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 و فرزندان شهدای 8 سال دفاع مقدس

تقدیمی از دفتر امور ایثارگران و مرکز تحقیقات سالمت ایثارگران  
دانشگاه علوم پزشکی تهران 



حضرت امام خمینی)ره(:
چـه کـوتـه نـظـرنـد آنـهـايـی کـه خیال می کنند چون ما 
در جبهه به آرمان نهايی نرسیده ايم، پس شهادت و رشادت و 
ايثار و از خود گذشتگی و صالبت بی فايده است! در حالی که 
صدای اسالم خواهی آفريقا از جنگ هشت ساله ماست، عـالقـه 
بـه اسـالم شـنـاسـی مـردم در آمـريـکـا و اروپـا و آسـیـا و 
آفـريـقـا يـعـنـی در کل جهان از جنگ هشت ساله ماست.
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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 



13

هواداران عشق الهی

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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      یعقوب جعفری قمی  





 پاتک دشمن شکست خورد

 با سالم، لطفًا خودتان را معرفی کنید:
 یعقوب جعفری قمی متولد  10 فروردین سال 1347 - تهران 
در یک خانواده پرجمعیت  که 5 پســر و 2 دختر دارد متولد شدم. 
در دی ماه سال 1368 ازدواج کردم که نتیجه آن  یک فرزند دختر و 

یک پسر هست.

در مورد  دوران تحصیل خود بفرمايید:

 اواخر دوران ابتدایی من با پیروزی انقاب اسامی همراه شد. 
در مدرســه بچه ها تظاهرات می کردند و شعار می دادند؛ از طرف 
رژیم شاهنشاهی نیروهای انتظامی به داخل مدرسه می آمد و بچه ها 

را ساکت می کردند که شعار ندهید. 
 تا دوران راهنمایی درس خواندم، به علت مشــکات معیشتی 
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مجبور شــدم همراه با پدر در کار بنایی و ساختمان شرکت کنم و 
برای خانواده کســب درآمد کنم، لذا راهنمایی را تمام نکرده ترک 

تحصیل کردم. 
تقریباً اوایل  ســال 1365 در پــادگان  21 حمزه تهران آموزش 
نظامی دیدم و به جبهه اعزام شدم. بعد از ازدواج و بچه دار شدن از 
طریق مجتمع  رزمندگان ادامه تحصیل دادم و مدرک سیکل)پایان 
دوره راهنمایــی( را گرفتم، برای اخذ مــدرک دیپلم پایان دوره 
متوسطه هم ســعی کردم اما به دلیل گرفتاری و مشکات مجدداً 

درس را رها کردم ولی بعدها دیپلم افتخاری گرفتم.

اولین بار چه سالی به جبهه رفتید:

سن 14، 15 ســالگی ام مصادف با دوران جنگ بود با توجه به 
شــرایط موجود جهت تأمین امنیت شهری به صورت مستمر در 
مسجد حضورداشته و در نگهبانی و گشت شبانه شرکت می کردیم 
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حتی بعد از اتمام پست با آن سن کم ساح های پایگاه بسیج را به 
خانه می بردیم.

اوایل سال 1365 بعد از اتمام دوره آموزشی، جبهه رفتن های من 
شروع که طی پنج مرحله با عملیات مرصاد تمام شد.

اولین بار ما را به شهر سقز استان کردستان و پایگاه حاج عمران 
اعزام کردند که حدود ســه ماه آنجا  بودیم، در کردستان گردانی 
به نام گردان جوله بود، بچه های اطاعات عملیات پیغام می دادند  
نیروهای گروهک های ضدانقاب کوملــه یا دموکرات  در کدام 
روســتا یا محلی اتراق کرده اند، بچه های گــردان ما می رفتند به 

روستای موردنظر و روستا را پاک سازی می کردند. 
مرحله دوم اعزام همراه تیپ خاتم االنبیا)ص( به منطقه جنوب 
مأمور که حدود سه ماه به طول انجامید، عملیات کربای 4 شروع 
شد ما تا پای کار هم رفتیم اما چون عملیات لو رفته بود، برگشتیم. 
به فاصله چند روز بعد عملیات کربای 5 شــروع شد که ما برای 
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پدافند جزیره بووارین رفتیم. بچه ها در عملیات آن منطقه را گرفته 
بودند و مــا به صورت پدافند برای نگه داری آنجا رفتیم. به محض 
رسیدن به آنجا عراق پاتک کرده و گلوله باران را شروع کرد. جشنی 
به پا شــده بود به یادماندنی ولی بچه ها محور را حفظ کرده بودن 
و پاتک دشــمن شکست خورد.  چند روزی آنجا بودیم منطقه را 
تحت الحفظ با نیروهای جدید عوض کردیم و به عقب برگشتیم.  
مرحله سوم اعزام با پسرعمویم همراه شدیم که به محض ورود 
به منطقه، بعد چهار - پنج روز عملیات بیت المقدس 4 شروع شد 
و گردان مــا را با توجه به تازه نفس بودن به منطقه عملیاتی اعزام 

کردند. در آن عملیات هر دو مجروح شدیم.  
هنگامی که  از اردوگاه برای راننده آمبوالنس غذا می بردیم، هواپیما 
عراقــی با راکت آمبوالنس را مورد هدف قرارداد ولی گلوله اش به 
آمبوالنس نخورد، به کوه  اصابت کرد و ترکش هایش به آمبوالنس  
برخورد می کند، راننده انگشــت هایش قطع می شــود یک نفر در 
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ماشین شهید می شود و منم یک ترکش به ران پایم می خورد.
مــن را به اراک فرســتادند و پس از مداوا به تهران برگشــتم 
ولی پســرعمویم مجروحیت عمیق تری داشت و او را به اصفهان 
فرستادند. ترکش به پایشــان اصابت و پایش شکسته بود، حدود 

یک ماهی طول کشید تا سر پا شد. 
بعد از بهبودی مجدداً برای مرحله چهارم همراه با گردان حضرت 
زینب)س( لشکر 10 سیدالشهدا)ع( به منطقه جنوب اعزام شدم و 

در عملیات کربای 5 شرکت کردم و مجدد مجروح شدم.
آخریــن مرحله اعزام مقارن با تهاجم ددمنشــانه ســازمان 
منافقیــن خلق علیرغم پذیــرش قطعنامه 598 توســط هردو 
کشور درگیر جنگ، به مرزهای غربی ایران اسامی که به نوعی 
می شود از آن دفاع سراســر توسط نیروهای رزمنده ایرانی نام 
برد، در عملیات مرصاد بــود. در کل حدود 27 ماه به صورت 

مداوم در جبهه بودم.
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از خاطرات آن روزها  بفرمايید:

زمانی که  قطعنامه  امضا شــد، تمام وسایلمان را تحویل دادیم 
که برگردیم ولی اول دشمن بعثی در جبهه جنوب شروع به پاتک 
کرد و مجدداً به شهر اهواز نزدیک شد بعد منافقین خائن با شروع 
عملیات به اصاح فروغ جاویدان از جبهه غرب در منطقه اسام آباد 
غرب به داخل کشور نفوذ که به یاری خداوند رزمندگان ایرانی با 

انجام عملیات مرصاد درس خوبی به متخاصمین دادند. 
شــرح واقعه بدین صورت بود که مجدداً وسایلمان را تحویل 
گرفتیم و با اتوبوس از ســمت دزفول به ســمت عراقی ها رفتیم. 
به علت پذیرش قطعنامه قسمتی از نیروهای ایرانی منطقه را ترک 
کرده بودند و با کمبود نیرو مواجه شدیم در جاده ی اهواز خرمشهر 
علیرغم نبود شناخت الزم از موقعیت حضور بعثی ها به سه راهی 
معروف حسینی رســیدیم که عراقی ها روبرو شدیم، تازه متوجه 
شــدیم؛ دشــت پر از نیروهای عراقی است. مجبور شدیم  تیربار 
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را روی اتوبــوس کار بزاریم و بقیه بچه هــا از داخل و از پنجره 
اتوبوس با اسلحه سبک مثل کاشینکف تیراندازی می کردند تا به 
سه راه حسینی برگشتیم و آنجا سنگر گرفتیم و با عراقی ها درگیر 
شدیم. بعدازظهر محاصره شدیم و مجبور شدیم به سمت خرمشهر 

برگردیم.
اوضاع اصًا مناسب نبود، به سمت خرمشهر عقب نشینی و زیر 
آن پل هفت هشــتی پناه گرفتیم. تقریباً یــک روز زیر پل بودیم، 
عراق همه ی آنجا را اشغال کرده بودند. جوان های شهر دزفول به 
کمک ما آمدند خطوط اشغالی توسط بعثی ها را آزاد کردند و ما از 

محاصره نجات پیدا کردیم، به دزفول بازگشتیم.
هنوز یک شب در دزفول استراحت نکرده بودیم که به ما اعام 
کردند باید به عملیات اعزام شوید. مجدد سوار اتوبوس ها شدیم و 

به سمت پاسگاه زید حرکت کردیم.  
منافقین به اســام آباد غرب نفوذ کرده بودند، غروب بود که به 
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خط منافقین حمله کردیم. منافقین پنج  دژ عملیاتی را برای خود 
طراحی و مستقرشــده بودند  چهار دژ را فتح کرده بودیم ولی دژ 
پنجم را نمی توانستیم تصرف کنیم. روی این دژ تانک های جدید، 
پیشرفته و اتوماتیکی را که از دوستان بعثی خود هدیه گرفته بودند، 

مستقر کرده بودند.  
تا صبح درگیری ادامه داشــت. من آرپی جی زن بودم و  از تپه 
برای  مســلح کردن آرپی جی به موشــک، باال و پایین می رفتم، 
در همین حین یک دفعــه صدای انفجار همه جا را فراگرفت، یک 
گلوله مستقیم تانک به پایین خاک ریز خورد و حدود بیست نفر از 

مدافعین که پایین بودند شهید شدند.
مــن که باالی خاک ریــز بودم مورد اصابت خــورده ترکش ها 
قرارگرفته نیمه ی راست بدنم پر از ترکش شد. از باالی خاک ریز 
به پایین آمدم. خونریزی داشتم، بسیار تشنه بودم، قمقمه آب یکی 
از شــهدای را برداشتم و آب را سر کشــیدم. تنها بودم و  در آن 
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شلوغی که هیچ کس نمانده بود، همه شهید یا مجروح شده بودند، 
اوضاع خیلی وحشتناک بود، دشمن شروع به تک  کرده بود، یکی 
از اهداف دشمن هم این بود که تا می توانستند از بچه های ما اسیر 

می گرفتند تا در  تبادل اسرا، دست پر باشند. 
یکی از دوستان هم رزمم به نام صفر رحمانی که اآلن برادرخانمم 
هست، من را در آن وضعیت بد دید علیرغم امتناع من، من را کول 
کرد، هرچه اصرار کــردم تا من را رها و خودش را نجات بدهد، 
قبول نکردند. زمانی که  به عقب برمی گشتیم؛ می دیدیم مزدوران 
دشمن نیز دارند می آیند. حدود 15 نفر بودیم که به صورت ستونی 
در حال تغییر موضع بودیم، دشمن با تیربار  به ما شلیک می کردند 
و خیلی از همراهان  شــهید شدند.  کمانه  تیری به سنگ خورده، 
به زانوی پای برادرخانمم اصابت کرد. حتی بااینکه خون از پایش 

می رفت من را زمین نگذاشت و تا جاده مرا حمل کرد.  
ماشــین هایی که ســمت عقب می رفتند، با توجه به وخامت 
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اوضاع و مورد دید دشــمن بودن محل، توقف نمی کردند. برادر 
سعید دهقان که بی ســیم چی گردان ما هم بود، با اسلحه نشست 
وسط جاده و یکی از خودروها را متوقف کرد، با توقف خودرو، 
دشمن آن را مورد هدف ادوات خود قرارداد و یک گلوله انفجاری 
مســتقیم  به حوالی خودرو اصابت کرد  و دوست عزیزم سعید 
دهقان همان جا که ماشین ایستاده بود ترکش به پهلویش اصابت 
کرد  همان جا شهید شد؛ بعد من را داخل خودرو گذاشتند. کف 
ماشــین پر بود از اســلحه، درواقع من روی آهن ها افتاد بودم و 

ماشین با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت می کرد.
در حالی به بیمارستان صحرایی رسیدیم که از شدت خونریزی 
از حال رفتم و بی هوش شدم. ســه روز بعد در بیمارستان شهید 
نمازی شیراز بهوش آمدم. کارهای درمانیم در بیمارستان صحرایی 
شروع و در بیمارستان شهید نمازی شیراز ادامه پیدا کرد تا اینکه با 

هواپیما به تهران منتقل شدم. 
در بیمارستان شــریعتی تهران یک ماه بستری بودم. تعدادی از 
ترکش ها را درآوردند و تعدادی به یادگاری در چشــم، پا، کتف، 
گردن و سر باقی مانده است. اآلن هم دید چشمم کاهش پیداکرده 
است، چشم راستم تقریباً 25 درصد دید دارد، مچ پا اذیت می کند 
و عصب های انگشت پایم مشکل پیداکرده و جمع شده، پزشکان 
گفتن باید تاندون هایش را پاره کنیم تا انگشت هایت آزاد شود که 
آن هم حسش را از دســت می دهد و مشکات دیگری برائت به 

وجود می آورد لذا نخواستم عمل کنم.
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اما خاطره آموزنده دیگر؛ دوســت شهیدی داشتیم به نام حسین 
ســهرابی، مسئول پســت نگهبانی ما در مســجد محل بود. برادر 
کوچک تر از خودم که همیشه همراه من به مسجد می آمد و در حین 
مأموریت نیز شلوغ بازی درمی آورد، شهید سهرابی برای تنبیه ایشان 
یک کشیده نه خیلی محکم شاید در حد نوازش صورت به صورت 
برادرم زده بود، زمانی که می خواست برای آخرین بار به جبهه برود، 
برادرم را  نزد مسئول بسیج مسجد برده بود، گریه می کرد که تو  را 
خدا به این بچه بگوید من را ببخشد. بنده خدا در عملیات از چند 
ناحیه مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و شهید می شود،  زمانی که 
می خواستن جنازه اش را  به عقب بیاورند، جفت پاهای شهید براثر 
اصابت ترکش قطع می شود، پایش را نمی توانند همراه جنازه بیاورند.
 خاطره ای دیگر؛  فرمانده پایــگاه ما، آقای محمد حق وردیان 
بود، اغلب بچه ها محل که شــهید می شدند برخی از بچه محل ها 
به ایشان می گفتند "حاجی بچه ها را شما فرستادید شهید شدند"، 
آخرین روزهای جنگ، پســر خودش هم که سن کمی هم داشت 
با ما به جبهه آمده بود؛ شــهید علیرضا حــق وردیان؛ در اردوگاه 
امام علی)ع( در سنندج می گفت "بچه ها دعا کنید من شهید شوم 
تاکســی دیگر پدرم را مورد خطاب قرار ندهد". در عملیات دفاع 
سرا سری حوالی پاسگاه زید، مورد اصابت ترکش گلوله کاتیوشا 
دشــمن قرار گرفت و ماندنی شد. شهید علیرضا  حدود یک ماه 

جنازه اش همان جا ماند.
در بیمارســتان شریعتی در حال تردد با ویلچر از جلوی بخشی 
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رد می شدم که یکی از پرستاران بخش صدام کرد. من را  به اتاقی 
برد، دیدم فرماندهمان در اتاق بستری است.

بــرای ادامه کارهای درمانی به خارج از کشــور 
اعزام نشديد؟

برای چشمم در بیمارســتان لبافی نژاد یکسری معاینات انجام 
دادند و قرار بود من را به آلمان بفرستند اما نمی دانم چرا انجام نشد! 

چطور وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شديد؟

مدتی بیکار بودم، با توجه به اینکه متأهل بودم و بچه هم داشتم، 
مشکات مالی داشتم.  یکی از همسایگان که در دانشگاه کار می کرد 
و خودشان هم جانباز بودن،  راهنمایم کرد تا در امتحان استخدامی 
دانشــگاه علوم پزشکی شــرکت کنم که با قبول شدن در امتحان 
بهمن ماه ســال 1373 در بیمارستان ضیاییان به عنوان پیش خدمت 
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استخدام شدم، شش  سال  کار خدمات انجام دادم. مدیری داشتیم 
که شــرایط سخت من را دیدند، کمک کردند من را از خدمات به 
پذیرش منتقل کردند، بعد از مدتی از پذیرش به صندوق  رفتم و 
حدود شانزده ســال صندوق دار بودم. سپس از صندوق به عنوان 

کمک انباردار به انبار منتقل شدم.

بار اول که به جبهه رفتید چند سال داشتید؟

حدود 16 سالم بود.

در خانواده شما سابقه داشت کسی به جبهه برود؟

برادر بزرگ ترم 9 ماهی جبهه بودند که مورد اصابت موج انفجار 
قرار می گیرند. 

با توجه به اينکه در زمان اعزام به جبهه ســن شما 
کم بود خانواده مخالفت نکردند؟

    خانــواده مخالف بودند. ازنظر جثه من ضعیف بودم، بار اول 
که می خواســتم بروم دم در جلویم را گرفتنــد که خیلی الغر و 
کوچک هســتی و نمی توانی به جبهه بروی. به خانه برگشتم و دو 
سه تا شلوار و پیراهن روی هم  پوشیدم. کمی هیکلم بزرگ شد و 
فردی که جلوی در بود اجازه داد به داخل بروم. وقتی دستش را به 
پشتم گذاشت. متوجه قضیه شد، من را برگرداند.  با پدرم به مسجد 
برگشتم و  آنجا گریه کردم که باید به جبهه بروم.  سرانجام با شرط 
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گذراندن دوره آموزشی با رفتن من موافقت کردند.  
 به دوره آموزشی رفتم. در این دوره دوماهه علیرغم سختی زیاد 
و ســن کم، طاقت آوردم و ماندم. بعد از پایان دوره، ما را مستقیم 

به کردستان فرستادند 

بعد از پذيرش قطعنامه چه حسی داشتید؟

 در زمان امضای قطعنامه ما خیلی از مناطق را خالی کردیم و در 
حال برگشت به خانه بودیم، عراق بسیاری از مناطق مانند پاوه و فاو 
را اشغال کرده بود، در این عقب نشینی کلی شهید، مجروح و اسیر 
دادیم. من در اندیمشــک بودم که گفتند قطعنامه امضا شد و جنگ 
تمام شد. معموالً بچه هایی که آن زمان به جبهه می رفتند برای دفاع از 
خاک و ناموس تا شهادت  می جنگیدند. زمانی که قطعنامه امضا شد 
خیلی ها ناراحت شدند گفتند جنگ تمام شد و در شهادت بسته شد. 

آيا با دوستان دوران جبهه هنوز در ارتباطید؟

 از طریق تلگرام بچه های  تیپ 4 لشــکر 10 سیدالشهدا، تیپ 
الزهــرا هرماه دور همی دارند ولی من بیشــتر از طریق تلگرام در 
ارتباطم با توجه به اینکه کار دولتی داشتم کمتر فرصت می شد ولی 

از این به بعد اگر خدا بخواهد شرکت می کنم. 

چطور ازدواج کرديد؟

   جبهه با برادرخانمم در منطقه هم رزم بودیم که ایشــان هم 
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در یک عملیان کلی به ما کمک کرده بودند این آشنایی به رفاقت 
عمیق  بعد از اتمام جنگ و رفت وآمد خانوادگی تبدیل شده بود 
و پیشــنهاد خواســتگاری از طرف خانواده من مطرح و اجازه 
خواســتیم به صورت مســتقیم با همشیرشــان صحبت کنم که 
شــرایطم را بگویم. شرایط و مشــکاتم  را گفتم و ایشان قبول 

کردند.

ورزش می کنید؟

زیاد ورزش نمی کنم. من نزدیک 25 ســال اســت در دانشگاه 
هستم با توجه به شــرایط جسمی، زیاد نمی توانم در جمع باشم. 
سعی می کردم زیاد باکسی ارتباط نداشته باشم. ولی با حمایت دفتر 
امور ایثارگران و مساعدت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در دومین 
مسابقات  المپیاد ورزشی جانبازان و معلولین وزارت بهداشت که 
در آبان ماه سال جاری)1397( در فرح آباد مازندران برگزارشده بود 
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شرکت کردم، خیلی برایم جالب بود، حضور در جمع عده ای که 
در زمــان نوجوانی همراه آن ها با یک هدف مقدس در جبهه های 
مختلف با دشــمنان خاک و ناموس این کشــور جهاد می کردیم، 
دورهم  جمع شویم و در عین رقابت ورزشی یادآور خاطرات تلخ 

و شیرین، همراه اشک و لبخند هم باشیم.

بهترين دوره زندگی تان؟

دوران جبهه و جنگ 

تأثیرگذارترين فرد زندگی تان؟ 

در خانــواده پدرم کــه به رحمت خدا رفتنــد و دیگر همان 
بچه های مسجد که دوران نوجوانی و جوانی در ارتباط بودم.

به نظر شما چگونه می توان فرهنگ ايثار را منتقل 
کرد؟

اآلن در جامعــه ما همه چیز دست به دســت هم داده تا آن همه 
هم دلی، هم صدایی و همراهی های یک ملت در هشت سال دفاع 
مقدس فراموش شــود. اختاف نظرهای سیاسی باعث می شود  
بچه هایی که در جبهه و جنگ کنار هم بودند مقابل هم به ایستند 
و پرخاشــگری کنند. اآلن وقتی بــرای بچه هایمان از آن دوران 
تعریف می کنید، ســخت باور می کنند. وقتی مشکات جامعه را 

می بینند، باور برایشان سخت تر می شود. 
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صحبت پايانی

من نزدیک 25 سال در بیمارستان بودم. معموالً این طور جاافتاده 
کــه ایثارگر خودش برود در دفتر ایثارگــران خود را معرفی کند، 
اگر من نمی رفتم کسی یادی از ما نمی کرد! من رابط ایثارگران در 
بیمارستان را نمی شناختم!  شاید اگر در همه برنامه های ایثارگران 
دانشگاه شرکت می کردم به مراتب حالم بهتر بود. خدا به همکاران 
دفتر امور ایثارگران دانشــگاه خیر بدهد، چند بار برای اعزام ما به 
مشــهد مقدس تماس گرفتند و باعث شــدن تا همراه خانواده به 

زیارت حضرت امام رضا)ع( برویم.  





سید رمضان فتوحی    





 التماس و گریه کردم  تا به جبهه برم 

اندر بــالی سخت پدیــد آید
فضل و بزرگ مردی و ساالری  

آرام و بامتانت، ساده و صمیمی از خاطرات آن روزها می گوید.
ســید رمضان فتوحی، جانباز 60 درصد شــیمیائی که از ناحیه 
دســت وپا نیز دچار مصدومیت شده است. همت عالی و بلندش 
هرگز اجازه نداده مجروحیت او را از کار و تاش بازدارد،  او ادامه 
تحصیل داده و اکنون کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی است. 
باروحیه و نشــاط خاصی ورزش می کنــد. مربی فوتبال جانبازان 
منطقه 12 و 13 تهران است، در رشته تیراندازی صاحب مقام است 
و هر هفته به همراه همکاران کوهنوردی می کند. هم اکنون در پست 
مسئول  امور عمومی پزشکی هسته ای بیمارستان امام خمینی)ره( 
مشغول خدمت است و رمز موفقیت خود را متابعت از اخاص و 

ایمان پدر و مادر می داند.
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ضمن تشکر از شما لطفًا خودتان را معرفی کنید: 

 سید رمضان فتوحی متولد سال 1344 در روستایی به نام اونج 
که در لغت نامه به معنی گنج های پنهان اســت، از توابع  شهرستان 
اردســتان در استان اصفهان می باشم. تا ســال پنجم ابتدایی آنجا 
تحصیل کردم. اآلن مدرســه اش بسته شده است. همه خانوارها به 
شــهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند. ازنظر کشــاورزی قبًا رونق 

خوبی داشت و حدود صد خانوار زندگی می کردند...    
 پدرم کشــاورز بود. خانواده ما هشــت نفر بودیم. چهار برادر 
و دو خواهر. دوران ابتدایی در روســتا، یک معلم داشتیم که تمام 
مقاطع را تدریس می کرد. بیشتر هم کاسی ها به هم درس می دادند. 
همه چیز به تاش خود بچه ها بستگی داشت اگر استعدادی داشتند 
موفق می شدند. سال پنجم چون  امتحان نهایی داشتیم باید به شهر 

می آمدیم و امتحان می دادیم.
 دوران راهنمایی به شــهر اردستان آمدم ولی خانواده در روستا 
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بودند. من به اتفاق هم کاســی هایم یک اتاق گرفته بودیم و درس  
می خواندیم. دوران متوسطه در رشته برق در همان اردستان شروع 

به تحصیل کردم.
 در ســال 1360 تصمیم گرفتم به جبهه بروم. همه مقدمات را 
انجام دادم، در پادگان پانزده خرداد اردســتان نیرو زیاد آمده بود؛ 
نیروهــا را جدا می کردند. چون قد مــن خیلی کوتاه بود من را از 
صف بیرون کشیدند. گفتند شما هنوز کوچک هستی. گریه کردم، 
التماس کردم. نمی دانســتم چه کار باید کنــم. یک اورکت بزرگ 
متعلق به پدرم بود، آن را پوشیدم. دوباره رفتم در صف ایستادم که 
بزرگ نشان دهد. دوباره همان بنده خدا که من را دیده بود از صف 

بیرونم کشید و اجازه نداد بروم.   
 یک ســال صبر کردم، فکر می کنم حدود بیست و پنجم اسفند 
1360 بود که اعزام شــدم به کردســتان و تا ســه ماه بعد از عید 
کردســتان بودم. در عملیات آزادســازی روستاهای کردنشین که 
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دســت احزاب دموکرات و کومله ها بود شرکت داشتم یک سری 
از مناطق  آزاد شــد. خرداد 1361 برگشــتم و ادامه تحصیل دادم. 
در اردیبهشــت ماه سال 1362 به جبهه جنوب اعزام شدم و مدت 
چهار ماه در پادگان دوکوهــه پاس بخش تیپ 28 صفر نیروهای 
حفاظتی بودم و تقسیم نیرو و اعزام آن ها به خط مقدم و پشتیبانی و 
تدارکات نیروهای اعزامی از شهرستان ها را به عهده داشتم. در سال 

63 دیپلمم را گرفتم و با وقفه دوساله به سربازی رفتم.
 

چه سالی به سربازی رفتید؟

از فروردین ســال 1364 به مدت ســه ماه  در پادگان آزادشهر 
آموزش دیدم و تیرماه به منطقه  جنوب، بستان و تنگه چذابه اعزام 

شدم.
نیروی انتظامی اعزام به جبهه داشت؟ 

بله یک ســری پاسگاه های مرزی داشــت که در خطوط مقدم 
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مســتقر بودند و کارهای تاکتیکی انجام می دادیم و گشــت زنی 
می کردیم در دوازدهم مهرماه همان سال مجروح شدم.

چگونه مجروح شديد؟

از سمت دشمن خمپاره شلیک شد یک لحظه بی هوش شدم بعد 
متوجه شدم همگی مجروح شدیم.

زمانش را به ياد داريد؟

حدود ساعت دو بعدازظهر بود.

از وضعیت دوســتانی که با شــما مجروح شدند 
باخبريد؟ 

یک نفر از هم رزمانم که ترکش به گردنش خورده بود شــهید 
شد. یک نفر دیگر پایش قطع شد و یکی شون هم موجی شد. اون 
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موقع وضعیت خوبی نداشتم. هم دستم و هم پایم دچار مصدومیت 
شــده بود. حدود سی کیلومتر فاصله خط مقدم تا سوسنگرد بود. 
اوضاع امداد هم زیاد خوب نبود. ما رو همین جور انداختند عقب 
یک نیســان آمبوالنس تا رسیدیم بیمارستان سوسنگرد حدود دو 
ساعت طول کشید، زخم هایمان را هم نبسته بودند. آنجا فرماندهی 
خوبی نداشــت. راننده های آمبوالنس وقتــی مرخصی می رفتند 
برنمی گشــتند. چند ماهی که آنجا بودم چهارتا راننده آمبوالنس 
رفتند و برنگشتند. آن روز که ما مجروح شدیم آمبوالنس برانکارد 
نداشت همین جوری ما را انداختند پشت ماشین، راننده آمبوالنس 
هم نبود یکی از ســربازها نشست پشت ماشین و دو ساعت بعد 
که رسیدیم خون بدنم تخلیه شده بود. ساعدم هم شکسته بود، آتل 
گذاشتند گفتند خوب می شــود. در بیمارستان  وقتی که می رفتیم 
اتاق عمل، بی هوش شدم. حدود چهل وهشت ساعت بعد به هوش 

آمدم دیدم دستم را قطع کرده اند
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کجا عمل جراحی انجام داديد؟

در بیمارستان سوسنگرد...امکانات نبود که جراحی خوب انجام 
دهند.  رضایت گرفته بودند برای قطع کردن دستم)انگشــتم را 
گذاشته بودند روی استامپ و پای برگه  زده بودند.( درحالی که 

قبلش گفتند که دستم خوب می شود.
دو سه روز بیمارستان سوســنگرد بستری بودم بعد من را به 
اهواز فرســتادند و ازآنجا به تهران اعزام کردند، شــرایط خوبی 
نداشــتم  آن قدر خون از بدنم رفته بود و مســکن تزریق کرده 
بودند که حس و رمق نداشــتم.  روی برانکارد که خواستند مرا 
داخل هواپیما ببرند پرســتار همراهم متوجه شد که پشت پای 
دیگرم هم بریده و زخمش باز اســت کــه. همان جا بخیه زد و 
پانســمان کرد. از اهواز به بیمارستان فیاض بخش تهران منتقل 
شدم. یک هفته بســتری  بودم اما پزشکم را ندیدم. یک اسمی 

زده بودند باالی سرم به نام دکتر رادفر می گفتند دکتر خوبِی...
اوضاع بیمارستان فیاض بخش خوب نبود. یک هفته آنجا بودم 
نه دکتر آمد و نه آنتی بیوتیک دادند. همه زخم هایم عفونت کرد و 
بخیه های دستم هم باز شد. من نمی دانستم وضعیت پایم چگونه 
اســت. یک روز باز کردند پانسمان را عوض کنند دیدم ساق پایم 
شکســته و چند جا سوراخ بود. پســرعمه ام با بیمارستان شهید 

چمران)بیمارستان ارتش( هماهنگ کرد و به آنجا منتقل شدم.
 بسیار ضعیف شده بودم نمی توانستم بنشینم بیمارستان ارتش 
نظم و انضباط خوبی داشــت. دوازده شــب که بســتری شدم، 
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تماس گرفتند پزشــک متخصص آمد و زخم هایم را دید. گفت: 
کجا بودی و آنتی بیوتیک چــه می خوردی؟ گفتم فیاض بخش 
و هیچ قرصی نخوردم. تعجب کرد و گفت: باید پیگیری شــود. 
همان وقت آنتی بیوتیک تجویز کرد. پانزده روز طول کشــید تا 
عفونت هایم خوب شد. بعد دوباره به اتاق عمل رفتم و زخم هایم 

را دوختند. دو ماه در بیمارستان چمران بودم.

خانواده کی از مجروحیت شما مطلع شدند؟  

وقتی من را بــه اهواز آورده بودند بــرای انتقال به تهران به 
برادرهایم که ســاکن تهران بودند اطاع دادند. آن ها رفتند اهواز 
که مــرا به تهران منتقل کنند که روز بعد اعزامم به بیمارســتان 

فیاض بخش به تهران برگشتند.
بعد از دو ماه، فکر کنم برج نه بود از بیمارستان مرخص شدم. 
پایــم ترکش خورده بود چند بار گفتــم درد دارم. گفتند چیزی 
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نیســت به خاطر زخم هایت بوده انشا اهلل خوب می شوی. شب 
عید رفتم فوتبال خواستم شوت بزنم دیدم پایم حس ندارد، ول 
شده و بلند نمی شود. رفتم بیمارستان اصفهان گفتند؛ یک ترکش 
دیگر در اســتخوان پایم هســت و با یک ضربه شکسته است. 
یک ماه بســتری بودم. پایم درکشش بود، دوباره پاک گذاشتند 
و ترکش را درآوردند. البته پزشــک گفت از خوش شانسی شما 
بوده که شکســته چون بعدش ممکن بود، یک پایت کوتاه شود. 
یک مقدار اســتخوان با ترکش از بین رفته بود. شــش ماه روی 

ویلچر بودم و یک سال با عصا تا کم کم راه افتادم.   
ســال 1366 به حج مشــرف شدم. جمعه ســیاه اتفاق افتاد. 
ردیف جلو زائرینی بودم که با باطوم موردحمله وحشــیانه آل 
صعود قرار گرفتیم. همان ســال هم دانشگاه شرکت کرده بودم. 
رتبه ام زیر صد بود. منتهی وقتی آمدم گفتند باید انتخاب رشــته 
می کردی، زمانش گذشــته است. سال بعد دوباره کنکور دادم و 
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سال 1368 در رشته دبیری ریاضیات دانشگاه تربیت معلم تهران 
پذیرفته و مشــغول به تحصیل شدم. دو ترم خواندم با روحیاتم 
ســازگار نبود، تغییر رشته دادم و در رشته زبان و ادبیات فارسی 
مشــغول به تحصیل شدم. سال 1372 لیســانش گرفتم و سال 

1390 کارشناسی ارشدم را در همین رشته به اتمام رساندم.

زمانی که مجروح شديد روند درمانتان  به سختی  
طی شــد، آيا نیاز بــه اعزام به خــارج هم پیدا 

کرديد؟

ســال 1384 بود که وقتی ســرما می خوردم ریه هایم عفونی 
می شــد و همراه سرفه ترشحات خونی داشــتم. جدی نگرفتم 
و فکر می کردم مربوط به آلودگی هواســت، به دلیل سرفه زیاد 
به بیمارســتان ساســان مراجعه کردم پس از بررسی گفتند آثار 
گازهای  شیمیایی است. مدتی تحت درمان با اسپری بودم ولی 
نتیجه ای نداشــت  و حالم بد می شد. در ســال 1389 به آلمان 

جهت درمان اعزام شدم و شرایط جسمی ام بهتر شد. 

يادتان هست کجا شیمیايی شديد؟

منطقه عملیاتی بستان 

 از دوران حضور در جبهه خاطره ای داريد؟

وقتی اعزام شــدیم کردستان، رفتیم سقز. آنجا هم خیلی نیرو 
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اعزام کرده بودند. یک پزشــک و یک کارشناس آورده بودند که 
نیروهای باروحیه را جدا و برای آزادســازی مناطق اعزام کنند. 
کومله و دموکرات ها با ســربازها وحشــیانه برخورد می کردند 
مغزشــان رو درمی آوردند. دست و پاشــون رو به دو تا ماشین 
می بســتند و به دو طرف می کشیدند. یا از بلندی با دست و پای 

بسته پرتاب می کردند.
چند تا از بچه ها بااینکه دوست داشتند در عملیات شرکت 
کنند، لب هاشــون از ترس ترک خورده بود یک ســری از 
نیروها را جــدا کردند که آن ها بمانند برای پشــتیبانی، من 
و بقیه دوســتان اعزام شــدیم برای عملیات؛ در آن عملیات 
فرمانده ما و دو نفر دیگر شــهید شدند. روز بعد قرار بود از 
بوکان به سقز بیایم. آمبوالنس جا نداشت روی همین پیکرها 
عقب آمبوالنس خوابیدم. چهار نفر هم جلو نشســته بودند. 
جاده بوکان به ســقز کوهســتانی و پر از پرتگاه  بود. با یک 
مینی بوس فیات که ترمز خالی کرده بود شاخ به شــاخ شدیم، 
آمبوالنس از اون باال رفت تــه دره. آنجا معجزه خداوند را 
دیدم. از پنج نفری کــه در آمبوالنس بودیم هیچ کس صدمه 
ندید. وقتی از پرتگاه آمدیم باال و از آن باال به ماشــین نگاه 
می کردیــم خیلی کوچک به نظر می رســید... وقتی خداوند 
می گوید شیشــه را بغل ســنگ نگه مــی دارد واقعیت دارد. 
خداوند به خاطر شــهدا و یا بنــدگان خالصی که همراه ما 

بودند معجزه اش را نشان ما داد.
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زمانی که درگیر جنگ بوديد به بعدازآن هم فکر 
می کرديد؟

سن و سالی نداشتم که آینده نگر باشــم. آن روزها صداقت بر 
جو جامعه حاکم بود. همه باصداقت در مســیر تعیین شده حرکت 

می کردیم. 
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دوستان دوران جبهه و جنگ را می شناسید؟

یک هم کاسی داشتم که از بچگی تا دوران تحصیل باهم بودیم 
اآلن باهم دوستیم. دوران سربازی از هم جدا شدیم او رفت خارک 
و به جنوب اعزام شدم بعدها او کارمند بانک شد. باهم در ارتباطیم. 
فامیل هم هســتیم. سال دوم هنرستان ســیزده نفر بودیم که باهم 
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تصمیم گرفتیم برویم جبهه ولی یکجا نیفتادیم من رفتم کردستان 
اونها رفتن جنوب.

 
چه طور شــد که همگی باهم تصمیم گرفتید به 

جبهه برويد؟

اون روزها صداقت بر جامعــه حاکم بود. جو حاکم بر جامعه 
حال و هوای خاصی داشت، حس غیرت و وطن پرستی در وجود 
جوانان لبریز بود. رهنمودهای حضرت امام بســیار تأثیرگذار بود. 
بیگانگان هم علیه ایران تاش می کردند تا ایران و انقاب را از بین 
ببرند. ما سیزده نفر هم کاسی بودیم که تصمیم گرفتیم برویم و آن 
کاری که از دستمان ساخته است را انجام دهیم. من با یک نفر دیگر 
از هم کاســی ها رفتیم کردستان، بقیه رفتند جنوب. یادمِ اردستان 
شهر بزرگی نبود ولی توی یک روز چهل وچهار شهید آوردند. پنج 
تای آن ها هم کاسی های ما بودند، یک نفر دیگر هم اسیرشده بود. 
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از آن هفت نفر دو نفر دیگر سال بعد شهید شدند، شدیم پنج نفر...

وقتی می خواستید بريد خانواده مخالفتی نکردند؟

طبیعتاً مادرها خیلی احساســاتی هستند غیر از جبهه حتی یک 
مســافرت هم می خواستیم برویم اشک توی چشمشون بود. ولی 
مخالفتی کــه بگویند نرو... نه. فقط دعا می کردند که به ســامتی 

برگردیم.

کسی ديگر از اعضا خانواده جبهه رفته بود؟

برادر کوچک ترم در سپاه منطقه کردستان خدمت می کرد.

آن اخالص و ايثــار و فداکاری که در آن مقطع 
بود و شما به آن اشاره کرديد، اين روزها کم رنگ 
شــده، چه طور می توان آن فرهنگ را به نســل 

جديد منتقل کرد؟

اگر به چیزی به صورت بنیادی اعتقاد داشــته باشــیم و نیت و 
عملمان یکی باشــد. دیگران هم وقتی آن صداقت  و حسن نیت 
را ببینند خودبه خود قبول می کنند. اگر ریا توی کار باشــد و ظاهر 
و باطن یکی نباشــد جواب نمی دهد. بچه های ما به اعمال ما نگاه 
می کنند. واقعاً در تربیت بچه معتقدم بازور و فشار نمی شود. پسر 
من اول ابتدایی است عمًا می گوید هر کاری شما انجام دهی من 

هم همان کار را انجام می دهم.
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چه سالی ازدواج کرديد؟

ســال 1380 ازدواج کردم. همسرم خانه دار است. خدا را شکر 
دو فرزند دارم. دخترم کاس هشــتم و پسرم کاس اول دبستان 

است.

از کی وارد دانشگاه علوم پزشکی شديد؟

ســال 1366 در آزمون ورودی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
امتحان دادم و قبول شــدم. دو سه ماهی آنجا بودم. دوباره کنکور 
دادم، تهران قبول شدم، مأمور به تحصیل شدم و بعدازآن هم انتقال 
دائم گرفتم به دانشگاه علوم پزشکی تهران. شش سال بیمارستان 
امیراعلــم بودم، با مدرک دیپلم در پســت امــور مالی بعد آمدم 
دانشــکده پیراپزشکی و در پست آموزش فرهنگی خدمت کردم. 
از سال 1389 هم در بیمارستان امام در پست مسئول امور عمومی 

پزشکی هسته ای مشغول به خدمت هستم.

چه عواملی را در موفقیتتان مؤثر می دانید؟

پــدر و مادرم خیلی مؤثر بودند. اون راهی را که انتخاب کردند 
من هم تابعشــان شدم. مخلص تر و خالص تر از آن ها ندیدم. پدر 
و مادرم ســواد نداشتند. ولی بااین حال راهی را که انتخاب کردند 
پای بند بودند. صد در صد توانشــان را روی اعتقادشان گذاشتند. 
انســان های واقعاً مقیدی بودند. هرگز پایشان را از راه راست کج 

نکردند.
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برای سالمت روحی و جسمی تان چه می کنید؟

برای سامتی جسمی ورزش می کنم. سامتی روحی پنجاه درصد 
دست ماســت و پنجاه درصد بستگی به شــرایط زمانی و محیط 
جغرافیایی دارد. اون قسمتی که دست ماست می توانیم شادباشیم. 
خنده بر هر درد بی درمان دواست؛ و همچنین یاد خدا و صلوات 

برای انسان آرامش و سامت روحی فراهم می کند 

رشته ورزشی موردعالقه تان چیست؟

قبل از مجروحیت به فوتبال و کشتی عاقه داشتم. برای مسابقات 
کشوری کشــتی باید می رفتم اصفهان چون ســن کمی داشتم و 
امکانات نبود، میسر نشد. ولی فوتبال را قبل از اینکه سربازی بروم 
عضو باشگاه سپاهان شدم. دو تا مسابقه شرکت کردم و بعد رفتم 
سربازی. اآلن هفته ای یکی دو بار فوتبال بازی می کنم. یک شنبه و 
سه شنبه مربی تیم جانبازان منطقه 12 و 13 هستم. هفته ای یک روز 
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هم با همکاران بیمارستان امام کوه می رویم.

در تیراندازی هم صاحب مقامید؟

بله. توی فوتبال جانبازان هم دوازده ســال پیش انتخاب شدم 
برای اعزام به مسابقات اکراین. متأسفانه به علت آنفوالنزا نتوانستم 

حضور پیدا کنم.

بهترين دوران زندگی تان؟

بهترین دوره زندگی ام همین اآلن اســت که در خدمت شــما 
هستم. بهترین اتفاق زندگی ام آشــنای با همسرم بود و ایشان در 
طول این سال ها رفتارهای من را که ناشی از تبعات جنگ بوده و 
سختی ها و نامایمات را تحمل کرده و همیشه همراه و شریک و 

کمک حال من بوده است. 
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علی کاظمیان 





نسل ما، نسل طالیی انقالب هستند

نسل ما، نســل طایی انقاب هستند، ما به پشتوانه کسانی 
که در انقاب زحمت کشــیدند یک جریــان خیلی عظیم و 
تأثیرگذار را دیدیم و توانســتیم این فرصت را داشته باشیم تا 
انقاب را خوب ببینیم و بفهمیم و در وجودمان آن را نهادینه 

کنیم. 
جنگ که شروع شــد خطر بزرگی بود که انقاب را تهدید 
می کرد و راه دیگری غیر از جبهه رفتن نداشــتیم، یعنی تصور 
ما اصًا این نبود که می شود جبهه نرفت یا از انقاب حمایت 
نکرد، اصًا چنین تصوری وجود نداشت و خب در آن شرایط 

رفتن به جبهه برای ما خیلی کار معمولی بود و عجیب نبود.
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خودتان را معرفی کنید.

علــی کاظمیــان متولــد 18 شــهریور 1346 در تهران در 
محله بســیار قدیمی و اصیل به نام خیابان ایران هستم. چهار 
بــرادر دارم و فرزند چهارم خانواده هســتم. پدرم بازاری و 
عمده فروش پارچه و مادرم خانه دار بودند. سال 1371 زمانی 
که انترن بودم، به صورت کامًا ســنتی مادرم به خواستگاری 
همســرم رفت و عقد کردیم. حاصل این ازدواج هم دو دختر 
است، دختر بزرگم امسال سال سوم دانشگاه رشته معماری و 

دختر کوچکم کاس پنجم دبستان است

در مورد دوران تحصیل خود بفرمايید. 

دوران دانش آموزی را تا سال 1364 در مدرسه علوی درس 
خواندم. همان ســال رشــته پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران قبول شدم، سال 1371 فارغ التحصیل شده و به سربازی 
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رفتم. ســال 1374 امتحان دستیاری رشته رادیوتراپی دانشگاه 
شهید بهشتی پذیرفته شده و ســال 1377 فارغ التحصیل شدم. 
همان ســال تعهد خدمت خود را در انســتیتو کانسر به عنوان 
هیئت علمی شــروع کردم، طبق مصوبه آن زمان وزارت خانه 
نفرات اول بورد می تواند ســریع هیئت علمی شوند و من نفر 
اول بورد بودم، از سال 1378 هیئت علمی و استادیار شدم و تا 

اآلن که مشغول خدمت هستم.

چرا رشته پزشکی را انتخاب کرديد؟ 

 دو بــرادر بزرگ تــرم هــر دو پزشــک بودنــد، یکــی 
متخصص ارتوپدی هیئت علمی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
بیمارســتان امام حســین)ع( اســت و بــرادر بزرگ تر که 
 فرزند ارشــد خانــواده بود، در دوره انترنی شــهید شــد.
 من از بچگی به پزشکی خیلی عاقه وافر داشتم و فکر می کردم 
 غیر از پزشکی رشته دیگری نیست که باید در آن درس بخوانم.
 درباره فعالیت ها و سمت های اجرایی و پژوهشی خود بفرمایید:

 در کنکــور، رتبه اول ســهمیه خانواده شــهدا را کســب 
کــردم و معدلم در دوره پزشــکی عمومی جــزء ده درصد 
اول دانشــجوهای دانشــگاه علوم پزشــکی تهران بود، ولی 
خوشبختانه یا متأســفانه آن زمان که ما فارغ التحصیل شدیم 
برای ورود به دوره رزیدنتی ده درصد را برداشــتند؛ بنابراین 
 به ســربازی رفتم. در دوره تخصصی شاگرداول بورد شدم.
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 در بیمارســتان امام خمینــی)ره( تقریبًا چهار ســال و نیم 
رئیس انســتیتو کانسر بودم که با شــروع ریاست دانشگاهی 
دکتر جعفریان و تغییر شــیوه مدیریت مجتمع بیمارســتانی، 
ایشــان در حق من لطف کردند و اجازه دادند از این سمت 
کناره گیری کنم. در حال حاضر چهار ســال اســت که مدیر 
گروه رادیوتراپی در دانشگاه هستم؛ و از سال 1388 دانشیار 

شدم.

اولین بار چه سالی به جبهه رفتید؟

تا قبل از ورود به دانشــگاه به جبهه نرفته بودم. ســال 1364 
تا 1368 چهار ســال آخر جنگ و در بحبوحه و اوج جنگ بود 
که به دانشگاه آمدم. در دانشگاه گروه های پزشک یاری تشکیل 
می شــد و از دانشجوهای داوطلب پزشــکی ثبت نام می کردند، 
مــن هم تــرم اول و دوم ثبت نام کردم و آموزش های پزشــک 
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 یاری را گذراندم و به عنوان پزشــک یار چند بار به جبهه رفتم.
 اولین بار ســال 1365 و عملیات والفجر 1 در منطقه پیران شهر 
بود. ما فقــط در زمان های عملیات اعزام می شــدیم، چند روز 
بودیم و بعد از عملیات برمی گشــتیم. در پیرانشــهر، در جبهه 
جنوب در عملیات کربای 5 و عملیات مرصاد حضور داشتم.

با توجه به اينکه برادر شما شهید شده بوديد، زمان 
رفتن به جبهه خانواده مخالفت نکردند؟

 نــه اصًا هیچ کس مخالفت نکرد. بــرادرم که هیئت علمی و 
ارتوپد بیمارســتان امام حسین)ع( است جزء صدنفری بودن که 
در تیم اضطراری جنگ بودند، برادر دیگری که از من بزرگ تر و 
پزشک نیست، بعد از دوران دبیرستان به علت انقاب فرهنگی 
و تعطیلی دانشــگاه ها به ســربازی رفت و از بیست وچهار ماه 
بیســت ماه را در خط مقدم بود؛ بنابراین جبهه رفتن در خانواده 
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ما چیز عجیبی نبود که من بخواهم برای رفتن تاشی کنم.

چرا می خواستید به جبهه برويد؟ 

 مــا در محله قدیمی و اصیلی در تهران بــه نام خیابان ایران 
زندگی می کردیم. امام خمینی)ره( که از خارج تشریف آوردند 
در مدرســه علوی اقامت کردند. فاصله مدرســه تا منزل ما ده 
دقیقه پیاده بــود. در تعداد قابل توجهی تظاهرات قبل از انقاب 
شــرکت می کردیم، درواقع ما انقاب را از خودمان می دانستیم 
و ســعی تاش کردیم این انقاب اتفاق بیفتد. ما از دوردســتی 
بر آتش نداشــتیم بلکــه در بطن قصه بودیــم و وقتی انقاب 
 شــد، همچنان فکر می کردیم که باید از انقاب نگهداری کرد.
 جنگ که شــروع شــد خطر بزرگی بود که انقــاب را تهدید 
می کــرد و راه دیگری غیر از جبهه رفتن نداشــتیم، یعنی تصور 
ما اصًا این نبود که می شــود جبهه نرفت یا از انقاب حمایت 
نکرد، اصًا چنین تصوری وجود نداشــت و خب در آن شرایط 
 رفتــن به جبهه برای ما خیلــی کار معمولی بود و عجیب نبود.
 : راجــع بــه فعالیت های قبــل از انقاب خــود توضیح دهید
 من ســیزده، چهارده ســالم بود که انقاب شد، یعنی در زمان 
انقاب نه ســنم باالبود که بخواهم مثل بعضــی مبارزان دنبال 
فضاســازی و جریان سازی باشم و نه آن قدر سنم کم بود که از 
اتفاقات درکی نداشته باشم. نسل ما، نسل طایی انقاب هستند، 
ما به پشــتوانه کسانی که در انقاب زحمت کشیدند یک جریان 
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خیلی عظیــم و تأثیرگذار را دیدیم و توانســتیم این فرصت را 
داشته باشیم، از بیرون این جریان را نگاه کنیم، انقاب را خوب 
ببینیــم و بفهمیــم و در وجود ما نهادینه شــود، بعد انقاب که 
جنگ شــد ما فکر نمی کردیم کار دیگری بتوانیم کنیم جز اینکه 

به جبهه برویم.

خاطرات دوران جبهه خود را بفرمايید.

 خاطره خاصی ندارم. ما در جبهه پزشک یار بودیم. من هیچ وقت 
خط مقدم نرفتم و در بیمارستان صحرایی یا نقاهتگاه بودم. وضعیت 
مجروح هایی که آنجا بودند ثابت و تقریباً عادی بود. فکر می کنم 
در عملیات کربای 5 در شوشتر در نقاهتگاه بودم، کمپ بزرگی 
بود و مدتی در اهواز در گلف)پایگاه منتظران شهادت( که دو سوله 
بزرگ برای مجروحان شــیمیایی داشت. من اولین بار مجروحان 

شیمیایی را آنجا دیدم.
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در دوران جنــگ به اين فکــر می کرديد بعد از 
جنگ چه اتفاقی می افتد؟

 خیر. من مقلد امام خمینی)ره( بودم و ایشان می فرمودند، ما مأمور 
به وظیفه هستیم نه مأمور به نتیجه. در زمان جنگ بخصوص اوایل 
و اواسط جنگ حداقل افرادی که من با آن ها در ارتباط بودم تصور 
اینکه در آینده چه اتفاقی می افتد را نداشــتند و یک جریان بسیار 
 بزرگی حرکت می کرد و همه داشــتند با آن جریان جلو می رفتند.
 دو راهپیمایی خیلی بزرگ قبل از انقاب در تاسوعا و عاشورا سال 
1357 اتفاق افتاد، من یازده، دوازده ساله بودم، صبح آن روز صبحانه 
خوردم، وصیت نامه ام را نوشــتم، در جیبم گذاشتم و به راه پیمایی 
رفتم. ما شش نفر در خانواده همه وصیت نامه هایمان را نوشتیم، رفتیم 
و می دانستیم که ممکن است دیگر برنگردیم. الحمداهلل که برگشتیم 
ولی با توجه به شرایطی که بود، بدون تصور اینکه رفتیم برنگردیم 
 چه می شــود یا برویم برگردیم چه می شــود، حرکت می کردیم.
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 آن زمان باید در راهپیمایی شرکت می کردیم، جنگ هم همین طور 
بود آن زمان باید می رفتیم که خدا را شــکر رفتیم. اآلن بسیاری از 
جوانــان ما نتیجه گرا شــدند، کار خیلی خوبی هم انجام دهند به 

نتیجه کار فکر می کنند.

با شنیدن خبر پذيرفته شــدن قطعنامه چه حسی 
داشتید؟

 اواخر جنگ مردم خســته شــده بودند. جنگ طوالنی شــده 
و تمــام منابع مادی کشــور اعم از منابع انســانی و غیرانســانی 
صــرف جنگ شــد. ولی بــا تمام این تفاســیر وقتــی قطعنامه 
 598 پذیرفته شــد، احســاس خوبی حداقل به من دســت نداد.

 در خاطرات آقای رفسنجانی وجود دارد که می گفت  ما رفتیم با 
امام خمینی)ره( صحبت کردیم و قرار شد قطعنامه 598 را بپذیریم، 
من به امام خمینی)ره( گفتم شما قطعنامه را نپذیرید، اجازه بدهید 
من بپذیرم و بعد شما من را اعدام یا مجازات کنید که این پذیرش 
قطعنامه 598 به اسم شما نوشته نشود ». این حرف یعنی چه؟ یعنی 
 احساس می شــد پذیرش قطعنامه 598 بین مردم مقبولیت ندارد.

 من فکر نمی کنم هیچ کس دیگر جای امام خمینی)ره( می توانست 
این گونه مردم را رهبری کند. مردم هشــت سال را در این جنگ 
با آن مکافات و زحمت هایی که وجود داشــت سپری کنند. ولی 
این شرایط را مردم به راحتی تحمل کردند، نه تنها تحمل می کردند 
بلکه حمایت می کردند. برای نســل ما حداقل آن هایی که مثل من 
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فکر می کردند و رهبری امام را قبول کرده بودند، امام خمینی)ره( 
همه چیز بود، ایشــان می فرمودند جنگ می گفتیم ما هم می گفتیم 

جنگ، می فرمودند صلح، می گفتیم صلح.

از دوستان آن زمان کسانی هستند که هنوز باهم 
در ارتباط باشید؟

 دکتــر جعفریــان از دوســتان بســیار قدیمی من اســت؛ 
مــا از کاس اول دبســتان در یک مدرســه بودیــم و فاصله 
منزلمان تقریبــًا ده دقیقه پیاده روی بــود و از همان زمان باهم 
 دوست هســتیم. ســابقه رفاقت ما باهم بســیار قدیمی است.
 از دوســتان دیگر دکتر ســعید کاظمی است، البته او به صورت 
رزمی به جبهه می رفت و مجروح هم شد. اعزام های ما این گونه 
نبود که یک گروه همیشــه باهم برویم؛ هــر دفعه عده ای باهم 

بودیم و اعضا متفاوت بودند.

به نظر شــما چطور می توان فرهنــگ ايثار را به 
نسل های جديد منتقل کرد؟

 یــک اتفــاق بزرگی زمان انقاب افتاد، کســی پیدا شــد 
به اســم روح اهلل موســوی خمینی)ره(« که تمــام وجودش 
را مخلصانــه بــرای انقاب گذاشــت. خدا تبــرک و تعالی 
به واســطه ایــن اخاص یــک ملــت را مرید او کــرد. اگر 
علــی کاظمیان یک میلیونی ام اخاص امام را داشــته باشــد، 
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 یک میلیونــی ام از ملت دنبــال او خواهند آمد، شــک نکنید.
 داستانی را در روزنامه ای خواندم خیلی جالب بود، نوشته بود  
من رفیقی داشــتم که شهید شد، زمان جنگ بنزین کوپنی بود 
تا چند سال بعد مدت کوتاهی کوپن را برداشتند، سپس مجدد 
کوپنی شــد. مدتی که کوپن را برداشته بودند این دوست من 
می خواست ماشین خود را بفروشد و به من سپرد این کار را برای 
او انجام دهم. روزی با من تماس گرفت که ماشین را نفروش، 
علت را که پرســیدم، گفت من خبردار شدم بنزین می خواهد 
کوپنی شود و اگر کوپنی شود، قیمت ماشین ارزان شده و کسی 
که ماشین من را خریده مغبون می شود. صبر کن این اتفاق که 
 افتاد، بعد آن زمان ماشین من را بفروش که خریدار ضرر نکند».
 اگــر تعــداد قابل توجهی افراد بــا این ویژگی پیــدا کردید، 
ایثــار خودبه خــود نهادینــه می شــود. همه چیــز درســت 
می شــود، به شــرطی که این افراد شاخص باشــند نه کسانی 
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کــه خبردار می شــوند امروز قــرار اســت دالر افزایش پیدا 
 کنــد، تمــام زندگی شــان را می فروشــند دالر می خرنــد.
 تربیت کردن جامعه و انســان ها بیشــتر از آنکــه احتیاج به 
فعالیت داشــته باشــد، احتیاج بــه مربی های مهــذب دارد. 
افرادی که خودشــان را ســاخته باشــند، می تواننــد مربیان 
 خوبی برای دیگران شــوند، این را هم در نظر داشــته باشید

افراد آن نسل قوی نبودند، قوی شدند.
در احواالت شــهیدی خواندم که ایشان از الت های زمان شاه 
بــود که تمام بدنــش را خال کوبی کرده بود، بــه جبهه رفت و 
ازخداخواســته بوده وقتی جنازه اش بازمی گردد این طور نباشد. 
میگویند زمان شهادتش تمام بدنش سوخته بود و فقط صورتش 
مانده بود. شــخصیت امام خمینی)ره( بی نظیر بود قابل مقایسه با 
هیچ کس نیست که توانسته بود هم چین تأثیری روی افراد داشته 

باشد.

عوامل موفقیت و پیشرفت خود را بفرمايید.

 در خانــواده ما درس خواندن خیلی ارزش بود، پدر و مادرم 
عاقه داشــتند ما همه درس بخوانیم. همین طور هم شــد اآلن 
چهار پسری که هستیم، دو پزشک و دو مهندس هستند. در این 
امــر، نقش پدر و مادرم خیلی مهم بود و البته دعاهای مادرم که 
هنوز هم بشــدت برای ما دعا می کند و دعاهای ایشان است که 

به هر جا ما می رسیم.
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ورزش می کنید؟ به چه ورزشی عالقه داريد؟

پیاده روی می کنم، از خانه تا ایســتگاه مترو بیست دقیقه پیاده 
اســت صبح ها و عصر پیاده می روم، این عمده ورزشی است که 
انجام می دهم. هیچ وقت ورزشــکار حرفه ای نبوده ام. از شنا بدم 

نمی آید. کوه نوردی را خیلی دوست دارم.
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     عبدالرضا محمدیان 





 

در اردو  به جبهه و رزم عالقه مند شدم

لطفاً خودتان را معرفی کنید؟

عبدالرضــا محمدیان هســتم، در ســال 1346 در خانواده ای 
مذهبی در شهر سمنان به دنیا آمدم. پدرم در قید حیات نیستند و 
در جوار رحمت الهی آرمیده اند ولی مادرم خوشبختانه سایشون 
بر روی ســرما هست. ما یک خواهر و سه برادر بودیم که یکی 

از برادرانم به فیض شهادت نائل شدند. 
در سال 1374 ازدواج کردم و یک دختر و یک پسردارم. پدرم 
فردی مذهبی و مقید به رعایت مسائل مذهبی و احکام اسامی 
بود. خانواده ما قرآنی بود و برنامه تاوت قرآن و آموزش قرآن 
در خانــواده مــا برقرار بود و هرروز صبح پــدرم قرآن تاوت 
می کرد و مــا را توصیه به انجام آن می نمــود. از همان کودکی 

به واسطه خانواده با مسائل مذهبی و مسجد آشنا شدم. 
پدرم کارمنــد آموزش وپرورش بود. در قبل از انقاب اخوی 
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بزرگ مــا در کاس های مذهبی و عقیدتی شــرکت می کرد و 
با گروه های اســامی همکاری داشت و کتاب های استاد شهید 
مطهری و دکتر شــریعتی را مطالعه می کرد. بــرادر دوم نیز در 
دوران مبارزات انقاب و تظاهــرات خیابانی حضوری فعال و 
مؤثر داشتند و بارها توســط مأموران رژیم پهلوی دستگیر شد 
و بعد از پیروزی انقاب در دفاع از اصول انقاب و حراســت 
از آرمان های پاک شــهدا در مقابل گروهک های انحرافی اوایل 
انقــاب ایســتادگی نمودند و مکرر مورد ضرب و شــتم قرار 
گرفتنــد. قاری قــرآن بود و کاس های آموزش قرآن داشــت. 
ایشان در ســن 19 سالگی در سال 1362 در عملیات والفجر 4 
شهید شدند. من در آن زمان 16 ساله بودم. اکنون برادر کوچکم 
برنامه های قرآنی را ادامه می دهند و قاری قرآن و مسئول کانون 

قرآن و عترت است، خواهرم نیز داور قرآن است.
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دوران ابتدايی و راهنمايی و دبیرســتان خود را 

چگونه گذرانده ايد؟   

دوران ابتدایی را در مدرسه صادقیه سمنان بودم و راهنمایی را در 
مدرسه توکلی طی کرده و علی رغم عاقه به رشته تجربی دوران 
تحصیات متوسطه را به دلیل انقاب فرهنگی که منجر به تعطیلی 
دانشگاه ها شده بود به هنرستان رفتم، اکثر دانش آموزان هنرستان 
از بهترین ها بودند. به طوری که برای ورود به هنرستان باید امتحان 
ورودی می دادیم. آن موقع بهترین رشــته هنرستان برق بود، رشته 
برق)الکتروتکنیک( را انتخاب کردم. ولی خاطرم هســت به دلیل 
عاقه زیادی که به رشته تجربی داشتم هم زمان کتاب فیزیولوژی 

گایتون را هم می خواندم.
درنهایت هنرســتان را به اتمام رساندم و دیپلم گرفتم و بعد در 
دانشــگاه صنعت آب و برق و در رشــته مهندسی برق کاربردی 
شروع به تحصیل کردم. بعد از مدتی به علت مشکات استخدامی 
انصراف دادم و باهمت زیاد شــروع به خواندن کتاب های رشــته 
تجربی کردم در کنکور ســال 1369 شــرکت کردم و در رشــته 
پزشکی سمنان قبول شدم. در ســال 1378 فارغ التحصیل شده و 
بافاصله برای طرح خارج از مرکز و روستا به شهرستان گرمسار 
رفتم و به عنوان کارمند نظارت بر درمان مشغول بکار شدم. هم زمان 
در مراکز بهداشــتی و درمانی مناطــق ارادان. داورآباد و ایوانکی 
مشــغول طبابت بودم. در سال 1380 به عنوان مدیر بیمارستان امام 
خمینی شهر گرمسار منصوب شــدم و در سال 1385 به دانشگاه 



76

 / شمـاره 10/  زمستان 98  

علوم پزشکی تهران منتقل شدم و مسئولیت راه اندازی اتوماسیون 
اداری به این جانب سپرده شد در حال حاضر نیز در دانشگاه مسئول 

دبیرخانه الکترونیک هستم.

چه شد که پزشکی را انتخاب کرديد؟

از کودکی به پزشکی عاقه مند بودم و خانواده بنده هم عاقه مند 
بودند که یک فرزندشان پزشک شود.

از فعالیت های علمی و پژوهشــی و فرهنگی تان 
برای ما بگويید؟

با مجله خانواده ســبز ارتباط داشــتم و در موضوعات مختلف 
مقاله می نوشتم و یک سری کارهای پژوهشی به صورت تحقیقات 
گروهی انجام دادیم بیشــتر در رابطه با جنگ و عملیات نظامی و 

تأثیر قرآن بر کاهش درد و درمان بیماران بود.
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چگونه به جبهه رفتید؟

 در ســال ســوم راهنمایی به عنوان دانش آموز ممتاز برای اردو 
تفریحی به پایگاه نظامی شــهمیرزاد ســمنان اعزام شدم و دانش 
آموزان باید آنجا کشــیک می دادند و آموزش های اولیه عقیدتی و 
نظامــی می دیدند. در آنجا بود که به جبهه و رزم عاقه مند شــدم 
وقتی از اردو برگشتم در بهار سال 1361 تحت عنوان اردوی دانش 
آموزان ممتاز به منطق عملیاتی اعزام شدیم که هم زمان با عملیات 
فتح المبین بود و از نزدیک شــاهد دالوری ها و شــجاعت های 
رزمندگان اسام بودم. در تابستان سال 1361 در بحبوحه عملیات 
رمضان برای آموزش نظامی به همراه برادرم محمدرضا به پادگان 
نظامی امام علی شهرســتان دامغان اعزام شــدیم. در روز اول به 
علت صغر سن و جثه کوچک من را اعزام نکردند روز بعد من با 
رضایت خانواده به همراه چند نفر از دوســتان به پادگان آموزشی 
امام علی دامغان اعزام شدیم. فرمانده پادگان که ما را دید ناراحت 
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شد و گفت چرا این بچه ها را آوردید. این ها بچه هستند توان بلند 
کردن اسلحه را ندارند. ما اصرار زیادی کردیم که بمانیم لذا مسابقه 
دو برگزار کردند چون من اول شــدم من را نگه داشتند و بقیه را 

بازگرداندند.  
 آموزش بارزم و پیاده روی شــبانه، اسلحه و جنگ افزار شناسی 
و طریقه نبرد با دشــمن در شــب  و روز و پیاده روی، دویدن و 
گذشتن انواع موانع شروع و باکار عملی با انواع اسلحه و مهمات 
جنگ افزارها ادامه یافت. مدت زمان آموزش 15 روز طول کشــید. 
در این مدت از غذا و خواب مناسب خبری نبود و محیط اردوگاه 
پر از پشــه و حشــرات موذی بود برای نمونه چند خاطره را بیان 

می کنم:
-  یادم هست که برای آموزش قطب نما ما را دریک مسیر بیابانی 
رملی گرم و طوالنی رها کردند و گفتند غذای شما در نقطه هدف 



79

هواداران عشق الهی

قرارداد بعد از طی مســیر طوالنی طبق گرا داده شده متوجه شدیم 
که مسیر را اشتباهی رفته ایم و از غذا خبری نیست مدتی گذشت 
تا مربی آموزش، ما رو پیدا کرد و دستور داد که مسیر را برگردیم، 
آن قدر خسته گرسنه و تشنه بودیم که دیگر توان راه رفتن نداشتیم 
و گاهی خود را روی شن ها می کشیدیم. در نهایتاً با سختی فراوان 
به پایگاه رسیدیم و گفتند چون خیلی خسته شدید و شرایط سختی 

را گذرانده اید نصف قمقمه آب و یک عدد خرما دادند.
- یــادم می آید یک بار به ما گفتند فردا نهار کباب اســت برای 
همین شــام نان خشــک دادند، صبح زود هم ما را برای آموزش 
انواع خیزها به منطقه سبز و علف زاری بردند ابتدا به ظاهر مشکلی 
وجود نداشــت ولی بعد از چند تا خیز وارد لجن زار شــده و در 
لجن غوطه ور شدیم، شرایط خیلی ســختی بود. درنهایت وقتی 
برگشــتیم به ما نهار ندادند و شــب هم با غذای خیلی ساده از ما 
پذیرایی کردند، چون لباس هایمان آلوده به لجن و گل بود پشه ها 
به ما حمله کردند و ما را مورد نوازش قراردادند. لباس های نظامی 
خود را شستیم و لباس شخصی پوشیدیم. در نیمه های شب خشم 
شبانه زدند و بابت پوشیدن لباس شخصی دیگر مورد  تنبیه شدید 

)سینه خیز در خاک( قرار گرفتیم.
- در حین آموزش، عملیات رمضان آغاز شد و ما از طریق رادیو 
اطاع پیدا کردیم. تابستان بود و محل استقرار ما در داخل یک سوله 
بزرگ بود در نیمه یکی از شــب ها که استراحت می کردیم ناگهان 
یک صدای مهیبی بگوش رســید و من سراسیمه از خواب پریدم 
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و برادرم را بیدار کردم و پوتین به دســت به سمت درب خروج 
دویدیم و دیدیم که دودی سفیدرنگی)گاز اشک آور( جلوی درب 
را پوشــانده است و درب قفل اســت به سوی درب مقابل دویدم 
و دیدیم که آن درب هم قفل اســت لذا دچار گازگرفتگی خیلی 
شدید شدم و بعدازآن شیشه ها را شکستیم و در را باز کردیم تنگی 
نفس شدیدی پیداکرده بودم و بر روی زمین غلط می زدم و مربی 

می گفت مقاومت کنید تا آبدیده شوید.
- یک  شب بعد از شروع خشم شبانه در تاریکی با پای برهنه به 
سمت تپه های اطراف فرار کردیم سطح تپه پر از سنگ و خار بود 
و موجب جراحت پاهایمان شد. با بلندگو به ما می گفتند برگردید 
ولی ما از ترس این کار را نمی کردیم وقتی برگشــتیم پاهایمان پر 
از خار شــده بود و تا مدتی داشتیم از پاهایمان خار درمی آوردیم. 
بعد از 15 روز آموزش به خانه برگشــتم. آن قدر الغر شــده بودم 
و صورتم از نیش پشــه آزرده شــده بود که خانواده در ابتدا مرا 
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نشناختند.
بعد از چند روز به منطقه عمومی خرمشهر اعزام شدیم، عملیات 
رمضان پایان یافته بود. در حوالی پاســگاه زید زیرخط مرزی و در 
خط پدافندی منطقه عملیاتی رمضان مستقرشیم. دمای هوا خیلی 
زیاد بود چیزی حدود 50 درجه. طبعاً داخل سنگرها هم گرم بود، 
هیچ راهی برای خنک شدن نبود غیرازاینکه داخل سنگر بمانیم و 
در آن پناه بگیریم تا از تابش مســتقیم آفتاب درامان باشیم. بعد از 
مدتی برای عملیات محرم به منطقه دشت موسیان و دشت عباس 
اعزام شــدیم، البته برادرم به خاطر عفونت شدید چشم همراه من 
نبود و به پشــت جبهه منتقل شــد، ابتدا به عنوان حمل مجروح و 
سپس به عنوان تک تیرانداز در 3 مرحله عملیات محرم در تپه های 
قاویزان شــرکت داشــتم. در این عملیات دچار موج گرفتگی با 
عوارض تهوع و اســتفراغ و سرگیجه شدید شــده بودم. بعد از 

عملیات محرم پیگیر درس و مدرسه شدم
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در 28 آبان ســال 1362 برادرم در عملیات والفجر 4 در سمت 
تیربارچی به شهادت رسید، ایشــان شاگرد ممتاز و قاری قرآن و 
ورزشــکار حرفه ای بود. بعد از عملیــات والفجر 4 جبهه ها آماده 
عملیات خیبر می شــد. پدر و مــادرم از رفتن من به جبهه راضی 
نبودند چون هنوز پیکر برادر شــهیدم بازنگشته بود. بااین حال من 
اصرار به اعزام داشــتم مادرم دستم را گرفته بود و التماس می کرد 
که نروم درنهایت با دخالت آیت اهلل شاه چراغی)رئیس بنیاد شهید 

وقت( من از اعزام منصرف شدم. 
بعــد از عملیات خیبر در اعزام مجــدد نیرو علی رغم مخالفت 
خانواده، ســاکم را برداشــتم و زیر صندلی های اتوبوس خودم را 
پنهــان کردم و به جبهه اعزام شــدم. خانواده تــا مدتی دنبال من 
می گشتند و مرا پیدا نمی کرد. این بار به جزایر مجنون رفتیم و در 
خط پدافندی عملیات خیبر مستقر شدیم. عراق جزایر را شدیداً زیر 
آتش توپخانه گرفته بود و با انتقال آب از رودخانه اروند به جزایر 
عمًا منطقه را بــه دریاچه و باتاقی بزرگ تبدیل کرده بود. فقط 
چند جــاده خاکی بیرون آب مانده بود که به جاده 1،2،3 معروف 
شده بود و نیروها با کندن حفره هایی تونل مانند در کناره های جاده 

خاکی از آن به عنوان سنگر استفاده می کردند. 
از ادغام نیروهای داوطلب بســیجی سه استان سمنان، مرکزی 
و قــم تیپ علی ابن ابیطالب را تشکیل شــده بود و بعداً تبدیل به 
لشکر شد و فرمانده تیپ شــهید مهدی زین الدین بود، وارد خط 
پدافندی شدیم، عراق جاده ها و منطقه را شدیداً زیر آتش توپخانه 
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و بمباران گرفته بود، برای تردد و گرفتن غذا و تدارکات و پدافند 
از کانالی که روی جاده کنده بودند اســتفاده می کردیم، کار پدافند 
جزیره خیلی سخت بود و تعدادی از بچه ها در آنجا شهید شدند. 
ما مکان درستی برای استراحت نداشتیم و نشسته می خوابیدیم. بعد 

از بازگشت از جبهه درسم را ادامه دادم.
سال 1365 مجدداً به جبهه اعزام شده و در پایگاه حمیدیه اهواز 
مستقر شدیم. در تابستان همان سال به دنبال حمله نیروهای عراقی 
به شهر مهران و اشغال شهر، شبانه به منطقه عملیاتی مهران اعزام  و 
داخل یک تنگه مستقر و آماده حمله شدیم. دشمن برای حمله و 

اشغال کرمانشاه خود را آماده کرده بود.
توجیهات الزم انجام شد و شبانه وارد منطقه عملیاتی شدیم، 
تانک های دشــمن به صف و آماده حمله بودند درگیری بســیار 
شدیدی شروع شد. آسمان سیاه شب توسط منورها روشن شده 
بود و دشــمن بشــدت آتش می ریخت و از هر سو گلوله های 
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رســام تیربارها و تانک های عراقی به ســمت ما شلیک می شد 
و موجب زمین گیر شــدن نیروها شــده بود. باید به هر ترتیبی 
شده آتش تیربارها خاموش می شــد. من آر پیچی زن بودم لذا 
نور آتش تیربار را نشــانه گرفته با اولین شلیک آر پیچی تیربار 
یکی از سنگرهای عراقی خاموش شد و به دنبال آن شلیک های 
متعدد به سوی سنگرهای عراقی خصوصًا تانک ها داشتم و موفق 

به انهدام تعدادی از آن ها شدم.
هوا در حال روشن شدن بود و فقط سه نفر سالم مانده بودیم و 
در اطراف ما همه مجروح یا شهید شده بودند، باید سریعاً خود را 
برای پاتک دشمن آماده می کردیم لذا با سرنیزه و کاه خود شروع 
به حفر ســنگر کردیم. در همین حین انفجار شــدیدی در پشت 
ســرمان اتفاق افتاد که به نظرم انفجار موشک آر پیچی 11 بود و 
ترکش آن به پشتم اصابت کرد و خونریزی شروع شد و احساس 
کردم دست چپم ازکارافتاده ولی با دست دیگر به کندن ادامه دادم 
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تا نیروهای تازه نفس رســیدند. پیکر شهدا روی زمین مانده بود و 
تعدادی از آن ها به دســت عراقی ها افتــاده بود عراقی ها خیلی از 
پیکرها را مثله کرده و با تله انفجاری آن ها را آماده انفجار کردند تا 

هنگام تخلیه پیکرها تلفات انسانی بگیرند.
وقتی به عقب برگشــتم به کسی نگفتم که مجروح شدم لباسم 
خونی بود لذا فرمانده دســتور داد اسلحه را از من تحویل گرفته 
و برای مداوا به بهداری فرســتادند. هنوز این ترکش مرا همراهی 
می کند. برای استراحت تجدیدقوا نیروها را به شهرستان فرستادند.

با بازگشــت نیروها به منطقه، جبهه ها آماده عملیات کربای1 
برای آزادســازی مهران می شد در آن عملیات مهران آزاد شد البته 
حوادث و اتفاقات مختلفــی در این عملیات برایم اتفاق افتاد که 

مجال بیان آن ها نیست.
بار دیگر در زمســتان ســال 1365 برای عملیــات کربای4 
اعزام شــده و وارد واحد اطاعات و عملیات تیپ مستقل12 قائم 
استان سمنــــان شدم. با تشکیل این تیپ مستقل، عمًا از لشکر 
علی ابن ابیطالب منفک شده بودیم. در حوالی شهر دزفول بچه ها 
را بــرای آموزش اصول اطاعات و عملیات و غواصی، بلم رانی، 
هدایت گردان ها و... به سد کتوند و سد دز بردند؛ و با نزدیک شدن 
به عملیات کربای4 به صورت مخفیانه وارد خرمشهر شدیم و در 
خانه ای به صورت محرمانه کار توجیه منطقه عملیاتی شــروع شد 
و به دلیل نزدیک بودن زمان عملیات، امتحان کنکور ســال 1365 
را از دست دادم. چند روز مانده به عملیات، شهر خرمشهر مکرراً 
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توســط هواپیمای عراقی که عمدتاً توپولف بودند بشدت بمباران 
می شد)احتماالً عملیات توسط ســتون پنجم لو رفته بود( بنده و 

تعدادی از دوستان یک مقداری شیمیایی شدیم.
عصر روز قبل از عملیات کربــای 4 خطوط پدافندی محور 
شلمچه توسط عراقی ها بشــدت زیر آتش بود و بمباران هوایی 
مکرراً صورت می گرفت، شــب عملیات من به عنوان پیک تیپ 
به فرمانده تیپ معرفی شدم و قرار شد رمزهای جدید مخابراتی 
عملیات را به خطوط جلو و به معاون عملیات تیپ برسانم)چون 
رمزهای قبلی لو رفته بود(. ورقه های رمز را داخل بادگیر گذاشته 
و در میان آتش شــدید دشمن شروع به دویدن مسیر حدود یک 
کیلومتری به ســمت سنگر معاون تیپ کردم. عراقی ها با خمپاره 
120 منطقــه را می زدند و زمین زیر پایمان می لرزید، بچه ها روی 
جاده ها شــلمچه و نهرخین شدیداً درگیر شده بودند، فرماندهان 
گردان ها مکرراً از سختی عملیات و شهید شدن بچه ها با بی سیم 
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گزارش می دادند. نیروهای اطاعات و عملیات به همراه نیروهای 
گردان ها با عراقی ها درگیر شــده بودند اما عملیات با شکســت 
روبه رو شد و صحنه عملیات کربای واقعی بود، یکی از فرمانده 
گردان ها در لحظات آخر قبل از شهادت شروع کرد به زمزمه)الله ها 
پرپر شدند، شهیدان بال گشودند و پرواز کردند( و کم کم صدایش 

قطع شد. فرماندهان بشدت متأثر شده بودند.
مجبور به عقب نشــینی شدیم، روحیه همه بچه ها خراب بود و 
گردان را به عقب بردیم. کربای 4 تمام شد و ما نیروها را ترخیص 
کردند. به اتفاق چند نفر از دوستان واحد اطاعات برای تجدیدقوا 
به شهرستان برگشتیم. هنوز به منزل نرسیده بودم که از رادیو صدای 
مارش عملیات کربای 5 را شنیدم و بافاصله به منطقه برگشتیم و 

آماده انجام عملیات در محور شلمچه شدیم.
نیمه های شــب نیروهای گردان را از کانالــی عبور دادیم زیر 
پایمان نرم بود بعد از روشــن شدن هوا متوجه شدم که ما روی 
جنازه هــای عراقــی راه می رفتیم. به دژ 5 ضلعی شــلمچه وارد 
شــدیم، در نزدیکی کانال ماهی عراق جنگ تن به تن بود، صدام 
تمــام نیروهایش را در منطقه متمرکز کرده بود ولی با پیشــروی 
رزمندگان اســام عراقی ها بمب شیمیایی زدند و تعداد زیادی از 
بچه ها شــهید و مصدوم شــدند. من پیک تیپ بودم و نیمه شب 
تاریخ 2 اســفند 1365 روی جاده شلمچه مجروح شدم. از لحظه 
مجروحیت چیزی را به یاد ندارم، گویا ترکش خمپاره به صورتم 
اصابت کرده بود، در آبادان لحظه ای به هوش آمدم، نصف صورتم 
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شکافته شده بود و سینه ام آسیب دیده بود، دوستان فکر کرده بودند 
که شهید شده ام و من را برده بودند تعاون والی جنازه ها گذاشته 
بودند و بعد از مدتی بچه های اطاعات مرا از بین جنازه ها بیرون 
کشیده بودند. عملیات کربای 5 در چند مرحله و در حدود یک 

ماه و نیم ادامه داشت.
از دوم تا پنجم اســفندماه ســال 1365 بی هوش بودم و مرا به 
بیمارستان امام رضای مشهد اعزام کرده بودند. چندین بار جراحی 
روی فک و صورت انجام شــد کار درمــان تا تیرماه 1366 طول 

کشید.

در زمان جنگ به بعد از جنگ فکر می کرديد؟

فقط به این فکر می کردم که چگونه می توانم فرمان حضرت امام 
را که ادای تکلیف به اسام و ایران بود را به انجام برسانم.
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خاطره ای را از آن دوران برای ما بگوئید؟

در مرحله دوم عملیات محرم برای اســتقرار نیروها در پشت 
خط)نیروهای خط نگهدار( شروع به کندن یک کانال و جان پناه 
کردیم و در حین کندن کانال گلوله خمپاره به کنار کانال خورد 
و همه ما از گردوخاک ناشــی از انفجار زیرخاک دفن شــدیم. 
هرکسی حال نفر پشــتی خود را می پرسید که آیا زنده است یا 
نه همگی زنده بودیم. فردا صبح وقتی برای ادامه کار برگشــتیم 
دیدیم که خمپاره به فاصله ده ســانتی متری کانال برخورد کرده 
و اگر تنها ده سانت جلوترمی افتاد همگی ما داخل کانال شهید 

می شدیم.
خاطره دیگر اینکه دســتور دادند تعدادی از نیروهای بهداری 
و آمبوالنس را به بهداری خط مقدم شــلمچه و جزیره بووارین 
هدایت کنیم، آمبوالنس ها زودتر از زمان هماهنگ شده در مسیر 
شــهرک ولیعصر حرکت کرده بودند، من و یکی از دوســتانم با 
موتور از سر جزیره بووارین به دنبال آن ها می گشتیم و به انتهای 
جزیره رســیدیم ولی آن ها را پیدا نکردیــم. در این حین صدای 
ســوت و عبور گلوله از کنار گوشمان، متوجه شدم که در فاصله 
100 متری ما، نیروهای دشــمن از جزیــره  ام الرصاص در حال 
شــلیک به سمت ما هستند. من ســریعاً خودم را از پشت موتور 
به زمین انداختم و عراقی ها بشــدت به تیراندازی ادامه می دادند 
به طوری که هرلحظه ما منتظر اصابت تیر مســتقیم بودیم و خاک 
ناشی از تیراندازی به  ســرو رویمان می پاشید. شهادتین را گفته 
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و آماده شــهادت شــدیم. مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه 
به سرعت خودم را به پشت یک خاک ریز رساندم عراقی ها متوجه 
من شدند شروع به تیراندازی کردند عراقی ها فکر کردند که کار ما 
تمام شده است. به دوستم گفتم سریع خودش را به موتور برساند. 
وقتی به موتورش رسید عراقی ها مجدد تیراندازی را شروع کردند 
ما با ســرعت به خاک ریز رســیدیم و از آن منطقه دور شدیم و 
دوستان و هم رزمانمان را پیدا کردیم. فرمانده تیپ از اینکه از این 

منطقه سالم نجات پیداکرده بودیم بسیار تعجب کرده بود.

چگونه می توان طرز تفکر ايثارگران را به ديگران 
و نسل جديد انتقال داد؟

من اعتقاددارم از تجربیات نسلی که جنگ کرده و انقاب را ادامه 
داده و ســر اصول انقاب ایستاده باید برای نسل های بعدی گفت، 
من بارها در جامعه پزشــکی گفته ام که باید روی نسل 3 کارکنیم، 
آن ها را درگیر مسائل انقاب کنیم، گروه های مجازی با محوریت 
انقاب و اسام ایجاد کنیم از شبکه های اجتماعی استفاده کنیم و به 
آن ها نشان دهیم که هدف چه بوده و برای چه رفته ایم و این اهداف 

را به روز و پویا شود. ساخت کلیپ، هم اندیشی ها و...

کســانی  زندگی تان چه  افراد  تأثیرگذارتريــن 
بودند؟

پدرم تأثیر بســزایی در زندگی من داشــتند و برادر بزرگم که 
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شهید شدند نیز درزمینه درســی و کاری نقش مهمی در زندگی 
من داشتند.

برای سالمتی روحی و جسمی خود چه می کنید؟

من ورزش زیاد انجام می دهم ســال ها قهرمــان دوومیدانی و 
دوچرخه سواری بودم، مطالعه می کنم و کارهای خیر و بشردوستانه 

انجام می دهم.

ورزش موردعالقه تان چیست؟

دومیدانی و دوچرخه ســواری که سال ها در این رشته ها دارای 
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مقام قهرمانی نیز بودم.

بهترين دوران زندگی تان چه زمانی است؟

ازلحاظ معنوی و مذهبی دوران جنگ ولی از سایر لحاظ همین 
حاال که زنده هستم و می توانم خدمت کنم.

حرف آخر

این شــکلی که ما داریم راجع به مسائل جنگ و انقاب فکر 
می کنیــم نیروهای ما کم می شــود و اهــداف از بین می رود و 
بســیاری از چیزهایی که برای ما جزو بدیهیات است برای نسل 
جدیــد قابل فهم نخواهد بود و باید روی نســل جدید کارکنیم 
و دشمن نیز به صورت هوشــمندانه دارد روی این موضوع کار 
می کند، ما باید با آگاهی روی نســل سوم کارکنیم، نگرانی من 
نسل جوان است. همیشه نباید از دولت انتظار داشت که این کار 
را بکند ما خودمان باید انرژی هایمان را به ســمتی که جوانان از 

آن بهره مند شوند ببریم.
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محمود معصومی   





 ما انقالب را هدیه الهی می دانستیم

 لطفًا خودتان را معرفی کنید.
محمود معصومی متولد مهرماه 1342 در شــهر بروجرد هستم. 
پدرم کارمند شرکت نفت بود. دو برادر و یک خواهر دارم. در سال 

1373 ازدواج کردم و دارای دو پسر و یک دختر هستم.

در کدام دانشگاه و رشته تحصیل کرده ايد؟   

ســال 1368 در مقطع کارشناسی رشــته فیزیوتراپی در دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران تحصیل کردم؛ و در رشته مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دادم. طرح 
خود را دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرده و در همین دانشگاه 

نیز استخدام شدم.
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 چرا رشته فیزيوتراپی را انتخاب کرديد؟

 به این رشته عاقه داشتم.

فعالیت های علمی، پژوهشــی و اجرايی خود را 
توضیح دهید.

در دوران دانشــجویی عضو جهاد دانشــگاهی، عضو شورای 
مرکزی انجمن اسامی دانشگاه، عضو کمیته امربه معروف و نهی 
از منکر و عضو کمیته انضباطی دانشــگاه بودم. بعد از استخدام 
مســئول امور دانشجویی دانشکده شــدم. هم زمان مسئول جهاد 
دانشگاهی دانشــکده هم بودم. سپس به مدت سه سال مدیرکل 

دانشجویی دانشگاه بودم.
از ســال 1379 تا 1382 مدیر بیمارســتان امیراعلم و از سال 
1382 تا 1388 مدیر بیمارســتان روزبه و از سال 1388 تا اآلن 
مدیر بیمارســتان بهارلو هستم. همچنین چهار سال عضو هیئت 
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تخلفات اداری دانشگاه بودم.

 چی شد که تصمیم گرفتید به جبهه برويد؟

اولین بار ســال 1362 بعد از عملیات خیبر در تیپ امام حسن 
مجتبی)ع( همراه بچه های خوزستان به جبهه اعزام شدم و به منطقه 
عمومی جزیره مجنون رفتم، حدود ســه ماه در اســکله های آبی 
بودیم و عملیات خاصی نبود در حال آماده ســازی برای عملیات 
بدر بودیم که من برای دانشــگاه برگشتم. در عملیات خیبر، عراق 
از بمب شــیمیایی اســتفاده کرده بود و من در آنجا به علت باقی 
ماندن مواد آلوده، مواجه شــدم. تقریباً همه ناخن های من ریخته 
شــد. برای بار دوم اسفندماه سال 1365 به جبهه رفتم، البته قبل از 
آن به علت بیماری پدرم اعزام امکان پذیر نبود. برادرم تقریباً 8 سال 
سابقه حضور در جبهه داشت و به طور مستمر در منطقه کردستان 

بود؛ بنابراین من مجبور بودم در کنار پدرم بمانم.
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انگیزه شما از رفتن به جبهه چه بود؟

در آن شــرایط و حتی قبل تر از آن هم من خیلی بی قرار بودم اما 
به دلیل مشکات خانوادگی امکان رفتن وجود نداشت. ما انقاب 
را هدیه الهی می دانســتیم و عاقه مند به انقاب بودیم، انگیزه ما 
حفظ انقاب بود، حفظ انقــاب را به عنوان یک تکلیف واجب 

عینی می دانستیم.
بعد فوت پدرم سال 1365 دوباره به جبهه رفتم، این بار در تیپ 
حضرت ابوالفضل)ع( همراه بچه های لرستان بودم. ما به خوزستان 
رفتیم، مدتی در خرمشــهر بودیم؛ از خرمشــهر بعد از کســب 
آمادگی های الزم ما را به غرب منتقل کردند. ما آماده شده بودیم که 
در عملیات کربای 5 شرکت کنیم که به دلیل ضرورت های جدید 
و توقف عملیات کربای 5 به غرب اعزام شدیم. مدتی در پادگانی 

در شهر سقز مستقر بودیم و به منظور انجام عملیات اعزام شدیم.
عملیات فتح 5 با قرارگاه رمضان که یک عملیات برون مرزی بود. 
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ما حدود 80 کیلومتر در کوهستان پیاده رفتیم، حدوداً شب نیمه ی 
شعبان ســال 1365 بود دو شبانه روز پیاده رفتیم بدون استراحت، 
کار به جایی رسیده بود بعضی از رزمندگان به دلیل شرایط سخت 
و طاقت فرسا وسایل شخصی خود را نیز نمی آوردند، حدود 100 
کیلو وســیله با ما بود، هرکسی مهمات شخصی خودش و ذخیره 
غذایی و ســایر ملزومات را هم باید می آورد زیرا امکان پشتیبانی 

وجود نداشت.
راهنمای ما از کردهای عراقی بودند، در میان راه وقتی ما را خسته 
دیدند به تصور اینکه نیروهای ما توان رزم ندارند، رهایمان کردند. 
سپس بچه های اطاعات عملیات با مشکاتی ناشی از اطاعات 
کم منطقه نیروها را به منطقه موردنظر هدایت کردند. شبی که باالی 
شهر ماووت رسیدیم، اولین شلیک را که ما انجام دادیم، مردم شهر 
را تخلیه کردند، نیروهای عراق تصور کرده بودند، ما شب بعدش 
برسیم ولی ما یک شب زودتر رسیدیم و عملیات را شروع کردیم.

کردهایــی که ما را فروختــه بودند در چــادر عراقی ها همراه 
فرماندهان ارشــد عراق به اســارت نیروهای ما درآمدند. تقریبًا 
عملیات فشرده و سنگینی بود؛ شهر را محاصره کردیم و پشتیبانی از 
اولین لحظه عملیات شروع شد. برادران جهاد سازندگی جاده سازی 
را آغاز کرده بود و مســیر را از سردشت تا ماووت جاده کشیدند. 

طوری که زمان برگشت از جاده تازه احداث شده استفاده کردیم.
اعزام بعدی در تابستان 1366 بود که در عملیات نصر 4 شرکت 
کردیم. برخی از دوســتانم در این عملیات شــهید شدند. در این 
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عملیات قله های مرتفع منطقــه که در تصرف نیروهای عراق بود 
مشکات شــدید برای واحدهای ترابری و نقل وانتقال نیروهای 
خودی به جود آورده بود. به منظور رفع این مشکل ضرورت انجام 
عملیات به منظور آزادسازی قله های فوق را دوچندان کرده بود. لذا 

فرماندهان تصمیم به انجام عملیات نصر 4 را گرفته بودند.
 نیروهای جدید به همراه یکی از دوســتانم "شهید محمدرضا 
با اختیار" که ســابقه ی بســیار زیادی در جبهه داشــت و نیروی 
فوق العاده و باتجربه ای بود، ســاعت 3 بعدازظهر به ما ملحق شد. 
مسئولیت یک قســمتی از نیروها را ایشان گرفت، قسمت دوم را 
شــهید شعبانی و قسمت سوم را به من محول کردند، زمانی که ما 
از کوه باال می رفتیم، کوه ازنظر سوق الجیشی اهمیت زیادی داشت، 
بنابراین نیروهای عراقی اســتحکامات قوی در قله کوه تدارکات 
دیده بود ازجمله استقرار تانک بر فراز قله بود. به علت استحکامات 
بر فراز قله و ایجاد جاده در مسیر حرکت سنگ خردشده ناشی از 
این فعالیت ها به پایین کوه ریخته بود، مسیر باال رفتن بسیار لیز و 
حرکت را دشوار کرده بود. باال رفتن از کوهی با شیبی نزدیک 60 
درجه با این شرایط دشوار بود و سنگ ها لیز می خورد که ما با دست 
تاش برای مهار برخی سنگ های رهاشده ناشی از حرکت ستون 
می کردیم، در آن شــب به دلیل وزش باد شــدید و صدای صدها 
جیرجیــرک که به طور معجزه آســایی در منطقه پیچیده بود توجه 
نیروهای عراقی را از صداهای ناشــی از حرکت ســتون کم کرده 
بود که نیروهای ما توانستند بدون متوجه شدن نیروهای عراقی تا 
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باالی کوه حرکت کنند زمانی که در قله مستقر شدیم از روی قله ی 
مقابل ما یک دوشکا مستقر بود که شروع به تیراندازی خیلی شدید 
کرد به طوری که هرگونه حرکت ستون مساوی با از بین رفتن همه 
نیروها می شد. در این شرایط همراه با یک آرپی جی زن  در شرایط 
خیلی ســخت به منظور کم کردن درصد خطا و نزدیکی بیشتر به 
سنگر دوشکای دشمن حرکت کردیم. در تاریکی مطلق با هر قدم 
یا پایمان به ســنگی برخورد می کرد و یا در چاله فرومی رفت. به 
هر زحمتی بود به سنگر دوشکا عراقی نزدیک شدیم به طوری که 
صدای صحبت آن ها را می شــنیدیم. به دلیــل نزدیکی زیاد فقط 
فرصت یک شــلیک وجود داشــت. پس آماده کردن آرپی جی به 
دلیل عجله فرصت خارج شدن از منطقه آتش عقبه آرپی جی را به 
من نداد و همراه با شلیک آرپی جی باعث سوختن موهای صورتم 
شد. برای چند لحظه بینایی ام مختل شده بود. پس ازاین که متوجه 
شدم که هدف به درســتی مورد اصابت قرارگرفته و آتش دوشکا 
خاموش شده با کمک آرپی جی زن افتان وخیزان به سمت نیروهای 

خودی بازگشتیم.
در این عملیات دو تن از دوســتانم که مســئول دو قســمت 
نیروهای عمل کننده بودند شهید شدند، شهید با اختیار یک گلوله 
به قلبش خورده بود که من او را بلند کردم، روی دوشم گذاشتم، 
فکــر کنم حدود 30، 40 متر جابه جایش کردم، ســرانجام روی 
دوش من شهید شد. تاش کردیم ناحیه ای را که شلیک صورت 
گرفتــه پیدا کنیم، متوجه نیروهای عراقی که خود را در ســنگر 
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پنهان کرده بودند، شدم. باوجود دستور فرماندهان عملیات مبنی 
برنگرفتن اسیر تا انتهای عملیات به دلیل التماس زیاد به اسارت 

نیروهای ما درآمدند.
بعداً معلوم شــد بعثی بوده اطاعات زیادی هم به بچه های 
اطاعات عملیات داده بود. بعدازاین اتفاق به علت اســتمرار 
عملیــات ما را در قرنطینه نگه داشــتند، بچه هایی که مجروح 
بودند به شهرستان منتقل شــدند. به اشتباه به خانواده ام اطاع 
داده بودند که من شهید شدم، یک هفته خانواده ام با این تصور 
دچار مشکل شده بودند. همچنین در هنگام عملیات مرصاد نیز 

در جبهه حضور داشتم.

زمانــی که خبر پذيرش قطعنامه را شــنیديد چه 

حسی داشتید؟   

در آن زمان جبهه بودیم، ابتدا خیلی سخت بود، خاطرم هست 
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هرکســی در کناری گریه می کرد. تصور این بود که قبول قطعنامه 
یعنی پذیرش شکست. در آن زمان کسی به محاسن پذیرش قطعنامه 
فکر نمی کرد. واقعاً سخت بود مخصوصاً با پیام امام که تعبیر جام 
زهر استفاده کرده بودند. دوستان ما واقعاً حالت فوق العاده منقلب 
و بدی داشــتند. ولی لطف و خواست خداوند چیز دیگری شد و 

پیروزی ملت ما به گونه ای دیگر رقم خورد. 

در حال حاضر با دوســتان آن زمــان در ارتباط 
هستید؟

یک  بخشی از دوستان بله.

از دوستان زمان جنگ کسانی هستند که هنوز به 
خاطر داشته باشید؟

کسانی که با من در عملیات بودند شهید شعبانی و شهید با اختیار 
را می توانم نام ببرم اما دوســتان دیگر در سایر عملیات شهید شاه 
کرمی، شهید صادق مستجاب الدعوه که از شهدای عجیب و بی نظیر 
بود، از دوران ابتدایی باهم بودیم و در حاج عمران شهید شد، لشکر 
ما تلفات خیلی زیادی در حاج عمران داد خیلی از دوستان ما آنجا 
شهید شدند. در سایر دوســتان یادگاران زمان جنگ هرکدام اآلن 
در سنگری مشغول فعالیت هستند که بحمداهلل اکثراً افراد موفق به 

خدمت های مؤثری برای نظام اسامی مان هستند.
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از بهترين خاطرات خود از جبهه بفرمايید؟

 شــهدای جزیــره مجنون خیلــی مظلوم بودن شــاید یکی از 
ســخت ترین عملیات در جزیره مجنون بود بــه دلیل اینکه برای 
اولین بار از بمب شیمیایی استفاده شد، در جزیره مجنون یک سری 
یونولیت ها بود که روی آن به اندازه یک میز آهن گذاشته بودند. بعد 
با لوال به هم متصل کرده بودند که به آن ها پاســگاه آبی می گفتند 
و وقتی روی آب بودیم هیچ محافظی وجود نداشــت، گونی هایی 
و کلک هایی با حصیر درســت کرده بودند. در شب دورتادور هم 
تاریــک و آب و نیزار وجود داشــت. موش هایی در آن منطقه بود 
که به آن ها موش خرمایی می گفتند. دو، ســه کیلویی بودند دمشان 
را گیر می دادند به نی ها و در آب می پریدند که صدای تولیدشــده 
باعث تصور تحرک نیروهای عراقی می شد. سگ های آبی بزرگی 
وجود داشت، سرسیاهی داشتند و در هور می چرخیدند و بسیار به 
غواص های عراقی شباهت داشتند. حدوداً 50 روزی در هور بودیم 



105

هواداران عشق الهی

زمانی که برگشتیم دیگر نمی توانستیم راه برویم. تعداد نیروها کم بود 
و برای نگهبانی گاهی 12 ساعت نگهبانی می دادیم.

یکی از رزمندگان که شب نگهبانی داده بود و به دلیل خستگی و 
بی خوابی خوابش برده موقعی که باالی سرش رسیدم متوجه شدم 
خون از پاهایش جاری اســت. نگاه کردم دیدم موش ها در حال 
خوردن گوشــت انگشتان پایش هستند و وی به حدی خسته بود 

که اصًا حس نکرده و بیدار نشده بود.   
در هــور دوره ی آبی خاکی را دیدیم. من قــدم بلند بود، هور 
به انــدازه ای بود که من پا می زدم راحت روی آب می ماندم، آقایی 
بود قدش کوتاه بود. جلیقه های نجات تنش بود اما احساس کرد، 
در حال غرق شدن است، سمت من آمد ازش فاصله گرفتم، روی 
دوش من نشست، من هرچقدر تقا کردم، نتوانستم خودم را نجات 
دهم که توسط مربیان بعدازاینکه کامًا غرق شده بودم نجات یافتم.

نقش ايثارگران در انتقال مفاهیم به نسل جديد چیست؟

 جنگ به عنوان جنگ، تنفر برانگیز است؛ اما آنچه در جنگ برای 
ما اتفاق افتاد یک چیز دیگری بود، این کام امام بود که گفتند آن ها 

مقابل دین ما ایستادن ما در مقابل دنیای آن ها می ایستیم.
آن ها می خواســتند که ما نباشیم. کســی که وارد جنگ می شد 
نمی رفت که بازگردد. اصًا کســی فکر برگشــت نداشت. فقط 
به عنوان تکلیف مثل نماز به جنگ نگاه می کردیم. برابر آموزه های 
قرآنی ما جهاد جایگاه ویژه ای دارد. هم رزمنده و هم خانواده های 
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رزمندگان با انتخاب پا به این مسیر می گذاشتند.
واقعیت این که ما با دفاع بقای خود را به رخ جهانیان کشــیدیم، 
آن ها نمی خواستند ما به هیچ عنوان بمانیم. اگر با این دید به جبهه و 
جنگ نگاه کنیم خب یک بحث دیگر است. کسانی که میگویند بعد 
از خرمشهر باید کارهای دیگر انجام می شد، آن ها به این عنوان که 
جنگ را بین دو کشور است نگاه می کنند، درحالی که این گونه نبود و 
جنگ ما با همه دنیا استکبار بود. همه باهم می خواستند که ما نباشیم، 
اگر این را به این شکل منتقل کنیم که جنگ ما جنگ دو کشور نبود. 
کشــورهای بزرگ ابرقدرت های آن زمان کنار صدام بودند. آن ها 
آماده حذف ما بودند یعنــی خیلی راحت اعام کرده بودند و این 
تحریکات را خود آمریکا به راحتــی انجام داد، همان کاری که در 
کویت انجام داد. اگر ما تاریخ جنگ را این گونه نگاه کنیم. نسل های 
بعدی ما هم می توانند قضاوت درستی داشته باشند؛ اما اگر بیایم با 
همان دیدگاهی که یک عده ای مغرض نسبت به جنگ در صفحات 
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مجازی عنوان می کنند، بیان کنیم. به درستی مطلب را بیان نکرده ایم.
باید مسئله را در ظرف زمان و مکان خودش دید، اگر می خواهی 
موضوعی را درک کنی، هنرپیشه ها میگویند باید حس اون وضعیت 
را داشــته باشید. بعد در حس آن موقع شما متوانید قضاوت کنید، 

همه ی جوانب موضوع را باید دید.
من فکر می کنم وظیفه ی صداوسیما در این خصوص سنگین 
اســت. حاال مثًا باکسی مصاحبه می کنند، فرد بر مبنای سلیقه ی 
شخصی خودش یک چیزی را بیان می کند، واقعیت این است که 
ما هنوز همه ابعاد جنگ را حتی اطاعاتش را محرمانه می دانیم؛ 
اما این گونه نباید باشــد، باید به دیگران بگوییم ما در آن شرایط 
چه داشتیم دشمن ما چه داشــت، دشمن با چه استعدادی آمده 
بود ما با چه استعدادی ایستاده بودیم ما چقدر توان داشتیم آن ها 
چقدر توان داشتند، چه پشتیبانی از ما می شد چه پشتیبانی از آن ها 
می شــد، ما گونی هایی که برای کیسه ی سنگر استفاده می کردیم 
را نمی توانستیم بخریم، آمپولی که برای درمان آسیب ها شیمیایی 
مصرف می شــد را به ما نمی فروختند برای اینکه مفاهیم انتقال 
پیدا کند. باید شــرایط آن زمان به خوبی گفته شود تا نسل جدید 
بتواند قضاوت درســتی بکند. یکی از مظاهر مظلومیت مردم ما 
جنگ شهرها بود. بمباران و موشک باران شهرها که ما هیچ ابزار 

بازدارنده ای در راستای توقف صدام نداشتیم.
در بمباران شهر بروجرد ســال 65 روزهای سختی داشتیم. در 
بمباران مدرسه استثنائی بروجرد، عکسی در سازمان ملل اآلن است 
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مربوط به ســالن ورزشی آیت اهلل طالقانی بروجرد که فکر می کنم 
حدود 70 بچه استثنایی شهید شدند، در بیمارستان چمران بروجرد 
کمک می کردم بچه ای مجروحی 6-7 ساله ای بود، هم کر و هم الل 
بود هرچه می پرسیدیم نمی توانست اطاعات خود را بدهد، یک 
صحنه ی واقعاً عجیب وغریبی بود. بالگردی آماده انتقال مجروحین 
بــود، همه متحیر مانده بودند که این بچه مجروح را با چه عنوانی 

اعزام کنند مظلومیت مردم ما وصف ناپذیر است.  

در زمان جنگ به بعد از جنگ هم فکر می کرديد؟

ببینید جو زمان جنگ این بود با شعارهای حماسی امام خمینی )ره(، 
ما فکر می کردیم قطعاً ما برنده ی جنگ هستیم، جمله ای از حضرت 
امام خمینی)ره( هست که "ما مکلف به وظیفه ایم"  اصًا نتیجه برای 
ما مهم نبود. ما وظیفه ای که به عهده داشــتیم باید انجام می دادیم و 
فکر می کردیم که حتماً ما برنده ایم همان طور که می بینید امروز صدام 

کجاست؟ جنگ ما جنگ حق و باطل بود. حتماً حق پیروز است.

تأثیرگذارترين فرد در زندگی شما؟

 مادرم.

رشته ورزشی موردعالقه چیست؟

فرصت پیدا کنم دوچرخه سواری را خیلی دوست دارم، شنا را 
هم دوست دارم. 
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بهترين دوره زندگی شما چه دوره ای بوده؟

مدتی که جزیره مجنون بودم. سپس زمانی که بیمارستان روزبه 
بودم، کار کردن در بیمارستان روزبه لذت داشت.

سخن آخر:

من دوست نداشتم تا صدام هست کربا بروم، چند ماه اولی که 
صدام سقوط کرد در عاشورای 1382 به کربا رفتم.

شب عاشورا تا صبح در حرم بودم ساعت 11 صبح بود به محل 
اسکان برگشــتم. صدای انفجاری شنیدم. بیرون کنار نهر حسینی 
آمدم. تعدادی داشتند روضه میخواندن که ناگهان یک بمب دیگر 

منفجر شد. 
زمــان اذان ظهر بــود. کنار رود وضو گرفتم شــهادتینم گفتم، 
انفجارها ادامه داشت، طرف مقابل نهر نخلستانی بود که جمعیت 
از روی پل ســمت نخلستان حرکت کردند. در میانه پل انفجاری 
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اتفاق افتاد. خون از ســروصورتم می ریخت، چنددقیقه ای نشستم 
دیدم هیچ کس برای کمک نمی آید. همه شهید شده بودند. شهید نه 
به معنای اینکه گلوله اصابت کند بلکه اجساد شهدا تکه تکه شده 
بودند، یک جسد سالم من آنجا ندیدم. به بیمارستان امام حسین )ع( 
کربا منتقل شــدم در آن بیمارستان هر چی نگاه کردم جایی نبود 
کسی کاری انجام بدهد. همه اتاق ها مملو از جنازه بود. من شنیدم 

گفتند چهارصد شهید مربوط به آن حادثه بوده است.
تکلیف ما این اســت هر کس باید در جای خود به بهترین نحو 
کارش را انجــام دهد و این حس به طور کامل در سیســتم وجود 
داشــته باشد. به لطف خدا در بیمارستان همه همکاران با عشق کار 
می کنند و این حس را به سیســتم منتقل می کنند؛ و امروز به فضل 
خدا این بیمارستان که درگذشته بیمارستان خیلی محقر و قدیمی و 
فرسوده ای بود امروز به جرت می توان گفت یکی از بیمارستان های 
خوب دانشگاه است که سرویس های خوبی به مردم ارائه می دهد. 
اقبال عمومی خوب مردم نسبت به این بیمارستان نشان دهنده این امر 
است، در بیمارستان همه ی کارها را در حد توانشان کارکنان خودمان 
انجام می دهند، لوله کشــی، برق کاری، همکاران فناوری اطاعات 
بیمارستان انجام می دهند، احساس اینکه این کار را انجام می دهند 
مطالبه چیزی را ندارند. واقعاً من احســاس می کنم همه ی کارکنان 

بدون چشم داشت اینجا کارمی کنند. این شعار همیشگی ماست؛
"هیچ وقت سرد نمی شویم"

 " تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست"
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کاظم ندافی    





 باید تمام زمان را در جبهه باشم
 

 لطفًا خودتان را معرفی کنید:     

من کاظم ندافی  هستم و  در سال 1339 در شهر یزد در خانواده 
تقریباً متوسط متولد شدم. پدر من به حرفه نجاری اشتغال داشتند.

دوران دبستان و راهنمایی را در دبستان و مدرسه راهنمایی ادب 
در شــهر یزد گذراندم و از دبیرستان رســولیان که در آن زمان از 
دبیرستان های خیلی خوب یزد بود، دیپلمم را در سال 1358 گرفتم. 
در سال 1364 ازدواج کردم. سه فرزند دارم، دو دختر و یک پسر 
که همه فارغ التحصیل دانشــگاه هستند. دخترم بزرگم در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی در مرکز تحقیقات دارویی در مقطع 
دکترای پژوهش محور تحصیل کرده و همین روزها از پایان نامه اش 
دفاع می کند. دختر کوچکم لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشکده 
فنی دانشگاه تهران و فوق لیسانس مدیریت را از دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران گرفته است. پسرم از دانشکده فنی دانشگاه تهران در 
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مهندسی عمران فارغ التحصیل شده و فوق لیسانسش را از دانشکده 
محیط زیست دانشگاه تهران گرفت. 

در حال حاضر هر سه آن ها جویای کار هستند اخیراً ما تصمیم 
گرفتیم با همکاری هم یک شرکت دانش بنیانی را تأسیس کنیم چون 
امکان استخدام در حال حاضر بسیار محدود است و ما امیدواریم 
بتوانیم درزمینه فناوری های نوین کنترل آلودگی های محیط زیست 

فعالیت کنیم و ایده هایی که داریم را بتوانیم جامه عمل بپوشانیم.

در کدام دانشگاه و چه رشته ای تحصیل کرديد؟

در ســال 1358 در دوره کارشناســی پیوسته مهندسی بهداشت 
محیط پذیرفته شدم و تحصیلم را شروع کردم و در سال 1364 از 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل شدم. 
بافاصله در مقطع کارشناسی ارشد همین رشته در دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران پذیرفته شدم و تا سال 1368 تحصیات من ادامه 
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داشت و در آن سال کارشناسی ارشد را گرفتم. بافاصله در آزمون 
ورودی دوره دکتری شــرکت کردم در آن زمان هنوز در دانشگاه 
علوم پزشکی تهران این رشــته وجود نداشت؛ بنده در آن زمان با 
رتبه ی اول در دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شدم و در سال 1374 
با درجه دکتری به عنوان اولین فارغ التحصیل رشته مهندسی بهداشت 

محیط در کشور از آن دانشگاه فارغ التحصیل شدم.

از فعالیت ها و مسئولیت های اجرايی خود بفرمايید؟

بعد از فراغت از تحصیل به مدت 5 سال تعهداتم را در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سپری کردم و در سال 1378 به 
دانشــگاه علوم پزشکی تهران منتقل شدم و از آن زمان در خدمت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در حال حاضر درجه ام استادی 
اســت و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشــت، گروه مهندسی 
بهداشت محیط هستم و دانشجویانی در مقطع دکترا و فوق لیسانس 
دارم که کار پایان نامه آن ها را رســیدگی می کنم و درزمینه کنترل 
آلودگی هوا و کلیات بهداشت محیط و گاهی دروس تصفیه آب و 

فاضاب را تدریس می کنم.
در سال 1389 به سمت رئیس مرکز سامت محیط و کار وزارت 
بهداشت منصوب شدم و تا پایان شهریور سال 1393 این مسئولیت 
ادامه داشت؛ این مرکز یکی از مراکز مهم در وزارت بهداشت است 
و من در دوره سه وزیر سرکار خانم دکتر وحید دستجردی، آقای 
دکتر طریقت منفرد و بخشی از زمان وزارت آقای دکتر هاشمی این 
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مسئولیت را به عهده داشتم. چند ماه پس ازآن، مسئولت دبیرخانه 
هیئت اجرایی جذب دانشگاه را پذیرفتم و از حدود یک سال و نیم 
قبل که استاد محترم جناب آقای دکتر مصداقی نیا بازنشسته شدند 

من به سمت رئیس پژوهشکده محیط زیست منصوب شدم
این پژوهشــکده ســه مرکز تحقیقات آلودگی هوا، کیفیت آب 
و مدیریت پســماند را شامل می شود. در این پژوهشکده درزمینه 
محیط زیست و عواملی از محیط زیست که بر سامت انسان تأثیر 
دارد، تحقیق و پژوهش می شــود. پنج عضو هیئت علمی مستقل 
به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشــی مشــغول هســتند و تعداد 
زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه هم به عنوان همکار در این 

پژوهشکده با ما همکاری می کنند.

از خاطرات زمان انقــالب و دوران دفاع مقدس 
بفرمايید؟ 

در ســال 1356 در یزد جرقه های اولیه ی انقاب ایجاد شد، در 
آن زمان شــهید محراب حضرت آیت اهلل صدوقی در یزد رهبری 
حرکت های انقابی را در دســت داشــتند و در مســجدی که به 
نام مســجد حظیره یا روضه ی محمدیه معروف است، جوان های 
زیادی جمع می شدند و روحانیون و سخنرانان درزمینه ی آشنایی 
با انقاب و اهداف حضرت امــام خمینی)ره( صحبت می کردند 
و شــاید کمتر جایی بود که اسم حضرت امام به صورت علنی در 
جلســات برده می شد ولی در آن زمان اســم ایشان را به صورت 
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آشــکار می آوردند و مردم صلوات می فرستادند که در سال 1356 
واقعاً چنین حرکاتی خیلی محدود بود و در سال 1357 هم زمان با 
کشور این برنامه ها خیلی گسترش پیدا کرد و حرکت مردم از قوت 

و وسعت بیشتری برخوردار شد.
بنده هم در قریب به اتفاق تظاهرات و راهپیمایی هایی که در آن 
سال ها برگزار می شد، شرکت داشــتم و در برنامه هایی که در آن 
مســجد بود، حضور فعال داشتم. بعد از پیروزی انقاب من وارد 
دانشگاه شدم و دو ترم تحصیلی که گذشت در دانشگاه ها انقاب 

فرهنگی شد و دانشگاه ها به مدت حدوداً سه سال تعطیل شد.
بعد از تعطیلی دانشــگاه من و چند نفر از هم کاسی ها ابتدا به 
جهاد ســازندگی رفتیم و در برنامه هایی که در زمینه فرهنگی در 
نقاط محروم بود، شرکت می کردیم؛ در این سه سال من عمدتاً در 
منطقه سیستان و بلوچستان در شهر خاش مشغول کارهای فرهنگی 
بودم؛ خاش منطقه ای بود بســیار محروم که بیشــتر ساکنان آن از 
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برادران اهل سنت هستند.
ما تقریباً تا زمان بازگشــایی دانشــگاه ها در آن منطقه بودیم که 
با همکاری ســازمان هایی که درزمینه فرهنگی کار می کردند، آنجا 
فعالیت هایی داشتیم و موفق شدیم ارتباط خوبی بین برادران تشیع 
و تســنن ایجاد کنیم، مسافرت هایی را هماهنگ کردیم که آن ها را 
به شهرهای مرکزی و شیعه نشــین دعوت می کردیم، همچنین از 
شهرهای مرکزی گروه های دانش آموزی تحت عنوان گروه تئاتر، 
ســرود و گروه های فرهنگی را دعــوت می کردیم و به آن منطقه 

می بردیم.
از تهران هم گروه هایی با عناوین گروه های کارگری، گروه های 
دانش آمــوزی و بازاریان و... به این مناطق می آمدند و با آن منطقه 
آشنا می شدند. گاهی وقتی محرومیت آنجا را می دیدند و فداکاری 
نیروهــای انقــاب را در آن منطقه می دیدنــد، کمک های خیلی 

چشمگیری هم به آن منطقه می کردند. 
 در آن ســال ها موفق شــدیم بــا رهنمودهای حضــرت امام 
خمینی)ره( یک پیوند واقعی و عمیقی بین برادران اهل ســنت و 
تشیع ایجاد کنیم و تبلیغات تفرقه افکنانه ای که در آن منطقه مطرح 
بود را خنثی کنیم، بسیاری از جوانان اهل سنت وقتی این برنامه ها 

را مشاهده کردند جذب برنامه های انقاب شدند.
تقریباً ســال 1359 که جنگ شروع شد مصادف با آغاز فعالیت 
جهادی ما در منطقه سیستان و بلوچستان بود. بعدازاینکه دانشگاه 
باز شد ما تقریباً در تابستان ها که دانشگاه تعطیل می شد و بین دو 
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ترم داوطلبانه عازم جبهه می شــدیم، با توجه به اینکه رشــته من 
مهندسی بهداشت بود درزمینه های مختلفی به ما اعام نیاز می شد 
تا همکاری کنیم، بهداشت مواد غذایی و کنترل آن، کنترل بهداشتی 
آب آشامیدنی، کنترل حشرات و جوندگان واقعاً در منطقه جنگی 
بســیار حائز اهمیت بود و ما در ایــن زمینه ها فعالیت می کردیم. 
همین طور در اواخر جنگ که رزمندگان ما در مناطقی می جنگیدند 
که نزدیک آب بود، مثل جزیره مجنون و فاو مشــکاتی درزمینه 
دفع فاضاب داشــتند که ما با طرح های مهندسی و ابتکاراتی که 
انجام شــد، یک طرح های ویژه ای دادیم و نوعی توالت های آبی 
را طراحی و آزمایش کردیم و در منطقه نصب شــد تا به حل این 

مشکل کمک شود.
 درواقع درزمینه فعالیت های مهندســی بهداشت بنده تنها چند 
ماهی را توفیق داشتم در خدمت رزمنده ها باشم. البته مجموعاً در 
مقایسه با مدت هشت سال دفاع مقدس، مدت خیلی زیادی نبود.

  در تهران هم که مشغول تحصیل بودیم، واقعاً توجه ما معطوف 
به نیازهای جبهه بود، مثًا من پروژه فوق لیسانس را درزمینه تولید 
قرص کلر دی کلر که برای تصفیه آب بکار می رفت انجام دادم و 
حتی تا مرحله نمونه سازی هم پیش رفت. پایان نامه من هم در دوره 
فوق لیسانس درزمینه تأمین آب در شرایط اضطراری و جنگ بود. 
در تحصیل هم به این فکر بودیم که چطور می توانیم به رزمندگان 
کمک کنیم که بتوانند با سامت کامل وظیفه خود را به نحو احسن 

انجام دهند.
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من در بیشتر مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور در کسوت 
یک بهداشــت یار حضورداشته ام. در منطقه جنوب و غرب بیشتر 
مناطق را می رفتم برای اینکه هم آشــنا شوم و هم مشکاتی اگر 

هست آن ها را برطرف کنیم.

شــما به صورت تیمی در مناطق کار می کرديد يا 
به صورت انفرادی؟

درواقع اعزام هایی که انجام می شــد به صورت دسته جمعی بود 
ولی نوعاً کســانی که با ما می آمدند در کارهای پزشکی، پرستاری 
و پیراپزشکی بودند. من در این چند دفعه که توفیق حضور داشتم 
تنها بودم و آن زمان آن قدر امکانات محدود بود که من هیچ وسیله 
نقلیه ای برای رفتن به خطوط مقدم نداشتم. برای انجام وظایفی که 
بر عهده داشتم اکثراً با ماشین ها و موتورهایی که برای مأموریت به 

خط مقدم می رفتند، همراه می شدم و وظایفم را انجام می دادم.
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خاطره خاصی از حضورتان در مناطق داريد يا از 
طرحی که داده بوديد بیان کنید.

در آن زمان در وزارت بهداشت طرحی را برای نوعی توالت آبی 
داده بودند و نمونه ای ساخته بودند. با من به علت آشنایی با منطقه و 
شرایط تماس گرفتند، گفتند ما این وسیله را ساختیم و می خواهیم 
به منطقه عملیاتی بفرستیم، شــما نظر نهایی را بدهید که مناسب 
هست یا خیر، من وسیله را دیدم، گفتم این را روی آب بگذارید، 
غرق می شود؛ اما آن ها زیر بار نمی رفتند و می گفتند غرق نمی شود 
باالخــره در همین تهران، در یک اســتخر آن را آزمایش کردیم و 
وسیله ای که ساخته بودند، غرق شد. آن ها بعداً به من گفتند طرح 
اصاحی را ارائه کنم که با انجام محاسبات ساده مهندسی و ایجاد 
یک حالت قرینه، طرح اصاحی را ارائه دادم. بعداً تعداد زیادی از 
آن ساخته شد و به مناطق جنوب ارسال شد؛ بنابراین هرگونه ابتکار 
و خاقیتی بود در خدمت نیازهای رزمنده ها قرار می دادیم و این به 

خود ما هم اعتمادبه نفس می داد.

از دوستان آن زمان دوستانی هستند که هنوز باهم 
در ارتباط باشید؟

آن زمان دوســتان زیادی بودند که عرض کردم رشته های آن ها 
معموالً رشته های پزشکی، پیراپزشــکی و پرستاری بود که اعزام 
می شدند. هنوز هم با بعضی از آن ها رفت وآمد و سام علیک داریم؛ 
ازجمله باید یاد کنم از یکی همکاســی های خودم که در همین 
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رشته باهم شروع کردیم و ایشان در عملیات آزادسازی خرمشهر 
از ناحیه سینه مجروح شد، مدت ها درمانش طول کشید و بعد که 
دانشگاه بازگشایی شــد، مجدد باهم شروع کردیم، ایشان مجدداً 
داوطلبانه به جبهه اعزام شــد و در عملیات خیبر مفقوداالثر شــد 

واالن جزو شهدای دانشگاه ما هست. 
شهید قاسم شیرعلی نیا از انسان های پاک، مخلص بسیار توانمند 
ازنظر بدنی و نظامی، آموزش های کاملی را ایشان دیده بود، حتی 
در سطح چتربازی و عملیات چریکی، دوره های خاصی دیده بود 

و در عملیات خیبر به درجه شهادت رسید.
دوســتان دیگر که باهم بودیم واالن حضــور دارند، برخی در 
دانشــگاه علوم پزشکی بقیه اهلل مشغول هستند، تعدادی بازنشسته 
شــدند ازجمله یکی از دوســتانی که هنوز در خدمتشان هستیم، 
آقای دکتر علی محرابی که آن زمان مسئول بهداشت سپاه بودند و 
حقیقتاً باعاقه و جدیت و پشتکار برنامه بهداشت را شروع کرده 



123

هواداران عشق الهی

و ادامه دادند و هم اکنون آن مجموعه یکی از مجموعه های بسیار 
ارزشمندی هست که در سپاه وجود دارد. ایشان هم در یک مقطعی 
در دانشکده ی بهداشت باهم همکاری داشتیم ولی بعداً همکاری 

ما ادامه یافت.
از اساتید فعلی باید از اســتاد دکتر احمد عامری یاد کنم که در 
منطقه جنوب کشور حضور داشت و بی نهایت با همکاران بهداشت 
جنگ همکاری صمیمانه ای داشــت همین طور آقای دکتر محوی 
همکاری مؤثری داشتند و بعضی از اساتید هم بخصوص در گروه 

حشره شناسی پزشکی دانشکده بهداشت حضور فعالی داشتند.
اســاتید دانشکده بهداشت در آن زمان واقعاً همکاری صمیمانه 
داشــتند، در بعضی مناطق بحث ماالریا و عقرب مطرح بود، این 
اســاتید هم باوجوداینکه معموالً سن باالیی داشــتند، می آمدند 
مشــکات را می دیدند و راه حل ارائه می دادند و کمک می کردند. 
دانشکده بهداشــت در این زمینه هم در سطح دانشجویی هم در 

سطح اساتید فعالیت های بسیار ارزشمندی را در آن زمان داشت.
یادم هســت یکی از نشســت های علمی که در زمان جنگ در 
دانشــکده بهداشــت برگزار شــد درزمینه جوندگان بود که بعداً 
ســخنرانی های آن، به صورت کتابی هم چاپ شــد این کتاب در 
رابطه با مشــکل جوندگان در جبهه ها بود کــه در آن زمان واقعًا 
اطاعات کمی در این زمینه موجود بود، اساتید گروه حشره شناسی 
پزشــکی در این زمینه نقش ارزنده ای داشــتند و هرکدام با توجه 
به تخصص خود یک مقاله درزمینه یکی از مشــکات مرتبط با 
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جوندگان ارائه دادند که بعدها همان کتاب بســیار ارزشمند از آن 
مقاالت چاپ شد.

خاطره دیگر من مربوط به زمانی که فاو توسط رزمندگان تصرف 
شد، آنجا تأسیسات آبی خیلی خوبی داشت که از ما خواسته شد 
بررسی کنیم که اگر امکان دارد برای تصفیه و تأمین آب ملی از آن 
استفاده شــود بعداً توسط خود عراق بمباران شد و این کار میسر 
نشد بعدها از زیر اروند یک لوله ای کشیدند و آب آنجا را از سمت 
ایران تأمین کردند و آن تأسیسات دیگر قابل بازسازی نبود. زمانی 
که ما به آن منطقه اعزام می شدیم به ما گفتند که چون قبًا بمباران 
شیمیایی شده است شما به چیزی دست نزنید و من به خاطر دارم 
که من غفلتاً به اشــیائی دست زدم و یک تاول بزرگ روی دست 
من ایجاد شد که تا چند روز وجود داشت حال شما قیاس بفرمایید 
رزمندگانی که در معرض مستقیم این حمات بودند تا چه حد در 
معرض آسیب ها و خطرات و مصدومیت ها بودند و با چه فداکاری 
و ازخودگذشــتگی از این نظام و انقــاب دفاع کردند. به هرحال 
کارهایی که ما انجام می دادیم یا به ما ارجاع می شد بیشتر کارهای 

مربوط به مهندسی بهداشت بود.

انگیزه شما از جبهه رفتن چه چیزی بود؟

در آن فضا ما احســاس می کردیم باید تمــام زمان را در جبهه 
باشــیم واقعاً ازنظر روحیه و عقیده چنین باوری داشــتیم ولی از 
طرفی دوســتان هم به ما توصیه می کردند، با توجه به نیاز جبهه ها 
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تحصیلتان را ادامه دهید و در جبهه هم کمک کنید.
من همیشــه فکر می کردم وظیفه ما هســت که تمام وقت را در 
جبهه باشــیم و این چند ماهی که توفیق پیدا کردیم، فکر می کنم 
بســیار مدت کوتاهی بوده و بسیار کمتر از آن وظیفه ایست که ما 
بر عهده داشتیم، خداوند از سر تقصیرات ما بگذرد ولی به هرحال 
روحیه ما آن موقع واقعاً این طور بود که بتوانیم به صورت حداکثری 

کمک کنیم.

به نظر شــما چگونه می توان روحیه ی ايثار را به 
نسل بعد منتقل کرد؟

    مــن فکر می کنم باگذشــت ســال ها از دوران دفاع مقدس 
ایــن عاقه به خاطرات آن دوران و روحیه ایثار در بین جوانان ما 
کمرنگ نشده اســت. دریکی از برنامه های مثًا راهیان نور انسان 
می بیند، جوان ها وقتی که رزمندگان خاطرات زمان دفاع مقدس را 
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تعریف می کنند، باعاقه و صداقت این خاطرات را گوش می دهند 
و توجه می کنند؛ و گاهی اشک می ریزند به نظر من در بین تعداد 
زیادی از جوانان ما خاطرات آن دوران هنوز زنده است ولی این از 

وظیفه ما چیزی کم نمی کند که ما برنامه هایی داشته باشیم.    
بــه نظرم این کتاب های زندگی نامــه و خاطرات رزمندگان که 
اخیراً انتشار آن توسعه پیداکرده و منتشر می شود؛ بسیار کتاب های 
ارزشــمندی است و باید این کار گسترش پیدا کند. برنامه راهیان 
نور یک برنامه فوق العاده ارزشــمندی است که در آن زمینه بسیار 

مؤثر است.
برنامه راهیان نور عاوه بر جوانان و قشــر دانشجو باید در بین 
همه ی صنوف توســعه پیدا کند کما اینکه اســتادان هم هرسال 
برنامه ای در این زمینه دارند و بهر حال مجموعه فعالیت هایی که ما 
در ارتباط با این گنجینه ی عظیم دفاع مقدس باید انجام دهیم، خیلی 
زیاد است و به نظر من هنوز نتوانسته ایم آن چنان که بایدوشاید در 
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این زمینه انجام وظیفه کنیم. 
معارف مربوط به آن دوران یک  دریای بیکرانی اســت و هرچه 
ما بتوانیم بیشتر این معارف را استخراج کنیم و در اختیار مردم قرار 
دهیم مردم می توانند در شرایط فعلی و در مشکاتی که جامعه ما 
امروز با آن مواجه اســت به صورت مؤثرتر استفاده کنند و از این 

مشکات عبور کنند.
دوران دفــاع مقدس حقیقتاً گنجینه ای اســت که ما هنوز از آن 
بهره برداری کافی را نکردیم و به هرحال درزمینه فیلم سازی، انتشار 
کتب، تئاتر و برنامه راهیان نور کارهای ارزشمندی انجام شده ولی 
هنوز به نظر من کافی نیســت و باید توسعه پیدا کند و در سطح 
دانشگاه هم مثل بقیه سطوح باید این برنامه ها به صورت فعال انجام 

شود.

عوامل موفقیت و پیشرفت خودتان را چه میدانید؟

در درجــه اول خانواده ام که نقش بســیار مؤثری در این زمینه 
داشتند. مادرم بسیار پیگیر امور تحصیلی من بود و در تمام مراحل 
مراقب بود که من تحصیاتم را بــا موفقیت انجام دهم. مثًا من 
زمانــی تصمیم گرفتــم که ترک تحصیل کنم و مشــغول کار در 
حرفه ای دیگر شوم، مادرم خیلی اصرار داشتند که تحصیل را ادامه 
بدهم. در یک مقطعی می خواستم به دانشسرای مقدماتی بروم، آن 
زمان بعد از سوم راهنمایی به دانشسرای مقدماتی می رفتند و بعد 
معلم می شــدند، در آن امتحان شرکت کردم و رتبه اول شدم ولی 
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مادرم می گفت باید درست را ادامه دهی و حتماً به دانشگاه بروی.
در درجه اول این اراده و پشــتکار و جدیتی که مادرم داشت 
نقش خیلی مؤثری داشــت؛ که صمیمانه از ایشان سپاسگزاری 
می کنم دســت ایشان را می بوســم و در درجه بعد همسرم هم 
خیلی کمک کردند و حقیقتًا خیلــی از موفقیت هایی که بعد از 
ازدواج داشــتیم حاصل تاش و زحمات همســرم است که از 

ایشان هم تشکر و تقدیر می کنم.
اســاتید خوبی که ما در دانشگاه داشــتیم، افرادی مثل استاد 
مصداقــی نیا که برای ادامه تحصیل و اینکه دانشــجویان به کار 
تحقیق و پژوهش بپردازند، تشــویق می کردند. این امر منجر به 
این شــد که تعداد زیادی از اساتیدی که اآلن در کشور حضور 
دارند از همین مجموعه دانشــکده بهداشــت و اتفاقًا از همان 
دوره ای که ما مشــغول به تحصیل بودیــم از بین آن ها انتخاب 

شوند و اکنون اکثراً از اساتید دانشگاه های مهم کشور هستند.
محیط دانشــگاه علوم پزشکی تهران هم بسیار محیط محرک 
خوبی بود برای اینکه ما بتوانیم این مراحل تحصیلی را به خوبی 
طی کنیم، فضای بســیار خوبی برای تحصیل بود، بخصوص در 
آن زمان که تعداد دانشجو کم بود و اساتید تعدادشان و نسبتشان 
به دانشــجو خوب بود. همه عوامل هم کمــک کرد که به این 
مرحله رسیدیم امیدوارم ما هم همین طور که دیگران به ما کمک 
کردند و این مراحل را طی کردیم بتوانیم به نســل حاضر کمک 
کنیم که آن ها هم در همین مسیر قدم بردارند حقیقتًا آینده کشور 
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ما در همه ی زمینه ها بستگی به تاش و فعالیت دانشگاه دارد.
بســیاری از مشــکات فنی و اجرایی فعلی کشور ما راه حل 
دانش بنیان دارد. دانشــگاه ها می توانند این مشکات را به خوبی 
برطرف کنند و ما هم امیدوارم بتوانیم در این زمینه کمک کنیم.

اهل ورزش هستید؟

اآلن فقط پیاده روی می کنم و ورزش های دیگر را توفیق ندارم 
ولــی پیــاده روی را معموالً روزی نیم ســاعت 45 دقیقه انجام 

می دهم برای اینکه خیلی دچار مشکل نشوم.

بهترين دوران زندگی تان کدام دوره بوده؟

بهترین دوران زندگی من، همان دوران بعد از پذیرفته شــدن 
در دانشگاه و آن سال هایی که در مناطق محروم خدمت می کردم 
بوده است. آن زمان انسان هایی را به عنوان همکار کنار خودمان 
داشــتیم که به معنــای واقعی ایثارگر بودند مثًا ما دانشــجوی 
پزشــکی داشــتیم در تیم خودمان که عاوه بــر اینکه کارهای 
پزشــکی را انجام می داد، در حفاری چــاه به عنوان مقنی کمک 
می کــرد، اصًا برای هیچ کس آن زمــان مطرح نبود که من اآلن 
دانشجو هستم یا مثًا پزشکم و این کار مثًا درشان من نیست، 
همه می خواستند یک باری را بردارند. آن روحیه باید امروز هم 
بــه کمک ما بیاید تا بتوانیم بر مشــکاتی که امروز داریم فائق 

بیاییم.
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بهترین دوران زندگی من همان دوران خدمت چندســاله بود 
که با انسان های حقیقتًا ایثارگر هم نشین و همکار بودم و بازهم 
اگر یک زمانی چنین شــرایطی برای من پیش بیاید که بتوانم در 
چنیــن مجموعه هایی خدمت کنم عاقه دارم در این مجموعه ها 
کار و فعالیت کنم چون هیچ احساس خستگی و احساس مغبون 

شدن در این زندگی و این طرز تفکر وجود ندارد.

مؤثرترين فرد در زندگی تان؟

در درجــه اول خانواده و مادرم و در درجه بعد همســرم و 
فرزندانــم همه درواقــع کمک کار من بودند تــا بتوانم وظایف 
اجتماعی خــودم را انجام دهم. آن چهار ســالی که در وزارت 
بهداشــت مســئول بودم به خاطر فعالیت های زیادی که داشتیم 
و مأموریت هــای زیادی که باید می رفتیم، بیشــترین فشــار را 
خانــواده تحمل کردند که به خاطــر همکاری و همراهی آن ها، 
از آن ها تشکر می کنم و اساسًا یک فردی که در اجتماع بخواهد 
فعال باشــد و به همنوعان خود کمک کند باید از طرف خانواده 
پشتیبانی شود بنابراین مجموعًا فکر می کنم خانواده من بیشترین 

کمک و مساعدت را در این زمینه داشتند.

کالم آخر:

خیلی متشکرم از وقتی که اختصاص دادید. زمانی که فرمودید 
از طرف امور ایثارگران تشــریف می آوریــد تن و بدنم لرزید، 
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مقام ایثارگران مقام بســیار شامخ و ارزشمندی است و هرکسی 
نمی تواند مدعی شــود در این جایگاه قرارگرفته اســت و بنده 
حقیر حقیقتًا عضوی از جامعه عزیز ایثارگران نیستم و این توفیق 
را نداشته ام و به همه ی کسانی که در این انقاب و در سال های 
دفاع مقدس و بعدازآن به این کشــور صادقانه خدمت کردند و 
جان خودشان را یا سامت خودشان از دست دادند و یا فرزندان 
خودشــان را از دســت دادند، ادای احترام می کنم و در مقابل 

همه ی آن ها احساس حقارت و کوچکی می کنم.
فکر می کنم همان طور که اشاره شد در این شرایط که دشمنی ها 
علیه کشــور ما بســیار اوج گرفته و ما را در دشواری هایی قرار 
داده اســت ما اگر به روحیه اوایل انقــاب و اراده ای که در آن 
زمان داشتیم برگردیم، می توانیم به راحتی این مشکات را پشت 
ســر بگذاریم و همه ی تهدیدهــا و محدودیت هایی که علیه ما 
بکار گرفته می شــود را بــه فرصت تبدیل کنیــم و با طی این 
مرحله دشوار و این مشکاتی که بر سر راه ما قرارگرفته بتوانیم 
تصویر یک ملت بسیار کارآزموده و منسجم و مستحکم در برابر 
دشــمنان به نمایش بگذاریم که دیگر آن ها این مسیر تحریم را 
در پیش نگیرند و ما انشا اهلل بتوانیم مراحل سازندگی کشور را با 

موفقیت بیشتر انجام دهیم. 
از سرکار عالی و همکار گرامی تان به خاطر وقتی که اختصاص 

دادید صمیمانه تشکر می کنم.




