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حضرت امام خمینی)ره(:
تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آن چنانی 

برخوردار شد و از همه ی اینها مهم تر استمرار روح اسالم 
انقالبی در پرتو جنگ، تحقق یافت.





میهمانان گفت وگوی این شماره

 دکتر رئیس کرمی دکتر احمدعلی نورباال

 دکترآقای علی یوسفی نژاد دکترحجت اهلل سلیمانی

 دکترعلی صادقیان دکترحسین پر موزه
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دکت�ر احمدعل�ی نورب�اال
اس��تاد روان پزش��کی و رئیس بخش 
روان تنی بیمارس��تان امام خمینی)ره(: 
خیلی ایثارگریهای��ی اتفاق افتاد تا این 
جنگ حداقل با شکست مواجه نشد و 
یک وجب از خاک سرزمین ما تصرف 
نش��د واالن می بینی��م دنیا ص��دام رو 
متج��اوز اعالم کرد و به جزای خودش 
رسید و اینها نتیجه بازخورد مظلومیت 
م��ردم ما و دفاع ح��ق و صبر بر حق و 

پایداری بوده است.



 دنی�ا ص�دام رو متج�اوز اع�ام ک�رد
 و به جزای خودش رس�ید

در بخش روان تنی بیمارستان امام خمینی بامحبت وصف ناپذیر 
به سادگی  تکلفی  هیچ  بدون  و  متواضع  فروتن،  گشاده،  باروی 
پذیرفتند که به حضورش برویم، ولی اصرار داشتند که مصاحبه 
نکند. دالیلش را به زبان استاد و شاگردی برایمان بیان کردند. 
توضیحات استاد کامالً منطقی بود، اما موضوع بازگو کردن ویژگی 
شخص نیست، بلکه حکایت دالوریها، رشادتها و اخالص معاصران 

خمینی است که باید به نسلهای بعد منتقل شود.
حضورداشتند،  سپاه  بهداری  مختلف  رده های  در  نورباال  دکتر 
وزارت  مالی  اداری-  معاون  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
بهداشت، رئیس دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت 
و مدیرکل جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران وازسال 88 
تاکنون رئیس بخش روان تنی بیمارستان امام خمینی را در سابقة 

اجرایی خود دارد.
از  جزئی  ایثارگری  جنبه های  معتقدم  من  می گویند:»  ایشان 
ویژگیهای اخالقی هستند و اخالق یاد دادنی نیست و یادگرفتنی 
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است و بیشتر هم الگوگیری است. در آن زمان احساس ما این 
بود که رزمندگانی که می جنگند، مظلوم و ایثارگرند. کسی به 
طمع پول و مقام و مادیات به جبهه نمی رود. دنیا در حق کشور و 
انقالب تازه شکل گرفتة ما ظلم می کرد، همة دنیا پشت سر صدام 
قرار گرفتند و در طرف دیگر امام خمینی )ره( را می دیدیم که 
با تمام وجود اخالص و صداقت داشتند. بسیاری از مسؤولین که 
در آن زمان اهل جاه و جالل و مقام نبودند و این باعث می شود 
ناخودآگاه افراد به طرف ازخودگذشتگی حرکت کنند. الگوهای 
رفتاری بسیار مهم است اگر مسؤولین حرفی بزنند و خالف آن 

عمل کنند، دیگر نمی توان انتظار ایثارگری داشت.
احساس من این است که خیلی ایثارگریها اتفاق افتاد تا این جنگ 
حداقل با شکست مواجه نشد و یک وجب از خاک سرزمین ما 
تصّرف نشد، واالن می بینیم دنیا صدام رو متجاوز اعالم کرد و به 
جزای خودش رساند و اینها نتیجة بازخورد مظلومیت مردم ما و 
دفاع حق و صبر بر حق و پایداری بوده است. اما ناراحت می شوم 
که رزمندگانی که متعلق به همة جامعه بودند، به حریم جناح بندی 
سیاسی وارد شوند و روحانیت، رزمندگان و شهدا متعلق به کل 
جامعه هستند. این ظلم است که جناح های سیاسی بخواهند از آنها 
استفاده سیاسی کنند. احساس من این است که هر جا این ارکان 
ایثارگران و شهدا که  سه گانه که گفتم؛ روحانیت، رزمندگان، 
خودشان نیستند خانواده آنها خواسته یا ناخواسته وارد حریم های 
سیاست بازی شدند هم برای خودشان و هم برای ادامه راه امام 
خمینی )ره( شکست محسوب می شود. آنها سرمایة اجتماعی همه 
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هستند، خیلی باید مواظب باشند که لغزش نکنند. 

•  لطفًا سوابق خودتان را بیان کنید  
بس��م اهلل الرحمن الرحیم و به نس��تعین، بنده در دوم فروردین 
۱۳۳۴ در »تفت« که حدود ۱۵ کیلومتری یزد واقع ش��ده، در یک 
خانوادة متوسط مذهبی متولد شدم. پدرم هم نجار و هم کشاورز 

بود. مادرم معروف به مالی قران بود و قرآن درس می داد.
 من چهار س��ال اول تحصیل را در مدرس��ه ای به¬نام دبستان 
»اس��دی« که دبس��تان غیردولتی بود، درس خواندم. غیردولتی از 
این جهت که آقایی که هم روحانی بود و هم از نظر آموزش وپرورش 
توانمند بود، به هر چهار کالس را ش��خصاً درس می داد و یکی 
از افرادی است که من خودم را وامدار ایشان می دانم. سال پنجم 
و شش��م دبستان را هم در دبستان شاپور در تفت گذراندم. دورة 
شش سالة دبیرستان را در تنها دبیرستانی که در آن زمان در تفت به 
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نام دبیرستان ششم بهمن و اکنون به نام شهید صدوقی است، بود، 
گذراندم؛ و تنها رشته ای که آن¬جا وجود داشت رشتة تجربی بود 
که من هم در حقیقت این مسیر را ادامه دادم. در سال ۵۸ ازدواج 
کردم، البته صحبتهای مقدماتی آن از س��ال ۵۶ شروع شد. من در 
آن زمان دانش��جوی پزشکی بودم و همسرم دانشجوی مهندسی 
فنّاوری دانش��گاه امیرکبیر )پلی تکنیک سابق( و از فعاالن انجمن 
اس��المی بود، از طریق دوستان به هم معرفی شدیم. اّولین دخترم 
سال ۵۹ و سال ۶۰ پسرم و سال ۶۶ دختر دومم به دنیا آمدند. پنج 
نوه دارم، دختر اولم دو فرزند که یکی دوازده س��اله و یکی هفت 
ساله دارد. پسرم نیز یک دختر هفت سال و یک پسر ده ماهه دارد، 

دختر کوچکم هم یک فرزند پسر سیزده ماهه دارد.
فرزند اّولم فوق لیسانس فلسفه و کامپیوتر دارد و در حال حاضر 
در یک موسس��ه آموزش عالی غیردولتی تدریس می کند. پسرم 
فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف و دکترا از دانشگاه 
اس��تنفورد امریکا گرفته است و در حال حاضر به عنوان استادیار 
دانشگاه فیزیک دانشگاه تهران فعالیت می کند؛ و دختر سومم که 

دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت است.

•  در کدام دانشگاه و رشته تحصیل کرده اید؟

در سال ۵۲ در امتحان کنکور سراسری شرکت کردم و در اّولین 
رشتة انتخابی که رشتة پزشکی دانشگاه تهران بود، قبول شدم. در 
سال ۵۲ وارد دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران شدم و در سال ۵۹ 

فارغ التحصیل شدم. 
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•  فعالیتهای علمی، پژوهشی و اجرایی خود را توضیح 
دهید.

 از سال ۵۹ با توجه به شروع فرایند آغاز جنگ تحمیلی، وارد 
تش��کیالت بهداری سپاه شدم. در رده های مختلف بهداری سپاه 
حضور داشتم؛ بهداری پادگان ولیعصر )عج(، بهداری پادگان امام 
حسن )ع(، بهداری پادگان امام حسین )ع(، مسؤول بهداری سپاه 
تهران، مسؤول بهداری سپاه منطقه ده کشوری و مسؤول بهداری 
کل سپاه بودم. در سال ۱۳۶۴ در رشتة تخصصی روان پزشکی در 
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران پذیرفته شدم و در سال ۱۳۶۷ که 
رتبة اّول بورد شدم. در زمان ریاست مرحوم دکتر باستان حق در 
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دانشگاه، به عنوان عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
انتخاب ش��دم و در همان زمان در دول��ت جناب آقای مهندس 
موس��وی که آقای دکت��ر مرندی وزیر بهداش��ت بودند، به عنوان 

معاون درمان وزارت بهداشت به مدت یک سال مشغول بودم.
 در زم��ان دولت آقای هاش��می و وزارت آقای دکتر ملک زاده 
یک س��ال به عنوان معاون اداری -مالی وزارت بهداشت فعالیت 
داش��تم. سپس به مدت شش س��ال رئیس دانشگاه شاهد شدم و 
در این زمان مس��ؤول راه اندازی مرکز بهداش��ت روانی جانبازان 
را هم از سوی بنیاد جانبازان عهده دار بودم و در زمان آقای دکتر 
فرهادی به مدت دو س��ال به معاونت پژوهشی وزارت بهداشت 
منصوب ش��دم. پس از فوت مرحوم دکتر وحید دس��تجردی به 
مدت ۸۰ ماه رئی��س جمعیت هالل احمر بودم و درعین حال هم 
کارآموزشی، پژوهش��ی و علمی را دنبال می کردم. از سال ۱۳۸۰ 
استاد تمام رشته روان پزشکی هستم. در سال ۸۸ بخش روان تنی 
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را در بیمارس��تان امام خمینی )ره( راه اندازی کردیم. بنده به عنوان 
رئیس بخش انتخاب ش��دم و با پیگیری های انجام شده فلوشیپ 
رش��ته روان تن��ی را نیز ایجاد کردیم. اکنون در همین کس��وت و 

سمت مشغول انجام وظیفه هستم.  

•  چرا رشته پزشکی را انتخاب کردید؟

عالقه مندی من بیش��تر به رشته ریاضی بود و به علت نبود این 
رشته در تفت مجبور شدم در رشته تجربی درس بخوانم. در علوم 
تجربی بهترین رش��ته برای ادامه تحصیل رشته پزشکی بود. البته 
بی عالقه هم نبودم با توجه به اینکه در تفت محرومیت های زیادی 
را با چش��م خود ناظر بودم و احساس می کردم که رشته پزشکی 
یکی از رشته هایی است که اوالً به صورت گسترده می تواند خدمت 
گذار مردم باشد، ثانیاً می توان در این رشته از نزدیک درد و رنج و 
غم افراد را هم حس کرده هم محرم اسرارشان بود و بنابراین رشته 
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پزشکی دانشگاه تهران که بهترین دانشگاه کشور بود انتخاب کردم.

•  چـرا برای تخصـص روان پزشـکی را انتخاب 
کردید؟

درزمانی که در بهداری س��پاه در رده های مختلف مس��ؤولیت 
داش��تم، قصه های اندوه باری از سرنوشت و سرگذشت بعضی از 
افرادی که در جریان جنگ دچار مصدومیت جنگی ش��ده بودند 
که از نوع روانی بود شاهد بودم. این گروه از رزمندگان با توجه به 
پشت سر گذاشتن حوادث تلخی که ناشی از ناآگاهی و جهل بود 
می توانستند برای آینده کشور و نظام مشکل ساز شوند. همچنین 
احساس��م این بود که رشته روان پزشکی جزو معدود رشته هایی 
است که بیش از همه ی رشته ها با مسائل فرهنگی، مذهبی و بومی 
سروکار عمیق دارد و از طرفی من هم به رشته ریاضی هم به رشته 
علوم انسانی و ادبی عالقه ای داشتم و حاال در رشته تجربی ادامه 
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تحصیل داده بودم و یکی از رشته هایی که می توانست تلفیق این 
رشته ها باشد روان پزشکی بود.

•  چی شد که تصمیم گرفتید به جبهه بروید؟

 م��ن در حقیق��ت قب��ل از فارغ التحصیل��ی در بهداری س��پاه 
مس��ؤولیت داشتم. بعد از پایان درس در س��پاه اصرار بود که در 
س��مت مسؤولیت بهداری پادگان یا بهداری سپاه تهران یا منطقه 
یک حضورداشته باشم. بخصوص که حجم از مجروحینی که از 
جبهه ها برای ادامه درمان به تهران اعزام می شدند قابل توجه بود. 
باید هماهنگی ها و پیگیری ها در تهران انجام می ش��د و اصرار بر 
حضور من در این س��مت بود. تا قبل از عملیات بیت المقدس به 
من اجازه اعزام به جبهه ندادند. عمده ترین فعالیت در این سمت 
این بود که یک مرکز امداد پزش��کی سپاه در تهران وجود داشت 
که مأموریت داش��ت برای مجروحین که از جبهه جنگ به تهران 
با هواپیما، اتوبوس یا راه آهن منتقل می شدند برای بیمارستان های 
مختلف برحسب مشکالتی که داشتند پذیرش می گرفتند و بعد 
از آن ه��ا را باید با آمبوالنس منتقل می کردن��د. پیگیری کارهای 
درم��ان به نیابت از خانواده های آن ها گام بعدی بود، س��پس بعد 
از ترخی��ص مجروحین را به محل زندگی ش��ان انتقال می دادند. 
در بس��یاری مراکز درمانی تهران کمبودهایی وجود داش��ت این 
کمبودها از طریق سپاه، مردم، وزارت بهداری وقت یا دانشگاه ها 
تأمین می شد. گاهی از سپاه خواسته می شد که قبل از عملیات مهم 
بخصوص قبل از بیت المقدس پزشکان عالقه مند را اعزام کنیم و 
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به آن ها یا امدادگران آموزش بدهیم. من مس��ؤول بهداری س��پاه 
استان تهران بودم اما قول گرفتم که این سمت کوتاه مدت باشد.

در بهداری کل سپاه تصمیم گرفته شده بود که معدود پزشکان 
حاضر در س��پاه را به سراس��ر کش��ور اعزام کنند قرار بود من به 
کردستان بروم اما پش��یمان شدند و گفتند حضور شما در تهران 
ضروری است. آقای دکتر دیانت به اهواز، آقای دکتر طهماسبی به 
ایالم و آقای دکتر رهنمون و آقای دکتر رضایی در تهران مس��تقر 
شدند. برخی از هم کالسی های من و برخی از سایر شهرها بودند.

در جریان عملی��ات بیت المقدس تعداد مجروحین زیاد بود و 
دستاوردها هم بس��یار بود. من احساس غبن و خسران می کردم 
بنابراین با هماهنگی های بسیار و به سختی توانستم برای رفتن به 

منطقه اجازه بگیرم.
 قبل از عملیات بیت المقدس در سال ۶۱ تقریباًهمه ی کارها را 
مرتب کردم و دکتر کاظمی مقدم را به عنوان قائم مقام گذاشتم. به 
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اهواز و سپس به خط مقدم به عنوان نیروی بهداری رفتم. قبل از 
عملیات بیت المقدس در بهداری لشکر امام حسین )ع( که مربوط 
به استان اصفهان بود قرار گرفتم. در مرحله اول ما را به دارخوین 
بردند که خط مقدم بود. در دارخوین یک تأسیس��اتی در انرژی 
اتمی از گذشته وجود داشت که به بیمارستان صحرایی بهداری 
تبدیل شده بود. در عملیات بیت المقدس به صورت پلکانی و در 
س��ه مرحله که رزمندگان پیشرفت کردند ما هم به صورت چادر 

صحرایی به جلو رفتیم.

•  از خاطرات جبهه برای ما بفرمایید؟
بعد از پایان عملیات بیت المقدس که برگشتم، یادداشت هایی از 
نواقص و پیش��نهاد ها الزم نوش��تم و به مدیریت بهداشت و درمان 
جنگ ارائه کردم. بعد از عملیات بیت المقدس، عملیات رمضان بود. 
در این زمان بین دو عملیات من مس��ؤول بهداری کل سپاه شدم و 
شهید دکتر رهنمون را به عنوان معاون، شهید خداپرست را مسؤول 
برنامه ری��زی هماهنگی امور مناطق و دکتر طهماس��بی را به عنوان 
قائم مقام انتخاب کردم. در این دوره چندساله ای که در بهداری کل 
سپاه بودم، سازمان دهی و نظام دهی در بهداری کل سپاه هم در پشت 
جبهه ها برای پشتیبانی و هم برای جبهه ها انجام شد. در جبهه ها به 
این صورت بود که در رده ی گردان ما یک پایگاه امدادی و پس��ت 
امدادی، در رده ی تیپ اورژانس، در رده ی لشکر بیمارستان صحرایی 

و در رده ی قرارگاه نقاهت گاه و ستاد تخلیه داشته باشیم.
معموالً در زمان پدافند در تهران، مناطق و استان ها می رفتیم و در 
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زمان عملیات و آفند در جبهه ها حضور داشتیم. در عملیات خیبر که 
بسیار عملیات سنگینی بود، برای اولین باریک بیمارستان صحرایی با 

۱۰ اتاق عمل را به نام بیمارستان خاتم االنبیا راه اندازی کردیم.  
مسؤول این بیمارستان دکتر شهید رهنمون و مدیر بیمارستان 
دکتر خداپرس��ت بود. یکی از ش��ب های عملی��ات که ما آنجا 
بودیم. من برای بازدید از اورژانس و پس��ت های امدادی خط 
مقدم رفتم زمانی که برگش��تم حدود س��اعت ۱۲ بود با نهایت 
خستگی می خواستم استراحت کنم. تقریبًا یک ساعت و نیم دو 
ساعت بعد شخص من را بیدار کرد و گفت، شما نورباال هستی 
گفتم بله. گفت آقای محس��ن رضایی ش��مارا احضار کرده. در 
جریان شکستگی آرنج ایشان بودم. دکتر طهماسبی که رزیدنت 
س��ال یک ارتوپدی بود را بیدار کردم که باهم برویم. گفتند آقا 
محس��ن گفته فقط شما تش��ریف بیاورید. به قرارگاه رفتیم، آقا 
محس��ن را که دیدیم گفت که من به شدت دستم درد می کند و 
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نمی توانم عملیات را هدایت کنم. گفتم این کار من نیس��ت من 
پزشک عمومی هستم باید متخصص ارتوپد شمارا معاینه کند. 
گفت هر کار می خواهی زودتر انجام بدهید. برگشتم بیمارستان 
دیدیم سنگر ما را زده بودند. دکتر رهنمون در حال قنوت شهید 
شده بود. دکتر طهماسبی در حال سجده بوده کمتر آسیب دیده 
ب��ود البته در حالت اغما رفته بود و س��ریع ایش��ان را به عقب 
منتقل کردیم. دکتر خداپرس��ت به اتاق عمل فرس��تادیم. دکتر 
متخصص ارتوپد را پیش محسن رضایی بردم. برگشتم متوجه 

شدم دکتر خداپرست شهید شدند. 
بع��د جنگ با توجه به اینکه مس��ائل جانب��ازان روانی را هم 
دی��ده بودم تصمیم ب��ه ادامه تحصیل گرفتم. اس��تعفا دادم و با 
سختی هایی با استعفا موافقت شد. شهید محالتی که از ماجرای 
اس��تعفای من باخبر ش��د با من صحبت کرد که برای بیت امام 
خمینی )ره( یک مکان درمانی را تهیه می کنند و مس��ؤولیت آن 
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را به من دادند، هم زمان هم امتحان رزیدنتی دادم و قبول شدم. 
در آن زمان در هر دو حیطه فعالیت می کردم.

دوره رزیدنتی را با نمره اول بورد فارغ التحصیل ش��دم و عضو 
هیئت علمی ش��دم. بعد از فارغ التحصیل این رشته با درخواست 
س��پاه بخش روان پزشکی بیمارس��تان بقیه اهلل را با همکاری دکتر 

محمدی راه اندازی کردیم و مدتی هم مسؤول بخش بودم.

•  در مورد مجروحیت خود بفرمایید؟

دو، س��ه مرتبه در جبهه جنوب و هم در جبهه غرب شیمیایی 
شدم. هر زمان که هوا آلوده شود اذیت می شوم.

•  نقـش ایثارگـران در انتقـال مفاهیـم به نسـل 
جدید چیست؟

 سؤال خیلی سختی هست. من معتقدم جنبه های ایثارگری که 
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جزئی از ویژگی های اخالقی هستند و اخالق یاد دادنی نیست و 
یادگرفتنی است بیشتر هم الگو گیری است. در آن زمان احساس 
ما این بود که رزمندگانی که می جنگند مظلوم و ایثارگر هس��تند. 
کسی به طمع پول و مقام و مادیات به جبهه نمی رود. دنیا در حق 
کشور و انقالب تازه شکل گرفته ما ظلم می کند، همه دنیا پشت سر 
صدام قرار گرفتند و در طرف دیگر امام خمینی )ره( را می دیدیم 
که با تمام وجود اخالص و صداقت داشت. بسیاری از مسؤولین 
که در آن زمان اهل جاه و جالل و مقام نبودند و این باعث می شود 
ناخودآگاه افراد به طرف ازخودگذش��تگی حرکت کنند. الگوهای 
رفتاری بسیار بااهمیت است اگر مسؤولین حرفی بزنند و خالف 

آن عمل کنند دیگر نمی توان انتظار ایثارگری داشت.

•   رشته ورزشی موردعالقه چیست؟

ورزش را واقع��اً خیلی دوس��ت دارم. کوه ن��وردی، پیاده روی 
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و ورزش های س��بک بدن سازی را دوس��ت دارم ولی درمجموع 
توانمندی و تالشم در بحث ورزش نمره خوبی نمی گیرد.

•  بهترین دوره زندگی شما چه دوره ای بوده؟   
من زندگی پرتالطمی داش��تم، همه مس��ؤولیت هایی که داشتم 
پراسترسی بودند، زمانی که در هالل احمر بودم زلزله بم اتفاق افتاد که 
در یک قرن اخیر بی سابقه بود. در دانشگاه شاهد زمان راه اندازی بود 
و مشکالت خاص خود را داشت و مرکز درمانی بیت امام خمینی 
)ره( خیلی سنگین بود، من تا چهل روز بعد از رحلت امام خمینی 
)ره( آنج��ا بودم.چیزی که می توانم بگویم که من یک رضایتمندی 
از کارکرد خود در مدیریت های مختلف داش��تم؛ اما بهترین دوران 

زندگی خود را دوران دانشجویی پزشک عمومی می دانم.

•  تاثیرگذارترن فرد در زندگی شما؟
اولین کس��ی که در پیش��رفت خود مؤثر میدانم مرحوم مادرم 
هس��ت. در مرحله بعدی همگامی و همراه��ی و قناعت ورزی 
همس��رم ب��ود. در بحث مدیریتی خیلی تأثیرپذیری و ش��یفتگی 

خاصی از حضرت امام خمینی )ره( داشتم و دارم.

•  حس شما از پذیرفته شدن قطع نامه چه بود؟

 ما مش��هد امتحان بورد داش��تیم. پیام امام خمین��ی )ره( را از 
گلدس��ته های حرم شنیدم، ناراحت بودیم. ما از امام خمینی )ره( 
جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم را شنیده 
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بودیم و اینها مصداق پیدا نکرد. همچنین در شرایطی قرار گرفتیم 
که امام خمینی )ره( گفته بودند من جام زهر را نوشیدم؛ بنابراین 
خاط��ره تلخ بود اما ازآنجایی که امام خمینی )ره( به عنوان رهبر و 

الگوی بالمنازع می دانستیم و مطیع حرف ایشان بودیم.

•  سخن آخر

از شما هم سپاسگزار هستم و احساس من این هست که خیلی 
ایثارگری هایی اتفاق افتاد تا این جنگ حداقل با شکس��ت مواجه 
نشد و یک وجب از خاک سرزمین ما تصرف نشد واالن می بینیم 
دنیا صدام رو متجاوز اعالم کرد و به جزای خودش رسید و اینها 
نتیج��ه بازخورد مظلومیت مردم م��ا و دفاع حق و صبر بر حق و 
پایداری بوده است؛ اما ناراحت می شوم که رزمندگانی که متعلق 
به همه ی جامعه بودند، به حریم جناح بندی سیاسی وارد بشوند، 
روحانیت، رزمندگان و ش��هدا متعلق به کل جامعه هس��تند. این 
ظلم است که جناح های سیاسی بخواهند از آن ها استفاده سیاسی 
بکنند، احس��اس من این اس��ت که هر جا این ارکان سه گانه که 
گفتم روحانیت، رزمندگان، ایثارگران و شهدا که خودشان نیستند 
خانواده آن ها خواس��ته یا ناخواسته وارد حریم های سیاست بازی 
ش��دند هم برای خودش��ان و هم برای ادامه راه امام خمینی )ره( 
شکست محسوب می ش��ود. آن ها سرمایه اجتماعی همه هستند 

خیلی باید مواظب باشند که مورد لغزش واقع نشوند.



دکت�ر رئی�س کرم�ی
رئیس گ��روه کودکان دانش��گاه 

رزمنده و جانباز دفاع مقدس:
جوانان معاص��ر ما عالقه وافر به 
امام داشتند و کوچک ترین ناراحتی 

امام را تحمل نمی کردند.



س�اده و بی آالیش مردمی و فروتن با آرامش

ساده و بی آالیش مردمی و فروتن با آرامش در دفتر کارش ما را 
پذیرفت او دریکی از محالت مستضعف نشین قم در خانواده ای 

پرجمعیت و مذهبی متولدشده است
از  دانشجویی  زمان  شده  آشنا  انقالب  با  راهنمایی  دوران  در 
اسالمی،  انجمن  در  خدمت  بوده  اجتماعی  و  سیاسی  فعاالن 
جهاد دانشگاهی، قائم مقام مدیر گروه پزشکی اجتماعی، معاون 
دانشجویی فرهنگی دانشگاه، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم 
معاون بهداشت درمان جمعیت هالل احمر کشور و مدیر گروه 

کودکان دانشگاه علوم پزشکی در سابقه فعالیت های خود دارد.
رزمی،  نیروی  غالب،  در  از سال ۶۳  را  جبهه  در  سابقه حضور 
پزشک یار و عضو تیم های اضطراری بهداشت و درمان را ذکر 

می کند.
در عملیات والفجر 8 توسط بمب های خوشه ای همراه با عده ای 
از  یکی  دلیل  همین  به  و  به شدت مجروح شده  هم رزمانش  از 

کلیه های خود را از دست می دهد.
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و  داشتند  امام  به  وافر  عالقه  ما  معاصر  جوانان  دارد  تأکید  او 
کوچک ترین ناراحتی امام را تحمل نمی کردند.

حمید  شکری،  محمد  سید  شهیدش  هم رزمان  خاطره  و  یاد   
شاهرخی، رحیم علی اکبری و شهید محمد علیم عباسی گرامی باد.

•  لطفًا خودتان را معرفی کنید.
بسم اهلل الرحمن الرحیم. من دکتر سید رضا رئیس کرمی هستم، 
در اواخر اس��فند سال ۱۳۴۵ دریکی از محالت مستضعف نشین 
شهرس��تان قم به دنیا آمدم. البته شناس��نامه من اول فرودین سال 
۱۳۴۶ صادرش��ده اس��ت. در خانواده مذهبی سنتی بزرگ شده ام. 
خانواده ما خانواده پرجمعیت یازده نفره است که من دقیقاً فرزند 
وسط هستم. برادر بزرگ تر من در عملیات ثامن االئمه به شهادت 
رسید. سال ۷۲ ازدواج کردم و ۴ فرزند پسردارم. همسرم خانه دار 
هستند. پسر بزرگ ترم دانشجوی سال ششم داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، دومین پسرم دانشجوی سال چهارم مهندسی 
عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران، سومین پسرم دانشجوی رشته 
دندانپزش��کی دانشگاه علوم پزشکی قم و پس��ر آخر سال آینده 

کنکور دارد.

کجـا  و  چطـور  را  خـود  تحصیـل  دوران    •
گذرانده اید؟

 دوران ابتدایی را در دبس��تان رودکی و دوران راهنمایی را در 
مدرس��ه مهدوی گذراندم. س��ال ۵۶ که در مقطع دوم راهنمایی 
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تحصی��ل می ک��ردم مقارن با ایام انقالب اس��المی بود و به علت 
زندگی در ش��هر قم ما زودتر درگیر مباحث انقالب ش��دیم. در 
آن زمان همه افراد به نوعی در این مسائل در حد خودشان دخیل 

بودند.
دوران متوس��طه را در س��ال ۵۹ در آغ��از جن��گ تحمیلی در 
دبیرستان حکیم نظامی که بعدها به دبیرستان امام صادق )ع( تغییر 
ن��ام داد، آغاز کردم. س��ال ۶۳ دیپلم خ��ود را گرفتم و در همان 
سال در کنکور سراسر رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

پذیرفته شدم.  
تا سال ۱۳۷۱ دوران پزشکی عمومی را گذرانده و سپس وارد 
دوره تخصصی کودکان در بخش کودکان بیمارستان امام خمینی 
)ره( ش��دم. در س��ال ۷۴ از این دوره فارغ التحصیل شدم و طرح 
خود را در گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران شروع کردم. در س��ال ۷۹ طرح خود را به پایان 
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رساندم.
 از سال ۷۹ تا ۸۵ به واسطه مسئولیت اجرایی در شهر قم بودم. 
س��پس مجدد به دانشگاه علوم پزشکی تهران برگشته و به عنوان 
هیئت علمی در بخش کودکان بیمارستان امام خمینی )ره( مشغول 
به کار شدم. در سال ۸۹ در اولین دوره فوق تخصص روماتولوژی 
کودکان پذیرفته ش��دم و تا س��ال ۹۱ این دوره را که به نوعی در 
تأس��یس آن نیز مؤثر بودم به اتمام رس��اندم. در سال ۹۱ به مرتبه 
دانش��یاری ارتقا پیداکرده و به عن��وان عضو هیئت علمی و رئیس 

بخش کودکان تاکنون مشغول به کار هستم.

•  فعالیت هـای علمی، پژوهشـی و اجرایی خود 
را توضیح دهید.

در دوران دانشجویی از دانشجویان فعال در عرصه های سیاسی 
و اجتماعی بودم. از س��ال ۶۵ که دانشجوی سال سوم بودم، وارد 
انجمن اس��المی دانشکده پزشکی شدم. از س��ال ۶۷ به مدت ۷ 
س��ال عضو شورای مرکزی انجمن اس��المی بودم. در این مدت 
۱ سال هم عضو ش��ورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران و دانشگاه تهران شدم. از همان ابتدا حضور فعال 
درصحنه های اجتماعی داشتیم. ابتدا بیشتر مرتبط با بحث جنگ 

بود اما در سایر فعالیت ها نیز وارد شدیم.
از سال ۶۸ وارد جهاد دانشگاهی شدم. یک مدتی رئیس جهاد 
دانشگاهی دانشکده پزشکی و یک زمانی هم معاون فرهنگی جهاد 
دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم. همه این ها در زمان 
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دانشجویی و تحصیل بود.
در س��ال ۷۳ که س��ال آخر رزیدنتی بود، عم��ده فعالیت ها را 
کنار گذاشتم و بیشتر مش��غول درس شدم. شهریور ۷۴ در بورد 
تخصصی کودکان پذیرفته ش��دم و آذرماه همان س��ال طرحم را 
در گروه پزشکی اجتماعی شروع کردم. عمده فعالیت های ما در 
آن زمان در روس��تاهای جنوب تهران، قم و اسالمش��هر بود که 
فعالیت های بهداش��تی، درمانی، آموزش��ی و پژوهشی بود. ما به 
همراه دانش��جویان در فیلدهای روستایی و حاشیه شهر شرکت 

می کردیم و برنامه های مختلفی را در آن زمان اجرا می کردیم.
س��ال ۷۵ به م��دت یک س��ال قائم مقام مدیر گروه پزش��کی 
اجتماعی شدم. مهرماه ۷۶ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران ش��دم و فعالیت اجرایی به نوعی سنگین را 
از آن س��ال ش��روع کردم. این مسئولیت را تا سال ۷۹ به مدت ۲ 
سال و نیم بر عهده داشتم. دوران بسیار خوبی بود و فعالیت های 
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بسیار خوبی انجام شد. البته شرایط هم برای فعالیت های فرهنگی 
و دانش��جویی بسیار مناسب بود. بس��یاری از نهادهایی که اکنون 
در دانش��گاه در حوزه ه��ای مختلف قرآنی فرهنگی و نش��ریات 
دانشجویی وجود دارد در همان سال ها پایه ریزی شده اند و اکنون 

خوشبختانه به فعالیت های خود ادامه می دهند.
ابتدای س��ال ۷۹ به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی قم 
مأمور به ش��هر قم شدم. این مس��ئولیت تا مهرماه سال ۸۴ ادامه 
داش��ت. مهم ترین فعالیت ها در این س��ال ها تأس��یس دانشکده 
پزش��کی و تأس��یس دانش��گاه علوم پزش��کی قم بود. تا قبل از 
این مس��ئله به این علت که تنها دانشکده بهداشت و پرستاری در 
این دانش��کده وجود داش��ت امکان ایجاد دانشگاه نبود و بعد از 
راه اندازی دانش��کده پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی قم تبدیل 
ش��د. بعد از مهر ۸۴ نزدیک یک س��ال به فعالیت درمانی در قم 

پرداختم.
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 از مرداد سال ۸۵ به دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش کودکان 
بیمارستان امام خمینی )ره( به عنوان عضو هیئت علمی بازگشتم. 
از س��ال ۸۹ به عنوان رئیس بخش انتخاب ش��دم. در سال ۹۲ تا 
اواخر ۹۳ مدیر گروه کودکان دانش��کده پزشکی بودم که به علت 
مأموریت به جمعیت هالل احمر از این مسئولیت استعفا دادم و تا 
مهر سال ۹۵ به عنوان معاون بهداشت و درمان جمعیت هالل احمر 
کشور فعالیت داشتم. بعدازآن عمده فعالیت های بنده در گروه و 
بخش کودکان در قالب فعالیت های آموزش��ی و پژوهش��ی بوده 

است.

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

 ب��رادر بزرگ تر من در س��ال ۵۸، دقیقاً بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی دانش��جوی رشته مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر 
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طوسی شد. سال ۵۹ به علت انقالب فرهنگی دانشگاه ها بسته شد. 
مدتی به جهاد سازندگی رفت و از مهر ۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی 
وارد س��پاه شد و در ۵ مهر ۶۰ در عملیات شکست حصر آبادان 
)ثامن االئم��ه( که به عنوان فرمانده یکی از گروهان های اعزامی از 
استان قم بود شهید شد و در این مدت فقط یک ماه به منزل آمد. 
از هم��ان زمان با توجه به جوی که در من��زل و خانواده و محل 

زندگی بود همه متمایل به حضور در جبهه بودند.
بعد از شهادت برادرم در تابستان سال های ۶۰ و ۶۱ دو بار اقدام 
به اعزام به جبهه کردم ولی متأس��فانه به علت س��ن کم و برخی 
مس��ائل دیگر این امر میسر نشد. بعدازآن موضوع بیشتر به بحث 
درس پرداختم. آن زمان حتی فکرش��م نمی کردم بعد از ورود به 

دانشگاه دوباره این زمینه فراهم شود.
در انجمن اس��المی دانش��گاه کمس��یون جنگ وجود داشت. 
دانشجویان سال باالتر در این کمیسیون حضور داشتند و مسئول 
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کمیس��یون آن زمان دکتر عراق��ی زاده بودند که اکنون متخصص 
بی هوشی هس��تند. دکتر علویان، دکتر س��وداگر، دکتر سرودلیر، 
دکتر عین الهی و دکتر حمیدی و خیلی دانشجویان دیگر دوستان 

سال های باالتر بودند که در کمسیون حضور داشتند.
از ترم دوم امکان حضور داوطلبی در جبهه وجود داشت. ابتدا 
آموزش هایی به عنوان پزش��ک یاری داده می شد و دانشجویان در 
تیم های ۱۵ نفره گروه بندی می ش��دند. دوره های پزش��ک یاری 
مش��ابه کمک های اولیه اکنون بود. در آن زمان من افتخار آشنایی 
با اس��تاد فرزان را پیدا کردم، ایشان از اساتیدی بودند که دائماً در 

جبهه حضور داشتند.
بعد از گذراندن آموزش تئوری، آموزش عملی را در بیمارستان 
ش��ریعتی گذراندیم. در حدی که بتوان به صورت امدادگر کمک 
کرد. اولین اعزام ما و مجموعه دوستان ما که ورودی های سال ۶۳ 
)به همراه سایر دوستان( در بهمن ماه سال ۶۴ بود. خاطرم هست 
۱۷ بهمن برای امتحان آخر ترم بیوفیزیک به تهران آمدم، متوجه 
ش��دم برخی از دوستان مانند دکتر داوودی، دکتر روحانی نژاد و 
دکت��ر قناعتی برای امتحان حضور ندارن��د. پرس وجو که کردیم 
متوجه شدیم ش��ب قبل به مناطق اعزام شدند. بعد از امتحان در 
بورد کمیسیون جنگ متوجه شدیم شنبه هم اعزام صورت خواهد 
گرفت و ما شنبه ۱۹ بهمن به همراه دکتر جاویدان، دکتر گتمیری، 
دکتر حمیدی و دکتر جالل رضایی و جمعی دیگر از دانشجویان 

از بیمارستان نجمیه تهران اعزام شدیم.
ظهر یکشنبه بیمارستان شهید کالنتری اندیمشک بودیم. سپس 
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به اهواز و آبادان به منطقه خس��روآباد رسیدیم؛ و همان نیمه شب 
عملیات والفجر ۸ آغاز ش��د. فرآیند اعزام تیم های بهداش��ت و 
درمان اضطراری به این ش��کل ب��ود که اعزام ها در زمان عملیات 
ص��ورت می گرفت تا افراد در عملیات ش��رکت کنن��د و بعد از 

عملیات بازمی گشتند که به درس دانشجوها لطمه وارد نشود.
 صبح دوشنبه ۲۱ بهمن تقسیم نیروها انجام شد و ما به پست 
امداد ش��هید کریمی نزدیک ترین نقطه به خط عملیات والفجر ۸ 
در پست اروند رفتیم. در آن مدت ۳ مرحله عملیات را در ساعات 
مختلف تجربه کردیم. محل اس��تقرار ما در سوله بزرگی بود که 
مجروحی��ن را می آوردند که اقدامات اولی��ه برای آن ها صورت 
می گرفت تا مجروحین به عقب منتقل ش��وند. در زمان عملیات 

تعداد مجروحین بسیار زیاد بود و حجم کار بسیار باالبود. 
 در ۲۶ بهمن که یک هفته از عملیات می گذشت و منطقه فاو 
فتح ش��ده بود. قرار بود ما به مناطق جلوتر منتقل ش��ویم. منطقه 
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ما را دش��من با بمب های خوش��ه ای بمباران کرد که بسیاری از 
هم رزمان ما دچار مجروحیت شدند. من، دکتر جاویدان و دکتر 
رضایی براثر بمباران خوش��ه ای مصدوم ش��دیم و به بیمارستان 
حض��رت فاطمه )س( و ازآنجا به بیمارس��تان امام خمینی )ره( 

اهواز منتقل شدیم.
   دکتر رضایی ترکش به س��رش اصابت کرده بود. بمب های 
خوش��ه ای که پراکندگی ترکش دارد ترکش های کوچکی دارد و 
خوشبختانه مجروحیتش سطحی بود. دکتر جاویدان نیز ترکش 

به صورت و ریه برخورد کرده بود و خیلی عمیق نبود.
بیشترین ترکش بین دوستان به من اصابت کرده بود. ترکش از 
پش��ت وارد بدن شده بود و از پهلو بیرون آمده بود. کنار مهره ها 
خورده بود و خدا رو ش��کر به نخاع صدمه نزده بود. به صورت 
مایل با آسیب به قسمتی از روده ها و انتهای کلیه در سمت چپ 
خارج شده بود. شدیدترین صدمه به کلیه بود که حالب پاره شده 
ب��ود و عمل جراحی در اهواز صورت گرفت. س��پس به تهران 
منتقل ش��دم و مدتی در بیمارس��تان مدائن و سینا بستری بودم. 
ش��رایط اولیه رو به بهبودی بود اما درگیری کلیه همچنان وجود 
داشت. نزدیک یک سال من درگیر بیماری بودم. اقدامات مکرر 
درمانی انجام ش��د. درنهایت س��ال ۶۷ به علت صدمات اولیه و 

عفونت های مکرر بعدی مجبور به تخلیه کلیه شدیم.
در ای��ن مدت من به علت درگیری ش��دید ب��ا بیماری ضمن 
اینکه در بحث های تحصیلی مجبور شدم واحدهای درسی خود 
را کم کنم و در چند عملیات بعدی که دوس��تانم شرکت کردند 
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من توفیق حضور نداش��تم. زمانی که وضعیت جسمانی من بهتر 
شد در سال های ۶۶ و ۶۷ مجدد توفیق داشتم و در جبهه حضور 

پیدا کردم.
 در سال ۶۷ حضور به صورت نظامی بود و آموزش های اولیه 
نظام��ی را دیده بودیم. ما به جنوب رفتیم که البته عملیاتی انجام 

نشد و سال ۶۶ به عنوان پزشکیار در جبهه بودیم.
  

•  دوسـتان دوران جنگ را نام ببرید با آن ها در 
ارتباط هستید؟

از دوس��تانی ک��ه با ما در جبهه حضور داش��تند، مرحوم دکتر 
بنی طرفی که دو سال قبل به علت بیماری قلبی به رحمت خدا 
رفتند. دکتر داوودی، دکتر س��امانی، دکتر علیرضا زارع، مرحوم 
موسوی عراقی، دکتر قناعتی، دکتر روحانی نژاد، دکتر حریرچی، 
دکتر معینی، دکتر س��لیمی، دکتر رس��تمیان، دکتر ابطحی و دکتر 

اخالق پور از دانشجویان ورودی سال ۶۳ می توان نام برد.
 س��ه نفر از هم کالسی های ما از گروه جدا شدن و از عملیات 
کرب��الی ۴ به عن��وان نیروی رزمی به جبهه رفتند. ش��هید رحیم 
علی اکبری، ش��هید سید محمد شکری و ش��هید حمید شاهرخ 
شاهی که به فعالیت های رزمی و نظامی پرداختند و چون سابقه 
نظام��ی داش��تند در رده های باال فعالیت داش��تند. ش��هید رحیم 
علی اکبری دژاطالعات و عملیات لشکر استان خراسان بود و در 
عملیات کربالی ۴ شهید شد. شهید شکری و شاهرخ شاهی در 
عملیات کربالی ۵ به شهادت رسیدند. آن ها از بهترین بچه ها هم 
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ازنظر علمی و درس��ی و هم ازنظر اخالقی بودند؛ که اگر اکنون 
زنده بودند از مفاخر جامعه پزش��کی محسوب می شدند. شهید 
شاهرخ شاهی و شهید شکری شهیدان دوم خانواده خود بودند.

 ش��هید محم��د علی��م عباس��ی نی��ز ورودی ۶۲ از بچه های 
منحصربه فرد و بااخالق بود که در ابتدا که ما وارد جبهه ش��دیم 
به ما آموزش های مختلف کار با ماس��ک و حمالت شیمیایی را 
داد و با دلس��وزی کامل بچه ها را همراهی می کرد و در عملیات 

کربالی ۵ به شهادت رسید.
ارتباط با دوس��تان وجود دارد ولی به صورت منسجم نیست. 
البته هرس��اله بسیج جامعه پزش��کی در ماه مبارک رمضان همه 
دوس��تان را از سراس��ر ایران دعوت می کند و دوستان را در این 

برنامه مالقات می کنیم.
با عده ای از دوس��تان که در بیمارستان همکار هستیم ازجمله 
دکتر قناعت��ی، دکتر ضیایی، دکتر ابطحی، دکتر رس��تمیان، دکتر 
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سلیمی و دکتر معینی بیشتر در ارتباط هستیم.
•  برای ادامه درمان به خارج کشور سفر نکردید؟
خیر، نیازی به درمان در خارج از کشور نبود و اقدامات درمانی 
در اهواز و تهران کافی بود. به جز مشکل کلیه، پارگی قسمت های 
مختلف روده ها وجود داش��ت و مقداری ترکش که هنوز در بدن 

من هست.

•  در زمـان جنگ فکر می کردید بعد جنگ چه 
اتفاقی می افتد؟

واقعیت این اس��ت که خیر به بعد از جنگ فکر نمی کردیم. در 
آن سال ها که عمدتاً س��ال های جوانی و نوجوانی ما بود. فکری 
به ج��ز خود جن��گ در ذهن ما نبود. هم��ه فعالیت هایی که ما در 
جهاد دانشگاهی یا انجمن اسالمی داشتیم با محوریت جنگ بود. 
همه دوس��تان به این مسیر فکر می کردند. تا قبل از خروج عراق 
از کشور آزادسازی خاک وطن و بعدازآن ادامه جنگ برای ایجاد 
حائل امنیتی بیشتر مدنظر بود. مسئله اصلی ما آن زمان جنگ بود.

•  حس شما از پذیرفته شدن قطع نامه چه بود؟

 آن زمان در خوابگاه کوی دانشگاه ساکن بودم. دانشجوی سال 
چهارم استیجر داخلی بیمارستان شریعتی بودم. شرایط در تهران 
خیلی بد بود هرلحظه تهدید نظامی و شیمیایی می شدیم. یکی دو 
هفته قبل هواپیمای کش��ور ما را آمریکایی ها درروی خلیج فارس 
زدند. ما هم به این نتیجه رسیده بودیم که قدرت های بزرگ اجازه 
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پیروزی را به ما نمی دهند و به طور مستقیم در بحث جنگ ورود 
کرده بودند. تا قبل از آن به طور غیرمستقیم حمایت می کردند. از 
فروردی��ن ۶۷ و بعد از بازپس گیری فاو قدرت های بزرگ به طور 

مشخص و مستقیم ورود کرده بودند و شرایط سختی بود.
 فض��ای بس��یار ملتهب بود. دو هفته قب��ل از پذیرش قطعنامه 
حض��رت امام خمینی )ره( پی��ام داده بودند ما تا آخر پای جنگ 
هستیم. برای ما غیرمترقبه بود که یک مرتبه امام خمینی )ره( پیام 
پذی��رش قطعنامه را دادند. ابتدا پیام خیلی کوتاه بود و بعد از ۴۸ 

ساعت پیام معروف امام پخش شد.
در این ۴۸ ساعت شرایط خیلی سخت بود. پر از ابهام، التهاب 
و دل شوره بود. همچنین شرایط طوری نبود که مسئولین مملکت 
ما بتوانند مس��ائل محرمانه مانند خالی بودن س��یلوهای گندم را 
بازگو کنند. بعد از پیام مفصل اما و تعبیر نوشیدن جام زهر و این 
جمله امام )ره( که "من مسئولیت همه چیز را بر عهده می گیرم " 

آب سردی بر روی همه التهابات بود.
 آن زمان قشر جوانان عالقه بسیار زیادی به حضرت امام )ره( 
داش��تند و کوچک ترین ناراحتی را ب��رای امام تحمل نمی کردند 
و حت��ی از تعبیر ج��ام زهر هم ناراحت بودن��د؛ اما از این لحاظ 
که خیالشان راحت ش��د که این تصمیم را امام )ره( گرفته است 
خوش��حال بودند. آن قدر اعتماد به امام خمینی )ره( زیاد بود هر 
تصمی��م می گرفتند موردقبول بود و فقط می خواس��تیم خیالمان 
راحت ش��ود این تصمیم را امام )ره( گفتند و اش��خاص دیگری 

دخالت نداشتند.
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بعدازآن صدام شروع کرد به حمله مجدد و تا نزدیک خرمشهر 
هم آمد و مجدد موج بس��یار عظیمی از مردم به س��مت جبهه ها 
حرک��ت کردند و ما هم س��ال ۶۷ مجدد به جبه��ه رفتیم. دوباره 
این حرکت احیا ش��د و صدام یک هفته بعد رسماً اعالم کرد که 

قطعنامه را می پذیرد.

•  نقـش ایثارگـران را در انتقال مفاهیم به نسـل 
جدید چه می دانید؟

سؤال سختی است. هر شرایط و وضعیتی مسائل خاص خودش 
را فراهم می کند. مثاًل اگر مردم بخواهند در جشن عاطفه ها کمک 
کنن��د یا خدایی نکرده بگویند زلزله ش��د و کم��ک مردمی الزم 
باشد، میزان مشارکت مردم در شرایط مختلف، متفاوت است. ما 
هیچ وقت نمی توانیم شرایط جنگ را تداعی کنیم. آن زمان شرایط 
خاص خود را داش��ت. شاید نس��ل خاصی آن زمان بودند. حتی 
همان افراد هم االن آن رفتارها را نمی توانند داشته باشند و این امر 

سخت است.
ام��ا اگر به عنوان الگو بخواهی��م از کلیات بگوییم. ایثارگری را 
می توان مقدم دانس��تن دیگران بر خود، الویت دادن به خدمت به 
مردم، توجه کردن و درست انجام دادن کاری که بر عهده ما است، 
تعریف کرد. این ها شرایطی الزم دارد مخصوصاً در حوزه جوانان 
که با دیدن عمل و صداقت در عمل می توانند بپذیرند. این نسل 
در شنیدن و خواندن مطالب خودشان استاد هستند و چیزی که کم 
می بینند عمل است. شرایط را باید به فضایی ببریم که مسئولین یا 
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مدعیان بیشتر عمل کنند تا صحبت کنند و جوانان بتوانند تفاوت 
در عمل را نسبت به بقیه ببینند. کار زیاد الزم نیست، کار صحیح و 
خوب را در حد مسئولیت هر کس ببینند برای جوانان کافی است.

 مش��کل ما در بحث الگوهای عملی و رفتاری است. در حال 
حاضر چقدر رفتار ما منطبق بر اصول آن زمان اس��ت؟ اصول که 
از بین نمی رود جنگ تمام می شود. ما به گونه ای رفتار نکردیم که 

نسل جوان ما حداقل به این مسائل فکر کند.

•  تاثیرگذارترن فرد در زندگی شما؟
در سطح کالن در حوزه تفکری ما نسلی بودیم که خودمان را 
فرزند امام خمینی)ره( و بزرگ شده تفکر او می دانستیم. عالوه بر 
آن به هرحال انس��ان برای موفقیت های روزمره به کمک خیلی ها 
نیاز داد در درجه اول پدر و مادر و در خانه همس��رم در موفقیت 

من بسیار نقش داشتند.
 خانواده و پدر و مادر که نقشش��ان حیاتی و بنیادی اس��ت که 
کمک آن ه��ا نبود امکان تحصیالت اولیه را نداش��تیم. در دوران 
دبیرستان هم در فعالیت های درسی و هم در فعالیت های اجتماعی 

تحت تأثیر برادرم بودم که شهید شدند.
من در دوران رزیدنتی بچه دار ش��دم و بار همه مش��کالت و 
نگه داری فرزندان با همسر بنده بود. خیلی خوب هم از پس این 
کار برآمد و خداروش��کر نه تنها ازنظر درسی که ازنظر ایمانی هم 
فرزندان متدین و خوبی هستند؛ و این ها حاصل زحمات همسرم 

بود.
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•  رشته ورزشی موردعالقه چیست؟

اآلن خیل��ی کم ورزش می کنم ولی از کودکی به فوتبال عالقه 
داش��تم. هم بازی می کردم و هم پیگیر اخبار بودم. اکنون دو هفته 

یک بار بازی می کنم و پیگیر اخبار فوتبال هستم.

•  بزرگ ترین آرزوی شما؟
برای خودم و بچه هام و جوانان عاقبت به خیری است. همچنین 
امیدوارم نظام ما بتواند ش��رایط خ��وب مادی و معنوی و رفاهی 
برای همه مردم به ویژه جوانان فراهم کنند. شرایطی که در آسایش 
و آرامش امکان رشد علمی و معنوی پیدا کنند. چون استحقاق و 

لیاقت دارند و این پتانسیل وجود دارد.

•  بهترین دوره زندگی
دوران دانشجویی

•  سخن آخر:

مهم ترین نکته این اس��ت که کاری ب��ه اعتقادات و تفکرات و 
سبک زندگی جوانان ندارم که موضوع شخصی است و خودشان 
باید انتخاب کنند. دانشجویان، جوانان به ویژه دانشجویان دانشکده 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران قدر خود را بدانند، قدر زمان 
و فرصت خود را بدانند. قدر توفیقی که پیدا کردند در این رشته 

درس بخوانند را بدانند.
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در حاشیه قرار نگیرند نه اینکه در جریان مسائل نباشند. اتفاقًا 
دانشجوی خوب دانشجویی است که پیرامون خود را ببیند و صرفًا 
درس نخواند. امید داش��ته باشد و تالش کند و قطعاً به چیزهایی 
که می خواهد می رس��د. قدر نعمت جوانی و س��المتی، هوش و 
وق��ت خ��ود را بداند. ارتباط ما با مردم ارتباط برد برد اس��ت. ما 
توقع نداریم پزشکان همه چیز خود را برای مردم بگذارند. ارتباط 
ما با مردم ارتباط دوطرفه اس��ت در ارتباط خوب متعهدانه هم ما 

به منافع می رسیم و هم مردم به منافع خود دست پیدا می کنند.



دکترحجت اهلل س�لیمانی
مدرس دانشکده پیراپزشکی علوم 

پزشکی تهران



گرامی  جانباز  جذاب  خاطرات  با  را  عشق  و  حماسه  روزهای 
حجت اهلل سلیمانی مرور می کنیم.

 
•  لطفًا خودتان را معرفی کنید؟

حجت اهلل س��لیمانی هستم سال ۱۳۴۲ در تهران متولد شدم اما 
شناسنامه ام را به دلیل شرایط شغلی که برای پدرم در سال تولدم 
به وجود آمد در شمال گرفتند. متأسفانه پدر و مادرم در قید حیات 
نیس��تند. در س��ال ۱۳۷۲ ازدواج کردم دارای دو فرزند هستم. در 
حال حاضر نیز س��اکن تهران هستم و هم اکنون به عنوان مدرس 

دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی تهران فعالیت دارم.

و  راهنمایـی  و  ابتدایـی  تحصیـالت  دوران    •

دبیرستان را کجا بوده اید؟   
دبس��تان را در تهران در مدرس��ه توفی��ق و دوران راهنمایی و 
دبیرس��تان را در تهران مدرسه ستارخان گذراندم. لیسانسم را در 
رشته ادبیات فرانسه گرفتم، فوق لیسانس را در رشته اطالع رسانی 
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پزشکی گذرانده ام و در حال حاضر مشغول اتمام دوره دکترا در 
رشته علم اطالعات و دانش شناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

علوم و تحقیقات هستم.

•  چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟

به ادبیات عالقه داش��تم و ازآنجایی که زبان فرانس��ه پایه گذار 
مکات��ب امروزی بود فرانس��ه را انتخاب کردم بعدازآن در س��ال 
۱۳۷۲ در دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع به کارکردم و همین 
اتفاق باعث شد که رشته تحصیلی خود را مرتبط باکارم تغییر دهم 

تا بتوان از درسی که می خوانم استفاده الزم را ببرم.
  

•  از فعالیت هـای علمی، پژوهشـی و فرهنگی 
خود برای ما بگویید؟    

۱۲ کار تحقیقاتی تاکنون انجام داده ام و نویسنده ۶۰ کتاب 
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در طیف ه��ای مختلف ادبی، ک��ودک و نوجوان و همین طور 
علمی در ارتباط با رشته ام و همین طور فیلم نامه نویسی هستم. 
در مجالت مختلف داستان نویسی کرده ام و بعد مدیرمسئولی 
مجل��ه ای با عنوان )کام��ا( را بر عهده گرفت��م که یک مجله 
تخصصی برای رشته اطالع رسانی پزشکی بود.                                                                               
مدتی مدیر داخلی مجله ای با عنوان پیاورد س��المت بودم. 
بعدازآن از یک دهه قبل تاکنون صاحب امتیاز و مدیرمس��ئول 
مجله ای به اسم ستاره ش��دم که عمومی بود. در حال حاضر 
س��ردبیری فصلنامه ندای ایثار نش��ریه الکترونیکی دفتر امور 
ایث��ار گران  را به عهده دارم مس��ائل مربوط ب��ه ایثارگران و 

مطالب مذهبی را پوشش می دهد.                  
مدیر انتش��ارات دانش شناس و ناشر سری کتاب های خط 
مقدم دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم... 
این کار حدود ۲ س��ال اس��ت با تصمیم دفتر امور ایثارگران 
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دانشگاه علوم پزش��کی تهران در حال اجراست که در آن به 
خاطرات ایثارگران دانشگاه در دوران دفاع مقدس می پردازد. 
به نظر من یکی از کارهایی اس��ت که می تواند به ثبت تاریخ 
آن زم��ان کم��ک کن��د و کاش این کار خیلی زودتر ش��روع 
می ش��د قبل از اینکه ما خیلی از دوس��تانمان که خاطره های 
زیادی از آن دوران داش��تند را از دست می دادیم. به نظر بنده 
ای��ن کار کم��ک خواهد کرد به تاریخ نویس��ان که از حال و 
ه��وای آن زمان آگاهی بیش��تری بیابند و همین طور کمک به 
اینکه نسل جدید  را باارزش های ایثار و شهادت آشنا نمایند؛ 
و از طرفی  با نیازهای ایثارگران، این قشر ازجان گذشته بیشتر 
آشنا شویم. به نظرم این کار دارای اهداف ارزشمند و واالیی 
اس��ت. درمجموع این کار ارج نه��ادن و ترویج فرهنگ ایثار 

شهادت است.
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•  چگونه به جبهه رفتید؟

در خانواده ای مذهبی بزرگ ش��ده ب��ودم. قبل از اینکه تصمیم 
رفتن به جبهه بگیرم برادرم چند س��الی بود که در حال و هوای 
جبهه بود و خلبان بالگرد. در س��ال ۱۳۶۲ برادرم دچار سوختگی 
شدید شد و بالگردی که هدایت آن را به عهده داشت در نزدیکی 
زمین مورد اصابت موش��ک قرار گرفت، البته ایش��ان  خود را به 
بیرون از بالگرد پرتاب کرد اما دچار سوختگی شدید و آسیب در 
ناحیه ستون فقرات شده بود و دو عزیز بسیجی ایشان را از خاک 
عراق شجاعانه خارج کردند و تالش آن ها باعث شد که به دست 
عراقی ها اسیر نشود وزنده بماند بعدازآن به بیمارستان شیراز انتقال 
یافت و مورد معالجه قرار گرفت و در ستون فقراتش دو میله برای 
نگهداری ستون فقرات جایگذاری شد، جلوی پیشانی برادرم نیز 
به دلیل ضربه ناش��ی از س��قوط دچار خورد شدگی شده بود که 
ناچار ش��دند استخوان آن قس��مت را تخلیه کنند. در جای جای 
بدنش ماهیچه ها کنده شده و خالی شده بود؛ و به قدری جای آن ها 
عمیق بود که یک بار در پماد دارویی را دریکی از آن ها جاگذاشته 
بودند. ناچار برای ادامه معالجات به خارج کشور اعزام شدند؛ اما 
به هرحال ش��کر خدا ایشان زنده ماندند و وقوع این اتفاق باعث 

شد که من تصمیم بگیرم که به جبهه بروم.
ب��ا خان��واده ام قضیه رفتن به جبه��ه را در میان گذاش��تم و با 
مشورت برادرم تصمیم گرفتم از طریق ارتش به جبهه اعزام شوم 
و از همان جا بود که اعالم آمادگی من برای رفتن رسمیت یافت

 اواخر تابس��تان ۱۳۶۲ به کرمان برای گذراندن دوره آموزشی 
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اعزام ش��دم جزو نیروهای زمینی بودم. ق��درت تیراندازی قوی 
داشتم و به خاطر مهارت در تیراندازی مورد تشویق واقع می شدم. 
بع��دازآن به چذابه و ابوغریب اعزام ش��دم. در خط مقدم دغدغه 
دانشگاه رفتن و ادامه تحصیل را داشتم و یادم می آید که کتاب های 
شهید مطهری را با خود برده بودم و مطالعه می کردم. تقریباً حدود 
۲۰ ماهی در مناطق جنوب غربی بودم. ما می توانس��تیم هر ۳۰ یا 
۴۰ روز یک بار به مرخصی بیاییم تقریباً ۲۰ ماهی طول کش��ید و 
در این مدت من در عملیات ایذایی زیادی شرکت کردم. عملیات 
ایذایی عملیاتی بود برای فریب دش��من؛ یعنی دش��من را متوجه 

خود کنیم تا در نقطه ای دیگر عملیات واقعی صورت گیرد.
عملی��ات ایذایی خیلی س��خت تر بود در آن س��نگری وجود 
نداش��ت و باید به جل��و بروی و بعد از فریب دش��من به عقب 
برگردی و دش��من تمام توان خود را برای از بین بردن مهاجمین 

به کار می برد.
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•  چگونه مجروح شدید؟

در ادامه عملیات عاش��ورا بود که حضور داشتم و اغلب برای 
نگه داش��تن خ��ط فعالیت می کردی��م و حفظ خط��وط را انجام 
می دادیم، ازآنجایی که دشمن مناطقی را ازدست داده بود به دنبال 
جبران بود و ش��دت آتش حمله را افزایش می داد اصطالحی که 
ب��رای حمله عراقی ها در این موقع به کار می رفت "ش��خم زدن" 
بود. چون به صورت خطی نقطه به نقطه را می کوبید و جلو می آمد. 
آتشبار به صورت خطی بود و به سمت جلو، همه این کارها برای 
به دس��ت آوردن خط مقدم بود. عراقی ها ازنظر تجهیزات بسیار 

قوی تر از ما بودند.   
زمانی که مجروح شدم ادامه عملیات عاشورا بود، دقیق روزی 
ک��ه نوبت مرخصی داش��تم، فرمانده به من اص��رار می کرد که به 
مرخصی بروم و من می گفتم که دلم نمی آید که در این ش��رایط 
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بچه ها را تنها بگذارم هر چه اصرار کرد نپذیرفتم. بعد از مجروحیتم 
متوجه شدم که فرمانده خواب دیده به من ترکش خورده و شهید 

می شوم و دلیل اصرار زیاد به رفتنم را آن موقع متوجه شدم.
ش��ب بود قبل از اینکه نور ماه دیده ش��ود، برای اینکه به جلو 
برویم و کار را در زمان خودش و به موقع در زمان رؤیت ماه انجام 

دهیم کارهای اولیه انجام شد.
به س��مت مواضع عراقی حرکت کردی��م روی تپه های رملی 
ابوغری��ب حرک��ت می کردیم تپه های ش��نی که م��دام در حال 
جابه جایی بود درنهایت به جایی رسیدیم که دشمن را به وحشت 
بیندازیم، این عملیات نیز ایذایی بود یعنی برای فریب دشمن بود 
و قرار بود ما دش��من را متوجه خود کنیم تا عملیات در زمان و 

مکان تعیین شده انجام گیرد.            
باید صبر می کردیم تا س��مت دیگر و هدف اصلی آماده شود، 
دقیق یادم نیس��ت که شلیک از سمت ما بود یا عراقی ها سرانجام 
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یکی دو ساعت زودتر از موعد مقرر از حضور ما مطلع شدند و 
شروع به تیراندازی شدید کردند.

گاهی اوقات منور می زدند و همه جا به رنگ سرخ درمی آمد و 
در یک لحظه می شد تپه ها را دید. ما برای فریب دشمن رفته بودیم 
برای همین سبک رفت بودیم و تجهیزات دشمن بسیار زیاد بود. 
حمالت از سوی عراقی ها به حدی زیاد شد که دیگر نمی توانستیم 
آنجا بمانیم و باید برمی گش��تیم و درهرصورت مأموریت خود را 
که جلب توجه عراقی ها به سمت خودمان بود را انجام داده بودیم.
در موقع ش��روع عملیات، در اول صف بودم و موقع برگشت 
جزو نفرات آخر، همچنان تیراندازی به س��مت ما ادامه داشت و 
ش��لیک انواع خمپاره توپ صد و شش و تیر مستقیم تانک ادامه 
داشت. ناگاه خمپاره ای در کنار من منفجر شد و تیری به پای راستم 
اصابت کرد. شدت انفجار به حدی بود که مرا به سمت باال پرتاب 
کرد، گویا زمان متوقف ش��ده بود و من روی تشکی از هوا مانده 
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بودم، انگار تمام صداها در آن لحظه قطع شد و من معلق در زمین 
و آس��مان بودم و جالب تر از آن اینکه تنها صحنه ای که می دیدم 
قرص کامل ماه بود که در شب ۱۴ خود قرار داشت و بسیار زیبا 
بود، غیرازآن نه چیزی می دیدم و نه چیزی می ش��نیدم تنها بویی 
خوش به مشامم می رسید مثل بوی گل سرخ یا محمدی، لحظات 

بسیار خوب و دلپذیر آرامش بخشی بود.  
دوست نداشتم تمام شود، بعد زمین خوردم، احساس کردم که 
دیگر به انتهای خط رس��یده ام )اشهدم را خواندم ( ولی شهادت 
نصیبم نشد، هم رزمانم به سمت جلو می رفتند، در ابتدای دسته نیز 
انفجار رخ داده بود و جالب بود دوستی که مجروح شده بود مداح 
بود و با همان صدای زیبایش ناله می کرد. یکی از دوستانم باالی 
سرم آمد. ترسیده بود، می گریست و می گفت: " سلیمانی جان از 
پایت خون می رود حاال چه کنم ..."، نگاه کردم پایم غرق در خون 
بود. من به ایشان گفتم که چیزی نیست و درخواست کردم چفیه 
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ای که روی دوش��ش هس��ت به باالی زخم پایم ببندد تا جلوی 
خونری��زی ش��دید را بگیرد. به او گفتم که م��را رها کند و برود، 
داخل شیاری بودیم او مرا به قسمت عمیق تر انتقال داد، گفتم که 
برو چون اگر بخواهی من را ببری سرعتت کم می شود و آسیب 
می بینی، این حرف من گویا عکس جواب داد و دوس��تان دیگر 

نیز خود را باالی سر من رساندند و من را به عقب انتقال دادند.
زمانی که از منطقه عملیاتی در حال خروج بودیم، مرا پش��ت 
پاترول گذاش��تند که آن هم موردحمله واقع ش��د و دوباره مرا به 
ماش��ین دیگری انتقال دادند وارد اندیمشک ش��دیم )زمانی بود 
ک��ه عراق به اندیمش��ک حمله کرده بود و خالی از س��کنه بود( 
من را به بیمارستان صحرایی رساندند، چندساعتی در آنجا بودم 
و بعد به س��مت اهواز بردند چن��د روزی در اهواز بودیم ازآنجا 
وقتی به س��مت اهواز ما را می بردند عراقی ها ش��روع به شلیک 
موشک کردند و موشک از باالی سر ما عبور کرد و به چهارراهی 
دریکی از خیابان ها برخورد کرد که در این اتفاق تعدادی از مردم 
 ۱۳۰-C غیرنظامی به شهادت رسیدند. بعد از چند روز با هواپیما
من را به بیمارس��تانی در تهران انتقال دادند و مورد عمل جراحی 
قرار گرفت، تمامی این اتفاقات در برج ۵ سال ۱۳۶۴ اتفاق افتاد.

•  چگونه با جراحت کنار آمدید؟

گاهی اوقات درد به سراغم می آید اما مشکلی نیست و می سازم.
اگر خاطره ای از آن دوران به خاطر دارید برای ما بگوئید؟

زمانی که زخمی ش��دم دوستی که در قسمت های قبلی گفتم 
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که باالی س��رم آمده ب��ود و گریه زاری می ک��رد یک بار قبل از 
مجروحیتم مریض شده بود، وقتی می خواستم دارو تهیه کنم و 
برایش بیاورم باید از روی تپه های رملی عبور می کردم، تپه های 
رملی بسیار ش��بیه به هم بودند موقع بازگشت به جای اینکه به 
سمت نیروهای خودی بروم به س��مت نیروهای دشمن رفتم، 
نمی دانس��تم کجا هس��تم جالب این بود که برای اینکه به مکان 
اشراف داشته باش��م به باالی تپه رفتم و مورد شلیک عراقی ها 
قرار گرفتم آنجا بود که متوجه شدم مسیر را اشتباه آمده ام، دراز 
کش��یدم و غلتیدم خوشبختانه سمت درست را انتخاب کردم و 
خمپاره ها به آن سمت من یعنی سوی دیگر تپه برخورد کرد و 
فقط ش��اخه های درختچه ها روی سر من ریخت. صدای خرد 
ش��دن ش��اخه ها را به خوبی می ش��نیدم و البته من زنده ماندم. 
خوبی خمپاره این اس��ت که هنگام ش��لیک س��وت می کشد و 
شما متوجه می شوید کجا به زمین می خورد و می توانید تصمیم 
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بگیرید که به خیز بروی��د یا عکس العمل دیگری انجام بدهید؛ 
اما توپ مس��تقیم بالفاصله پس از ش��لیک بدون صدای سوت 
اخط��ار به زمین برخورد می کند. این اس��ت که قبل از هرگونه 

حرکتی کار خود را انجام می دهد.
یادم هس��ت روز دیگری روز ورود از چذابه به ابوغریب  ما 
در ابوغریب س��نگر نداشتیم و باید سنگر می ساختیم، عراقی ها 
متوجه فعالیت ما شده بودند و شروع به تیراندازی و شلیک انواع 
خمپاره و توپ مستقیم کردند ما هم مجبور بودیم لحظه به لحظه 
جابه جا شویم که گلوله به ما اصابت نکند و صحنه های جالب 
و خن��ده دار و هیجان انگیزی ب��رای ما بود از این همه حرکت و 

اینکه نمی دانستیم چگونه باید در این وضعیت سنگر بسازیم.
یک بار دیگر نیز یادم هس��ت که در خ��ط مقدم بودیم و که 
هواپیمای دش��من خط مقدم را مورد هدف قراردادند. هواپیما 
ش��روع به تیراندازی خطی کرد و به ما نزدیک می ش��د، من به 
اس��لحه خانه رفتم و یک مسلسل برداشتم که به سمت هواپیما 
ش��لیک کنم آماده شلیک شدم، اما دیدم که مسلسل گیرکرده و 
عم��ل نمی کند خودم را به پناهگاه رس��اندم، یکی از هم رزمانم 
که بسیار باهم صمیمی بودیم نیز آنجا بود آمد جلو و بازوهایم 
را گرفت و گفت نترس��ی، یک دفعه دیدم دس��ت های خودش 
می لرزد ولی به من دلداری می داد. وحشت واکنش طبیعی بدن 
بود که باعث می ش��د در برابر حمله واکنش نشان دهیم و باید 

آن لحظات را مدیریت می کردیم.
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•  طرز تفکر ایثارگران را چگونه می شود به نسل 
جدید انتقال داد؟

به نظر من بهتری��ن روش انتقال طرز تفکر ثبت خاطرات این 
عزیزان است چه در قالب داستان چه فیلم نامه انجام شود، این کار 
چند مزیت دارد با ایثارگران و طرز تفکر و مشکالتشان همین طور 
ارزش های آنان آش��نا می ش��ویم این ارزش ها را در معرض دید 
سایرین قرارمی گیرد  و باالخره باید مستنداتی وجود داشته باشد 
و تا این مستندات نباشد نسل های بعد نمی توانند چیزی را ترسیم 
کنند. به هرحال آیندگان و تاریخ نویس��ان در مورد سال های دفاع 
مق��دس و اعم��ال رزمندگان آن دوران قض��اوت خواهند کرد و 
اگر اطالعات کامل و درس��تی در اختیارشان قرار نگیرد نخواهند 

توانست به درستی قضاوت کنند.

•  تأثیرگذارتریـن افراد زندگی تان چه کسـانی 
بودند یا هستند؟

ب��رادرم و مادرم که دنی��ای مهربانی بود و امیدوارم که روحش 
همیشه در آرامش باشد.

•  بـرای سـالمتی روحـی و جسـمی خـود چـه 
می کنید؟

در هفته س��عی می کنم ورزش کنم شنا و پیاده روی را حتماً در 
هفته انجام می دهم این کارها برای س��المتی جسم مفید است اما 

برای سالمتی روح بیشتر مطالعه می کنم و قرآن می خوانم.
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•  بزرگ ترین آرزویتان چیست؟
آرزو می کن��م همه در س��المت کامل باش��ند و ب��ه هر آنچه 
می خواهند برس��ند و اینکه درراه راست باشیم و ان شاءاهلل بتوانیم 

راهی را که مورد رضایت خداوند است ادامه دهیم.

•  بهتریـن لحظه و دوران زندگی تان چه زمانی 
است؟

همان لحظه مجروح شدنم و آرامش خاصی که در آن لحظه بر 
من حاکم بود، شاید بهترین لحظات زندگی ام بود و بهترین دوران 
نیز زمانی بود که اولین اثرم با عنوان روی گل سرخ انتشار یافت.

•  حرف آخر؟

درراه ثب��ت خاطرات ایثارگران و انتقال آن به نس��ل های آینده 
کوشاتر باشیم



دکترعلی یوس�فی نژاد
رزمنده مدافع حرم و کارشناس 
برنامه ریزی در معاونت توسعه 

دانشگاه



باید دش�من را در همان خاک ریز اول 
زمین گی�ر کنی�م.

•  لطفًا خودتان را معرفی کنید؟
با درود بر روان پاک ش��هدای اس��الم به ویژه شهدای غریب 

دفاع مقدس
علی یوسفی نژاد هستم متولد سال ۱۳۴۶ در شهرستان املش 
از اس��تان گیالن. در خانواده ای متوس��ط ازنظر مالی و مذهبی 
بزرگ ش��دم ۳ خواه��ر و ۲ برادر دارم و فرزن��د اول خانواده 
هس��تم. خوشبختانه پدر و مادرم در قید حیات هستند. در سال 
۱۳۷۷ ازدواج کردم و یک پسر ۱۷ ساله به نام آقا مجتبی و یک 
دختر ۱۱ س��اله به نام زینب خانم دارم خانمم دبیر تربیت بدنی 
در وزارت آموزش وپ��رورش هس��تند؛ بنده  اکنون کارش��ناس 
مس��ئول برنامه ریزی در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی 
تهران هس��تم؛ و تحصیالتم را در رش��ته کارشناسی پرستاری 
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س��ال ۱۳۷۰ در دانش��گاه علوم پزش��کی گیالن و کارشناس��ی 
ارشد پرستاری با گرایش داخلی- جراحی را در دانشگاه علوم 

پزشکی ایران سال ۱۳۷۶ به اتمام رسانده ام.

•  چه اندازه سوریه را می شناسید؟

تا قبل از اعزامم، س��وریه نرفته بودم ول��ی ازنظر جغرافیایی 
می دانستم که جمهوری عربی سوریه در جنوب غربی آسیاست 
و جمهوری ترکیه همسایه شمالی، جمهوری اسالمی  عراق از 
ش��رق از س��مت جنوب با اردن و فلسطین و از سمت جنوب 
غربی با رژیم اش��غالگر و از غرب به دری��ای مدیترانه، متصل 
اس��ت. سوریه کشوری اس��ت که حدود بیست و چهار میلیون 

نفر جمعیت دارد و دارای ۱۴ استان است.
ازنظر مذهبی حدود ۷۴درصد جمعیت س��وریه را مسلمانان 
س��نی، ۱۳درصد علویان، ش��یعیان دوازده امامی و اسماعیلیان، 
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۱۰درصد مس��یحی و ۳درصد در وزی تشکیل می دهند. ازنظر 
قومیتی هم اعراب بیش از ۹۰درصد جمعیت سوریه را تشکیل 
می دهند در کل کش��ور سوریه ۲ شهرک نبل و الزهرا در شمال 
حلب و دو ش��هرک فوعه و کفریا در ش��مال ادلب شیعه نشین 

هستند.
  

•  سوریه در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟

بخش قابل توجه ای از جمعیت کش��ور سوریه به کشورهای 
مجاور یا اروپایی یا پناهنده شده اند یا مهاجرت کرده اند برخی 
از آن ها در اردوگاه های موقت اسکان داده شده اند عماًل اقتصاد 
کشور که بر مبنای کشاورزی-نساجی-تجارت بوده فلج است. 
همه اس��تان ها کم وبیش درگیر جنگ هس��تند. امنیت به مفهوم 

واقعی و قابل ملموس ضعیف است.
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•  چگونه با مفهوم مدافع حرم آشنا شدید؟

خیلی وقت است که عضو کانال تلگرامی مدافعان حرم هستم 
و خبرهای س��وریه و مدافعین را رصد می کنم س��وریه برای من 
اهمیت داشت به این خاطر که گروه تکفیری تنها به سوریه قانع 
نیستند و در فکر گرفتن عراق هستند و اگر عراق را بگیرد حتمًا 
به س��مت ایران نیز خواهند آمد. س��وریه خاک ریز اول ماست و 
خاک ریز دوم در عراق اس��ت. باید دش��من را در همان خاک ریز 
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اول زمین گیر کنیم.
همان ط��ور که حضرت آقا  فرمودند اگر ش��هدای مدافع حرم 
نبودند امروز در همدان و کرمانشاه باید با دشمن بجنگیم. منتهی 
هم وطنان طوری زندگی می کنند که کمتر این احس��اس به آن ها 
منتقل ش��ده اس��ت. این امر امروز بین مردم تقریباً جاافتاده است 
که اگر کس��ی به عنوان مدافع حرم و باانگیزه مبارزه رفته اس��ت 
درواقع به امنیت کش��ور و همه ش��هروندان جامعه  ایرانی بدون 
در نظر گرفتن هر آیینی کمک کرده اس��ت. ی��ک مدافع درواقع 
یه جوری مدافع حفظ موقعیت های اجتماعی بسیاری از مشاغل 
اداری-صنوف، کسبه و سایر اقشار نیز هست اگر می بینیم درآمد 
کالن بسیاری از آقایان در این منطقه طوفان زده خاورمیانه در کمال 
آرامش جریان دارد این در س��ایه خدمات ارزشمند مدافعان حرم 
است خدای ناکرده اگر دشمن به شهرهای ما وارد شود این امنیتی 
که عرض کردم کسی نخواهد داشت. باالترین رسالت و دغدغه 
مدافعان صیانت از ارزش هاست مابقی تابع اند. چون صد آید نود 

هم پیش ماست.

•  انگیـزه شـما بـرای رفتن بـه سـوریه به عنوان 
مدافع حرم چیست؟

اینم در راستای تداوم ۸ سال دفاع مقدس است. فرقش اینه که 
جوانان ما با بصیرت تر شده اند صاحب تحلیل عمیق تر شده اند. 
منتظر حضور دش��من در همدان و کرمانشاه نمی مانیم. پاسداری 
از دین و ارزش ها خط قرمز ماست دین همه وجود و حیثیت ما 
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است. هرکس به وظیفه خود عمل می کند.
 •  نحوه اعزامتان به چه صورت بود؟

اواخ��ر فروردی��ن ۱۳۹۵ رفتم و فرم اعزام به س��وریه را پر 
کردم )بیمارس��تان بقیه اهلل بخش امداد پزشکی(. چون سال ۹۴ 
به عن��وان امدادگر در اربعین به کرب��ال رفته بودم گفتم که دارم 
میرم کربال و تا زمانی هم که برگش��تم مادرم فکر می کرد که از 
کرب��ال آمده ام، اما خانواده خودم همس��رم و دو فرزندم و یکی 
از برادرانم که خودش��ان هم جانباز هس��تند می دانس��تند که به 
س��وریه می روم و نظرشان این بود که نروم ولی من برای رفتن 
مصر بودم، به خانواده ام اعالم کردم که می روم و زمانش بیشتر 
از س��فر کربالی پارسال اس��ت، مخالفت شدیدی نکردند ولی 
کمی ناراح��ت بودند و نگران این بودند که نکند بروم و دیگر 
برنگردم. من آثار گرفتگی را در صورت پسر و دخترم می دیدم، 

ولی خوب من تصمیمم را گرفته بودم.
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 •  نحوه رفتنتان به چه صورت بود؟
تقریب��اً ۱۵ م��رداد بود که تماس گرفتند و گفتن��د که آیا برای 
اع��زام آمادگی دارید؟ و من هم آمادگی خ��ودم را اعالم کردم و 
آن ها گفتند که ۱۹ مرداد باید اعزام ش��وید. خیلی کار داشتم باید 
ش��یفت هایم را جابه جا می کردم تقریباً همه را در جریان قراردادم 
و به صورت رس��می اعالم کردم که عازم سوریه هستم. ۱۹ مرداد 
شب حدود ساعت ۲۱:۳۰ از فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 
به س��مت دمش��ق پرواز کردیم. ۸ نفر بودیم سایر دوستان هم از 

حوزه پزشکی بودند و همه ما به عنوان امدادگر اعزام شده بودیم.

 •  شـرایط ارائـه خدمـت در سـوریه چگونـه 
بود؟ کجا مسـتقر شـدید؟ چند نفر بودید؟ برنامه 

روزانه تان به چه صورت بود؟
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داخل فرودگاه یک هتل هست به نام ساختمان شیشه ای، ساعت 
۲۴ شب وارد ساختمان شدیم و به ما اعالم کردند که فردا ساعت 
۸:۳۰ برای زیارت حضرت رقیه و حضرت زینب علیهماالس��الم 
مشرف می شوید. هماهنگی های اولیه از سوی دوستان سوری به 
دلیل وجود ناامنی قباًل انجام گرفته بود. ساعت هشت و نیم صبح 
فردای آن روز ابتدا به س��مت حمیدیه برای زیارت س��یده رقیه 

فرزند اباعبداهلل حسین علیه السالم حرکت کردیم. 
۲ س��اعت در آنج��ا ماندیم و بعدازآن به س��وی زینبیه حرکت 
کردیم در طول مس��یر با خودم گفتم که ام��کان دارد این آخرین 
باری باشد که به این مکان مشرف می شوم برای همین یک زیارت 
به نیابت همه دوس��تان، مؤمنین و مؤمنات و مس��لمین، مسلمات 
حتی کلیه مخلوقات خداوند سبحان چه در زنجیره حیات فعلی و 
زنجیره های گذشته و آینده انجام دادم ۲ ساعتی هم در جوار ضریح 
بی بی حضرت زینب ام المصایب س��پری کردیم بعد به ساختمان 
شیشه ای برگش��تیم ۶ نفر قرار شد به حلب اعزام شویم ۲ نفر در 
دمشق ماندند از فرودگاه دمشق تا فرودگاه حلب با هواپیمای باری 
جابه جایی را انجام می دهند همراه با ما تجهیزات بود که با همان 
هواپیمای باری منتقل می ش��د. ۱ س��اعتی زمان برد تا به فرودگاه 
حلب در نیرب رس��یدیم. وقتی رسیدیم، فرودگاه تقریباً خاموش 
بود به دلیل اینکه تا چندی پیش در اشغال مسلحین بود گروه هایی 
که در سوریه می جنگند بر ضد دولت سوریه )داعش و مسلحین( 
هس��تند. جبهه النصره وداعش و ارت��ش آزاد قوی ترین گروهای 

معارض هستند جبهه النصره در جنوب حلب متمرکز بودند.
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روزهایی به بلندای تاریـخ

وقتی به فرودگاه رس��یدیم ماشینی آمد و ما را به محله خانات 
در جن��وب حلب و ازآنجا به منطقه عبطی��ن منتقل کرد در آنجا 
ساختمان مخابراتی بود که عماًل استفاده ای از آن نمی شد و خالی 
بود قبل از اینکه ما برویم دوستان آنجا را تجهیز کرده بودند اسم 
آنجا مستشفی عامر گذاشته بودند، عامر کعیکاتی که یک امدادگر 
س��وری بود در آن منطقه شهید شده بود. برنامه  کاری به صورت 
شیفت های ۳ ساعته بود گروه کاری  شامل: سه تیم ایرانی-سوری 

و فاطمی بودند.
تیم ایرانی ش��امل یک ج��راح، یک متخصص بیهوش��ی، دو 
تکنسین بیهوش��ی، دو تکنسین اتاق عمل ۳ پرستار و متخصص 

طب اورژانس و گاهی یک نفر به عنوان پزشک عمومی داشتیم
 گروه س��وری شامل یک جراح، ۴ پرس��تار نوعا " اهل نبل و 
الزهرا بودند. هر ش��یفت معموالً" یک ایرانی، یک سوری و یک 
کمک بهیار از فاطمیون در اورژانس حضور داش��تند و همیش��ه 
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جراح مقیم وجود داشت و رزیدنت های جراحی از ایران به آن ها 
گاها" اضافه می ش��دند. در عامر ۲ اتاق عمل هم داش��تیم. پشت 
س��اختمان بیمارس��تان صحرایی با حدود ۶۰ برانکارد آماده ارائه 

خدمت به مجروحین تدارک دیده بودیم.
من از ۱۹ مرداد تا ۹ مهرماه آنجا بودم که جمعاً ۵۲ روز می شد. 
قرار ب��ر این بود که ۴۵ روز آنجا باش��یم باید برای ما جایگزین 
می آمد لذا قدری بیشتر ماندم. در آنجا تلفن ثابت طراحی شده بود 

که بتوانیم مستقیم با ایران صحبت کنیم
روی درب ورودی مستشفی عامر با یک کاغذ معمولی نوشته شده 
بود که مالک ما، پالک ماس��ت نه ملیت ما )جمله زیبایی بود که 
جلب توجه می کرد(. ما در عامر ۴ تخت تریاژ داشتیم و زمانی که 
عملی��ات هم نبود به مردم عادی س��رویس می دادیم. زمانی که ما 
وارد س��وریه شدیم شهر حلب در محاصره مسلحین بود و محل 

استقرار ما عماًل در پشت مسلحین ازلحاظ موقعیتی قرار داشت
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 •  لطفًا برای ما خاطره ای از آن لحظات تعریف 
کنید؟

واقعیت آن اس��ت که وقتی در محی��ط نظامی قرار می گیرید 
هی��چ روز عادی نداری و همه روزها خاطره اس��ت از وقتی که 
پایم را در مستش��فی عامر گذاش��تم از دیدن آن ش��عار جالب 
گرفت��ه که نش��انه وحدت آفرینی بود. تا زمان��ی که داخل اتاق 
تری��اژ رفتم یک میزی بود و پش��ت آن میز نوش��ته بود آمده ام 
تا انتقام س��یلی زه��را بگیرم این ها جمالتی ب��ود که واقعًا یک 
انسان مسلمان را تحت تأثیر قرار می داد. مستشفی عامر کوچک 
بود حتی سرویس های بهداشتی به شکل صحرایی طراحی شده 
بودند و دوستان که می خواستند استحمام کنند منتظر می شدند 

نور آفتاب آب تانکر را گرم کند.
محی��ط آنجا طوری بود که به اعتق��اد من چکیده ای از بهترین 
جوان های کش��ور آنجا بودند. بس��یار مؤمن، بسیار کاری، بسیار 
بااخ��الق و با بصیرت بودند، آدم یاد اوصاف بهش��تیان می افتد، 
محیطی بس��یار دوس��تانه و صمیمی بود و وقتی عملیات شروع 
می ش��د جدا از ش��یفت هم��ه می آمدن��د و در اورژانس فعالیت 
می کردند س��عی می کردی��م تمام نمازهای یومی��ه را به جماعت 

بخوانیم و اصوالً این کار را در پشت بام عامر انجام می دادیم.
وضعیت اقتصادی مردم آنجا مناسب نبود و نیروهای مقاومت 
برخی روزها روزه می گرفتند و داوطلبانه غذاهای خود را به مردم 

می دادند یعنی عالوه بر ویزیت، دارو: غذا هم می دادند.
اکثر رزمنده هایی که به ما مراجعه می کردند یک برچسبی روی 
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سینه هایشون بود با عبارت کلنا عباسک یا زینب )همه ما عباس 
توییم ای زینب(.

یک اتفاقی که برای من جالب بود اینکه یک شب در عملیات، 
جوانی از نجبا )حیدریون عراقی( آوردند. ایشان آسیب شدیدی 
دی��ده بود و مجبور ش��دند پای��ش را قطع کنند و ب��ه نقاهتگاه 
برگرداندند، جوان دیگری باالی سرش بود و دائماً ذکر می گفت، 
یکی از دوس��تان پرسید چرا این قدر ش��کر می کنی، گفت اینکه 
پاش قطع ش��ده برادر من اس��ت و اینکه درراه اعتقادش پایش را 

ازدست داده افتخار خانواده ماست.

 •  مزایا و معایب حضور ایران در کشمکش های 
کشورهای اسالمی منطقه چیست؟

به اعتقاد خودم حضور ما در س��وریه یا هر کش��ور دیگری 
چن��د مزیت دارد یکی از آن ها که خیلی مهم اس��ت ایجاد یک 
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تشکیالت نظامی از جوانان کشورهای اسالمی است: صابرین و 
فاتحی��ن )ایرانی ها(، فاطمیون )افغان ها(، حیدریون )عراقی ها(، 
زینبیون )پاکس��تان( و حزب اهلل )لبنانی ها( و س��وری اس��ت و 
کسی را در س��وریه پیدا نمی کنید که نداند از کدام تیپ است، 

مقرش کجاست و هویتش معلوم است.
ام��روز اگر قائله س��وریه پایان یابد و در ه��ر جای دیگر از 
کشورهای اسالمی مشکل مش��ابه ای به وجود آید، این ارتش 
اس��المی می تواند در آنجا حاضر ش��ود و همان هدف دفاع از 
دی��ن را دنبال کند؛ و این اتحاد مس��لمان ها از چندین کش��ور 
مختلف را نش��ان می دهد. اآلن صاحب تشکیالت شبه نظامی از 

جوانان غیرتمند کشورهای اسالمی هستیم.
مزیت دوم این است امروز سوریه خاک ریز اول دفاع مقدس 
ما اس��ت و اگر آن را از دس��ت بدهیم عراق از دس��ت خواهد 
رف��ت و بعدازآن باید در ایران بجنگی��م در این صورت هزینه 

بسیار سنگین تری را باید متحمل شویم.
اگر وارد ایران بشوند پاالیشگاه ها، سدها و امکانات ما آسیب 
خواه��د دید و مهم ت��ر از همه این ها امنی��ت، آرامش مردم در 
معرض تهاجم دش��من قرار می گیرد. به جرئت می توانم بگویم 
حض��ور ای��ران کمک بس��یار بزرگی اس��ت و اگر ای��ران نبود 

سوریه ای هم نبود. اگر سوریه نباشد عراق هم نیست.
به راس��تی نعمت امنی��ت بزرگ ترین نعمت اس��ت خداوند 

سبحان را بابت این نعمت بزرگ شاکریم.
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 •  آیا شـما بـرای رفتن به سـوریه پول دریافت 
می کنید؟

صادقانه عرض می کنم من ک��ه به عنوان یک مدافع حرم رفتم 
عید قربان ۵۰ دالر به عنوان عیدی به همه ما دادن و وقتی داش��تم 
برمی گشتم ۱۷۲ دالر  در ساختمان شیشه ای به من دادند که فکر 
کنم حدود ۵۰۰ یا ششصد هزار تومان باشد. یکی از دوستان هم 
می گفت، از من هم شماره حس��اب گرفته اند اما یک سال گذشته 

واریزی انجام نشده است. 
 

 •  آیا ایران به میل و دلخواه خود درگیر می شود 
یا سیاسـت های استکبار جهانی ما را ناخواسته به 

این سمت می کشاند؟
شاید هردوی صحیح باشد، ما با میل خودمان می رویم، داوطلبانه 
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می رویم، چون می خواهیم از کشور و دینمان دفاع کنیم درست همان 
۸ سال دفاع مقدس و حضور ما در سوریه کاماًل اختیاری و عاقالنه 
است. استکبار همه توطئه ها و نقشه هایش را می چیند که ما را درگیر 
کند. آن ها فکر همه چیز را کرده اند و وقتی می شنویم چند مسلمان در 
یکجا کشته می شوند در وهله اول باید بپذیریم که مسلمانی کشته شده 
و از طرف دیگر تبلیغات می کنند چه بی رحمانه مسلمانان همدیگر 
را می کشند و متأسفانه تااندازه ای در رسانه های شیطانی خود موفق 
هم ش��ده اند تا مس��لمانان را به جان هم بی اندازند و س��عی دارند 
وجهه اسالم را خدشه دار کنند؛ رأس توطئه صهیونیست ها هستند و 
با راه اندازی جنگ تجارت اسلحه می کنند ایران حضورش در سوریه 

با بصیرت است، ان شاءاهلل ما در آستانه پیروزی هستیم.

 •  حرف آخر؟
برادرانی که رفتند و به صورت غریبانه، مظلومانه شهید شدند، 
رهبران اجتماع مس��لمانان هس��تند. یک جوان مسلمان )شیعه یا 
سنی( درراه دفاع از دین رفته، جنگیده تا امنیت بالد اسالمی حفظ 
ش��ود تا دین از تعریف مصون باشد. ما هم اکنون داریم در کمال 
امنیت اینجا زندگی می کنیم این امنیت مدیون خون شهدای غریب 
ما در سوریه است و نباید به حقانیت و درستی این کالم شک کرد. 
واقعیت اینه امام زمان س��رباز می خواهد. همه مون سربازیم یکی 
در س��نگر کارگری یکی در سنگر مدرسه یکی در سنگر دانشگاه 
هرکس��ی که به کاری در هرجایی مشغول هست اون سرباز امام 

زمان است سرباز فقط و فقط گوش به فرمان فرمانده است.



دکترحس�ین پر موزه 
  یسبیسبیبیب دیلقق صثب سثبلبیل 
بس��بیز  یسبیس��بیبیب دیلقق صثب 
سثبلبیل بس��بیز  یسبیسبیبیب دیلقق 
صثب سثبلبیل بس��بیز  یسبیسبیبیب 
بس��بیز   دیلق��ق صث��ب س��ثبلبیل 
یسبیس��بیبیب دیلقق صثب سثبلبیل 

بسبیز



دوران جن�گ و منطق�ه بهتری�ن دوران ب�ود

لطفًا خودتان را معرفی کنید؟ 
حسین پر موزه هستم متولد ۱۳۴۷ اصالتاً خراسانی هستم و در 
شهرستان چهاردانگه بزرگ ش��دم. متأسفانه پدر و مادرم در قید 
حیات نیستند. ۴ برادر و ۱ خواهر هستیم. در سال ۱۳۷۵ ازدواج 
کردم و ۱ دختر و ۲ پس��ردارم. در حال حاضر نیز مسئول بخش 

تلفن خانه بیمارستان فارابی هستم.

کجـا  در  را  راهنمایـی  و  ابتدایـی  دوران 
گذرانده اید؟

دبس��تانم را در چهاردانگه در مدرسه سردار جنگل گذراندم و 
راهنمایی و دبیرستانم را نیز در همان شهر به پایان رساندم.
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چگونه به جبهه رفتید؟
۱۷ س��الم بود که می خواس��تم به س��ربازی بروم چون به سن 
قانونی نرس��یده بودم آن س��ال نرفتم و در تاریخ ۱۳۶۶/۱/۱۸ به 
جبهه اعزام شدم. دوران آموزشی را در بیرجند گذراندم و بعدازآن 

به لشکر ۶۴ ارومیه پیوستم.
از طری��ق ارتش به جبهه اعزام ش��ده ب��ودم. دو ماهی در خود 
ارومی��ه بودم و در آنجا آموزش مین یابی یا به اصطالح تخریبچی 

را گذراندم و بعدازآن پیرانشهر منطقه حاج عمران اعزام شدیم.
  ح��دود ۱۱ ماه��ی در خود منطقه بودم و در قس��مت پارک 
موتوری گردان ۱۶۲ انجام وظیفه می کردم در آنجا مسئول سوخت 

خودروها بودم.

چگونه مجروح شدید؟
 من در تاریخ ۱۳۶۷/۴/۲۲ مجروح شدم.

ما یک جابه جایی داش��تیم. همزمان با امضای قطعنامه دس��تور 
عقب نشینی داده شد تقریباً در آن موقع ۱۵ کیلومتر در خاک عراق 
بودیم. عقب نش��ینی کردیم و در لب مرز مستقر شدیم. از طرفی 
عملیات مرصاد شروع ش��ده بود و عراق به خاطر عقب نشینی ما 

شروع به پیشروی کرده بود و به پیرانشهر نزدیک شده بود
منطقه حاج عمران خیلی وس��یع اس��ت و تیپ در آنجا مستقر 
بود. دو روز از استقرار من در لب مرز نگذشته بود که من مجروح 

شدم
اگر اش��تباه نکنم ۷ یا ۸ نفر بودیم که باهم بودیم وقتی شرایط 
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بحرانی ش��د فرمانده به ما گفت که به س��نگرها بروید، شروع به 
دوی��دن کردم در چند متری س��نگر بودم که دی��دم یک خمپاره 
کنارمان اصابت کرد و گردوخاک زیادی به آس��مان بلند شد. من 

فقط متوجه صدا و گردوخاک شدم.
 آمدم که از جایم بلند ش��وم و به س��نگر بروم که متوجه شدم 
پایم نیس��ت. اعصاب حس��ی پای��م از بین رفته ب��ود و من فکر 
می کردم که پایم قطع شده ولی پای من قطع کامل نشده بود و به 
پوست واستخوان آویزان بود و آن قدر خم شده بود که به زیر بدنم 

رفته بود و من نمی توانستم آن را ببینم.
وقتی بچه ها من را بلند کردند تازه متوجه شدم که پایم به صورت 
کامل قطع نشده است. خوشبختانه پایم را قطع نکردند. زمانی که 

مرا به بیمارستان صحرایی پیرانشهر منتقل کردند از هوش رفتم.
ب��ا آمبوالنس مرا به ش��هر ارومیه بردند یک ش��ب را در آنجا 
گذراندم. بعدازآن به تبریز اعزام ش��دم و ۸ روزی در بیمارس��تان 
ش��هدای تبریز بستری بودم. دو بار عمل جراحی روی من انجام 
شد. خانواده از مجروحیتم اطالع نداشتند. به تهران اعزام شدم و 

۷ ماهی در بیمارستان شفا یحیاییان بستری بودم.  
 ۱۸ بار عمل روی پایم انجام ش��د و به دلیل عفونت شدید تا 
مرز قطع شدن هم پیش رفت اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. بعد 
از آن نیز چند باری در بیمارستان امام خمینی و خاتم االنبیا برای 

انجام درمان بستری شدم.
طول مدت درمانم تقریباً زیاد بود و ۳ سالی با عصا راه می رفتم؛ 
و در این ۳ سال هرروز به بیمارستان شهدای یافت آباد می رفتم و 
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پانس��مان انجام می دادم. من زانوهایم را به کلی ازدست داده بودم. 
بعد از التیام زخم هایم اس��تخوان ها را بدون زانو روی هم فیکس 

کردند. در حال حاضر زانو ندارم و نمی توانم پایم را خم کنم.

 آیا با مجروحیت کنار آمده اید؟
دیگر با وضع موجود کنار آمده ام تنها مشکل که وجد دارد این 

است که همیشه باید پایم دراز باشد.

لطفاً خاطره ای از آن زمان برای ما بگوئید؟
در آن زمان با مهران مهام هم رزم بودم و ایش��ان منشی بودند و 
اطالعات را ثبت می کردند. بعد از مجروحیت، من جزو شهیدان 
ثبت شده بودم و ۳ ماه بعدازاینکه با آقای مهام تماس گرفتم متوجه 

شدند که من زنده ام و برای من خیلی جالب بود این مسئله.

چگونـه می توان فرهنـگ ایثارگری را به نسـل 
سوم منتقل کرد؟

از طریق ش��ناخت افراد با اس��تفاده از رس��انه ها، کتاب، ثبت 
خاطرات و اینکه سعی کنیم ایثارگران را به درستی معرفی کنیم و 

نسل جدید را با اهدافشان آشنا کنیم

برای سالمتی روحی و جسمی چه می کنید؟
من کاًل آدم ش��ادی هس��تم اما به دلیل وضعیت جسمانی زیاد 
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نمی توانم ورزش کنم

ورزش موردعالقه تان چیست؟
به پینگ پنگ عالقه زیادی دارم

بهترین دوران زندگی تان چه دورانی بود؟
دوران جن��گ و منطقه بهترین دوران ب��ود. اکثر اوقات یاد آن 
روزها می افتم، روزی نیست که از آن دوران یاد نکنم همه بی ریا 

و خالص و برای یک هدف تالش می کردند.

حرف آخر
برای همه انسان ها و فرزندان خودم آرزوی خوشبختی دارم



  عل�ی صادقی�ان
 تهی��ه و پخ��ش فیلم هایی 
درزمینه دفاع مقدس، تعریف 
خاط��رات و نمایش تالش و 
کوش��ش رزمندگان می تواند 
در نشر فرهنگ ایثار شهادت 

مؤثر واقع شود.



برای آش�امیدن از برف روی کوه اس�تفاده 
می کردی�م

 آقای صادقیان: تهیه و پخش فیلم هایی درزمینهٔ دفاع مقدس، 
تعریف خاطرات و نمایش تالش و کوشش رزمندگان می تواند در 

نشر فرهنگ ایثار شهادت مؤثر واقع شود.
منطقه  در  یافته  رشد  مذهبی  خانواده  در  است  لنگرود  متولد 
عملیاتی کربالی ۵ مسئول پست امدادی بوده در عملیات کربالی 

8 مجروح شد

لطفًا خودتان را معرفی کنید.  
علی صادقی��ان متولد ۱۳۴۶ در یک خانواده مذهبی در ش��هر 
لنگرود. متولد ش��دم فرزند اول خانواده هس��تم. دوران ابتدایی و 
راهنمایی در روستا بودم و تا سیکل درس خواندم اکنون مسئول 
حراست درمانگاه اکبرآبادی در نواب صفوی هستم... ۵ خواهر و 

یک برادر دارم. همه تحصیالت عالیه و دانشگاهی دارند.
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چی شد که تصمیم گرفتید به جبهه بروید؟
در سال ۱۳۶۴ و در سن ۱۹ سالگی به سربازی رفتم که مصادف 
شد با عملیات کربالی ۵. دوره آموزشی را در گیالن غرب بودم. 
بعد دوره آموزش��ی ب��ه خط مقدم اعزام ش��دم. از ابتدا تا انتهای 

سربازی همه را در منطقه بودم.

چطور به جبهـه رفتید؟ وقایـع آن زمان را بیان 
کنید.

ابتدا بعد از طی دوره آموزشی به جبهه جنوب اعزام شدم. ابتدا 
به اهواز رفتم، من آش��نایی چندانی با ام��ور درمانی و امدادگری 
نداش��تم، من را به بهداری فرستادند و یک مدت کوتاهی حدود 
۴۵ روز در اه��واز آموزش مختلف از قبی��ل رگ گیری و حمل 
بیمار و تزریقات و... دیدیم و سپس ما را به شلمچه اعزام کردند. 
در منطقه عملیاتی کربالی ۵ بیابان، خاک ریزهای بلند و سه متری 
و موانع زیادی وجود داش��ت. توپ خانه دش��من هم دائمان کار 

می کرد.  
 من را به عنوان مس��ئول پست امداد انتخاب کردند. در اتاقکی 
که آهن کشی ش��ده بود و خاک بسیاری روی آن ریخته بودند و 
برق هم نداش��ت. یک موتوربرق وجود داشت زمانی که مجروح 
می آوردن��د. موتوربان موتوربرق را روش��ن می کرد. تا ما بتوانیم 
مجروحان را درمان کنیم. مجروحان جراحت های متفاوت داشتند. 
قطع ش��دن دس��ت وپا و ترکش خوردن در قسمت های مختلف 
بدن را ش��امل می ش��د. بیش��تر دلیل مجروحیت ها براثر اصابت 
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خمپ��اره نزدیک برد مثل خمپاره ۶۰ بود. خمپاره های نزدیک برد 
خمپاره هایی اس��ت که از نزدیک می زنند، سوت ندارند و قبل از 

انفجار نیرو متوجه آن ها نمی شود.
اولین مجروحی که آوردند با خمپاره آسیب دیده بود، موج او را 
گرفته بود و ترکش بسیاری در بدنش بود. کاری نتوانستیم انجام 
دهی��م فقط نفس مصنوعی دادی��م و به عقبه که اورژانس یا زهرا 
)س( وجود داش��ت، منتقلش کردیم. مسافت محل استقرار ما تا 
اورژانس یا زهرا )س( حدود حدفاصل دانشگاه تا چهارراه نواب 
بود. در میان راه سه راهی قرار داشت که در آن زمان به آن سه راه 

مرگ می گفتند و اآلن به آن سه راه شهادت می گویند.  
 عراقی ه��ا دید کام��ل به این منطقه داش��تند، دیدبان های آنجا 
۳۰ متر ارتفاع داش��ت با دوربین خرگوش��ی کاماًل مش��رف بوده 
و به ش��دت آنجا را می زدن و کس��ی جرئت نمی کرد روز روشن 
ازآنجا عبور کند. ما بیمار را از این منطقه عبور دادیم. پزش��ک ها 
س��ریعاً احیا کردن ولی بعداً شنیدم شهید شد. در منطقه روزهای 
معمولی دائماً از این مجروح ها داشتیم. من در مناطق مختلف بودم 

و تا نزدیک استان سلیمانیه عراق هم رفتم.
م��ا ۱۵ روز در جبهه بودیم و یک هفته در اهواز یا خرمش��هر 
استراحت می کردیم. آنجا هوا بسیار گرم بود و برای حفظ نمک 
و ام��الح بدن به ما قرص های نم��ک می دادند. تا نمکی را که به 
علت تعریق زیاد دفع می شد تأمین شود. هفته بعد زمانی که برای 
استراحت به عقب آمده بودم. به من گفتند که الزم نیست بروی به 
شلمچه و باید به ایالم غرب اعزام شوی. برای انجام عملیات در 
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غرب با بچه های س��پاه حرکت کردیم شب در سنندج در پادگان 
سپاه ماندیم. از سنندج به بانه رفتیم یک شهر کوچک بود از بانه 
به سمت مقر یا علی حرکت کردیم. از تونلی که حدود ۲ کیلومتر 
ط��ول آن بود حرک��ت کردیم، در محل عملی��ات کردهای کمله 
بودند. ازآنجا باید با طی مسیر پرپیچ وخم به باالی کوه می رفتیم. 
در مسیر راننده راه را اشتباه رفت و در دل عراقی ها رفتیم. آن ها هم 
نمی دانستند ما عراقی هستیم یا ایرانی. بعد با مشقت زیاد دوباره 
راه را پیدا کردیم و برگشتیم... به پایگاه امدادی اصلی رسیدیم که 
در آن بالگرد وجود داشت. درواقع آنجا استان سلیمانیه عراق بود. 
دو روز آنج��ا بودیم. بع��د دو روز ازآنجا باالتر رفتیم تا جایی که 
دیگر ماشین امکان حرکت نداشت و ازآنجا به بعد پیاده رفتیم و 
مهمات و غذا را با قاطر باال می بردیم. به خط مقدم رسیدیم بین 
ما و عراقی ها دره خیلی عظیمی وجود داشت که عبور از آن میسر 
نبود. ما هیچ عکس العملی نداشتیم چون ادوات ما در آنجا نبود و 

امکان جنگ نداشتیم.
دو س��ه شب بعد زمانی که نیروهای گشتی ما در حال شناسی 
جبهه عراقی ها بود آن ها متوجه حضور ما شدند و درگیری بین ما 
و عراقی ها به وجود آمد. عراقی ها به دنبال دور زدن ما بودند که 
نتوانستند. عصر آن روز با هواپیماها از باالی سر ما تصویربرداری 
می کردن��د. جایگاه مقر ما مش��خص ش��د و با ش��لیک دقیق در 
سنگرهای ما، چند شهید دادیم. سریع سنگرها را تغییر دادیم ولی 
چند س��نگر را خالی گذاشتیم که به اش��تباه بیفتند. من حدود ۳۵ 
روز آنجا بودم، در آنجا برای آش��امیدن از برف روی کوه استفاده 
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می کردیم. بعد از یک مدت استراحت رفتم. در ایالم مجدداً به من 
گفتند به جبهه جنوب اعزام شوم؛ بنابراین به خرمشهر رفتم بعد 

۱۵ روز مجدداً من را به مهران بردند.
 ۵ کیلومتری مهران امام زاده ای وجود داشت که عراقی ها ازآنجا 
به ما تیراندازی می کردند. منطقه مهران چند بار بین ایران و عراق 
ردوبدل شد. تانک های T ۷۲ که تجهیزات زیادی داشت و با هر 
آرپی جی منهدم نمی شد به ما حمله کردند با شلیک تانک موج مرا 
گرفت و من به عقب منتقل ش��دم. دو هفته در مقر بودم. مجدداً 
به اهواز اعزام ش��دم. به گردان فتح رفتم و به فرماندهان گروهان 
به عنوان کمک پزش��ک گروهان معرفی شدم. شب عملیات شام 
آخر را خوردیم. س��یب زمینی خردش��ده و نان خش��ک بود و به 
س��مت شلمچه رفتیم. سازمان دهی صورت گرفت و وظایف هر 
فرد مشخص ش��د. چند نفر مسئول زدن منورها شدند که امکان 
مش��خص ش��دن آرایش نیروها وجود نداش��ته باش��د. عملیات 
کربالی ۸ ش��روع شد عملیات سنگینی بود و در همین عملیات 
من مجروح شدم و ترکش خوردم. فرمانده عملیات در ابتدا با تیر 
مس��تقیم عراقی ها شهید شد. کانال توسط عراقی ها پر از مانع بود 
که جلوی پیشروی ما را بگیرد؛ اما بچه های تخریب زودتر اقدام 
کرده و مسیر را بازکرده بودند. بسیاری از بچه ها شهید و مجروح 
شدند. من در این عملیات با خمپاره مجروح شدم و تیر مستقیم 
به ناحی��ه گردنم اصابت کرد. تا ۴۸ س��اعت در منطقه اورژانس 

الزهرا بستری بودم.
ترکش ناحیه گیجگاه، پش��ت و ش��انه ام اصاب��ت کرده بود که 
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ترکش پشت ش��انه را درآوردند ولی ترکش در گیجگاهم هنوز 
هس��ت. به خرمش��هر منتقل ش��دم. ۲۰ روزبه مرخصی رفتم و 
برگش��تم. سپس به ایالم رفتم و در گردان مستقر شدم. ازآنجا  به 
بانه اعزام شدم. قسمتی از بانه به دست عراقی ها افتاده بود. به مرز 
ایران و عراق رفتیم و مس��تقر شدیم. نیروهای ما پل های ارتباطی 
را منفجر کردند که عراقی ها داخل ایران نیایند و در همین زمان ها 

بود که قطعنامه پذیرفته شد.
از خاطرات آن زمان بفرمایید.

در جبهه آب رسانی از طریق تانکر بود که واحد آب رسانی هر 
صب��ح آب آن را پر می کرد. در آن منطقه موش زیاد بود موش ها 
از بس جنازه خورده بودند بزرگ شده بودند و شب ها پوست پای 
م��ا را می خوردند و ما مجبور بودیم با پوتین بخوابیم. دریکی از 
روزها آب تانکر مزه بدی داش��ت، بررسی کردیم متوجه شدیم، 

موش در تانکر رفته و خفه شده و مزه آب را تغییر داده است.
برای ادامه درمان به خارج کشور سفر نکردید؟

درم��ان و عمل نی��ازی نب��ود و بعد عکس ب��رداری گفتند که 
ترکش در جای خطرناکی نیس��ت و نیاز به عمل ندارد. عوارض 

مجروحیت همیشه همراه من است.
دوستان زمان جنگ خود را به خاطر دارید؟

رسول شهرزاد و ساالر اکبری که همچنان با آن ها در ارتباطم و 
باهم دررفت و آمد هستیم.

 
در زمان جنگ فکر می کردید بعد جنگ چه اتفاقی می افتد؟
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فکر نمی کردم جنگ تمام شود.
تاثیرگذارترن فرد در زندگی شما کیست؟

همسرم
بزرگ ترین آرزوی شما چیست؟

مشرف شدن به سفر حج و عتبات که تاکنون نرفتم.
رشته ورزشی موردعالقه شما چیست؟

درگذشته کشتی می گرفتم. فوتبال را دوست دارم.
بهترین دوره زندگی شما چه دورانی است؟

زمانی که پدر شدم. من در سال ۶۸ ازدواج کردم یک دختر یک 
پسردارم. دخترم دکتر داروساز و پسرم مهندس کامپیوتر است.

نقش ایثارگران در انتقال مفاهیم به نسل جدید چیست؟
تهیه و پخش فیلم هایی در این زمینه که فرهنگ ایثار را نش��ان 
می ده��د. تعری��ف خاط��رات و نمایش تالش و کوش��ش آن ها 

رزمندگان می تواند مؤثر واقع شود.




