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حضرت امام خمینی)ره(:
ما برای حفظ موجودیت اسالم در جهان تنها از خود دفـــاع 
کرده ایم. و این ملت مظلوم ایــــران است که همواره مورد 
حمله جهانخواران بوده است؛ و استکبار از همه کمین گاه های 
سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصــادی خود به ما حمله کرده 

است.
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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 زدند  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 مشــاور محترم رئیس دانشــگاه در امور  ایثارگران دکترمصطفی 
محقــق که بــا راهنمایی های خود ما را در این راه تشــویق  نمودند، 
همچنین معاونت محترم اجتماعی و فرهنگی دکترعبدالرحمان رستمیان،  
ایثارگران محترمی که در این مصاحبه ها شرکت نمودند همکاران دفتر 
امور ایثارگران دکترســید 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 محمد بیات
متخصص جراحی دندانپزشکی )دهان، فک، صورت(



احساس انجام وظیفه 
به همه ما قدرت می داد 

مقدس،  دفاع  سال  هشت  سرافراز  رزمندگان  از  بیات  دکتر    
عضو  صورت(،  فک،  )دهان،  دندانپزشکی  جراحی  متخصص 
رئیس  و  مؤسس  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی 
هیئت مدیره انجمن علمی جراحان دهان، فک و صورت، مسئول 
و نماینده ایران در بنیاد بین المللی )AO( در ارتباط با کنترل و 
رئیس  و  ارتوگناتیک  جراحی  و  بازسازی  شکستگی ها  درمان 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.

 •  لطفًا خودتان را معرفی کنید؟

دکتر محمد بیات متولد سال 1342 هستم در شهرستان مالیر از 
استان همدان به دنیا آمدم خوشبختانه مادرم در قید حیات هستند 
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و پــدرم در جوار رحمت الهی آرمیده انــد. ما 3 برادر و 2 خواهر 
هستیم و من فرزند دوم خانواده هستم. در سال 1366 ازدواج کردم 

و دو فرزند دارم

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

دوران دبستان را در شهرستان مالیر مدرسه 15 بهمن و فروغی 
بودم نام مدرسه ام در راهنمایی در همان شهر، محمد مالیری بود 
و دوران دبیرستان در مدرسه پهلوی )شریعتی( سپری کردم. دوم 

دبیرستان بودم که انقالب پیروز شد. 
وقتی دیپلم گرفتم انقالب فرهنگی شد و دانشگاه ها تعطیل شد؛ 
و فقــط کنکور تربیت معلم برگزار می شــد و رفتم کنکور دادم و 
فوق دیپلم علوم تجربی را گذراندم و در روســتایی به نام جوکار 
معلم بودم تا ســال 1361 که دانشــگاه ها باز شد. آبان همان سال 
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کنکور برگزار شد و فقط هم در رشته پزشکی بود. هم زمان بااینکه 
معلم بودم در کنکور نیز شرکت کردم. 

دندانپزشــکی شهید بهشــتی قبول شــدم و اردیبهشت 1362 
دانشگاه ها باز شد و ما وارد دانشگاه شدیم. هم تدریس می کردم، 
هم درس می خواندم زمان جنگ هم بود. ســال 1367 درسم تمام 
شــد ولی مدرکم را اوایل 1368 دادنــد. 1368 به کرمان رفتم و 
به عنوان مربی بخش پروتز در کرمان فعالیتم را آغاز کردم. 3 سال 
آزمون دســتیاری برگزار نشده بود و به مربیان شهرستان ها بورس 
تعلق گرفت با این بورس در رشته جراحی مهرماه 1368 دانشگاه 
تهران ثبت نام کردم، 3 ماه گذشته بود که دولت عوض شد و وزیر 
وقت تمام بورس ها را لغو کرد و گفتند که باید امتحان برگزار شود 
در اسفند 1368 در آزمون دستیاری شرکت کردم و نفر سوم شدم. 
دانشــگاه تهران 4 نفر پذیرش داشــت که من در آن سال پذیرفته 
شدم؛ اما مسائلی در کرمان به وجود آمد که نتوانستم به تهران بیایم 
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و ادامــه طرح را در قزوین گذراندم و باالخــره در مهرماه 1369 
به دانشــگاه تهران آمدم و در همان رشــته جراحی )دهان، فک، 
صورت( که پذیرفته  شده بودم ادامه تحصیل دادم و در سال 1373 

فارغ التحصیل شدم.
 13 آبــان 1373 امتحان بورد تخصصی دادم و رتبه اول بورد را 
در کشور کسب کردم. دوران تحصیالت اولیه من تماماً در دوران 
جنگ اتفاق افتاد. بعدازآن هم از دانشگاه قزوین به دانشگاه تهران 
منتقل شدم و هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشیار 
گروه جراحی دهان و فک و صورت هســتم و ریاست دانشکده 

دندان پزشکی علوم پزشکی تهران را به عهده دارم. 

 •  چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟

آن زمان کنکور همه جا برگزار نمی شد و باید به مراکز استان ها 
می رفتیم. من هم برای امتحان به همدان رفتم. قبل از اینکه امتحان را 
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شروع کنیم گفتند اولویت هایتان را بنویسید. نمره همه دانشگاه های 
کشور را داشتم اما آنجا برخی از دوستان گفتند دندانپزشکی شهید 
بهشــتی خوب اســت و من هم با حداقل اطالعات این رشته را 

انتخاب کردم

 •  از کارهای علمی و پژوهشی تان برای ما بگویید؟

بیش از 35 مقاله علمی با H-Index هفت دارم و مرکز تحقیقات 
جراحی فک و صورت در بیمارســتان شــریعتی و مجله جراحی 
فک و صورت را راه اندازی کردم، مســئول و نماینده ایران در بنیاد 
بین المللی )AO( در ارتباط با کنترل و درمان شکستگی ها بازسازی 
و جراحی ارتوگناتیک هستم که شــامل رشته ارتوپدی، جراحی 
اعصاب و جراحی فک هســت. ده سال مســئول بخش فک در 
بیمارستان شریعتی بودم. همچنین چهار رشته فلوشیپ را راه اندازی 

کردم و در رشته ترمیمی فک و صورت فلوشیپ گذراندم.
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 •  چگونه به جبهه رفتید؟

ســال 1365 به جبهه رفتم. وقتی به دانشگاه آمدم دو سه سال 
اول به جبهه نرفتم و وقتی گروه های اضطراری تشکیل شد من 
جزو اولین هایی بودم که عضو این گروه شدم. اصوالً 3 یا 4 روز 
قبل از عملیات با ما تماس می گرفتند و می گفتند که برای اعزام 
آماده شــوید و اصوالً جایی که باید می رفتیم مشخص نبود. در 
عملیات کربالی 1، کربــالی 4 و کربالی 5 منطقه بودم و یک 
دوره هم جزیره مجنون به عنوان دندان پزشک رفتم؛ و یک طرح 
6 ماهــه که اواخــر جنگ بود و داوطلبانه نبــود که به عملیات 
مرصاد خوردیم و البته زمانی رسیدیم که عملیات تمام شده بود. 
حــدود 4 ماهی در آنجا بودم و ترخیص شــدم حدود 9 ماه در 
جبهه حضور داشتم. یادم هست که کربالی 1 در دانشکده بودم 
تماس گرفتند و جمع شــدیم برای رفتــن، هم زمان با رفتنم به 
من اطالع داده شــد کــه پدرم نیز تصــادف کرده اند ولی چون 
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بــرای رفتن قول داده بودم نمی توانســتم پیش پدرم بروم. ما به 
کرمانشــاه بعدازآن به ایالم رفتیم و ازآنجا به منطقه اعزام شدیم. 
مجروحان را انتقال می دادیم و این کار را اکثراً به صورت هوایی 
انجام می شد. در کربالی 4 به دلیل اینکه عملیات لو رفت بسیار 

مجروح و شهید داشتیم.
 کربــالی 1 در واحد انتقال مجروحیــن بودیم که چادرمان 
درجایی به اســم شــیش دار بود و زیر بلوط چــادر زده بودیم 
و آنجــا اســتراحت می کردیم و در نزدیکی آن ســایتی بود که 
بالگرد می توانســت آنجا بنشــیند و ما می رفتیم و مجروحین را 
منتقل می کردیم. کربالی 4 در مســیر خرمشهر پشت خرمشهر 
بودیــم و آنجا مجروح هایی که می آوردند تفکیک شــده نبودند 
مثاًل مجروحین شــیمیایی و... را باهم می آوردند چون وضعیت 
بسیار فجیع بود؛ اما در سایر عملیات اصوالً به این شکل بود که 

مجروحین را تریاژ می کردند و جدا می کردند.
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 •  وقایع جنگ را چطور دیدید؟

احساس انجام وظیفه به همه ما قدرت می داد. روحیات بسیار 
خوبی که رزمنده ها داشتند. نکات طنزآمیزی که بین آن ها وجود 

داشت. همراه با چاشنی ترس و خطر.

 •  خاطــره ای از آن دوران برای ما تعریف 
کنید؟

در عملیات کربالی 1 ، جوانی که هنوز ریش هم درنیاورده 
بود و خیلی جوان بود ترکش خــورده بود و جزو مجروحین 
درون بالگرد بود. یکی از پزشــکانی که باالی ســر ایشان بود 
نبضش را گرفت و گفت که شــهید شده و ولش کنید؛ اما من 
و دکتر عسگری به کارمان ادامه دادیم و با تنفس دهان به دهان 
و CPR توانســتیم او را احیا کنیم، شرایط بسیار دشواری بود 
و صدا آن قدر زیاد بود که متوجه نمی شــدیم که آیا کارمان را 
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درست انجام می دهیم یا نه اما وقتی به کرمانشاه رسیدیم نفس 
می کشــید و بعد به اتاق عمل رفــت وزنده ماند و این یکی از 

خاطرات شیرین من است. 
یک بار هم یادم اســت که در بالگرد بودیم که یک میگ به 
ما حمله کرد و خلبان اعالم کرد که شــهادتین را بخوانید که 
اگر ما را هدف بگیرد پودر خواهیم شد. ظاهراً مأموریت میگ 
جای دیگری بود به هرحال ما را نزد و ما زنده بودیم ولی حس 

اضطراب در آن لحظه خیلی حس بدی بود.
در کربالی 1 عراق مرکز پشتیبانی را زد، یکی از همکارانمان 
که بعدها جراحی خواند بــرای ما تجهیزات می آورد، این بار 
برایمــان طالبــی آوردند و یکی از بچه ها رفــت و چند تا از 
ایــن طالبی ها را زیر پتو پنهان کــرد. فرمانده بعدازاینکه آنجا 
را زده بودنــد برای تفقد و دلجویی آمده بود و داشــت از ما 
معذرت خواهی می کرد برای اینکه شرایط به این شکل است و 
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اینکه ما چند روزی هســت که چیزی نخورده ایم که یک دفعه 
این آقایی که جلوی پتویی که پشت آن طالبی بود نشسته بود 
تکان خورد و پتو جابه جا شد و طالبی ها افتاد بیرون و فرمانده 
هم با دیــدن آن صحنه گفتند که پس شــما هم وضع خوبی 

دارید و همه خندیدند.

 •  آیــا در زمان جنگ بــه بعد از جنگ فکر 
می کردید؟

من فکر می کردم که جنگ تمام می شود من در مورد جنگ ها 
تا حدودی مطالعه داشتم. هیچ جنگی نبوده که تمام نشده باشد 
و یــادم می آید که وقتی فرودگاه مهرآباد بمباران می شــد من 

می گفتم که آیا می شود که تمام شود و آرامش برقرار گردد.
حضرت امام یک حس اعتمادبه نفس عجیبی ایجاد می کردند 
و من می دانســتم که اگر بخواهند تصمیمی بگیرند آن را حتمًا 
عملــی خواهند کرد. روزی که قطع نامــه 598 را پذیرفتند و 
اعــالم اتمام جنگ را دادند من خیلــی تعجب نکردم. تلخ و 

دردناک بود ولی قابل انتظار.
در همان زمان هم گاهی در برخی محافل که راجع به اتمام 
جنگ ســخن به عمــل می آمد که اگر کســی بتواند جنگ را 
تمام کند و مســئولیتش را به عهده گیرد کسی نیست جز امام 
خمینی؛ و ایشان ازنظر من لطف بزرگی به کشور کردند و بار 

مسئولیت را به دوش کشیدند.
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  •  به نظر شــما طرز تفکر ایثارگران را چگونه 
می توان منتقل کرد؟

رسانه می تواند به این موضوع کمک کند و همین طور به نظر 
من نوشتن خاطرات مؤثر است. کسانی که جنگ را اداره کردند 
کســانی بودند که مطالعه زیادی داشــتند و کتاب زیاد خوانده 
بودند و روحیه شــهادت طلبی و تربیت دینی که وجود داشــت 



26

 / شمـاره 7/  خــــرداد 97  

به این موضوع کمک بســیار کرد. ما در طی 200 ســال گذشته 
چندین جنگ داشتیم. جنگ هرات در افغانستان، جنگ دشتستان 
در جنوب، جنگ قفقاز و در تمامی آن ها شکســت خوردیم و 
بخشــی را از دســت دادیم اولین جنگی که پیروز شدیم جنگ 
ایــران و عراق بود که آن هم به دلیل انســجام مردمی و رهبری 
کاریزماتیک امــام خمینی بود. به نظرم بــرای حفظ آرمان ها و 
انتقال ارزش ها باید کتاب های خوبی در سطح کتاب های شهید 
مرتضی مطهری و باهنر و دکتر شریعتی نوشته شود که متأسفانه 
مــا نمونه این کتاب ها را کم داریم و یا عماًل نداریم و تولیدات 
علمی ما در حال حاضر کم اســت یا در کیفیت خوبی نیســت 
و آن پویایــی الزم را نــدارد و به نظر من توجــه به تولید علم 
و نوشــتن خاطرات بسیار مهم اســت. ما باید بیاییم و واقعیات 
جنــگ را یا عماًل تاریــخ آن روز را باصداقــت بگوییم تا اگر 
الزم شــد به تاریخ آن زمان مراجعه کنیــم و تصمیم صحیحی 
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بگیریم و اشــتباهاتی را که قباًل مرتکب شده ایم تکرار نکنیم. از 
ســختی هایمان از توانمندی هایمان از نقاط ضعف و قوتمان از 
تاریخ اشتباهات و از همه چیز باصداقت بنویسیم و مسائل جبهه 
و پشــت جبهه تحلیل کنیم و به نسل جدید اعتماد کنیم و خود 
الگو باشیم و درست عمل کنیم و درنهایت برای آینده کشورمان 

در هر جایگاهی که هستیم به طور صحیح برنامه ریزی کنیم.

 •  از هم ر زمــان جنگ و آن هایی که هم اکنون 
نیز با آن ها در ارتباط هستید برای ما نام ببرید؟

مرحوم شــهید ســپهری )دانشــگاه شهید بهشــتی(، شهید 
احدی )نفر اول کنکور پزشــکی(، دکتر ظفــر قندی آقای دکتر 
محمدجعفریان )معاون دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی(، دکتر 
اقبال، دکتر عسگری، دکتر حسن سمیاری )دانشگاه شاهد(، دکتر 
حیدر )مدیر گروه جراحی علوم پزشــکی تهران(، دکتر حسینی 
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تودشــکی )بخش جراحی دانشگاه(، دکتر حمید محمود هاشمی، 
دکتر حاج میر آقا، دکتر آشفته، دکتر عشق یار و آقای دکتر بیگی که 
مســئول اعزام در فاو بودند و همگی در علوم پزشکی تهران فعال 

بوده یا هستند.

 •  تأثیرگذارترین افراد زندگی تان چه کسانی 
بودند؟

مهم ترین فرد زندگی ام پدرم بودند. پدرم خیاط بود و بعدازآن 
پارچه فروشــی باز کرد و به دلیل اینکه به درس عالقه داشــت 
دیپلم گرفت حتی در کنکور هم شــرکت کرد./ پشتکار ایشان، 
صداقت، بلندپروازی ایشان برای من ستودنی بود. بعد از ایشان 
مادرم که نقــش حمایتی و فداکارانه بســیار خوبی دارند و در 
دوران تأهل همسرم که با صبر و همت به من کمک زیادی کرد؛ 

و شخصیت کاریزماتیک زندگی ام امام خمینی بودند

 •  بهترین دوران زندگی تان چه دورانی است؟

به نظرم بهترین دوران زندگی من 10 تا 20 سال بود و من از 
این دوران خیلی استفاده کردم و خیلی از چیزهایی که اآلن دارم 

مربوط به آن زمان است.

 •  بزرگ ترین آرزویتان چیست؟

فرزندانم به سرانجام خیر برسند
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 •   حرف آخر

آرزوی مفید بودن می کنم و امیدوارم که همه ما بتوانیم به مردم 
کشورمان خدمت کنیم به نظر من مردم ما شایسته بهترین ها هستند 

و امیدوارم در ساختن زندگی بهتر برای مردمم نقش داشته باشم.



دکتر مجتبی پارسا 
رزمنده و جانباز دوران هشت سال دفاع مقدس 



  جنگ در مملکت مان شروع شده بود و ما 
نمی توانستیم بی تفاوت باشیم

دانشکده  و عضو هیئت علمی  اخالق پزشکی   دکترای تخصصی 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با شنیدن خاطراتشان و به 
یاد همه ایثارگری ها و جان افشانی ها به حال و هوای دوران جنگ 

بازگردیم. 
 

 •  لطفًا خودتان را معرفی بفرمایید؟

مجتبی پارســا متولــد 1344 در تهران هســتم. در محله میدان 
خراســان به دنیا آمدم. مادرم اصالتاً تهرانی )منطقه دوالب( و پدرم 
نیز اهل اطراف مشــهد )تربت حیدریه( بودنــد و در تهران بزرگ 
شدند. دارای یک خواهر و سه برادر  که دو نفر آن ها جانباز هستند.  
من فرزند سوم خانواده ام. مادرم خوشبختانه در قید حیات هستند 
و متأســفانه پدرم به رحمت خداوند رفتند. حدود بیست ودو سال 
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است که ازدواج کرده ام.  همسرم فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث، 
خانه دار و خواهر شهید حســن سروی یکی از شهدای دبیرستان 
مفید هستند...  سه فرزند )دو پسر و یک دختر( دارم. پسر بزرگم 

و دخترم دانشجو و پسر کوچکم دبستانی است.

 •  دوران تحصیــالت ابتدایــی، راهنمایــی و 
دبیرستان را کجا گذرانده اید؟

 دوران  ابتدایی در مدرسه  محمدعلی میرفخرایی در خیابان خاوران 
تهران ســپری شد. دوران  ابتدایی و دو سال دوم راهنمایی  در زمان 
قبل از انقالب بود. اول تا سوم راهنمایی در مدرسه ای امیرکبیر )شهید 
توپچی کنونی( در خیابان شهید آیت اهلل سعیدی، غیاثی سابق گذرندم. 
اتفاقاً نام مدرســه نام معلم همان مدرســه که معلم ما هم بود. آقای 
توپچی که  اول انقالب در جریان تظاهرات به درجه رفیع شــهادت 
رسید.  سال سوم راهنمایی مصادف با انقالب شد. اول دبیرستان را 



33

رازهای  نهفتــه

در دبیرستان ابوریحان  در همان خیابان غیاثی گذراندم. سال دوم تا 
چهــارم را به کرج مهاجرت کردیم و در دبیرســتان دهخدا به پایان 

رساندم.

در کــدام دانشــگاه و در چــه رشــته ای   •
تحصیل کرده اید؟

در سال 1365 در رشــته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
قبول شدم اما به دلیل مجروحیت جنگ با ورودی های سال 1366 
وارد دانشــگاه شــدم. همین طور فارغ التحصیل  Ph.D در رشته 
اخالق پزشــکی در ســال 1393 از دانشگاه  علوم پزشکی تهران 
هســتم. در حال حاضر عضو هیئت علمی گروه اخالق پزشــکی 
دانشــگاه علوم پزشکی تهران هســتم. حدود هفده سال مسئول 
دبیرخانه جذب هیئت علمی )کمیته گزینش استاد سابق( دانشگاه 

علوم پزشکی تهران بودم.



34

 / شمـاره 7/  خــــرداد 97  

  •  چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟

پزشکی را دوست داشتم. سال 1362 دیپلم گرفتم.  همان سال 
کنکور دادم و در رشته فیزیوتراپی دانشگاه تهران قبول شدم. یک 
سال هم در این رشته تحصیل کردم ولی متوجه شدم که عالقه ای 
به این رشته ندارم. در ســال 1364 انصراف دادم و سال 1365 با 
تالش زیاد پزشکی قبول شدم. مشوق اصلی من در انتخاب رشته 
اخالق پزشکی استاد راهنمای پزشکی عمومی ام، معاونت پژوهشی 
سابق دانشگاه و معاونت آموزشی وزارتخانه  آقای دکتر الریجانی 
بودند. ایشان از بنیان گذاران اصلی این رشته هستند. آن زمان فقط  
MPH این رشــته دانشــجو می گرفت. با توصیه های مکرر دکتر 

الریجانی MPH خوانــدم. این موضوع باعث عالقه مندی من به 
این رشــته شد و بعد که Ph.D این رشته آمد، امتحان Ph.D دادم 
و در اولین دوره ی آن پذیرفته شدم  و در سال 1393 هم با نمره ی 

20 موفق به دفاع از پایان نامه ام شدم. 
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  •  چگونه به جبهه رفتید؟

حقیقت این اســت که وقتی جنگ شروع شد، شانزده ساله بودم 
و در ســال دوم دبیرســتان درس می خواندم.  به هرحال جنگ در 
مملکت شروع شده بود. ما نمی توانستیم بی تفاوت باشیم و از این 
مسئله به راحتی بگذریم. من اولین بار در سال 1363 به جبهه رفتم 
البته مدت زمانش خیلی کوتاه بود و بیشتر جنبه آموزشی و بازدید از 
منطقه را داشت. مناطقی که در سال 1363 دیدم: خرمشهر، آبادان، 
بســتان، سوسنگرد و خیلی از مناطق دیگر بود. سال 1364 مجدداً 
به جبهه اعزام شدم و در ناو گردان فرات لشکر 10 سیدالشهدا که 

درواقع یگان دریایی لشکر بود مستقر شدم.
 چند ماهی )تقریباً حدود سه ماه( در جزایرمجنون بودم. همان طور 
که میدانید در جزیره مجنون خطوط عملیاتی و سنگرها با استفاده از 
پل هایی موسوم به پل های خیبری، توسط مهندسین جبهه و جنگ 
ساخته شده بود. این پل ها روی آب قرار داشت. راه تردد از طریق  
آبی بود، من قایق ران بودم  و کارم جابه جایی نیروها و رساندن غذا 
به رزمنده ها  بود.  سه ماه در جزیره مجنون بودم و سه ماه دیگر در 
اردوگاهی نزدیک سد دز  در نزدیکی های دزفول، مقر ما لشکر 10 

سیدالشهدا بود و دوران آموزشی با قایق را آنجا گذراندم. 
 مجدداً سال 1365 به جبهه اعزام شدم. این بار به گردان ادوات 
رفتم. درواقع آنجا هدایت آتش موشــک مینی کاتیوشــا )موشک 
107( را بر عهده داشــتم. با اســتفاده از گراهایی که دیده بان به ما 
می داد طی محاســباتی آن را به سمت نبرد تبدیل می کردیم و در 
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اختیار خدمه موشک قرار می دادیم و به هدف شلیک می کردیم و 
بعد دیده بان  میزان خطا را توضیح می داد و محاســبات را  برای 
 به وجود آوردن شــرایط شلیک موفق به هدف اصالح می کردیم.
ســال 1365 هم هفت ماه در جبهه بودم. عملیات کربالی 4 و 5 
در بهمن مــاه اتفاق افتاد. عملیات کربــالی 4 لو رفت وعده ای از 
رزمندگان و غواصان به شهادت رسیدند. )غواصانی که دست بسته 
زنده به گور شدند و در سال های اخیر به ایران بازگشتند مربوط به 
آن عملیات اســت(. حــدوداً 2-3 هفته بعد عملیات کربالی 5 با 

تغییر مسیر، پیشروی رزمندگان به سمت بصره آغاز شد.
  در عملیات کربالی 4 من در لشگر سیدالشهدا در کنار اروندرود 
بودم، قرار بود لشکر ما از اروند بگذرد و به سمت پتروشیمی عراق 
در آن سوی اروند برود و بین دو سپاه اگر اشتباه نکنم سوم و هفتم 
 عراق   فاصله  بیندازد که متأسفانه عملیات لو رفت و انجام نشد.
در فاصله ی بین عملیات کربالی 4 و 5 به اکثر نیروهای لشــکر 
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مرخصــی دادند ولی من به مرخصــی نرفتم و در همان منطقه ی 
شلمچه در گردان ماندم.  

یک یا دوهفته ای در شــلمچه ماندم. عملیات کربالی 5 با یک 
طرح جدید  آغاز شد. ما در شلمچه در نزدیکی های کانال پرورش 
ماهی بودیم. زمان عملیات شــب بود. عملیات مدت بیست وچند 
روزی طول کشــید که بسیار گسترده و حجم آتش دشمن بسیار  
ســنگین بود. من در همان عملیات  در تاریخ سی ام دی ماه 1365 

مجروح شدم. آسیب دیدگی ام از ناحیه لگن و دست بود.  
 سال 1366 مجدداً بعد از مدت ها بستری در بیمارستان و بهبود 
مجروحیت راهی جبهه شــدم و در عملیــات بیت المقدس 2 در 
منطقه ماهوت که منطقه ی کردستان عراق بود، شرکت کردم. تقریبًا 

در حدود سه ماهی در فصل زمستان در جبهه بودم.
سال 1367 اوضاع کمی متفاوت بود. هنوز عملیات مرصاد نشده 
بود. ما به جبهه اعزام شدیم در طول مسیر به سمت پادگان دوکوهه 
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وقتی درجایی برای خوردن غذا پیاده شدیم، از افرادی در رستوران 
شنیدیم که قطعنامه 598 پذیرفته شده است ولی آن را جدی نگرفتیم و 
شاید هم نمی خواستیم موضوع را بپذیریم. حوالی ساعت یک بامداد 
بود که به دوکوهه رسیدیم  آن شب هیچ کس نخوابیده بود و همه در 
محوطه پادگان بودند. خیلی ها ناراحت بودند و گریه می کردند. آنجا 

بود که فهمیدیم قضیه صحت دارد و قطعنامه پذیرفته  شده است.
 از شــدت ناراحتــی فردای آن روز تســویه گرفتم و به تهران 
بازگشــتم تا اینکه امام)ره( پیام معروف خود را صادر فرمودند و 
موضوع نوشــیدن جام زهر را بیان کردنــد. این موضوع آالمی بر 
دردهای رزمندگان بود. بعدازآن متوجه شدیم که منافقین عملیات 
مرصاد را شــروع کردند. )قطع نامه پذیرفته شــده بود ولی اعالم 
آتش بس نشده بود( مجدداً با هواپیما به اهواز رفتیم. البته عملیات 
مرصاد در ناحیه غرب بود اما برای پدافند به جنوب اعزام شدیم. 
اکثر اســرای جنگ تحمیلی نیز مربوط به سال 1367 است. تقریبًا 
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حدود  چند هفته بعد به صورت رســمی اعالم آتش بس شد و به 
تهران برگشتیم. در آن هنگام سربازان عراقی بسیار خوش حال تر از 
سربازان ما بودند. روزی که رسماً آتش بس اعالم شد، در خطوط 
دفاعی با شلیک های هوایی و زدن منور جشن گرفته بودند ولی در 

رزمندگان ما اثری از خوشحالی دیده نمی شد.

 •  در زمان جنگ به بعد از جنگ فکر می کردید؟

خیلی به بعــد از جنگ فکر نمی کردم. حتی فکر نمی کردم که  
قطعنامه امضا شود تنها فکری که آن روزها از ذهن من می گذشت 

ادای دین بود و حضور در جبهه را واجب کفایی می دانستم.

 •  آیا با دوســتان دوران دفاع مقدس خود در 
ارتباط هستید؟

با خیلی از دوســتان دوران جنگ در ارتباط هستم. می توانم به 
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آقای دکتر علی شــجاعی )پزشک عمومی(، آقای محمد سعیدی، 
آقای سید علی حسینی، اکبر محمدخانی، حسین ثبتی، محمدرضا 
ثبتی،  و... نام ببرم ولی هیچ یک از آن ها در دانشگاه ما حضور ندارند. 
تعدادی از دوســتان که هم دوره ای در دانشــگاه بودیم مانند آقای 
دکتر ســید احمد رضایی که در حال حاضر در معاونت پژوهشی 
دانشگاه هستند. آقای دکتر بیگ محمدی )متخصص بیهوشی در 
بیمارستان امام خمینی(، آقای دکتر حسن شعبانی  که برادر شهید 
هم هستند و در معاونت درمان حضور دارند. دکتر ناصر افضلیان 
)متخصص اطفال( که در بیمارستان بهارلو هستند، آقای دکتر محمد 
شیرزاد )جراح قلب( که در مرکز قلب هستند، دکتر عباس سروی 
)متخصص قلب بیمارستان ضیائیان( که برادرخانم بنده هم هستند.

 •  چگونه مجروح شدید؟

  در تاریخ 1365/10/30 در منطقه شلمچه در عملیات کربالی 
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5 مجروح شــدم. من مسئولیت هدایت آتش موشک )107( را به 
همراه چند نفر دیگر بر عهده داشتم. فرمانده  گروهان جناب آقای 
سعید اردستانی، معاون ایشان آقای احد اسالمی و چند نفر دیگر به 
قبضه هایی که داشتیم و در مکان های مختلف استقرار داده بودیم، 
سرکشی می کردیم. به یکی از محل های استقرار قبضه های موشک 
107  که رسیدیم، مشغول بررسی بودیم که ناگهان صدای سوت 
خمپاره آمد و بعد انفجار اتفاق افتاد. من احساس کرختی شدیدی در 
بدنم کردم. به این شکل  بود که از ناحیه لگن و دست دچار آسیب 
شــدم. وقتی مجروح شدم مرا به درمانگاه صحرایی انتقال دادند و 
بعد از مداوای ابتدایی ما را به  نقاهتگاهی به نام »انصارالحســین«  
انتقال دادند بعد ازآنجا به بیمارستان شهید رهنمون یزد انتقال یافتیم 
و حدود بیست وســه روز آنجا بستری بودم. دو بار عمل جراحی 
انجام شد. بعدازآن به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شدم. قرار 
بود که  عمل جراحی دیگری صورت بگیرد و ترکش ها خارج شود 
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که بعد از شــورای پزشکان این اتفاق نیفتاد و گفتند صالح نیست 
عمل شــود و آن ترکش ها خارج نشدند و همچنان در بدنم وجود 

دارند. اآلن هم دیگر به این شرایط عادت کرده ام.

 •  خاطره ای  از آن دوران برای ما تعریف کنید؟

ابتــدا می خواهم یــک خاطره ای تعریف کنم که شــاید یادش 
لبخنــد به روی لب ها بیاورد. یکی از دوســتان رزمنده ی ما به نام 
آقای زندیه یک فرد قدبلند، تپل و بچه خیلی شــوخی بود. ما در 
عملیات کربالی 5 )عملیات خیلی ســنگین بــود( باهم مجروح 
شــدیم که بعداً فهمیدم ایشان شهید شــدند. دریکی از روزهای 
عملیــات آمد پیش مــن  و به خنده گفت آن قدر آتش دشــمن 
سنگین  شده باعث شده تمام گناهانمان بریزد و نزدیک است که 
 شــهید شویم.  بیا یک غیبتی، تهمتی انجام بدیم که شهید نشویم.
خاطره ی دیگر این اســت که قبل از اینکــه به منطقه ی عملیاتی 
کربالی 4 اعزام شــویم، محل اســتقرار لشــکر، اطراف اهواز در 
چادر ما رزمنده ای  از بچه های ســپاه که متأسفانه نام ایشان را به 
خاطر ندارم حضور داشت. ایشان به اصطالح خیلی نورباال می زد  
و ما به ایشــان مکرر می گفتیم که حتماً شهید می شوی. شبی که 
می خواستند ما را به منطقه عملیاتی کربالی 4 اعزام کنند، ایشان زیر 
نور فانوس تا دیروقت داشت وصیت نامه می نوشت.  این جریان 
گذشت  تا عملیات کربالی 5 به همراه فرمانده گروهان آقای سعید 
اردستانی و برادرش شهید حمید اردستانی، شهید زندیه )همان فرد 
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شــوخ طبعی که راننده بود( و چند نفر دیگر ازجمله همان فردی 
که نورباال می زد،  همگی  سوار یک تویوتا شدیم  تا به قبضه های 
متعدد موشکی که در نقاط مختلف استقرار داشتند سرکشی کنیم. 
مکان مجروحیت من جای بسیار دورافتاده ای بود و اطرافمان کسی 
نبود آن خمپاره ای که قباًل توضیح دادم وقتی که به زمین خورد تمام 

افرادی که در آن  تویوتا بودند را مجروح کرد.
 تنها کسی که در جمع ما سالم ماند همان فردی بود که نورباال 
می زد و  ما حدس می زدیم که شــهید بشــود. چــون راننده هم 
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مجروح شــده بود )که البته بعداً شهید شد( ایشان بودند که همه 
ما رو که مجروح شــده بودیم به ماشین انتقال داد. در آن عملیات 
اتفاقی برایشــان نیفتاد. رانندگی کرد و تا درمانگاه صحرایی ما را 
رســاند. آقای اردستانی که فرماندهی گروهان ما بود  در عملیات 
پیشین جراحات شدیدی  برداشته بود. من جمله از ناحیه صورت، 
شکستگی استخوان و... در آن منطقه ای که مجروح شدم یک ترکش 
هم به چشم ایشان  اصابت کرد. من می دیدم در اثر پارگی شریان 
چشم ایشان وقتی با دستشان چشــم خود را نگه داشته بود خون 
از البه الی انگشت هایشــان به صورت جهشی به بیرون می پاشید. 
در این عملیات چشمشــان را از دست دادند. زندیه از ناحیه ریه 
آســیب دیده بود و دائماً می گفت: نفســم که بعداً متوجه شدم که 
شــهید شدند. حمید اردســتانی هم بعداً در حدود  یک سال بعد 
فهمیدم که شهید شدند. من هم از ناحیه لگن و دست راست دچار 
آسیب شدم. یکی دو نفر دیگر هم مجروح شدند که هم اکنون در 

قید حیات هستند.

 •  چگونه می توانیــم طرز تفکر ایثارگران را به 
دیگران انتقال دهیم؟

در کشور ما انقالبی شد و شخصیت بی نظیری مانند امام خمینی 
آمد و دست رد به سینه ی همه ی طاغوت های زمان ازجمله شرق 

و غرب زد.
دشمنان ما هم برای مقابله با انقالب جنگی را به کشور تحمیل 
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کردند؛ اما مردانی مرد که بســیاری از آن ها امروزه شهید شده اند و 
یا جانباز و مجروح هســتند جانشان را در کف دستشان قراردادند 
و در مقابل همه دنیا  که ازلحاظ امکانات تا بن دندان مســلح بود، 
با دســتان خالی مقابله کردند و اجازه ندادند حتی وجبی از خاک 
کشور به دســت بیگانه بیفتد و از آن مهم تر از کیان اسالم و نظام 
 اســالمی دفاع کردند و این افتخار بزرگی برای کشــور ما است. 

  از طرف دیگر شما نگاه کنید کشورهای دیگری که باوجود اینکه 
اکثر جنگ هایشان به صورت تهاجمی است و حالت کشورگشایی 
دارد، چقدر به سربازهایشــان احترام می گذارنــد و نماد آن ها را 
به صورت مجسمه می ســازند و به همه، تحت عنوان نماد سرباز 

گمنام و غیره آن ها را معرفی می کنند.
 ما هم وظیفه  داریم یاد و خاطر شهدا و ایثارگران را زنده نگه داریم 
و الگوهایمان را به نســل جوان منتقل کنیم و این را به یاد داشته 
باشیم که هم اکنون که امنیت در کشور برقرار است و این جریاناتی 
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که در کشورهای همسایه هست مثل داعش و...  در ایران نیست، 
مدیون ایثارگری های این عزیزان است. همه ی ما مدیون انسان هایی 
هستیم که خیلی هایشان شهید شدند و خیلی ها هم جانباز و خیلی ها 
هم در حال دست وپنجه نرم کردن با مجروحیتشان به خاطر جنگ  
هســتند. امیدوارم نســل جدید ما قدردان این زحمات باشند. نه 
اینکه آن ها احتیاج به قدر دانی ما داشــته باشند، نه این طور نیست 
ولی قدردانی وزنده نگه داشــتن خاطرات، باعث می شود  که اگر 
خدای نکرده جنگی پیش بیاید آن ها بدانند پدران آن ها با رشادت و 
ایثار توانستند از اسالم دفاع کنند و آن ها هم برای اینکه بتوانند از 

کیان اسالم و کشور دفاع کنند، باید ایثار کنند.

 •  روش پیشــنهادی برای انتقال طرز تفکر ایثار 
گران به نسل جدید چیست؟

در این خصوص رســانه ها اعم از شنیداری و دیداری نقش به 
سزایی دارند. به گمانم رسانه ای مثل صداوسیما به دلیل مخاطبین 
گسترده ای که دارد نقش اساسی را به عهده دارد؛ اما فعالین دیگری 
مانند وزارت ارشــاد از طریق بسط و گسترش مجالت، کتاب ها، 
فیلم ها و مســتندها در حوزه ی دفاع مقدس می توانند نقش زیادی 

را ایفا کنند.
همین کاری هم که شــما در دانشگاه انجام می دهید و مخاطب 
کمی هم ندارد و ازجمله قشر دانشجویی که معموالً بعد از جنگ 
به دنیا آمده اند و از وقایع آن روزها اطالعی  ندارند، هدف آن است 
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بسیار تأثیر گزار است.  از طرف دیگر ما نیز که لفظ ایثارگر  را به 
یدک می کشیم، باید طوری رفتار کنیم و عملکرد ما طوری باشد که 

آن ها با دیدن ما یاد ایثارگری بیفتند.

 •  تأثیرگذارترین فرد زندگی تان که بود؟

 به جرئت می توانم بگویم که امام خمینی تأثیرگذارترین انسان 
زندگی من بود. فردی که دغدغه اسالم داشت و قبل از سال 1342 
و با توجه به نوارهایی که از سخنرانی های امام وجود دارد می توان 
فهمید که ایشان حرص وجوش زیادی برای اسالم می خورد و تمام 
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فکر و ذهنش اســالم بود و به تمام معنا خدایی بود. یادآوری این 
جمله ی امام  که در آن سال ها  که فرمودند: ای علمای اسالم به داد 
اسالم برسید. مو بر تن انسان سیخ می کند. من بر مدعای خود چند 
نمونه ذکر می کنم. زمانی که امام داشتند از پاریس به سمت تهران 
می آمدند، خبرنگار از ایشــان پرســیدند که چه احساسی دارید؟ 
فرمودند: »هیچی!  یعنی اینکه ما کار را برای خدا انجام می دهیم و 
هورا کشیدن و یا نکشیدن مردم تأثیری در من ندارد.« قبل از قبول 
قطعنامه هم امام تا چند روز قبل از آن، شعارشــان  جنگ جنگ 
تا رفع کل فتنه بود ولی یک زمانی هــم برای رضای خداوند، از 
آبروی خود مایه گذاشــتند و گفتند: »باید جنگ تمام شود.« این 
نشان دهنده ی اوج بندگی ایشان بود و راضی به رضایت خداوند 
بودن ایشان را می رساند. باز برمی گردیم به جلوتر، زمانی که جنگ 
تمام شد و ما بایستی برای بهبود وضعیت اقتصادی  با دنیا رابطه 
داشته باشیم. در همین زمان جریان کتاب آیات شیطانی پیش آمد و 
امام فتوای قتل سلمان رشدی را اعالم کرد. همان موقع یادم هست 
که تمام کشورهای اروپایی تمام سفرایشان را از کشور ایران خارج 
کردند اما چون تنها چیزی که در تصمیم امام تأثیر داشــت حفظ 
اسالم و رضای خداوند بود، کوچک ترین تأثیری در تصمیم ایشان 
نگذاشت و حتی در تقابل با نظر عده ای که می گفتند: اگر سلمان 
رشدی توبه کند فتوای قتلش کن لم یکن می شود، فرمودند: »سلمان 
 رشــدی اگر عابد و زاهد هم شود بازهم محکوم به اعدام است.«
یا اوایل انقالب که  هم زمان با اشــغال افغانستان توسط شوروی 
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بود و شــما می دانید تا بیست سال اندی پیش جهان دوقطبی بود 
یا زیر بیرق آمریکا و یا زیر بیرق شــوروی و امکان نداشت کسی 
مستقل باشــد. امام آمدند و شعار نه شرقی نه غربی را سر دادند 
و در همــان زمانی که ما با آمریکا در تقابل بودیم از افغانســتان 
حمایت کردند و ما شــعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شــوروی 
ســر می دادیم و این به دلیل اعتقاد عمیق ایشــان به خدا و ایمان 
بــه وعده های الهی بود و اعتقاد به ایــن جمله قران کریم که »ان 
تنصرواهلل ینصرکم« که اگر خدا را یاری کنید خدا نیز شمارا یاری 
می کند بود و یا زمانی که امام نامه ای به گورباچف نوشــته بود و 
متن نامه هنوز منتشرنشــده بود. من یادم هست که در تاکسی یا 
محافل عمومی زمزمه هایی مبنی بر اینکه باالخره امام مجبور شد، 
با شــوروی ها کنار بیاید  شنیده می شــد ولی بعداً که نامه منتشر 
شــد  امام در آن نامه معروف به گورباچف گفته بودند: »صدای 
شکســتن استخوان های مارکسیســت به گوش می رسد.« و امام 
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گورباچف را به تحقیق درباره ی اســالم دعــوت کرده بود. البته 
او به این نصیحت امام گوش نکرد و باعث فروپاشــی شوروی 
و روی کار آمدن فردی غرب گرا شــد. گورباچف البته بعدها از 
اینکه به نصیحت امام گوش نکرده بود، ابراز پشیمانی کرد. این ها 
همه نشــان دهنده عمق معنویت امام و حکیم بودن ایشان بود و 
 این ها همه در ســایه ایمان عمیق ایشــان به وعده های الهی بود.
من همیشه ســخنرانی ها و بیانیه هایی امام را گوش می دادم و از 
شــنیدن آن ها به وجد می آمدم و خیلی اوقات گریه می کردم. یاد 
آن جملــه امام که »اگر جهان خــواران بخواهند در مقابل دین ما 
بایســتند ما در مقابل همه ی دنیای آن ها خواهیم ایستاد.« و یا این 
جمله ی ایشان که »این جانب خون و جان ناقابل خویش را برای 
ادای فریضه ی حق آماده نموده ام و در انتظار فوز عظیم شهادتم.« 
انســان را واقعاً به وجد می آورد؛ اما تأثیرگذارترین فرد از اعضای 
خانواده ام، دایی ام بود که به لحاظ ســنی یک سال از من بزرگ تر 
بودند و به درجه رفیع شهادت رسیدند. ایشان انسان بسیار باخدایی 
بودند. هیچ وقت نماز اول وقت و نماز شبش ترک نمی شد. آخرین 
باری که قبل از عملیات کربالی 5 داشــتیم می رفتیم باهم اعزام 
شدیم و به من در قطار می گفت: مجتبی این دفعه آخری است که 
من به جبهه میام و دیگر برنمی گردم و این اتفاق افتاد؛ و ایشان در 
آن سفر در همان روزی که من مجروح شدم به شهادت رسیدند 
و بعد از بیست وسه روز و در بیمارستان یزد متوجه شهادت ایشان 

شدم.
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  •  برای ســالمتی روحی و جسمی چه کار باید 
انجام داد؟

چیزی که باعث حفظ سالمتی روحی می شود، ارتباط با خداوند 
است. در مورد سالمتی جسم هم که باید به ورزش اهمیت بدهیم. 
البته من به دلیل شــرایط خاصی که دارم نمی توانم، خیلی ورزش 

کنم اما انشاءاهلل که بتوانیم ارتباطمان را با خدا قوی تر کنیم.

 •  ورزش موردعالقه شما چیست؟

 شنا و پینگ پنگ را دوست دارم.

 •  بهتریــن دوران زندگی تان چه زمانی بوده 
است؟

 به جرئــت می توانــم بگویــم دوران جنــگ بهتریــن دوران 
 زندگی ام بود و به نظرم این دوران دیگر تکرار شــدنی نیســت.

 •  حرف آخر

 بســیار متشکرم از اینکه رسالت تبلیغ ایثار و ایثارگری را در 
دانشگاه به انجام می رسانید.

ما ایثارگر در دانشــگاه زیاد داریم و این ها همه می توانند الگو 
باشند. مجدداً تشکر می کنم از شما به خاطر انجام این رسالت.



دکتر محمدرضا منصوری
  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران



»من چیزی جز زیبایی ندیدم«،
سرمشق ما بود

جمله ای را حضرت زینب در حادثه عظیم کربال در مجلس یزید 
اشاره کرد که »من چیزی جز زیبایی ندیدم« سرمشق ما بود.

در سوابق اجرایي جناب دکتر منصوری نه سال مدیریت گروه 
چشم پزشکی بیمارستان فارابي، دو سال معاونت امور دفـــــاعي 
دانشگـــــاه، یک سال معاونت آموزشي دانشکده پزشکي، دو 
سال ریاست دانشگاه علـــــوم پزشکي مازندران، ده سال ریاست 
بیمارستان فارابي و دو سال سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

وجود دارد.

 •  لطفًا خودتان را معرفی نمایید؟

  محمد رضا منصوری در سال 1330 در شهر تهران متولد شدم. 
پدر و مادرم اهل کاشان هستند.
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 •  دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در 
کجا گذراندید؟

 تحصیالت ابتدایي را در دبســتان رهنما در شهر تهران به سال 
1336 آغاز کردم و تحصیالت متوســطه را در دبیرســتان علوي 
تهران ادامه دادم و در ســال 1348 در رشــته ریاضی از دبیرستان 
فارغ التحصیل شدم. تحصیالت دانشــگاهی را در سال 1349 در 
رشــته پزشکي دانشکده پزشکي دانشــگاه تهران آغاز و در سال 

1360 چشم پزشکی و فوق تخصص شبکیه فارغ التحصیل شدم.
در سال 1364 موفق به اخذ درجه تخصص در رشته چشم پزشکي 
از دانشکده پزشکي دانشگاه تهران شدم. تحصیالت فلوشیپ خود 
را در رشــته ویتره  ورتین در دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 

آغاز نمودم و در سال 1370 به پایان رساندم.  
 به عنوان اســتاد گروه چشم پزشــکي در بخــش ویتره و رتین 
بیمارستان فارابي مشغول به کارشــده و همچنین حدود دو سال 
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آخر دوره خدمت خود را سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
را به عهده داشتم. 

 •  چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟

دبیرســتان را در رشته ریاضی به اتمام رساندم و بنا بر خواست و 
مشورت با خانواده و دوستانم که در آن زمان کنکور دومرحله ای شده 
بود و چون من هم از شاگردان خوب و درس خوان بودم اولین رشته 
انتخابی ام را پزشکی دانشگاه تهران انتخاب کردم و بقیه انتخاب رشته ام 
را از زیرمجموعه رشته های مهندسی  انتخاب کردم که خوشبختانه 

انتخاب اولم رشته پزشکی بود که قبول شدم و ادامه دادم.

 •  فعالیت های سیاســی تان را از چه زمانی 
آغاز کردید؟

راســتش من به جرئت می توانــم بگویم کــه فعالیت های 
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سیاسی ام را از زمانی که ابتدایی بودم شروع کردم. ازآنجایی که 
در خانواده ای متدین بودم و تا آنجا که یادم اســت کتاب های 
درسی در آن زمان عکس شــاه، فرح و ولیعهد در اول کتاب 
بود را پاره می کردم. همچنین در ســال پنجم دانشگاه یعنی در 
ســال 1353 به علت فعالیت های سیاســی که داشتم دستگیر 
و به حبس ابد محکوم شــدم. خوشــبختانه به لطف خدا و به 
همت مردم انقالب اســالمی در بهمن ســال 1357 که پیروز 
شــد ما از زندان آزاد شدیم. در ســال 1357 شورای انقالب 
اسالمی که مســئولیت اجرایی انقالب را داشت ادامه تحصیل 
در دانشــگاه را آزاد کردند و من  با شوق و اشتیاق درسم  را 

در رشته پزشکی ادامه دادم.   
من در سال 1350 که جو مبارزه بود در گروه های سازمانی 
به نام ســازمان حزب اهلل فعالیت داشــتم و بــا ارتباطی که با 
گروه ها داشــتیم توانســتم کارهای زیادی از آن ها یاد بگیرم. 
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خوشبختانه تا زمانی که در زندان زیر شکنجه های مختلفی که 
از سوی ساواک می شدم توانستم طاقت بیاورم و نه سازمان و 

نه کسی را لو ندادم و از این کار احساس رضایت دارم. 

 •  چه شد که به جبهه رفتید؟

در شــهریور سال 1359 که انترن بودم با یک گروه پزشکی 
بــه جبهه برای مداوای مجروحین و رزمندگان رفتیم. گروه ما 
که گروه اضطراری نام داشــت همه از پزشکان به نام و حاذق 
دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند و زمانی که احتیاج می شد 
به ما اطــالع می دادند و همگی به جبهه می رفتیم. اولین اعزام 
ما به غرب ایران در ســومار و اسالم آباد بود و بعدازآن هم به 
اهواز رفتیم و کارهای بهداشــت و درمــان آنجا را هم انجام 

می دادیم.
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 •  بهترین خاطرات دوران دفاع مقدس و دوران 
اسارت را ذکر نمایید؟

راســتش همه زندگی برایم خاطره است چه زمانی که درس 
می خواندم یا در اســارت بودم و یــا در جبهه ها همه خاطرات 
خوب بودند و یکی از بهترین خاطراتم آزادی خرمشــهر است 
که در آن زمان در درمانگاه کار می کردیم که یک دفعه بوق همه 
ماشــین ها به صدا درآمد. به درمانگاه آمدند و گفتند: خرمشهر 

آزاد شد که همه ما از خوشحالی نمی دانستیم چکار بکنیم.
 از خاطرات تلخم اینکــه در اهواز جوان عرب به نام توفیق 
الحاوی که جوان بسیار خوبی بود به درمانگاه آمد که اآلن خاطرم 
نیســت مشکلش چی بود ولی در همان زمان مشکلش حل شد 
ولی متأسفانه اون جوان در سنگری که ما بودیم دیده بانی می کرد 
که یک ترکشی به سرش خورد و خون زیادی از سرش رفت که 

متأسفانه در بین راه شهید شد.
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 •   دوستان دوران جنگ و اسارت را نام ببرید 
و اکنون از وضعیت آنان مطلع هستید؟

بله اکثر هیئت علمی هایی کــه در حال حاضر با آن ها همکار 
هســتم در تیم اضطراری بودند؛ مانند دکتــر ظفر قندی، دکتر 
ارشدی،   دکتر عین الهی، دکتر علی کاظمی، دکتر کاسب، دکتر 

کریمی، دکتر یمینی شریف و...
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 •  چگونه می توان طــرز تفکر ایثارگران را به 
دیگران انتقال داد؟ 

 همیــن کاری که اآلن شــما دارید زحمت می کشــید یعنی 
انتقال ایثارگری ها و ازخودگذشــتگی رزمندگان و خانواده های 
جانبازان می تواند نقش بســیار مهمی در انتقال اطالعات داشته 
باشــد و اینکه این انقالب به راحتی به دســت نیامده؛ به هرحال 
اگر رزمندگان، شــهدای عزیز و ایثارگــران نبودند، اآلن ما در 
ایــن جایگاه نبودیم و همه این پیروزی ها را مدیون این عزیزان 
هستیم. باید بافرهنگ سازی مردم و اطالع رسانی درست به نسل 
جوان بیاموزیم که این انقالبی کــه اآلن در آن زندگی می کنند، 
همه به همت و ایثارگری این عزیزان است و ما همیشه باید قدر 

و منزلت آن ها را بدانیم. 
به جرت می توانم بگویم که خیلی از کشورها در حال حاضر 
به دلیل  اســتقاللی که ما بعد از جنگ به دســت آوردیم غبطه 

می خورند.
 

 •  عوامل پیشرفت شما چیست؟

در مرحلــه اول توکل بر خدا کــه در رأس همه پیروزی ها و 
موفقیت ها اراده خدا اســت که ما را یــاری می دهد تا در برابر 
مشکالت صبور و شکیبا باشیم. بعد خانواده و دوستان خوبی که 
در کنارم داشتم. همچنین درس خواندن  و پشتکاری که داشتم 

توانستم پیشرفت داشته باشم.
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برای سالمتی روحی و جسمی چکار می کنید؟

برای ســالمتی جســمی ورزش بســیار خوب و مفید است. 
همان طــور که مقام معظــم رهبری  فرمودنــد: »امر به ورزش 
امربه معروف است.« روح هم بستگی به اعتقاد و مطالعه در زمینه   

تحکیم اعتقادها دارد.

 •  چه رشته ورزشی را دوست دارید؟

ورزش را به صــورت حرفــه ای  دنبــال نکــردم ولی گاهی 
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کوه نوردی، پیاده روی و گاهی هم شــنا می روم و من معتقدم که 
ورزش برای سالمتی روح و جسم بسیار مفید است.

 •  بهتریــن دوران زندگی تان چه زمانی بوده 
است؟

  همه دوران من از بهترین دوران بوده  من در زمان آزادی از 
زندان در جلسه تودیع با زندانیان اشاره کردم که این دوران  اما 
زمانی که در اســارت بودم از همه بهتــر بود به این دلیل که در 
دوران اســارت خیلی چیزها یاد گرفتم و خیلی اطالعات را از 
هم زندانی هایم کسب کردم. شاید بهترین مقطع پیروزی انقالب 
بود زیرا تصور نمی کردیم به این زودی پیروزی انقالب را ببینم.  
من می خواهم بگویــم آن جمله حضرت زینب در حادثه عظیم 
کربال در مجلس یزید اشاره کرد که من چیزی جز زیبایی ندیدم؛ 

سرمشق ما بود. 
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  •  حرف آخر

به قول امام راحل، »اگر دانشــگاه اصالح شود جامعه اصالح 
می شــود.« این به این معنا نیســت فقط ازلحاظ علمی دانشگاه 
را اصالح کنیــم بلکه باید ازنظر فرهنگی دانشــجویان و افراد 

جامعه را ارتقاء بدهیم.

  



دکتر نورالدین نخستین انصاری
عضو هیئت علمی دانشکده توان بخشی



12 و 22 بهمن 57، خاطره انگیزترین 
روزهای دوران انقالب بود

دانشکده  هیئت علمی  عضو  انصاری  نخستین  دکتر  خاطرات   
توان بخشی از مبارزان دوران انقالب اسالمی

از  جاری  اشک های  که  نشستیم  کسی  صحبت های  پای  امروز 
چشمانش، گواه قلبی مهربان و رئوف اوست. او جانباز دوران انقالب 
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، دکتر 
نورالدین نخستین است. مرد بی ادعایی که با یادآوری خاطرات 
 عزیزان شهیدش، فضا را با عطر تقوا و صداقت عطرآگین کرد.  

 
 •  لطفًا خودتان را معرفی کنید؟

با ســالم و تشــکر از مدیر و همــه همــکاران دفتر امور 
ایثارگران دانشــگاه علوم پزشــکی تهران که در تالش هستند 
 تــا خاطرات دوران انقــالب و جنگ را ضبــط و ثبت کنند.
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نورالدین نخســتین انصاری متولد اردیبهشــت 1340 هستم. 
هم اکنون نیز عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و 

استاد گروه فیزیوتراپی هستم.

 •  چگونــه و در چه زمانی به درجه جانبازی 
نائل شدید؟

 روز 13 آبــان 1357، یعنی یکی از روزهای مهم انقالب و 
در ســن 17 سالگی مجروح )جانباز( شدم. البته پیش از آن هم 
با توجه به خفقان  و فشارهای آن دوران، گاهی اوقات از سوی 
ســاواک به منزل ما هجوم می آوردند و استرس و فشار زیادی 
را بر اهل خانواده اعمال می کردند. پدر و مادرم که متأســفانه 
در قید حیات نیســتند، در آن زمان زحمات بســیار زیادی را 

متحمل شدند. 
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 •  چه سالی ازدواج کردید؟ مختصری از همسر 
و فرزندان خود بگویید.  

ســال 1372 ازدواج کردم و همسرم هم از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه در رشته فیزیوتراپی است. دارای دو فرزند پسر هستم که 
یکی از آن ها دانشــجوی ترم پنجم پزشــکی و دومی کالس دوم 

دبستان است.

 •  دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان خود را 
چگونه گذرانده اید؟

دوره ابتدایی و راهنمایی  را در جنوب شهر تهران )نازی آباد( در 
مدرسه ای به نام عدل گذراندم و برای دوران دبیرستانم به مرکز دکتر 
هشــترودی رفتم که در خیابان کاخ سابق )فلسطین( بود. 13 آبان 
1357 که مصادف با اوج انقالب بود در سال آخر دبیرستان بودم. 
بعدازآن که در آن روز جانباز شدم و چشم چپم را از دست دادم، بیشتر 
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وقتم در مطب های پزشکی می گذشت. البته مدارس هم تعطیل بود. 
بعد از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در کنکور شرکت کردم و در 
رشــته فیزیوتراپی دانشگاه تهران پذیرفته شدم. در روزهای جنگ 
تحمیلی، برای رفتن به جبهه داوطلب شده بودم ولی چون جانباز 
بودم، کمیته و سپاه موافقت نکردند. از طریق ارتش هم اقدام کردم 
 ولی با اطالع از اینکه جانباز هستم، با رفتنم به جبهه موافقت نکردند.
دوره کارشناسی و کارشناسی ارشدم را در دانشگاه تهران گذراندم 
و دکترای تخصصی خود را از دانشگاه تربیت مدرس تهران اخذ 

کردم.

 •  چه شــد که رشــته فیزیوتراپــی را انتخاب 
کردید؟

بــا توجه به اینکه کشــور درگیر جنگ بــود و نیاز به بخش 
توان بخشی به شــدت احساس می شد، به پیشــنهاد معلمین و 
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اســاتیدی که در کالس های کنکور آن ها شــرکت می کردم و با 
مشورت با آن ها و در نظر گرفتن محدودیتی که به دلیل جانبازی 

برایم پیش آمده بود، این رشته را انتخاب کردم.

 •  لطفًا از فعالیت های علمی و پژوهشــی  خود 
برای ما بگویید. 

فعالیت های مختلفــی تاکنون انجــام داده ام، ازجمله تألیف و 
ترجمه ی حدود 20 جلد کتــاب و چاپ بیش از 80 مقاله علمی 
به زبان انگلیســی. در جشــنواره های دانشــگاهی در سال 1391 
جایزه حکیم جرجانی جشــنواره ابن ســینا را گرفتــم و بعدازآن 
در ســال 1392 در جشــنواره رازی وزارت بهداشــت به عنوان 
 پژوهشــگر برتر درزمینه علوم توان بخشــی و پایه انتخاب شدم.

در حــال حاضر عضو هیئت تحریریه چند مجله خارجی و عضو 
هیئت تحریریــه مجلــه NeuroRehabilition و ادیتور مجله 
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Journal of Exercise, Sports, and Orthopedics کــه هر 

دو مجله از آمریکا هستند، هستم.

 •  از چگونگی فعالیت های سیاسی خود در زمان 
انقالب برای ما بگویید.

مــن در خانــواده ای مذهبــی بــه دنیا آمــده بــودم. برادر 
بزرگــم فعالیت هــای انقالبی داشــت، بالطبع مــن نیز تحت 
تأثیــر ایشــان بــودم. در جریان جلســات و مبــارزات بودیم 
 و در جلســات مختلــف تفســیر قــرآن شــرکت داشــتیم.
در جلساتی که شــرکت می کردیم، بیانیه های امام خمینی )ره( 
را پخــش می کردیم. امکانات ما خیلی کم بود، گاهی می شــد 
که ســاعت ها برای گوش کردن به ســخنان امام و نوشــتن و 
تایــپ و کارهای مربوط به نشــر آن وقت می گذاشــتیم. در آن 
زمــان نگهداری و خواندن کتاب های دکتر شــریعتی و اســتاد 
مطهری ممنوع بود، ولی ما این کتاب ها را که بانام های مســتعار 
منتشر می شــد، با زحمت تهیه و مطالعه می کردیم. یادم می آید 
 یک روز ســاواکی ها به منــزل ما آمدند و همه جا را گشــتند. 
یکــی از کتاب ها باالی کمد و در دســترس هم بــود. همه ما 
چشــممان به آن  بود و استرس داشتیم که ممکن است آن کتاب 
را پیــدا کنند. مادرم زیر لب دعــا می خواند و جالب بود که در 
کمال ناباوری، آن ها کتاب را پیدا نکردند و رفتند. ما حتی در آن 

دوران حق نگهداری رساله امام را نداشتیم.
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 •  چه شد که مجروح شدید؟

از سال 1356 و 1357 اعتراضات علنی تر شده بود، همراه برادرم 
به حسینیه ارشاد می رفتم و سخنرانی های دکتر شریعتی را گوش 
می دادم. حضور جوان ها و اقشــار مختلف مردم در سخنرانی ها و 
مساجد بسیار زیاد بود و من هم شرکت می کردم. در همین دوران 
بود که این جلســات به وسیله حکومت به هم می خورد. به تدریج 
که مبارزات علنی تر می شــد، در منزل مطالب قرآنی )آیات جهاد( 
را تکثیر می کردیم، ســخنان امام را پیاده می کردیم و با هزینه خود 
آن را تکثیر و در مســاجد، کوچه هــا و مغازه ها پخش می کردیم. 
اســتقبال مردم هم خیلی خوب بود، در این میان پیش می آمد که 
برخی از افــراد هم به مقابله با ما می پرداختنــد. نزدیک 13 آبان 
بیانیه ها در مدارس پخش شــده بود. ابتدا به صورت مخفیانه و بعد 
علنی دانش آموزان را ســازمان دهی می کردیم و دعوت می کردیم 
که در تظاهرات ضد شاه شرکت کنند و بیانیه ها را انتقال می دادیم. 
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هر چه که به زمان پیروزی انقالب نزدیک تر می شدیم، تظاهرات 
بیشــتر می شد و البته گروهی که در این میان نقش اساسی داشتند 

دانشجویان و دانش آموزان بودند.
این گروه تعدادشــان زیــاد بود و مردم هــم از آن ها حمایت 
می کردند. همچنین ازدحام جمعیتــی که به وجود می آمد، باعث 
می شد کنترل از دست حکومت شــاه خارج شود. سرانجام روز 
موعود )13 آبان 1357( فرارســید. روزی تاریخی که بسیاری از 

دوستان نوجوان هم سن و سال من در آن روز شهید شدند.
قرار همه بر این بود که به سمت دانشگاه تهران برویم. پلیس ها 
و نیروی ضد شورش در اطراف دانشگاه مستقر بودند. ما از مدرسه 
خارج شــدیم و به سمت دانشــگاه حرکت کردیم. جلوی درب 
جنوبی دانشــگاه، برای اینکه نشان دهیم که هیچ ترسی از نیروها 
نداریم، دقیقاً به حالت یک حصار دفاعی قرار گرفتیم. به تدریج به 
جمعیت اضافه می شد. همه کفش کتانی و لباس سبک تنمان بود که 
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در صورت نیاز بدویم. همه به سمت محوطه در ورودی دانشگاه 
رفتیم. به خاطر جمعیت زیاد و برای اینکه آسیبی به این قشر وارد 
نشود، نیروهای دانشــگاه درب جنوبی دانشگاه را باز کردند و ما 
را به ســمت مرکز دانشگاه هدایت کردند. همان جا بود که متوجه 
شدیم نیروها اجازه شلیک دارند. درون دانشگاه شعار می دادیم و 
مأموران در بیرون به ســمت ما گاز اشک آور زیادی پرتاب کرده 
بودند. برای جلوگیری از اثرات گاز اشــک آور، آتشی در جلوی 
ما روش شــده بود تا از سوزش چشــم و پوست کاسته شود، اما 
همچنان من و تعدادی از دوســتان در جلوی صف بودیم و شعار 
می دادیم که تیراندازی به ســمت جمعیت داخل دانشگاه شدت 
گرفت. در این حالت، جمعیت فریاد می زدند و از ما می خواستند 
که کنار برویم و ســعی می کردیم پشت ماشین ها و کنار درختان 

پنهان شویم.
خبرنــگاران داخلی و خارجی در بیرون دانشــگاه مقابل درب 
 جنوبی دانشــگاه هم حضور داشــتند و فیلم و عکس می گرفتند.
در دانشگاه ما را به سمت مرکز و مسجد دانشگاه هدایت می کردند. 
چون حتی امکان تیراندازی از هوا هم وجود داشت، درب شرقی 
دانشگاه را باز کردند تا جمعیت به سمت خیابان های اطراف بروند. 
وارد خیابان طالقانی فعلی )تخت جمشــید سابق( شدیم، شعارها 
همچنان ادامه داشــت و تجمع های مختلف مردم در کنار دانشگاه 
ادامه پیدا کــرد. یکی از جاهایی که موردحمله قرار گرفت، بانک 
 ملی ســر خیابان کیوان بود. در این محل بود که موردحمله یکی 
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از مأموران قرار گرفتم و با ابزاری که در دســت داشــت، محکم 
به صورت و چشم چپ من زد که مدتی از شدت ضربه شوکه بودم.

یکی از افرادی که با موتور در آنجا حضور داشت، سریعًا خود 
را به من رساند و من را از محل دور کرد و برای مداوا به سمت 
مراکز درمانی برد. چندین مرکز مرا پذیرش نکردند تا درنهایت 
من را به بیمارستان فارابی رســاندند و در اورژانس بیمارستان 
معاینه شــدم. به علت ضربه سختی که به چشمم واردشده بود، 
عالوه بر خونریزی، مایع چشمم نیز خارج شده بود، بنابراین مرا 
بســتری کردند. فردای آن روز مــورد عمل جراحی قرار گرفتم 
و متأســفانه بینایی چشم چپم را از دســت دادم. البته خانواده ام 
رضایت ندادند که چشمم تخلیه شود و من همچنان درد و فشار 
باالی داخل چشــم و عوارض آن را تحمــل می کردم. خاطرم 
هست که در اتاق عمل تا زمانی که بی هوش شدم، مرتب تکرار 

می کردم که این انقالب پیروز است.
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 بیمارســتان تمام تالش خــود را انجام مــی داد تا مجروحان 
را ســریع تر ترخیص کند تا دســت نیروهای شــاه به مجروحان 
نرســد. آن هــا حتی اســم مجروحــان را هم در اختیار کســی 
قــرار نمی دادنــد. به همیــن دلیــل به صــورت اورژانس صبح 
 روز 14 آبــان مــن را بــه اتاق عمــل بردند و جراحــی کردند.
حضور خبرنگاران هم باعث شــده بود کــه اخبار تلویزیون خبر 
تظاهرات 13 آبان و درگیری ها را همان شــب با فیلم نشان دهد 
که این کار توســط نیروهای ازخودگذشته صداوسیما که طرفدار 
انقــالب بودند، صورت گرفته بود و منجر به افزایش تظاهرات و 

اعتراضات شد.

 •  چگونه با مجروحیت کنار آمدید؟

با توجه به اعتقادی که داشــتم، در تظاهرات شرکت می کردم و 
مجروح شدن و حتی شهادت را پذیرفته بودم. مثل دوستم که در 
همان روز 13 آبان شــهید شد، یا سایر دوستانم که در میدان شهدا 
مظلومانه شهید شدند. )اشک در چشمان داشته و نداشته اش حلقه 
زد، یاد و خاطره آن زمان چنان تالطمی در وجودش ایجاد کرد که 
تا چندین دقیقه فقط ســکوت در فضا جاری بود. سکوت، اشک، 

سکوت و سکوت...(
   

 •  خاطره ای از آن زمان برای ما تعریف کنید؟

شــاید آن چیزی که همیشــه در ذهن من است، شرکت در 
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ســخنرانی ها در مسجد بود. روحانی یکی از مساجدی که در 
منطقه نازی آباد بود، همیشه بعد از پایان سخنانش خیلی حماسی 
و پرشــور دعا می کرد. همه حاضرین بــه همراه این روحانی 
انقالبی »امن یجیب...« را فریاد می کردند و ایشان برای آزادی 
زندانیان سیاسی دعا می کرد. بعد از پایان سخنرانی، تظاهرات 
با شور بیشتری برپا می شد. یاد و خاطره آن فضا و حس خوبی 
 که از آن دعاها به من دست می داد، جزء بهترین خاطراتم بود.
اما بازگشــت حضرت امام به کشــور در 12 بهمن و پیروزی 
انقــالب در روز 22 بهمــن 1357 خاطره انگیزترین روزهای 
دوران انقــالب بود که یک ملت با وحدت، ایمان و پیروی از 
دستورات حضرت امام، نتیجه ایستادگی  خود در برابر ظلم و 
برپایی جمهوری اسالمی، استقالل، عدالت و آزادی را جشن 
گرفتند. شــادی مردم در آن دو روز تاریخی، وصف ناشــدنی 

است.
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 •  چه عوامل و افرادی در پیشــرفت شما سهیم 
بودند؟

نقش خانواده خیلی مهم است. همسرم نیز نقش بسیار مهمی در 
موفقیت من ایفا کرد.

 •  بهترین دوران زندگی تان؟

همه زمان هایی که در کنار خانواده هستم، برای من بهترین زمان 
است.

 •  بزرگ ترین آرزویتان چیست؟

پیشرفت کشورم در همه ی ابعاد. دعا می کنم که مردم و خانواده ام 
عاقبت به خیر شوند، جوان ها به همه آرزوهای معقولشان برسند و 

مردم دنیا در صلح و آرامش زندگی کنند.

 •  سخن آخر؟

از شــما تشکر می کنم که در ضبط و ثبت خاطرات ایثارگران و 
گسترش فرهنگ ایثارگری کوشا هستید.



دکتر مهدی نوروزی 
 عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت



 من با دست بردن در شناسنامه
 راهی جنگ شدم

و  بهداشت  دانشکده  هیئت علمی  عضو  نوروزی  مهدی  دکتر 
جانباز هشت سال دفاع مقدس، فردی خستگی ناپذیر و متعهد 
کار  به  مردم  به  خدمت  جهت  در  را  خود  تالش  تمامی  که 

می گیرد و نمونه یک انسان سخت کوش است.

 •  لطفًا خودتان را معرفی کنید؟

دکتــر مهدی نوروزی هســتم متولد بهمن ســال 1345. در 
شمیرانات متولد شدم، دوران تحصیالت ابتدایی را هم همان جا 
گذرانــدم از کودکی و به خاطر جو خانــواده و افراد مبارز در 
خانــواده و به دلیل اینکه منطقه ســکونت ما محله )چیذر( که 
دارای پایگاه های بسیار اعتقادی، دینی و مذهبی و انقالبی بود 
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باعث شده که به محض ورودم به جامعه فعالیت های مختلفی 
داشته باشم. شب ها در مساجد فعالیت فرهنگی داشتیم. بسیج 
را نیز در محلمان راه انداختیم تا این که جنگ شروع شد و من 

با دست بردن در شناسنامه راهی جنگ شدم.
مادرم در قید حیات هستند و متأسفانه پدرم در سال گذشته 
به رحمت خداوند رفتند، پدرم نظامی بودند و مادر معلم قرآن 

و هم اکنون نیز در منطقه 6 ساکن هستم. 

 •  دوران تحصیل خود را چگونه گذرانده اید؟

ابتدایی و راهنمایی را در همان محله چیذر در مدارس شهید 
مفتح گذراندم. دوران ابتدایی خیلی ســریع گذشت بیرون از 
مدرســه پدرم من را با خود به مراســم مذهبی می برد و یادم 
هســت همیشــه مرا برای خواندن احادیث پشت میکروفون 
می فرســتاد. دوران راهنمایی ام، هم زمان با انقالب شده بود در 
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دوران راهنمایــی قاری قرآن بودم. پدرم با شــهید چمران در 
ارتباط بود و باهم رفت وآمد داشتند.

 در آن زمان پدرم در اکثر تظاهرات ما را همراه خود می برد. 
یادم می آید ورود امام در خیابان آزادی هم بودم. با برادر بزرگم 
در تظاهرات شــرکت می کردم. برادرم، پســرعموهایم وکاًل 
خانواده، همه مذهبی بودند و من در آن شرایط پرورش یافته ام.
بعدازآنکه بســیج با تشــکیل ســپاه به وجود؛ آمــد بانام 
بســیج بیست میلیونی، اوایل ســال های 1359-1358، به کپی 
شناسنامه ام دســت بردم و دو سال سنم را باال بردم. آن موقع 
برای اعزام به جبهه خیلی اذیت نمی کردند و یک رضایت نامه 

و کپی شناسنامه کافی بود.
من برای رضایت نامه مشکل نداشتم چون پدرم با این مسئله 
مشکل نداشــت و موافق رفتن ما به جبهه بود. نخستین باری 
که به جبهه اعزام شــدم در اوایل جنگ بود که برنامه رفتن به 
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آبادان داشتیم که هنوز هم عملیات خاصی به آن شکل نبود. 
مــن در عملیات بیت المقدس، عملیــات رمضان و کربالی 
چهار و پنج حضور داشتم. قانون تقریبًا به این صورت بود که 
هر بار که اعزام می شــدی تقریبًا باید سه ماهی را می ماندیم. 
بار اولی که رفتم بعد از ســه ماه برگشتم و هم زمان  شده بود 
با شــروع ســال اول دبیرســتانم. در زمان تحصیل در دوران 

دبیرستان خیلی اوقات از درس ها عقب می افتادم.
 در آن زمان ســپاه و آموزش پرورش برای گرفتن امتحان  با 
هم هماهنگ بودند. دیگر طوری شده بود که به دلیل اعزام ها 
و رفت وآمدهــای متوالی در خانه خــودم درس می خواندم. 
شرایط برایم کمی سخت شده بود. یادم هست یک روز رفتم 
آموزش وپرورش اعتراض کردم و تقاضا کردم که به من معلم 
خصوصی بدهیــد آن ها گفتند: نمی شــود؛ درس نخوان برو 
جبهه. پسر مسئول مربوطه کنارش نشسته بود، گفتم: شما این 
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پسرت را به جبهه می فرستی که آن قدر راحت حرف می زنی؟ 
درنهایت برایم معلم خصوصی فرســتادند، من هم از فرصت 
به دست آمده استفاده کردم و تعداد دیگری از بچه ها را به خانه 

می آوردم تا باهم درس بخوانیم.
درگیــر و دار جنگ، در کنکور هم شــرکت کــردم و در 
رشته میکروب شناســی قبول شدم. درنهایت میکروب شناسی 
را انتخــاب کردم و به دانشــگاه اصفهان رفتــم. دوران اتمام 
کارشناســی من تقریبًا مصادف بود بــا اتمام جنگ، بالفاصله 
در مقطع کارشناســی ارشــد نیز شــرکت کردم و در رشــته 
ویروس شناســی دانشــگاه تربیت مدرس پذیرفته شدم. سال 
1372 ارشــد را گرفتم و در سال 1373 عضو هیئت علمی در 
گروه پاتوبیولوژی دانشــکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران شدم. بعد از گذشت چندین سال تقریبًا هفت یا هشت 
سال به خاطر وجود کار بسیار و سمت های کوچک و بزرگ، 
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در مقطع دکترا شــرکت نکردم. ســرانجام در سال 1383 در 
دکتری؛ پژوهشــگاه ملی مهندســی ژنتیک و زیست فناوری 

پذیرش شدم و در سال 1388 فارغ التحصیل شدم.
هم اکنون نیــز مســئول آزمایشــگاه HIV و HTLV در 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران هســتم، همچنین مدیر امور 
فرهنگی و فوق برنامه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
عضو کمیته آموزشی و پژوهشی امور ایثارگران و مشاور مرکز 
دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید هستم.
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   •  چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟

در دوران دبیرستان بااینکه به دلیل حضور در مناطق جنگی، 
ســر کالس نمی رفتم ولی زیست شناســی را خیلی دوســت 
داشــتم. از همان زمان دنیای میکروب ها را دوســت داشتم و 
هیچ وقت هم با شرایط ســخت درس خواندن عقب نیفتادم، 
چراکه )الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؛ اگر درراه خدا جهاد 
کنید و تالش کنید من شــمارا درراه خودم قرار خواهم داد(. 
همیشه این آیه ورد زبانم بود و به نظرم باعث موفقیتم می شد.

 •  از آثار علمی و کارهای علمی و فرهنگی 
که تاکنون انجام داده اید برای ما بگویید؟

دوستان من که شبیه ما بودند و در زمان انقالب بودند چون 
انگیزه هایشان تغییر نکرده است همیشه در حال تالش هستند 
و دنبال کســب افتخار برای میهن هســتند و همچنان ســعی 

می کنند با حداکثر قدرت کار کنند
من روزی تقریبًا در حدود دوازده تا هفده ســاعت در چند 
حوزه فعالیت داریم و این روال را از سال های قبل نیز داشتیم 
تقریبًا حدود ســی وچهار یا ســی وپنج ســمت را تاکنون در 
بخش های علمی و اجرایی تجربه کرده ام. حدود دوازده جلد 
کتاب نوشــته ام و باالی شــصت تا هفتاد مقاله دارم که دارای 
جایگاه علمی خوبی است. تعداد زیادی دانشجوی کارشناسی 
ارشــد و دکترا داشته ام و هیئت علمی پایه بیست وهفت هستم 
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که نشــان دهنده انجام کارهای علمی است. سعی در احداث 
مراکز و بخش های علمی دارم و چندین مرکز ازجمله انجمن 
علمی ویروس شناســی را افتتاح کردم. در حوزه های حمایتی 
نیز با کمک دوســتان چندین انجمــن ازجمله انجمن علمی 

جذام را راه اندازی کردیم.

 •  چه شد که به جبهه رفتید؟

انگیزه هایــی که در آن دوران بــود. خانواده ام مذهبی بودند 
و این شــرایط خیلی تأثیرگذار بود؛ و اگر فضای خانواده این 
شکل نبود شاید این مورد آن قدر سریع و در این سن کم اتفاق 
نمی افتاد و غیرت کشوری و خاک و وطن هم باعث می شد که 
ما برویم و اعتقــاد به جمله اینکه راه قدس از کربال می گذرد 
ما را بر آن می داشــت که این فریضه را بر خود واجب بدانیم 

و به جبهه برویم.
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  •  شــرایط و نحوه حضورتــان در جبهه را 
برای ما بگویید؟

 وقتی سپاه شرایط سنی مرا برای اعزام پذیرفت. به پادگانی 
در افســریه رفتیم و لباس هایمان را عــوض کردیم و توجیه 
شــدیم و یک دوره سه روزه آموزشــی را نیز گذراندیم؛ و به 
پادگان دوکوهه اعزام شدیم. آموزش های مختلفی به ما دادند 
و گفتند چه کســی عالقه مند اســت که بیاید در بحث خنثی 

کردن مین؟
اول ازهمه می پرســیدند که دوســت دارید در کدام بخش 
فعالیــت کنید و انتخــاب اختیاری بود و بعدازآن خودشــان 
تقســیم را انجام می دادند. فردی که برای ما صحبت می کرد، 
برای واحد تخریب، ازجمله ای استفاده کرد که هیچ وقت یادم 
نمی رود. ایشان گفتند انتخاب این واحد اولین و آخرین اشتباه 
است. منو ســید محمدکاظمی که هم اکنون نیز در قید حیات 
هســتند و چندین بار نیز در زمان جنگ مجروح شدند نیز و 
مثل برادرم هســتند رفتیم. رفتیم در تیپ محمد رسول اهلل که 
فرمانده های اصلی اش شــهید همت و آخرین فرمانده جناب 

سردار کوثری بودند.
معنوی تریــن واحد جنــگ، واحد اطالعــات عملیات بود 
و بعدازآن واحــد تخریب. در این دو گروه بچه های بســیار 
خالصی می دیدیم که هر جا و همیشــه مشــغول برنامه های 
معنوی بودند. ما بیرون پادگان بودیم و حالت شــهری نبود و 
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آنجا چادر زده بودند. آموزش های الزم را زیر نظر کماندوهای 
ارتش گذراندیم. مثاًل یکی از تله هایی که منفجر می شد هنگام 
شکستن تصاویر صدام بود که این برای مثال یکی از آموزش ها 

و چگونگی خنثی کردن آن بود.
در عملیات بیت المقدس، عملیــات رمضان و کربالی 4 و 
5 و والفجرها نیز شــرکت داشتم و چندین بار مجروح شدم. 
یــادم می آید که دو بــار از مجروحیتم به عملیات والفجر 1 و 
کربــالی 5 بازمی گردد. یکی از مجروحیت ها درزمانی بود که 
عملیــات خاصی هم نبود و مســیری را با بچه های اطالعات 
عملیات برای شناســایی باید می رفتند، عراقی ها ما را دیدند و 
موردحملــه قرار گرفتیم، بر اثر اصابت خمپاره 60 در نزدیکی 
من از ناحیه کمر و از ناحیه پا دچار مجروحیت ترکش شدم و 
چندین بار نیز در عملیات مختلف به دلیل انفجار شدید پرتاب 
شدم و دچار موج گرفتگی و شکستگی فک شدم و چندین بار 
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نیز شیمیایی شدید شدم. یک بار در منطقه شلمچه در عملیات 
کربــالی 5 و بار دیگر نیز در منطقه فاو. یادم می آید که وقتی 
مرا داخل وانت می گذاشتند و من صدای آه و ناله مجروحین 
را می شــنیدم. بغل دستیم سرش له شــده بود. خیلی از شرایط 
مجروحیتم یادم نمی آید. یادم می آید یک باری که مجروح شده 
بودم یک عراقی از کنــارم عبور می کرد؛ باید صد در صد مرا 

می دید و می مردم ولی »و جعلنا« خواندم و این اتفاق نیفتاد.
معموالً وقتی کسی مجروح می شد او را به درمانگاه صحرایی 
پشــت جبهه می بردند و یک مرحله آنجا بود. خیلی از بچه ها 
حتی باوجود مجروحیت شــدید اجازه نمی دادند که به عقب 
برده شوند و می گفتند ما از سایر بچه ها خجالت می کشیم. اگر 
قبول می کردند انتقال  داده شوند، به شهری که پشت آن منطقه 
جنگی بود مثاًل به اهواز یا اندیمشک یا دزفول منتقل می شدند.

 •  چگونه با مجروحیت کنار آمدید؟

 دردها گاهی اوقات به سراغم می آید و محدودیت حرکتی 
برایم بــه وجود می آورد و یک مدت با بریس کار می کردم از 
زیر گردن تا پایین کمرم را پوشــش مــی داد که دچار ضایعه 
نخاعی نشــوم. یک چند ســالی باید این را می پوشیدم که مرا 
صاف نگه دارد. شــرایط بسیار ســختی بود و البته دردهایش 
آزاردهنده هست و با مسکن برطرف می شود و در موردبحث 
شــیمیایی نیز همچنان درگیر سرفه ها و شرایط خاص بیماری 
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هســتم اما تنها چیزی که به من کمک می کند برای تحمل این 
مشکالت اعتقادی اســت که در وجود ما نهادینه شده و به ما 

برای تحمل شرایط بسیار کمک می کند.

 •  لطفــًا خاطــره ای از آن دوران برای ما 
تعریف کنید؟

در واحد، تخریب بچه ها خیلی عرفانی بودند، همیشــه هم 
جانشــان کف دستشان بود، خیلی شــوخ هم بودند و روحیه 
خیلی باالیی داشتند و هیچ گاه خموده نبودند. یادم می آید یک 
آقایی به نام رضا درویش بود، ما رفتیم تا مین ها را خنثی کنیم 
و یــک عراقی ما را دید آن لحظه مرگ را جلوی چشــم های 
خودمان دیدیم و هرلحظه احســاس می کردیم که اآلن دیگر 
تمام می شود، احســاس کردم دارد یک چیزی می خواند، اول 
فکــر کردم دارد دعا می خواند ولی بعــد که دقت کردم دیدم 
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دارد شعر آفتاب و مهتاب می خواند شعرهای دوران کودکی.
 همیشــه بچه ها روحیه خود را حفظ می کردند، همه کارها 
برای خدا بود و کســی از فشــار جنگ گریه نمی کرد. گاهی 
اوقات تمام اطرافمان را خون فــرا می گرفت، بدن ها تکه تکه 
می شد، بسیار ازاین گونه صحنه ها دیدم. دو یا سه نفر تخریبچی 
با یک گردان ســیصد نفِر می رفتیم جلو، یادم هســت یک بار 
عملیات در دریاچه ماهی با حدود ســیصد نفر رزمنده دیگر 
بودم، تقریبًا همه جلوی من شــهید شدند، کنار من جسدها به 
باال پرتاب می شــد. عراق اصاًل ازنظر تجهیزات و امکانات در 
مضیقه نبود و تجهیزاتشان کامل بود، تقریبًا تمام دنیا به عراق 
کمک می کرد، جالب اینجا بود که ما از مین های عراقی بر ضد 

خودشان استفاده می کردیم.
 یکی دیگر از افرادی که خیلی خالص بودند شهدای سنگر 
ســاز بودند. زمانی که ما باید به سمت جلو حرکت می کردیم 
آن ها عماًل می رفتند و جان خودشان را درخطر می انداختند تا 
سنگر ساخته شــود، آن هم در زیر گلوله و تحت فشار جنگی 
بســیار باالبود، اما هیچ وقت از کسی نمی شنیدیم یا نمی دیدیم 
که کســی براثر این فشــار خودکشی کرده باشــد، رزمندگان 
ایرانی، هیچ وقت به پوچی نمی رســیدیم چون می دانستیم که 

برای چه داریم می جنگیم.
یادم هست یک روز دریکی از خیابان های تهران یک تصادف 
بســیار وحشتناک دیدم که سر سرنشین خودرو کنده شده بود، 
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بعد از چند ســاعت به خاطر فشــاری که به من واردشده بود 
خون دماغ شده بودم، اما در شرایط جنگ حتی با دیدن تصاویر 
وحشــتناک این حالت برای ما اتفاق نمی افتــاد، انگیزه ما در 

جبهه باالبود.

  •  چگونه می توانیم فرهنگ ایثار و شهادت 
را به نسل سوم و چهارم انتقال دهیم؟

به نظرم اولین شــرط انتقال، ثبت خاطرات اســت و کاری 
است که مجموعه ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران دارد 
آن را به خوبــی انجام می دهد و اگــر این انگیزه و این روحیه 
الهی که برای ســاخت یک کشــور الزم است به خوبی منتقل 

نشود جای تأسف دارد.
 انگیزه بســیار باالی بچه ها در جنگ و امتحان شــدن آن ها 
خیلــی جای تفکر دارد و اگــر از آن بچه ها و آن برهه زمانی 
برای ســاخت بچه های بعدی استفاده نشود آن جامعه متضرر 
خواهد شــد. ثبت خاطرات و باز شــدن پاره ای از مسائل به 

شناخت بیشتر نسل بعد کمک شایانی خواهد کرد.
 دیدن برخی از تصاویر از آن دوران واقعًا تکان دهنده است، 
برای مثال وقتی می بینیم نوجوانی با آن ســن و سال کم و در 
اســارت دشمن به خبرنگار هندی می گوید: من با تو مصاحبه 
نمی کنم و وقتی که علت را از نوجوان می پرســند او می گوید: 

شما بی حجابید و این شعر را می خواند:
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ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است
ارزنده ترین زینت زن حفظ حجـــاب است 

 ترویج افکار ایثارگری شــرایط خــاص خودش را دارد و 
باید برنامه های ظریفی برای این کار گذاشت. بازدید از مناطق 

جنگی نیز راه بسیار خوبی است.
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  •  تأثیرگذارترین فرد زندگی تان؟

امــام خمینی به نظرم تأثیرگذارترین فــرد زندگی ام بوده و 
هســت. فکر، رفتار و مقاومتش در دنیا و در اوج فشــار چه 
زمانــی که تنها بود و چه زمانی کــه رهبری یک جامعه را در 
دست داشــت و توجه به اینکه روحیه ایشــان هیچ گاه تغییر 
نکرد؛ و اینکه انسان ظلم ستیزی بود و در برهه های مختلف به 

ما یاد می داد که چگونه باشیم.  

 •  برای آرامش روحی و جسمی چه باید کرد؟

پاک زیســتن و برنامه ریزی برای مراقبه از رفتار و استفاده 
از الگوهای درســت بهترین کار برای آرامش روحی است؛ و 
برای سالمتی جسمی نیز مسلمًا ورزش و تغذیه مناسب بسیار 

تأثیرگذار است.
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  •  بزرگ ترین آرزویتان چیست؟

عاقبت به خیری برای همه

 •  حرف آخر؟

برای کشــوری که همه دستاوردهای آن از خون های ریخته 
شده جوانان و رشــادت ها و تالش های زیادی برای حفظش 
انجام گرفته، دعا می کنم عاقبت این کشــور به خیر باشــد و 
اعتال و ارتقاء و استقرار نظام خوب اسالمی بیش ازپیش باشد. 
همیشه اعتقادم این است، این کشور تشنه تالش است و جای 
حرف نیســت و باید تالش کرد تا بــه آنجایی که می خواهیم 

برسیم، کاش جوانان این نسل هم بر تالششان بی افزایند.
   



 دکتر سید رضا هاشمی
 رئیس بهداشت و درمان معاونت دانشجویی

 مسئول کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران



 در خط مقدم هم برای بچه ها کالس قرآن 
می گذاشتم، اما بااین حال بازدوست داشتم 

در گردان عملیاتی باشم 

جانباز گرامی جناب آقای دکتر سید رضا هاشمی رئیس بهداشت 
و درمان معاونت دانشجویی مسئول کمیسیون پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

 •  لطفًا خودتان را معرفی کنید؟

ســید رضا هاشمی هســتم متولد آبان ســال هزار و سیصد و 
چهل وهفت. در خانواده مذهبی بزرگ شــدم و از کودکی با قرآن 
مأنوس بودم. خوشــبختانه پــدر و مادرم در قید حیات هســتند. 
شــش خواهر و یک برادر دارم. سال هزار و سیصد و هفتادوهفت 
ازدواج کردم و دارای دو فرزند پسر هستم؛ و هم اکنون در معاونت 
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دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول خدمت هستم

 •  دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان خود را 
چگونه گذرانده اید؟

 در منطقه جی تهران ساکن بودیم، دوران دبستان را در مدرسه 
مظفر امیری گذرانــدم، دوران راهنمایی در مدرســه مالصدرا 
سپری شــد و دوران دبیرســتان را در پونک )کیهان نو( بودم. 
دیپلمم را دریکی از دبیرستان های منطقه پنج گذراندم و در سال 
هزار و ســیصد و شصت ونه در رشته پزشــکی دانشگاه تهران 

پذیرفته شدم.

چرا این رشته را انتخاب کردید؟

 رشته تحصیلی ام تجربی بود در جبهه رزمنده بودم وهم یک دوره 
چهل وپنج روزه دیده بودم و امدادگر عملیاتی بودم و کوله پشــتی 
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مخصوص امداد را داشــتم و در شرایط سخت کارها و امداد اولیه 
را در خط مقدم جبهه انجام می دادم، شــاید به همین دلیل بود که 

پزشکی را انتخاب کردم. 
                              

 •  لطفــًا از فعالیت های فرهنگی تــان برای ما 
بگوئید؟

بیشــتر فعالیتم فرهنگی بود به جهــت اینکه جزو قاریان ممتاز 
کشــور هستم و همین طور یک مدتی به عنوان مسئول کانون قرآن 

وزارت بهداشت بودم.

 •  چگونه به جبهه رفتید؟

از زمانی که جنگ شروع شد عالقه مند بودم که در جنگ شرکت 
کنم. ســوم راهنمایی بودم، به دلیل ســن پایینم اجازه شرکت در 
جنــگ را نمی دادند. آن زمان می گفتند که متولد هزار و ســیصد 
و چهل وپنج می تواند اعزام شود باوجوداینکه در کپی شناسنامه ام 
هم دست برده بودم ولی بازهم موفق نشدم که به جبهه بروم. اولین 
باری که به جبهه رفتم اول دبیرستان بودم زمانی که به جبهه اعزام 
شدم شهید همت به تازگی شهید شده بود، بچه ها به من بلیت قطار 
دادند و به شوخی گفتند که بلیت هواپیماست، برای همین من رفتم 
فرودگاه و بلیتم را نشان دادم، آنجا بود که فهمیدم این بلیت، بلیت 
قطار است و نه هواپیما. ولی درهرصورت من را با پرواز بعدی با 
هواپیمای سیصد و سی به دوکوهه فرستادند. وقتی رسیدم بچه ها 
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هنوز نرســیده بودند و درراه بودند و وقتی که من را زودتر از خود 
آنجا دیدند بسیار تعجب کردند.

• نحوه حضورتان در جبهه را برای ما بگویید؟

اولین باری که به جبهه رفتم ســال شصت ویک بود، از طریق 
دوســتان به قسمت تبلیغات لشکر حضرت رسول معرفی شدم؛ 
و همراه آقای دکتر پرویز در پادگان دوکوهه در قسمت تبلیغات 
لشکر فعالیت می کردم. از دالیلی هم که من را به قسمت تبلیغات 
معرفی کرده بودند، این بود که من قاری قرآن بودم و برای لشکر 
قرائت قرآن انجام می دادم و از طرف دیگر به دلیل سن پایینم مرا 
برای قسمت تبلیغات مناسب تر می دیدند، اتفاقاً در مسابقه ای هم 
که در بین تمام لشــکرهای حاضر در جبهه درزمینه قرائت قرآن 
برگزار شد مقام اول را کسب نمودم. شرایطی که در آن بودم مرا 

اغنا نمی کرد و دوست داشتم در گردان عملیاتی شرکت کنم.
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تقریباً ســه ماه در این حوزه فعالیت کردم و به تهران برگشتم 
و مشغول درس و مدرسه شدم از اول تا سوم دبیرستان به جبهه 
نرفتم تقریباً نزدیک عید و اواخر سال هزار و سیصد و شصت وسه 
مجدداً به جبهه رفتم. این بار نیز چون ســازمان تبلیغات شناخت 
کافی نسبت به من داشــت من را به عنوان مدرس کالم قرآن به 
ارتش فرســتادند و من چندین لشکر ارتش را مورد تعلیم قرآن 
قراردادم مثل لشکر اهواز، لشکر مشهد و هر بار صد تا دویست 
نفر از رزمندگان را با شرایط تالوت صحیح قرآن آشنا می کردم، 
بار بســیار خوب و مثبتی داشــت و این امر باعث شده بود که 
به صورت صحیح قــرآن را تالوت کنند، حتی در خط مقدم هم 
برای بچه ها کالس قرآن می گذاشــتم، اما بااین حال بازدوســت 

داشتم در گردان عملیاتی باشم. 
دو مــاه در آنجا ماندم و بار دیگر برگشــتم تهران. تا عملیات 
کربالی پنج آغاز شــود، شــروع به طی دوره آموزشی امدادگر 
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عملیاتی کــردم که پادگان بیســت ویک حمزه شــرق تهران و 
بیمارســتان امام خمینی هم زمــان برگزار می کردند. ســی روز 
در پــادگان و حدود پانزده روز در بخــش ارتوپدی و جراحی 
بیمارســتان امام خمینی این دوره هــا را گذراندم و بالفاصله به 

دوکوهه اعزام شدم.
زمستان شــصت وپنج بود، پیشــنهاد دادند که درسایت مرکز 
بهداشــت و درمان دوکوهه بمانم که قبول نکردم؛ و همان شب 
اعــالم کردم که می خواهم امدادگر برای عملیات باشــم و وارد 
گردان میثم شدم و ازآنجا عازم ادامه عملیات کربالی پنج شدم. 
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تقریباً حدود شــصت نفری بودیم که آن شب در دوکوهه تقسیم 
شدیم. از دوکوهه به کرخه رفتیم ازآنجا اتوبوس ها آمدند و ما را 
سوار کردند. فکر می کردم که امدادگری کار سختی نباشد و فقط 
مجروح های احتمالی را درمان می کنم، بعد از گذشــت چهار یا 

پنج ساعت خودم را در منطقه عملیاتی شلمچه دیدم.
هــزاران جنازه عراقی و برخی نیز از شــهدای خودمان روی 
زمین بود و بوی تعفن جنازه عراقی ها منطقه را پرکرده بود. آتش 
سنگین، ماشین های منفجرشده، صحنه های بسیار وحشتناکی بود.

  وقتی وارد منطقه شــدیم، برنامه به ایــن صورت بود که ما 
باید یک مسافت سیصد متری را طی می کردیم تا به کانال ماهی 
برسیم. فضایی که در آن بودیم بیابان وسیعی بود بدون هیچ گونه 
حفاظی. با سرعت باال باید می دویدیم. در همان لحظات اولیه یک 
خمپاره شصت بدون صدا وسط دسته ما اصابت کرد. گروههان 

ما تقریباً 45 نفره بود.
با اصابت خمپاره دو نفر همان جا مجروح شــدند، به اقتضای 
کارم ایســتادم تا آن دو نفر را درمان کنم. وقتی باالی سر یکی از 
آن ها رفتم در حال گفتن ذکر یا حســین شهید شد. مجروح دوم 
هم معاون عملیاتی دســته بود که جلوی خونریزی اش را گرفتم 
و خودش را ســینه خیز به عقب کشاند. من ماندم و تک تیرانداز 
عراقی و یک دشت وسیع بدون هیچ گونه حفاظ، تنها چیزی که 
می دیــدم کانال ماهی بود و به این فکــر می کردم که باید بدوم. 

به شدت هر چه تمام می دویدم.
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  یکی از تیراندازهای عراقی روی من زون کرده بود و تیراندازی 
می کرد. هر بار که یک تیر از کنار من رد می شــد می گفتم دیگه 
بعدی برخــورد می کند به من. فاصله تیرها از بدن من و ســرم 
آن قدر نزدیک بود که گرمای آن را حس می کردم. اخری ها دیگر 
خنده ام گرفته بود که باالخره کدام یکی از این تیرها به من خواهد 
خورد. خواســت خدا بود که به من تیری اصابت نکرد، وقتی به 
کنار کانال رســیدیم با جنازه های زیادی کــه اکثراً عراقی بودند 
مواجه شــدم، جنازه های شهدای خودمان نیز در آنجا بود که من 
در افکار خودم با آن ها حرف می زدم و می گفتم که منم به زودی 

به شما می پیوندم.
به کانال ماهی رســیدم. یک آقایی داخل کانال بود، ترک زبان 
و از گردان عاشــورا که مرا صدا کرد و گفت از این خط میتونی 
به ســمت باال بروی و مین ندارد، به پیشــنهاد ایشان وارد کانال 
ماهی شدم. 3 روز در محاصره کامل عراقی ها بودیم. غذایی برای 
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خوردن نداشتیم و جنگ تن به تن شده بود.
در آن 45 روز کــه 45 نفــر بودیم تنها 13 نفــر ما زنده ماند 
و بقیه دوســتان به شهادت رســیدند. در این مدت با هر وسیله 
ممکن بچه ها را درمان می کردم. اکثراً با وضعیت ناجوری شهید 
می شدند و فقط اشک و گریه و صحنه های دردناک بود. مثاًل در 
ســه راهی شهادت که عراقی ها به آن سه راهی مرگ می گفتند، به 

فاصله ای از لبخند زدن بچه ها به هم یک نفر شهید می شد.
خیلی عجیب بود در یک مقطعی در کانال ماهی نمی توانستی 
بلنــد شــوی و حرکت کنی بایــد چهاردســت وپا می رفتیم که 

عقب افتادگی از بقیه را جبران کنیم.
گردان عاشورا با کلی مجروح به عقب برمی گشت، ظاهراً یکی 
از افــراد گردان عقب افتاده بود، در یک پیچی من و آن رزمنده به 
هم رســیدیم، صورت هردویمان پر از گردوخاک و غبار و گل 
بود، هر دوی مان فکر کردیم که طرف مقابل عراقی است و منتظر 
بودیم که ببینیم کدام یک زودتر نارنجک را پرتاب می کند و چون 
چهاردست وپا حرکت می کردیم، حرکت باید خیلی سریع انجام 
می شد.40 ثانیه ای با رعب و وحشت گذشت با خودم می گفتم که 
چکار کنم، اول اسلحه یا نارنجک، نکنه که اون زودتر عمل کند 
کــه یک دفعه دیدم از ترس داره با من حرف میزنه و می گوید که 
کجایی هستی؟ آن موقع بود که فهمیدیم جفتمان ایرانی هستیم.

بــا آمدن نیروی جایگزین، به شــلمچه رفتیــم و پس ازآن به 
دوکوهه بازگشــتیم. همه دوستان امیدی به بازگشت من نداشتند 



106

 / شمـاره 7/  خــــرداد 97  

اما من ســالم بودم. 4 ماه و نیــم در حال آمدن به کرخه و رفتن 
به شــلمچه و شرکت در عملیات بودیم. اکثر دوستان و بچه های 
محل و دوســتم احمد دهقان و... که همکالســی بودیم و یک 
مسجد می رفتیم در گردان مالک اشتر بودند و من تقاضا کردم که 

به آن گردان منتقل شوم. 
نزدیک عیــد 1366 بود و کارمان پدافند در منطقه شــلمچه 
بود. تلفات کمتر بود. برگشــتم تهران و با تشویقی که گردان به 
رزمنده ها داده بود عازم مشــهد شدیم. قرار بود ما را با اتوبوس 
به مشهد بفرستند؛ اما چون من حالت بدی در ماشین و اتوبوس 
داشتم با دوستم با قطار رفتیم. رسیدیم به حسینیه محل اقامتمان 
آنجا متوجه شدیم که اتوبوس حامل رزمنده ها چپ کرده است. 
البته خدا رو شــکر تلفات نداشتیم. احتماالً خیریتی بود که ما با 

اتوبوس نرفتیم، چند روزی مشهد بودیم و به تهران برگشتیم.
درســم را ادامه دادم تا دیپلم گرفتم. سال 1366 جنگ به نقطه 
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حساس رســیده، هنوز برای بازگشــت مجدد به جبهه تصمیم 
نگرفته بودم می خواســتم وضعیت تحصیلم مشخص شود. سال 
1367 احســاس کردم که باید بــروم، چون وضعیت در جبهه ها 
بحرانی شده بود. به گردان مالک پیوستم. تابستان بود، به دوکوهه 
آمدیم. مراســم صبحــگاه و رزم شــبانه و کالس های عقیدتی، 
گشــت در کرخه و بررسی مســائل جنگ تا اینکه یک روز که 
هوا خیلی هم گرم بود یک تلویزیون در ســالن روشن کردند و 
ما از آن شــنیدیم که قطعنامه امضاشده است. فرمانده های لشکر 
می گفتند که یک تاکتیک نظامی اســت و باور نکنید، ماهم واقعًا 
فکر می کردیم که تاکتیک اســت. منافقین در این زمان فعالیتشان 
بیشــتر شــده بود، عملیات مرصاد هم آغازشده بود و ما بی خبر 
بودیم. جبهه های جنوب از نیرو خالی شده بود. فکر کردیم جنگ 
تمام شــده، از طرف دیگر خبر آمد که منافقین از غرب در حال 
پیشروی هستند. درحالی که همه فکر می کردند که جنگ به اتمام 

رسیده، از طرف دیگر عراق در حال پیشروی به شلمچه بود.
طبق عادت قبلی و رســومات چندساله لشکر حضرت رسول 
باید از شــلمچه دفاع می کرد که ما مجدداً به منطقه رفتیم و سوار 
اتوبوس شــدیم و بعد از طی مســیر نزدیک صبح به خط مقدم 
رسیدیم. حاج آقا بخشــی کنار دست من حرکت می کرد و برای 
روحیــه دادن به بچه ها به آن ها پفک می داد و واقعاً وجودشــان 
در آن زمــان به شــدت آرامش بخش بــود. در آن زمان عملیات 
شروع شــده بود، ما به سمت جلو می رفتیم و مناطقی را که عراق 
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تســخیر کرده بود را پس می گرفتیم، خیلی از بچه ها شهید شدند 
و روز سوم عراق پاتک زد که منطقه را بگیرد که به شدت همه جا 
را گلوله باران کرد در همین هنگام بود که دیدم یک خمپاره 120 
دارد به ســمت من می آید، درنهایت بــه من اصابت کرد و آنجا 
بود که مجروح شدم و طعم مرگ را چشیدم و به آسمان رفتم و 
به زمین پرتاب شــدم. حدوداً ده ترکش به من برخورد کرده بود 
)باالخره کوزه گر از کوزه شکســته آب می خورد( یا 3 دقیقه زیر 
آوار بودم اما خیلی هوشیارانه و بافهم باال مرده بودم و روحم از 

بدنم جدا شد و به آسمان ها رفتم.
  یک لحظه دیدم در آسمان ها سبک ایستاده ام و جلوی من یک 
دریچه بزرگ و پرنور بود و احساسم این بود که قرار است یک 
نفر بیاید و من را با خودش ببرد، منتظر بودم که آن یک نفر بیاید و 
می دانستم که برگشتی در کار نیست. از باال همه چیز را می دیدم، 
بچگــی ام را، خانواده ام، اتفاقاتی که برای مــن افتاد در 30 ثانیه 
با سرعت فوق العاده باال مرور شــد، به شدت احساس دل تنگی 
می گردم، قلبم تحت فشار بود، با خودم حرف می زدم و می گفتم 

رضا باألخره تو هم رفتی...
زمان به سرعت در حال گذر بود احساس کردم با سرعت 100 
کیلومتر مرا به سمت جســمم پرتاب کردند، ورود به جسمم را 

حس می کردم.
تنگنا را حس می کردم، ناگهان چشــم هایم باز شــد و تا آمدم 
که به خودم کمک کنم و خودم را از آن وضعیت بیرون بکشــم 
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دســتم دیگر مال خودم نبود، با دســت راســت،  دست چپم را 
گرفتم و به بیرون کشــیدم، دســتم گویی مال خودم نبود حالتی 
گیج وگنگ داشتم، گلوله باران نیز ادامه داشت، بدنم به لرزه افتاده 
بود. دوســتم که همراهم بود گفت برویم تا به آمبوالنس برسیم. 
دست چپم چون بی حس بود و تقریباً حالت جدا از بدنم داشت 
به شــدت اذیتم می کرد و دورم می پیچید، خونریزی هم به شدت 
زیاد بود. همراهم با یک سیم دست مرا بست من به او گفتم این 
کارش ممکن اســت باعث بشود که دستم قطع شود و گفتم که 
با چفیه ات ببند. آن قدر دســت چپم دست و پاگیر شده بود که 
می خواستم بگذارم زیر پوتینم و از بدنم جدایش کنم که دوستم 
با عصبانیت جلوی من را گرفت و نگذاشت که این کار را بکنم. 
به اهواز رسیدیم. قرار بر این بود که دستم قطع شود دست چپم 
را به برانکارد بســته بودند، وقتی متخصص ارتوپد باالی ســرم 
آمد گفت که بســیار ناراحت اســت از اینکه من جوانم و قرار 
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اســت که دســت من را قطع کند تأسف می خورد و از من برای 
کاری که هیچ تقصیری در آن نداشــت عذرخواهی کرد وقتی که 
ایشــان رفتند باندی که با آن دست چپ من را نگه داشته بود به 
تخت شروع به باز شدن کرد، مدام می دیدم که گره شل می شود. 
درنهایت دستم افتاد پایین و مثل پاندول ساعت تکان می خورد و 
من ناله می کردم، ارتوپد مجدداً باالی ســرم آمد و دستم را روی 
قفســه سینه ام گذاشــت و با تعجب گفت مگر درد داری؟ و از 
من خواســت که دستم را تکان دهم بااینکه چیزی از دستم باقی 
نمانده بود من توانســتم دستم را تکان دهم و دکتر به من گفت 
که این معجزه است و اعصاب دست سالم مانده و به لطف خدا 
دستم قطع نشد و بر روی دستم 6 تا عمل انجام شد ولی در حال 
حاضر حرکت دارد ولی حس ندارد. ســال 69 کنکور دادم و در 

رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم.
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•  خاطره ای از آن دوران برای ما تعریف کنید؟

مــن وقتی جوان بــودم تکواندو کار می کــردم با یکی از 
دوســتانم شــوخی کردم و چند ضربه به او زدم عصبانی شد 
و بدون اینکه خودش هم بخواهد با آن جســم نوک تیزی که 
دستش بود به بازوی چپم زد.آن موقع هنوز جبهه نرفته بودم. 
دست چپم آسیب دید و به شدت خون آمد. خودش نیز خیلی 
ناراحت شــد و 7 یا 8 بخیه خورد. طــوری رفتار کردیم که 
مادرم متوجه داســتان پیش آمده و اتفاقی که افتاده نشــود. تا 
اینکه شــب عملیاتی که من مجروح شــدم خواب دیدم که 
زخمی که روی بازوی چپم هســت دیگر نیست و صاف شده 
و جالب بود که بعداً دست چپم آسیب دید و این محل زخم 

از بین رفت.

• چطــوری می توانیم روحیه ایثارگری را به 
نسل بعد منتقل کنیم؟

این عمل ماســت که می تواند این فرهنگ را منتقل کند. من 
صدها بار هم که حرف بزنم باید روحیه ایثارگری را پیاده کنم. 
از طرف دیگر ما باید گوش به فرمان باشیم و سو استفاده نکنیم. 
ثبت خاطرات نیز بسیار مفید است. ما خودمان سختمان است 
که این کار را انجام دهیم و وقتی که شما اقدام به ثبت این وقایع 
می کنید، خاطرات برای ما زنده می شــود و شاید برای خیلی ها 

جالب باشد.
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• تأثیرگذارترین فرد زندگی تان؟

اساتید قرآنم تأثیرگذارترین افراد بودند

•  برای سالمتی روح و جسم چه پیشنهادی دارید؟

عبادت و ورزش

• ورزش موردعالقه تان چیست؟

شنا. من مقام های زیادی نیز در ورزش شنا دارم

• حرف آخر؟

امیدوارم خداوند عالوه بر علم حکمت هم بدهد

 


