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جـنـگ مـا جـنـگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست، 

جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت 
بود و ایـن جـنـگ از آدم تـا خـتـم زنـدگـی وجـود دارد.
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مقدمـــه

در بهمن 1357 تحولی شــگرف و معجزه ای الهی در تاریخ ایران 
و بلکــه در جهان اســالم و از آن باالتر در جهان بشــریت روی داد. 
این واقعه همه متفکرین، سیاســتمداران، تاریخ نگاران و تحلیل گران 
را به حیرت وا داشــت. ملتی با دست خالی و توکل به خدا با روحیه 
ایثارگری، سقوط نظام 2500 ساله  شاهنشاهی و استقرار نظام اسالمی 
را فریاد زدنند  و برای  رســیدن به این هدف مقدس، شهدای عزیزی 
تقدیم کردند. سرانجام نظامی با اندیشه اسالم ناب محمدی)ص( در 
همه ابعاد ایدئولوژیکی، سیاسی و فرهنگی در ایران اسالمی پاگرفت. 
این تفکر ملت های  دیگر را بیدار و مجذوب خود کرد. استکبار جهانی 
که نگران گسترش  این موج در دنیا بود، تمام امکانات و توان خود را 
برای مقابله با این اندیشــه به کار گرفت. یکی از ترفندهای او ترغیب 
و تشویق رژیم بعثی عراق به جنگ علیه جمهوری اسالمی ایران بود. 
جلوگیری از تهاجم دیکتاتور عراق  و دفاع از میهن اسالمی درکانون 
توجه مردم انقالبی ما قرار گرفت و با رهنمودهای رهبرکبیر انقالب ، 
حضرت امام خمینی)ره(، جوانان سلحشور و مخلص به جبهه های نبرد 
شتافتند. شیران روز و عابدان شب، جبهه را به دانشگاه تبدیل کردند و 

با تمام توان انقالب درجنگ به جهان صادر شد.
یاد و خاطره از جان گذشــتگی ها ، رشــادت ها و ایثارگری های 
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رزمندگان هشت سال دفاع مقدس مباهات برانگیز و افتخارآمیز است 
و فراموشی مجاهدت ها، استقامت ها، روحیه ایثارگری و شهادت آن 

دوران، آفتی است که نظام را تهدید می کند.
دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای رسالت 
فرهنگی خویش و با هدف  زنده نگه داشــتن خاطره جان فشــانی این 
دلیرمردان و آشنا سازی  نسل های بعد از جنگ با  فرهنگ ایثارگری اقدام 

به چاپ و انتشار خاطره روزهای آتش، خون و شهادت نموده است. 
»خط مقدم«، عنوان مجموعه کتاب هایی است که بر اساس مصاحبه 
با اســاتید و کارکنان  ایثارگر  هشت سال دفاع مقدس دانشگاه علوم 

پزشکی تهران به زیور طبع آراسته  شده است.
الزم می دانم از حمایت های بی دریغ روسای وقت دانشگاه؛ استادان 
گرامی جناب آقای دکتر الریجانی، جناب 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 محقق 
که با راهنمایی های خود ما را در این را تشویق  نمودند، همچنین معاونت 
محترم اجتماعی و فرهنگی دکترعبدالرحمان رستمیان،  ایثارگران محترمی 
که در این مصاحبه ها شــرکت نمودند همکاران دفتــر امور ایثارگران 
دکترسید حسین حجازی، دکتر مریم کیانی پور، زهرا اسماعیلی، علی گل 

محمدی کمال تشکر وقدردانی را دارم.
به امید پیروزی نهایی اســالم ناب محمدی، نابودی شرک و کفر، 
طلوع خورشــید 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 سالله نبوت و امامت در زعامت 
میهن عزیز اسالمیـــمان 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



 دکتر ماشااهلل تـــرابی
استاد جانباز دانشگاه   



 اتفاقي که در شب مجروحيت افتاد
در انتخاب من بسيار مؤثر بود

حدود هفت سالي است که او را مي شناسم. مدير هميشه خندان 
وارد  است.  الگو  من  براي  هميشه  روحيه شکست ناپذيرش  که 
اتاق که مي شويم مثل هميشه با لبخند گرم به استقبال ما مي آيد. 
مشغول گفت وگو مي شويم خيلي تمايلي براي صحبت از جنگ 
ندارد و با اصرار شروع مي کند و تنها دليل آن را ارزش آفريني 
يادآوري  از  بازگويي خاطرات جبهه  موقع  آينده مي داند.  براي 
اجرايي  فعاليت هاي  متأثر مي شود. در مورد  شهادت دوستانش 
خود که صحبت مي کند هيجان زده مي شوم اولين هاي زيادي را 

در کارنامه خود دارد.
باهم پاي اين گفتگو مي نشينم.
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•  لطفًا خودتان را معرفي کنید:

دکتر ماشااهلل ترابي متولد تهران هستم. بخشي از زندگي خود 
را در تهران و بخشــي را در قم بودم. ایام حضور من در جبهه 
مقارن بازندگي در شــهر قم بود. دوران دبیرســتان در شهر قم 
بودم و این باعث شــد توجه من به ارزش هاي مذهبي در شهر 
قم بیشتر شــود و این امر به شناخت ابعاد بهتري از توصیه هاي 
دیني در زندگي ام شد. پنج فرزند بودیم و من کوچک ترین آن ها 
هســتم. برادر بزرگ تر من در فاجعه هفت تیر حزب جمهوري 
اسالمي همراه با شــهید بزرگوار بهشتي مظلوم شهید شدند. او 
دانشجوي دانشگاه صنعتي شریف، عضو فعال حزب جمهوري 

اسالمي بود. 
  اواخر ســال 67 ازدواج کردم. دو فرزند دارم، پســرم متولد 

سال 1369 و دخترم متولد سال 1372 است.
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•  در کدام دانشگاه و رشته تحصیل کرده اید؟

بعد از بازگشت از جبهه و در دوران نقاهت مجروحیت شروع 
به آماده شــدن براي شــرکت در کنکور کردم. در کنکور سال 
1366 ثبت نام کردم. پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارومیه قبول 
شدم. در آن زمان چهارده انتخاب داشتیم و اگر کسي بورسیه را 
انتخاب مي کرد و نمي رفت، انتخاب هفتم حذف مي شد. انتخاب 
هفتم من دندان پزشکي دانشــگاه شهید بهشتي بود. من یک ترم 
در ارومیــه درس خواندم که مصادف بود با بمباران شــهرها و 
در ارومیه هم این بمباران شدید بود. از طرف سنجش براي من 
نامه اي مبني بر قبولي رشته دندان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي 

شهید بهشتي آمد و من ثبت نام کردم. 
هنــگام ثبت نام توصیه کردند با توجه به شــرایط آن زمان که 
به عنوان ترم موشــکي نامیده مي شد در دانشگاه دیگري مهمان 
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شــوم و من مهمان دانشگاه کرمان شدم و از ترم سه در دانشگاه 
شهید بهشتي مشغول به تحصیل شدم. در ایام دانشجویي فردي 

فعال بودم.

•  چرا این رشته را انتخاب کردید؟

من رشته دندانپزشکي را دوست داشتم اما اتفاقي که در شب 
مجروحیت افتاد در انتخاب من بسیار مؤثر بود. فضاي آن زمان 
هم به گونه اي بود همه تمایل به انتخاب رشته هایي که اثرگذاري 
بیشتر و سریع تر داشــتند. سایر رشته ها در آن زمان گنگ تر بود 
و از طرفي آموزش رشــته هایي مثل کامپیوتر کاربردي هم نبود 
و این باعث عدم تمایل در جوانان براي شرکت در این رشته ها 
مي شــد. مطمئنًا اگر درزماني غیر جنگ شــاید رشــته دیگري 

انتخاب مي کردیم، ولي جنگ در انتخاب ما مؤثر بود. 
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•  فعالیت هاي علمي، پژوهشي و اجرایي خود 
را توضیح دهید:

در سال هاي پایاني دانشجویي یکي از اساتید ما مرحوم سرکار 
خانم دکتر صانعي مشاور وزیر بهداشت شدند و به خاطر شناخت 
از بنده، مرا به وزارت بهداشــت دعوت کردند. ابتدا مشاور ایشان 
شــدم و بعد در پروژه HBI پروژه مشترک بین سازمان بهداشت 
جهاني و وزارت بهداشت که از سال 1371 در معاونت پژوهشي 
اجراشــده بود، مسئول پروژه شدم. زماني که من وارد شدم پروژه 
متوقف شــده بود و قرار بود، کارشناســان بهداشت جهاني از آن 
بازدید کنند. بنابراین با سرعت گروه پروژه مشخص شد و در زمان 
کوتاه به فاصله کمتر از ســه ماه در ســال 1374 اولین وب سایت 

فارسي راه اندازي شد.
 در آن زمــان مرکز تحقیقات فیزیک نظري، اینترنت تحت وب 
را به ایران آورده بود و یک وب ســایت انگلیســي داشت و اولین 
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وب ســایت دوزبانه انگلیســي و فارســي را ما راه اندازي کردیم. 
فعالیت هاي مختلفي ازجمله ساخت دیسکت مدالین براي استفاده 
از اینترنت در منزل صورت گرفت. کارشناسان بهداشت جهاني از 
دیدن این اتفاقات شــگفت زده شدند و مشارکت آن ها با ما بیشتر 

شد و ما مرکز همکاري هاي منطقه اي HBI شدیم.
در ســال 1375 نشریات علمي و الکترونیک وارد نمایشگاه 
کتاب شــده بود و وزارت بهداشت به عنوان اولین سازمان در 
کشور در جشنواره توسعه الکترونیک نشریات جایزه گرفت. 
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در این ســال تصمیم گرفتیم، مدل عرضــه اطالعات را تغییر 
دهیم. در آن زمان بنده به عنوان مدیرکل اطالع رســاني، کتب 
و نشریات منصوب شــدم و اولین نمایشگاه تخصصي کتاب 
در حوزه علوم پزشــکي را راه اندازي کردیم که مورد استقبال 
دانشجویان و اســاتید این حوزه قرار گرفت. نمایشگاه که به 
پایان رسید در آن محل اولین پایگاه عرضه اطالعات راه اندازي 
شد؛ که سیســتم رایانه قراردادیم، مخزن کتب باز شد و همه 

Media مورد استفاده در آن قرار گرفت.
 در ســال 1376 از وزارت خانه خارج شدم و بیشتر به کار 
درمان پرداختم. ســال 1377 به دعوت اســتاد گران قدر دکتر 
الریجاني ابتدا با سمت معاون اجرایي و سپس معاون آموزشي 
و پژوهشــي به بنیــاد بیماري هاي خاص رفتــم. در آن زمان 
سعي مي کردیم جمع آوري اطالعات وسیع و اولویت بندي در 

اختصاص امکانات و دستگاه هاي دیالیز داشته باشیم.
زماني که اســتاد ارجمند دکتر ملک افضلي معاون پژوهشي 
وزارت بهداشــت شــدند. با اصرار ایشــان مجدداً به سمت 
مدیرکل اطالع رســاني، کتب و نشــریات منصوب شدم. در 
آن دوره براي دانشــگاه هاي علوم پزشــکي شبکه اینترانت و 
توسعه مرکز داده، طراحي شد تا امکان شکل گیري وب سایت 
دانشــگاه ها و ارتباط بین آن ها برقرار شــود. همچنین پایگاه 
عرضه اطالعات باید به شکل جدید درمي آمد و از شکل سنتي 
خارج مي شد. هم زمان باید نیروي انساني را توانمند مي کردیم 
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که بتوانند با فنّاوری جدید کار کنند.
ســپس برنامه تکفا در کشور آغاز شد و از وزارت بهداشت 
این جانب به عنــوان نماینده معرفي شــده بودم. بــا توجه به 
زیرساخت قبلي از ســایر بخش هاي کشور آماده تر بودیم. در 

تکفا وزارت بهداشت پیشرفت خاصي داشت.
 اولین شبکه گسترده شهري را در تبریز ایجاد کردیم. اولین 
سیستم خودکارسازی اداري تحت وب را در وزارت بهداشت 
راه اندازي کردیم. من در آن زمان سمت نماینده ویژه وزیر در 

طرح تکفا را داشتم.
مرکز تحقیقات ســالمت الکترونیــک را راه انــدازي کردیم. 
نسخه های تحت وب در حوزه هاي مختلف کاري وزارت بهداشت 
ایجاد کردیم. دامنه گستره فعالیت ها زیاد شد و اجالس بین المللي 
برگزار کردیم که متولي آن ســازمان جهاني بهداشت بود. پروژه 
پرونده الکترونیک ســالمت که از سال 1381 مطرح شده بود، در 
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سال 1383 مصوبه هیئت وزیران را براي اجرا دریافت کرد.
 از دیگر پروژه ها، شهر دانش سالمت بود، پروژه کاملي با در نظر 
گرفتــن همه فناوري هاي روز که به دنبال اجراي آن بودیم. بعد از 
سال 1384 با دعوت استاد عزیز جناب آقاي دکتر الریجاني براي 
اجراي طرح شهر دانش و ســالمت به دانشگاه انتقال پیدا کردم، 
بخشي از پروژه شهر دانش و سالمت، بین المللي سازي بود که در 
این راســتا سفرهایي را به کیش داشتیم و در همین رابطه فاز اول 

راه اندازي شعبه بین الملل، تحقق پیدا کرد.
  سیستم خودکارســازی اداري دانشگاه را در کمتر از شش ماه 
راه اندازي کردیم. راه اندازي ســتاد نوآوري در سال 1387 با توجه 
به شعار ســال مقام معظم رهبري با راه اندازي کانون هاي نوآوري 

محقق شد.  
 •  چي شد که تصمیم گرفتید به جبهه بروید؟

دلیل اصلي این که فکر مي کردیم باید در این واقعه مهم سهمي 
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داشــته باشیم، حس مشارکت در کارهاي مهم و کارهایي که فکر 
مي کردیم براي کشــور اثربخش است و مي توانیم مؤثر باشیم. این 
بیشترین درواقع محرک بود که باعث مي شد انگیزه تقویت مي شد 

که همچنین کاري بکنیم.
 

•  چطور به جبهه رفتید؟ وقایع آن زمان را بیان 
کنید.

بار اول که به جبهه رفتم ســال 1361 به منطقه کردســتان رفتم 
که بســیار کوتاه بود. پانزده ســالم بود و با شناسنامه برادرم رفتم، 
خانواده در جریان نبودند. بار دوم سال 1365 بود به منطقه جنوب 
رفتم. حضور من در منطقه هم زمان شد، با عملیات »کربالي 4« و 
»کربالي 5«. این حضور طوالني بود و نزدیک شــش ماه به طول 
انجامید. در آن زمان تمرکز فعالیت در پرسنلي لشکر بود و در مورد 

آمار و اطالعات کار مي کردم. 
تصمیم جدي داشتم روي این مسئله سازمان دهي داشته باشم و 
تقریباً آن زمان فرصت خوبي شد که بتوانیم ساختارهاي جدیدي 
را براي پایش اطالعات به لحظه داشته باشیم؛ و این امر بسیار مهم 

بود که اطالعات به سرعت جمع آوري شود.
عملیات »کربالي 4« مــن در همان موقعیت براي ثبت اطالعات 
بیماران شــیمیایي فعالیت مي کردم و محل اســتقرارم در اورژانس 
بیماران شیمیایي بود. در »کربالي 5« به درخواست خودم به گردان 
رزمي انتقال پیداکرده و به فاصله خیلي کوتاهي وارد عملیات »کربالي 
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5« شده و ســریع و کمتر از 24 ساعت اعزام به خط مقدم شدم. ما 
به جزیره بووارین رفتیم که درگیري شدیدي وجود داشت. به محض 
ورود به منطقه وارد درگیري شدیم. من در گردان امام سجاد )ع( بودم 

و قبل ما دو گردان عمل کرده بودند و پیشروي حاصل نشده بود.
 گردان ما خواســت بالفاصله عملیات کند و دشمن شدیداً با 
خمسه خمســه مي زد. تعدادي از هم رزمان ما در همان وهله اول 
مجروح و شــهید شدند. به فاصله خیلي کمي فرمانده شهید شد. 
ولي حرکت ما ادامه داشت. فاصله ما خیلي به دشمن نزدیک شد 
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چــون خمپاره 60 به ما اصابت مي کرد. ســاعت حدود دو صبح 
خمپــاره 60 نزدیک من و دو تا از هم رزمانم اصابت کرد. شــاید 
یک تجربه مرگ کوتاه را در آن زمان داشتم. ورود به تونل پرنور 
و شــاید تنها چیزي که من رو برگرداند، مادرم بود. یک برادر من 

قباًل شهید شد بود و براي مادرم سخت بود. 
من یک لحظه به خودم آمدم و احســاس درد شــدید در سینه 
داشتم. ما بسیار جلو رفته بودیم، بنابراین امدادگر هم وجود نداشت. 
معموالً پشــت دسته کسي مي آمد و چک مي کرد. آن فرد آمد و به 
من گفت: چشــمانت مي بیند؟ گفتم اره. حمایل من را باز کرد که 
کمي سبک شود. دو نفر دیگر هم اصاًل حال خوبي نداشتند. یکي 
ترکش به کمر خورده و تکان نمي خورد. نمي توانستم کمکش کنم. 
نفر ســوم مي خواست به جلو برود که نتوانست. من هم اول فکر 
مي کردم مشــکل جدي ندارم ولي بنا بر دســتور مسئول دسته به 
عقب برگشتم. فاصله زیادي را باید نیم خیز عقب برمي گشتم. در 
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ناحیه سینه درد و ضعف داشتم؛ سینه خیز رفتن زمان بر بود. بنابراین 
تمام توان خود را متمرکز کردم، بلند شدم، شروع کردم به دویدن، 
تیرها دقیقاً از کنار گوشم مي گذشت. تیر و خمپاره باهم می زدند. 
بعد از حدود پانزده دقیقه به اولین سنگر رسیدم. بسیجي هایی که 
عملیات کرده بودند خواب بودند. کمي عقب تر به پست امدادگري 
رســیدم و اطالع دادم. همچنان به عقب رفته و به پستي رسیدم که 
آمبوالنس وجود داشت. با آمبوالنس به عقب برگشتم و یک سري 
اقدامات اولیه صورت گرفت. سپس به بیمارستان صحرایي منقل 
شدم. سی وهشــت ترکش وارد بدن من شده بود. دستم احساس 
درد مي کرد، متوجه آن شــدم. به اهواز اعزام شدم به علت زیادي 

مجروحان به سرعت به شوشتر منتقلم کردند.
  در شوشتر متوجه جراحت پاشدم، براي شروع درمان گفتند: دو 
راه داري یا به اتاق عمل که طوالني و سخت تر است منتقل شوي 
و یا قبل بستن زخم ها همین جا ترکش ها را دربیاوریم. من راه دوم 
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را که درآوردن ترکش ها بدون بي هوشي بود، انتخاب کردم. برخي 
از ترکش ها عمقي، برخي ســطحي بودند و برخي در نواحي بود 

که نمي توانستند دربیاورند. برخي هنوزم در بدن من وجود دارد.
از پا شــروع کردند. عمیق ترین ترکش ها در پا بود. اولین پنسی 
را که در پام گذاشــت فریاد من بلند شــد. ســریع دست من را 
گرفتند. همه ترکش هایي که امکانش وجود داشــت را درآوردند. 

وحشتناک ترین آن در دستم بود.
مدل اندیشه شما اثرگذار است. جنگ بیشترین چیزي که آموزش 
مي داد، حالت اتفاق و اتحادي بود که وجود داشت. در کنار این امر 
که یک مدلي از مشارکت ذي نفعان به وجود آمده بود که موانع زائد را 
برطرف مي کرد. خالقیت هاي فردي و مشارکت هاي جمعي کنار هم 
توانسته بود مدل جدیدي را ایجاد کند؛ که در آن مدل خستگي معنا 
نداشت و پیشرفت به چشم مي آمد. این حالت در سراسر جنگ باعث 
شد، ما نتیجه متفاوتي را از نبرد غیر برابر در طول تاریخ داشته باشیم. 
هرم مازلو در جنگ بي معنا بود، زیرا افراد با پیشینه هاي مادي مختلف 
کنار هم قرار گرفتند و به خودشکوفایي رسیدند. زماني که افراد داراي 
ارزش مختلف مي شــوند و این ارزش عمومي مي شود یداهلل بودن 
ایجادشــده و اثرگذار مي شود. این کارکرد ارزش هاي مشترک است 
که در نوآوري یکي از اصول آن است. کتابي تحت عنوان مشارکت 
ذي نفعان که در آن بیان مي کند که به چه صورت ارزش هاي مشترک 
ائتالف هایي را به وجود مي آورد که بتواند نوآوري هایي رو خلق کند 
و مرزهاي دانش را جابه جا کند و بیشترین ارزش را به وجود آورد. 
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براي اتفاق افتادن نوآوري افراد باید احساس مؤثر بودن بکنند؛ و در 
جنگ این احساس خیلي قوي بود.

•  چرا مجدداً به جبهه برنگشتید.

یکي از دالیل اصلي من مادرم بودند. ضایعه درگذشــت برادرم 
براي مادرم خیلي شــدید بود. بعد حادثه مجروح شــدنم مادرم 
به شدت نگران بود. عامل بعدي تصمیم جدي و مصمم براي ادامه 
تحصیل و درس خواندن بود. باید دانش روز را به دســت آورد و 
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مؤثرتر خدمت کرد. مخصوصاً زماني که اتفاق مجروحیت افتاد و 
نتوانستم براي دو هم رزمم کاري انجام بدهم تأثیر زیادي داشت.

•  حس شما از پذیرفته شدن قطعنامه چه بود؟

شاید خیلي خوشحال شدم. در جنگ به این جمع بندي رسیدم 
کــه قدرت اصلي مــا در جنگ و مدل جدیدي از اندیشــه که 
به آن رســیدیم حیف اســت که فقط در جنگ استفاده شود. ما 
مي خواستیم کشور را بسازیم و جنگ به ما تحمیل شده بود. حجم 
تخریب ها به ویژه در شــهرهاي مرزي که جنگ زده بود، باوجود 
تالش هایي که مي شد، زیاد بود. در زمان جنگ ما نمي توانستیم 
چهره اي را که مي خواستیم به عنوان یک کشور مسلمان و شیعه 
به جهان بدهیم. غم بزرگ من در زمان ارتحال امام خمیني)ره( 
بود. هیچ وقت فراموش نمي کنم. امام ویژگي شــخصیتي خاص 
و انرژي بسیار زیادي داشــت. در جوانان ایجاد انگیزه می کرد. 
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کالم امام ســاده بود، از دل بلند مي شــد و به دل مي نشست. در 
عمق وجود آدم ها عشق وجود داشت. چون دوست داشتن یک 
امر دســتوري نیست. جالب است که در گینس تشیع جنازه امام 
خمیني)ره( ثبت شــده که در آن بیــش از ده میلیون نفر حضور 
داشتند. در آن زمان به حالت نه صلح نه جنگ رسیده بودیم. که 
امکان غلبه یکي بر دیگري وجود نداشت. من احساس مي کردم 
ما درصحنه هاي دیگر اگر انرژي مان متمرکزتر شــود، می توانیم 

قوي تر عمل کنیم. 

•  بــراي ادامه درمان به خارج کشــور ســفر 
نکردید؟

در پیگیري هــاي درمانــي توصیه این بود کــه ترکش ها در 
قسمت هایي از بدن اســت که مشکل ایجاد نمي کند و در جاي 

حساس نیست کاري به آن نداشته باشیم.
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•  دوستان زمان جنگ خود را به خاطر دارید؟

بسیاري از دوستانم شهید شدند. قبل از عزیمت از تهران به قم 
در همان سال که بسیج تشکیل شد، من عضو بسیج مساجد شدم. 
بسیاري از دوستانم در ترورهاي سال 1359 و 1360 شهید شدند.

•  در زمان جنگ فکر مي کردید بعد جنگ چه 
اتفاقي مي افتد؟

در زمان جنگ کمتر به این موضوعات فکرمي شــد. تصور ما 
این بود که ما در جنگ پیروز هســتیم، حتي اگر زمان زیادي این 
مسئله طول بکشد. جنگ جنگ تا پیـــــــروزي؛ و غیر این فکر 

نمي کردیم.
بعد جنگ شرایط متفاوت شد، شما رشد را احساس مي کردید.

•  تأثیرگذارترین فرد در زندگي شما؟

مادرم.
•  بزرگ ترین آرزوي شما؟

راه اندازي آزمایشگاه نوآوري در دانشگاه است. چند سالي است 
که به دنبال انجام این کار هستم.

•  رشته ورزشي موردعالقه؟

پینگ پنگ و پیاده روي.
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•  بهترین دوره زندگي؟

هر دوره به ویژگي خاصي داشتند، همه جزء بهترین ها بودند.

•  نقــش ایثارگران در انتقال مفاهیم به نســل 
جدید چیست؟

یک مبارزه دائمي با جهل همیشــه وجود دارد. دو موضوع مهم 
براي هر فرد عقل و ادب اســت. براي کســب ادب باید زحمت 
صبر را تحمل کرد. براي فراهم شــدن مســیر بهترین حالت این 
اســت شــرایطي را فراهم کنیم که افراد بااستعدادهاي خود دیده 
بشوند. اگر ناهنجاري وجود دارد، به این دلیل است که در قسمت 
هنجار شرایط الزم براي دیده شدن وجود نداشته است که استعداد 
فرد بروز پیدا کند و ما نیاز به ایجاد محیط هاي انگیزشــي هستیم. 
محرک هاي مختلف سبب ایجاد انگیزه مي شود. یکي از دالیلي که 
آرزوي من ایجاد آزمایشــگاه نوآوري است، به این دلیل است که 
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این آزمایشگاه مي خواهد این شــرایط را فراهم کند و تولید فکر 
کند. فضاي تولید فکر فضاي نظریه پردازي است؛ که افراد بتوانند 
نظرات خود را بیان کنند و هدایت شــوند تا به دیدگاه مشــترک 
ختم شود. تفاوت هاي خلق شده توسط خداوند باید مورداستفاده 
قرار گیرد و جاي تمرکز بر تفاوت ها باید بر نقاط اشتراک متمرکز 
شویم. جوانان امروز را خیلي شاداب مي بینم و داراي پتانسیل قوي 
سازنده است. تمام تالش هم همین است و در هر موقعیت بودم به 

دنبال جذب جوانان بودم.
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 •  سخن پایاني:

امیدوارم انعــکاس این مطالب از این باب که معرفي یک دوره 
است، ایجاد انگیزه کند و مؤثر واقع شود. من تمام تالشم را کردم 
این مصاحبه صورت نگیرد و تنها علت پذیرفتن این بود که شاید 
بیان این صحبت ها و معرفي آن برهه تاریخي بتواند مؤثر و انگیزه 

ساز باشد.
توصیه براي جوانان این اســت که قرآن کتاب زندگي است؛ و 
مجموعه چیزي که در قرآن است با توصیه هاي اهل بیت مي تواند 
یک مســیر زندگي شــاداب، خالق و پویا را به وجود آورد. این 
فضاي ذهني چقدر کمک مي کند که فرد در هرجایي که هســت 
نقش بهتري را ایفا کند. دهه شصت دوره پرمخاطره اي بود. جوانان 
اصوالً مدل ارتباطي صمیمي تري داشتند. ارتباط هاي رخ به رخ بیشتر 
بود. فضاي نظریه پردازي فضاي بازتري بود. بیشــتر امکان وجود 
داشــت که در مورد موضوعات زندگي و اجتماعي بحث صورت 

گیرد.
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دکتر مجتبی ساالری فر
متخصص قلب و عروق و عضو هيئت علمی دانشگاه 



باید مخاطب را به بطن ماجرا ببریم ...
 باید روحيه  و اخالق آن دوران احياء شود 

از سال 1368 تا 1372 رزيدنت بيمارستان قلب بوده است و 
بالفاصله هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می شود. دکتر 
ساالری فر مدتی را هم در سمت مديريت اورژانس کشور خدمت 
کرده اند و در حال حاضر در مرکز قلب تهران مشغول هستند؛ 
مرکزی که به همت دکتر کريمی از پزشکانی که در دوران جنگ 
در قالب گروه های پزشکی اضطراری در جبهه حضورداشته اند، 
راه اندازی شد. ايشان در معرفی کوتاهی از خود می گويد: »سال 
1380 من و دکتر کريمی در مرکز قلب هيئت مديره ای تشکيل 
داديم و پس ازآن، اين مرکز به دانشگاه واگذار شد. تابه حال حدود 
پنجاه مقاله علمی نوشته ام. دانشيار هستم. در مورد بيماری های قلبی 
هم کتاب کوچکی بنام »آشنايی با ريسک فاکتورهای بيماری های 
قلبی« نوشته ام که آموزش عمـــــــومی در اين زمينه محسوب 
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می شود؛ که به سبک داستانی و با آوردن مصداق هايی حقيقی از 
بيماران، نوشته شده است؛ البته فرصت تجديد چاپ و اصالحش 
را نداشته ام. در دوره ی مديريتم در مرکز مديريت بحران نيز، 
مجموعه ای زير نظر من کار شد که به بحث های مديريت بحران 
البته  داخلی می پرداخت.  بيماری های  و  زلزله  و  مواقع سيل  در 
به صورت »عملياتی تحقيقاتی« هستند و کتابی همگانی و عمومی 

محسوب نمی شوند.

•  مختصری از زندگی خود همین طور از دوران 
تحصیل و قبولی در دانشگاه بگوئید.

متولد اصفهان هســتم و همان جا هم درس خواندم. در اصفهان 
در دبیرســتان »هراتی« دیپلم گرفتم. تقریباً یک سال و اندی قبل 
از انقالب یعنی ســال 1356 وارد دانشــکده ی پزشکی دانشگاه 
تهران شدم. رتبه ی خوبی هم داشتم. در آن زمان نحوه ی برگزاری 
کنکور به این شکل بود که همه ی گروه ها می توانستند در رشته ی 
موردعالقه ی خود شــرکت کنند و یک رتبه ی کلی و یک رتبه ی 
جزئی برای فرد داوطلب اعالم می شــد. من در کلیه ی رشــته ها 
رتبه ی اول را به دســت آوردم و در دانشکده ی پزشکی دانشگاه 

تهران پذیرفته شدم.

•  درباره ی دوران کودکی تان برایمان بگوئید. 
فضــای خانــواده ای که در آن رشــد کردید 
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چگونه بود؟ شغل پدر چه بود و ایشان در تربیت 
فرزندان روی چه مسائلی تأکید داشتند؟

پــدرم کارمند دولت بود. ازنظر اعتقــادی یک فرد مذهبی بود، 
نه متعصب! کالس اول دبســتان را در مشهد خواندم. البته قبل از 
مدرسه، پدرم کمی با من خواندن و نوشتن کارکرده بود و خواندن 
و نوشــتن را می دانســتم. مدیر مدرســه به پدرم گفت: »پسرتان 
می تواند به کالس ســوم برود.« آن زمان شیوه ی سطح یابی به این 
شکل بود که از دانش آموز امتحان می گرفتند و به تشخیص مدیر، 

سطح کالس تعیین می شد.
مــرا از کالس اول به کالس ســوم بردند. به ایــن دلیل که در 
امتحانی که از من گرفته  شد، کتاب کالس سوم دبستان را به راحتی 
می خواندم و مشکلی نداشتم؛ حتی جدول ضرب را که در کالس 
چهارم دبســتان یاد می دادند، بلد بــودم. مدت کوتاهی در کالس 
سوم ماندم. چون مســئولین مدرسه به این نتیجه رسیدند که سن 
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هم کالسی هایم از سن من بیش تر است و با سایر بچه ها هم خوانی 
نــدارم. به همین خاطر مرا دوباره به کالس اول برگرداندند. معلم 
دوباره گفت: »او به درس توجه نمی کند و دائم مشــغول شیطنت 
است.« اگر نمره های اول دبستانم را ببینید، خیلی نمره های پایینی 
است. چون اصاًل به درس گوش نمی دادم، ولی از سال دوم به بعد، 

درسم خوب بود
یادم هست کالس پنجم دبستان که بودم، مسابقه ی علمی برگزار 
شد و من در اصفهان رتبه ی اول را کسب کردم. گفتند بین 5220 

شرکت کننده در مسابقه، شما رتبه ی اول را به دست آورده اید.
 

•  در خانواده کسی شمارا برای ادامه ی تحصیل 
در رشته ی پزشکی تشویق کرد یا شما خود این 

رشته را با توجه به عالیقتان انتخاب کردید؟

از قبل به من القاء شده بود پزشکی بخوانم. پدرم از بچگی به من 
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می گفت: »باید پزشکی بخوانی.« البته زور و اجباری در میان نبود 
و عالقه ی خودم هم در این موضوع دخیل بود.

 
•  در مــورد موضوع اصلی؛ جنــگ بگوید، از 
اولین اعزام به جبهه و اتفاقات و ماجراهایی که 

در جبهه برایتان پیش آ مد.

 داوطلبانه به جبهه رفتم. جنگ، ســال 1359 شروع شد. در این 
سال دانشگاه تعطیل شــده بود. انقالب فرهنگی بود. مدتی بعد از 
تعطیل شدن دانشــگاه، با تعدادی از دانشجوها به مناطق محروم 
رفتیم؛ من از طرف جهاد دانشگاهی به سیستان و بلوچستان رفتم. 
دانشجوهای پزشــکی بودیم و در بهداری مشغول شدیم؛ خیلی 
هم درس نخوانده بودیم. ســال سوم پزشــکی بودیم. آن سال سه 
ترم خواندیم. چون ســال 1356 دانشــگاه ها سه ترمه بود. ولی از 
ســال 1357 مثل حاال دانشگاه ها دو ترمه شد. سال 1357 یک ترم 
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خواندیم و بعد از پیروزی انقالب یعنی اســفندماه سال 1358 هم 
یک ترم گذراندیم.

دکتر غفوری در آن زمان رئیس شــبکه بود و دکتر گوهری هم 
قائم مقامشان بودند. در سیستان به ایشان گفتم می خواهم اینجا بمانم 
و خدمت کنم. گفتند: »شــما دانشجو هستید، می خواهید چه کار 

کنید؟ کار زیادی از دستتان برنمی آید.« گفتم: »به روستا می روم.«
تابستان سال 1359 مرا به راسگ فرستادند؛ محلی بین ایران شهر 
و چابهار که در حال حاضر تبدیل به بخش شده است. در راسگ، 
مرکز بهداشــت و درمانی وجود داشت که پزشکی بنگالدشی در 
آنجا کار می کرد. این پزشک از صبح تا عصر روزی پنجاه الی صد 
مریض می دید. اکثراً بیماری های عفونی و پوستی داشتند. من هم 
کنار این دکتر به عنوان کمک و دســتیار کار می کردم. مترجم هم 

داشتیم، فارسی و بلوچی، چون اکثر مردم آنجا بلوچ بودند.
 مدتی آنجا بودیم. یک کتاب خانه درست کردیم؛ همان جا مسجد 
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شهر هم بود. دیگر در آنجا دستمان بند شده بود، به نحوی که وقتی 
جنگ در شــهریورماه سال 1359 شروع شد، در سیستان بودیم و 
تا پایان آن سال، همان جا ماندیم. اوایل سال 1360 به جبهه رفتم. 
یک شــب اهواز ماندم. البته بدون هیچ آموزشی؛ خبری هم نبود و 
جنگ به یک حالت تعادلی رســیده بود. آن زمان هنوز بنی صدر 

رئیس جمهور بود.
 عملیــات فتح المبین که عید ســال 1361 اتفاق افتاد. برای بار 
دوم به جبهه رفتم و در بهداری مشغول کار شدم. آن زمان بهداری 
و تعــاون یکی بود و در کنار هم کار می کردند. تعاون، شــهدا را 
منتقل می کرد و برای رزمندگان پالک و لباس تهیه می دید. بهداری 
هم مجروحان و زخمی ها را تحت درمان قرار می داد. ســه استاِن 
سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان زیر نظر لشکر ثاراهلل بودند. 
چون در سیستان و بلوچســتان خدمت می کردم، وارد این لشکر 

شدم.
تا اتمام عملیات فتح المبین یعنی تا نیمه ی فروردین 1361، در 
جبهه ماندم. پس ازاین عملیات به تهران برگشتم و دانشگاه دوباره 
باز شد. اردیبهشت ماه ترم دانشگاه آغاز شد و سر کالس برگشتیم. 
تا اینکه عملیات بیت المقدس شــروع شد. ترم اول آن سال را که 
تمام کردم دیگر اوج جنگ بود. یک ترم که خواندم. دوباره درس 
را رها کردم و به جبهه رفتم. در آنجا ســردار سلیمانی مرا مسئول 

اورژانس و بهداری لشکر کردند.
حدود یک سال یعنی از شهریورماه 1361 تا مهر 1362 به طور 
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مداوم، مسئول بهداری لشگر صاحب الزمان بودم. در این مدت هم 
چند عملیات ازجمله: عملیات رمضان، عملیات محرم و عملیات 
والفجر مقدماتی انجام شــد. سال 1362 عملیات والفجر یک، در 
محور عین خوش انجام شد و بعدازآن هم والفجر 3 که در مهران 

اتفاق افتاد.
در عملیات والفجر ســه، دکتر غفوری پزشک بودند. آمدند در 
همان اورژانسی که آنجا مشغول بودم. درست به خاطرم ندارم، آن 
زمان رزیدنت جراحی بودند یا تازه این دوره را تمام کرده بودند.

مهر 1362 ترم بعد را شروع کردم و دوباره بهمن ماه آن سال که 
عملیات خیبر بود، به جبهه رفتم. در آن زمان، یکی از دوســتان را 
که پیش از آن معاونم بود، به عنوان مسئول بهداری منصوب کرده 
بودنــد. وقتی من به جبهه می رفتم، کمک و مشــاور او بودم. در 
عملیات خیبر، بیمارستان خاتم االنبیاء که دکتر رهنمون در آنجا به 

شهادت رسیدند، ده کیلومتر با اورژانس ما فاصله داشت.
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بعد از عملیات خیبر، یعنی اواخر سال 1363 برای عملیات بدر، 
به جبهه رفتم و در بهداری لشکر ثاراهلل مشغول شدم. از 1364 تا 
1366 به طور مداوم درس خواندم، ولی سال 1366 هم مدتی رفتم 

و طرحم را هم همان سال گذراندم.

•  بــرای رفتن به جبهــه برگــه ی مأموریت 
می گرفتید؟

نه برگه ی خاصی نداشــتیم. سوار ماشین می شدیم و می رفتیم. 
طوری که وقتی می خواستم این ها را برای سربازی پسرم جمع آوری 
کنم، چیزی نداشــتم، اما برگه ی پایان مأموریتم را داشتم. مدتی از 
حضور در جبهه ام را هم بر اســاس آن چیزی که به خاطر داشتم 

گفتم و پذیرفتند.

•  جزو تیم های پزشکی اضطراری هم بوده اید؟

نه اما گروه های اضطراری را می پذیرفتیم؛ می آمدند در اورژانسی 
که داشتیم. در عملیات والفجر مقدماتی در جنگل امغر که جنگلی 
با درختان گز بود، اورژانســی داشتیم. این جنگل مثل جنگل های 
شــمال نبود، در رمل های باالی استان بود که درختان گز داشت، 
ولی خیلی انبوه بود. خاطرم هست شب عملیات والفجر مقدماتی، 
700 مجروح داشــتیم. به قدری مجروح و زخمی داشتیم که بوی 

گوشت پخته درست مثل بوی کباب در اورژانس پیچیده بود. 
دکتـــــر کریمی رزیدنت جراحی بود. او در اورژانسی که در 
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جنگل امغر داشتیم شبانه روزی کار می کرد. یا در مهران، دکتر تقوی 
و دکتر ظفرقندی در روزهای عملیات، در قالب تیم های اضطراری 
به اورژانس ما آمدند. تیم های اضطراری معموالً متشکل از جراحان 
و رزیدنت هــا بود. البته کارکنان بهداری مثل پرســتار یا راننده ی 

آمبوالنس هم می رفتند. 
 

•  در این مــدت که در عملیــات مختلف در 
اورژانــس فعالیت می کردید، اتفــاق افتاد که 
اورژانس بمباران شود و پزشکان و مجروحان در 

معرض جراحت قرار بگیرند؟

من مجروح نشــدم، منتهی زیاد اتفاق می افتــاد که اورژانس ها 
موردحمله ی هوایی قرار بگیرند. نمونه اش بیمارستان خاتم االنبیاء 
بود که دکتر رهنمون در آنجا شهید شد. بیمارستان خاتم االنبیاء در 
جبهه طالئیه بود که سمت جزایر مجنون می رفت. اورژانس ما ده 
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کیلومتر جلوتر از بیمارستان خاتم االنبیاء بود. شِب قبل از روزی که 
دکتر رهنمون به شهادت برسد، از طریق بی سیم اطالع دادند که در 

بیمارستان جلسه ای هست و باید در آن حضور پیدا کنید.
شــبانه و چراغ خاموش، فاصله ی بین اورژانس تا بیمارســتان 
خاتم االنبیــاء را طی کردیم. چون راه را چراغ خاموش آمده بودیم 
و ســرعتمان کم بود، وقتی به بیمارستان رسیدیم، جلسه تقریباً به 
آخر رســیده بود. بااین حال وارد شدیم. جلسه که به پایان رسید، 
ســاعت دوازده شب بود. به معاونم آقای اتحادی که بعدها شهید 
شد، گفتم: شــب را همین جا بگذرانیم. اآلن با این تاریکی شب، 
اگر بخواهیم چراغ خاموش و زیر خمپاره های دشــمن برگردیم، 
خطرناک است. بهتر است صبح اول وقت برگردیم. با این اوصاف 

دیگر طی فاصله ی بیمارستان تا اورژانس وقت زیادی نمی برد.
آقای اتحادی اول موافق نبود، ولی با حرف های من قانع شــد 
و گفت بمانیم. رفتیم داخل ســنگری که شــهید رهنمون و دیگر 
مسئولین در آنجا استراحت می کردند؛ دیدیم که جعبه های مهمات 
را گذاشــته اند جلوی در سنگر تا کسی کفش هایش را داخل نبرد. 
سنگر، ســوله ای بود. کفش هایمان را درآوردیم و کنار جعبه های 
مهمات گذاشتیم. داخل که شــدیم دیدیم اصاًل جا نیست! حتی 

به قدری که یک نفر به پهلو بخوابد! مجبور شدیم برگردیم.
صبح که برای خواندن نماز بیدار شدیم، تازه هوا داشت روشن 
می شــد که صدای انفجار شنیدیم. نیم ســاعت بعد اطالع دادند 

بیمارستان خاتم االنبیا را بمباران کردند.
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بمب درســت افتاده بود در ســنگری که دکتر رهنمون و بقیه 
بودند و خیلی ها به شهادت رسیدند؛ شهید خداپرست که پزشک 
فیزیوتراپ بود و دکتر طهماسبی که مجروح شد. معموالً این  اتفاق 

می افتاد و اورژانس ها و بیمارستان های خط، بمباران می شد.
خوشبختانه در دوران جنگ مجروح نشدم؛ می گویم خوشبختانه 
چون مجروح شــدن برای کسی که می خواست کاری انجام دهد، 

واقعاً دردسر بود.
می بایســت برای ارائه ی خدمات بیشــتر به مجروحین، سالم 
می بودیــم. البته یکی از اتفاقات رایج در جبهه ها، تصادف بود. در 
عملیات والفجر ســه تصادف کردم. راننده، خودم بودم و دلیلش 
هم شــلوغی جاده ها بود. سوار پاترولی بودم که متعلق به مسئول 
بهداری بود. آمدم با ســرعت از اورژانس به قسمت دیگری بروم، 
سرپیچ، کنترل ماشین از دستم خارج شد. ماشین دیگری از روبرو 

آمد و تصادف کردیم. البته اثر ظاهری بر من نگذاشت.

•  خاطــره ای از آن دوران دارید - چــه تلخ و 
چه شــیرین - که در ذهنتان ماندگار شده باشد؟ 

بهترین خاطره تان از آن دوران چیست؟

سراسر دوران حضور در جبهه خاطره است. دوران خاصی بود. 
حتی خاطرات تلخ آن دوران، حــاال هم که به یاد می آورم، برایم 
شــیرین اســت. از عملیات والفجر مقدماتی که در اورژانسی در 
جنگل امغر بودیم، خاطرات تلخی دارم. چون قبل از اینکه بچه ها 
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به خط عراقی ها برســند و دســت به عمل بزنند، تار و مار شدند 
و خیلی مجروح و شــهید دادیم. هنوز بوی ســوختگی ای که در 
ســنگر اورژانس و در هوا پیچیده بود و احساس بدی که از دیدن 
آن صحنه ها برای انســان به وجود می آید، در خاطرم زنده است. 
از خاطرات تلخم شــهادت معاونم، شهید اتحادی بود. همین طور 
شــهادت آقای باقری، مسئول ترابری لشــکر؛ شهادت او خیلی 
برایمان ســنگین بود. البته در عملیات خیبــر و یک هفته پس از 
شهادت دکتر رهنمون، برادر کوچکم که در جبهه بود، شهید شد. 
عملیات خیبر در طالئیه تمام شده بود. رفتم لشکر امام حسین)ع( 
اصفهان تا پیدایش کنم. جالب است؛ کسی که مسئول پاسخ گویی 
به مراجعین بود، اصاًل نپرسید شما که هستید و چه نسبتی با ایشان 
دارید! همین که رفتم و جویای برادرم شدم، خیلی صریح و سریع 

گفت: »او که شهید شد! جسدش در سردخانه است.«
 

•  در صحبت هایتان به بعضی از دوستان که در 
اورژانس حضور داشــتند، اشاره کردید، کسان 
دیگری هســتند که با شما بوده باشند و در حال 

حاضر در دانشگاه مشغول به خدمت باشند؟

اعضــای تیم های اضطراری که در آن دوران به جبهه می آمدند 
و با آن ها ســروکار داشــتیم، عبارت اند از: دکتــر غفوری، دکتر 
طهماســبی، دکتر ظفرقندی، دکتر کریمی، دکتر میرشریفی، دکتر 
ربانی، دکتر ســادات و دکتر قدســی. آن ها معموالً اعضای ثابت 
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گروه های اضطراری بودند. از دانشگاه های دیگر هم دکتر فاضل 
از جراحانــی بود که حتماً در تیم ها حاضر می شــد. دکتر کالنتر 
معتمد و دکتر الیاســی که متخصص بیهوشــی بــود، می آمدند. 
خاطرم هست عملیات خیبر بود، در بیمارستان خاتم االنبیاء یکی 
از بچه هایی که اآلن هم گاهی پیشــم می آید، در ســینه و قلبش 
ترکش خورده بود و بطن راســتش را پــاره کرده بود؛ یعنی بطن 
راســتش کامل از بین رفته بود! شانسش این بود که او را خیلی 
سریع رســانده بودند. دکتر فاضل عملش کرده بود و شاید دکتر 
الیاسی یازده بار او را سی.پی.آر کرده بود. او درنهایت زنده ماند.
ناگفته نماند که تیم های پزشــکی دانشجویی هم زیاد به جبهه 
می رفتند. از این دســته دکتر حسن امامی را می توانم نام ببرم و از 
کسانی که از سال 1361 به بعد آمدند، می توانم به دکتر نوربخش و 
دکتر جمشیدی اشاره کنم. از هم کالسی های ما در آن دوران، یعنی 
از ورودی های 1356 به بعد، تعداد زیادی به شــهادت رسیدند و 
دانشــگاه شهدای بسیاری تقدیم کشور کرد: شهید رحیمی، شهید 
برادران، شهید توکلی، شهید نوراهلل میرزایی، شهید ذاکری، شهید 
عزلت و شــهید پیرویان همگی ورودی 1356-1357 بودند البته 

اوایل به عنوان رزمنده عادی به جبهه می رفتند.
 دانشجوی سال اول پزشکی که کار زیادی نمی تواند انجام دهد. 
من هم در بهداری بیش تر کارهای مدیریتی انجام می دادم. عماًل کار 
پزشکی نمی کردم؛ یک دانشجوی پزشکی می توانست حداکثر در 

تریاژ مجروحین  کمک کند.
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•  برای ترویج اخالق و فرهنگ جبهه در جامعه، 
چه باید کرد؟ 

مگر می شــود؟ فکر نمی کنم بشود این کار را انجام داد! فرهنگ 
و خلقیات آن دوران شــرایط خاص و ویژه ای داشت، به طوری که 
قابل تکرار نیســت! اما اگر بخواهیم بگوییم که آیا در شــکل  و 
در قالب هــای دیگر جامعه این حالت وجود دارد یا خیر، به نظرم 
می رسد که بله وجود دارد. می خواهم یک مثال بزنم؛ زمان جنگ 
چون در جبهه به کســی چیزی نمی دادند، امتیــازی نبود و برای 
کســی که به جبهه می رفت، آینده ی نامعلومی وجود داشت، اکثراً 
همه با عشــق و عالقه می رفتند و کم تر پیش می آمد کســی برای 
کسب منفعت به جبهه برود. اگر بخواهیم بگوییم که آن شرایط را 
می شــود تکرار کرد؟ باید گفت: »نه! نمی شود!« اما آیا می شود آن 
روح را در فعالیت های امروزی دمید؟ به نظر من می شود! منتهای 
امر دو حالت دارد؛ یکی شکل است و دیگری محتوا. ولی درواقع 
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همان طور که در ابتدای مصاحبه گفته شــد، کاری کرده ایم که این 
مفاهیم لوث شــده اند! اصاًل طوری شده کسانی هم که در جنگ 

بوده اند می گویند: »آقا، ما اصاًل جبهه نرفته ایم.«
به فرض اگر فرزندم بگوید: هم کالســی ام با کمک ســهمیه ی 
ایثارگری پدرش رشــته ای را قبول شــده، قابل قبول نیست. چون 
ممکن بود این ســهمیه شــامل حال او هم بشود. ممکن بود من 
هم در جنگ مجروح شــوم. چرا این اتفاق می افتد؟ چون ما شأن 
ایــن مفاهیم را باکارهای تبلیغاتِی ضعیف، مخدوش کرده و پایین 
آورده ایم. این فرهنگ را لوث و به مادیات ترجمه کرده ایم! این یک 
امر کاماًل بدیهی است؛ چون یک ایثارگر به واسطه ی از دست دادن 
سالمت خود و پس ازآن فرزندش به واسطه ی حضور پدر یا برادر 
در جبهه و غیبت او در خانه، متحمل سختی هایی شده است. پس 
اگر جامعه به ازای این سالمتی ازدست رفته، چنین مزیت کوچکی 
به این افراد بدهد، کار عجیبی نکرده است. کاماًل عادی و معمول 

است و همه جای دنیا این شیوه  و این قوانین وجود دارد.
چند ســال پیش که دخترم در آمریکا پزشکی می خواند، برای 
اینکه بتواند متقاضی رشته ای شود، باید فرمی را پر می کرد. یکی از 
سؤاالت پرسش نامه این بود که آیا شما یا یکی از افراد خانواده ات 
جزو وترن ها )کهنه ســربازها( بوده ایــد؟ یعنی هنوز هم در آنجا 
این یک امتیاز است و وجود دارد. این یک امر بدیهی است! اما باید 
طوری به جامعه و نســل جوانمان می قبوالندیم که با طیب خاطر 
آن را بپذیــرد و از این امتیاز، فرهنگ و تفکــر دفاع کند. مطمئنًا 
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اشــکال در نحوه عملکرد ما بوده که موضوع به این نحوه در میان 
مردم و به خصوص در میان جوانان جاافتاده اســت! چون این یک 
امر کاماًل بدیهی اســت که هر وجدان اخالقی و حتی غیراخالقی 
آن را می پذیرد. چرا باید به این شکل با این موضوع برخورد شود 
که عده ای در مقابلش موضع بگیرند، این دقیقاً به شــیوه عملکرد 

ما برمی گردد.
 بازهــم برایتان مثال می آورم؛ یک زمانی به پاریس رفته. عده ای 
با اتوبوس آمدند دور میدان مارشال دوگل و برای سربازان گمنام 
جنگ، دســته های گل آوردند و روی مزارشــان گذاشتند. آن ها 
بازماندگان جنگ جهانی دوم بودند؛ پیرمردانی که باالی 80 یا 90 
سال داشتند. این در حالی است که از جنگ جهانی حدود 70 سال 
گذشته است و حال آنکه در کشور ما به مادر شهید عزلت پس از 
سال ها زندگی در فقر، در خانه ای محقر، یک واحد کاشانه کوچک 
بخشیده ایم؛ این کار می بایست سال ها پیش انجام می شد. ما تبلیغ 
می کنیم ولی مانند آنچه تبلیغ کرده ایم، عمل نمی کنیم. در این رابطه 
دکتر کریمی بســیار معتقد اســت به این که حاال برای ترویج این 
فرهنگ باید چه کار کرد؟! این که هفته ی دفاع مقدس گونی بگذاریم 
جلوی در و عکس هایی به درودیوار بزنیم و بلندگو بگذاریم تا دائم 
شعار بگوید و نوحه بخواند، چه فایده ای دارد؟ این مشکل را حل 

نمی کند!
فایده ی بزرگداشت ها و یادواره ها و یا سایر کارهایی که در این 
زمینه انجام می شــود، باید این باشد که همان روحیه ی جهادی در 



56

سال سـوم/ شمـاره 6 / اردیبهشت 97  

بطن اعمال روزمره مان وارد شــود. دکتر کریمی هم به همین نکته 
معتقدند. ایشــان می گوید: »اگر مریضی به درمانگاه بیاید و بگوید 
دکتر مرا هم ویزیت کنید. درحالی که وقت ویزیت تمام شده است. 
آیــا او را مانند مریض های قبل می پذیری یا می گویی نه شــیفت 
کاری ام تمام شــده است و راهت را می کشی و می روی؟« باید این 
کار را از حالت ظاهری خارج و مخاطب را به بطن جامعه ببریم. 

باید روحیه و اخالق آن دوران احیا شود.
خوشبختانه در مرکز قلب ویژگی های آن زمان را می بینم. چون 
روزی که قرار بود مرکز قلب کارش را آغاز کند، آینده ی نامعلومی 
داشت. خیلی ها می گفتند با سبک و شیوه ای که شما در نظر دارید، 
اصاًل راه نمی افتد؛ اما مثل همان دوران شبانه روزی و جهادی برای 
راه انــدازی اش کارکردم. به نظر من اگر همــه ی ما با این روحیه 
کارکنیم، همه چیز درست می شود. نمی گویم بی نقض بودیم، ولی 

روحیه ی »آن زمانی« داشتیم.
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•  برای تربیت روحی و جســمی ایثارگران چه 
کنیم؟

به نظر من، زمان این کار گذشــته است؛ زمان این کار به همان 
دوران و به توانمندسازی ایثارگران مربوط  می شود. در حال حاضر 
همه ی آن ها مســن هستند و حاال دیگر انجام این امور برای آن ها 
فایده ای ندارد. آن ها نیاز داشــتند که ازلحاظ روحی و جسمی، به 
لحاظ آسیب های ناشی از جنگ، موردترمیم و توانمندسازی قرار 
گیرند؛ حاال پس از گذشــت ســال ها، دیگر زمان این کار گذشته 
و دیر شــده اســت. در حال حاضر بیشــترین کاری که می شود 
برای آن ها انجام داد، ایجاد ارتباطات اجتماعی وســیع و انسجام 
گروه هایی است که آن ها در آن حضور دارند و یا بعدها و به تازگی 

تشکیل می شود. تقویت این مناسبات کمک کننده است.

•  حرف آخر:

ســخن در این زمینه پایانی ندارد. ولی نباید افرادی را که در آن 
دوران پای کار بودند به بهانه های واهی از هسته ی کارهای مهم و 
کلیدی بتارانیم. اگر یک زمانی شرایط بحرانی مثل جنگ و یا اتفاق 
مشابه دیگری بیفتد، چنین کســانی به جهت تجربیاتشان، همان 
کســانی هستند که تا به آخر می مانند و کار را به انجام می رسانند؛ 
چراکه قباًل در این شرایط بوده اند و کارایی شان نسبت به کسانی که 
آن شرایط را به خود ندیده اند، بسیار باالتر است. مثاًل همین کسانی 
که حاال در دانشــگاه حضور دارند و ســابق بر این در گروه های 
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اضطراری بوده اند، اگر شرایط سختی پیش بیاید- نمی گویم جنگ، 
هر شرایطی و نمی گویم فقط آن ها به درد می  خورند- جزو اولین 
نفراتی هستند که پای کار حاضر می شوند و بسیار به کار می آیند. 
مثــاًل دکتر کریمی که در تیم های پزشــکی اضطراری بوده، برای 
راه اندازی مرکز قلب بهترین گزینه بود و هست! کسی که می تواند 
مخلصانه کار کند هم اوست! نیاییم به هر بهانه ای آن ها را به حاشیه 

برانیم.
 

•  یک خاطره ی خواندنی:

در مجلس ختم ما هزاران نخ سیگار دود خواهد شد.
من مســئول اورژانس لشــکر ثاراهلل کرمان بودم. حاج قاسم 
ســلیمانی فرمانــده ما بود... زمــان جنگ در جبهه ها ســیگار، 
فراوان در دســترس بود. هر گروهی سهمیه ی سیگار می دادند. 
به طوری که شاید بتوانم بگویم خیلی ها در جبهه سیگاری شدند. 
در بهداری خودمان با مســئول تدارکاتمان آقای پور وزیری که 
دانشجوی مهندسی دانشگاه علم و صنعت بود، هماهنگ کردیم 
که به هیچ کس ســیگار ندهیم. کسانی که سیگاری بودند شرایط 
سختی برایشــان به وجود آمده بود، ولی به هر ترتیب شده، از 
گروه های دیگر سیگار می گرفتند. آن ها می آمدند و چانه می زدند 
که ســیگار بدهید و ما هم در جواب می گفتیم: مطلقًا ســیگار 
در اختیار کســی قرار نمی دهیم؛ ولــی به جاهای دیگری رجوع 

می کردند و سیگار می گرفتند.
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دراین بین یکی از رانندگان آمبوالنس بهداری، نامه ای مفصل 
به سردار ســلیمانی نوشت. نامه مفصل بود و این طور که به یاد 
دارم، به این صورت شــروع می شد: از داســتان هابیل و قابیل 
شروع کرده بود و نوشــته بود وقتی هابیل به دست قابیل کشته 
شــد، تاریخ بشر آغاز می شود و از آن زمان بود که حق و باطل 
روبروی هم ایســتادند؛ ابراهیم و نمرود، فرعون و موسی و ... 
همین طور تاریخ را نوشــته بود؛ درست مثل زیارت وارث و در 
آخر هم گفته بود: در مقطعی تاریخی که ما در آن قرارگرفته ایم، 
امام در جبهه ی حق و صدام در جبهه ی باطل قرارگرفته اســت 
و ما هم در جبهه، در کجای این حرکت تاریخی قرارگرفته ایم؟ 
ما در جبهه ی حق می جنگیم و این در حالی اســت که مســئول 
بهداری، به ما ســیگار نمی دهد. درحالی که اگر شهید شویم، در 
مجلس ختم ما هزاران نخ ســیگار دود خواهد شــد. این خیلی 
موضوع جالبی بود. این مقدمه و مؤخره بســیار زیبا نوشته شده 
بود! چند روز پیش به یکی از دوســتان می گفتم اگر ما فرهنگ 
ثبــت و ضبــط این گونه مدارک و اســناد جنگ یــا خاطرات 
و دست نوشــته ها را داشــتیم، در حال حاضر آن نامه، در عین 
محتوای طنزآمیزش، گویای اتفاقات اجتماعی و روابط انسانی و 
نوع برخورد افرادی می شد که در جبهه حضور پیداکرده بودند. 
همین طور تیپ های مختلفی که می آمدند؛ مثاًل آن جوان کم سن 
و سال یا آن راننده ی آمبوالنس میان سالی که برای کار اداری یا 

هر مسئله ی دیگری به جبهه آمده است.



ایثارگرجانباز، ابوالفضل علياری
مدير بيمارستان ياس



 احساس وظيفه کردیم که باید به جبهه 
بریم،  این فرهنگ آن زمان بود

  در آن دوران من چند سالی در بسيج بودم. دوره های آموزشی 
رفت وآمد  مسجد  در  سيزده سالگی  دوازده،  از  ديدم.  مختلفی 
نمی توانستم طاقت  به جبهه  اعزام دوستانمان  با ديدن  و  داشتم 
بياورم. فضا به گونه ای بود که می طلبيد و احساس وظيفه کرديم 
که بايد به جبهه برويم. اين فرهنگ آن زمان بود. امکان آموزش 
امام حسين)ع(  پادگان  در  در محدوده سن من  اعزام  و  نظامی 

وجود نداشت...

•  لطفًا خودتان را معرفی کنید.

ابوالفضل علیاری هســتم. سال 1347 در یک خانواده مذهبی در 
جنوب شــهر تهران به دنیا آمدم. یک بــرادر و چهارخواهر دارم و 
فرزند پنجم خانواده هستم. سال 72 در 24 سالگی ازدواج کردم. دو 
فرزند پســردارم، پسر بزرگم دانشجوی علوم آزمایشگاهی است و 
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در شرف فارغ التحصیلی است. پسر کوچکم امسال دانشگاه تهران 
مهندسی عمران پذیرفته شد.

•  در کدام دانشگاه و رشته تحصیل کرده اید؟

رشته تحصیلی بنده مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی است. 
دوران کارشناســی را در دانشگاه آزاد واحد جنوب و کارشناسی 

ارشد را دانشگاه علوم پزشکی ایران گذراندم.

•  فعالیت های علمی، پژوهشی و اجرایی خود 
را توضیح دهید.

در ســال 73 آزمون استخدامی شــرکت کردم و در سه ارگان 
وزارت اقتصاد دارایی، بانک ملت و دانشگاه علوم پزشکی تهران 
پذیرفته شــدم. از بین این سه ارگان، دانشگاه علوم پزشکی تهران 
را انتخاب کردم. در معاونت دانشــجویی فرهنگی مدیریت  امور 
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خوابگاه ها مشغول فعالیت شدم. تقریباً سه سال اول دوره ی خدمتم 
را مسئول خوابگاه بودم. بعد از پنج سال رئیس اداره امور عمومی 
شدم. سپس در کسوت مسئول اداره خوابگاه های برادران و معاون 
مدیر در حوزه دانشجویی انجام وظیفه نمودم. در بحث بحران های 
کوی دانشگاه معاون مدیر بودم. یادی هم از آقای دکتر آبیار داشته 
باشیم مدیر پرتالش امور خوابگاه ها بودند که دو، سه سال گذشته 

به رحمت خدا رفتند.
تقریباً بیشتر از ده سال معاون مدیر بودم. در غائله ای که در سال 
83 بود و مشــکالتی پیش آمده بود بعدازآن تمام تالش ما این بود 
که مشکالت به داخل کوی دانشگاه کشیده نشود، تقدیرنامه ای هم 
از وزیــر وقت آن زمان بابت تالش ها در این زمینه به بنده و آقای 

حامدیان و دکتر نمازی اهدا شد.
بعد از دو سال در سال 88 برای مدیریت بیمارستان نامزد شدم، 
ابتدا مدیریت یکی از سه بیمارستان روزبه، انستیتو کانسر و بهارلو 

را پیشنهاد دادند، از این سه بیمارستان روزبه را انتخاب کردم.
گفتند چرا روزبه را با توجه به اینکه بیمارستان کم درآمدی است 
و بیماران با مشــکالت اعصاب و روان دارد را انتخاب می کنی؟ 
گفتم: ازاین جهت که هم کوچک اســت و هــم کار زیادی دارد، 
موردعالقه من است. واقعیتش در خصوص شرایط بیمارستان ها، 
تعداد کارکنان، تعداد پزشکان و وضعیت درآمد آن ها مطالعه کرده 
بودم و بر اساس مطالعاتم انتخاب کردم؛ بنابراین خدمت آقای دکتر 
تهرانی دوســت که رئیس وقت بیمارستان بودند، رفتم و از ایشان 
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اجازه خواستم خدمتشان باشم که دکتر تهرانی دوست هم باروی 
گشاده موافقت کردند.

در سال 88 که وارد بیمارستان شدم، در سه نوبت کار می کردم، به 
اقرار بعضی از دوستان که آنجا دوره انترنی و رزیدنتی می گذراندند، 
فضای فیزیکی بیمارســتان کاماًل تغییر پیدا کرد. در جلسه معارفه 
تأکید کردم که تمام تالشــم این خواهد شــد که وجهه و چهره 
بیمارســتان را باهمت و یاری همه دوســتان تغییر بدم و خدا را 
شکر با جذب نزدیک به دو تا سه میلیارد تومان کمک های مردمی 
و خیرین خارج از دانشــگاه توانستم تمام بخش های بیمارستان، 
به جز یک بخش را بازسازی کنیم، فضاهای عمومی را بازسازی و 
سنگ فرش کردیم. فضای فیزیکی بیمارستان به طور کامل در جهت 

زیباسازی تغییر کرد.
 همچنین ساختمانی که در پشــت بیمارستان در حال احداث 
بود و چند بار توسط شهردارها و مسئولین ارشد دانشگاه کلنگش 
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زده شده بود ولی عماًل ساخته نشده بود با مشارکت همه گروه ها، 
اعم از شــهرداری و شورای شــهر، آقای سردار طالیی که خیلی 
کمک کردنــد در جهت گودبرداری، خانم دکتر وزین، آقای دکتر 
تهرانی دوست و دکتر الریجانی، توانستیم از طریق اعتبارات خارج 
دانشگاه و یک بخشــی هم از طریق پروژه چهل، شصت سازمان 
برنامــه چهل درصد، شــصت درصــدش را از دولت بگیریم که 

ساختمان با ظرفیت تقریباً 87 تخت افتتاح شد.
  سپس به بیمارستان فارابی رفتم و نزدیک دو سال مدیر فارابی 
بودم، در زمان تغییر تحوالت فارابی با رفتن آقای دکتر جبار وند، 
آقای دکتر محقق به بیمارســتان یاس تشــریف آوردند و از من 
خواســتند که به بیمارســتان یاس منتقل شوم؛ سه چهار ماهی در 
هر دو بیمارستان مدیر بودم، بعد که تغییر تحول بیمارستان فارابی 
اتفاق افتاد به بیمارستان یاس آمدم و نزدیک یک سال و نیم هست 
که در بیمارستان یاس هستم. زمان ورود من به بیمارستان، سه ماه 

بعد از دولتی شدن آن بود.

•   چی شد که تصمیم گرفتید به جبهه بروید؟

اولین بار ســال 64 تصمیم گرفتم، همــه کارها را انجام دادم و 
از پایــگاه ابوذر در منطقه 16 تهران حوالی میدان راه آهن  ســوار 
اتوبوس شــدم که برادر بزرگ ترم مــن را از اتوبوس پایین آورد 
و گفت اگر واقعاً می خواهی به جبهه بروی تابســتان بعد از اتمام 
درس هایت به جبهه برو. یکی از دوستانم که در همین اتوبوس بود  
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بعد از چند ماه در جبهه  شــهید شد. شرایط به گونه ای شد پس از 
شهادت وی من نیز به منطقه بروم.  

در آن دوران من چند ســالی در بسیج بودم. دوره های آموزشی 
مختلفی دیده بودم. از دوازده، سیزده ســالگی در مسجد رفت وآمد 
داشتم و با دیدن اعزام دوستانمان به جبهه نمی توانستم بمانم. فضا 
به گونه ای بود که می طلبید و احساس وظیفه کردیم که باید به جبهه 
بریم. این فرهنگ آن زمــان بود،امکان آموزش نظامی و اعزام در 

محدوده سن من در پادگان امام حسین )ع( وجود نداشت. 
بعد از عملیات کربالی پنج برای بار دوم در سال 65 با رضایت 
خانواده به لشکر 10 سیدالشهدا اعزام شدم و یک ماه و نیم در جبهه 

حضور داشتم. 

•   در مورد مجروحیت خود بفرمایید؟

در ســال 66 مجدد به جبهه رفتم، در گردان انصار لشــکر 27 
محمد رســول اهلل بودم؛ منطقه ای که ما بودیم؛ شیخ صالح نزدیکی 
منطقه حلبچه عراق بود. برای عملیات، پدافند مرحله دوم کربالی 
پنج رفته بودیم. در تله تاکتیکی قرار گرفتیم. قرار بود صبح به خط 

بزنیم که آن ها ما را بمباران شیمیایی کردند.
 وقتی بمباران شــد، یکی از دوســتان که با حمالت شیمیایی 
آشــنایی داشت، با استشمام بوی ســیر، فریاد زد که به باالی تپه 
بروید، عراقی ها شیمیایی زده اند. فیلتر ماسک من افتاده بود. دوستان 
چفیــه خیس کردند و جلوی صورتم گرفتم. بعد از بمباران وقتی 
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خواستم وضو بگیرم، آســتین ها را که باال زدم، دیدیم دستم قرمز 
شده است. بعد متوجه شدم همه جای بدنم قرمز شده است. اکثر 
بچه ها شــیمیایی شده بودند. تنها جایی از بدنم که شیمیایی نشده 

بود قسمتی از سینه ام بود چون روی زمین بود.
به عقب برگشتیم. در بیمارستان صحرایی لباس های ما را در آتش 
انداختند و سوزاندند. ریه ها به شدت درگیر شده بود و حالت تهوع 
داشتم. دائماً بی هوش می شدم و به هوش می آمدم. به علت بمباران 
شهر تهران ما را به بیمارستان فیض اصفهان منتقل کردند. دو روز 
در اصفهان بودیم چند تا از دوســتان شهید شدند. شرایط خیلی 
خاص بود در اصفهان متخصص پوست و ریه وجود نداشت. مدام 
وضعیت شهر قرمز می شد. یکی از کسانی که در دفتر آقای هاشمی 
رفسنجانی کار می کرد با ما شیمیایی شده بود، سریعاً هماهنگی کرد 
ما را به تهران منتقل کردند. در تهران هم بیمارستان ها تخت خالی 
نداشــتند، ما را به بخش قلب بیمارستان لبافی نژاد منتقل کردند. 
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مدت سه ماه در آن بیمارستان بستری بودیم. تعدادی از هم رزمان 
به علت درگیری شدید ریه به تدریج شهید شدند...

وضع خوبی نداشتم،چشــمم تاول زده بود، گوش سمت چپم 
به شــدت آسیب دیده بود. وقتی گوشم را روی بالشت می گذاشتم 
تاول ها می ترکید، تاول های شــیمیایی این گونه است که تاول که 
پاره می شود، جایی که مایع داخل تاول بریزد مجدد تاول می زند؛ 
بنابراین بعد از متوجه شــدن این قضیه زیر دوش کل بدنمان که 
تاول زده بود را می شســتیم. بعد از سه ماه وضعیت رو به بهبودی 
رفــت. مدتی هم دارو مصرف می کردیم بعد از چند ســال دیگر 

نیازی به استفاده از دارو هم نبود.

•  برای ادامه درمان به خارج از کشور سفر نکردید؟

نه برای پوســتم در بیمارستان رازی تحت نظر بودم و برای ریه 
به بیمارستان لبافی نژاد مراجعه می کردم.هفت، هشت سال تحت 

درمان بودم. در حال حاضر در فصل گرما پوستم درگیر می شود.
فقط پرده گوشم را باید عمل می کردم که این عمل انجام شد و 
پرده مصنوعی گذاشتم. در مورد مشکالت ریه هم که وقتی شرایط 

آب وهوا خوب نباشد اسپری استفاده می کنم.
 

•  بعد از مجروحیت باز به جبهه رفتید؟

بله. دوران ســربازی و خدمتم بود که مجدد به جبهه رفتم. البته 
به عنوان سرباز نه بسیجی در فاو مدتی حضور داشتم.
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•  از دوســتان زمان جنگ کســانی هستند که 
هنوز باهم در ارتباط باشید؟

بچه های گردان انصار، یک هیئت و گروهی دارند، اگر فرصتی 
پیدا کنم خدمت دوستان می رسیم.

 همچنین از دوستان دوره جنگ کسانی هستند که رفت وآمد 
خانوادگی داریم و باهم در ارتباط هستیم. 

  
•  از خاطرات جبهه برای ما بفرمایید؟

دوتا خاطره دارم یکی از آن ها خیلی دردناک اســت. قرار بود ما 
از منطقه کربالی پنج به عقب برویم. منطقه را به شدت با موشک 
می زدند و مجبور بودیم یک ســری از بچه ها مجروح را با تویوتا 
به عقب برگردانیم. هفت، هشت نفر از این بچه ها را پشت وانت 
گذاشتیم. وانت که حرکت کرد.  از پشت وانت خون می ریخت. آن 
صحنه، صحنه ای دل خراشی است که هیچ وقت از خاطرم نمی رود.
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 در منطقه شــلمچه کانال ماهی به شــکل مثلثی هایی وجود 
داشــت که عراقی ها به شدت می زدند. یک شب جلو رفته بودیم 
و یک ســنگر را گرفتیم. این سنگر را مدام با خمپاره و موشک 
می زدند. از این ســنگر رفتیم داخل یک سنگری دیگر که سقف 
آنجا را هم زدند و دربســته شد؛ یعنی قسمت ورودی بسته شد. 
من هم نشســتم یکجایی دیدم. چقدر نرم هست دست انداختم 

لمسش کردم دیدم جنازه یک سرباز عراقی است.

•  وقتی خبر پذیرش قطعنامه ۵۹8 را شــنیدید 
چه حسی داشتید؟

حس خوبی نبود. ما از تمام جوانب جنگ که اطالع نداشتیم، 
متولیان اصلی با توجه به اطالعات و دانش آن زمان خودشــان 
این تصمیم را گرفتند. من همیشــه در تمام مراحل کاری خودم 
هم معتقد هســتم، آدم باید خودش را در آن شــرایط بگذارد و 
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در مقام تصمیم گیری ببیند، آیا همین تصمیم را می گیرد یا خیر؟ 
احساس خیلی خوبی نداشــتیم. ما به دنبال کسب موفقیت های 
خیلی بزرگ تری بودیم و از این جنگ انتظار بیشــتری داشتیم، 
هرچند در مقام پیروزی بودیم آن موقع ولی احساس می کردیم 
باید بیشتر پوزه صدامیان را به خاک بمالیم. ولی خب تصمیمی 

بود که همه باید تبعیت می کردیم.

•  رشته ورزشی موردعالقه چیست؟

ورزش موردعالقه ام والیبال اســت. البتــه در حال حاضر بازی 
نمی کنم. قباًل بازی می کردم، فوتبال راهم دوست دارم.

•  بهترین دوره زندگی شما چه دوره ای بود؟

بهترین دوره زندگی ام اول زمان جنگ، بعد زمان دانشــجویی 
مقطع کارشناسی بود.
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•  تأثیرگذارترین فرد در زندگی شما؟

یک دوستی داشــتیم به نام حاج آقا پروازی که معمم هستند و 
در قم زندگی می کنند، ما جلساتی که در دوران دبیرستان خدمت 
ایشان بودیم که شاکله ی فکری من در حقیقت از فرمایشات ایشان 

در همان دوران شکل گرفت.

•  بزرگ ترین آرزوی شما چیست؟

ســالمتی همه بزرگ ترها و موفقیت جوان ها. همچنین آرزوی 
ســالمتی برای خانواده، مادرم، بچه ها و همسرم. غفران الهی برای 

پدرم که در جوار رحمت الهی آرمیده است.

•  نقــش ایثارگران در انتقال مفاهیم به نســل 
جدید چیست؟

من فکر می کنم یکی از رسالت ها و مسئولیت هایی که هم مسئولین 
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کشوری و هم مسئولین فرهنگی بر عهده دارند، انتقال این ارزش ها 
هســت. این کار را می توان از طریق الگوسازی، معرفی الگوهای 
عینی و رفتاری که در جامعه می توانند نهادینه شود انجام داد. مورد 
دیگر که در رشته های تبلیغی مناسب هست برقراری ارتباط جذاب 
و منطقی بین این نســل و نسل قبل اســت. از این طریق می توان 
این فرهنگ را به نسل جدید منتقل کرد. تقویت انگیزه معنوی این 

عزیزان این فرایند را می تواند به نحو احسن کامل کند.

•  به نظر شما تا اآلن موفق بوده ایم؟

نه کاماًل، من برداشت خودم این است که آن چنان که می بایست 
باید این فرهنگ منتقل بشــود و تأثیرات عمیق داشته باشد میسر 
نشده است. امام فعالیت هایی در حال انجام است البته این امر تنها 
وظیفه ارگان ها و مسئولین نیست بلکه خود ایثارگران هم می توانند 
افتخارات دوره ی دفاع مقدس را که درک کردند، به عنوان میراث و 
اندوخته ای گران سنگ و گران قدر به دیگران منتقل کنند. از طرفی 
گسترش فرهنگ جهاد و شهادت تضمین کننده امنیت کشور است.

•  سخن آخر

تشکر می کنم از وقتی که دفتر ایثارگران در اختیار بنده گذاشت. 
ان شااهلل روزی برسد که مســئولین و متولیان فرهنگی ما به نحو 
مطلوب بتوانند این رســالت را انجام دهند. آرزوی قلبی ما همین 

است.



  حجت االسالم والمسلمين  دکترغفاری
معاون دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، 

رزمنده و جانباز دفاع مقدس



تقویت و احيای فرهنگ شهادت و ایثار 
برای نسل آینده در دانشگاه  ضروری است 

و  سادگی  باکمال  ساختمان،  چهارم  طبقه  در  کارش  دفتر  در 
آراستگی با لبخند هميشگی پذيرای ما شد. از خاطرات آن دوران 
که ياد می کرد، اشک در چشمانش حلقه می زد ولی لبخند همچنان 
بر روی چهره خود را نشان می داد. لباس روحانی اش باحال هوايش 
کامالً هم آهنگ بود. سادگی چادرهای گردان تخريب را با خود 
به دفتر کارش آورده بود. او چندين سال است که معاونت دفتر 
نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه را به عهده دارد 
و دانشجوی دکترای تخصصی در رشته فلسفه دين است. تأکيد 

دارد که شعار رزمندگان اين است:
مرغ باغ ملکوتم نيم از عالــم خــاک
دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم 
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•  لطفًا خودتان را معرفی کنید؟ 

با تشکر از دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران که 
بــا تدوین خاطرات ایثارگران در ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت 
زحمت می کشند. ابوالفتح غفاری، متولد 1346 در روستای ابرغان 

از توابع شهر سراب هستم.
پدرم و مادرم به رحمت خدا رفته اند.پنج برادر و دو خواهر دارم 
و فرزند پنجم خانواده هستم. سال 1372 ازدواج کردم که حاصل 
این ازدواج دو پسر به نام های رضا و محمدحسین و یک دختر به 
نام معصومه است. پسر بزرگم دانشجوی ارشد معماری و دخترم 
معماری داخلی )هردو متأهل هستند( و پسر کوچکم محمدحسین 

در کالس پنجم ابتدایی درس می خواند.

•  دوران تحصیالت خود را در کجا گذرانده اید؟

دوره ابتدایی را در روســتای ابرغان و دوره راهنمایی را به دلیل 
شــرایط کاری برادرم در مدرسه ای در شهرســتان رامشیر اهواز 
گذرانــدم. به دلیل مصادف بــودن دوره راهنمایی من با حوادث 
سال 1357، توســط پسرخاله ام که در کارهای انقالبی و فرهنگی 
فعال بود با این فعالیت ها آشنا شــدم. بعدازآن به سراب برگشتم 
و دوره دبیرســتان را نیز در آنجا گذراندم. در سال دوم دبیرستان 
یک دوره آموزشــی مربیگری تخصصی برای آموزش اسلحه در 
پادگان شهدای هفت تیر آذربایجان شرقی گذراندم و در سال سوم 
دبیرستان به جبهه اعزام شدم و بعد از برگشتن از جبهه سال چهارم 
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رشته علوم تجربی را تمام کردم و در امتحان ورودی حوزه علمیه 
قم پذیرفته شدم برای ادامه تحصیل به قم رفتم.

•  در چه رشــته ای درس خواندید و هم اکنون 
موقعیت شغلی شما چیست؟

بعدازاینکه از جبهه برگشتم، دیپلم علوم تجربی را اخذ کردم و 
وارد حوزه علمیه قم شــدم. سطوح حوزه را به پایان رساندم و در 
مرکز تخصصی کالم در رشــته کالم سطح سه را تحصیل کردم و 
درس خــارج را نزد آیت اهلل العظمی جوادی آملی)مدظله العالی( و 
آیت اهلل العظمی سبحانی)مدظله العالی( به مدت یازده سال گذراندم. 
وقتی از قم به تهران آمدم در درس خارج آیت اهلل العظمی خامنه ای 
)مدظله العالی( شرکت کردم و اکنون دانشجوی دکترای تخصصی 
در رشته فلسفه دین هســتم و مسئولیت معاونت نهاد رهبری در 

دانشگاه علوم پزشکی تهران را بر عهده دارم.
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•  چه شد که درس طلبگی را انتخاب کردید؟

من به خاطر رشته ام که علوم تجربی بود قبل از رفتن به جبهه 
دوست داشتم که در رشــته پزشکی درس بخوانم؛ اما در جبهه 
برای من شــرایطی به وجود آمد که به این رشته عالقه مند شدم. 
فضای جبهه به شکلی بود که تاکسی آن لحظات را تجربه نکند، 
درک درستی از آن فضا نخواهد داشت. در جبهه رزمنده ها اخالق 
و رفتارشــان فوق العاده تأثیرگذار بود، به خصوص رزمنده های 
گردان تخریب، روحیات معنوی آن ها مثال زدنی بود. در لشــکر 
عاشورا شــلوغ ترین نماز جماعت گردان نماز صبح بود. قریب 

به اتفاق رزمنده ها اهل مناجات شب بودند.
 تبلیغات گردان همیشــه یک ســاعت قبــل از اذان مناجات 
امیرالمؤمنین در مســجد کوفه را در فضای گردان پخش می کرد 
و غالب رزمنده ها بانوای دل نشــین این دعا با صدای محزون و 
اثرگذار آن از خواب بیدار می شدند با یک سوز و عشقی باخدا 
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حرف می زدند که گویا اقیانوســی از عشق و محبت را صاحب 
هستند و از همه تعلقات دنیا دل بریده اند و با توشه ای از معرفت 
و معنویت کمال انقطاع را به دست آورده اند. این فضای معنوی 
فوق العاده نگرش مرا تغییر داد و با دو نفر طلبه به نام های ســید 
ناصر فیضی آذر و شــهید احد کیانی آشنا شدم. وقتی با یکی از 
آن ها صحبت کردم در ابتدا می گفت آدم طبیب روح باشد بیشتر 
تأثیرگذار اســت. چراکه طبیب روح نقــش تربیتی و اخالقی و 
عرفانی بر روی انسان ها دارد و بعد از مدتی حضور در جبهه و 
تأثیر فضای جبهه و آشــنایی باروحیه مطلوبی که آنجا بود نگاه 
و دیدم عوض شد. طلبه شــهید احد کیانی از تمام لحاظ کامل 
بود. یک کارشــناس موفق، هر وقت می دید در مســئله ای دارد 
افراط وتفریط اتفاق می افتد حتمًا متذکر می شد. از ایشان پرسیدم 
از چه راهی به چنین رشــد متعادلی و مطلوبی دست یافتی؟ در 
جواب گفت: همه می توانند خوب باشند. همت بلند می خواهد 
و باخدا عشــق بازی کردن که اگر ممکن شود یک انسان کامل 
به تمام معنا شکل می گیرد. مسیر معرفت الهی به روی بندگان باز 
و قابلیت آدم ها در کشش های معنوی متفاوت است. اگر انسان ها 
تمام ابعاد وجودی خود را تربیت کنند ومتعادل و متوازن رشــد 
کرده باشــند، افراد موفق و متعالی می شــوند و به مقامات عالی 
می رسند ولی کمی زحمت و تالش مضاعف و مراقبه الزم دارد. 
تمام این شــرایط به وجود آمده موجبــات عالقه مندی بنده به 
حوزه علمیه را بیشتر کرد. بعد از برگشت از جبهه با شرکت در 
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آزمون حوزه علمیه قم پذیرفته شــدم و درس طلبگی را شروع 
کردم.

 
•  چگونه به جبهه رفتید؟

 پســرخاله ای داشتم که خیلی او را دوســت داشتم. ایشان در 
آلمان رشــته مهندسی عمران خوانده بود و مسائل امام و انقالب 
را برای من توضیح می دادند. او یکی از الگوهای من بود که نقش 
مؤثری در زندگی من داشت. بعد از گذراندن تحصیلش به تهران 
برگشته بود. بعد از مدتی که مسئولیت داشت به جبهه اعزام شد. 
به مرخصی آمده بود. گفتم پســرخاله حاال که داری برمی گردی 
به جبهه آدرس بده برایت نامه بفرســتم. گفــت: اگر نامه ای هم 
بنویسی به دست من نمی رسد. برای همین آدرس هم نمی دهم و 
به من گفت که من روز یکشــنبه ای شهید می شوم و جنازه من را 
می آورند. همیشه برایم ایشان جذابیت و روابط اجتماعی و روحیه 
معنوی فوق العاده و اثرگذاری داشت، همیشه به عنوان الگو برایم 
مطرح بود. طوری از جبهه تعریف می کرد حســرت وجودت را 
پرمی کرد و می گفت عشــق الهی در جبهه ها به راحتی قابل لمس 
است. منتهی باید اهل معنویت باشی تا محصول دروکنی. نامه ای 
هم به مادرش نوشــته بود قبل از شــهادتش که من روز یکشنبه 
نزدیــک اذان ظهر می آیم برای من آش درســت کن و زیاد هم 
درست کن که بین همسایه ها پخش کنی. مادرش تعریف می کرد 
که همین کار را هم کردم روز یکشنبه بود کلی آش درست کرده 
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بودم، صدای زنگ در به صدا درآمد، عجیب بود خیلی زود آمده 
بود وقتــی در را باز کردم دیدم از معراج شــهدا آمده اند و خبر 
شهادت پسرم را دادند و تا جنازه را آوردند منزل نزدیک اذان ظهر 
شــد و همه با آن آشی که پخته بودم پذیرایی شدند. این ماجرا و 
نگاه ویژه به فضای معنوی جبهه که از زبان پسرخاله با توصیفات 
خاص خودش شــنیده بودم خیلی روی من تأثیر گذاشت. عامل 
تأثیرگذارتر روحیه ارتباطی بنده با ایشــان بعد از شهادت بود. در 
عالم رؤیا می آمد در کارهــا راهنمایی می کرد. هر اتفاقی در روز 
برایم قرار بود رخ دهد شب می آمد تذکر می داد و روحیه سرشار 
از معنویت ایشان زمینه حضورم را برای جبهه فراهم آورد. در آن 
سال من دوم دبیرستان بودم. درســم را ادامه دادم سوم نظری را 
گرفتم و یک دوره آموزش تخصصی دیده بودم در خرداد 1363 
به جبهه به منطقه اهواز لشکر عاشورا گردان تخریب اعزام شدم.
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•  وقایع جنــگ و حضورتان را در جبهه بازگو 
نمایید؟

لشکر عاشورا مربوط به آذربایجان شرقی بود. شهرستان سراب 
زیرمجموعه این استان می شــد. وقتی در لشکر بودیم آقای سید 
ناصر فیض آذر که بار دومش بود اعزام می شــد، به من گفت: اگر 
می خواهی خدمت کنی و کار ســخت را دوست داری بیا برویم 
گردان تخریب و گفت آنجا فضایی هست که متحولت می کند. منم 
گفتم که کار سخت را دوست دارم و همین شرایط را تبلیغ کردیم. 
مجموعاً ده نفر شدیم به گردان تخریب رفتیم. وقتی که وارد گردان 
شدم دیدم که حرف هایی که سید ناصر می زد حقیقت دارد فضای 
معنوی آنجا قابل توصیف و بیان نیست. تمام بچه ها اهل نماز شب 
بودند، بین ده نفر یکی از بچه ها اسمش جعفر بود. بلندش کردیم 
بــرای نماز صبح، گفت: من خواندم. گفتــم: آخه تازه اذان صبح 

گفتند! تو چطوری نماز صبح خواندی؟
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من با صدای مناجات بلند شدم. رفتم نمازخانه دیدم در تاریکی 
همه نماز می خوانند. دنبال کلید المپ ها گشــتم. پیدا نکردم. نماز 
صبــح را در تاریکی خواندم و آمدم خوابیــدم. تصور نمی کردم 
رزمنده ها همه اهل نماز شــب هستند بلند شد. مجدداً نماز صبح 

خواند.
بعد از مدتی گفتند: باید دوره تخصصی مربیگری خنثی ســازی 

مین ها را بگذرانید.
دوره تخصصی را آموزش دیدیم. برگشتیم لشکر تا عملیاتی را 
در منطقه کرمانشاه انجام دهیم ولی عملیات لو رفت. لذا مرخصی 
آمدیم و مشــغول تحصیل در سال چهارم دبیرستان شدم. یکی از 
دوســتان که در همان گردان بود به من گفت: قرار است عملیات 
انجام شود. وسط سال تحصیلی بود.مجدداًسال 65 بهمن ماه اعزام 
شدم و در عملیات کربالی 5 شرکت کردم. یکی از هم رزم هایمان 
در شــب عملیات در حین باز کردن معبــر میدان مین که نزدیک 
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کمین دشمن بود تیر خورد. برای اینکه صدای فریادش را دشمن 
نشنود و عملیات لو نرود به زیرآب رفت. فردای آن روز جسدش 
را در بین ســیم خاردارها پیدا کردند. همیشه یادم هست شعری را 
زمزمه می کرد: اگر نامهربان بودیم و رفتیم، اگر بی خانمان بودیم و 
رفتیم، شــما باخانمان خود بمانید که ما بی خانمان بودیم و رفتیم. 
یکی از رزمنده ها پرســید: احمد آقا شما در این دنیا کسی نداری، 
این شــعر را زیاد می خوانی... جواب داد چرا، ســه تا برادرانم در 
جبهه اند. پس منظورتان چیســت؟ من از دنیا دل بریده ام. از خدا 
همه چیزها را برای آن دنیا خواســتم. آن هم به زودی می رسم چند 

روز حوصله کنید، می بینید. 
 عملیات »کربالی پنج« در چند مرحله برگزار شد. منطقه ای در 
کنار دریاچه ماهی بود و یک جاده داشــت که دارای عرض پانزده 
متر بود که عراقی ها ازآنجا پاتک می زدند. بدین صورت بود که یک 
بخش معبر را خنثی می کردند و بخش دوم الزم بود زمین را منفجر 
کنند. وقتی جاده منفجر می شد یک گودالی در قطر بیست سانتیمتر 
درعمق یک متر زمین را سوراخ می کرد. مرحله دوم انفجار تخریب 
کل جاده بود. ســه متر جاده منفجر می شد. دیگر تانک ها قادر به 
رفت آمد نبودند. ایــن کار را برای جلوگیری از پاتک تانک های 
دشــمن انجام می دادند. عملیات به پایان رســید. بعد از عملیات 
»کربالی پنج« مرخصی گرفتم و برگشــتم. بار دیگر در ســال 66 
به تیپ بیت المقدس اعزام شدم.چون من از تهران اعزام شده بودم، 
می خواســتم به گردان زرهی تیپ بیت المقدس بروم، نگذاشتند 
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که به این گردان بروم. گفتند باید به گردان تخریب شــهید لطفی، 
بروید. مسئول گردان تخریب آقای گودرزی آمد دنبالم. درراه، کلی 
اطالعات از ما گرفت.وقتی از تجربه من اطمینان حاصل کرد، تیم 
آموزشی را به من سپرد. زمانی هم که آموزش به پایان رسید، گفتند 
بایــد معاونت گردان تخریب را به عهده بگیری. تیپ هم خود را 
برای عملیات داشــت آماده می کرد. قــرار بود عملیاتی در منطقه 
فاو صورت بگیرد که عملیات لو رفت . به منطقه ای در کردســتان 
برگشتیم. ازآنجا به منطقه سنندج برای عملیات »والفجر 10« رفتیم.

ایــن منطقه عملیاتی پانزده درجه زیر صفر بود. باوجوداینکه کلی 
لباس می پوشیدیم ولی بازهم احساس سرما انسان را کالفه می کرد.
در منطقه حلبچه قرار بود عملیات انجام شود. باوجود سرمای 
زیــاد، روز عملیات مشــخص نبود. یــک روز بعدازظهر گفتند: 
بچه ها باید آماده باشــند و در خط مقدم مســتقر بشــوند. منطقه 
خیلی صعب العبور بود، رزمنده های گردان تخریب بین گردان های 
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عملیاتی تقسیم شدند.
رزمنده های تخریب جلوتر از گردان عملیاتی حرکت کردند تا 
محور عملیات را بررســی کنند. برف ها یخ زده بود نمی توانستیم 
راه برویم. عملیات آغاز شــد. دو تا از رزمنده ها روی یخ ها ســر 
خوردند، پایین دره رفتند. تا رســیدیم بــه پایین منطقه عملیاتی، 
مشغول معبر زدن در میدان مین شدیم. یک خمپاره یک دفعه خورد 
به منطقه نامنظم میدان مین یک مین والمری )داخلش ســیصدتا 
ساچمه دارد.( منفجر شــد. دو نفر شهید شدند. من و دوستم که 
معبر می زدیم هر دوزخمی شدیم. من از ناحیه دست چپ و پای 
چپ خونریزی شدید داشتم. تصور کنید عملیات در حال شروع 
شدن بود و ما تنها پنج متر معبر زده بودیم،سیصد متر باقی مانده بود. 
دیدم نمی شــود کاری کرد، دوستم هم ترکش خورده بود. مجبور 
بودم به مســیر ادامه بدهم. بی ســیم را به بچه ها دادم. میدان مین 
آرایــش خاص دارد. لذا آرایش میدان را به دســت آوردم. گفتم: 
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بچه ها من می روم شــما بعد از من پایتان را دقیقاً در جای پای من 
قرار دهید. )زمین منطقه گلی بود. راه می رفتی رد پا معلوم می شد.( 
و به این طریق گردان به ســالمت از میدان مین عبور کردند و رد 
شدند. چون مجروح بودیم ما را با تعدادی از اسرا عراقی به عقب 
برگردانند. موقع بازگشت نیز به میدان مین برخوردیم که آن را نیز 
خنثی کردیم. برگشتیم به سنندج و ازآنجا به یک نقاهتگاه که بدون 
اتاق عمل بود، رفتیم. ازآنجا با هواپیما به استان گیالن منتقل شدیم 
و عمل جراحی در آنجا روی دســت وپایم صورت گرفت. بعد از 
یک ماه بستری در بیمارستان امام خمینی مرخص شدیم و به محل 

زندگی خود برگشتم. 

•  چنــد خاطــره از آن دوران برای ما تعریف 
می کنید؟

در مرحلــه یازده عملیات »کربالی 5« جــاده ای بود پانزده متر 
عرض داشــت. هیچ گردانی نمی توانست آن را منفجر کند. دو تا 
از دوســتانم به من گفتند: غفاری نظرت چیست که ما بریم جاده 
را منفجر کنیم. گفتم: آخر چطوری می توانید بروید؟ گفتند:چهار 
گروه رفتند، نتوانستند ولی ما می توانیم. یکی از آن ها گفت: من به 
آیه وجعلنا اعتقاددارم. قبــاًل هم این کار را کردم. وقتی می خوانم 
تیر کمانه می کند و به من اصابت نمی کند. آقای کاظمی مســئول 
گروهان عملیاتی بود. به من گفتند: با ایشان حرف بزنم. رفتم پیش 
آقای کاظمی گفتم این دوســتان می گویند که می توانند این کار را 
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انجام دهند و آماده شــهادت اند و قباًل هم کاری شــبیه این کار را 
انجام داده اند. گفت: عراق دوشــکا گذاشته تا پانزده سانتی متری 
ارتفاع جاده را می زند. کسی نمی تواند آنجا برود. )منطقه استراتژی 
عراقی ها بود.( ســرانجام با کلی بحث قبول کرد که بروند. این ها 
رفتند مانع موردنظر را ایجاد کردند و برگشتند. گفتم چه کار کردید؟ 
گفــت: دوتایی باهم آیه و جعلنا را خواندیــم و عملیات را آغاز 
کردیم. می گفتند: تیرها می آمدند به سمت ما نزدیک که می شدند 
یک دفعه کمانه می کردند. آنجا بود که حس عجیبی به من دســت 
داد. این که باور انسان و اعتقاد عمیق او به آیات قرآن کریم چقدر 

می تواند اثرگذار باشد.
خاطره دیگرم از عملیات کربالی پنج است. برگشتیم از مراحل 
عملیات کربالی پنج در موقعیت اصلی قرار گرفتیم موقعیت یک 
و دو داشــتیم که بچه ها دررفــت و آمد بودند. وقتی به موقعیت 
دوم و به سنگر رســیدیم. یک رفیق داشتیم به اسم رضا نیازی، 
فوق العاده رزمنده با معنویتی بود وقتی به موقعیت دو رســیدیم، 
دیدم وضعیت روحی رضا مناســب نیست،بی قرار است. گفتم: 
رضا چی شــده؟ گفت: نمی دانم! خواب دیدم یک سیدی به من 
گفت: فردا ســاعت 10:30 صبح یک تیر می خورد به پیشانی ات 
و شــهید می شوی. گفتم: رضا با ما شوخی نکن! دیدم نه شوخی 
نیســت و به خوابش اعتقاد دارد. ســاعت دوبامداد بود که این 
داســتان را برای من تعریف کرد)مثل یک انسان عاشق دلباخته 
بی قرار بود( و به موقعیت اول )خط مقدم( رفت. ارتباط بی سیمی 
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داشتیم با رزمنده ها به بچه ها گفتم از موقعیت 34، ساعت 10:33 
دقیقه خبر بگیرید. ساعت 10:25 دقیقه بچه ها بی سیم زده بودند 
و گفتند خبری نشــده. من گفتم 10:33 تماس بگیرید. آن ها هم 
همین کار را کردند وقتی ساعت 10:33 تماس گرفتند و فهمیدیم 
رضا نیازی ســر ساعت 10:30 شهید شده است و دقیقاً یک تیر 

وسط پیشانی اش اصابت کرده و شهید شده است. 
خاطره دیگرم از دوســتان هم رزمم شهید احد کیانی بود. ایشان 
نماینده تجهیزات گردان بود. کارت هایشان شش تا مهر داشت و با 
این کارت ها می رفتند از قرارگاه تجهیزات )فشنگ، مین، سیم خاردار 

و...( می گرفتند. به من گفت: شما و چهار نفر دیگر با من بیایید.
ما حرکــت کردیم رفتیم دزفول، آقای کیانی چهارتا ماشــین 
تریلــی باری گرفت که وســایل را از قرارگاه بار بزنیم. ایشــان 
نماینده گردان بودند و وســایل برای عملیات کربالی پنج بود. 
گفتم حاال احد ما ســه روز هست که معطل هستیم تمام وسایل 
شناســایی همراهت هست که دچار مشــکل نشویم؟ وسایلت 
را نگاه کن. مدارک، کارت شناســایی را تســت کن چیزی کم 
نباشــد. وقتی نگاه کرد، گفت: غفاری کارتم یــادم رفته، گفتم: 
حاال این همه مدت معطل شدیم و چهارتا تریلی را چه کار کنیم؟ 
گفت: هیچی نگو درســت می شــه، چشمش و بست و رفت تو 
حال خودش دیدم که داره یکســری ذکر را با خودش می گوید، 
بعد از چند لحظه چشــمش و باز کرد و گفت: غفاری حل شد. 
گفتم: معجزه می کنی ما خبر نداریم! آخه چطوری می گویید حل 
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شــد؟ گفت: شما بروید، می بینید. رفتیم داخل صف قرار گرفتیم 
برای دادن مدارک، مســئول مربوطه مدارک را چک کرد گفت: 
کارت شناسایی تان را لطف کنید. وقتی دید که آقای کیانی کارت 
ندارد، گفت: متأسفم نمی توانم کاری برای شما بکنم، به آن آقای 
مسئول گفت: که مسئول قرارگاه دوست پدرم هستند، ولی ایشان 
گفتند ما امکان تماس با مسئول قرارگاه را نداریم. در همان لحظه 
تلفن زنگ زد. وقتی با تلفن حرف می زد به ایشــان نگاه می کرد 
وقتی تلفنش قطع شــد رو به ایشان کرد و گفت آقای احد کیانی 
شما هستید؟ گفت: پشت خط تلفن، مسئول قرارگاه بود. گفت: 
احد کیانی آنجاست؟ من هم گفتم: بله. مسئول قرارگاه گفت: در 
عالم خواب یک سیده خانمی به من گفتند: کار آقای احد کیانی 
دچار مشــکل شده و گره این کار به دســت شما حل می شود. 
وقتی این حرف را زد؛ من از خجالت آب شدم. وقتی احد کیانی 
دید، من خجالت کشیدم، هیچ چیزی نگفت. وسایل را گرفتیم و 
حرکت کردیم. بعدازاین قضیه گفتم: احد آقا چطوری این کار را 
انجام دادی؟ گفت یک چیزی بگم غفاری؟ گفتم بگو. گفت: من 
سید نیستم ولی مادرم سیده است. هر وقت جایی کارت گیر افتاد 
به فاطمه زهرا )س( متوســل شوید حتماً گره کارت باز می شود. 
گفتم: راستی احد با اهل بیت علیهم السالم ارتباطی داری؟ گفت: 
یــه مطلبی می گویم تا بعد از شــهادت حق بازگویی نداری. من 
چهارده معصوم علیهم الســالم را در عالم مکاشفه زیارت کردم 
و بــا آن ها حــرف زدم. من با تمامی ائمه اطهــار ارتباط دارم با 
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مادرمان فاطمه ســالم اهلل علیها از همه بیشــتر. گفتم چطوری به 
اینجا رسیدی؟ گفت: مادرم وقتی من را باردار بوده هرروز قرآن 
می خوانده و همیشــه با وضو بوده. یکی از نصایح مادرم همیشه 
به من این بود:»باید آهســته و پیوســته بروی. افراط وتفریط در 
کار به زمینت می زند.اگر فکر می کنی چیزی هست از تفضالت 
اهل بیت)علیهم السالم( به دل پاک و دوری از معصیت است. خدا 
عاشق دل های پاک است.« در عملیات کربالی پنج ایشان و سید 

ناصر شهید شدند؛ همیشه دو تا نکته را یادآورمی شد:
1- سعی کنید دفترچه یادداشت  برای ثبت اعمال روزانه خود 

داشته باشید.
 2- اگر می خواهید به جایی برســید، راهش اخالص و توکل 
اســت. بهترین چیزی هم که می تواند اخالص را در شما نهادینه 
کند، ایثار و گذشــت است و اینکه ترجیح دیگران به خودتان در 

اولویت باشد.
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•  ایثارگران چه ویژگی هایی داشتند؟

ویژگی های بارز زیادی داشــتند به تعدادی اشــاره مختصری 
می شــود. به قول فرمایش مرحوم آیت اهلل میانجی رحمت اهلل علیه 
از قول استادشــان مرحوم آیت اهلل ســید علــی قاضی رحمت اهلل 
علیه:»موفقیت در معنویت و حاالت عرفانی و خودسازی دو رکن 
دارد: اخالص و توکل.« )تمام توفیقات رزمنده ها در عمل کردن به 
این دو خصلت بود.( امکان نداشت در کاری ذره ای ریا باشد و یا 
اخالصش کم رنگ باشــد.رزمنده ای آن را انجام دهد. اصالوابدا از 

انجام کارهای این چنینی فراری بودند،
به طور مثال در آموزش تخریب در موقعیت دور از لشکر بودیم 
و آموزش می دیدیم. جوراب های یکی از رزمنده ها پاره شده بود. 
شهید سید ناصر یک جفت جوراب نو به من داد که به آن رزمنده 

بدهیم. با خودم آوردم صدا کردم از چادرش بیرون آمد.
- گفتم: این هدیه مال شماست.  
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- به چه مناسبت؟ 
- به خاطر سیب زمینی ها !

- چه سیب زمینی؟ 
- مزاح کردم! یک نگاه به جورابت بی انداز! 

- شما هم متوجه شدیدکه جوراب های من سوراِخ؟ 
- گفتم: من نه؛ ولی یکی دیده جوراب های شــما پاره اســت، 

این ها رو داد که به شما بدم. 
- راســت میگی جورابم سوراخ شده وقت نکردم بروم دزفول 

جوراب بخرم. به راننده هم روم نشد بگم بخِر. 
- حاال کی داده؟ 

- گفته نگم.   
- چرا آخه؟ 

- ریا میشه و کمی اخالص کارش پایین می آید. این رزمنده از 
ریا کردن خوشش نمی آید. بپوشید برایش دعا کنید. 
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 حتی تصور اینکه ریا در کارشــان اتفاق بیفتد، برایشان سخت 
بود. چه اینکه بخواهند ریا کنند.

 ویژگــی بعدی رزمندگان گــردان تخریب، داشــتن دفترچه 
یادداشت بود. شب ها می نشستند کارهای خوب و بدی که انجام 

داده بودند را می نوشتند.
بــرای کارهای بد خــود را تنبیه تعیین می کردنــد: انجام دادن 
همه کاره ای سخت گردان و... تا روز بعد پرونده بهتر باِش و هرروز 

موفق تر از روز قبل باشند.
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•  به چه صورت می توان فرهنگ ایثار را به نسل 
جدید انتقال داد؟

همه چیز بســتگی به عملکرد مــا دارد. همین کاری که در 
حال حاضر دفتر امور ایثارگران دارد آن را انجام می دهد. ثبت 
خاطرات رزمنده ها و اطالع رســانی آن ها در سایت دانشگاه و 
فیلم و ســریال هایی که دراین ارتباط توسط صداوسیما ساخته 

می شود و نمایش آن در سینماها و...
حضور ایثارگران در اردوهای جهادی و راهیان نور می تواند 
کمــی حس و حــال آن دوران را به نســل های جدید انتقال 
نمایــد؛ و تمرین روحیه ایثارگــری، صبر، اخالص و توکل و 
ازخودگذشتگی توسط نسل جدید می تواند در این تأثیرگذاری 

نقش مؤثری را ایفا نماید. 

•  تأثیرگذارترین انسان های زندگی تان چه 
کسانی بودند؟

تأثیرگذارترین شــخصیت زندگی من امام رحمت اهلل علیه 
بودند. از دوران دبیرستان هر وقت صحبت های امام را گوش 
می دادم، ســخنان امــام به من آرامش مــی داد. الگوی معنوی 
مطلوبی برایم بودند. چراکه حضــرت امام معنویت و عرفان 
عملی را به متن جامعه و اجتماع آوردند و آن را ارتقاء دادند و 
ثابت کردند که می شود در فعالیت های اجتماعی فعال و کوشا 
حضورداشت و معنویت راهم حفظ کرد و گوشه گیر و منزوی 
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نبود؛ همچنین شــهیدان کیانی و یوسف )پسرخاله ام( و پدر و 
مادرم نقش بسزایی در زندگی من داشتند.

•  برای سالمتی جسم و روح چه باید کرد؟

اگر بخواهیم روحمان ســالم باشــد باید به ارتباط معنوی 
اهمیت بدهیم. در همه حال ارزش عبادات و مناجات و نقش 
آن ها در رشــد و ارتقاء معنوی انسان ها بی بدیل است. در این 
میان برنامه های زیارتی که امور ایثارگران به مشهد مقدس مهیا 
نمــوده در اثرگذاری معنوی نقش مثبت دارد. برای ســالمتی 
جســم هم که باید به ورزش اهمیت بدهیــم. من در جوانی 
خیلی ورزش می کردم. ورزش های موردعالقه ام شــنا، تنیس 
روی میز و فوتبال و فوتبال دســتی تمرین داشتم اآلن هم در 
هفته چند روزی تنیس روی میز با دوســتانم و پســرم بازی 

می کنم.

•  بهترین دوران زندگی تان چه دورانی بود؟

به جرئت می توانم بگویم زمان جنگ بهترین دوران زندگی ام 
بود.عشــق و محبت به خــدای الیزال الهی بهترین ســرمایه 
معنوی ام بود که در جبهه با تمرین کســب کردم. روحیاتم به 
نحو مطلوبی ارتقا پیدا کرد.تغییر و تحول در آنجا موج می زد. 
بعضی ویژگی ها مثل همیشه با وضو بودن را هنوز از جبهه به 

یادگار دارم.



97

معبری از نـــور

•  سخن آخر؟

آرزویم این اســت که عزیزان ایثارگر بااخالق و رفتارشــان و 
عملشان در هر جا خدمت می کنند الگو و روی دیگران تأثیرگذار 
باشند؛ البته بیان خاطرات نیز در نسل امروز تأثیرگذار است و آن ها 
را با روحیات و اخالقیات ایثارگران آشنا می کند و از ایثارگرانی که 

در این زمینه زحمت می کشند، تشکر می کنم.

•  بزرگ ترین آرزو؟

ان شاءاهلل خدای متعال تفضل بفرماید عاقبت به خیر شویم و در 
فرج امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( تعجیل فرماید. ما 
را در مسیر قرآن و اهل بیت ثابت قدم فرماید تا از این چشمه زالل 
جرعه ای معرفت و معنویت کسب نماییم و اخالص و توکل را در 

کارهایمان از دست ندهیم.



  دکتر محمود کيانی
جانباز گران قدر جنگ تحميلی عراق عليه ايران

سرپرست واحد برون سپاری



ایستادگی صرفاً بر روی پا ایستادن نيست!

از حادثه ای که برايش اتفاق افتاده بود و از دست دادن پاهايش 
اصالً ناراحت نبود... جالب بود که حتی احساس رضايت هم در 

حرف هايش موج می زد.
به پای سخنان جانباز گران قدر دکتر محمود کيانی نشستيم.

•  لطفًا خودتان را معرفی کنید؟

ضمن عرض سالم و تشکر از دفتر امور ایثار گران دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران که اقدام به ثبت این نوع مصاحبه ها از دوران دفاع 

مقدس و انتقال آن به نسل های بعدی را می کنند.
محمود کیانی هستم متولد 1348 در شهرکرد استان چهارمحال 
بختیاری به دنیا آمدم. نه برادر و خواهر هســتیم، پنج پسر و چهار 
دختر که من بچه هفتم خانواده هستم. متأسفانه پدرم در قید حیات 
نیســتند و خوشبختانه هنوز زیر سایه مادرم هستیم. در سال 1373 
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ازدواج کردم و سه فرزند دارم؛ و در حال حاضر پزشک عمومی و 
سرپرست واحد برون سپاری دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.

•  دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان خود 
را در کجا گذرانده اید؟

دوران ابتدایــی را در محل تولدم چهارمحال بختیاری گذراندم. 
دوران راهنمایی را هم نیز در همان شــهر، مدرسه 22 بهمن بودم 
و دبیرستان را در هنرستان کشاورزی گذراندم. آن موقع هنرستان 
کشــاورزی و تجربی یکی بود، ریاضی و دبیرستان فنی نیز باهم 

بودند.
سال سوم هنرســتان مجروح شدم و هنرستان را نتوانستم ادامه 
دهم. یک ســال تا بهبودی اولیه طول کشــید. سال سوم و چهارم 
را در خانــه خواندم. در این مدت برادرم خیلی به من کمک کرد. 

وضعیت در آن شرایط و در شهرستان محروم خیلی دشوار بود.
بعد از کنکور در رشــته پزشکی پذیرفته شدم. ابتدا در دانشگاه 
علوم پزشــکی بندرعباس بودم و سپس به دانشگاه علوم پزشکی 

ایران منتقل شدم.

•  چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟

وقتی دچار ضایعه نخاعی شــدم، دو هدف داشتم؛ اول اینکه با 
تقویت قســمت های دیگری از بدنم که سالم هستند این مسئله را 
جبران کنم. برای همین به ســراغ بدن سازی رفتم. البته از قبل نیز 
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با این ورزش آشــنایی داشتم. دوم اینکه با خودم گفتم: با توجه به 
شــرایطی که دارم باید مهارتی را کسب کنم که حداقل وابستگی 
را به ســرمایه و پاهایم داشته باشد. این بود که سرانجام به سمت 

پزشکی گرایش پیدا کردم.

•  چه شد که به جبهه رفتید؟

در حد درک و فهم خودم، امام و انقالب را قبول داشــتم. یک 
معامله ای را در دوران نوجوانی باخدا کردم و گفتم: خدایا اآلن که 
انقالبی شده، امامی هست و بعدازآن جنگی نیز اتفاق افتاده. من هم 
برای دفاع از این آرمان ها به جنگ میرم و تو هم در مقابل این کار 

گناهان مرا ببخش و با این دید بود که وارد جبهه شدم.
البتــه توجه به این نکته نیز ضروری اســت کــه من از چهارم 
ابتدایی عضو بســیج بودم. برادرم مسئول پایگاه بود. من هم عضو 
شــده بودم. رفتارها را می دیدم. صحبت ها را نیز می شــنیدم و در 
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جریان ســخنرانی ها نیز بودم. تقریباً در جریان انقالب بودیم. آن 
زمان آدم های پاک و انقالبــی زیاد بودند که آرمان های انقالب را 
پیگیر و دنبال می کردند. من هم به  اندازه فهمم متوجه می شدم که 
خدابرکتی به عنوان امام و انقالب را به ما داده است و می دانستم که 

جنگ باعث تهدید انقالب است.
درنهایــت برای حضور در جبهه ثبت نــام کردم و آموزش های 

ابتدایی را دیدم و اولین بار در پنجم تیرماه 1364 اعزام شدیم.
از چهارمحال بختیاری به اهواز اعزام شــدم. دقیقاً بعد از اتمام 
ســال تحصیلی اول دبیرستانم در تابســتان که هوا بسیار گرم و 

طاقت فرسا بود.
از شــهرکرد تا جنوب هفده ساعت راه بود. یک مقری در اهواز 
بود به نام انرژی اتمی )تیپ قمر بنی هاشم( که اکثراً چهارمحالی ها 

آنجا بودند. آنجا مستقر شدیم و تقسیم بندی انجام  شد.
در تابستان همان سال به خانه برگشتم. بار دوم در زمستان اعزام 
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شــدیم. والفجر 8 بود. معموالً نیروهای کمک کننده و خط شکن، 
خط را می شکست و گروهی مستقر می شدند و خط را به نیروهای 
پدافند و تازه نفس می دادند و جابه جایی اتفاق می افتاد. تقریباً یک 
ماهی در منطقه بودیم و دوباره به خانه برگشتیم و درسمان را ادامه 

دادیم.
ســال سوم دبیرســتان بودم که در دی ماه مجدداً به جبهه اعزام 
شــدم. در عملیات کربالی 4 و 5 شــرکت کردم و در 20 دی ماه 

1365 مجروح شدم.

•  کجا و چگونه مجروح شدید؟

معمــوالً قبل از هر عملیات، نیروهای عمل کننده بیســت روز 
آموزش خــاص آن درگیری را می دیدند. ما نیــز این آموزش را 
دیدیم. روز نوزدهم دی بود که عملیات کربالی 5 شروع شد. البته 
قرار بود همان روز شروع شود، ولی روز بیستم یا بهتر است بگویم 
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شب بیست و یکم دی ماه عملیات آغاز شد.
در شلمچه بودیم. من و همراهانم در موقعیتی بودیم که بیشتر از 
این نمی توانستیم جلو برویم چون منطقه را نمی شناختیم. از طرفی 
هم دلمــان نمی آمد که به عقب برگردیم. به بچه ها گفتم: در همان 
کانالی که هستیم، بنشینیم. ســاعت دوازده شب بود. گفتم: ببینم 
نیروهایی که پشت سر ما بودند، به ما رسیده اند یا نه؟ چنددقیقه ای 
داخل گودال بودیم. در یک لحظه با خودم گفتم: اگر عراقی ها باالی 

سر ما بیایند، با یک خشاب می توانند همه بچه ها را از بین ببرند.
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 از جایم بلند شدم. از گودال بیرون آمدم و به اطراف نگاه کردم. 
یک دفعه احساس کردم که پاهایم قطع شده اند. به پاهایم دست زدم 
و دیدم که سر جایشــان هستند. چیزی که جالب بود این بود که 
انگار پاهایم مرده بودند و مثل یک بافت کرخت شده بود. از طرفی 
مهره های کمرم نیز می سوخت. تیر به دستانم نیز اصابت کرده بود 

و احساس کرختی در انگشتانم داشتم.
بچه هایی که آنجــا بودند دیدند که به صالح نیســت که آنجا 
بایستند. بچه های امدادگر کارهای جزئی روی پایم انجام دادند. بر 
اساس شرایط مجبور بودند به عقب برگردند. به آن ها گفتم من را 
ببریــد پایین و کنار خاک ریز بگذارید. آن ها گفتند، نه اگر روی تپه 
باشی بهتر است. من اســلحه و دو تا نارنجک از آن ها گرفتم. من 
مانــدم. امدادگرها نیز رفتند. بعدازاین ماجرا با خودم گفتم: من که 
اصاًل نمی توانم تکان بخورم؛ دستم هم مجروح شده و اگر عراقی ها 
بیایند و یک تیر بزنند، مرا خالص خواهند کرد. خوب پس شهادت 
همین طوری اتفاق می افتد. دیِگ ما هم شهید میشیم... ولی شهادت 
رایگان نیســت. بها و ارزش زیادی دارد. دوســتانی که به شهادت 
می رســیدند، خیلی معنوی بودند. در همین فکر بودم که دیدم آن 
گودالی که به دوســتانم گفته بودم من را در آنجا بگذارید، تیرباران 
شد. اگر من را آنجا گذاشته بودند، حتماً زنده نمی ماندم و به شهادت 
می رسیدم... اما تقدیر جور دیگری رقم خورده بود. وقتی که اوضاع 
یک مقدار آرام تر شد، نیروهای خودی من را دیدند و روی برانکارد 
گذاشــتند و به پشت خط مقدم رســاندند. البته خاطرم هست که 
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می خواستند مرا روی دوششان بیندازند و ببرند، اما یکی از همراهان 
گفــت: این طوری کمرش کش می آیــد. اصطالح کش آمدن را به 
کاربرد. وقتی به عقب برگشــتم تازه متوجه شدم که گلوله از یک 

سمت پهلویم واردشده و از سمت دیگر خارج شده است.
من یک نوجوان هفده ســاله بودم که قطع نخاع شده بود. جالب 
بود که اصاًل در آن لحظه احســاس ترس نداشــتم و ناراحت هم 
نبــودم. گویی آماده هر اتفاقی بودم. پانســمان اولیه در خط مقدم 
انجام شــد. دو یا سه ســاعتی بر روی زمین بودم تا اینکه مجدداً 
من را به بیمارســتان صحرایی انتقال دادند. ازآنجا شــبانه مرا به 
بیمارستان شهید بقایی اهواز بردند. آنجا شکمم را باز کردند و پس 

از تشخیص اولیه مرا به بیمارستان نمازی شیراز انتقال دادند.
یکی از اتفاقات جالبی که در شیراز افتاد، این بود که مردم زیاد 
به مالقات مجروحین می آمدنــد. وقتی به مالقات من نیز آمدند، 
من شــماره خانواده ام را در اختیار آن ها قراردادم. بعدازآن بود که 

خانواده من هم در جریان ماجرا قرار گرفتند.
تقریباً ده روزی بیمارستان بودم. جراحی بر روی ستون فقراتم 
صورت گرفت. بعد به بیمارستان شهدای یافت آباد رفتم. ازآنجا مرا 
برای بازپروری به مرکز توان بخشی شهید بهشتی انتقال دادند. دو یا 
سه ماهی در آنجا بودم. فیزیوتراپی و کارهای درمانی دیگر بر روی 
من انجام گرفت تا توانستم بر روی ویلچر بنشینم وزندگی جدید 

بر روی ویلچر را آغاز کنم.
حس ناراحتی از اینکه مجروح شــده بودم و دیگر نمی توانستم 



107

معبری از نـــور

راه بروم نداشتم چون مســیری بود که خودم انتخاب کرده بودم. 
می دانستم در این مسیر هر اتفاقی ممکن است بیفتد. وقتی کمی از 
حال و هوای مجروحیت خارج شدم وزندگی حالت عادی تری به 
خود گرفت، نگاه من این طوری بود که تفاوت من با آدم های دیگر 
تنها در این است که آن ها می توانند از پله باال روند و من نمی توانم 
و جالــب بود که فکری که آن زمــان در ذهنم می آمد این بود که 
آدم های ســالم می توانند یخچال را بلند کنند و من نمی توانم. اآلن 

فکر آن زمان برای بیشتر خنده دار است.

•  لطفًا خاطره ای از آن دوران برای ما تعریف 
کنید؟

والفجــر 8، در خط پدافندی بودیم. بعد از مرحله اول، پنج نفر 
بودیم که از دو ســنگر برای وضو گرفتن بیرون آمدیم. آب معدنی 
وجود داشــت. من اعتقاد داشــتم که آن آب را برای خوردن باید 
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نگه داریم. حاج آقایی ازآنجا رد شد و گفت: جای دیگر آب برای 
وضو هســت و با دبه برای ما آب می آورد. وقتی ایشان رفتند یک 
خمپاره کنار ما اصابت کرد. من فشــار هوا و تراکم را حس کردم. 
شــدت انفجار به قدری بود که من را از زمین بلند کرد و چند متر 
آن طرف تــر پرتاب کرد. صبر کردم. گردوخاک که خوابید دیدم از 
آن چهــار نفر، یک نفر از کمر بدنــش قطع  و تمام روده هایش به 
بیرون ریخته بود. یکی از آن ها ترکش به ریه اش اصابت کرده بود 
و به ســختی نفس می کشید، یکی دیگر به بازویش و خون داشت 
خارج می شــد و یکی دیگر از دوستانم به نام شهید سیفی، آرام و 
بدون هیچ خونریزی ظاهری در خوابی ابدی فرورفته بود و شهید 
شده بود. لباسم پر از کف و خون و ریزه های استخوان بود. از این 
اتفاق درس زندگی گرفتم. اینجا بود که به این قضیه ایمان آوردم 
که مرگ و مجروحیت و شهادت و... همه چیز حساب وکتاب دارد 
و تصادفی نیست. شــهادت نصیب هرکسی نمی شود. هر چیزی 
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زمانی دارد. همه چیز بر اساس نظم است.
بعــد از جنگ هم خیلی ها می گفتند: چرا جنگ را ادامه دادند و 
جوان ها کشــته شدند؟ و از این بابت ناراحت بودند. باید به آن ها 
یادآور می شدیم که چند وقت بعد از جنگ زلزله رودبار اتفاق افتاد 
و چندین هزار نفر در یک روز مردند. بااینکه هیچ جنگی نیز اتفاق 
نیفتاده بود. حاال که زمان مرگ انسان ها مشخص است، چه بهتر که 

به بهترین شکل مرگ، یعنی با شهادت این دنیا را ترک کند.

•  چگونه می شــود طرز تفکــر ایثارگران را به 
نسل های بعدی منتقل کرد؟

اگر به واسطه رفتارمان بتوانیم درس ایثارگری را انتقال دهیم به 
نظرم بهترین روش انتقال است. آن هایی که اهل هنر و ذوق هستند 
می توانند این طرز تفکرات و خاطرات را بنویسند و در اختیار نسل 

بعدی قرار دهند.
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•  تأثیرگذارترین افراد زندگی تان چه کســی 
بودند؟

در یک مقطع زمانی نوارهای شــیخ حسین انصاریان را گوش 
می کردم. یک مجموعه ای با عنوان توبه که در آن زمان به شدت بر 
روی من تأثیرگذار بود. یکی دیگر از انســان های تأثیرگذار، شهید 
فاضل فرمانده ما در جنگ بود. واقعاً الگوی زندگی بود و شــهید 
محمدی فرمانده گردان که به من همیشــه درس تواضع و فروتنی 

می دادند. دوستان دیگری که حال و هوای معنوی داشتند.

•  برای ســالمتی روحی و جســمی خود چه 
می کنید؟

برای سالمتی جسمی که بدن سازی می کردم. یک وقفه کوتاهی 
افتاد و دوباره شروع کردم. برای سالمتی روحی سعی می کنم که در 

حد فهم و درک خودم ارتباطم را با خداوند حفظ کنم.
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•  ورزش موردعالقه تان چیست؟

بدن سازی

•  بهترین دوران زندگی تان؟

به نظرم هر چه جلوتر می روم بهار می شود. چون هم تجربیات 
بیشــتر می شود و هم انسان به کمال نزدیک می شود. ولی ازلحاظ 

معنوی زمان جنگ پربارترین دوران بود.

•  حرف آخر؟

آرزوی عاقبت به خیری برای تمامی انسان ها رادارم و اینکه ما به 
پدر و مادرهایمان بدهکاریم. باید قدر آن ها را بدانیم. چون پا به پای 
ما از کودکی تا حال با ناراحتی هایمان ناراحت و با خوشحالی مان 
شادبودند و عماًل خودشان را وقف فرزندانشان می کنند. قدر پدر 

و مادرها را بدانیم.



مهندس سيد عبداهلل مير اسماعيلی
جانباز دوران دفاع مقدس

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت جنوب تهران



بحث دفاع برای ما یک فریضه واجب بود

•  لطفًا خودتان را معرفی کنید؟

سید عبداهلل میر اســماعیلی، فرزند مهدی متولد سال 1348 در 
شهرستان خوانسار هستم. چهار برادر و چهارخواهر هستیم و من 
بچه ششــم خانواده هستم. در سال 1378 ازدواج کردم و دارای دو 
فرزند پسر هستم و هم اکنون کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای و 
مسئول امور ایثارگران و کانون بسیج مرکز بهداشت جنوب تهران 

هستم.

•  دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را 
در کجا گذرانده اید؟

دوران ابتدایــی را در محلــه بیدهند از توابع خوانســار و دوره 
راهنمایی را نیز در مدرســه راهنمایی 22 بهمن گذراندم و دوران 
دبیرســتان را در دبیرستان دکتر شریعتی خوانســار سپری کردم. 
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کاردانی و کارشناسی را در رشــته بهداشت حرفه ای در دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران خواندم و اخیراً نیز کارشناسی ارشد خود را 
در رشته مدیریت خدمات بهداشت درمانی در دانشگاه آزاد واحد 

الکترونیکی تهران مرکزی به پایان رساندم.

•  چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟

من با این رشته آشنایی زیادی نداشتم. ولی یک دوست دبیر در 
پایگاه بسیج داشتیم که با توجه به شرایطی که داشتم به من توصیه 
کرد که این رشته )بهداشت حرفه ای( جدیدی است و آینده خوبی 

دارد و این شد که این رشته را انتخاب کردم.

•  چگونه شد که به جبهه رفتید؟

زمانی که انقالب شد در دوران کودکی و نوجوانی بودم و تقریبًا 
یازده سالم بود که جنگ شــروع شد و از همان ابتدا عضو بسیج 
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بودم و دوره های آموزشــی محلی را گذرانده بودم از همان موقع 
داوطلــب اعزام به جنگ بودم اما چون ســنم کم بود با اعزام من 
موافقت نمی شد. بحث دفاع برای ما یک فریضه واجب بود. پدرم 
مذهبی، مسجدی و مؤذن بود. من با اسالم و قرآن از همان کودکی 
انس گرفتم. وقتی موقع اعزام من شد به دلیل اینکه پدرم حدود پنج 
سالی بود که فوت کرده بودند و من عماًل مرد خانه بودم مادرم با 
رفتنم مخالفت می کرد و من مرتب این خواسته را مطرح می کردم و 
از ایشان می خواستم که به من اجازه دهد تا به جبهه بروم. باالخره 
مادرم را راضی کردم و اولین بار در بهمن ماه 1364 در ســن هفده  

سالگی اعزام شدم.

•  نحــوه رفتــن و حضورتــان در جبهه به چه 
صورت بود؟ 

بهمــن 1364 به پادگان آموزشــی نجف آباد اعزام شــدیم. 
چهل وپنج روز آموزش فشــرده دیدیم، ما اولین گروهی بودیم 
کــه آموزش های تخصصی مختلف را در یــک دوره دیدیم. با 
آرپی جی 7 به میدان تیر رفتیم و تمرین کردیم، آن ســال تقریبًا 
اوج جنگ بود. چگونگی استفاده از تیربارهای دوشکای غنیمت 
گرفته شــده از دشــمن هم در میدان تیر آموزش داده می شد و 
همین طور خمپاره 60 بعدازآن چهل وپنج روزبه خانه برگشــتم. 
شرایط خانه و غیبت من مشکالت زیادی را به وجود آورده بود 
اما بار دیگر اصرارهای من باعث شد تا در دوران دوم دبیرستان 
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و بهمن 65 مجدداً به جبهه اعزام شوم. این بار به شلمچه رفتم. 
از ســپاه شهرســتان به پادگان پانزده خرداد لشکر امام حسین و 
بعد به اهواز اردوگاه شــهید عرب اعزام شدیم. در آنجا نیروها 
را تقســیم می کردند و ما به گردان بهداری رزمی رفتیم. در آن 
دوره چهل وپنج روزه، آموزش های امدادی را هم دیدیم و آماده 
شدیم برای عملیات تکمیلی کربالی 5، عراقی ها بعد از عملیات 
کربالی 5 همچنان مقاومت می کردنند. در تاریخ 65/12/4 بود 
که وارد عمل شــدیم. خاطرم هســت در همــان روز هم حاج 
حسین خرازی فرمانده عملیات شهید شدند، ایشان را دورادور 
می شناختم ولی حضوری ندیده بودم. سوار وانت تویوتایی بود. 
آن قدر ســاده و بی آالیش بود. اصاًل فکــر نمی کردم که فرمانده 
لشگرمان باشد، سه روز قبل از عملیات و شهادتشان در موقعیت 

حضرت مهدی)عج( شلمچه دیدم. 
از اردوگاه غــرب به عنوان امدادگر رزمی در قالب دســته ای از 
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گردان بهــداری رزمی به منطقه عملیاتی تکمیلی کربالی 5 اعزام 
شدم. گردان شروع به حرکت کرده بود و کارمان درمان مجروحین 
درصحنه عملیات بود. آن ها را به صورت سرپایی درمان و به عقب 
اعزام می کردیم. عملیات ساعت هشت شب شروع می شد. قبل از 
ساعت هشت شــب، در اورژانس خط به اسم اورژانس حضرت 

ابوالفضل بودیم. 
یک نکته ای که خیلی جالب این بود که انگار کســانی که قرار 
است شهید شوند انتخاب شده بودند و به اصطالح نورباال می زدند. 
یکی از شــهدا به نام جواد فتحی، تنها 20 دقیقه مانده به شــروع 
عملیات، گفت: بیایید و وقت را غنیمت بشــماریم. ممکن است 
هیچ کدام ما دیگر فردا زنده نباشــیم و در محضر خدا باشیم بیایید 
حمد و ســوره نمازمان را بخوانیم و اگر اشــکالی دارد رفع کنیم، 
اتفاقات مثل فیلم بود شهدا نورانی تر بودند و مرگ را به بازی گرفته 
بودنــد. جواد فردای آن روز دیگر در بیــن ما نبود. ناصر توکلی، 
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منصــور امینی و مجید مرادی از هم محلی هایم، هم همین طور، به 
آن ها می گفتم منصور نوربــاال می زنی... حمید توحیدی را بعد از 
عملیات ندیدم ولی دوستان وصف حال کردند: ناصر و حمید در 
اثر ترکش در کانال به شهادت رسید و منصور هم براثر اصابت تیر 

شهید شد. 
همه این عزیزانی که شهید شدند عارف بودند و با آگاهی آمده 
بودند جواد تنها 16 ســال داشــت ولی می دانست از زندگی چه 

می خواهد.
برگردیم به شب عملیات، قبل از شکسته شدن خط وقتی منور 
زده می شد و شلیک هم می شد همه روی زمین می خوابیدند و باد 
دســت پای نفر جلو را برای حرکت لمس می کردیم. ما بافاصله 
حرکت می کردیم، وقتی خمپاره زده می شد تعدادی از دوستان را 
از دست می دادیم، من و سه نفر دیگر از دسته جدا مانده بودیم که 
آخر دسته بودم. خمپاره وسط دسته خورده بود و تعدادی مجروح 
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و شهید شدند. نفر جلویی ام شهید شده بود. بین دسته فاصله افتاده 
بود و من چون تازه به آن ها ملحق شــده بودم و اولین بار اعزامم 
بود افراد خاص و کمی را می شــناختم بعد از مدتی مسئول محور 
بهداری را پیدا کردم و گفتم که من ســازمان، دسته و فرمانده ام را 
گم کرده ام. گفت اتفاقاً من هم نیرو می خواهم. به اتفاق به ســمت 
اورژانس خط رفتیم. اصوالً به این شکل بود که نیروی عمل کننده 
بعد از عملیات به اتفاق سایر نیروهای باقیمانده به موقعیت بازسازی 
برمی گشــت ولی من  به این ترتیب به اورژانــس رفتم. در آنجا دو 
کار انجام می شــد یا باید ســریع کارهای اولیه را انجام می شد و 
با آمبوالنس مجروحین را به اولین بیمارســتان پشــت خط اعزام 
می شــد یا اینکه مجروحینی را که تا اورژانــس و یا در اورژانس 
به فیض شهادت رســیده بودند جدا و به ستاد معراج شهدا اعزام 
می شــدند. این بار من هم به عنوان امدادگر همراه با آمبوالنسی که 
حامل مجروحین بود و با چراغ خاموش به بیمارســتان خرمشهر 

رفتیم، تقریباً دم دمای صبح بود که آمبوالنس ما را زدند.
   دقیقاً 1365/12/5 بود، زمانی که در مسیر بیمارستان علی ابن 
ابیطالب بودیم انفجاری کنار آمبوالنس ما رخ داد؛ و ما به ســمت 
آســمان پر تاپ شــدیم. داخل آمبوالنس وقتی از خط اورژانس 
می آمدیم یک مجروحی بود به نام احمدی یک دست و یک پایش 
هم قطع شــده بود و می گفت که برای شــهادت آمادگی ندارد و 
خانواده اش منتظرند، شرایط بسیار بدی داشت از طریق لوله نفس 
می کشــید ولی جالب اینجا بود با اینکه آمبوالنس را زدند ایشان 
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زنده ماندند واالن هم زنده اند و جانباز هستند از حال خودم بگویم، 
گویا شــرایط انفجار طوری بوده که درب عقب بازشــده و من و 
مجروحین به سمت بیرون پرتاب شده ایم و آمبوالنس با سر فرود 
آمده بود روی زمین و راننده آمبوالنس در آن حالت گرفتارشــده 
بــود. من هم زمین خورده بودم و به مدت کوتاهی بی هوش بودم. 
وقتی به هوش آمدم اول فکر می کردم شهید شدم مخصوصاً وقتی 

در آن فضا منور زده می شد و همه جا را روشن می کرد.
بعد از دقایقی فهمیدم که اینجا بهشت نیست و من شهید نشده ام 
و احســاس کردم که صدای خمپاره را می شــنوم، خیلی خسته 
بودم. عرق سرد می کردم. نمی دانستم چه اتفاقی برایم افتاده است. 
احساس می کردم که سرم می سوزد. یاد آمبوالنس افتادم وقتی منور 
زدند و فضا روشن شد؛ دیدم که عماًل آمبوالنس چپ شده، رفتم 
راننده آمبوالنس را نجات دادم و بعدازآن به سراغ سایر مجروح ها 
رفتیم. ما هفت نفر داخــل آمبوالنس بودیم. برای هیچ کس اتفاق 
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خاصی نیفتاده بود. رفتم تا به ســر جاده رسیدم. یک وانت را نگه  
داشتم و همه سوار وانت شدیم. در پشت وانت لحظاتی خوابم برد. 
وقتی به نزدیک بیمارستان رسیدیم دیدم افرادی از سمت بیمارستان 
برای کمک می آیند، چشم هایم خوب نمی دید. وقتی من را گرفتند، 
گفتــم: برای چه من را می برید؟ من امدادگرم به مجروحان کمک 
کنید و در همین لحظات بود که بعد از بستری اجباری من از هوش 
رفتــم و غروب آن روز به هوش آمــدم. گویا ترکش به جمجمه 
مــن اصابت کرده بــود و آن چیزی که فکر می کردم عرق ســرد 
اســت، خون بوده که روی صورتم بــوده و بدنم کاًل خونی بوده. 
در بیمارستان خرمشهر ترکش را از سر من خارج کردند. وقتی به 
هوش آمدم، پانسمان بود. بعدازآن به بیمارستان شهید بقایی اهواز 

منتقل شدم و سه شب در آنجا بودم.
  وقتی برگشتم شهرستان، بااینکه می دانستم خیلی از هم محلی های 
هم رزمم شهید شده اند ولی به خانواده های آن ها چیزی نگفتم و تا 
زمانی که پیکر مطهر شهدا را برگردانند در آنجا ماندم و در مراسم 

شهدا شرکت کردم.
مجــدداً به جبهه بازگشــتم. تقریبــاً نزدیک عیــد بود. طبق 
برنامــه قبلی به اردوگاه رفتم. وقتی در جنوب بودیم، دوســتان 
همشهری ام که باهم اعزام شده بودیم منطقه فاو رفته بودند و من 
اعالم کردم وقتی نیروها به ســمت فــاو می روند، من را با خود 
ببرند. قبل از تحویل ســال نو به فاو اعزام شــدم. ساعت 7:15 
دقیقه صبح سال تحویل می شد. این بار نحوه اعزامم به این شکل 
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بود که من انفرادی اعزام شــده بودم و به این شرط مرا بردند که 
با نیســان تدارکات بروم و مسیر را نشــان دهم. راستش من به 
مسیر آشــنا نبودم برای همین درراه آقای مزروعی نامی را سوار 
کردیم که به کل منطقه آشنا بود و ما را راهنمایی کرد. به مناسبت 
سال تحویل در خط فاو شیرینی پخش کردیم. بعدازآن به دوستان 
ملحق شدیم. تقریباً بیست روز در خط پدافندی پشتیبانی بودیم. 

امدادگر رزمی بودم.
زمانی که سال تحویل شــد، ما چند گلوله ای به سمت دشمن 
پرتــاب کردیم اما جالب بود که آن هــا در همان لحظه به کار ما 
پاســخی ندادند ولی به جبران این کار ما ساعت نه شب حسابی 
از خجالتمان درآمدنــد و به اصطالح تیربارانی راه انداختند و آن 

شب ما تعداد زیادی مجروح و شهید دادیم.
بعدازآن به اردوگاه عرب بازگشــتم. تا حدود اواخر فروردین 
در اردوگاه بودم و بعدازآن به خانه برگشتم. برای بازگشت مجدد 
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به جبهه لحظه شماری می کردم که حضور در جبهه و خط مقدم 
دفاع به دلیل مصادف شــدن با مفقوداالثری برادرم و اتمام جنگ 

میسر نشد.
چون خانواده با رفتن بــرادرم به جبهه موافقت نمی کردند، به 
مادرم گفت: به منزل خواهرم)نزدیک به دبیرستان( می رود. ظاهراً 
ساعت ده همان روز اعزام می شود.)تقریباً 16 سالش بود.( شب 
شــد و نیامد. پی گیری کردم که کجاست؟ کسی از رفتنش خبر 
نداشت. متوجه شدم به جبهه رفته؛ با گردان الزهرا به فاو رسیده 
بود. در آن موقع فاو به دســت عراقی هــا افتاد و دیگر خبری از 
برادرم نبود. بیســت روز بعد متوجه شدیم که مفقوداالثر شده و 
ســرانجام در سال 1369 با اسرای ایرانی به ایران بازگشت و در 
این مدت اســیر بود. برادرم سید تقی میر اسماعیلی در فروردین 

1367 اسیر و در شهریور سال 1369 آزاد شد.
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•  آیــا در زمان جنــگ به بعــد از جنگ فکر 
می کردید؟

اصاًل فکر نمی کردیم که جنگ تمام شــود من یادمِ همیشــه 
می گفتند: انشاهلل این جمع بین الحرمین )ازنظر ظاهر چنین چیزی 
تقریبًا محال بود( و همه صلوات می فرســتادند. ازلحاظ دنیایی 
و مادی که اصاًل امید پیروزی نداشــتیم. تمام کفر، اســتعمار و 
اســتکبار با ایادی شان دست به دســت هم داده بودند که ما را از 
بین ببرند؛ ولی اگر هدف خدا باشد هر کاری امکان پذیر است.

•  خاطره ای از آن دوران برای ما بگوئید؟

 زمانی که مجروح شــدم یکی از هم محلی های هم رزمم برای 
خانواده اش نامه ای می نویســد که اگر ســید عبداهلل زودتر آمد 
نگران نباشــید من سالمم و او چون مجروح شده برگشته است. 
این نامه را می دهد دســت بچه هایی که بــه مرخصی می رفتند. 
بچه ها این نامه را یادشان می رود که به پدرش برسانند. زمانی که 
من در شهر بودم، نامه نمی رسد. وقتی برگشتم به جبهه هم زمان 
بچه ها هم در حال برگشــت به جبهه به یادنامــه می افتند و از 
اهواز پست می کنند. زمانی نامه به دست پدر دوستم می رسد که 
من در جبهه بودم. در آن نوشته شــده که من مجروحم از طرفی 
هم چون من در آن زمان در شهرمان نبودم شایعه  شد که به من 
ترکش خورده و مفقوداالثرم، زمانی که برگشــتم به شــهر، قبل 
از نمــاز صبح بود. وقتی در خانــه را زدم، مادرم در را باز کرد. 
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چنددقیقه ای به من دست  زد که ببیند من واقعی هستم یا نه؟
 چند روز اول در محل می دیدم که همه مرا طور خاصی نگاه 
می کنند. همه به من می گویند: تو ســید عبداهلل هستی؟ سالمی؟ 
یا می گفتند: تو زنده ای؟ تعجب کرده بودم! آنجا بود که فهمیدم 

چرا مردم این رفتار را نشان می دهند.

•  چگونه می توان طرز تفکــر ایثارگران را به 
نسل جدید انتقال داد؟

در مورد نســل جدید در حال حاضر نظر بنده این اســت که 
از وســایل ارتباط جمعی مثل صداوسیما، شبکه های مجازی که 
جوانــان ارتباط خیلی خوبی با آن دارند اســتفاده کنیم و از این 
وسایل به نفع فرهنگ سازی صحیح و اطالع رسانی های درست 
اســتفاده کنیم. به نظرم باید فرهنگ ایثارگری و ایثارگران گمنام 

را به نسل جدید و با روش های صحیح بشناسانیم.

•  تأثیرگذارتریــن افــراد در زندگی تان چه 
کسانی بودند؟

 مربی تربیتی داشــتیم به نام حاج ســید جواد ســید صالحی 
که فرمانده پایگاه بســیج هم بودند. در آخرین عملیات )1367( 
شهید شدند. نقش مؤثری در زندگی من داشتند. در درس اخالق 

وزندگی همه جوره مربی من بودند.
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•  برای سالمتی روحی و جسمی چه می کنید؟

برای ســالمتی جسمی ورزش می کنم، بیشتر پیاده روی می کنم. 
والیبال و شنا هم تمرین می کنم و برای سالمتی روحی نیز عبادت 

می کنم

•  بهترین دوران زندگی تان چه دورانی است؟

بهترین سال های زندگی ام در جوانی حضور در پایگاه بسیج و 
زمانی که مصادف بود با جنگ.

•  بزرگ ترین آرزویتان چیست؟

انشا اهلل ملت ایران در سایه عنایات حضرت ولی عصر )عج( و 
تحت زعامت رهبــر معظم انقالب، با تالش و همدلی و وحدت 

ازلحاظ مادی و معنوی به جایگاه واقعی اش برسد.

•  حرف آخر

ملت ایران ملتی اســت قوی، به شرطی که با بکار بستن فرامین 
مقام معظم رهبری )فرماندهی کل قوا( راه نفوذ بیگانگان را ببندد و 
با حفظ وحدت کلمه و پیروی از خط رهبری و والیت این قوت 
و اقتدار تا زمان ظهور یگانه منجی عالم بشریت استمرار پیدا کند. 

انشاا...


