فرهنگی هم دارم.
 دو فرزند دارم. علی آقا اآلن 34 ســاله است. ده روز پیش 
خدا به او فرزندی داد؛ اولین نوه ام به دنیا آمد. علی آقا اقتصاد 
خوانده. الحمداهلل موفق است. فاطمه 30 ساله است. معماری 
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خواند. دو ســال هم رفت انگلستان. مدرکش را گرفت. حاال 
کار می کند. به او اصرار نکردم بماند. خودش گفت: »می خوام 
برگــردم«. گفتم: »چــرا؟« گفت: »اینجا منــو تحقیر می کنند. 
کله ســیاه صدامون می کننــد. حقوقمون هــم نصف حقوق 

انگلیسی هاست«.
بااینکه امکان ماندن داشــت برگشت. خیلی خوشحالم که 

حاال پیش ماست.
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علی روزبهانی





تخریبچی بودیم؛ جلوتر از خط مقدم!
                                                                                                         

با دســت کاری شناســنامه اش، زودتر از برادر بزرگ ترش به 
جبهه رفته اســت. حدود هفت ماه سابقه جبهه دارد. بااین حال 
خاطراتش خواندنی است. فراز و نشیب زندگی پدر، بر خطوط 
آرام زندگی فرزند تأثیر گذاشت و او را به جایی کشاند که مرگ 

هرلحظه در کمین بود.

آقــای روزبهانــی پیش از هر صحبتــی کمی از 
خودتان بگويید؛ از خانواده. کجا متولد شــديد؟ 

چند خواهر و برادر هستید؟

با ســام و درود به روح پاک و مطهر امام راحل و شــهدای 
انقاب اسامی و جنگ تحمیلی. متولد 1349 در تهران هستم؛ 
محله ی شمیران، کوچه صالح. در خانواده مذهبی و سنتی بزرگ 

شدم. یک برادر و یک خواهر دارم. 
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پدرم قبل از انقاب هم با عنایت به ارتباط تنگاتنگ با مســجد 
محل)مســجد حضرت ابوالفضل ع( و حضور فعال در نمازهای 
جماعت به دین پایبندی داشت. کارش فنی و تأسیساتی بود. من و 
برادرم را از کودکی همراه خودش به نماز جماعت می برد. از همان 

زمان پای ما به مسجد باز شد. 
در کوران انقاب، پدرم جزو نیروهای فعال مســجد بود؛ تیمی 
بودنــد از مذهبی های قبــل انقاب که در ســطح تهران فعالیت 
می کردند. آن موقع هشــت یا نه ســالم بود. کانتری بیست، سر 
چهارراه مجیدیه تهران، چند نفر از نیروهای انقابی  را دســتگیر 
کرد. شب هم حکومت نظامی اعام شد. پدرم و نیروهای انقابی 
مسجد جلوی کانتری تجمع می کنند. مردم هم به آن ها می پیوندند. 
بین مردم و نیروهای کانتری درگیری می شود. ظاهراً کانتری از 
ساواک تقاضای کمک می کند. بعد از چند دقیقه چند ماشین وارد 

چهارراه می شود.
سرنشینان لباس شخصی پوش این ماشین ها، کسانی را که به 
کانتری حمله کرده بودند بــه رگبار می بندند. در این درگیری 
دوگلولــه تفنگ ژ-3 به پدرم اصابــت می کند. گلوله ها به کتف 
و شــکمش خورده بود. دوستان مســجدی پدر، او را با ماشین 
پژو، به بیمارســتان جرجانی می برند. بیمارســتان جرجانی پدر 
را پذیرش نمی کند. چون پدرم بزرگ شــده تهران بود، می گفت: 
»اینجا دســت روس هاس. یه بایی ســر ما مــی آرن!« او را به 
بیمارستان ایران شهر می برند. پزشکی به نام »دکترمرادی«در این 
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بیمارستان کار می کرد. پدرم را دکتر مرادی عمل کرده بود. موقع 
عمل پزشکان حدود 30 سانتی متر از روده ی او را برداشته بودند؛ 

بعد از عمل پدر را به ICU می برند. 
فردای آن روز نیروهای مســجدی مــا را از حال پدرم و این 
اوضاع باخبر کردند. همراه مادر به بیمارســتان رفتیم. بیمارستان 
حوالــی خیابان بهار بود و خیابان ها شــلوغ. پدر را در ICU از 
پشت شیشه ماقات کردیم. بی هوش بود، شاید هم خوابیده بود. 
پدر حدود پانزده روز در بیمارســتان بستری بود. ساواک برای 
دستگیری انقابی ها بیمارستان ها را کنترل می کرد. بستری شدن 
پدر تا 22 بهمن طول کشــید و خوشبختانه انقاب پیروز و پدر 

بدون دستگیری توسط ساواک به خانه برگشت.

چطور شد که پايتان به جبهه باز شد؟ 

روزهای بعد انقاب به سرعت می گ ذشت. تا اینکه جنگ 
شروع شد. پدر از بدو تشــکیل بنیاد مستضعفان، جذب بنیاد 
شــده بود. آن زمان آقای محسن رفیق دوست رئیس بنیاد بود. 
پــدرم در عملیات فتح خرمشــهر به عنوان نیــروی داوطلب 
شرکت کرد. آن زمان خانه مان را تازه عوض کرده بودیم. آمده 
بودیم شرق تهران. با رفت وآمدهای مداوم پدر به مسجد، من 

و برادرم دیگر با مسجد عجین شده بودیم. 
 ســال 1363، 1364 حدوداً پانزده سال داشتم. با برادرم در 
بسیج مسجد امام جعفر صادق)ع( خیابان فرجام عضو شدیم. 
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می دیدم دوســتانم که از من بزرگ تر هستند به جبهه می روند. 
از جبهه برایم خاطره تعریف می کردند. این موضوع باعث شد 
علی رغم اینکه برادرم از من بزرگ تر بود، برای رفتن به جبهه 
پیش دستی کنم. شناسنامه ام را دست کاری کردم. سال تولدم را 

یک سال عقب بردم؛ سال تولدم شد 1348. 
 وقتــی به جبهه رفتم، برادرم پیش مادر ماند. با رفتن هردوی ما 
مادر تنها می شد. اواخر سال 1365؛ یعنی بعد از عملیات کربای 
هشت به جبهه اعزام شدم. چند روزی به نوروز سال 1366 مانده 
بود. هفده ســالم بود. با دست کاری در شناسنامه، حاال هجده ساله 

بودم.

از کدام پايگاه به جبهه اعزام شــديد؟ در بدو 
ورود به جبهه وارد کدام لشگر/گردان شديد؟

   از طریق پایگاه شمیرانات تهران اعزام شدم. معموالً قبل از 
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اعزام نیروها برای آن ها دوره ی آموزشی می گذاشتند. بچه های 
مســجد ما در مرکز آموزش نیروها، فعال بودند. به من کارت 
پایان دوره ی آموزشی پادگان قدس داده بودند. در چند مانور 
بســیج هم شــرکت کرده بودم. با همین تجربه آموزشی کم و 

اسرار زیاد اعزام شدم.
 بچه های مســجد محل، اغلب جمعی گردان تخریب لشگر 
ده سیدالشــهدا بودند. ابتدا وارد گردان تخریب شــدم، با َجو 
عجیبی روبه رو شدم. بچه های گردان تخریب به تدین معروف 
بودند. واقعًا هــم همین طور بود. گاهــی از بچه ها چیزهایی 
می دیــدم که حیرت می کردم. بچه هــا در محدوده ی مقر، قبر 

کنده بودند و در آن نماز شب می خواندند.   
 شــهدای تخریب مظلوم بودند. به دلیل ســن کمم توفیق 
نداشتم تا بیشــتر بین بچه ها باشم، اما کســانی که از قبل در 
گردان تخریب بودند و قدیمی محســوب می شدند، خاطراتی 
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از شــهدای تخریب تعریف می کردند. شهادت آن ها برای ما 
غم انگیز بود، ولی برای خودشان شیرین بود. از بعضی از آن ها 
موقع شــهادت تنها پوستشــان باقی مانده بود. سوخته بودند. 

جسمشان باقی نمانده بود. 
تخریــب، کاری تخصصی بود. در گــردان، حدود دو ماه 
آموزش تخریب دیدیم. لشــگر سیدالشهدا در جبهه جنوب و 
غرب دائــم در حال حرکت بود. با آمــدن به گردان تخریب 

اولین جایی که مستقر شدیم، موقعیت الوارثین بود. 
در غرب هم در پادگان امام علی سنندج آموزش می دیدیم. 
آموزش های عمومی تخریب، شامل کاشت مین، کانال و معبر 
زدن در شــب عملیات، انواع و اقسام معبر، معبر ایذایی، منظم 
و... گردان هم برای بچه هــا مانورهایی ترتیب می داد تا برای 

عملیات آماده باشند. 
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بعد از آموزش در چند عملیات شــرکت کرديد؟ 
ضمن بیان نــام عملیات خاطره ای هم درباره آن 

عملیات بگويید.

 اولین عملیاتی که در آن شرکت کردم، عملیات »نصر چهار« 
بــود که در منطقه »تپه دوقلو« در ماووت عراق اجرا شــد. این 
عملیات 31 خردادماه 1366 شــروع شــد. دو مرحله داشــت. 
مرحله اول در ارتفاعات ماووت بود. مرحله دوم هم در تپه های 

دوقلو انجام شد. من در مرحله اول عملیات شرکت کردم. 
 قرار بود در این عملیات پاسگاه یک یا دو ماووت را آزاد کنند؛ 
درست یادم نیســت. من در تیم برادر »محمد فرد« بودم. قرار بود 
برای معبر زدن به گردان های رزمی مأمور شــویم. چند دقیقه قبل 
از حرکت تغییراتی انجام شد. من و یکی از دوستانم به نام ولی لو 
که از بچه های شهرری بود، به تیم مهدی ضیایی رفتم. ضیایی، از 
بچه های مسجد یاسین، محله پیروزی تهران بود. در تخریب تجربه 
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زیادی داشت. حدود چهار سال از من بزرگ تر بود. تیپ دانشجویی 
داشت. عینک ته استکانی می زد. اگر کسی او را در گردان می دید و 
نمی شناخت، فکر می کرد آدمی دست وپا چلفتی است، اما ضیایی 
دل شیر داشت. از کسانی بود که موقع عملیات خبرش می کردند. 

 شــهید ضیایی که قبًا توجیه شــده بــود، درباره ی عملیات 
توضیحاتــی داد. من و ولی لو را به دیدگاه برد و منطقه عملیاتی 
را به ما نشــان داد. کامًا توجیهمان کــرد. گفت خودش معبر 
می زند. قرار شد من پشــت سر او طناب معبر را بکشم، ولی لو 

هم نیروی ذخیره باشد.     
 ما به گردان حضرت قاسم مأمور شدیم. ساعت حدود ده شب 
بود که به سمت منطقه عملیاتی به راه افتادیم. وقتی به میدان مین 
رسیدیم ساعت دو نیمه شــب بود؛ چون منطقه کوهستانی بود و 
پیاده روی داشــت. ساعت دو شب پای میدان مین نشستیم. ولی لو 
یکی از پاهایش مجروح شــده بود. در پایش احســاس ناراحتی 

می کرد. 
 قبل از حرکت، شهید ضیایی به من گفت: »اگه توی معبر برای 
من اتفاقی افتاد، توجه نکن. منو بکش کنار و معبر رو ادامه بده. فقط 
عملیــات مهمه! وگرنه کمین عراق بچه ها را قتل عام می کنند! اگر 

برای تو مشکلی پیش اومد برادر ولی لو جاتو می گیره«. 
 رســیدیم پای میدان مین. تیم بچه های تخریب دســت به کار 
شدند. ضیایی وارد میدان مین شد. بااحتیاط شروع کرد به خنثی 
کردن مین ها. من به فاصله ی کمی پشــت سرش نشسته بودم و 
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نوار سفید معبر را روی زمین پهن می کردم. مسیر معبر از کمین 
دشمن می گذشــت. موقع کار صدای عراقی ها را می شنیدیم. به 

آخر میدان رسیدیم. معبر باز شد.
 ظلمات بود؛ تاریک تاریک. ضیایی به من اشــاره کرد. گفت: 
»میتونی بری نیروها رو بیاری یا خودم برم؟« گفتم: »من می مونم. 
خودت برو«. چون من تجربه نداشتم. ممکن بود با راهنمایی اشتباه 
نیروهــا روی مین بروند. گفت: »پس تو اینجا بمون مراقب باش«. 
بعد خودش به سر معبر برگشت تا نیروهای خط شکن را از معبر 

رد کند. 
 ضیایی رفت. چشــم هایم به تاریکی عادت کــرده بود. وقتی 
روبه رویــم را نگاه کردم، دیدم به فاصلــه ی چند قدمی ما حدود 
پنج عراقی در ســنگر نشســته اند. آموزش های گروه تخریب در 
ذهنم تداعی شد. می گفتند: »وظیفه ی تخریبچی بعد از میدان مین 
خاموش کردن کمین دشمن است«. چون در غیر این صورت کمین 

دشمن نیروهای داخل معبر را به رگبار می بست. 
 داخل معبر دراز کشــیدم، ضیایی نیروهای خط شکن را آورد. 
موقع عبور نیروهــا آر.پی.جی رزمنده ای به دیواره ی کوه خورد و 
عراقی ها شــروع کردند به تیراندازی. داد زدند: »المسلم االیرانی!« 
آرپی جی زن بلند شــد و سنگر عراقی ها را هدف گرفت و منفجر 
کرد. شــاید آن رزمنده ی آر پی جی زن، اولین شهید عملیات نصر 

چهار بود. 
 آرپی جی زن گلوله  خورد، بعد شلیک کرد؛ چون من کنار پای 
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او نشســته بودم، همه چیز را از نزدیک دیدم. آن رزمنده بعد از 
شلیک آرپی جی روی زمین افتاد. عملیات شروع شد. رزمنده ها 
با عبور از معبر به مواضع دشمن حمله کردند. در یک آن، آتش 
همه جا را گرفت. تیربارهای دشمن معبر را با تیر رسام می زدند. 

آتش خمپاره ها و انفجارهای پی درپی اطراف معبر شروع شد.
از طــرف گردان تخریب به ما دســتور داده بودند بعد از باز 
شــدن معبر به عقبه برگردیم تا بــرای مأموریت های بعد اعزام 
شــوند. از طرفی گردان در عملیات  تلفات ســختی داده بود و 
نیروهای تخریب، نیروهــای آموزش دیده و مهمی بودند. نباید 

از دست می رفتند.
شــهید ضیایی را در آن ســروصدا و آتش سنگین دشمن گم 
کردم. مســیر برگشت را بلد بودم. قســمتی از راه را زیر آتش 
سنگین دشمن ســینه خیز آمدم. دشمن ســمت راست جاده را 
مین گــذاری کرده بود. مراقب بودم وارد میدان مین نشــوم. در 
عوالم خودم بودم که از پشــت سر، کسی مرا به اسم صدا کرد. 
اطرافم را نگاه کردم. برادر عباســپور را دیدم که روی مین رفته 

بود. کف پایش نصف شده بود. 
وقتی برای کار از مقر بیرون می آمدم، عادت داشتم به جای آب، 
چای در قمقمــه ام بریزم. چند حبه قند هم داخلش می انداختم. 
شــب قبل هم همین کار را کرده بودم. عباســپور گفت: »برادر 
آب داری؟« گفتم: »دارم«. گفت: »خون پام رو بشــور و ســفت 
ببند«. در قمقمه ام را باز کــردم. یادم نبود داخل قمقمه ای چای 
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دارم. چای سرد شــده بود. چای شیرین را روی پایش ریختم. 
زخمش را بســتم. باهم سینه خیز و بااحتیاط از میدان مین بیرون 

آمدیم.
برایم عجیب بود. بااینکه عباســپور پایش به پوستی بند بود، 
درد می کشــید و از پایش خون زیادی می رفت، در حین بیرون 
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آمــدن از میدان مین، معبر می زد. به هــر جان کندنی بود، برادر 
عباسپور را عقب آوردم. روی جاده، ماشین خشایاری بود که با 
آن مجروح جابه جا می کردند. عباسپور را سوار کردم و خودم به 

سنگر بچه های تخریب رفتم.  
بعد از این عملیات به گردان برگشتم. مأموریتی نداشتم. دوره ها 
به مسائل آموزشی می گذشت. تا اینکه عملیات »نصر هفت« انجام 
شــد. مردادماه بود. این طور که می شنیدیم، شــهر ماووت عراق 
استراتژیک بود. با فشارهایی که ایران از جبهه غرب به عراق وارد 
کرد، فشار حمات عراق بر جبهه جنوبی کم شد. با این کار، دید 
نظامیان عراق را به سمت غرب جلب کردند تا بتوانند در جنوب 
کاری بکنند. در مدت هفت ماه، سه اعزام به گردان تخریب داشتم. 

آخرین اعزام من با قطع نامه 598 هم زمان شد.
عملیــات دیگــری که در غرب شــکل گرفــت، عملیات 
بیت المقدس-6 در منطقه شــیخ محمد، در اســتان ســلیمانیه 
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عراق بود. من در این ســه عملیات شــرکت کــردم. تخریب 
مأموریت های مختلفی دارد. وقتی خط دشمن تصرف می شود، 
دستور می دهند منطقه  از مین پاک سازی شود. گردان تخریب 
موقع پاک ســازی میدان های مین در غرب، شهدایی داد؛ قاسم 
اصغری معاون گردان ما موقع پاک سازی میدان مین شهید شد. 
از بچه های محله ی قلعه حسن خان بود. من مدت کوتاهی در 
جبهه بودم، اما این ها را برای شما تعریف می کنم تا دینم را به 

شهدا ادا کرده باشم. 
 گردان تخریــب در زمان عملیات از همــه جلوتر بود. در 
جنگ جلوتر از نیروهای اطاعــات عملیات، نیرویی نداریم؛ 
چون آن ها به پشــت خط دشــمن می روند تا مواضع آن ها را 
شناســایی کنند. تخریب جلوتر از نیروهای اطاعات عملیات 
بود؛ چون یکی از مأموریت های گروه تخریب، مأمور شــدن 
بــه واحد اطاعات عملیات بود. تیم هایی که برای شناســایی 
مواضع دشمن و عوارض جغرافیایی منطقه می رفتند، جلوتر از 
خودشــان تیم تخریب داشتند تا راهی در میدان ها مین دشمن 

باز کنند تا وارد خاک دشمن شوند. 

هنوز هم با بچه های تخريب ارتباط داريد؟ بازهم 
يکديگر را می بینید؟

 با بچه های گردان به صورت هفتگی هیئت برگزار می کنیم. 
یک وب سایت و در تلگرام هم کانالی به اسم »الوارثین« داریم 
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که خاطرات بچه های تخریب در آنجا منتشــر می شــود. همه 
می توانند عضو شوند. 

به بهانه ســالگرد شــهدای تخریب به خانه شهدا می رویم 
و برای ســالگرد آن ها مراســم می گیریم. گردهمایی ســاالنه 
تخریبچیان هم برگزار می کنیم. دو ســال است این گردهمایی 
برگزار می شــود. اولین ســالی که این گردهمایی برگزار شد، 
بچه ها همدیگر را پیدا کردند؛ کسانی که سی سال یکدیگر را 

ندیده بودند.
از هم رزمــان آن دوران  آقــای کوهــی مقدم کــه اآلن در 
شهرستان آمل زندگی می کند. امکان نداشت یکدیگر را ببینیم. 
هنوز هم میدان ها مین غرب کشور را پاک سازی می کند. بعد از 
گذشــت سی سال او را در این گردهمایی دیدم. با او صمیمی 
بودم. مســئول دســته ی ما بود. از نیروهای باسابقه و باتجربه 

گردان تخریب محسوب می شد. 
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چند بار در جبهه مجروح شديد؟

 وقتی مرحله اول عملیات نصر چهار تمام شــد، دستم ضرب 
دید. ربطی به جنگ نداشــت. از عقبه جبهه به پشــت خط آمدم. 
ماشــینی داشت ازآنجا رد می شد. ســرعتی هم نداشت، اما وقتی 
به دســتم خورد، درد شدیدی در دستم حس کردم. بچه ها گفتند: 
»شاید تاندون دستت پاره شده«. دارو هم خوردم، افاقه نکرد. مرا به 
درمانگاهی در سردشت بردند. مدرسه ای بود که آن را به درمانگاه 

تبدیل کرده بودند. کنارش هم چند چادر بهداری برپاشده بود.
هفتم تیر 1366 بود. وارد درمانگاه که شــدم پزشک دستم را 
دید. باندپیچی کرد و پمادی هم داد. گفت ضرب دیده. درمانگاه 
شلوغ بود. مردم سردشت هم به درمانگاه می آمدند. همان روزی 

که در درمانگاه بودم، سردشت بمباران شیمیایی شد. 
 در این بمباران از گاز خردل اســتفاده کرده بودند. مدرســه، 
وســط شهر بود. نقاطی از شــهر بمباران شد و من هم شیمیایی 
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شدم. بمب شــیمیایی وقتی منفجر می شــود به سرعت در هوا 
پخش می شــود. البته کیســه هایی به مــا داده بودند که داخلش 

ماسک و آمپول آتروپین بود.
 آمپــول را باید بافاصله بعد از بمبــاران به پایمان می زدیم. 
خــودش دارو را اتومات به بدن تزریق می کــرد. من هم آن را 
تزریق کردم، اما پس از بمباران دچار تنگی نفس شــدم. با این 
حال دنبال درمان نرفتم. جوان بودم، فکر نمی کردم ممکن است 

اثرات بمباران خودش را در سنین باال نشان دهد. 
 در عملیات بیت المقدس-6 به دلیل موج انفجار دوســاعتی 
در خط بی هوش شدم. مسئول دســته به من می گفت: »هرچی 
صدات می کردیم، بیدار نمی شــدی«. خودم هم نفمیدم چه شد. 
چیزی یادم نمی آمد. فقط یــادم می آمد که ناگهان به باال پرتاب 

شدم و به زمین افتادم. دیگر چیزی نفهمیدم.
 اردیبهشت ماه 1367، در منطقه ســلیمانیه عراق، در ماووت 
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مســتقر بودیم. از فرماندهی گردان تخریب دستور رسید چهار 
نفر از بچه های تخریب به گردان حضرت علی اکبر مأمور شوند. 
من، عباس بیات و سه نفر دیگر راهی خط مقدم شدیم. بعد از 
یک ساعت به منطقه ای کوهستانی رسیدیم که گردان علی اکبر در 
آنجا مستقر بودند. بیات ما را به فرمانده گردان معرفی کرد و رفت. 
 فرمانده گردان بعد از مصافحه برنامه عملیات را توضیح داد. 
گفت: »قرارِ شب، قله شیخ محمد رو آزاد کنیم«. دشمن با ادوات 
ســنگین منطقه را به شدت زیر آتش گرفته بود. حدود سه ساعتی 

که آنجا بودیم، چند نفر با ترکش خمپاره 120 زخمی شدند.
 قله ی شــیخ محمد، قله ی بلند و اســتراتژیک بود. دشمن از 
باالی قله به مواضع ما و منطقه ماووت مسلط بود. معاون)سردار( 
علی فضلی با بی سیم به فرمانده گردان می گفت: »هر طور شده 

امشب باید ارتفاعات آزاد شه«! 
 حرکت کردیم. حدود یک ســاعتی طول کشــید تا به دامنه 
ارتفاعات رسیدیم. ساعت حدود 11 شب بود. دشمن مدام آتش 
می ریخت و منور می زد. هوا بســیار سرد بود. بچه ها می گفتند: 

»اگه امشب شهید نشیم، از سرما یخ می زنیم«!
 حدود 4 ساعتی طول کشــید تا از ارتفاعات صعب العبور دامنه 
قله شــیخ محمد باال برویم. ارتفاعات شیب تندی داشت و بچه ها 
تجهیزات زیادی حمل می کردند. به همین دلیل بین راه کمی استراحت 
می کردیم. اساساً تا قله مین گذاری نبود. ما را خواسته بودند تا اگر بین 

راه به تله ی انفجاری یا مین برخورد کردند، برایشان خنثی کنیم.
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 به نزدیک قله رســیدیم. پشــت صخره ها و تکه سنگ ها سنگر 
گرفتیم. داشتیم از ســرما یخ می زدیم. دست هایمان می لرزید. کاه 
و لباس گرم نپوشــیده بودیم؛ گونی خالی به دور خودمان پیچیده 
بودیم. نیم ساعت بعد؛ یعنی حوالی ساعت چهار صبح، من و  یکی 
از بچه های تخریب، یکی از مســئولین گردان و سه نفر رزمنده ی  
آرپی جی زن و تیربارچی از صخره ها باال رفتیم. چند ســنگر کمین 
عراقی دیدیم. همراه بچه ها با نارنجک ســنگرهای کمین  را منفجر 

کردیم. 
 بچه ها حمله را شــروع کردند. در یک آن منطقه به هم ریخت. 
عراق هم شــروع کرد به آتش ریختن. آن قدر به عراقی ها نزدیک 
بودیــم که طرف ما نارنجک می انداختند. بچه ها هم نارنجک ها را 
به اطراف پرت می کردند. بچه ها در آن سرما با شجاعت و دالوری 
جنگیدند. بعد از حدود دو ساعت ارتفاعات به تصرف ما درآمد. 
روی ارتفاعات را حدود دو متر برف یخ زده پوشانده بود. هوا بسیار 
سرد و جنگ، نفس گیر بود. بعد از تصرف ارتفاعات و تثبیت خط، 
فرمانده با بی سیم به قرارگاه اعام کرد که قله را گرفتیم. بعد نیروی 

کمکی درخواست کرد تا جلوی پاتک دشمن گرفته شود. 
با فرمانــده گردان مشــورت کردیم. گفت: »شــما می تونید 
برگردید«. باید به یگان تخریب برمی گشــتیم. باید به بچه هایی 
ملحق می شدیم که مشغول مین گذاری در دشت ماووت بودند. 
موقع برگشتن متوجه شدیم تعدادی از بچه های گردان مجروح 

و شهید شده اند. به خاطر همین منتظر بچه های تعاون بودند. 
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فرمانده به ما گفت: »یه سرهنگ عراقی اسیر شده. با خودتون 
ببریدش عقب، تحویل ستاد اسرای لشکر بدید«. تیر به بازویش 
خــورده بــود. آدم بداخاق و تنــدی بود. من و ســه هم رزم 
تخریبچی ام ســالم بودید. همراه عراقــی زخمی به طرف پایین 

ارتفاعات به راه افتادیم. 
دریکی از یال های کوه به جایی رسیدیم که حدود بیست نفر شهید 
شده بودند. به نظر می رســید دو، سه روزی از شهادتشان گذشته. 
همگی با تیر مستقیم قناسه به سر، به شهادت رسیده بودند. بدنشان 
از سرما یخ زده بود. صحنه دل خراشی بود. به دلیل پاتک های عراق 
در شــب های قبل، بچه های تعاون هنوز نتوانسته بودند آن ها را به 
عقبه ببرند. وقتی به پایین قله رســیدیم، آدرس آنجا را به بچه های 
تعاون دادیم. سرهنگ عراقی را هم به ستاد اسرا تحویل دادیم. رفتیم 
مقر. به محض رسیدن، اعام کردند: »تا دو ساعت دیگه همگی آماده 
باشید! باید سریع بریم شهر ماووت!« چند نفر از بچه های تخریب 

آنجا مجروح شده بودند. در شهر به نیرو نیاز داشتند.
آخرین اعزامم بیســت روز قبل از قطع نامه بود. بعد از تصویب 

قطع نامه هم تسویه حساب کردیم و به تهران برگشتیم. 

بعد از آمدن به تهران چه کرديد؟

     درســم را ادامه دادم. اول دبیرستان بودم که درس را رها 
کردم و به جبهــه رفتم. در جبهه هم از مــا امتحان می گرفتند. 
درس را کامــًا رها نکرده بودم، ولی نمی شــد در درس جدی 
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باشی چون دائمًا در منطقه جابه جا می شدیم. بعد از اتمام جنگ 
به مجتمع آموزشی رزمندگان رفتم و ثبت نام کردم. دیپلم ادبیات 
و علوم انسانی گرفتم. باقی ماننده خدمت سربازیم را رفتم سپاه. 
 بعد از پایان خدمتم در ســال 1371 در حوزه ستادی گزینش 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران جذب شدم. سال 1372 در کنکور 
شــرکت کردم و در رشته کارشناسی حســابداری دانشگاه عامه 
طباطبایی پذیرفته شــدم. سال 1377 درسم تمام شد. درسم کمی 
طول کشــید؛ چون ســال 1376 پدرم از دنیا رفت و من یک ترم 
مرخصی گرفتم. بعدازآن در دوره های داخلی کارشناسی ارشدم را 

در رشته مدیریت گرفتم.

خاطره ای از دوران بعد از جنگ داريد؟

 بعد از جنگ همیشه دوست داشتم به زیارت کربا بروم، ولی 
توفیق نمی شد. زمان صدام اعزام زائران کم بود. بیشتر خانواده ی 
شهدا می رفتند. من هم درگیر کار و درس بودم. طلبیده نمی شدم. 
اوایل ســال 1382 بود. آمریکا به عراق حمله کرد. می شــنیدم 
ایرانی ها از مرز به عراق سرازیر شده اند. تهران بودم. گردهمایی 
کشوری مدیران و گزینشگران بود. در گردهمایی مدیر گزینش 
استان ایام را دیدم. از او درباره سفر کربا پرسیدم. گفت: »مردم 
از مرزها قانونی و غیرقانونی میرن عراق. اگر می خوای بری من 

هماهنگ کنم«. قبول کردم. 
 چند روز بعد از ایام تماس گرفت. گفت: »فردا ساعت هفت 
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صبح ایام باشــید«. من و برادر محمود اشتیاقی مداح اهل بیت 
و از همکاران سابق گزینش، به اتفاق مرحوم سید علی میرطامه، 
علی فرخی و سه، چهار نفر دیگر از دوستان عازم ایام شدیم. 
پس از خــوردن صبحانه در منزل مدیر گزینش اســتان ایام، 
به طرف صالح آبــاد حرکت کردیم. در صالح آباد به یک بلدچی 
معتمد معرفی شــدیم. ســاعت دوازده ظهر به طرف ارتفاعات 

قاویزان حرکت کردیم. در مسیر آثار جنگ مشهود بود. 
حدود شــانزده ســاعت پیاده روی کردیم. آبمان تمام شــده 
بود. بســیار تشــنه بودیم. درراه به چند نفر از بچه های مشهد 
برخوردیم. این طور کــه می گفتند جانبازی هم با آن ها بوده که 
درراه به شهادت رسیده بود. از بزرگان هم شنیده بودیم اگر در 
سفر کربا برای زائر امام حسین علیه السام اتفاقی بیفتد شهید 

محسوب می شود. 
ســاعت چهار صبح به جاده آســفالت عراق رسیدیم. چند 
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نفر عراقی شــیعه گفتند آمریکایی ها جاده را بسته اند. ما هم در 
روســتای آن ها اســتراحت کردیم. چند ساعت بعد با تویوتای 
آن هــا حرکت کردیــم و به جاده ی اصلی رســیدیم. آنجا یک 
بلیزر اجاره کردیم و به سمت کربا به راه افتادیم. درراه ستون 
نیروهای آمریکایی را می دیدیم. چند بار هم جلوی ما را گرفتند، 

اما اتفاقی نیفتاد.  
 حوالی ساعت ســه بعدازظهر به کربا رسیدیم. بالباس های 
خاکی و تن خســته به سمت حرم ســلطان عشق رفتیم. حاج 
محمــود نوحه می خواند. ما هم ســینه می زدیــم. اصًا باورم 
نمی شد در حرم آقا سیدالشهدا هستم. یادم هست در آن لحظه، 
تنها چهره ی پدرم و دوستان شهیدم از جلوی چشمانم گذشتند. 
حــدود دوازده روز در کربا، نجف، ســامرا و کاظمین بودیم. 
حرم ائمه خلــوت بود. مردم همه درگیر مشــکات جنگ با 
آمریکا بودند. این اولین ســفرم با پای پیاده به کربا و بهترین و 

شیرین ترین لحظه ی عمرم بود.

امروز از آثار مجروحیت  چیزی برجای مانده؟

 نمی خواســتم دراین باره صحبت کنم، اما حاال که پرسیدید، 
می گویم. چند ســال پیــش اتفاقی برایم افتــاد. دچار بیماری 
شــدم. حدود یک سال شیمی درمانی می کردم. دکتر اصانی در 
بیمارســتان بقیه اهلل از ریه ام عکســی گرفت. از من پرسید: »تو 
رنگ فروشــی کار می کنی یا رنگ کار هستی؟ کارت صنعتیه؟« 
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گفتم: »نه. تو دانشــگاه کار می کنم«. گفت: »توی ریه تون آثار 
مواد شیمیایی هست«. گفتم: »زمان جنگ تو بمبارون شیمیایی 
بودم«. گفت: »دلیلش همونه. اثرات گاز خردِل. شیمیایی شدی. 
دلیل این بیماری هم همینه«. تشــخیص دکتر نوعی از سرطان 
خون بود. دوازده جلســه، یعنی حدود شــش ماه هر دو هفته 
 یک بار شــیمی درمانی کردم. به من گفتند بایــد پیگیری کنی. 
مدارک حضور در جبهه ام را از طرف لشگر فرستادند. آن ها را به 
کمیسیون پزشکی سپاه بردم. در آنجا از ریه هایم عکس برداری 
کردند و مراحل تشــخیص پزشــکی را انجام دادند. کمیسیون 
پزشکی سپاه مدارک پزشکی را تأیید کرد. گفتند از ناحیه چشم 
و ریه و پوست مجروحیت دارند. به بنیاد شهید نامه فرستادند. 
من هم به بنیاد رفتــم. بنیاد گفت: »به دلیل اینکه مدارک بالینی 
نداری تأیید نمی شود«. خیلی به هم برخورده بود. بعدازآن هم 

موضوع را دنبال نکردم!

غیر از کار و مشغول شدن به فعالیت های فرهنگی 
و تحصیلــی، فعالیت های ديگری هم داريد؟ مثل 

فعالیت های ورزشی و هنری.

این روزها در رشته شنا و پینگ پنگ ورزش می کنم، اما بیشتر 
پینگ پنگ بازی می کنم. دو ســال است که در مسابقات ورزشی 
ســالیانه ایثارگران شــرکت می کنم. در این مسابقات در سطح 

دانشگاه نفر دوم شدم. 
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می دانیــد که در دوره جنگ، جوانان در جبهه ها 
فرهنگی به وجود آوردند که در تمام اين سال ها 
به شکلی ناب باقی ماند. بعد از جنگ اين فرهنگ 
اخالقــی و کاری در جامعــه آن قدرها ترويج و 
ماندگار نشد. باوجود سازوکارهايی که در جامعه 
وجود دارد، چطور می شود اين فرهنگ را بازهم 
در فضای فرهنگی و کاری جامعه پیاده کرد؟ آيا 

تابه حال به اين موضوع فکر کرده ايد؟ 

 اعتقاددارم اگر هر فردی، این فرهنگ ســازی را در هر محیطی 
انجام دهد، جامعه ی ما مشــکلی پیدا نمی کنــد. محیط کاری ما 
به گونه ای است که آن ارزش ها در اینجا حفظ شده است. متولدین 
بعد از جنگ هم دارند در کنار این نسل بار می آیند. در محیط های 

دیگر کشور این فرهنگ سازی درست اتفاق نیفتاده است. 
 مقام معظم رهبری هم همیشه گفته اند که خاطرات جنگ باید 

نوشته شود.
 بعضی از دوســتان هم برای اینکه ریا نشود خاطراتشان را بیان 
نمی کنند؛ اما خون هایی که در این هشت سال جنگ ریخته شده، 
زحمات و ازجان گذشتگی ها باید برای نسل های آینده گفته شود. 
ایــن خاطرات در حیطه ی کاری از مــا حفاظت می کند تا پایمان 
نلغزد. این هم تنها از طریق فرهنگ ســازی و چاپ اتفاق می افتد. 
از طرفی دولت برای پیشــبرد این هدف، باید هزینه کند. وقتی به 
جوان های امروز نگاه می کنم، می بینم درســت است که بعضی از 

آن ها آن زمان نبودند، اما به حال و روحیاتشان غبطه می خورم. 
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در دانشــگاه تهران در مراســم مذهبی جوانان را می بینم که 
سنشــان به جنگ قد نمی دهد، امــا اخاص خاصی دارند. همه 
این هــا به محیطــی برمی گردد که در آن تربیت می شــود؛ حال 
ممکن اســت این محیط، محیط کار، خانواده یا جامعه باشد. ما 

باید در این محیط ها سرمایه گذاری بکنیم.

چه سالی ازدواج کرديد؟

ســال 1376، هنوز پــدرم به رحمت خدا نرفته بــود. برایم به 
خواستگاری رفت. از اقوام بودند. تا خانواده عروس جواب بدهند، 
پدر از دنیا رفت. عروســی به بعد از ســالگرد پدرم موکول شد. 
ســال 1377 ازدواج کردم. همسرم خانه دار است. دو فرزند دارم. 
فرزند ارشدم دختر اســت و دانشجوست. پسرم امسال به کاس 

اول ابتدایی می روند.

حرف آخر

 دانشگاه علوم پزشــکی تهران در عرصه دفاع مقدس زحمات 
فراوانی کشیده اند و تیم های اضطراری دانشگاه در تمام عرصه ها 
پیش قدم بوده است. اســاتید بزرگواری در این راه تاش کردند،  
بنده یادی می کنم از مرحوم دکتر میرخانی که از اساتید بااخاق و 

متدین و پزشکان دفاع مقدس بود روحش شاد 
 در دانشگاه دوستان بزرگواری که در لشگر ده سیدالشهدا بودند 
و من می شــناختم برادر عزیزمان دکتر بیگلر معاون محترم توسعه 
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و دکتر مجتبی پارسا استاد اخاق پزشکی که هردو جمعی ادوات 
لشــگر بودند و جز جانبازان و رزمندگان لشگر بوده اند از اساتید 
ارزشــمند جناب آقای دکتر تهرانی و دکتــر صدیقی که  بنده در 
این سال ها در کنار این عزیزان درس های زیادی گرفته ام تشکر و 

قدردانی می نمایم.
یادی کنم از مرحوم دکتر عادل رجبی مدیر ســابق گزینش که 
ایشان هم انسان باتقوا و سلیم نفسی بود از مبارزین قبل انقاب و 
رزمندگان دفاع مقدس  و همین طور برادر شهید بود یادش گرامی 
باد و روحش مهمان امام شهدا باشد ان شاءاهلل، آقای میرخانی که در 
حوزه ستادی دانشگاه مشغول هستند، هم رزمم بود. براثر اصابت 
ترکــش توپ دوپایش را از دســت داد. نیروی مخلص، مؤمن و 
افتاده ای هســتند. در دیانت و صداقت و عزمش در انجام کارها 
از او الگو می گیــرم. آقای دکتر محمد نژاد از دیگر هم رزمان من 
اســت. متخصص گوارش است و در بیمارستان شریعتی مشغول 
کار اســت. او هم زمان جنگ تخریبچی بود. بعد از شهادت زینال 
حسینی فرمانده گردان تخریب، مجید مطیعیان فرمانده گردان شد. 

او هم از مدیران دانشگاه تهران است.
 و حرف آخر این جانب به عنوان رزمنده و فرزند جانباز و  عضو 
کوچکی از جامعه ایثارگران از تاش دفتر امور ایثارگران دانشگاه 
که خاطرات جنگ و شــهدا و ایثارگران را برای جامعه دانشگاهی 
جمع آوری و نشــر می دهند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم و 

خسته نباشید می گویم و امیدوارم در این راه موفق و مؤید باشند.
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علی   کاری جعفری 





 از قافله شهدا جا ماندیم اما ترکش های بدن 
تلنگری است که از مسیر شهدا خارج نشویم 

مســیر حرکت مذهبی و انقابی خود را به مســیر و راه پدر و 
عمویش در قیام پانزده خرداد 1342 مردم متدین پیشــوا ورامین 
پیونــد میزنــد در آن روز مردم به صورت کفن پــوش که عمومًا 
کشــاورز بودند به دلیل اینکه رهبرشان توسط رژیم شاهنشاهی 
دستگیرشــده به طرف تهران حرکت کردند؛ و در شــهر باقرآباد 
توســط رژیم طاغوتی شــاه  به خاک و خون کشــیده شدند. او 
با شــروع جنگ احســاس وظیفه می کند و در سن 15 سالگی با 

دست کاری شناسنامه به جبهه می رود  
سالها از آن روز میگذرد و او که حاال با فوق دیپلم در مدیریت 
امور اداری دانشکده بهداشت مشغول انجام وظیفه است  و ما را 

در دفتر ایثارگران میهمان خاطراتش از جنگ میکند.
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لطفًا خودتان را معرفی کنید:      

علی کاری جعفری متولد 30 شــهریور 1350 در شهر پیشوا 
هســتم. دوران ابتدایــی و راهنمایی را در همین شــهر مقدس 
گذراندم. علت اینکه پیشــوا را شهر مقدس میگویم، این است 
که در پیشــوا فرزند امام موسی کاظم)ع( و  برادر بافصل امام 
رضا)ع( مدفون هســتند و ساکنین آن، این شهر را مثل شهرهای 
قم و مشــهد مقدس می دانند. من در یک شهر مذهبی، در یک 
خانواده مذهبی به دنیا آمدم. سه خواهر و سه برادر دارم و فرزند 

ششم خانواده هستم.
قیام 15 خرداد ســال 1342، مبدأ حرکت مردم از پیشــوای 
ورامین آغاز شــد؛ مــردم در حال عــزاداری در صحن مقدس 
امامزاده جعفر)ع( بودند که توســط آقای نیری که از تهران آمده 
بودند به مردم اطاع داده شد، رهبرشان توسط رژیم شاهنشاهی 
دستگیرشــده، مردم به صــورت کفن پوش که عمومًا کشــاورز 
بودند به طرف تهران حرکت کردند؛ که در شــهر باقرآباد رژیم 
شاهنشــاهی آن ها را  به خاک و خون کشــیدند. پدر و عموی 
من  از افرادی بودند که در این قیام شــرکت داشــتند و حرکت 
انقابی و مســیر زندگی ما از همان قیام سال 1342 و سپس با 
پیروزی انقاب اســامی و شروع جنگ تحمیلی شکل گرفت. 
در سال 1369 ازدواج کردم، حاصل این ازدواج یک دختر و یک 
پسر است که دخترم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی 
صنایع و پســرم کاس نهم است. در حال حاضر در کارگزینی 



135

عشق بازان صبور

دانشکده بهداشت مسئول کارگزینی هستم. 

از دوران تحصیلی خود بفرمايید: 

تا سوم راهنمایی درس خواندم و بعد به جبهه رفتم و با چند 
سال وقفه بعد از بازگشــت از جبهه ادامه تحصیل دادم. بعد از 
جبهه و مجروحیت ادامه تحصیل را از بیمارســتان شروع کردم، 
ســوم راهنمایی را در بیمارســتان امتحان دادم. در ادامه دوران 
دبیرستان را در مجتمع آموزشی رزمندگان خواندم و سال 1373 
دیپلم گرفتم. در سال 1394 در رشته  مدیریت امور اداری  وارد 

دانشگاه شدم و  فوق دیپلم گرفتم.

چی شد که تصمیم گرفتید به جبهه برويد؟

   شــرایط زمــان فرق می کــرد، در آن زمان همه احســاس 
مســئولیت می کردند. در سن 14 ســالگی عضو بسیج شدم، با 
توجه به فرمان امام خمینی)ره( و نیازهایی که احساس می شد در 
15 سالگی اقدام به جبهه رفتن کردم و چون سنم کم بود، به من 
اجازه رفتن نمی دادند. با مشورت یکی از دوستان شناسنامه ام را  
دســت کاری کردیم در اواخر سال 1365 همراه با دوستان دیگر 

در سپاه حضرت مهدی)عج( برای آموزشی اعزام شدیم.
زمانی که می خواســتم به جبهــه بروم پدرم به عنــوان نیروی 
پشــتیبانی جهاد در جبهه حضور داشــتند، دو برادر بزرگ ترم نیز 
به عنوان سرباز یکی در سیستان و بلوچستان و دیگری در کردستان 



136

 / شمـاره 9/  پائیز 98  

خدمت می کردند، بنابراین کمی از طرف مادر سختگیری شد، ولی 
اصرار من باعث شد، رضایت دهند.  برای اولین بار بعد از دوره ی 

آموزشی اوایل سال 1366 به سقز کردستان رفتم. 
 کردســتان شــرایط خاص خودش را داشت. خصوصًا که ما 
در گردان جند اهلل که یک گــردان عملیاتی ضربتی بود حضور 
داشتیم. در آن زمان در کردســتان کومله و دموکرات در منطقه 
حضور فعالی داشــت و گاهی به روســتاهای سقز یا شهرهای 
هم جوارش حملــه می کرد و مردم را مــورد اذیت و آزار قرار 
می داد. مأموریت ایــن گردان پاتک به گروهک های ضدانقاب  

و دفع و خنثی کردن حمات آن ها بود.
 تقریباً 6 ماهی که کردستان بودم شرایط خیلی سختی بود. مردم 
کردســتان فقیر و خیلی زحمتکش بودند. بعضی از روستاها اصًا 
راه ارتباطی با شهر نداشتند و از حاصل دسترنج خودشان استفاده 
می کردند. در این شرایط وقتی کومله و دموکرات هم می آمد، ضمن 
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آزار و اذیت حاصل همه دسترنجشان را می بردند.  در مردادماه طی 
یــک درگیری  در هزار قله عــراق با کومله و دموکرات که خیلی 
نزدیک و تن به تن بود براثر تیر مستقیم به ناحیه شکم مجروح شدم 
و ازآنجا به سقز منتقل شدم و مورد دو عمل جراحی قرار گرفتم، 

سپس به تبریز و بعد به بیمارستان رسالت تهران منتقل شدم.
بعد از هشــت ماه مجروحیت در اردیبهشــت 1367 دوباره 
به همراه تعدادی از دوســتان به عنوان نیروی داوطلب به منطقه 

ماهوت عراق اعزام شدیم. 

خانواده چگونه متوجه مجروحیت  شما شدند؟

 ما در کردســتان شرایط خیلی سختی داشتیم خصوصًا زمانی 
که برای پدافند می رفتیم، هیچ وســیله ارتباطی به شــکل نامه و 
تلفن وجود نداشت و خانواده اطاع نداشتند. زمانی که  مجروح 
شدم و در سقز و تبریز بودم نیز اطاعی از من نداشتند و زمانی 
که به تهران اعزام شدم به خانواده اطاع دادند که در بیمارستان 

رسالت بستری هستم.

اعزام مجدد شما بعد از اولین مجروحیت چگونه 
بود؟

 برای بار دوم که به منطقه ی ماهوت عراق اعزام شــدیم، در 
گردان حضرت قاسم لشکر 10 سیدالشهدا دوره آموزش بی سیم 
را گذراندم و در عملیات بیت المقدس - 6 به عنوان بی سیم چی 
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شــرکت داشتم که براثر اصابت خمپاره 60 از ناحیه دودست و 
هر دو پا مجروح شدم.

 عملیات بیت المقدس 6 در منطقه ماهوت که منطقه بســیار 
صعب العبوری بود و تعداد زیادی از رزمنده ها در آن منطقه از 
ناحیه دست وپا دچار سرمازدگی شدید شده بودند. با توجه به 
اینکه زمان عملیات در بهار و اوایل ماه خرداد بود  برف شدید 
و ســرمای طاقت فرسایی وجود داشت.  عملیات در آن منطقه 
واقعاً ســخت بود؛ زیرا منطقه ای بود که به ســختی  آب و غذا 
می رســید و انتقال مجروحان به عقب  خیلی دشــوار صورت 
می گرفت. از باالی قله ای که ارتفاعات شــیخ محمد نام داشت 
تا پایین حدوداً ده ســاعت طول می کشید که بتوانند مجروحی 

را منتقل کنند؛ و امکان انتقال شهدا وجود نداشت. 
صبح عملیات در اثر خســتگی پای بی سیم خواب بودیم که 
یک خمپاره نزدیک ما اصابت کرد، یکی از بچه های بی سیم چی 
شهید شــد و من و یک نفر دیگر مجروح شدیم. ما را ابتدا به 

بیمارستان تبریز منتقل کردند.
 در بیمارســتان تبریز من اولین تماس را با خواهرم گرفتم، 
شرایط تبریز و آمدن پدر و مادر خیلی دشوار بود و از خواهرم 

خواستم تا به تهران نرسیدم  به خانواده چیزی نگوید.      
شرایط مجروحیت من طوری بود که چون از دودست و دو 
پا مجروح شده بودم حتماً باید با هواپیما منتقل می شدم بنابراین 
پنج روز در تبریز ماندم تا بتوانند به تهران منتقل شوم. در تبریز 
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دو عمل جراحی انجام شــد اما ناموفق بــود و عمل جراحی 
اصلی در تهران در بیمارســتان هفت تیــر،  یکی از ناحیه  زانو 
که بخشی از کشکک زانو براثر ترکش متاشی شده بود و عمل 
جراحی دیگر هم دست چپ بود که سه عصب دست قطع شده 
بود و برای پیوند عصب سه عمل جراحی انجام دادند. سه ماه 
بیمارستان هفت تیر بســتری بودم. اواخر سال 1367 ترخیص 

شدم.
 در ســال 1368 بیمارستان امیرالمؤمنین جهت پیوند عصب 
رفتم و کار درمانیم تا ســال 1369 ادامه داشــت. بعدازاین که 
بهبودی نسبی حاصل شــد به دنبال کار رفتم. البته این افتخار 
را هم دارم که در شهرســتانمان به عنــوان کوچک ترین جانباز 

شهرستان هستم.
 در سال 1369 توسط دکتر صدیقی که خودشان از جانبازان 
و آزادگان جنگ هستند و در آن زمان رئیس مجتمع ابوریحان 
بودند و در حال حاضر  مســئول گزینش دانشــگاه هســتند، 
استخدام دانشگاه شدم و با تشویق و اصرار ایشان ادامه تحصیل 

دادم. 
 در ابتدا در تلفن خانه مجتمع ابوریحان که در پاکدشت  قرار 
داشــت مشغول به کار شــدم و هم زمان که مشغول کار بودم، 
درس را هم ادامه دادم. بعد از تلفن خانه در انتشــارات مشغول 
شدم، ســپس در دبیرخانه، واحد کامپیوتر، مسئول دفتر رئیس 
دانشکده فعالیت کردم در ســال 1380 به علت انتقال مجتمع 
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ابوریحان به دانشــکده بهداشت به این دانشــکده آمدم و در 
کارگزینی دانشکده بهداشت و مشغول شدم. 

در حال حاضر مجروحیت شــما کامل برطرف 
شده است و مشکلی نداريد؟ 

 در حال حاضر ترکش در پا و ستون فقراتم وجود دارد. باگذشت 
زمان  پزشکان صاح نمی دانند، ترکش ها را از بدن خارج کنند زیرا 
احتمال آسیب رسانی به ویژه به نخاع وجود دارد. اگرچه ما از قافله 
شــهدا جا ماندیم و این توفیق را نداشتیم،  اما بودن این ترکش ها 
هرازگاهی تلنگری هســت که هر وقت از مسیر خارج می شویم  
مسیر اصلی که همان مسیر شهدا است را به ما یادآوری کند  و فکر 

می کنم بودنش بهتر از نبودنش است. 

از دوســتان دوران جبهه کسانی هستند که هنوز 
باهم در ارتباط باشید؟ 

بعد از جنگ فعالیت های ما  با بســیج ادامه داشت. با دوستان 
زمان جنگ هیئتی را به نام هیئت انصارالحســین)ع( تأســیس 
کردیم. از این طریق توانســتیم ارتباط خود را با بسیجیان شهر 
پیشــوا که عمومًا رزمنده، جانباز، فرزند شهید و خانواده شهید 
هستند، حفظ کنیم. عاوه بر حفظ این ارتباط در سطح شهرستان 

هم بتوانیم کارهای فرهنگی خوبی انجام دهیم. 
از دوســتانی که می توانم نام ببرم، جعفــر نائینی که در حال 
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حاضر  به عنوان مسئول کارگزینی دانشگاه تهران مشغول فعالیت 
اســت. رضا حامدی به عنوان کارشــناس امور حقوقی دانشگاه 
تهران فعالیت می کند. بعضی از دوســتان هم که شــهید شدند، 
مرتضی شــیرازی که همواره این بزرگوار راهنما و مشــوق من 
در شــکل گیری هدفی که داشــتیم، بود. شهید امیر عبدی که از 
بچه های مخلص و نیروهای ارزشــی بود و در عملیات کربای 

5 شهید شد.

در مورد فعالیت  هیئت بیشتر توضیح می دهید:

یکــی از اهداف این هیئت  برگزاری ایام عزاداری و جشــن 
مربوط به ائمه در شــهر پیشــوا اســت. از دیگر برنامه های آن 
برگــزاری فصلی یادواره جمعی از شــهدا اســت که به همین 
منظور رزمنده ها، بچه های بســیج و خانواده شهدا گرد هم جمع 
می شــوند و خاطرات مربوط به دفاع مقدس را مرور می کنند و 
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یاد و خاطره شهدا را گرامی می دارند، مأموریت بعدی این هیئت 
برگزاری خاطره گویی رزمندگان دفاع مقدس هست برای اینکه 

این خاطرات نسل به نسل منتقل شود.

زمانی که خبر پذيرفته شــدن قطعنامه را شنیديد 
چه حسی داشتید؟

زمانی بود که من دوران مجروحیت را می گذراندم، حضرت امام 
خمینی)ره( فرمودند پذیرش قطعنامه برای من نوشیدن جام زهر 
بود.  بهترین خاطرات من مربوط به همان زمانی است که در بسیج 
و جبهه بودیم، یعنی تنها خاطراتی است که فکر می کنم هیچ وقت 
از ذهن ما پاک نمی شود. بودن با افرادی مخلص و  ازخودگذشته 
کــه درس های زیادی را به ما دادند، بــا همه خاطرات خوبی که 
داشــتیم ولی جنگ خانمان سوز اســت برای هیچ کشوری جنگ 

خوب نیست و من از اتمام جنگ حس خوبی داشتم. 
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تأثیرگذارترين افراد در زندگی تان را چه کسانی 
میدانید؟

     پدرم، با توجه به اینکه کشــاورز بود شــرایط خیلی سختی 
داشت، کما اینکه به جبهه اعزام می شدند، مشوق اصلی من در ابتدا 
در انتخاب این مســیر بود. مادرم که ایشان از سادات جلیل القدر 
هستند کسی که در زمان مجروحیت بیشترین توجه را به من داشت 
و بیشترین کمک را به من کرد، زمانی که من می خواستم به جبهه 
اعزام شوم باوجود مخالفت هایی که داشت، ساک من را در اولین 
فرصت آماده می کردند. بعد از پدر و مادرم  می توانم به دو دوست 
شــهیدم، شهید عبدی و شهید شیرازی اشاره کنم که این دو شهید 

بزرگوار در زندگی من خیلی تأثیر گذاشتند. 

رشته ورزشی موردعالقه چیست؟

    از همــان نوجوانــی ورزش می کردم. فوتبــال، والیبال و 
پینگ پونگ از ورزش های موردعاقه من است؛  اما بعد از زمان 

مجروحیت شرایط جسمی اجازه نداد ادامه دهم.

به نظر شــما چه کارهايی می تــوان انجام داد تا 
فرهنگ ايثار را با توجه به شرايط فعلی به بچه های 

اين نسل انتقال داد؟

     فکــر می کنم ایثار را می توان  با بازگو کردن خاطراتی که 
رزمندگان در دفاع مقدس داشتند، منتقل کرد. 
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درک خاطرات برای بچه های ماهم که بچه های جانباز هستند 
ســخت است. پذیرش خاطرات از شــرایط سخت آن  زمان و  
فداکاری بچه ها باورش برای این نســل ســخت است. شرایط 
حال حاضر بســیار تغییر کرده اســت. ما زمــان جنگ باافتخار 
می گفتیم که رزمنده هستیم، بسیجی هستیم، جانباز هستیم، ولی 
اآلن بچــه من می گوید، اگر بگویم پدرم جانباز اســت یا فرزند 
شهید هستیم همه به شکل دیگری به من نگاه می کنند و  از این 
عنوان فراری هســتند، کمی هم  شاید عملکرد ما، توقعات بیجا 

و زیاده خواهی ها باعث شده باشد.
آن زمان که همه به جبهه می رفتند،  کســی به فکر  امتیاز نبود. 
شاید همین باعث می شود ایثارگری جلوه کند. ای کاش این اتفاقات 
نمی افتاد یعنی می گذاشتند بچه ها به همان شکل بمانند که شاید در 

این صورت همین بحث ایثار و ایثارگری بیشتر جلوه می کرد.
 شهید باکری در سال 1362 زمانی که تازه جنگ در مسیری بود 
که ایثار و گذشت جلوه بیشتری داشت و پررنگ تر بود،  می گفت؛  
زمانی می رســد که رزمنده هایی که اآلن هستند به سه دسته تقسیم 
می شوند، دســته اول در مادیات غرق می شوند و گرفتار مادیات 
می شوند، دســته دوم کسانی هستند که از گذشته ی خود پشیمان 
می شــوند، دسته سوم کسانی هستند که از گذشته پشیمان نیستند 
امــا در غصه و مصائب این روزگار دق می کنند. خدا کند که جزء 
دسته اول و دوم نباشیم و جزء دسته سوم ماندن هم بسیار دشوار و 
سخت است.  شهید باکری در سال 1362 چنین پیش بینی درستی 
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می کند که هر سه دقیقاً عینیت پیدا می کند. 
فکر می کنم همین کاری که شــما انجام می دهید، خیلی مقدس 
است یعنی بی واسطه شــما خاطرات را از افرادی که خود در آن 
روزگار حضورداشته اند می شــنوید و بازگو می کنید. همچنین به 
صورت های مختلف عملی نه شــعاری می توانیــم بحث ایثار را 
مطرح کنیم من فکر می کنم مثًا همکارانی که ایثارگر هســتند در 
محل کار با ازخودگذشــتگی و برخورد شایسته می توانند خیلی 
تأثیر بســزایی بین همکاران داشته باشند و فرهنگ ایثار و گذشت 

را ترویج کنند. 

بزرگ ترين آرزوی شما چیست؟

فرج آقا امام زمان)عج(، ســامتی رهبر و بعد عاقبت به خیری 
فرزنــدان و اینکــه بتوانیــم فرزندانی تربیت کنیــم که حداقل  

ادامه دهنده ی همین راه و راه شهدا باشند.
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بهترين دوره ی زندگی تان؟

زمانی که در جبهه بودم.  مــوارد دیگر هم بوده اما هرچه فکر 
می کنــم، می بینم بخواهیم مقایســه کنیم واقعاً به پــای آن دوران 
نمی رســد. دورانی بود که به هرحال راه را برای ما ترســیم کرد. 
الحمداهلل تا اآلن که سعی کردیم همان راه را ادامه دهیم و امیدواریم 

خدا کمک کند از این مسیر و این راه خارج نشویم. 

اگــر خاطره ای داريد چه شــیرين چــه تلخ، از 
دورانی که در جبهه بوديد بفرمايید:

 خاطره شــیرینی که دارم مربوط می شود به اولین اعزام من به 
ســقز که وقتی تقسیم شــدیم من به همراه دوست شهیدم شهید 
پسندی به گردان جند اهلل رفتیم و دو روز بعد به همراه کل گردان 
برای پدافندی به ارتفاعات پنج وین عراق اعزام شــدیم وقتی به 
منطقه عملیاتی رسیدیم تقریباً هوا تاریک شده بود همه نیروها در 
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سنگرهای اجتماعی تقسیم شدند و ما هم جهت پست نگهبانی به 
سنگرهای انفرادی رفتیم تا ســاعت حدود 12 شب بعد از پایان 
نگهبانی جهت استراحت به سنگر اجتماعی برگشتیم بعد از وارد 
شــدن به سنگر تقریباً با لگد کردن پای دوستانی که خواب بودند 
همه بیدار شدند و یکی از دوستان گفت اخوی غذا برات گذاشتیم 
ته سنگر برو بردار و بخور با تاش فراوان خودم را به انتهای سنگر 
رســاندم و دیدم یه کنسرو بازشده و کمی هم نان خشک کنارِش 
وقتی کنسرو را خوردم و خیلی هم به هم مزه داد صبح که بچه ها 
از خواب بیدار شدن سؤال کردم دیشب غذا چی بود که خیلی هم 
خوش مزه بود گفتند کنسرو بادمجان که من توی مدت عمرم اصًا 
یک بار هم بادمجان نخورده بودم و این خاطره برایم همیشه به یاد 

مونده است.
 خاطره بعدی مربوط میشه به زمان مجروحیت، وقتی بیمارستان 
رسالت بستری بودم از ناحیه کمر عفونت خیلی شدیدی داشتم و 
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مدت سه ماه از بستری شدن گذشته بود ولی این عفونت کم نشده 
بود یکی از شب ها پرستار خانمی آمد و پانسمان کمرم را عوض 
کرد و من به ایشــان گفتم که معموالً صبح ها این پانسمان عوض 
می شود که ایشان گفتند می خوام پانسمان کمرت را عوض کنم که 
شــب راحت بخوابی چون من هر شب به خاطر عفونت زیاد کًا 
کمرم خیس می شد و من هم تشکر کردم در حین تعویض پانسمان 
این بانوی مؤمنه با خود دعا هم می خواند بعد از تعویض پانسمان 
صبح وقتی دکتر و پرســتارها آمدند همه متعجب شده بودند که 
عفونت کمرم به شکل معجزه آسایی بسیار کم شده بود که بعد از 
مدت کوتاهی من از بیمارستان مرخص شدم و این قضیه هنوز من 

را متعجب کرده است.  

  سخن آخر

تشــکر می کنم که این وقــت را در اختیار من گذاشــتید با 
ســعه صدر به حرف های مــن گوش کردید. بازگــو کردن این 
خاطرات باعث می شود که اوالً  برای خود ما یادآوری شود که 
ازا ین مسیری که هستیم خارج نشویم و امیدواریم گوشه ای از 

این خاطرات برای دیگران تأثیری داشته باشد. 
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      منصور نصیری کاشانی 





ما از آسمان نیفتاده بودیم!

زنــگ می زنم کــه از او برای مصاحبه وقت بگیــرم. می گوید: 
»من ســیبیلو و کراواتی هستم. شاید حرف هایی بزنم که بعضی ها 
خوششان نیاید«. چه اهمیتی داشت. سال ها حرف هایی گفته شد که 
کسی نرنجید، آب هم از آب تکان نخورد، اما تاریخ شفاهی جنگ را 
نمی شود قربانی منافع عده ای قلیل کرد. باید جنگ را از زبان مردمی 
شــنید که در دل کارزار بودند؛ کشاورز، مهندس، کفاش، پزشک، 
آهنگر، نوجوان محصل. فرقی نمی کند شغلت چیست یا ظاهرت 
چقدر متفاوت اســت؛ رنج مردم ایران برای حفظ وطنی زخمی از 
خنجر غیر و خودی شــبیه به افسانه هاست. در افسانه ها هیچ کس 

شبیه دیگری نیست.
 در این گفتگو از کردستان و خرمشهر صحبت کردیم. شهرهایی 
که در جنگ خسارت های زیادی دید و مردمش سختی های بسیاری 
متحمل شدند. می خواســتیم تنها از خرمشــهر بگوییم، اما انگار 
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مظلومیت کردستان این بار بر مظلومیت خرمشهر سایه انداخت.

اولین دوره نظام جديد تحصیلی

منصور نصیری کاشانی هستم، متولد سال 1338. متولد تهران و 
اصالتاً کاشانی هســتم. پدرم اهل کاشان است. در دبستان »نوری« 
در خیابان 17 شهریور تهران، اآلن نام آن دبستان به »شهید نوری« 
تغییر کرده. این دبستان، دبستانی ملی بود. آن زمان به غیرانتفاعی 
فعلی، ملی می گفتند. فرزند کســی که مدرسه را ساخته بود شهید 
شد. به خاطر همین نام دبستان از نوری به شهید نوری تغییر کرد. 
ما اولین دوره نظام جدید بودیم. دوره راهنمایی را در مدرســه 
شهریار در محله سرآســیاب دوالب گذراندم. دو سال دبیرستان 
را در دبیرســتان ابوریحان در محله دوالب و دو ســال آخر را در 
دبیرســتان خوارزمی خواندم. درس خواندن در خوارزمی باعث 
شد که سر از دانشگاه دربیاورم، واال اگر در همان دبیرستان درس 
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می خواندم معلوم نبود چه از آب دربیایم )با خنده(.
به پزشکی عاقه داشتم. شاید بیشتر از من برادر بزرگم به پزشکی 
عاقه داشت. چون خودش علوم آزمایشگاهی می خواند. دوست 
داشت پزشکی بخواند. یک بار هم قبل از انقاب در دانشگاه بوعلی 
همدان قبول شد، اما در مصاحبه ردش کردند. پزشکی برایش مثل 
یک آرزو مانده بود. طبیعتاً چون برادر بزرگ تر الگوی آدم می شود، 
مرا به پزشــکی عاقه مند کرد. من هم پزشکی را انتخاب کردم. از 

این بابت خوشحالم؛ چون این رشته را دوست داشتم.
ســال 1357 قبل از انقاب شکوهمند اسامی، دیپلم گرفتم و 
وارد دانشگاه شــدم. دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه اصفهان 
خواندم. دوره پزشــکی عمومی را در سال 1367 تمام کردم. دوره 

پزشکی عمومی ما ده سال طول کشید!
ســال 1362 ازدواج کردم؛ 12 فروردیــن. آن موقع ازدواج ها 
این طوری بود. تاریخش با ایام اهلل تعریف می شد. سعی می کردیم 
تاریخ ازدواجمان روزی مبارک باشــد؛ سالگرد تأسیس جمهوری 
اســامی. سه فرزند پسردارم؛ اولی پزشک است. امتحان رزیدنتی 
داده. منتظر جوابش هســتیم. دومی کــه مدیریت مالی خوانده، با 
خودم کار می کند. کارهای بازرگانی شــرکت دانش بنیان را انجام 
می دهد که در همین مرکز پژوهش و آموزش بیماری های پوست 
و جذام راه انداخته ایم. سومی هم دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید 

بهشتی است. همسرم خانه دار است. 
همســرم دانشجوی مامایی دانشگاه تهران بود. یکی از اتهامات 
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من از طرف همســر و فرزندانم این است که نگذاشتم او درسش 
را بخواند. حاصل این تصمیــم فرزندانی بود که ازنظر تحصیلی 
پیشــرفت خوبی کردند. خوب درس خواندند و پیشرفت کردند. 
منظورم این نیســت که خانم ها ابداً نباید درس بخوانند یا باید در 
خانه بنشینند. نه من برای زندگی شخصی ام این تصمیم را گرفتم. 
فکر می کنم اآلن هم اگر به آن سال ها برگردم همین کار را می کنم. 

 
من از طاليــه داران تعطیلی دانشــگاه و انقالب 

فرهنگی بودم 

وقتی وارد دانشگاه شــدم هنوز انقاب پیروز نشده بود. 14 
آبان 1357 دانشــگاه ها تعطیل شد. اســفند 1357 دولت موقت 
دانشگاه ها را باز کرد. بعدازآن یک سال و اندی درس خواندیم. 

حدود سی وشش واحد گذراندیم که انقاب فرهنگی شد. 
شاید کمتر کسی بداند دلیل انقاب فرهنگی چه بود. انقاب 
فرهنگی؛ اتفاقی بود که باید برای حفظ انقاب رخ می داد. برای 
اینکه گروه های وابســته و غیر وابسته ضدانقاب؛ یعنی هم از 
آن هایی که وابستگی خارجی داشتند، هم آن هایی که وابستگی 
خارجی نداشــتند، عــده ای دورهم جمع شــده بودند و برای 
شکست انقاب تاشــی هم افزا می کردند؛ انقابی که نوپا بود 
و هنوز تجربه ای نداشت. انقاب نیروی نظامی قوی نداشت تا 
پشتیبانش باشد. سپاه پاسداران که بعد از کمیته ها تشکیل شد، در 
حد فعالیت های تبلیغاتی بود. هنوز وارد حوزه نظامی و انتظامی 
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نشده بود و جمعیتی محدود داشت.
در چنین فضایی در دانشگاه ها اتفاقات عجیب وغریبی می افتاد. 
مرکز فعل وانفعاالتی که در جامعه اتفاق می افتاد دانشگاه ها بودند. 
دانشجویان آن زمان به درستی تشخیص دادند که فعًا دانشگاه ها 
باید بســته شــود. البته این یکی از دالیل و انگیزه های تعطیلی 

دانشگاه بود. 
یکی دیگر از این دالیل، ناهمگونی دانشگاه با انقاب اسامی 
بود. طبیعتاً باید اتفاقاتی در دانشــگاه می افتاد. کاری ندارم این 
اتفاقاتی که افتاد درســت بود یا نادرســت، ولی وقتی به عقب 
برمی گردم می بینم دیکته نانوشته غلط ندارد. وقتی نوشتیم غلط 
هم می نویسیم. ترس از غلط نوشتن نباید موجب شود که انسان 
ننویســد. به هرحال این اتفاق افتاد. دانشــگاه تعطیل شد. من از 
طایه داران تعطیلی دانشــگاه و انقاب فرهنگی بودم. حضرت 

امام هم از این اقدام دانشجویان حمایت کردند.
وقتی قرار شد دانشگاه ها تعطیل شود، از هر دانشگاهی تعدادی 
از نمایندگان گروه های سیاسی خط امام به تهران آمدند و باهم 
جلساتی داشتند. در این زمان من عضو انجمن اسامی دانشکده 
پزشــکی اصفهان بودم. البته جزو نمایندگانی نبودم که به تهران 
آمدنــد. بعدازاینکه نمایندگان به تهران آمدند، جلســاتی داخل 

اصفهان در خانه یکی از اعضای انجمن اسامی برگزار شد.
در اصفهان دو تشــکل وجود داشــت؛ یکی انجمن اســامی 
دانشجویان و دیگری سازمان اسامی دانشجویان. تفاوت عمده ای 
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باهم نداشــتند. انجمن اسامی قائل به حرکت های منطقی تر بود. 
سازمان اسامی هم همین رویه را داشت، اما به اصطاح امروزی ها 
کمی رادیکال تر از انجمن اســامی دانشجویان بود. آیه قرآنی که 
روی مهر انجمن اسامی بود؛ اذا ضربتم فی سبیل اهلل فتبیتوا. خود 
این آیه نشان می دهد که مشی مان چه بود؛ هر کاری را باید بررسی 
کرد و بعد دست به اقدام زد. به خصوص وقتی که می خواهیم درراه 

خدا حرکت کنیم. نمی شود بی گدار به آب زد. 
طبیعتاً تعطیلی دانشگاه توجه مردم اصفهان را به خودش جلب 
کرد؛ به خصوص مردم انقابی و خط امامی شــهر که پای انقاب 
ایستاده بودند. تقریباً همه مردم انقاب را دوست داشتند، اما عده ای 
برای اینکه این انقاب را حفظ کنند به طور فعال تری در میدان بودند. 

وقتی مردم متوجه این موضوع شدند به کمک دانشجویان آمدند. 
نیروهای ضدانقاب که فعال بودند، در دانشگاه اتاق هایی داشتند، 
وسایلی به شهر می بردند و می آوردند. متوجه حرکات مشکوکی در 
دانشگاه شدیم. هم کاسی ام شهید آتش دست را خدا رحمت کند. از 
اهالی نهبندان سیستان و بلوچستان بود. ابتدا او متوجه حرکات آن ها 
شد. به بقیه اطاع داد. همه جمع شدند. متوجه شدیم آن ها تدارکات 
زیادی از دانشگاه به شــهر و به خانه هایی می برند که آشوب های 
شهری را به وجود می آورند. از وسایل تبلیغاتی و انتشاراتی بگیر تا 
چیزهای دیگر. البته در اصفهان در بینشان تجهیزات نظامی نبود. تنها 

چیزهایی بود که اذهان شهر را تغذیه می کرد.
از همین جــا نواحی پر قائله کشــور اداره و کنترل می شــد. به 
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آن ها خوراک فکــری می دادند و علیه انقاب تبلیغات می کردند. 
دانشگاه تبدیل به جایی شــده بود که در آن، درس اهمیت درجه 
سوم داشت. دانشجویانی که حواسشان به درس بود، درسشان را 
می خواندند. کاس هم دائر بود. اســتاد هم می آمد، اما آن هایی که 
دغدغه اصلی شــان براندازی بود و آن هایی که دغدغه حفظ نظام 

داشتند باهم درگیر بودند. 
عمًا درس برای کســانی بــود که کاری بــه این موضوعات 
نداشتند. در این شرایط، تعطیلی دانشگاه، حرکتی انقابی محسوب 
می شد. حرکتی که به نفع انقاب تمام شد. البته این کار عوارضی 
هم داشت. تعطیلی دانشگاه در هر کشوری نشان از عدم ثبات آن 
کشور است، اما رودربایستی وجود نداشت. ثباتی وجود نداشت. 
اگر این اتفاق نمی افتاد چه بسا انقاب در همان اوان شکل گیری از 

بین می رفت. 

برای روستاها خانه و مدرسه ساختیم

دانشــگاه که تعطیل شــد، از اردیبهشــت پنجاه ونه هرکدام از 
دانشــجوها به طرفی رفتند. در آن زمان جهاد ســازندگی، ارگانی 
بود که بیشــترین دانشــجویان را جذب کرد. طبیعتاً من هم وارد 
جهاد شدم. در ساخت خانه، مدرسه و خانه های بهداشت شرکت 
کردم. آن زمان بیشتر مدرسه سازی می کردند. من در ساخت خانه 

و مدرسه در روستای اردستان و زواره شرکت کردم. 
شــهید مهدی نیل فروش زاده را خدا رحمت کند؛ برادر بزرگ 
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دکتر نیل فروش زاده که متخصص پوســت هستند. ایشان مسئول 
مــا بود. در این نواحی در ســاخت خانه، مدرســه و حمام برای 
روستاهایی که از جریان زندگی عقب افتاده بودند، کمک می کردم. 
هم زمان هم در کردستان قائله هایی برپا شد؛ هم در گنبد و سیستان 
و جاهای مختلف کشور. گروه های ضدانقاب فعالیت های زیادی 
می کردند تا ایران را تجزیه کنند. از هر ناحیه ای صدایی بلند می شد؛ 
مثًا در آذربایجان گروه خلق مســلمان فعالیت می کرد. آن زمان 
نیروهــای فکری در رگ انقاب تزریق شــدند و کمک کردند تا 

اهداف و رهنمودهای امام پیاده شود. 

سال 1360 مجاهدين خلق در تهران مردم را ترور 
می کردند:

بعد از برجسته شدن وضعیت خطیری که در کردستان به وجود 
آمــده بود، یکی از ارگان هایی که بیشــترین نیروها را جذب کرد 
ســپاه بود. در آن زمان بدنه اصلی ســپاه تقریباً دانشجو بودند؛ در 
ســطوح فرماندهی هم همین طور. مثًا رحیم صفوی دانشجوی 
جغرافیای دانشــگاه اصفهان بود. شــهید همت هــم همین طور؛ 
دانشجو بود. جانشین شهید همت در پاوه شهید قاضی همکاسی 
من بود. دانشجوی پزشکی بود. فرماندهان جنگ اکثراً دانشجو یا 

فارغ التحصیل بودند. 
1360/9/10 نیروی رسمی سپاه شــدم و تا 1379/1/14 عضو 
رســمی ســپاه بودم. قبل از اینکه وارد سپاه شــوم از سال 1359 
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نیروی بســیج ویژه بودم. آن زمان نیروهای بسیج ویژه لباس سپاه 
می پوشیدند. بسیج ویژه کسانی بودند که پرونده  گزینششان در سپاه 
در شرف بررسی بود. یکی از معضات در سپاه همین بود که ورود 
به سپاه با گزینشی طوالنی همراه بود. حدود سیزده ماه طول کشید 

تا بتوانم وارد سپاه شوم. 
ســال 1360 مجاهدین خلق در تهران ترور می کردند. ترورها 
کور و بی هدف بود. اگر کوچک ترین اطاعی از کسی می رسید که 
حزب الهی است او را می زدند؛ مثًا بقال محله. سپاه می خواست 
گشت ثاراهلل را برای مقابله با تروریست ها راه بیندازد. گزینش سپاه 
برآورد کرده بود که هشــت یا پنج سال طول می کشد تا نیروهای 
موردنیاز گشت را گزینش کنیم. محسن رفیق دوست هم آن زمان 
مسئول لجســتیک سپاه بود. رفیق دوســت گفته بود از انبار هزار 
دســت لباس آورده بودند، ماشین ها هم که بودند، به نیروهایی که 
می خواســتند برای این کار بفرســتند، لباس داده، ماشین ها را هم 
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تحویلشان داده بود. بعد گفته بود بروید توی خیابان ها! اگر روش 
جذب نیروی ســپاه به صورت معمول بود شاید هشت سال طول 
می کشید تا نیروهای گشت ثاراهلل را گزینش و تائید کنند. نیروهای 
منافقین را همین نیروها زمین گیر کردند. البته این مدت زمان برای 

گزینش عادی بود. 
من پیش از ورود به ســپاه عضو انجمن اسامی بودم، سوابقی 
داشــتم. سپاه به دقت بررســی می کرد تا کسانی که وارد می شوند 
افرادی بی راه یا نفوذی نباشند. این سخت گیری ها درست است، اما 
گاهی شرایط و اتفاقات آن قدر به سرعت پیش می روند که فرصت 

الزم برای این بررسی ها وجود ندارد.

سايه سیاه جنگ:

زمزمه های جنگ که شروع شد کردستان بودم. با سپاه به کردستان 
رفته بودم. البته به دلیل شــرایط جسمی نیروی رزمی نبودم)پایم 
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مشکل داشت. فلج اطفال مانعم شــد(. به عنوان فعال فرهنگی به 
کردستان رفتم. در کردستان مشکل اصلی جنگ نبود. مشکل اصلی 
فتنه ای بود که گروه های ضدانقاب برای جدا کردن مردم کردستان 

از انقاب ایجاد کرده بودند. 
مردم کردســتان، مردمی پاک و آگاه و مسلمانان شریفی هستند. 
هر کس غیرازاین درباره مردم کردستان فکر کند جفا کرده. شاید 
فعالیت های فرهنگی در آنجا در رأس فعالیت ها بود. آن زمان بیست 
سالم بود. گاهی که برای همین اقدامات فرهنگی به تهران می آمدم، 
معاون آقای شمخانی از من تحلیل می گرفت تا بداند کردستان چه 
خبر اســت. می پرسید وضعیت را چطور می بینید. به خاطر همین 
شاید آن موقع این جنبه کار مهم تر بود. سپاه هم آن زمان آن قدرت 
نظامی نداشت که یک سال بعد پیدا کرد. سپاه آن زمان نقش مهمی 

در پاک سازی کردستان از اشرار و ضدانقاب داشت. 
همان روزها وقتی از کردستان برمی گشتم، دانشگاه ها باز شدند؛ 
اوایل ســال 1361 بود. منتهی کماکان در کردستان ماندم. به دلیل 
اینکه احســاس می کردم منطقه بیشــتر به ما نیــاز دارد. با خودم 

می گفتم: »حضور من اینجا مهم تر است تا در کاس درس«.

شهید رجايی شب عید به اردوی بچه ها آمد:

فعالیت های فرهنگی ما در کردســتان شامل نشریه، سخنرانی، 
جزوه و بسیاری کارهای دیگر می شد. جزوه و نشریات مستقیم به 
دست مردم می رسید. سخنرانی هایی ترتیب می دادیم و البته کار با 
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بچه ها. مهم ترین کاری که آن زمان داشتیم کار با بچه ها بود؛ آن هم 
در قالب گروه های فوتبال یا بردن به اردوها. 

یکی از اقدامات مؤثری که ما را در سنندج به شکل شبکه ای 
درآورد، اردوهای دانش آموزی بود. دانش آموزانی که تا چشم باز 
کرده بودند، تنها شهرشــان را دیده بودند، نمی دانستند استانی 
از کشــوری هستند که در آن خبرهایی هست؛ جنگ و فعالیت 
مســموم نیروهای ضدانقاب. فقط طبیعت خودشــان را دیده 
بودند. آن ها را به مجلس شــورای اسامی و به دیدار با مرحوم 
شهید رجایی بردیم. شــهید رجایی شب عید به اردوی بچه ها 

آمد و سال تحویل را با آن ها گذراند. 
شــهید رجایی آدم ساده زیستی بود. درست طبق سیره پیامبر 
عمل می کرد. وقتی پیامبر در جمع می نشست کسی نمی دانست 
پیامبر کدام اســت. آقای رجایی هــم همین طور بود. هیچ کس 
نمی توانســت باور کند که او رئیس جمهور این کشــور است. 
آدمی بســیار بی آالیش بود. دیدن این بی آالیشــی برای بچه ها 
جذاب بود. خداوند در قــرآن می فرماید: »الذین آَمنوا و عملوا 
حماُن ُوّدا«. خداوند محبت کسی را  الصالحاُت َســیَجعل لَُهُم الرَّ
که ایمــان بیاورد و عمل صالح انجام دهــد، در دل مردم قرار 
می دهد. مرحوم رجایی هم ایمان داشــت، عمل صالح داشت، 
مردم هم دوستش داشتند؛ چون که صد آمد نود هم پیش ماست. 
تأثیری که آن زمان شــهید رجایی بر دانش آموزان گذاشــت، 
ماندگار شد. این دانش آموز بزرگ می شد، تحصیل کرده می شد، 
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دانشگاه می رفت. چنین صحنه هایی را دیده بود، او دیگر ساخته 
می شد. 

حضور دانشجويان در ســپاه و آموزش وپرورش 
حضوری مؤثر بود 

یکــی از کارهای مهم مــا همکاری بــا آموزش وپرورش بود. 
آموزش وپرورش کردســتان با سپاه همکاری خوبی درزمینه فنون 
تربیتی و آموزشــی دانش آموزان داشــت. برای برگزاری اردوی 
دانش آموزی از چهار ماه قبــل، هرروز بعد از نماز صبح تا طلوع 
آفتاب جلساتی داشتیم. جزئیات برنامه های اردو در این جلسات 
مشخص می شد. همه چیز را مکتوب می کردیم. حضور دانشجویان 

در این ماجرا مؤثر بود. 
ممکن بود کســانی که می خواســتند کاری کنند و درراه خدا 
حرکت کنند، ندانند چطور بایــد پیش بروند. وقتی می خواهی 
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به ســمتی حرکت کنی، باید مسیر را بررسی کنی؛ با چه مواجه 
هســتی، چکار می خواهی بکنی، چه موقعی باید حرکاتی از تو 
ســر بزند و چه موقعی نباید. باید تمام این ها را بنویسی و طبق 

این نقشه راه حرکت کنی. 
حضور دانشجویان در سپاه و آموزش وپرورش حضوری مؤثر 
بود. در آموزش وپرورش هم دانشجویان تدریس را به عهده گرفته 
بودند. من آن زمان در ســپاه بودم، ولی ریاضی سوم راهنمایی هم 
تدریس می کردم. بعدازظهر در سپاه بودم و صبح در مدرسه درس 
می دادم. از طرفی در کردســتان دبیرستان ها هنوز باز نشده بودند؛ 
یعنی دانش آموزان تا مقطع راهنمایی درس می خواندند. سال 1360 
دبیرستان ها باز شدند. پیش از آن دبیرستان ها براثر قائله کردستان 

تعطیل شده بودند.
جنگ بود. صیاد شیرازی و نیروهایش در باشگاه افسران سنندج 
محاصره بودند؛ آن هم در باشــگاهی که وسط شهر بود. در دیگر 
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مناطق کردستان اوضاع به همین منوال بود. برای گرفتن سردشت 
شــاید متجاوز از بیست بار خود شهید صیادشیرازی ستون کشید 
تا بروند سردشــت را بگیرنــد، اما نیمه راه متوقف می شــدند و 
برمی گشتند. مناطق در اشغال بود؛ آن هم نه در اشغال عراق، بلکه 

در اشغال نیروهای داخلی. جنگ در این حد سخت بود.
نباید گفت همه مردم کردستان نسبت به نظام موضع داشتند. مردم 
وقتی می دیدند معلم فرزندشان دانشجوی پزشکی مملکت است، 
اعتماد می کردند. این برای آن ها اعتبار و احترام بود. وقتی هم می دیدند 
ما نیامده ایم بزنیم و بجنگیم، آمده ایم مدرسه شان را راه بیندازیم، ما را 
بین خودشان قبول می کردند. حال معلمانشان کجا بودند؟ اعتصاب 
کرده بودند. مدارس را بسته بودند. سرکار نمی آمدند. چون طرفدار 
گروه های کومله و دموکــرات بودند. البته عده ای از معلم ها هم در 

مدارس تدریس می کردند، نه اینکه تنها ما در مدارس باشیم. 
مــن ریاضــی درس مــی دادم، دکتــر مصطفی ابوالقاســم از 
اورولوژیست های ســپاه و دکتر کاظمی صالح که اآلن متخصص 
قلب اســت، علــوم درس می دادند. بچه هــا تدریس درس های 
مختلف را به عهده می گرفتند تا مدارس را سرپا نگه دارند. به تدریج 
توانستیم در سال 1360 دبیرستان هایشان را هم بازگشایی کنیم. آن 
سال به اندازه کافی انقاب ثبات پیدا کرد. این موضوع موجب شد 
معلم هایی که میانه بودند و ترس از گروهگ ها موجب می شد سر 
کاس نیایند، فریب خورده بودند به سرکارشان برگردند. می دیدند 
نه خبری نیســت. به خاطــر همین اوضاع عادی شــد. به تدریج 
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همه چیز به حال سابق برگشت. 
اواخر سال 1361 که داشتم به تهران برمی گشتم، تیپی از کامیاران 
عمل کرد و تیپی از مریوان. این دو تیپ به هم رسیدند؛ یعنی تمام 
روستاهای بین این دو منطقه پاک سازی شد. تقریباً کردستان در آن 
زمان پاک سازی شده بود. البته تک وتوک حمات ایذایی از طرف 
گروه های ضدانقاب به شــکل کمین در جاده ها انجام می شد، اما 

واقعاً کردستان به طور کل از اشرار پاک سازی شده بود. 

تیم های اضطراری پزشــکی، صندلی های خالی 
کالس و گوش به زنگ شدن ستون پنجم 

آذر 1361 برگشــتم ســر کاس درس. در این موقع جنگ در 
جنوب ادامه داشت. از آن موقع هر وقت عملیات می شد، تیم های 
اضطراری پزشکی تشکیل می شد. از طرفی سعی مسئولین تشکیل 
تیم ها این بود که دانشجوها از درس و کاس هایشان عقب نمانند. 
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شب عملیات یا یکی، دو شب قبل از آن، سراغمان می آمدند، اما در 
این میان مشکلی وجود داشت؛ نبودن بعضی از ما به طور هم زمان 
در دانشگاه یا سرکاس ها برای همکاسی ها تداعی می کرد که در 
جبهه حتماً خبری هســت. هر دوستی، دوستی دارد؛ لُِکِل صدیٍق 
صدیق. با این وضع خبر دهان به دهان می گشت و به گوش عوامل 

ستون پنجم  دشمن هم می رسید. 
بــرای جلوگیری از پخش شــدن اخبار بچه هــا را گروه بندی 
می کردند. عــده ای را زودتر و عده ای را دیرتر می بردند. تیم هایی 
که اعضایشــان دانشــجو نبودند زودتر و گروه هایی که دانشجو 
بودند دیرتر به منطقه می رفتند. معموالً ما را دو یا ســه شب قبل 
از عملیات به جبهــه می بردند. گاهی پیش می آمد که خانه بودیم 
و مهمان داشتیم. دنبالمان می آمدند و می گفتند تا نیم ساعت دیگر 

باید فرودگاه باشیم که با هواپیمای 330 برویم اهواز.

بر سرمان  مردم در کوچه پس کوچه های سنندج 
قند ريختند 

وقتی عملیات بیت المقدس اتفاق افتاد، کردســتان بودم. نه تنها 
کردستان، بلکه سراسر ایران از این پیروزی شاد شد. شاید اشغال 
خرمشــهر مثل اشــغال ایران بود. اهمیتــش از هرجائی دیگری 
بیشتر شــده بود. اتفاق ناراحت کننده ای بود. با خودمان می گفتیم: 
»خرمشــهر؟! یعنی تا اینجا آمدند؟! کشــور ما را گرفتند؟!« شاید 
اگــر می گفتند بلندی های فــان جا را دشــمن گرفت آن قدرها 
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ناراحت کننده نبود؛ البته حساســیت داشت، نه اینکه نداشته باشد. 
خرمشهر، شــهری بود که مردم داشتند در آن زندگی می کردند و 
اشغالش برای ما مثل یک سیلی بود. طبیعتاً پس گرفتن شهر همان 

مقدار برای ما اهمیت داشت. 
وقتی خبر آزادسازی خرمشهر در رادیو اعام شد، تمامی مردم 
کشور سراپا نمی شناختند و به خیابان آمده بودند و از خوشحالی 
بوق می زدنــد و پای کوبی می کردند. اتفاقی در ســنندج افتاد که 
شــاید منتظرش نبودیم و برایمان بسیار جالب بود. چون آن زمان 
بعضی فکر می کردند مردم سنندج هم با ضدانقاب هستند، اما ما 
با مردم قاطی شــده بودیم، با آن ها زندگی کرده بودیم. می دانستیم 
این طور نیســت. این تحلیل ها را به دوستانمان در سپاه می دادیم. 
آن ها هم مطمئن بودند که این طور نیســت، ولی آزادی خرمشهر 
به عنوان نمودی از این حرکت مردم بود. مردم کردســتان هم مثل 
تمام مردم کشور به خیابان ها ریختند، شادی کردند و سر پاسدارانی 
که بی رودربایســتی با آن ها جنگیده بودند، قند می ریختند. ممکن 
بود بچه های همان ها در درگیری کشته شده باشند. طبیعی هم بود 
که این اتفاق می افتد، ولی مردم در کوچه پس کوچه های ســنندج 
که رفت وآمد بالباس ســپاه در غیر آن شرایط خطرناک محسوب 

می شد، قند می ریختند؛ قند کوپنی! نه قندی که قیمت ندارد. 
آن موقع با ماشین سپاه برای شادی به خیابان رفته بودیم و آن ها 
با ریختن قند بر ســر ما، با ما همراهی می کردند. به هرحال حادثه 
آزادی خرمشــهر حادثه بزرگی بود. فتح خرمشهر نمودی از روپا 
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شدن بنیه نظامی کشور بود. چون وقتی انقاب پیروز شد، عده ای 
از سران ارتش از کشــور خارج شدند، عده ای هم به عنوان اینکه 
فرمانده ارتش علیه انقاب بودند دســتگیر شدند، عده ای هم در 
زندان بودند. ارتش هنوز نتوانسته بود خودش را پیدا کند. سپاه هم 

تازه شکل گرفته بود.
طبیعی بود که آن زمان هنوز نیروی نظامی ما قوت و قدرت الزم 
را نداشت، اما عملیات بیت المقدس نشان داد که ایران ازنظر نظامی 
روی پای خودش ایستاده است. آزادی خرمشهر معادالت دنیا را به 
هم ریخت. صدامی که به او قول داده بودند هفت، هشت روزه کار 
ایران تمام است، فهمید در بد مخمصه ای افتاده و گول خورده است. 
از همان زمان اقداماتی برای ایجاد صلح بین دو کشــور شروع شد 

و تا زمانی که قطع نامه 598 صادر شد، این اقدامات ادامه داشت.

شیک و پیک زير تّلی از خاک:

در طول دوران تحصیل در تمام عملیات مهم جنوب شــرکت 
کردم؛ به جز عملیات خیبر. در اورژانس های خط از پزشــکیاری 
کارم را شروع کردم تا پزشکی؛ یعنی از دوران دانشجویی در خط 
شــروع به کارکردم. اورژانس های خط نزدیک ترین اورژانس ها به 
خط و اولین محل تریاژ مجروحین بود. البته اگر امدادگران رزمی 
را کنار بگذاریم، امدادگر اولین کســی بود که به بیمار می رســید. 
بعدازآن به مجردی که مجروح به پشــت خط می رسید اورژانس 
خــط او را تحویل می گرفت. فاصله این اورژانس ها تا خط از دو، 
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سه کیلومتر شروع می شد و به ده کیلومتر می رسید. این فاصله در 
عملیات کربای چهار به یک کیلومتر رسید. 

بعدها بیمارســتان های صحرایی جایگزین اورژانس های خط 
شدند. این بیمارستان ها بسیار مجهز بودند. اگر شما را چشم بسته 
وارد بیمارســتان علی بــن ابی طالب)ع( می کردنــد، وقتی داخل 
بیمارســتان چشــمت را باز می کردی فکر می کردی در یکی از 
بیمارستان های شیک شهر هستی. امکانات شیک و خوبی داشت؛ 
آن هم در زیر تلی از خاک! اگر دشمن از باال منطقه را رصد می کرد 
چیزی جز خاک نمی دید. به همین دلیل هرچه گذشت اورژانس ها 
به خط نزدیک تر شدند؛ برای اینکه بتوانند در کم ترین زمان بهترین 
سرویس را به رزمنده ها بدهند. ما هم آن موقع کله هایمان خراب 
بود. اگر یک وقتی به بیمارســتان صحرایی مأمور می شدیم، فکر 

می کردیم دنیا روی سرمان آوار شده. 
آقای فتحیان مسئول بهداری رزمی جنوب بود. همه ما همیشه 
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دنبال این بودیم کلکی سوار کنیم تا سر از اورژانس خط دربیاوریم. 
چــون آنجا به قولی داغ داغ بود. کله مــان خراب بود. آمده بودیم 
شهید بشویم. فکر می کردیم اگر کسی شهید نشود دیگر اوضاعش 

خراب است! 

خواِب خوش روی تخت های خونی 

در اورژانس های خط خواب وجود نداشــت. خدا رحمت کند 
شــهید تاج الدین را. من همیشه با لشــکر 14 امام حسین)ع( به 

فرماندهی شهید حسین خرازی به جبهه می رفتم.
عملیات بــدر بود؛ اولین عملیاتی که به جنوب رفتم. روی آب 
بودیم. اورژانســمان روی یونولیت های بزرگی ساخته شده بود که 
به آن کشــتی نوح می گفتیم. یونولیت هایی که شناورهای بزرگی 
را به هم وصل می کردند. قاب آهنی داشــت. این ها به هم وصل 
می شــدند و سطح بزرگی را درست می کردند که می شد روی آن 
اورژانس و کنارش هم خوابگاهی به پا کرد. آدم یادش نمی رود. تا 
گردن زیرآب می رفتند و این ها را درست می کردند. عملیات بدر 
در اســفندماه بود. البته هوای جنوب در آن فصل سال خیلی سرد 

نبود، اما به هرحال سخت بود.
وقتی در اورژانس کاری نداشتیم، شهید تاج الدین اصرار می کرد 
بخوابیم؛ »همه بخوابید!« ما را می خواباند. آن زمان حسین خرازی 
یکدست شده بود. حاج حسین آمد بازدید. داشت ازآنجا رد می شد. 
آمــد اورژانس خط را ببیند، دید مــا همه خوابیم. آمد گفت: »چرا 
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خوابیدن اینا!« چراغ قوه انداخت روی بچه ها. خدا رحمت کند شهید 
قاضی را. در پاوه جانشــین حاج همت بود. حاال درس خوانده بود 

و دوباره به جبهه آمده بود. نزدیک اینترنی بودیم. سال 1363 بود.
حاج حسین آمد در چشــم هایمان نور انداخت. قاضی گفت: 
»برادر، چکار می کنی! خاموش کن!« بعداً یکی از بچه ها برگشت به 

او گفت: »حمید فهمیدی کی بود؟!« گفت: »نه!«
حاج حسین بود!

مثل اینکه برق دویست و بیست ولت به او وصل کرده باشند، از 
جا پرید. دوید. خودش را رســاند به حاج حسین. حاج حسین را 
بوسید. گفت: »حاج حسین ببخشید. من نشناختم شما رو«. حاج 

حسین هم چیزی نگفت.
در اورژانس خط گاهی سی، چهل ساعت نمی توانستیم بخوابیم. 
به خاطر همین سعی می کردیم قبل از عملیات حسابی استراحت 
کنیم. وقتی عملیات شروع می شد، همین طور مجروح به اورژانس 
می آمد. آن موقع بادگیر می پوشیدیم تا لباس های زیری را از خونی 
شــدن مصون کند. بعضی مواقع با همــان لباس روی تخت های 
خونی خوابمان می برد. بعــد از وقفه ای کوتاه، دوباره موج بعدی 

مجروحین سرازیر می شد؛ دوباره و دوباره. 

اين سید بوی شهادت میِدد 

در جبهه کســی بود به نام »مصطفی اویــی«. مالزیایی بود. در 
بیمارستان نمازی شیراز پرستار بود. زن ایرانی گرفته بود. می گفت 
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پــدر و مادر من کافر بودند. وقتی به دنیا آمدم خالی توی صورتم 
داشــتم. پدر و مادرم می گفتند: »این بچه مال ماست. خالش، خال 
هاشــمیه«. هنوز هم آن خال روی صورتش بود. معنی اسمش به 
مالزیایی »برگزیده« می شــد؛ گلی در میان گل های دیگر. خاطره 
مسلمان شــدنش را یادم رفته. در مالزی مسلمان شده بود و اسم 
مصطفی را که بازهم به معنی »برگزیده« بود، برایش انتخاب کرده 
بودند. همسر ایرانی اش در بیمارستان نمازی شیراز پرستار بود. او 
هم در عملیات شرکت می کرد. در عملیات والفجر هشت شاید هم 
در بدر بود، درســت یادم نیست. رو کرد به شهید قاضی و گفت: 

»این بوی شهادت می ده«.
در عملیات والفجر هشت سنگری آن سوی آب، در فاو فتح شده 
بود. سنگر عراقی ها بود. قرار بود مصطفی در اورژانس باشد. برای 
اینکه نیروها جلو رفته بودنــد، اورژانس هم باید جلوتر می رفت. 
منتها اورژانس به اندازه کافی جا نداشت تا همه نیروها به آنجا بروند. 
از بین جمعیتی که بودیم باید تعدادی به اورژانس جلوتر می رفتند. 
هیچ کس هم حاضر نبود از حقش بگذرد. همه داوطلب بودند تا به 
اورژانس نزدیک نیروها در آن طرف آب بروند. کار به قرعه کشید. 
دکتر سعید سهیلی که اآلن متخصص گوش و حلق و بینِی، پاسدار 
و در اصفهان است، قرعه را برداشت. اول زیر بار نمی رفت. به لهجه 
اصفهانی گفت: »من ور نی می دارم! این ســید بوی شهادت میدد، 

می ترسم اسم این بیاد«. قرعه برداشت. اتفاقاً اسم قاضی آمد. 
یکی از کســانی که در عملیات والفجر هشت شهید شد، حمید 



174

 / شمـاره 9/  پائیز 98  

قاضی بود. وقتی به ســنگر اورژانــس جدید رفتند، به دلیل اینکه 
سنگرها عراقی بود و رو به ایران ساخته شده بود، قسمتی از سنگر 
که رو به عراق بود، حفاظ درســتی نداشت. گلوله توپ مستقیم 
دشمن وارد سنگری شد که اورژانس خط بود. آنجا حمید قاضی 

به شهادت رسید. 

مرا به خود چنین گمان نبود 

آن روزهــا اصًا فکر نمی کردم که بمانــم؛ »مرا به خود چنین 
گمان نبود«. جنگ بود دیگر. با خودم می گفتم ان شــاءاهلل یکی از 
آن گلوله ها هم سمت من می آید. امیدوار بودم شهید بشوم، اما به 
بعد از جنگ فکر نمی کردم که چه می شود و چه اتفاقاتی می افتد. 
در آن دوران. تیر و ترکش نخوردم، اما دو بار شــیمیایی شدم. 
اولین بار در عملیات والفجر هشــت بــود. مواجهه با مجروحین 
باعث شیمیایی شدنم شــد، نه مواجهه مستقیم با عامل شیمیایی. 
وقتی مجروح شــدم، حالم بد شد. مرا به عقبه جبهه برگرداندند. 
دســت ها و صورتم تاول زده و چشــم و ریه هایم هم درگیر شده 
بود. در آن عملیات در بیمارســتان علی بن ابی طالب بودم. هنوز 
بیمارســتان را نزده بود. مرا با هلی کوپتر به امیدیه اهواز آوردند. از 
امیدیه هم به اصفهان آمدم. در همین عملیات هم قاضی شهید شد 

و با همان حال زار به تشییع جنازه اش رفتم.
دومین بار در عملیات کربای پنج مجروح شدم. این بار با گلوله 
مستقیم دشمن در اورژانس خط مقدم شیمیایی شدم. کربای پنج، 
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سیزده روز بعد از کربای چهار انجام شد. ده روز اصفهان بودیم 
و دوباره ما را به منطقه برگرداندند. این بار مجروحیتم شدید بود. 
چشم هایم جایی را نمی دید. حتی به قول معروف »الیت پرسپشن« 
نداشتم. نور را هم نمی دیدم. دکتر قنبری متخصص چشم بیمارستان 
شهید صدوقی اصفهان گفت: »وقتی برای اولین بار معاینه ات کردم، 
با خودم گفتم این چشم ها دیگر برنمی گردد. چون مثل شیشه ای بود 
که با ســنگ رویش خط کشیده باشند. آدم فکر نمی کند که شیشه 
شفاف شــود«. ولی چون این شیشه بیولوژیک بود و سلول تولید 
می کرد، سلول های ســطحی از بین رفتند و جایش را سلول های 

سالم گرفتند. اآلن هم الحمداهلل چشم هایم سالم هستند. 
کربای چهار سخت ترین عملیات برای اورژانس و درمان بود. 
من در ایــن عملیات در حوالی دریاچه ماهــی بودم. در کربای 
چهار منطقه را به شــدت بمباران کردند. دست آخر هم در شرایط 
اضطراری ما را از منطقه خارج کردند. ممکن بود در آنجا اســیر 
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شویم. منطقه را به شدت کوبیدند؛ چون عملیات لو رفته بود. خیلی 
اذیت شدیم. هم باید مراقب مجروحین بودیم، هم مراقب خودمان. 

کربای چهار عملیات سختی بود.

بمب خوشه ای در شکم رزمنده ای که می گفت؛ 
من دختردارم!

در عملیات والفجر ده در بیمارستان توحید مستقر بودم. آن زمان 
پزشــک عمومی بودم. در این عملیات توفیق حضور در اورژانس 
خط را نداشتم. والفجر ده عملیاتی بود که در آن بمباران شیمیایی 
حلبچه اتفاق افتاد. مجروحین حلبچه هم به بیمارستان سنندج تریاژ 
شدند. رئیس بیمارستان سنندج، دکتر مطهری متخصص گوش و 

حلق و بینی بود. سید شریف و نجیبی بود. 
در مواقع جنگ رئیس واقعی بیمارســتان یک فرد نظامی است. 
من از طرف سپاه رئیس بیمارستان بودم؛ یعنی ایشان باید با نظر من 
کار می کــرد. البته باهم رفیق بودیم. اگر هم رفیق نبودیم، آن زمان 

سر ریاست دعوایی نبود. همه یکدل بودند، یک هدف داشتند. 
مجروحی را آوردند. از ماشین که بیرونش آوردند، دیدم شکمش 
برجسته شده. دقیقاً شکل یک گلوله بود. مجروح التماس می کرد. 
او را با برانکارد آوردند. همه از اطراف برانکارد او دور می شــدند. 
می ترسیدند گلوله یک دفعه منفجر شود. خطرناک بود. کسی حاضر 
نشــد او را به اتاق عمل ببرد. رفتم جلو گفتم: »دوستان ما اومدیم 
اینجــا برای همین! بنا نبود زنده بمونیــم. اگر هم تا حاالش زنده 
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موندیم، برای این کار اومدیم؛ که باشیم و کمک کنیم«. رزمنده هم 
التماس می کرد. می گفت: »من دختردارم!«

ســریع او را به اتاق عمل بردند. رفتم اتاق عمل. یک فیلم بردار 
هم با من آمد. به فیلم بردار گفتم: »عزیز من! دوربینت رو بذار اونجا 
فیلم بگیره، خودت بشین که اگه منفجر شد به تو نخوره! حاال من 

دارم کاری انجام می دم! تو چی؟!«
فکر می کــردم او کاری انجــام نمی دهد. خیلــی وقت ها در 
عملیات باکســانی که دوربین دستشــان بود درگیر شدم. بااینکه 
خودم فرهنگی و تبلیغاتی بودم، ولی احساس می کردم که این ها 
نباید کشته شوند. ما داریم کاری انجام می دهیم که بسیار واجب 
اســت، درحالی که ثبت این خاطرات واقعــاً واجب تر بود. اآلن 
می فهمم کســانی که در این راه، دوربین به دست، بدون اسلحه 

شهید شدند چه رسالت بزرگی داشتند. 
غیر از فیلم بردار، تیم تخریب سپاه هم به اتاق عمل آمد. پوست 
شــکم مجروح را باز کردم و دسترســی به سر گلوله را برای تیم 
تخریب مهیا کردم. بمب، خوشــه ای بود. به مجرداینکه راه دست 
رسی به بمب محیا شد، سر بمب را باز کردند و چاشنی را بیرون 
آوردند. بچه های تخریب می گفتند چاشنی حتی به یک قطره خون 

حساس است و منفجر می شود. 
در حین عمل دستکش و ماسک داشتم. چهره ام معلوم نبود. فیلم 
اتاق عمل را در اورژانس دزلی در مریوان نشان داده بودند. پزشکان 
آنجا گفته همین که دست مرا با چاقوی جراحی دیده بودند، گفته 
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بودند این دســت جراح نیســت. اتفاقاً بعدازاینکه بمب را خارج 
کردم، جراح آمد باقی کار را انجام داد. بخشی از کلیه بیمار از بین 

رفت، ولی الحمداهلل مجروح زنده ماند.

شــرايط که خطیر می شــود، خیلی هــا جوهر 
وجودی شان را نشان می دهند 

وقتی شــرایطی به وجود بیاید که کشور در معرض خطر قرار 
بگیرد، جوان ها وارد عمل می شوند. آن موقع نه ما از آسمان پایین 
افتاده بودیم، نه جوان هایی که شــاید به سر و ریخت های مختلف 
می بینیم، آدم هایی غیرمعمول اند. همه مثل هم هســتیم. شرایط که 

خطیر می شود، خیلی ها جوهر وجودی شان را نشان می دهند.
چند عامل در این زمینه اهمیت دارد؛ فرهنگ عامل مهمی است. 
باالخره ما بایــد در گوش جوان هایمان فردوســی بخوانیم. باید 
میهن پرستی را ترویج کنیم. اتفاقی که ناشیانه کنارش می گذاریم. 
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فکر می کنیم مخالف اسام خواهی است. اصًا چنین چیزی نیست! 
ایرانی ها با آغوش باز اســام را پذیرفتند؛ ایرانی هایی که از ظلم و 
جور مغ های زرتشتی به ستوه آمده بودند. روحانیون زرتشتی خیلی 
بدعمل کرده بودند. ظلم هایشان موجب شده بود که مردم از آن ها 

به ستوه بیایند و با رضای خاطر اسام را قبول کنند. 
ما اگر درســت عمل کنیم، اگر قرار باشد که همه پیغمبرها را 
یکجا جمع کنند و بگویند برای مردم صحبت کنید، همه شان یک 
حرف می زنند. همه شــان می گویند دروغ نگو. دوستی را ترویج 
می کنند. ما اگر مروج خوبی ها، دوستی ها، حق و حقیقت باشیم، 
هیچ گاه این کشور با خطر مواجه نیست. معلوم است که ُمزلّفی مثل 
ترامپ نمی تواند با این کشــور کاری بکند، ولی اگر خدای نکرده 
خودمان ایراد داشته باشیم و مروج حق و حقیقت نباشیم، حق را 
ببینیم و به سمت ناحق گرایش پیدا کنیم، نمی توانیم فکر کنیم چه 

اتفاقی می افتد. 
در جنگی که عمر به ایران حمله کرد، به »صلصال« معروف شد 
چون پای سربازان ایرانی را با زنجیر می بستند تا از مقابل سپاهیان 
اســام فرار نکنند. آیا ایرانی ها ترسو بودند؟ نخیر، به ستوه آمده 
بودند. اگر درست عمل کنیم اتفاقی نمی افتد. وقت هایی هست که 

بدعمل می کنیم. چیزهایی اصل و چیزهایی نا اصل می شود.  

اين راه بی نهايت 

من دانشجوی سال چهارم یا پنجم پزشکی بودم. دیدم هم درسم 



180

 / شمـاره 9/  پائیز 98  

زیاد طول کشیده، هم سفت و کتف به درس نچسبیده ام. تصمیم 
گرفتــم همه فعالیت هــا و کارهایم را مثل انجمن اســامی و... 
همه چیز را کنار بگذارم و فقط درس بخوانم. با خودم گفتم: »فقط 
درس می خونم، فقط می رم جنگ!« دیگر هیچ کاری به چیزهای 
دیگر ندارم. فعالیت های انجمن اسامی هم خیلی وقت گیر بود. 
دانشجو باید درســش را بخواند؛ چون می خواستیم بعدها باالی 
ســر بیمار درباره مطالبی که می خوانیم تصمیم بگیریم. شوخی 

نبود. 
دکتر محمد اسماعیل اکبری که همه شما او را می شناسید، استاد 
وقت ما و رئیس دانشکده علوم پزشکی اصفهان بود. من را جلوی 
بیمارســتان خورشید دید. به من گفت: »آقا باید بری یه کاری رو 
انجام بــدی«. گفتم: »دکتر من هیچ کاری غیــر از جبهه و درس 

خوندن انجام نمی دم!«  
اتفاقاً در ارتباط با جبهه س.

اگــه در ارتباط با جبهه س که هیچــی. تردیدی ندارم که انجام 
میدم!

قرار شــده معاونت های جنگ تو دانشــگاه راه بیفته. شما باید 
معاون جنگ دانشگاه باشی. 

من دانشجوام، چجوری معاون جنگ باشم؟ بلد نیستم! من کار 
اداری بلد نیستم! یه دوره ای تو سپاه کردستان کار فرهنگی کردم، 

ولی کار اداری نکردم!
این اولین سمت من بود. معاون جنگ دانشگاه شدم و کارم همین 
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هماهنگی ها برای تیم های اضطراری پزشکی به جبهه بود. یک سال 
و اندی معاون جنگ دانشگاه بودم. بعدش اینترن شده بودم. برای 
مهمان شدن به دانشگاه تهران، انتقالی گرفتم. اینترنی را هم راحت 
مهمان می کردند؛ چون قرار بود کار بکند. همه دانشگاه ها هم الزم 
داشتند. آمد تهران. دکتر اصغری که رئیس غذا و دارو بودند معاون 

جنگ دانشگاه شدند. 
بعدازآن در ســپاه سمت هایی داشــتم. معاونت آموزشی ستاد 
بهداری کل ســپاه بودم. در بیمارســتان بقیه اهلل جانشــین رئیس 
بیمارســتان بودم. بعدازآن رئیس دانشــکده پزشکی بقیه اهلل شدم. 
بیرون از سپاه ریاست دانشگاه پزشکی کرمان را پذیرفتم. بعدازآن 
هم مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت در زمان دکتر 
فرهادی بودم که در زمان دکتر پزشــکیان هم ادامه پیدا کرد. چهار 
ســال رئیس بیمارستان رازی شــدم. در حال حاضر هم در مرکز 
پژوهش و آموزش بیماری های پوســت و جذام معاون پژوهشی 

هستم. حاال هم استاد تمام هستم.

   در جوانی هم علی رغم اين پای چالقم فوتبال 
بازی می کردم!

شنا می کنم و البته فوتبال را خیلی دوست دارم. رشته موردعاقه 
من اســت. در جوانی هم علیرغم این پــای چاقم فوتبال بازی 
می کردم. البته گل کوچک جنوب شهر تهران. بچه ها می گفتند اگر 

پا داشت چکار می کرد! 
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هنوز دلم آنجاست

اصوالً از زندگی ام ناراضی نیســتم، ولی مسلماً دوران جنگ 
و دانشــگاه دوران عجیب وغریبی بود. به این سروشکلم نگاه 
نکنید. هنوز دلم آنجاســت. من به تولی و تبــری اعتقاددارم. 
من مدافع اتفاقاتی نیســتم که دارد می افتد. کامًا خودم را جدا 
کرده ام. سال 1390 یک خط کشیدم، بریدم آنچه از سال 1356 
تــا 1390 اتفاق افتاده، از ســال 1356 را به حال وصل کردم. 
اگر امام نمی آمد، من همین کســی بودم که اینجا نشسته ام. من 
همین قیافه را داشــتم. پدرم هم همین طــور بود. پدر من هم 
بازاری بود. دعای سمات جمعه عصرش ترک نمی شد. روزه و 
نماز و روضه و... قبل از تکلیف شــدنمان سر جایش بوده، اما 
همین ظاهر را داشــتیم؛ کراواتی و شیک و پیک. آن دوره را به 
این دوره وصل کردم؛ »هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش، 

بازجوید روزگار وصل خویش«.

معلم موسیقی دارم 

نمی دانم می دانید یا نه. خطاطان کردستانی خطاطان معروفی 
هستند. به هنر خط خیلی عاقه داشتم. هم زمانی که در کردستان 
پاسدار بودم و لباس سپاه تنم بود، کاس خطاطی هم می رفتم 
و تمرین خط می کردم. البته محدودیت وجود داشت. امروز به 
کاس خط می رفتــم، فردایش برای مأموریت به بانه می رفتم. 
به موسیقی عاقه مند بودم، ولی مجال فراگیری اش پیش نیامد. 
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مثــل آدم زندگی نکردیم که کاس موســیقی برویم و پدر و 
مادر ما را به کاس موسیقی ببرند!)با خنده( درسخوان بودم و 
درگیر مدرسه و بعد دانشگاه شدم. درسخوان بودم که توانستم 
قبل از انقاب وارد دانشــکده پزشــکی شوم. این موضوعات 
برایــم موضوعاتی فرعی بود. حاال مجالش را پیداکرده ام. معلم 
موسیقی دارم. تار می آموزم. یک سال است که یادگیری سه تار 

را هم شروع کرده ام. 

امام خمینی)ره( شــاکله فکری و رفتاری ام را 
شکل داد 

در زندگی من بیشــتری نقش را امام داشــت. واقعاً شاکله 
فکری و رفتاری مان را امام شــکل داد. باالخره عاقه ای که به 

ایشان داشته و دارم، در زندگی ام نقش داشت. 

 هرکسی هرجايی هســت همان جا را درست 
کند، مملکت آباد می شود

کاری نداشته باشــید چه کسی چگونه عمل می کند، شما به 
آنچه می دانید درست اســت عمل کنید. امام جمله ای داشت؛ 
»هرکسی هرجایی هست همان جا را درست کند، مملکت آباد 
می شــود«. این را همه مان منوط کارمان قرار بدهیم. هرکســی 
هرجایی هست، به آنچه می داند درست است عمل کند. الاقل 
به فکر خودت خیانت نکن! اگر می دانی این طوری درســت تر 
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اســت به آن عمل کن. منافع خــودت را نبین. می گویند وقتی 
حضرت امام می خواست فتوای مجسمه را در رساله اش بدهد، 
اول مجسمه سر حوضش را با گوشت کوب شکست تا خودش 

منافعی در این موضوع نداشته باشد و بعد فتوا داد. 
کشــوری داریم که با خون ِدل از قدیم تا به اینجا رسیده. اگر 
این کشور را دوست داری، نامردی نکن! ما که بیشتر از هفتاد، 
هشتاد سال عمر نمی کنیم. بعضی ها به قدری پول جمع کرده اند 
که برای چند نسلشــان گذاشته اند. بس است دیگر! نگاه نکنیم 
دیگران چطور عمل می کنند. به فطــرت الهی ات برگرد. ببین 
او چه می گویــد. ببین او از تو می خواهد چطور عمل کنی. بر 

اساس آن عمل کن، ولو بگویند بی دست و پایی. 
عمر این دنیا خیلی کوتاه اســت. به ســرعت می گذرد و به 
ناتوانی می رسی. همه قوایت را آرام آرام از دست می دهی. من 
فکر می کنم آخرت یعنی همین؛ بتوانــی با آنچه کرده ای کنار 
بیایی؛ یعنی روحی که باقی می مانــد. اگر این روح در انتهای 
عمرش را مثبــت ارزیابی کند، آرامش ابــدی دارد. این یعنی 
بهشت. اگر منفی ارزیابی کند و ببیند هر جا رسیده خرابکاری 
کــرده، این یعنــی ناآرامش ابدی؛ یعنی جهنم! این به دســت 
نمی آید مگر به آنچه می فهمیم عمل کنیم. فهمیدن حق از باطل، 
نور از ظلمت و خوب از بد چندان کار ســختی نیست. عده ای 
پیغمبر می خواهنــد، عده ای هم پیغمبر نمی خواهند. روشــن 

است! فطرتت به تو می گوید. 
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سخن آخر:  

جوان های ما جوان های خوبی هســتند. در قصه ســیل و زلزله 
معلوم شــد. آن ها کسانی هســتند که اگر خطری هم برای کشور 
اتفاق بیفتد، مثل ما عمل می کنند. چرا فکر می کنیم آن ها متفاوت 
عمل می کنند؟ ما چیز دیگری بودیم؟ این خبرها نیست. آن ها هم 
اگر خبری بشــود وســط گود می آیند. اگر ما هم آمدیم از کسی 
طلب نداریم. بنا بر فهممان عمل کردیم. به خاطر کشور و دین و 

آیینمان بوده. 



آن روزگاران یاد باد...


