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 بسم رب الشهدا و الصدیقین

از همه نگارندگان جنگ و همه کسانی که توانایی انجام وظیفه در این «حضرت امام خمینی (ره): 

کنم که از ضبط و ثبت جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه ي  مهم را دارند، درخواست می
 »تمام نشدنی را براي آیندگان به ودیعه بگذارند

ثیر می گذارد و موجب ساختارها تاا و مناسبات و جنگ بر همه ساحت ه
د؛ این رخداد تنها شئون فرهنگی و دتحول و رخدادي عظیم در جامعه می گر

 ثیرگذار است. د بلکه بر قلمرو ذوق و هنر نیز تااقتصادي جامعه را تغییر نمی ده
م ایران ددفاع مقدس نامی است که بر هشت سال ایستادگی وپایداري مر

مبتنی بر ارزش ها و باورهاي اصیل اسالمی. سال  نهاده شده است؛ هشت سال
هاي دفاع مقدس و شب هاي پر خوف آن، بهانه اي است براي ظهور شیرمردانی 

سرخ  سبز آمدند و سرخِ بی ادعا که از آن سوي خاطرات می آیند؛ آنانی که سبزِ
 رفتند. مرحبا بر این آمدن و رفتن!

مسئولیت یگر مهیاست؛چرا که اکنون تکلیف و میدان کارزار در صحنه اي د
آن دوران درخشان به یقین با راویانی است که  يانتقال تاریخ، سراسر حماسه

بوي باروت و خمپاره را شنیده اند. این هشت سال و پیامدهاي آن ادبیاتی را 
سامان داده که به آن ادبیات دفاع مقدس می گویند. این تحول زیبا در ادبیات، 

ط خاطرات آن رخداد عظیم گشته است؛ خاطراتی که بی زمینه ساز ثبت و ضب
 افزود و هویت تاریخی این دیار راتردید بر غناي فرهنگی این مرز و بوم خواهد 

 برجسته تر خواهد کرد. 
تکلیف است که «انقالب اسالمی نیز  در این باره می فرمایند: يرهبر فرزانه

و طبق فرمایش »ند و بنویسندهمه افراد خاطراتشان را از دفاع مقدس بازگو کن
 ».هیچ چیز جاي کتاب را نمی گیرد« ایشان:



 
 

شهید استان خراسان جنوبی، در ترویج و گسترش فرهنگ  2000 يکنگره
ملی آثار جنگ، از طریق ثبت و ضبط خاطرات  -مقاومت و تعمیق باورهاي دینی

 آن دوران اقدام به تألیف و چاپ خاطرات یادگاران جبهه هاي هشت سال
مت کرده است  و بر این باور است که سرباز رهبري همیشه و در تمام ومقا

؛ چه در میدان کارزار باشد یا در حال دست و داندمراحل خود را یک سرباز می 
رهبر کبیر  يبنا بر فرمودهپنجه نرم کردن با جنگ نرم و روانی دشمن. پس 

د، با توجه فنگدار نیاز دارتمیلیون  20انقالب که در آن دوران فرمودند: کشور به 
میلیون نویسنده و محقق نیز  20به تغییر نوع جنگ،شاید بتوان گفت امروز ما به 

ج است،با جمع آوري نیازمندیم تا بتوانند این جنگ را که براي ما یک نوع گن
 شهدا، جلوي جنگ روانی دشمنان را بگیریم.ي خاطرات و سیره

آوري کتبی که از سر صفا و صدق دل  امید است برگزاري این کنگره و جمع
نویسندگان عزیز کشور سربلندمان، ایران اسالمی، قلم فرسایی شده است، همه 

 ما را به سرمنزل مقصود که شهادت است، رهنمون سازد.
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 مقدمه
که فرصت و توفیقی دیگر حاصل شد تا با  و خرسندمگویم خداوند را سپاس می
کادر درمانی پزشکی از  اي از خدمات پزشکان، پرستاران وانتشار این اثر، گوشه

و  گذارم میدوران دفاع مقدس به یادگار نقش کنم، بر زمین اخالص پاي دل 
 . سایم میپیشانی شکر 
یکی از رژیم بعث عراق علیه ایران  ساله هشتتحمیلی  جنگبدون شک 

و  اي منطقهبسیاري از معادالت که  اي واقعه. ن بوددر تاریخ ایرارویدادهاي مهم 
 بینی پیشکمتر کسی م زد. این پیروزي و شکست دشمن را، جهانی را بر ه

پیغمبر گرامی اسالم (ص)،  ي ساللهاز  مردي بزرگ. جنگی که با رهبري کرد می
در کسوت روحانیت شیعه و با یاري خداوند و ائمه معصومین (ع) و پشتیبانی 

همسایه و با  کشورهايحمایت  با در آن سوملت غیور و بسیجیان مخلص و 
: انگلیس، آمریکا، آلمان، جمله ازدنیا  پرهیاهوي هاي قدرتتجهیزات و امکانات 

 هیونیستی اسرائیل و... از رژیم بعث عراق بر جمهوري اسالمی ایرانرژیم ص
 تحمیل شد. 

بنابراین، این جنگ با تکیه بر مبانی دینی و قدرت معنوي، اتحاد و رسم 
را در پیش گرفت و الگویی شد راه خود مردم و جوانان این مرز و بوم، جوانمردانه 

ی کشورهایمقاومت جهان اسالم در برابر زورگویان و سرمشی شد براي همه براي 
نظام سلطه را در سر هاي استکباري و که آرزوي استقالل و آزادي از یوغ قدرت

 روزهايخاطرات کوتاهی است از   مجموعه »یک نفس همدلی«پرورانند. اثر می
لکه کسانی که در آن ب ،دیدند ها زخمکه جنگیدند و  هایی آناما نه فقط جنگ؛ 

 بودند.  ها زخمگذار آن مرهم ،روزها
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روایت شده که در عین  هایی رزمندهخاطرات امدادگران و  ،در این مجموعه کوتاه

 ان،و امدادگر انپرستار ان،پزشک سروکارکه  بسا چه ، ولی شیرین است.تلخی
 نام جنگ باره زخم عمیقی به بیش از هر چیز با زخم و درد است و این کتاب در

جز آگاهی بر انجام تکلیف و وظیفه در راه اسالم و است که هیچ مرهمی  تحمیلی
در قالب مصاحبه با اثر پیش رو  بخشید.نخواهد التیام آن را ادامه راه شهدا 

شهرستان بیرجند و پزشکان سپاه تدوین و ارائه ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی 
 گردیده است. 

باشیم و با میراث داري، اسالم نخون شهداي عزیز  ي رمندهش ،باشد که در دو سرا
 ي دایرهنهضت جهانی قطب  ساز زمینهحافظ و مبلغ انقالب اسالمی بوده و آن را 

  .امکان، منجی موعود مهدي فاطمه (عج) بدانیم
نثار مادر عزیزم  خود رامراتب تقدیر و سپاس  که دانم میدر آخر نیز وظیفه خود 

تا بتوانم با خاطري  مرا نادیده گرفت هاي کاستیتحمل و مرا نمایم که نبود 
 ي ارزندهو ارشادات  شائبه بیزحمات  ازهمچنین  .آسوده به این امر بپردازم

که مشوق و جناب آقاي قدمی د بزرگوار جناب آقاي سید حسین صهري تیااس
جناب آقاي دکتر فخر از کنم. ، تشکر میبودندمن در نوشتن این کتاب  اصلی

به خراسان جنوبی دفاع مقدس استان  هايو ارزش اداره نشر آثارمحترم  مدیرکل
جناب آقاي دکتر علی اصغر کنم. از خاطر همکار صمیمی با این اثر  تشکر می

جناب سرهنگ برادر ارجمند از و نهایی مطالب و اصالح به خاطر بازبینی  قنبري
 مدبرانه رهنمودهاي، بنده را با این اثراجرایی معتمدي که در مراحل مختلف 

سالمتی  ،از درگاه خداوند منان نمایم.تشکر و قدردانی می همراهی نمودند؛ خود
                                   . نمایم میمسئلت  این بزرگواران  همهبراي  روزافزونو توفیق 

      بیژائممنصوره سلیمانی    والسالم
                                                                                 1397پاییز                                                                          



 

 فصل اول

 »هاي جنگسرباز سال « 
 

 

 

 
 

 احمد اسدزاده
 1342متولد: 

 مدرك: دیپلم بهداشت
 1360 ین اعزام به جبهه:اول

 ماه هیجدهمدت حضور در جبهه: 
  حمل مجروحین، راننده آمبوالنس: مسئولیت در جبهه
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 »کلیات«
 

 

 

در روستاي آسیابان از توابع شهرستان بیرجند در  1342در سال احمد اسد زاده 
دوران کودکی را در روستا و در کنار پدر و متمول و خیر به دنیا آمد.  اي خانواده

بافی داشت و هرروز صبح  مادر، دو برادر و خواهرش گذراند. پدرش کارگاه قالی
اي به بافندگی  آمدند. احمد ولی عالقه شاگردانش براي یادگیري به کارگاه می
 افی یاد نگرفت.ب نداشت و برخالف اصرار پدرش اصالً قالی

 ي رشتهدبیرستان را در  ،دبستان و راهنمایی را در بیرجند به اتمام رساند
 اسالمی دوران دبیرستان را با شیرینی انقالببهداشت مشغول تحصیل شد و 

هنوز سال سوم را به اتمام نرسانده بود که در راه مدرسه از طریق آغاز کرد. 
به  1360در سال  مطلع شد.ایران علیه  بر عراق جنگاز تحمیل  ،رادیوي اتوبوس

شرده ف صورت  به 04و در پادگان  کردهمراه دیگر از دوستانش به بسیج مراجعه 
پس از سازماندهی در ه و . سپس به مشهد رفتنظامی را گذراند هاي آموزش
 گردید.خوزستان شوش در  پنجو چهار سایت جبهه عازم تهران، 
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 انقالب شوق
نام امام را اولین بار در نواري که  بودم.راهنمایی مقطع که شروع شد در  انقالب

ستم علیه حکومت  روز هرمسجد به ما دادند شنیدم. مردم  نماز پیشآقا مجتبی 
که شرکت کنیم  خواست میخیلی دلمان  ها بچهمن و  کردند.میتظاهرات شاهی 

 1یعقوبی رضامن و شهید علی . آن زمانداد نمیولی مدرسه به ما اجازه این کار را 
ما مشتاق بود تا در  ي بقیه. او که انگار بیشتر از خواندیم میدر یک کالس درس 

تظاهرات شرکت کند گفت: امروز هر جور شده من باید از مدرسه فرار کنم. 
که یا علی بگوید و  کردیم نمیو فکر  شد نمیباورمان  اصالًهمین کار را هم کرد. 

کالس را کج کند. آن روز تنها علی بود که توانست از کالس فرار  ي پنجره ي نرده
 دیگر من آزادانه ضبط کوچکم رااسالمی  انقالببا پیروزي  .کند و به خیابان برود

 انقالبرا که مربوط به  نوارهاییو به همراه دوستانم  گذاشتم میدر کیف مدرسه 
. شوق دادیم میو سر کالس گوش  گرفتیم میمرتضوي مسجد بود از پایگاه 

ما را با خود همراه کرده بود و این شوق سبب شد تا بعد از  بدجوري انقالب
که در اطراف روستا و حتی بیرجند برگزار  هایی راهپیماییهم در  انقالبپیروزي 

 م.یشرکت کن ،شد می

 جنگ آغاز
نیدم که خبر آغاز جنگ و تجاوز عراق به خاك کشور عزیزمان را در حالی ش

 ،سوار بر اتوبوس مدرسه بودم. وقتی این خبر از رادیوي اتوبوس پخش شد
سال طول  هشت تحمیلی که این جنگ کردیم نمیفکرش را هم  کداممان هیچ

مردم به بسیج مراجعه کردم تا  مانند سایرمن هم  ،در آن زمان .بکشد

 شهادت رسید.درجه رفیع شهید علیرضا یعقوبی در عملیات مسلم بن عقیل در منطقه سومار به . 1
                                                           



    یک نفس همدلی |20

 
 04 پادگانما در  هاي آموزش .الزم براي اعزام به جبهه را ببینم هاي آموزش

ي آموزشی ما را حتی در آخر دوره .شد میفشرده برگزار  صورت  بهبیرجند و 
 هر  به .بود یخیلی سنگین رزمایشِ بند دره بردند؛ هاي کوهبراي رزم شبانه به 

مربی ما آقاي زمانی متحمل زحمات بسیاري شدند تا رزمایش به پایان  حال
 رسید.

 جبهه به اعزام
بود و من سال سوم 1360اولین بار از طریق بسیج به جبهه اعزام شدم. سال 

شد و قرار بر  لغوامتحانات ما در بیرجند  میلیحت با شروع جنگ. دبیرستان بودم
این شد که امتحانات علوم انسانی در مشهد و امتحانات گروه بهداشت در سبزوار 

 نیازبیشتر ر جبهه به من در آن زمان د کردم میبرگزار شود. من که احساس 
. مادرم با این کار موافق نبود و اصرار داشت برومجبهه به ، تصمیم گرفتم است

با  نهایت دراما  ؛وارد نشود اي لطمهدر تابستان به جبهه بروم تا به درسم 
توانستم موافقت مادر را نیز بگیرم. روز رفتن فرار رسید. هاي زیاد پافشاري
اشتیاق فراوان آماده رفتن بودند. خیابان پر بود از جمعیتی که با شور و  ها رزمنده
لباس بسیج را  که اینما آمده بودند. حس و حال عجیبی داشتم. از  ي بدرقهبراي 

صداي  .پر بود از دود و بوي اسپند جا همه. بالیدم میبر تن کرده بودم به خود 
-در خیابانمنظم  صورت  به ها اتوبوس. کرد می تر معنويپیاپی فضا را  هايصلوات

-سوار اتوبوس می نیز پس از رد شدن از زیر قرآن ها رزمندهپارك شده بودند.  ها
خداحافظی کردم و سوار اتوبوسی شدم که بیشترشان  ام خانوادهمن هم از  .شدند

عازم مشهد مقدس شدیم. خاطرات آن سفر را  هم بابسیجی بودند و همگی 
هاي مه شاد بودند و خوشحال، فارغ از غم و نگرانی. هبرم نمیاز یاد  گاه هیچ

شور و شعفی به ما داده  چنان آندفاع انقالب اسالمی روزمره. عشق به میهن و 
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از دست دادن جان برایمان معنایی نداشت. زمانی که به مشهد  ترسبود که 
رسیدیم ما را به استادیوم ورزشی واقع در میدان تختی بردند. جمعیت زیادي در 

هاي نبرد حق جبههاستادیوم جمع شده بودند. قرار بود همه تقسیم شویم و به 
شویم. ساك کوچکی که تنها یک دست لباس در آن گذاشته علیه باطل اعزام 

جمعیت خیره شده بودم. جمعیت  همه آنبودم در دست داشتم و با تعجب به 
 حدودکوتاه هم مشکل جا داشتیم.  یزیاد بود که ما حتی براي استراحت قدري به

ما را با اتوبوس به ایستگاه این وضعیت ادامه داشت تا این که  ،نیمی از روز
زیادي از مردم براي بدرقه به ایستگاه آمده بودند.  ي عدهمنتقل کردند.  آهن راه

را که براي بدرقه ما آمده  ام خالهي ها بچهدر میان جمعیت من توانستم خواهر و 
مردم به ما لطف  قدري به .خیلی خوشحال شدم ها آنرا هم ببینم. با دیدن  بودند

با دست پر آمده بودند و کلی خوراکی و میوه نصیبمان شد.  شان همهداشتند که 
لحظه رفتن فرا رسید و همگی سوار بر قطار  ،ام خانوادهبعد از خداحافظی از 

عالوه  .بسیار شلوغ بود قطارشدیم.  برد میاي که ما را به مقصد تهران درجه سه
بود و هر کس هر جا پیدا اسالم هاي قطار هم مملو از رزمندگان راهرو ،ها کوپهبر 
را  ها بچه هایش کاري شیرینبا  2. در طی مسیر آقاي شاملیخوابید می کرد می
. آنقدر این صداي خروس را طبیعی آورد میمثالً صداي خروس در  نداند؛خمی

دنبال این بودند که خروس کجاي قطار  کرده بودند و تعجب آورد که همه درمی
 پنهان شده است.

 زندگی در نو فصلی
با اتوبوس  آنجا ازاستراحت کوتاهی در تهران داشتیم و  ،تهرانرسیدن قطار به  با 

گرم و شرجی بود. بعد از رسیدن بسیار . هواي اهواز حرکت کردیمبه سمت اهواز 

 .از رزمندگان بیرجند بودند که اکنون به شغل قالی بافی و استاد کار بنا هستند. 2
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به  کهزمانیو قرار شد آنجا بمانیم.  بردند 3چهار و پنجبه اهواز ما را به سایت 

را به خط کردند و گفتند هر کس هر هنر یا فنی دارد  مان همه رسیدیم، شوش
دایی من ماشین لنکروز داشت و من نیز کار با  که آنجا از .دست خود را بلند کند

خالصه براي رانندگی از ما  بردم.آن را آموزش دیده بودم دست خود را باال 
راننده لنکروز شدم  پس  آن ازامتحان گرفتند که من در آن امتحان قبول شدم و 

مشغول  45حاج غالمرضا احمدي امام رضا (ع) با فرماندهی سردار 21و در تیپ 
که صبح زود با لنکروز به اهواز  ه بودبه خدمت شدم. از آن به بعد کار من این شد

زرهی اقالم درخواستی خود را دریافت و بارگیري  92از پادگان  و رفتم می
من از  درواقع. کردم میو بار را تخلیه  گشتم برمیو بعد از نهار به تیپ  کردم می

در میان  روزهاآن  آنچهواحد تدارکات در پشت جبهه کار خود را آغاز کردم. 
یاد خدا بود و دیگر هیچ.  کرد میخاك و شن بیشتر از هر چیز مرا دلگرم  هاي تپه

همه احساس  قدري به. برم نمیاز یاد  گاه هیچرا  ها بچهفضاي معنوي حاکم بر 
ند کرد میصبح زود در نماز جماعت شرکت  هرروزنزدیکی به خدا را داشتند که 

جمعه دعاي کمیل  هاي شبخواندند و و با شوق و حرارت زیاد زیارت عاشورا می
آقاي انصاري  هاي صحبتبود که  ها شب همان. در داد یمروح و جانمان را صفا 

شلوغ  قدري بهند. این جلسات کرد در رابطه با معاد و روز قیامت را براي ما پخش 
روز به همین  چهل و پنج. شد میپیدا  سختی بهکه جا براي نشستن  شد می

باط در ارت ام خانوادهمنوال گذشت و من در این مدت از طریق تلفن و نامه با 

محل استقرار تحمیلی،  جنگزمان شوش واقع شده و در عمومی در منطقه  چهار و پنج سایت  3
این  دو سایت، در عملیات فتح المبین از چنگ دشمن  بوده است. رزمنده بسیجی و سپاهینیروهاي 

 بعثی عراق آزاد شد.
مسئول و از اولین پاسداران سپاه بیرجند  اصالتا از شهرستان زیرکوه قاین روستاي شاهرخت می باشند. 4

 دوران دفاع مقدس می باشند.اع و از فرماندهان شجبیرجند  عملیات سپاه
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مشکلی نداشتیم ولی براي  تقریباًو  شد میتعاون ارسال  وسیله به ها نامهبودم. 
کردیم. خصوصاً اگر براي تلفن زدن به اهواز عبور می خان هفتتلفن زدن باید از 

شود.  نوبتمانتا  ماندیم میساعت منتظر  دوچیزي در حدود  بایست می رفتیم می
که براي درس خواندن به مادرم داده بودم بنا به قولی چهل و پنج روز بعد از 

 تصمیم گرفتم به بیرجند برگردم.

 خانه به بازگشت
را  ها آنقرار بود  ، خانوادهدوري از شهر و دیار و چهل و پنج روز که بعد از از این

یش ها بچهدلم براي سایت و  دانستم میکه  هرچند ببینم، خیلی خوشحال بودم؛
ام  مرخصیبرگه  شتم؛رسیدن به بیرجند مشکلی ندا . برايشود میهم خیلی تنگ 

مجانی  ،رفت ما بود و با ارائه آن برگه بلیتدر حکم  گفتند میبه آن امریه  که
هم  آنجا ازصبح بود که به بیرجند رسیدم و  هفتسوار بر اتوبوس شدم. ساعت 

 ،از آمدن من خبر نداشت. وقتی زنگ در را زدم کس هیچشدم.  خانه روانه
مادرم را صدا کرد.  وذوق شوقدر را به رویم باز کرد. خیلی جا خورد و با  6مسعود

 .رفت می ام صدقهند و مادرم مدام قربان ه از دیدن من خیلی خوشحال شدهم

 چذابه به سفر
دوباره تصمیم گرفتم  ،خانواده و پشت سرگذاشتن امتحانات بعد از دو ماه دیدار
دوباره از مشهد با  .گرفتاعزامم از طریق جهاد صورتین بار به جبهه برگردم. ا

چون مقرها آنجا  هم به بستان و سوسنگرد رفتیم؛ آنجا ازقطار عازم تهران شدیم 
 ي وظیفه. در بستان گفتند میبود که به آن جهاد خراسان یا جهاد خصوصی 

 مسعود برادر کوچک ایشان است. 6
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ار شد داشتند قر یکپایه  7و آقاي قادري دومن پایه  که آنجا ازداشتم.  اي تازه

 راننده کمک راننده و من هم یک کامیون به آقاي قادري بدهند. آقاي قادري
کامیون پر از آب را از سوسنگرد به  من به همراه آقاي قادري ،بودم. از آن به بعد

بستان بود. خوب به یاد ندارم  واقع در اي رودخانهآب از  بارگیريیم. برد میچزابه 
من و  هرحال بهآب را بسته بودند.  ها عراقیکه چرا در چذابه آب نبود. به گمانم 

یم و صبح زود بعد از نماز به سمت کرد میتانکر را پر از آب  ها شبآقاي قادري 
 آنجا ازخاص خود را داشت.  هاي سختی وآمدها رفتکردیم. این چذابه حرکت می

خیلی  ها مأموریتباید در  ،ماشینی فرسوده و قدیمی بود ،حمل آبکامیون  که
خاکی بود و اگر  کامالً اي جادهعبور ما  ي منطقهگذشته از آن  .یمکرد میمراعات 

در  کامالًمنطقه هم  ؛رفت می فرودر خاك  ،کردیم نمیماشین را خوب کنترل 
رم و گ. سرزمین خشک، کرد میدید دشمن بود و این شرایط را بدتر 

چذابه با آن آفتاب همیشه سوزانش واقعاً به آب نیاز داشت و  فرساي طاقت
داشتند. آقاي قادري بسیار آدم  آبی بیشرایط بسیار سختی در آن  ها رزمنده

 بهرا داشت. وقتی از بستان  ها رزمندهبود و خیلی هواي  اي باروحیهمهربان و 
با آب تانکر دوش  هارزمندهو  کرد میشیر تانکر را باز  رسیدیم، میچذابه 

 سنگر یک تانکر داشتند که ما آن تانکرها پانزدهتا  ده. در آن زمان هر گرفتند می
 کردیم.را برایشان پر می

 نجات
 هاي صحنهذابه رفته بودیم با چیکی از روزها که ما طبق معمول به 

 .اده بودافت ها عراقی هاي جنازه ،در دو طرف جادهروبرو شدیم.  اي دهنده تکان
بود و تنها سرش از خاك بیرون  فرورفتهدر خاك  کامالًرا دیدم که  اي جنازه

 آقاي قادري پسر خاله آقاي اسدزاده است که با هم از جهاد سازندگی بیرجند به بستان اعزام شدند. 7
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دلم  ،ها صحنههمگی دشمنان ما بودند ولی با دیدن آن  ها آن که این با .مانده بود
البته این  .شد میبیشتر  ها کشتهتعداد  رفتیم میهر چه جلوتر  .برایشان سوخت

 آنجاچون در  .یمشد می رو روبه ها عراقی هاي جنازهتنها باري نبود که ما با 
. اکثر اوقات جاده پر از جنازه بود و ما باید همیشه شد میعملیات زیاد انجام 

آقاي قادري خیلی  .یم که با کامیون از روي اجساد عبور نکنیمکرد میاحتیاط 
میون از به همین خاطر کنترل کاعبور نکند؛  اي جنازهاز روي که  کرد میاحتیاط 

بایست منتظر  می .فرورفتکامیون در خاك  ناگهاندستش خارج شد و 
وقت  ماندیم که کسی از جاده رد شود و به ما کمک کند که این کار هم در آن می

شرایط . هر دو از ماشین پیاده شدیم .صبح که تردد خیلی کم بود غیرممکن بود
 .گرفته بودگازوئیل ماشین هوا  و بود فرورفته  خاكکامیون در  .بودسخت خیلی 

 .رفت فرومیکامیون بیشتر  دادیم میهر چه بیشتر گاز  .سریع کاپوت را باال زدیم
زیادي به هوا بلند شد. همین موضوع  گردوغباردر خاك،  ها الستیکاز چرخش 

 هاي خمپاره. ما را زیر آتش بگیرند.متوجه ما شوند و  ها عراقیباعث شد که 
. ترس و اضطراب تمام وجودمان را کرد میاست ماشین اصابت دشمن به چپ و ر

عج) مدد (ه بود. با تمام وجود از حضرت ابوالفضل (ع) و امام زمان فراگرفت
و هیچ جایی هم  کس هیچبه  .خواستم. هیچ کاري هم از دست ما ساخته نبود

. هر بار که دیدم میدسترسی نداشتیم. هر لحظه مرگ را جلوي چشمانم 
این  ،این دیگه آخریشه«: گفتم میبا خودم  شد میبه سمت ما شلیک  اي خمپاره

کامیون روشن  دفعه یکلحظات بود که  هماندر ». کنه میدفعه ما رو تیکه تیکه 
کیلومتر بیشتر هشتهفتها بیرون بکشیم. هنوز شد و توانستیم آن را از خاك

 .شد و شروع به بمباران کردندهواپیماهاي دشمن پیدا  ي سروکلهنرفته بودیم که 
زنده ماندن ما بیشتر  .دربردیمکه چه طور از آن مهلکه جان سالم به  دانم نمی
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نجات پیدا  ،شبیه یک معجزه بود. ولی ما صحیح و سالم بدون حتی یک خراش

 کردیم.

 اعزام سومین
سومین باري که به جبهه اعزام شدم در شرایطی بود که از طرف دولت اعالم 

جبهه داشته حضور در  ي سابقهروز پانزده کمپرسی باید  هاي ماشینشده بود 
 لوازمالستیک، باطري و  از مزایایی چون توانند نمیدرغیر این صورت  ؛باشند

و  کرد میدرش کار استفاده کنند. آقاي قادري در شرکت ساختمانی برا یدکی 
آیا به همین دلیل با من تماس گرفت و گفت  .آنجا هم دو سه کامیون داشتند

-درس میکه  رغم اینعلیهم من  .روز با من به جبهه بیاییپانزده  هستی حاضر
حمل  ي وظیفهقبول کردم که به جبهه بروم. این بار، جهاد نصر  خواندم،

براي ساخت جاده  ها سنگاز اهواز به ماهشهر را به ما واگذار کرد. این  سنگ قلوه
 رو روبهمشکل جدیدي که در این مرحله از اعزام با آن  .شد میو پل استفاده 

و  زدیم میبه همین دلیل صبح زود ماشین را بار  .بودیم کمبود جاي خواب بود
یم و با کرد می شب کنار رود کارون و در کنار یک مسجد ماشین را پارك

کارون واقعاً  هاي شبیم. کرد میکه داشتیم براي خودمان غذا درست  نیکی پیک
 .گرفتم می یم آرامش عجیبشد میوقتی به آب کارون خیره  .بود چسب دلزیبا و 

مرا به یاد سکوت و آرامش  ها شبآرامش آن  .انگار فارغ از دنیا و مشکالتش بودم
تنگ شده  ام خانوادهچه قدر دلم براي روستا و  .انداخت میروستایمان  هاي شب

ند. شد میآرام تکرار  هاي شبتا دوباره آن روزها و  خواست میبود. چه قدر دلم 
سرراهمان  .شدیممیخوابیدیم و دوباره صبح روانه ماهشهر میعقب ماشین 

. گرماي هوا و کشیدند میآتش که از آن زبانه هاي شعلهنفت بود و  هاي چاه
را خیس مان هاي یم چفیهشد میمجبور  .بود دهنده آزاریار بس  آتشحرارت 
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از  هنگام شب ،تمام سختی طول روزاما خوب کنیم و جلوي صورتمان بگیریم 
 .شد میتنمان خارج 

 خیبر عملیات

همان سایت ماه و در  سهاین بار  .دوباره از طریق بسیج اعزام شدم1362سال 
که ما زمانی عصر به سمت اهواز اعزام شدیم. دودم. ساعت ش مستقرچهار و پنج 

به سایت رسیدیم موقع عملیات خیبر بود و آقاي قادري هم که این دفعه یک 
امام رضا (ع) بودیم و آقاي  21هم در تیپ  این بارآمبوالنس داشت نیز آنجا بود. 
منتظر دستور حرکت بودند و  صف به اه اتوبوساحمدي فرمانده تیپ بودند. 

نشسته بودند که اعالم کردند راننده کم  ها اتوبوسهمگی آماده داخل  ها رزمنده
هم به یک لنکروز بنابراین   بدهند.هم ماشین  ها راننده کمکقرار شد به  .داریم

مشکل کمبود راننده حل شد و دستور حرکت صادر شد  ترتیب  این  به. من دادند
 کردند؛حرکت میخاصی  نظم با ها ماشینخط مقدم حرکت کردیم. طرف و به 
با گل استتار شده  کامالًیی که ها اتوبوسبعد  ،حامل رزمندگان هاي کامیوناول 

  و بودند

یی که تدارکات روزهاسپس ستون موتوري و ماشین فرماندهی و در آخر هم لنک
رفتن به خط آن هم با  .دبار من هم پتو و خوراکی بو .ندکرد میجبهه را حمل 

را شنیدن صداي آهنگران برایمان خیلی شیرین بود و شوق و اشتیاقمان 
یت عملیات خیبر موقع  بهبدون هیچ مشکلی توانستیم خود را کرد. می دوچندان

و غذا شده بودند. مرحوم  آب بی ها بچهچون  ؛هم رسیدیم موقع  بهبرسانیم و چه 
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ه بود هم که در عملیات قبلی شکمش پاره شده بود و بخیه خورد 8اکبر قاسمی

در  تقریباًاز ما به یک سنگر برویم و  هرکدامبعد از صرف شام قرار شد  .آنجا بود
هر سنگر هفت نفر بودیم که براي خوابیدن خیلی مشکل داشتیم. صبح که از 

کم خیلی  ها چهبجیره غذایی  کپک زده بودند و ها نانتمام  .خواب بیدار شدیم
اطراف منطقه  نیزارهايبا شروع عملیات ما هم تا نزدیکی خط رفتیم و در  شد.

را  سبدهاو نیروها  گذاشتیممی بزرگ  سبدهايعملیات، تدارکات خود را داخل 
که  ویژه به .بودپراضطرابی . لحظات حساس و رساندند می ها بچهقایق به  وسیله به

. ه بودشیمیایی استفاده کرد هاي بمبعملیات از این عراق در دشمن بعثی 
 توانستیم می خوبی بهعراقی نشدیم ولی  هاي بمبما خود گرفتار  هرچند

به همه دستور داده  .ببینیم ریختند میرزمندگان اسالم ی را که بر سر های بمب
و به  کردیم نمیرعایت  ها رانندهشده بود که از ماسک استفاده کنیم ولی ما 

بعد از تخلیه  .یمکرد میدن چفیه و گرفتن آن جلوي صورت بسنده خیس کر
دشمن به اطراف  هاي گلوله .بارها با هر مشقتی که بود خود را به سایت رساندیم

اصابت  ها الستیکبه  ها گلولهکه  کردم میو من خدا خدا  کرد میماشین برخورد 
بعد از  .ر بودنکند چون پنچرگیري ماشین در آن شرایط واقعاً سخت و دشوا

آنجا بود که فهمیدم عملیات خیبر چه قدر  .عملیات خیبر من به روستا برگشتم
نصب کرده بودند و هر  دیوار و درچون عکس تمامی شهدا را بر  ؛بودشهید داده 

که من زنده  کرد میحتی تصورش را هم ن دید میکس از دوستان و آشنایان مرا 
بعد از برگشتن  .اید بودهشما در منطقه دیگري حتما که  گفتند میمانده باشم و 

از ناحیه ي شکم   سهاست. وي در عملیات خیبر و عملیات والفجر  ز اهالی روستاي آسیابان درخشا .8
وي  حضور در جبهه را در کارنامه خود داشت؛ماه سابقه  هیجدهبه درجه جانبازي نائل گردید و بیش از 

 سانحه ي تصادف کشته شد. در اثر
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براي همین به سبزوار رفتم و آنجا  .ادامه دهمرا درسم  م،به روستا تصمیم گرفت
 .گرفتمبهداشت دیپلم 

 سربازي دوران
براي  ،تاریخ این از بعدبود.  18/3/64آخرین باري که از جبهه برگشتم تاریخ 

انتخاب یگان و نیروي خدمتی به آن زمان  .خدمت مقدس سربازي اعزام شدم
اعزام ما در ماه مبارك رمضان  .اختیار خودمان بود و من سپاه را انتخاب کردم

که بر  و پرمحتواییوقتی براي اعزام به بسیج مراجعه کردم این سخن زیبا  .بود
از آن روز که اینجا «سر در بسیج نوشته شده بود توجه من را به خود جلب کرد: 

سوار  ،بعد از خوردن افطاري مختصري جلوي بسیج .»ترك سر کردمپا نهادم 
روانه  آنجا ازما را بدرقه کردند و  راه پلیسنیز تا  سربازهاخانواده  .اتوبوس شدیم
که  خوشحال بودند از این اي عده .جو عجیبی بر اتوبوس حاکم بود .مشهد شدیم
شوند براي خدمت مجبور  هم نگران بودند نکند که اي عدهند و رفت میبه سربازي 

از تجربه چند بار حضور در جبهه را داشتم  حال  به تاکه من  .به خط مقدم بروند
بعد از رسیدن به مشهد به پادگان  .که کجا خدمت کنم برایم مهم نبود این
توانید دارید می فامیلیآنجا به ما اعالم کردند که اگر در مشهد  .رفتیم ریسی نخ

بمانید تا تکلیف اعزامتان مشخص  جا همین توانید میا ندارید بروید و اگر کسی ر
من هم ساك خود را در میان درختان پادگان گذاشتم و تا ظهر در پادگان  .شود

صبح روز بعد به پادگان  بودم. آنجابودم و بعد هم به خانه خواهرم رفتم و شب را 
سازماندهی که باالخره ما را تا این ؛روز کار من همین بود ده تقریباً .مراجعه کردم

آباد اي هم مانند من به اسالماهواز و عدهبه  ها بچهاز  اي عده .کردند  و تقسیم
غرب  آباد اسالمدستگاه اتوبوس بودیم که روانه  هفت تقریباً غرب اعزام شدند؛

 شدیم.
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 بهداري در کار
 از ما پذیرایی خوبی رژیم بعثیهواپیماهاي ،آباد اسالمدر لحظه ورودمان به 

در آسمان دشمن به ورودي شهر رسیده بودیم که هواپیماهاي  تازه کردند.
را  نقاطیدیوار صوتی را شکستند و  ،با صداي ناهنجاري و منطقه آشکار شدند

در هم  ها ضدهواییبمباران کردند. صداي پرواز و بمباران هواپیماها با صداي 
 ،. بعد از رفتن هواپیماهاگرفت میپناه  ستتوان میپیچیده بود. هر کس هر جا 

خارج و با سرعت سوار بر اتوبوس شدیم و به سمت ایالم  ها پناهگاههمگی از 
هم به قرارگاه تازه تأسیس سلمان رفتیم. در قرارگاه  آنجا از .کردیم حرکت
ما را تقسیم کردند و چون من سابقه بسیج و جبهه و از طرفی هم دیپلم مجددا 

 از شدم. در بهداري چند نفر از همشهریانمعرفی بهداشت داشتم به بهداري 
، مصیب 11یمحمدحسین، 10، محمد قربانی9: آقاي مسعود حسینیجمله

 مشغول بودند. دکتر در آنجاهم  ها آنرا دیدم که  13لیجان صالحیو ع 12نوزادي

و از ا دوران دفاع مقدس رزي و از رزمندگان بی نام و نشاناز کارمندان جهاد کشاو . مسعود حسینی9
 سال جبهه را دارد. دوسابقه  است کهاهالی روستاي آسیابان 

در  که ک ملی است از فرماندهان موشکی رسته ي ادوات نماه جبهه و از بازنشیتگان با 27سابقه  .10
دوران دفاع مقدس و در جنگ هاي برون مرزي  شرکت می کرد و تانک زنی جزو شاهکار هاي ایشان 

 بود.
از اهالی آسیابان و  را در کارنامه خود داردو  بههماه سابقه ج 27از رزمندگان دفاع مقدس و امدادگر،  .11

 بازنشسته آموزش و پرورش است.
وي اکنون از  .برادر ایشان نیز در جبهه حضور داشتند و از اهالی آسیابان درخش می باشد. پدر .12

 باشد.میرانندگان ناوگان اتوبوس رانی شهرستان بیرجند 
 جند مشغول حرفه ي قالی بافی هست واست. اکنون در بیرکشاورز بوده . از اهالی آسیابان درخش و 13

 بیش از چندین بار رفتن به  جبهه را در کارنامه خو.د دارد. 
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ماه از آمدن من  3سهیا  دوهم در همین بهداري مشغول بودند. حدود  14حیدري
تصمیم گرفتند قرارگاه را منحل  یبه چه دلیل دانم نمیولی  گذشت میبه بهداري 

نصر  5ر این بار من به لشک .دوباره ما را تقسیم کردندعلت به همین ؛ کنند
ر بودند و من فرمانده لشک آن زمان آقاي قالیبافزرهی اعزام شدم.  92پادگان 

ي بهداري از سبزوار آمده بودند. ها بچههم در واحد بهداري مشغول شدم. اکثر 
را بر عهده داشتم.  سنگرهاکردن  ضدعفونیو  پاشی سمدر آنجا من وظیفه 

 .رفتیم میسنگر رزمندگان به خرمشهر  ضدعفونیهم براي  گهگاهی
مثل جوش در زیر بغل و کشاله ران با عالئمی  ها رزمندهکه  شد میزمانی هم 

. در این صورت داد میرا  15ند و پزشک تشخیص بیماري گالکرد میمراجعه 
 ي کلیه. مکان قرنطینه یک سوله با شد میمریض قرنطینه و ضدعفونی  بایست می

بود که کسی با بیمار در تماس نبود و فرد بیمار  اي گونه بهامکانات بود. قرنطینه 
. ماند میزشک و شدت بیماري معموالً تا یک هفته در قرنطینه بنا به تشخیص پ

کنم. این کار را معموالً با کلر و  ضدعفونیرا  سنگرهاآن زمان من وظیفه داشتم 
یم و کرد می. به این صورت که کامل سنگر را تخلیه دادیم مییک تلمبه انجام 

یم و بعد از گذشت یک ساعت کرد می پاشی سمرا  پتوهاحتی  جا همهخوب 
ند به سنگر برگردند و وسایل نو را پهن کنند. در اثر توانست میدوباره رزمندگان 

در من نیز عالئم گال ظاهر شد که خوشبختانه خیلی جدي و  انبیمار تماس با
 حاد نبود.

وي در دوران دفاع مقدس در منطقه اسالم آباد  حیدري فوق تخصص چشم در بیرجند است.. دکتر14
 غرب و در مرکز بهداشت قرارگاه سلمان مستقر بود.

 انگل نوعی خاطر به پوستی بیماري این. است بدن خارش با همراه و مسري شدیدا بیماري نوعی گال. 15
 .است گال شاخص هاي نشانه از یکی پوست، وقفه بی خارش .شود می ایجاد زا خارش
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 هشت والفجر عملیات
قه رفتم. روز به منط چهل و پنجمن نیز به مدت  هشتبا شروع عملیات والفجر 

در ابتدا مستقیم به آبادان رفتیم و در یک مدرسه مستقر شدیم. با شروع عملیات 
از  اي گوشهبه هر  گذراندیم. جا هماناعزام شدیم و کل روز را  اروندرودبه کنار 

از چوب  ها بچه دید. شد میرا  ها بچهاز خالقیت  اي نشانه نگریستیم میجبهه که 
استقامت  سنگرهاهم  ،سقف ساخته بودند و با این روش سنگرهابراي و الوارها 

 .ند. در آنجا مسئولیت من نیز بیشتر بودشد میبیشتري داشتند و هم بهتر استتار 
دو بیمارستان صحرایی احداث شده بود که کارهاي  اروندرودچون در کنار 

به  ها مهنامربوط به تعاون مثل تحویل  کارهايعالوه با من بود. به ها آن ضدعفونی
 نوبتی صورت  بهمن به همراه سه رزمنده دیگر  تعاون و کارهاي تدارکات را هم

غذا را از آشپزخانه  ،با ماشین تدارکات که یک وانت بودمعموال . دادیم میانجام 
یم. آنجا هم برد می اروندرودو به کنار  گذاشتیم میو پشت ماشین  گرفتیم می
با گل کامال ند. این ماشین برد میه خط مقدم ي رزمنده غذا را با قایق بها بچه

تنها یک دریچه کوچک روي شیشه راننده تمیز  که طوري به استتار شده بود،
در شرایطی که  خصوص به ؛سخت بودمانده بود و رانندگی بدین شکل خیلی 

کردیم. گاهی اوقات وقت براي غذا شب بود و باید از میان نخلستان عبور می
نداشتیم و مجبور بودیم در حین رانندگی غذا بخوریم. با گذشت خوردن هم 

زیاد بود که  نار آمدم. گاهی اوقات تعداد شهداکم با شرایط کمن هم کم ،زمان
را  ها وانتو ما پشت  داد نمیمطهرشان را  پیکرهايکفاف بردن ، ها آمبوالنس

یم. دیگر به دکر میو با آن اجساد شهدا را به معراج منتقل  کشیدیم میچادر 
قطع شده بود عادت کرده  ها آندیدن پیکر شهدا و اجسادي که دست و پاي 

از رزمندگانی که موج  تر دهنده  تکانو  تر دهنده آزار اي صحنهاما هیچ  ؛بودم
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 هیچنبود. این دسته از مجروحان به  کرد می دادوهواررا دچار توهم و  ها آنانفجار 
ند و کرد میند و پزشکان براي آرام کردنشان تالش زیادي شد نمیساکت  وجه 

حتی گاهی بیمار به اطرافیانش  .قوي استفاده کنند هاي مسکنمجبور بودند تا از 
ولی آنجا  ؛بستند میدست و پاي او را به تخت  ناچار  بهکه  شد میور هم حمله

شی فروگذار ند و از هیچ تالکرد میهمه از صمیم قلب و با فداکاري بسیار کار 
 و امام بود. انقالبشعارشان فقط  نبودند و

 عملیات شب
دقیقه  22:10الزهرا (س) در ساعتبا رمز عملیات یا فاطمه هشتعملیات والفجر 

جنگ  هاي عملیات ترین مهمآغاز شد. این عملیات از  1364سال  ماه بهمنبیستم 
هاي عجیبی بود. . شببرم نمیعملیات را از یاد  هاي شب وقت هیچبود.  ساله هشت

-داشتند در هیچ زمان دیگري دیده نمی ها بچه ها شبصفا و نورانیتی که در آن 
را عاشق شهادت کرده بود که در پوست  ها رزمنده چنان آنشد. عشق به خدا 

از هم طلب  و گریستند می ،گرفتند می. یکدیگر را در آغوش گنجیدند نمیخود 
همه در کنار هم  .دیگر بحث سرباز و فرمانده مطرح نبود اینجاند. کرد میحاللیت 

 زنجیرهاياینجاست که  .داشتندبراي هدفی مشترك و بزرگ گام برمی
در کنار  ها بچه. اندیشد میکس تنها به خدا و هر شود میپاره  بینی خودبزرگ

. جو خواندند میو تا شروع عملیات نماز و دعا  گرفتند میرودخانه وضوي عشق 
حاکم بود و هر کس در دل آرزوي شهادت داشت. با شروع  ها بچهي بر معنو

از موانع رفتند و عریض و خروشان اروندرود رودخانه  طرف آنبه  ها بچه ،عملیات
دشمن بعثی درگیر شدند و خطوط دشمن را فتح کردند؛ با سخت گذشتند و 

شهید بسیار  ،شده بود. در این عملیات ها عراقیموجب تعجب  بعداًها این کار بچه
 دادیم ولی به هدفمان رسیدیم.
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 روزهچهل و پنج  مأموریت
 چهل و پنجتصمیم گرفتم به مرخصی بروم ولی قرار شد  ،بعد از پایان عملیات

در این مدت ما با پشت  .کنم جا جابهروز دیگر هم در جبهه بمانم و نیروها را 
ارتباطی نداشتیم. قبل از عملیات از طریق تعاون به  گونه هیچ جبهه (شهرستان)

بیرجند نامه فرستادم و نامه را به پدر همسرم آقاي حسنی نشان داده بودند تا 
 امواقعا من نامه را نوشتهایشان صحت خط مرا تأیید کنند و مطمئن شوند که آیا 

ودند که این گفته بتشخیص اشتباه داده بودند و  که این  مثل؟ ایشان هم خیریا 
 ام خانوادهزیادي بود که هیچ خبري از  زمان مدتنامه خط و امضاي احمد نیست. 

با کامیون  16آقاي قادري و آقا رضا حتیبودند.  خبر بیهم از من  ها آننداشتم و 
 براي از من پیدا نکرده بودند. نشانیو  اما ردمن آمده بودند  دنبالبه جبهه 
 ازي که احمد یا شهید شده و یا اسیر. خانواده دهند میاطالع  ام خانوادههمین به 

را  مشخصات مند و کنمراجعه میمن هم به بنیاد شهید و بسیج  خبر بی جا  همه
. روزهاي آخر شوند می ناامیداز پیدا کردنم  دهند. در نهایت همها میبه آن

بزرگ  میزهايچادر برپا کرده بودند و روي  ها رزمندهحضورم در جبهه بود. 
شده و مرتب و تمیز بود. صداي  جارو و  آب جا همهشربت صلواتی گذاشته بودند. 

با  .و امنیت کامل برقرار شده بود شد میمداحی آقاي آهنگران از بلندگوها پخش 
 دیدیم میمسجد فاو رفتیم و از آن باال جاده را  ي منارهبه باالي  ها بچهتعدادي از 

 چهل و پنجبود. در مدت  وامان امن جا همهداشت و  جریاندر آن  وآمد رفتکه 
گیربکس ماشین آسیب ،ناهموار رانندگی کنم هاي جادهروز چون مجبور بودم در 

رضا قادري از طریق اتحادیه پسر خاله هاي آقاي اسدزاده است. رضا قادري برادر حسین قادري است . 16
 نطقه جنوب اعزام شده بود.کامیون داراي مشهد به م
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تصمیم گرفتم اهواز، وقتی رسیدم  .براي تعمیر آن به اهواز رفتم ناچار بهدید و 
 .ان داشتیمدر خانه میهم گویا آن روزاتفاقا داشته باشم.  ام خانوادهتماسی هم با 

هنوز حرفم  !سالم مادر !مادرم گوشی را برداشت. گفتم الو ،به خانه زنگ زدم
تمام نشده بود که دیدم مادرم زد زیر گریه. خیلی تعجب کرده بودم. در میان 

ایشان  !که گفتم الواین محض بهخانم برادرم گوشی را گرفت و  ،مادرم هاي گریه
با خودم گفتم نکند براي کسی اتفاقی  هم شروع به گریه کرد. دلم هزار راه رفت،

به من بگویند. باالخره یکی از میهمانان گوشی را برداشت  خواهند نمیافتاده که 
ند که من کرد میهمگی فکر  ام خانوادهو تازه فهمیدم که چه اتفاقی افتاده است. 

جریان  این از بعد .از من خبري نیست علتو به همین  ام شده مفقوداالثر
که  شد نمی، باورشان دیدند میاز اقوام که مرا  هرکدامبه مرخصی رفتم  که وقتی 

لباس شهادت  که آنجا ازاما . همه منتظر بودند که جنازه مرا بیاورند ام زندهمن 
 صحیح و سالم برگشتم. من ،نیست هرکسیي قوارهو  قد

 17شهاب شهید با دیدار
درك کرد  شد می خوبی بهعملیات پر بود از یاد و ذکر خدا.  هاي شبتمام روزها و 

که در آن شرایط  بودخدا بود و  ها بچه باالي سرکه دست خدا و ائمه همیشه 
بود که اتفاقی عجیب توجه مرا به خود  روزها همانکرد. در سخت ما را یاري می

ند. ترس و کرد میحرکت  صف بهرا دیدم که  کلفتی گردنهاي جلب کرد. عراقی
ي تسلیم باال گرفته را به نشانه هایشان دستوحشت در چشمانشان هویدا بود و 

در  چوب به دستیک روحانی  داشتند و برمیبا پاهاي لرزان قدم  ها عراقیبودند. 
 ها آنکرد. اسراي عراقی را به بهداري منتقل و با حرکت می ها آنپشت سر 

شهید شهاب در همین عملیات و یک روز بعد  بوده است. 64سال  در هشتدر حین عملیات والفجر . 17
 از این واقعه به شهادت می رسد. وي در بیرجند دادستان انقالب اسالمی بوده است.
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با  شد میمصاحبه گرفته  ها آنمصاحبه کردند. روي پیشانی هر اسیري که از 

. فرستادند میرا به پشت جبهه و به اردوگاه  ها آنو  گذاشتند میضربدر عالمتی 
تن هفت  دستی چوبکه تنها با یک  که حسابی از شجاعت آن روحانی و اینمن

بودم، در مورد او دشمن را اسیر کرده بود شوکه شده   مسلح از نیروهاي
که ایشان  که ایشان محمد شهاب از بیرجند هستند کردم و فهمیدم وجو پرس
 به درجه رفیع شهادت نائل شدند. هشتدر عملیات والفجر بعدا 

 عراقی اسیران
که رزمندگان ما حتی مجروحان  آمد میانجام عملیات بارها پیش زمان در 

 که این باند و کادر بیمارستان کرد میدشمن را براي مداوا به بیمارستان منتقل 
حس مسئولیت و پیمان  بنا برخون بود و دل خوشی نداشتند اما  ها آندلشان از 

کردند. این رفتار خوب را هم مداوا می ها عراقیهاي زخم اي که داشتندپزشکی
تنها در مورد مجروحان نبود و من با چشم خود دیدم که رزمندگان چه رفتار 

که چند اسیر عراقی را  آنجااي با اسراي عراقی داشتند. انسان دوستانهاخالقی و 
سالم مانده بود  اي اندازه تاکه هنوز  هایی خانهبه کنار اروند آوردند و در یکی از 

پذیرایی و مراقبت کردند. تمام  يحتی بیشتر از نیروهاي خود ها آنجا دادند و از 
رفتار  ها آنحتما . شد می ي عراقیاها باعث تعجب اسررزمنده این رفتارهاي

ند. چند روزي از آوردن کرد میوحشیانه خود را نسبت به اسراي ایرانی مقایسه 
و شروع به ظاهر شدند که هواپیماهاي دشمن باالي سر ما  گذشت می ها عراقی

را که محل نگهداري اسراي عراقی بود،  اي خانه همان قضا ازبمباران کردند. 
هم تصورش را  وقت هیچحتما  ها آنو اسرا همگی کشته شدند.  بمباران کردند

خودي کشته شوند. بعد از رفتن هواپیماها و  نیروهايند که به دست کرد مین
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همگی را دفن کردیم و محل اقامتشان را با دقت  ،بیرون آوردن اجساد از زیر آوار
 کردیم. پاشی سم

 شهید سرباز
ماه خدمت، سربازي من در منطقه به پایان رسید و براي  هیجدهباالخره بعد از  

به خرمشهر رفتم. در  نهایت در، بعد به ظفر و 92ابتدا به پادگان  حساب تسویه
فراموش  گاه هیچي سربازي که در خرمشهر بودم اتفاقی افتاد که روزهاآخرین 

 جاآنرا تحویل ارتش داده بود نباید مقدم سپاه خط  که آنجا از. کنم نمی
. در این میان زخمی شدند ها رزمندهها تعدادي از جاییبهجا این. در 18ماندیم می

نیروهاي خودي  طرف بهقادر نبودند پیکر مطهرش را  ها بچهشهیدي بود که 
دشمن جا مانده بود. هر چه قدر  نیروهايخودي و  نیروهايبیاورند و بین 

آتش دشمن اجازه این کار را  ،ند به او نزدیک شوندکرد میسعی  ها رزمنده
که اگر نزدیک اي گونه  به .بسیار کم بود هم عالوه بر این فاصله با دشمن .داد نمی
 ها بچهاین میان یکی از  در .کردیممی تن به تنجنگ  ها عراقییم باید با شد می

اعالم کرد که قصد دارد برود و پیکر پاك شهید را بیاورد. همگی تعجب کرده 
و  کرد میبود ولی آن رزمنده بسیار پافشاري  غیرممکنما این کار  نظر ازبودیم. 

فقط درخواست یک طناب و یک برانکارد را داشت. نقشه او این بود که شهید را 
مان او ماشین نکارد را به ماشین ببندد و با فربرانکارد بگذارد و با طناب براروي 

و توانست خود را بر پیکر شهید باالخره هر جوري که بود ا .شروع به حرکت کند
و توانست شهید را به اهم  آخر دسترا عملی کند و  اش نقشهبرساند و با جسارت 

گرم بود متأسفانه دهان، هواي منطقه بسیار که آنجا ازنیروهاي خودي برساند. 
 .پر از کرم شده بود. شهید را به ماشین منتقل کردندشهید  هاي گوشو  ها چشم

 .گرفتند دست در را خط دوباره مشترك طور به ارتش و سپاه مدتی از بعد. 18
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اش را مدرك شناسایی هایش لباسکردند و از جیب  اندپیچیبرا  سروصورتش

ساعته  بیست و چهارپیدا کردند. او یک سرباز اهل سبزوار بود که براي مرخصی 
و غسل  وشو شستآمده بود. اطالعات این سرباز شهید به معراج داده شد. بعد از 

او را با آمبوالنس منتقل کردند. من در آن لحظه فقط به فکر پدر، مادر و  ،دادن
 منتظر برگشت پسرشان و پایان سربازي بودند.حتما خانواده شهید بودم که 

 سنگین خواب
چرتی اکثرا ند و داد نمیخیلی به خواب اهمیت  ها بچهزمانی که در منطقه بودیم 

اما یکی از  ،بین  این در از بدن خارج شود. مان خستگیتا کمی  زدیم میکوتاه 
توپ و  آور وحشتبمباران و صداي  هاي شبدر هر شرایطی حتی در  ها رزمنده

ریخت؛ را به هم نمی خوابشاصال و این صداها  خوابید میخیلی آسوده  هم  تانک
. براي نماز صبح که از خواب بیدار شنید نمیانگار کر بود و صدایی را  که طوري به

را نشنیدي که به  سروصداهاتو دیشب  19علی پرسیدند میاز او  ها بچه ،شد می
دیشب! نه مگر دیشب  داد میهمین راحتی خوابیده بودي؟ و او با تعجب پاسخ 

 .کرد میسنگر را منفجر  ،ها بچهصداي خنده  وقت  آنو  !خبري بوده؟

 )سربازي پایان( جبهه پشت در خدمت
-ماه باقی ششماه حضور در جبهه این اجازه را داشتم تا  هیجدهبعد از گذشت 

مانده از سربازي را در پشت جبهه بگذرانم. به همین دلیل به بهداري مشهد واقع 
یک آمبوالنس تحویل من داده شد که با آن  آنجارفتم. در  20در چهارراه لشگر

به  آهن راهند را از فرودگاه یا شد میمجروحانی که از سایر شهرها به مشهد اعزام 

 گرگان است. علی ملک از اهالی علی آباد کتول در استان. 19
ولی  ؛اکنون این بیمارستان نقل مکان کرده است در چهارراه لشگر بود.واقع  بیمارستان بنت الهدي. 20

 چهارراه لشکر به همین نام فعلی معروف است. 
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مرا  ها کردم آن میکه مجروحان را سوار آمبوالنس  زمانی بیمارستان منتقل کنم.
ند که دور حرم مطهر امام رضا (ع) طوافشان دهم تا اگر شهید شد دادند میقسم 

مسیر حرم را  آهن راهنمانند. من هم همیشه از فرودگاه یا  نصیب بیاز زیارت آقا 
. آخرین مسئولیت رفتم میبیمارستان  طرف  به آن از بعدو  گرفتم میدر پیش 

روز آمبوالنس در  پانزدهبا آمبوالنس بود. به مدت  هم بازمن در دوران سربازي 
اختیار من قرار گرفت تا با آن به منطقه گلمکان مشهد جایی که سربازان را 

بایست با عالمت فرمانده در اطراف چادر سربازان می آنجابروم.  دادند میآموزش 
زیادي به هوا بلند شود و  گردوخاكتا  درآورمبا سرعت آمبوالنس را به حرکت 

کنند و با شمارش فرمانده  تیراندازيع به شرو گردوخاكسربازان در  سپس
داده  تیراندازيبه سربازان آموزش  ترتیب  این  به. برگردندسریع به داخل چادر 

از تسویه و به پایان رسیدن سربازي به پادگان امام رضا (ع) واقع در  بعد .شد می
که خدمت  به ما دادند مبنی بر این اي نامه آنجادر مشهد رفتم.  آباد ملکبلوار 

و قرار شد هر زمان که کارت پایان خدمت برایمان  ایم رساندهسربازي را به پایان 
 کنند. باخبرصادر شود ما را 

و  خواهد میشدم که دانشگاه امام حسین (ع) براي سپاه نیرو  باخبربعد از مدتی 
من عالقه زیادي به پاسدار شدن داشتم تصمیم گرفتم تهران بروم. در  که آنجا از

که داشتم جزو  اي سابقهکردند و با توجه به مدرك و  دهی سازمانما را  آنجا
متأهل بودم و خوابگاهی  آنجاکه ازنیروهاي دانشگاه امام حسین (ع) شدم ولی 

هم نداشتیم تصمیم گرفتم یک ترم مرخصی بگیرم تا شاید بتوانم در این یک 
ییر رشته دادم و در تغ نهایت درترم مشکالتم را حل کنم ولی موفق نشدم و 

به دلیل نداشتن جا مجبور بودم  بازهمرشته تکنسین اتاق عمل قبول شدم ولی 
در بیمارستان امام  آنجاو در  بازگشتمتکنسینی را هم رها کنم و به مشهد 

حسین (ع) واقع در طالب مشغول به کار شدم. بعد از چند ماه به واحد بسیج 
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در قسمت کارگزینی مشغول به کار شدم.  ریسی نخبرگشتم و در بسیج خیابان 

بعد از مدتی هم دانشگاه را رها کردم و مجبور شدم از سپاه هم استعفا دهم و به 
 بیرجند بازگشتم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احمد اسدزاده، نفر سمت چپ
 



 

 فصل دوم

 »آن سوي نیزار«
 
 
 
 
 
 

  سید علیرضا حسینی فخر
 

 1339 متولد:
 رشته دارویی)( دیپلم فوقمدرك: 

 5/8/1363: اولین اعزام به جبهه
 ماه بیست و هشت: در جبههمدت حضور 

 : مسئول دارویی لشگر، راننده آمبوالنس، در جبههمسئولیت 
 ده اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی.کنن تأمین

 
 
 
 
 



    یک نفس همدلی |42

 

 »کلیات«
 

 

 

در روستاي سیوجان از توابع شهرستان  1339حسینی فخر در سال علیرضا  سید
بیرجند به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی خود را در همین روستا گذراند و سپس 

. تا اخذ دیپلم در مدرسه خزیمه علم (شهید آمدبراي ادامه تحصیل به بیرجند 
به  انقالب هاي زمزمهکنونی) به تحصیل پرداخت. در اوج جوانی بود که چمران

 انقالباز رهبر کبیر د دیگر جوانان انقالبی بیرجند با تاسی رسید و مانن شگوش
 صورت  به. با تشکیل بسیج پیدا کرددر تظاهرات حضور  اسالمی امام خمینی (ره)

از اخذ دیپلم براي گذراندن خودجوش به فعالیت در این ارگان پرداخت. پس 
براي تکمیل این  آن از بعدداروشناسی و طرح ژنتیک به تهران رفت و  هاي دوره
به  1363کرد. در سال  مکان  نقلبه دانشگاه شهید بهشتی مشهد  ها دوره

و در آنجا به خدمت  درآمد و مسئول بهداري سپاه شد استخدام رسمی سپاه
. فراگرفتبیرجند، تهران و مشهد  04نظامی را در پادگان  هاي آموزشپرداخت. 

  بهخود  وطنان همبراي مبارزه با رژیم بعث عراق و کمک به  1363وي در سال 
بدر،  هاي عملیاتدر  و شدهاي نبرد حق علیه باطل جبههامدادگر وارد  عنوان

 چریکی حضور فعال داشت. هاي عملیاتقادر و 
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 21العظیمهور
محرمانه بود، کامال که  شد می ریزي برنامهطوري  ها عملیات ،جنگ در زمان 

 زیادي در بین رزمندگان داشت. براي این هاي نفوذيچون دشمن در آن زمان 
چه روز و  می دانستندندقیقا هم  یک درجهکه عملیات لو نرود حتی فرماندهان 

شب اول عید نوروز بود که  1363. سال شود میچه ساعتی عملیات شروع 
عملیات بدر به فرماندهی سردار قالیباف آغاز شد. ما حدس زده بودیم که امشب 

سروصداهاي خیلی عجیبی  دفعه یکبود که  دوساعت تقریبا عملیات خواهد بود. 
به ما اطالع دادند که عملیات شروع شده است.  آن از بعدشنیده شد و بالفاصله 

به نام  اي منطقهسه قایق به سمت  ابرداشتیم و بکامل  تجهیزاتهم ما 
آبی خیلی دشوارتر از  هاي در عملیاتالعظیم حرکت کردیم. امدادرسانی هور

از یک طرف دشمن هم در نیزارها کمین داشت و  چون ؛خاکی بود هاي عملیات
زیاد و فشرده در  نیزارهايوجود  کردیم. از طرفی دیگر ما باید خیلی احتیاط می

در برخی  انداخت.میبه دردسر را امدادگران  کرد وها را کند میحرکت قایق ،آب
 .باز کنند ها قایقتا یک آبراه براي تردد  کشید میچندین ماه طول  ها عملیات

داشت و سرعت کار  تأثیرروي عملیات امدادرسانی  شدت بهوجود همین نیزارها 
با آمبوالنس حتی با وجود  خاکی هاي عملیاتآورد. ولی در را خیلی پایین می

خیلی سریع مجروح را به اورژانس برسانیم. ما  توانستیم میهم مشکالت فراوان 
و نزدیک خط و در  نیزارهاآکاسیو کنار  وسیله بهپست امداد را در داخل آب 

ي دید دشمن درست کردیم و تخت و تجهیزات اولیه از دور  بهمکانی مطمئن و 
بود که یک قایق به همراه چهار  چهار ساعترا هم مهیا کردیم.  امدادرسانی

 بصره عراق واقع شده.  منطقه جنوب است  است که بین استان خوزستان و استان مناطق آب گرفتهاز . 21
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شدیم و جلوي خونریزي  کار  به  دستمجروح به پست امداد آمد. سریع 

سرم وصل کردیم. بالفاصله قایق دیگري با سه  ها آنمجروحین را گرفتیم و به 
خاطر مجروح از راه رسید که امدادرسانی به این مجروحین هم انجام شد. ما به 

را به اورژانس پشت خط  ها آنفورا باید  ،شرایط جسمی و اوضاع وخیم مجروحین
در معموال کردیم. نیم ساعت با ما فاصله داشت منتقل می و دوکه حدود 

که تجربه و تبحر کافی در  کرد میشخصی قایق را هدایت  ،آبی باید هاي عملیات
شمال کشور به  وطنان همعمدتا کنترل قایق را داشته باشد. به همین دلیل 

گرفتند. که داشتند کنترل قایق را در دست می اي خاطر شرایط و محیط زندگی
ي شمال کشور بود که در همین عملیات ها بچهنیز آقاي نخعی از  مسئول قایق ما

یی که در محل پست امداد حضور داشتند ها رزمندهبه شهادت رسید. من به 
گفتم چه کسی حاضر است این مجروحین را به عقب منتقل کند؟ که با سکوت 

مواجه شدم. مسئول اورژانس که آقاي دوستی بود به من گفت  ها آنو مخالفت 
تنها راه این است که خودت این مجروحین را به عقب منتقل کنی و من نیز به 

راضی شدم که این کار را انجام دهم و به ایشان گفتم  ها آنخاطر شرایط وخیم 
. مجروحین را که پنج گردم برمیو دوباره به پست امداد  رسانم میمجروحین را 

را به یک نخ وصل کردم  ها آن هايسرم تک تکنفر بودند داخل قایق گذاشتیم و 
ها را به سرم دیگر از دوتايرا به بازوهایم یکی را به سرم و  ها آنو دو تا از 

دستانم گره دادم تا شلنگ سرم آویزان باشد و مواد راحت به بدن مجروحین 
هدایت قایق را هم در دست داشتم. مسیر خیلی سختی پیش رو همچنین  .برسد

باید از کدام مسیر بروم و هم دقیقا  دانستم میداشتم چون هم راه را بلد نبودم و ن
لند و فشرده بود که وسعت دیدم را کم پوشیده از نیزارهاي بمسیر که  این
شرایط سخت و  و حتی ممکن بود به کمین دشمن هم بخورم. کرد می

و از امام  خواندم میدر طول مسیر مدام براي مجروحین دعا  .بود آوري دلهره
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و نداشتن مهارت، قایق در  . به دلیل کمبود تجربهگرفتم میع) مدد ( حسین
کرده بود. استرس تمام وجودم  تر سختگیر کرد و این شرایط را براي من  نیزارها

. باالخره با هزاران مکافات توانستم زدم میه بود و از ته دل خدا را صدا فراگرفترا 
بیرون بیایم. متأسفانه دو نفر از این مجروحین جلوي چشم  نیزارهااز داخل 

و بدترین  ترین تلخشاید  .خودم پس از تحمل درد زیاد به شهادت رسیدند
بود که از زمان جنگ هنوز در ذهنم مانده است. به هر صورت سه نفر  اي خاطره

بعد از سه ساعت توانستم به  کشیدند میدیگر را که هنوز زنده بودند و نفس 
 پشت خط برسانم. اورژانس منطقه در

 مجروح عراقی
یم. در عملیات بدر کرد میرا مداوا  ها آنما معموالً مجروح عراقی هم داشتیم و 

خمپاره به ماهیچه  .به محل اورژانس منطقه آوردندفورا مجروح را  بود که یک
پشت ساق پایش اصابت کرده بود و شدت جراحت وي به حدي بود که پا از 

عراقی بود و تسمه کمري که به  هاي لباسپوست آویزان شده بود. مجروح با 
 که از قبل او را بازرسی کرده بودند ها بچههمراه داشت نیز عراقی بود. 

کشور عراق را در داخل جیبش دیده بودند. او را به داخل  هاي اسکناس
م. زمانی که شد نمیکه من متوجه  گفت می چیزهاییند، به زبان عراقی درآوردچا

! گفتم خوب باشد براي من عراقی یا هست گفتند که عراقی ها بچهوي را آوردند 
وظیفه شغلی من این است که فقط به مداوا و درمان  .کند نمیایرانی فرقی 

-دشمن باشد یا دوست. براي من فرقی نمی خواهد میحاال آن شخص  .بپردازم
پا را  شدگی قطعباید مداوا شود. ابتدا جلوي خونریزي را گرفتم. جاي  او ؛کند

او را  اولیه که تمام شد بالفاصله هاي کمکبخیه زدم و بالفاصله پانسمان کردم. 
منتظر  منتقل کنیم.آماده کردیم تا به بیمارستان اهواز براي ادامه مداوا 

و  عجله بافرمانده عملیات اطالعات وارد شد و  ناگهانآمبوالنس بودیم که 
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 22؟ مواظب باشید این فرمانده و مسئول عملیاتکنید می کار چهاضطراب گفت 

بود که متوجه شدم  آنجااست. نباید سرسري کار کنید او عراقی نیست! تازه 
آموزشی  لحاظ از قدر آنو برایم جالب بود  هستي اطالعات ها بچهایشان از 

براي من و باقی  که راستی بهخبره بودند که ما متوجه ایرانی بودن وي نشدیم. 
مداوا شود ایرانی است یا ما باید  زیردستمجروحی که  کرد میهمکارانم فرقی ن

دوست هست یا دشمن؟ با توجه به تعهدي که بین من و خدایم بود و  عراقی؟
و ملکه ذهنم  کردم میمجروحین داشتم مدام تکرار  که من در قبال اي وظیفه

باید درمان باشد و انسانیت و وجدان کاري را فراموش  هدفمانفقط  شده بود که
 نکنیم.

 خودکفایی در کولر
گرم و  وهواي آبامکانات رفاهی وجود نداشت. جنوب کشور داراي  ن جنگزما

در جبهه نیز از  بالطبعی داشت. فرسای طاقتاوقات شرجی بود و گرماي  بیشتر
وسایل سرمایشی و امکانات رفاهی خبري نبود. یک روز به ذهنم رسید که 

یک پنجره در سنگر باز کردیم که در  ها بچهپس به همراه  .به خرج دهم يابتکار
جمع کردیم و خار و خاشاك  بعد . بودي در ورودي سنگر رو روبهمسیر باد و 

 ی که از قبل براي مجروحینهایسرم. قرار دادیمرا داخل پنجره سنگر  ها آن
استفاده و خالی شده بود را تمیز کردیم و سپس داخل آن را پر از آب کردیم و 

شلنگ آن روي خارها را  که طوري بهرا آویزان کردیم  ها آننگر بعد از بیرون س
با عبور از این  آمد میبدین ترتیب وقتی باد و یا نسیم مالیمی  .کردمی دار نم

و مانند کولر  شد میهواي خنک و مطبوعی به داخل سنگر هدایت  دار نمخارهاي 
یم که قابل وصف نبود. این سادگی، برد میو از این خودکفایی لذتی  کرد میعمل 

 اطالعاتی از نامبرده نیست. . 22
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آن دوران  ،سال همه این از بعدبود باعث شده  ها رزمندهصفا و صمیمیتی که بین 
وقتی به سنگر ما  ها رزمندهدوران زندگی من باشد. باقی  ترین شیرینبهترین و 

ند و به شوخی اعتراض شد می رو روبهبا خنکاي هواي داخل سنگر  آمدند می
ما  .ند؟ سنگر شما کولر دارد ولی ما نداریماهرا تبعیض قائل شدند که چکرد می
 درواقعو وسایل اولیه کولر طبیعی که  کردیممنتقل می ها آنابتکار خود را به  هم

هم از این خودکفائی بهره  ها آنتا  دادیم می ها آنخالی بود را به  هايسرم همان
 ببرند.

 سینی حقوق
سپاه که تشکیل شد در کنار کارخانه قیر واقع در خیابان بهشتی  ،انقالباوایل 
شد. من آن زمان هنوز مجرد بودم و دنبال  منتقلبه خیابان طالقانی بعدا بود و 

مسئول مالی سپاه به  شد میآخر ماه که  .گرفتن حقوق نبودمائل مالی و مس
و جلوي  شد میحقوق کارمندان سپاه بود وارد  درواقعهمراه یک سینی پول که 

 هر نفر 
اخالص و تواضع در بین  قدر آن .حقوقتان را بردارید گفت میو  گرفت میسینی را 

حقوقی که حقشان  کنند میحتی شرم  دیدم می ها وقتسپاهیان بود که گاهی 
مقداري از حقوق  ،یی که متأهل بودند و داراي زن و فرزندها آن .هست را بردارند

آن مکان را ترك کال و کسانی که مجرد بودند  . منداشتند برمیخود را 
یم که از دولت پولی بگیریم. شاید این داد نمییم و به خودمان اجازه کرد می

باور اصال برایشان باشد و  اي افسانه خاطرات را براي نسل جدید تعریف کنیم
که  خورم میرا که خیلی هم دور نیست  ها زمانافسوس آن  ها وقت خیلی نکنند.

. دیدیم میفقط خدا را  جا همهصداقت، یکرنگی و خلوص نیت بود و  اش همه
دامت ( اي خامنه اهللا آیتمسئولین مثل شهید رجائی، شهید باهنر، حضرت  قدر آن
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سایر بودند که این ایمان به باقی  باایمان و بااخالص) و باقی سران دولتی برکاته

 یک نمونه آن همین گرفتن حقوق بود.  .کرد میاقشار جامعه نیز سرایت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیدعلیرضا حسینی فخر, نفر سمت راست
 
 

 

 

 

 

 

          سیدعلیرضا حسینی فخر                        
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 ارجمنديغالمرضا 
  1347 متولد:

 پزشکیدکتري مدرك: 
 ماه  نوزده مدت خدمت در جبهه:

 1363 اولین اعزام جبهه:
 بانه دید سنلی گروهان،مسئولیت در جبهه: امدادگر، بیسیم چی، مسئول پر
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 »کلیات«
 

 

 

مذهبی و متدین متولد شدم. دوران دبستان را در روستاي مسک و  اي خانوادهدر 
راهنمایی را در بورنگ و دبیرستان را در دبیرستان طالقانی بیرجند به پایان 
رساندم. دبیرستان طالقانی، آن روزها بهترین مدرسه شهر بود و رقابت بین 

یم و زمان کرد میما سخت براي موفقیت تالش  ي همهان بسیار. آموز دانش
 اي نمره بار یکو یاد ندارم که حتی  گذراندیم میتعطیلی را در جبهه 

سالم تمام شانزده گرفته باشم یا از امتحانی رد شده باشم. هنوز  قبول غیرقابل
نشده بود که راهی جبهه شدم. معلمان خوبی داشتیم. با حضورمان در جبهه 

ودند و خود در جنگ حضور مخالفتی نداشتند، بلکه مشوق ما نیز ب تنها نه
 که چرامخالفتی نداشتند  گونه هیچنیز با حضورم در جبهه  ام خانوادهداشتند. 

 امام (ره) حضور در جنگ واجب کفایی بود. ي فرمودهطبق 
 ي صفحهناگفته نماند براي حضور در جبهه دست به جعل امضا و عوض کردن 

ن به جبهه در سر شناسنامه هم زده بودم. عشق و شوري که براي رسید
که در یک  اسالمی انقالب تا از هدفم دور شوم. داد نمیاجازه  پروراندم می

آرا را کسب کرده بود، حضور حداکثري در جبهه را  درصد 98، شیرین رفراندوم
را سپاه شروع  ها فعالیتتعدادي از  ،شدتحمیلی آغاز زمانی که جنگ  .طلبید می

و  آمدند میکرد. مساجد محل تجمع مردم بود. با لباس فرم سپاه به مساجد 
. ما نیز در سنی بودیم که تمایل دادندمی توضیحوضعیت کشور را براي مردم 

آغاز جنگ عضو بسیج  همانداشتیم دیده شویم و براي کشور مفید باشیم. در 
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و امام  انقالبفعالیتی که به هر کار و  در مسجد مرتضوي و مدرسه بودم و
 .داشتم ، حضورشد میختم خمینی (ره) 
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 اعزام به جبهه
ولی سنگین نظامی را  مدت کوتاهآموزشی  ي دوره جبهه یکبراي اعزام به 

 اي دورهمشهد رفتیم و بعد از گذراندن  ریسی نخگذراندم. از بیرجند به پادگان 
آموزشی، تعدادي از نیروها به سمت جنوب و تعدادي به سمت غرب رفتند. 

امام رضا (ع)  21نصر یا لشکر  5ند به لشکر رفت مینیروهایی که سمت جنوب 
شهدا  ي ویژهرفتند، به تیپ غرب می ي جبههشدند و گروهی که به ملحق می

یا  چی سیم بیسوادم نسبت به افراد دیگر باالتر بود،  که  آنجایی ازپیوستند. می
باید کد  چی سیم بیامدادگري را به من پیشنهاد دادند. علت هم این بود که یک 

 فرماندهگردان شدم.  چی سیم بی؛ من سپرد میحساس را به خاطر  رمزهايو 
  بهدو دوره  که این از بعدبود.  یاراحمديتیپ ما برادر کاوه و فرمانده گردان برادر 

ي شهدا، گردان امام تیپ ویژهوارد  1364فعالیت کردم، سال  چی سیم بی عنوان
 .بودم چی سیم هم بی اینجادر  علی (ع) شدم؛

 عملیات بدر
 ها عراقیتا را منفجر کنیم پل روي دجله  ،بنا بود در عملیات بدر ،بود 1363سال 

 نوبت به پل سوم که رسید، نتوانند از آن عبور کنند. دو پل را منفجر کردیم
قط لشگر عاشورا متوجه اوضاع شدند و کار ما ناتمام ماند. از دجله ف ها عراقی

تصرف توانست به بصره العماره را اتوبان بخشی از کند و توانسته بود عبور 
 .فرمانده لشگر عاشورا) نیز در این منطقه به شهادت رسید(برادر باکري  .درآورد

 ها عراقیبجنگیم ولی چون  ها عراقیعبور کرده و در محلی با  قرار بود از دجله
توانسته بودند از پل الغریو عبور کنند و با تجهیزات نظامی در آن محل مستقر 

و در شمال منطقه پیاده شدیم و بالفاصله  یمشوند، شبانه سوار هلی برد شد
از امام رضا (ع)  21لشگر  نیروهاياصلی مستقر شدیم.  خاکریز درسنگر گرفته و 
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نیروهاي دشمن را جلوي از ارتش مقاومت کردیم و توانستیم  23و تیپ سپاه 
مدتی درمان و اتمام  .به عقب برگشتم و م. در این عملیات مجروح شدنماییم سد

  .دوباره به جبهه برگشتم ،که اول آذر سال بعد درسم توأمان پیش رفت تا این

 جبهه مهران
به  چی سیم بیمخابرات و  ي حوزهد، فعالیت و خدمت من از بو 1365سال 

بود که به عنوان 1365اول تجربه درمانی من در سال  قسمت درمانی منتقل شد.
که ایران فاو  این از بعد نصر در منطقه مهران حضور داشتم. 5امدادگر در لشکر 
 روزهاعراق نیز به جبران این شکست مهران را گرفت. در این  ،را از عراق گرفت

از شدت گرما و عرق زیاد  ها رزمندهمنطقه مهران گرم بود؛ لباس  امدادگر بودم.
دچار کمبود مواد معدنی و امالح  ها رزمندهکه  . براي اینشد می  شورهپر از 

 ها آنم تا بدن ددا مینشوند، به هر رزمنده روزانه یک قرص نمک  بدنموجود در 
را  ها رزمندهدو بار  اي هفتهبنابراین  ؛کم آب نشود. شرایط استحمام فراهم نبود

ب تنی کنند و برگردند. آند تا در دریاچه برد میتر از خط مقدم طرف آنچند متر 
حضرت رسول (ص) پاسگاه نظامی عراق را مورد هدف  27در آن شرایط لشکر 

تعدادي از ما آتش کردند و  روي مواضعبر  ،نیز به تالفی و جبران ها آنقرار داد و 
تا پانسمان یا معاینه کنم  رفتم میکه رزمنده باالي سر هر  نیروها شهید شدند؛

و  ندبه لحاظ اعتقادي و دینی در سطح باالیی بود هاهمه رزمندهشهید شده بود. 
 نزدیک عملیات ند.شد نمیدر این شرایط و اوضاع حاضر به ترك جبهه  یک هیچ

را در آنجا  ها آنند و برد میکه بود، نیروهاي داخل پادگان را به قرارگاه تاکتیکی 
از  .ندکرد میکیلومتر بیشتر فاصله نداشت مستقر سی تا  بیست مقدم که تا خط

یم که عملیاتی در پیش است. از بخش شد میشرایط و حضورمان در خط متوجه 
که باید به فلزي هاي پالك این موضوع را فهمید.شد میهم  نامه وصیت هاي برگه

ها هم نشان از سخنرانی و مداحی .داد میخبر از شهادت  آویختیم میگردنمان 
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یا زنده  یم؛کرد میآماده  تن به تنآغاز عملیات داشت. باید خود را براي نبردي 

 شهید می شدیم.یا  ماندیم می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غالمرضا ارجمندي
 
 
 
 
 



 

 فصل چهارم

 »پسرعشق پدر«
 
 
 
 
 
 

 رضا حسنی صفت 
 

 1344 متولد:
 پزشکیدکتري مدرك: 

  1362 نوبت اول اعزام به جبهه:
 68تا  62 هاي سالمدت حضور در جبهه: بین 

دار در پشت خط  در قسمت تعاون، امانتدر جبهه: امدادگر، حضور  مسئولیت
 مقدم
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 »کلیات«
 

 

میان از توابع بخش  آباد حسندر روستاي  1344دکتر رضا حسنی صفت در سال 
مذهبی به دنیا آمد. با  کامالًساده و کشاورز و  اي خانواده مرکزي بیرجند و در

که آن زمان فقط سطح ثروتمند جامعه فرزندان خود را براي  توجه به این
ولی پدر خانواده اعتقاد به این داشت که فرزند او  فرستادند میتحصیل به مدرسه 

بود که پا به عرصه  1352در سال  ترتیب  این  به .و باسواد باشد کرده تحصیلباید 
سی نابراین مسیر ب .علم دانش گذاشت. در روستا امکانات آموزشی وجود نداشت

کرد تا طی میبا پاي پیاده  ها وقتتا شهر را حتی گاهی  روستاکیلومتري و شش
زندگی کرد و  تنهایی بهتا اخذ دیپلم را در بیرجند  در مدرسه حضور داشته باشد.

-هم می بنایی ،عالوه بر درس خواندن ،که مایحتاج خود را تهیه کند براي این
راهنمایی را در مدرسه شهید نواب صفوي  ،23شوکتیهرا در مدرسه  دبستان کرد.

 .به اتمام رسانیددر مدرسه شهید بهشتی را و دبیرستان 
 
 
 
 
 

 حسینیه امام رضا (ع) فعلی. 23
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 انگشت جوهري
سالم بود که جنگ شروع شد. کل جامعه این حادثه را لمس کرده بودند و  پانزده
تغییرات سیاسی را در ، سن کم همان با در این جنگ گرفتار شدند. نوعی بههمه 

م که دشمن از تغییر رسید میو به این نتیجه  کردم می تحلیل و  تجزیهذهن خود 
که این روال سیاسی در ایران ادامه  خواهد میحکومت در ایران راضی نیست و ن

. با شروع جنگ نمایدو به هر قیمتی که شده باید این نظام را سرنگون  پیدا کند
 ها جوان گفتند میایشان  .به گوش مردم بیرجند هم رسیدخمینی (ره) پیام امام 

از رهبر کبیر را در همه آحاد ملت  پذیري اطاعتاین شوق و  .همه به جبهه بروند
بهترین پیکرهاي مشاهده کنیم. بیشتر روزهاي هفته، شاهد آوردن  توانستیم می

ند براي کرد میاعالم نیاز  روز هر بودیم؛ خادم مردم بودند،جامعه که  هاي جوان
من را نیز به سمت خود  ،حاکم شده بودبر جامعه که  فضایینیروهاي جوان. 

؛ من نیز به سمت جبهه کشیده ددیگر که رفتن هاي جوانکشید و مثل خیلی از 
به ستاد مربوطه رفتم و  .اقدام کردماعزام به جبهه بود که براي  1362شدم. سال 

موضوع رفتن به جبهه را به پدرم اصال از والدین را گرفتم. من  نامه رضایتفرم 
بنابراین انگشت شست خود  .قطعاً مخالفت خواهند کرد دانستم میچون  ،نگفتم

 صورت بدین ؛گذاشتم نامه رضایترا با خودکار آغشته به جوهر کردم و روي کاغذ 
نظامی به مشهد  آموزشسالم بود که براي  هیفدهکردم. جعل پدرم را  انگشت اثر

یک  ازآنجانظامی به ایالم منتقل شدم و  هاي دورهبعد از گذراندن  .اعزام شدم
. این در صورتی بود که ام آمدهنامه به پدرم نوشتم که من به جبهه ایالم 

ند و تصورشان این بود که من در بیرجند کرد میدر روستا زندگی  ام خانواده
مثال  ؛ن نامه بسیار روند طوالنی داشتآن زمان فرستاد .مشغول تحصیل هستم

 ،بازاربه آدرس خراسان بزرگ، شهرستان بیرجند،  فرستادم میمن که نامه را 
به دست آقاي حسنی صفت و این نامه  آباد حسنمغازه فالن، برسد به روستاي 
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که نامه را  ها وقتگاهی  .ممکن بود یک ماه طول بکشد تا به مقصد برسد

هنوز نرسیده  مان ارسالییم ولی نامه رسید میخودمان به زادگاهمان  فرستادم می
دم و به دیدار پدرم رفتم هیچ مآ مرخصی بود. برایم خیلی جالب بود که وقتی به 

به من نگفتند که تو چرا رفتی؟ یا چرا  اصالًواکنش منفی از سوي ایشان ندیدم و 
که مادرم کمی  هرچندردند بدون اجازه رفتی؟ و دفعات بعد هم هیچ مخالفتی نک

 .ناراضی بودند

 پدر خیالی بی
م به جبهه اعزام خواست میتمام شده بود و دوباره  ام مرخصیبود که  1365سال 

به من ندارد. چون  اي عالقهشوم. همیشه این تصور در ذهنم بود که پدرم هیچ 
مشاهده  شان چهرهکه براي من نگران هستند در  هیچ واکنشی مبنی بر این

پدرم را  سوار بر یک ماشین باري شدم.. آن روز براي رفتن به بیرجند کردم مین
 زیرچشمیبر ماشین  سوارشدنهنگام  .در آغوش گرفتم و با او خداحافظی کردم

. پدرم را دیدم دهد میاز خود نشان  العملی عکسنگاه کردم که ببینم پدرم چه 
 .روي زمین نشست ،یش از رمق بیافتدکه کنار دیوار ایستاده مثل کسی که پاها

بر پهناي  هایش اشک .با صداي بلند شروع به گریه کردداد و به دیوار تکیه 
آن  .کمر خمیده پدرم را آن روز براي اولین بار دیدم ه بود.صورتش جاري شد

. من که تا آن روز بیش از هفت بینم نمیاو را اصال که من  کرد میلحظه فکر 
 دیدم میم موقع خداحافظی شد میفته بودم و هر زمان که اعزام مرتبه به جبهه ر

کردم که او من گمان می ،ریزدنمیاشک هم  کند ونمی قراري بیاصال که پدرم  
دل من نلرزد و براي رفتن به  به این دلیل کهفقط که او  حال آن خیال است.بی

مثل کوهی از صبر در برابر غم دوري من از خود مقاومت  ،جبهه مشوقم باشد
 .داد مینشان 
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 تبعیض بین رزمندگان
سردار که به فرماندهی  پنجدر منطقه خوزستان و عملیات کربالي  1365سال 

در آن عملیات امدادگر  ؛یافتمحضور  ،شهید ناصري بودسردار شهید کاووسی و 
 کولهه بقیه بود، چون باید هم . کار بسیار دشوار و سنگینی نسبت ببودم

 که عملیات موقعکردیم.  از خود را حمل میدادگري و هم تفنگ براي دفاع ام 
هم  مانده باقیو نفرات  آماده شوند اعالم کردند نیمی از گردان براي عملیات ،شد

در پشت خط بمانند. اسامی را که اعالم کردند اسمم در لیست نبود. من و بیشتر 
 پارتیاعتراض کردیم و عقیده داشتیم  شدت  بهگفته نشد  شان اسامیکسانی که 

! شرایط طوري بود که همه دوست اند شدهو بینمان تبعیض قائل  اند کرده بازي 
عقیده داشتیم کسی که به شهادت رسیده  و داشتیم به بهترین نحو عمل کنیم

 .است به بهترین وجه ممکن عمل کرده

 الگوي جهاد و دانش
و در این مدت شرایط  کشید میماه طول  سهم شد میهر زمان که به جبهه اعزام 

بنابراین زمانی که به مرخصی  .بتوانیم درس بخوانیم اي نبود کهگونهبهجبهه هم 
کنم.  جبران، را که درکالس حضور نداشتم هایی درس کردم میم سعی آمد می

داشتم به نام سید حسن یوسفی که او هم به  کالسی هم ،سال چهارم دبیرستان
جبهه اعزام شده بود. هر وقت که من جبهه بودم او در بیرجند بود و زمانی که 

 ریزي برنامهاین  .شد میم او به جبهه اعزام شد میدرس حاضر  هاي کالسمن سر 
  بهرا کرده بودیم تا نکات مهم درسی را در نبود یکدیگر به هم انتقال بدهیم و 

یم. براي امتحان دادن هم از امتیازات جبهه کرد میبراي هم رفع اشکال  نوعی
ان سر جلسه امتحان حاضر آموز دانشو همیشه به همراه دیگر  کردم میاستفاده ن

معلم اتفاقا که  داشتیم شناسی زیستم. سال چهارم دبیرستان امتحان شد می



    یک نفس همدلی |62

 
مره اول کالس به غیر از ن ،زیست مان مدیر مدرسه هم بود. نمرات که اعالم شد

 18.25تازه از جبهه برگشته بودم با نمره  که این باولی من  11.5من شد 
اهللا الگوي فی سبیل عنوان  بهمرا  معلممانتوانستم آن درس را پاس کنم. آن روز 

ممتاز  ،معرفی کرد که هم براي دفاع از کشورم رفتم و هم در جبهه علم و دانش
 .ام شده

 هادي شهید ابراهیم
 بههمه رزمندگان را  بود،که به فرماندهی شهید کاوه  ها عملیاتدر یکی از 

رسیده بودیم که  اي منطقهند. به برد میمقدم وار به سمت خط بسیجی صورت 
بنابراین در آن لحظه نه راه  .گرفتیم میقرار  ها عراقیدر دید  رفتیم میاگر جلوتر 

این موقعیت را نکرده  بینی پیشکسی  که  آنجایی ازپس داشتیم و نه راه پیش. 
که هر رزمنده با  اي تغذیه. تنها نشده بود ریزي برنامههم براي جیره غذایی  ،بود

یم. کرد می خود را سیر همان باخود داشت یک عدد کمپوت بود که باید تا شب 
: چرا جیره جنگی گفت میو  زد میآقاي جوانی در بین رزمندگان بود که مدام غُر 

ا پس چرا ما ر ؛نستند ما در چه شرایطی قرار خواهیم گرفتادکه می ها ایننداند؟ 
تا شب تحمل  گونه؟ چدنداد مین خشکی حداقل به ما ان ک؟ یاندهآورد اینجا

. کتاب کرد مینشسته بود و هیچ صحبتی ن اي گوشه 24شهید هادي ... .کنیم و 
که شهید هادي آن  شروع به خواندن دعا کرد. تا این و دعایی در دست داشت

شهید . گفت: بله ؟اي گرسنهن ا: آهاي جوو گفت ندجوان را مورد خطاب قرار داد
ما  !بخور و براي شکمت غُرغُر نکنو بگیر  گفت: و او دادهادي کمپوتش را به 

خیلی برایم جالب بود کسی که جیره غذایش یم. اهمدان به جبهه نیابراي شکمم

شهید ابراهیم هادي از رزمندگان بیرجندي بود که در خیابان حکیم نزاري به حرفه ي خیاطی . 24
 ید.در منطقه مهران به درجه رفیع شهادت رس 1362ي سال پدافند عملیاتمشغول بود. وي در 
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دیگر تحملش در  کسی  ؛ امابخشدمیرا هم  همانو فقط یک کمپوت هست 
که به جبهه  اآلنمنظور شهید این بود حیف است مقایسه با دیگران، کم است. 

 آن جوان هم خیلی راحت کمپوت را گرفت و خورد. از شکم حرف بزنیم؛ ایم آمده

 لحظه شهادت
ولی خیاطی بود؛  ششغل که این با ،من شهید هادي بود رزم همدوست و  بهترین

ایمان و تقوا مثل این  لحاظ ازیک مبارز سیاسی بود. مدتی که در جبهه بودم 
به سنگر  60شهید ندیدم. موقع نماز صبح در سنگر بودیم که یک خمپاره 

شهادت  کرد. لحظه اصابتبرخورد کرد و یک ترکش آن به گیجگاه شهید هادي 
لحظه  همانکه در  خواند میشهید هادي داشت سالم نماز را  ،در کنارش بودم

 به دیدار محبوبش شتافت. با ذکر سالم بر حسین شهید (ع)

 لحظات عاشقی
بودند. از نوجوان  جور آدم با هر سن و وضعیتیدر بین رزمندگان مجروح، همه 

افرادي که داراي تحصیالت  از ساله.هشتاد ساله گرفته تا پیرمرد  سیزده
؛ همه در کنار هم براي که هیچ سوادي نداشت اي رزمندهتا  ددانشگاهی بودن

ارتباطی با سطوح  اصالًجبهه جان خود را بدهند.  شان حاضر بودنددفاع از خاك
در  ام درمانیغنی و فقیر در یک سطح بودند. در طول خدمت  .اجتماعی نداشت

 هیچ مجروحی را ندیدم ؛دیدم میهمه مجروحین  مورد مشترك را در جبهه یک
آن یا و  بیندازدکه از دنیا حرف بزند یا لحظه مجروحیت داد و بی داد راه 

 دردهايمواردي که مربوط به جسم بود را طلب کند یا لحظه شهادت از دنیا و یا 
یاد خدا، عشق به امام حسین (ع)، زیارت امام زمان  اش همهجسمانی حرف بزند. 
 بود. هایشان زبان(عج) و نام ائمه ورد 
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 فصل پنجم

 دانشگاه تا از جبهه
 
 
 
 

  محمدابراهیم عبدالرزاق نژاد
 

 1343متولد: 
 دکتري پزشکیمدرك: 

 1362نوبت اول اعزام به جبهه: 
 ماه دهمدت حضور در جبهه: 

 : آموزش، پرسنلیمسئولیت در جبهه
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 »کلیات «
 

 

مذهبی در بیرجند  اي خانوادهدر  1343عبدالرزاق نژاد سال  محمدابراهیمدکتر 
دوره متوسطه خود را در به دنیا آمد. دوران تحصیل خود را در بیرجند گذراند. 

بود که نهضت بزرگ امام خمینی سال اول متوسطه دبیرستان طالقانی گذراند. 
در  انقالبنهضت  کننده شروعکانون  عنوان  بهطالقانی دبیرستان (ره) آغاز شد. 

تظاهرات علیه رژیم  ان درآموز دانش. او به همراه دیگر شد میبیرجند محسوب 
ي فرهنگی خود را در ها فعالیت ،اسالمی انقالب از بعدشرکت کرد.  شاهی ستم

ان و بسیج ادامه داد. با شروع جنگ آموز دانشاسالمی  هاي انجمناتحادیه 
بسیج و  با ،آموزان و بسیجي دانش به همراه دیگر جوانان عضو اتحادیهتحمیلی 

بعد از  خود را اخذ نمود.یپلم دمدرك  1360سال  25.داشت فعال سپاه همکاري
کنکور در  1366سال  .چهار سال خدمت در سپاه از سمت خود استعفا داد
 شرکت کرد و در رشته پزشکی به ادامه تحصیل پرداخت.

 
 
 
 

 سپاه؛ رابط کرمانی آقاي و شهاب دکتر تشکیالت؛ مسئول رحیمی شهید و خامسان شهید: جمله از .25
 .کردندمی خدمت تدارکات قسمت در نژاد عبدالرزاق دکتر خود و حسینی مهندس فر، فروزان شهید
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 ناتمام کنکور
آن  بروم.که به جبهه  مند بودمبسیار عالقه، 1360 گرفتن دیپلم در سالبعد از 

زمان جناب آقاي دادي مسئول اعزام نیروهاي بسیج به جبهه بودند. به ایشان که 
راي از خانواده خود ب اينامه رضایتگفتند براي اعزام به جبهه باید  ،مراجعه کردم

تایپ شده بود به من دادند تا به  که نامه رضایتیک کاغذ  ما بیاورید. ایشان
به  ام گرفتهرفتم و به ایشان گفتم من تصمیم  امضاي پدرم برسانم. به مغازه پدرم

را امضا  نامه رضایتاین برگه باید اجازه شما الزم است و  ،براي رفتنو جبهه بروم 
نحوه اعزام به جبهه از من پرسید کنید. ایشان بعد از پرسیدن سؤاالتی در مورد 

 اش  راضیو  کنممی؟ گفتم با مادر صحبت اي؟ راضی هست گفته آیا به مادرت
که من  شدم. بسیار خوشحال را امضا کرد نامه رضایت ي برگه. پدرم خواهم کرد
اطراف مغازه  هایشان مغازههمکاران پدرم که  توانم به جبهه بروم.می فردا صبح 

ایشان بود بعد از رفتن من آمده بودند و با پدر صحبت کردند که چرا شما این 
هنوز نوجوان هستند و... .  ها اینید، کرد می کار را کردید؟ نباید برگه را امضا

 به منزل آمد گفت: که هنگامیگذاشت و  تأثیرروي پدرم  ها آن هاي صحبت
صالح فعال نامه را آوردم، سپس گفت: رضایتر. وبیا ار نامه رضایت ،محمدابراهیم

ی بهتر بخوانرا  درستاکنون که  بیشتر تأکید داشت .نیست که به جبهه بروید
م که خواست میچون براي پدر احترام خاصی قائل بودم و از طرفی هم ن. است

 ها راحتیبه این  هرکسیکه براي  چون امضایی بود ؛را از دست بدهم نامه رضایت
 ،را هنوز به مسئول مربوطه نداده بودم نامه رضایت که  حالی در .آمد میبه دست ن

 ،گرفتن امضا از پدرم رغمعلی من برگه را تحویل دادم. به هر ترتیب  :گفتم
آن زمان  ،مکرد نام ثبتبراي کنکور  1360متأسفانه نتوانستم به جبهه بروم. سال

. براي امتحان کنکور عازم مشهد شدم. کارت شد میآزمون در شهر مشهد برگزار 
-ورود به جلسه آزمون را گرفتم، ولی من تصمیم خود را گرفته بودم، وارد جلسه



    یک نفس همدلی |68

 
احساس  و م به جبهه برومخواست میفقط به این دلیل که فقط و  .کنکور نشدم

ایج که اعالم شد پدرم به نه اینجا! نت جبهه است اآلندانشگاه اصلی من  کردم می
آن سال کنکور من  و چی شد؟ قبول شدي؟ گفتم کنکور قبول نشدم من گفت

 ناتمام ماند.

 تکلیف مشورتی
به همراه چند نفر از دوستانم به از ماجراي کنکور که در آن شرکت نکردم  بعد

علمیه مشهد رفتم. حوزه علمیه شرایط خاص و خیلی دشواري داشت.  ي حوزه
ط درس بخوانید، روزنامه بخوانید باید سرهاي خود را بتراشید، فق گفتند می ها آن

من که در اوج جوانی بودم و شور انقالبی داشتم  باروحیههمه این مقررات . و... 
م با شرایط آن کنار بیایم. دو هفته در توانست میمقررات خشکی که ن .سازگار نبود

 .شهید رحیمی مشورت کنمسردار حوزه بودم که یک روز تصمیم گرفتم با 
 اآلنایشان آن زمان فرمانده سپاه مشهد بودند. به شهید گفتم به نظر شما 

 اآلنگ، تکلیف من چیست؟ ایشان گفتند با شرایط به وجود آمده در کشور و جن
ه براي دفاع از کشورتان تکلیف در این است که وقت خودتان را در بسیج و جبه

به استخدام  1362بدین ترتیب با مشورت شهید رحیمی در سال  بگذرانید؛
 رسمی سپاه درآمدم.

 شهید وجوي جستدر 
یکی از همکاران مأموریت دادند که به  بود که به من ویک در عملیات والفجر 

شهید رحیمی برویم. با آمبوالنس راهی منطقه شدیم. پاتک  پیکر وجوي جست
. آمدفرود میاطراف آمبوالنس  درکه  خمپاره بودتوپ و شدیدي شده بود و باران 

را پیدا و بزرگوار متأسفانه توفیق به من دست نداد تا بتوانم پیکر این شهید عزیز 
شد با مرخصی من.  زمان همکنم و مجبور شدیم به عقب برگردیم. برگشتمان 
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پیکر ایشان  اآلنشهید رحیمی چه شد؟  پیکرذهنم درگیر این مسئله بود که 
و پیکر ایشان را به عقب  پیدا کنمم ایشان را توانست می کاش ايکجاست؟ 

هم ناراحت. قبل از حرکت  شدت  بهبرگردانم! و هم چنان با خودم درگیر بودم و 
چوبی زیادي در معراج بود که  هاي تابوت .قطار به سمت معراج شهدا اهواز رفتم

در  .نگاهی انداختم ها تابوتبه  .پیکر یک شهید را در خود جاي داده بود هرکدام
سید احمد شهید «ثابت ماند  هاتابوت ی ازنوشته یکروي چشمم  لحظه یک

در تابوت از جنس  .به سمت تابوت حرکت کردم. باالي تابوت ایستادم .»رحیمی
در تابوت را باز کردم و  هاي میخفیبر بود که با میخ محکم بسته شده بود. 

 کامالًرا که روي جنازه کشیده شده بود را کنار زدم. صورت شهید  اي پارچه
هر چه دقت کردم دیدم هیچ شباهتی به شهیدي که من  .سوخته بود

 بهدوباره در تابوت را  !نداشت؛ نه این پیکر شهید رحیمی نیست شناختم می
ي از معراج شهدا به سمت ایستگاه ناامیدبستم و با کمال  ها میخ همان وسیله 

حرکت کردم. به بیرجند که رسیدم جنازه شهیدي را براي وداع در باغ  آهن راه
سپاه بود آورده بودند. وقتی به آنجا مراجعه کردم در کمال  مقرسپهري که 

. او کسی نبود جز شهید آمدجنازه جلوي چشمانم  همانتابوت و  همانناباوري 
عملیات  در رحیمی که حتی زودتر از من به زادگاهش رسید. شهید رحیمی،

 .رسیدندبه شهادت  1363در سال یک والفجر 

 تاریکی شب
 صدر بنیدر زمان ریاست جمهوري خصوصا  ،رفاهی در جبهه و وضعیت امکانات

بسیار سخت و دردناك بود. به خاطر شرایط سخت حاکم در جبهه و کمبود 
امکانات، از دست دادن عزیزانمان در جبهه، کمبود اسلحه و مهمات و... 

ند تا از این مشکالت قدري کرد میسعی  ،دادن به همدیگر روحیه بارزمندگان 
و  نشستند می اسنگرهداخل چادر یا عبور کنند. گاهی در مواقع بیکاري  تر راحت
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براي لحظاتی هم که شده  ها بچهند تا کرد میرا بازگو  اي خاطرهجوك یا  هرکدام
روحیه و نشاط خود را از دست ندهند و این  و جنگ دور شوند وضعیتاز آن 

 انرژي را به دیگران نیز منتقل کنند.
مزاح و جمع بودند و بحث  دورهم ها بچههمه  ،یک روز در چادر نشسته بودیم

 هاي خاطرهو برخی رزمندگان هم  گفت می. یکی جوك بودگفتن خاطره برقرار 
و  دار خندهبرایم خیلی  ها خاطرهیکی از این  که ندکرد میشیرین خود را تعریف 

 ماندگار شد.
 سرویس بهداشتی در اطراف منطقه نبود و مجبور بودیم«گفت:  ها رزمندهیکی از 

بود،  سنگرهای که دور از های تپهطوالنی را به سمت  يبراي قضاي حاجت مسیر
رفته بودم بیرون. آفتابه را آب کردم و به  شویی دستبراي  شب یک. کنیمطی 

 اچشم ر ،چشم که  طوري  به ،تاریک بود شدت  بههوا  .به راه افتادم ها تپهسمت 
را در تاریکی هوا چیزي . شنیدمصدایی  دفعه یککه رسیدم  ها تپه. پشت دید نمی

کمی  .به سمت صدا حرکت کردم یواش یواشکردم و کند را  هایم. قدمدیدم مین
ن به من بود اشچون پشت و اند کردهکه دقت کردم دیدم چند نفر عراقی کمین 

هم که همراهم  اي اسلحهنده بودم که چه کنم؟ الحظه مآن . در دندید نمی امن ر
اریکی ت هماندر  .را اسیر کنم هاآنزدم و تصمیم گرفتم که را به دریا  دل نبود.

ن به من بود اشچون پشت ها عراقیا باال! هگفتم: دست شب آفتابه را گرفتم باال و
روي زمین گذاشتند و را ن اهاشتاریکی شب نداشتند اسلحهآن و دید کاملی در 

 درکه به پشت سر نگاه کنند تسلیم شدند. باال بردند و بدون اینرا  شانهای دست
گرفته بودم گفتم: رو،  سمتشاناسلحه در دستم به  عنوان  بهرا آفتابه  که  حالی

 به نیروهاي خودي.هدایت کردم به سمت مقر را  ها آنو  سریع رو، یا اهللا، زود،
آفتابه بود ولی  همانهم ترسیده بودم چون من تنها بودم و سالح من فقط  شدت 
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که به سمتم حمله کنند. بدین  رفت میآن چند نفر بودند که هر آن بیم  ها آن
 26.»اسیر کردمرا عراقی  سه ،ترتیب با یک آفتابه پالستیکی

 
 
 

از سمت راست: 
مرحوم انگشتري، 

محمدابراهیم 
عبدالرزاق نژاد، سردار 

 شهید پیرامی

 
 
 
 
 

 

 محمدابراهیم عبدالرزاق نژاد،                                                                                  

 از سمت چپ ایستاده نفر اول

 

 البته همیشه این طور نبود که نیروهاي دشمن بعثی عراق به این سادگی اسیر شوند. در بسیاري از. ٢٦
ها، آنها تا آخرین لحظه می جنگیدند و بعد از این که عرصه بر آنها تنگ می شد اسیر ها و عملیاتجبهه

 (نویسنده) می شدند.
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 . سردار شهید جابري نفر دوم از راستسوم از راستمحمدابراهیم عبدالرزاق نژاد، نفر 

 

 

 

 

 

 

 

 نژاد، نفر دوم از چپ. نفر اول از چپ، شهید جان احمديمحمدابراهیم عبدالرزاق 
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 محمدابراهیم عبدالرزاق نژاد، نفر اول از راست. نفر سوم از راست، شهید دهقانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر اول از راست: شهید گنجی فرد
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 محمدابراهیم عبدالرزاق نژاد در محل شهادت شهید عبداللهی

 

 

 

 

 

 

 

، محمدابراهیم عبدالرزاق نژاد1362مهران 



 

 فصل ششم

 »ن بین ایدیهمموجعلنا«
 

 

 

 جوان فاتحمحمدحسین 

 
 

 1348متولد: 
 پزشکیدکتري داراي مدرك: 

 1364 نوبت اول اعزام به جبهه:
 ماه  هشت :در جبههمدت حضور 
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 »کلیات«
 

 

 

در شهرستان فردوس به دنیا آمد.  1348فاتح جوان سال  محمدحسیندکتر 
تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خود گذراند. دوم دبیرستان 

نظامی را در مزداوند  هاي آموزش را به اتمام نرسانده بود که عازم جبهه شد.
در مناطق مجددا کردستان اعزام شد.  هاي جبههگذراند و سپس به سمت 

. با شهیدانی چون: شهید دیدنظامی تکمیلی  هاي آموزشکردستان نیز 
 دوست و ،جو عدالتشهید  ده، شهید هاشم بخشایش، شهید محبی ومحمدزا

 است.بوده  رزم هم
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 قدکوتاه
شهید شدند.  ها عملیاتزاده که در یکی از محمد  علیدوستی داشتم به نام آقاي 

نظامی رفته بودم به دلیل  هاي آموزشبراي  کهه بودند زمانیایشان به من گفت
تو را تو هم اگر بروي چون قدت کوتاه است  و من را قبول نکردند ،کوتاه بودن قد

قبول نخواهند کرد. یادم هست این حرف شهید باعث شد زمانی که براي هم 
دیده شود تا مرا نیز  بلندترروي پنجه پا ایستادم که قدم  قد بروم، گیري اندازه

 قبول کنند و بتوانم به جبهه بروم.

 2519ارتفاع 
نظامی  هاي آموزشبود.  2519که معروف به تپه بود  اي تپهدر منطقه کردستان 

 مردادماهدر  دومنطقه در عملیات کربالي  هماندر  .دیدمکردستان  را در منطقه
شرکت کردم. من در گردان امام سجاد (ع) بودم. فرمانده لشگر هم شهید کاوه 

و روز بعد بر اثر شدت جراحت به  دکه شب اول عملیات مجروح شدن دبودن
کوهی قرار داشت که دامنه آن  ه بودیممحلی که ما اعزام شددر . رسیدندشهادت 
ي آن ها خاكف بود و بزرگ و دره بود و باالي کوه هم هموار و صا هاي سنگالخ

 که  آنجایی ازبسیار نرم بود. شب عملیات نیروها به سمت منطقه اعزام شدند ولی 
تعدادي مجروح و برخی هم  ناکامی مواجه شدند؛با  نیروها ،عملیات لو رفته بود

این بار خواستیم که از  .کردند. شب بعد دوباره عملیات تکرار شد نشینی عقب
 ،باش آمادهله کنیم. براي عملیات آماده شدیم به حالت حم ها عراقیپشت سر به 

از  دفعه یک ،که نیروهاي ما حمله کنند قرار گرفتیم. قبل از این ها تپهپایین 
 ها بچهاز گروهی شروع شد. به دستور فرمانده  تیراندازي شدت  به ها عراقیسمت 

به سمت باالي کوه حرکت کنند. من نیز جزو کسانی  ها تپهمشخص شدند که از 
سریع پشت یک سنگ  ،. به باال که رسیدیمرفتم میبودم که از کوه باید باال 



    یک نفس همدلی |78

 
نزدیک دوشیکاهاي عراقی تقریبا جایی که قرار گرفته بودیم  .بزرگ پنهان شدیم

ر مستق. دوشیکاي عراقی طوري شد میدوشیکا دیده کامال و از زاویه دید من  بود
شده بود که به تمام منطقه مشرف بود و دید کاملی به اطراف داشت. دور 

 .کشیده بودند خاردار سیم هم دوشیکا را مین کار گذاشته بودند و باز اطرافش را
یا به زیر  شد میاز سمت نیروهاي ایرانی  تیراندازيبراي همین اگر نارنجک یا 

 ها عراقیاز طرفی هم خیلی باال بود.  و کرد میاصابت ن اصالو یا  خورد میدوشیکا 
به میانه کوه که  ها رزمنده برسند.ایرانی به باالي کوه  نیروهايصبر کرده بودند تا 

روشن شد و کامال بالفاصله منور انداختند و فضاي اطراف کوه  ها عراقی د،رسیدن
 تا سحر ادامه داشت. تیراندازياین  .کرد تیراندازيشروع به  ها عراقیدوشیکاي 

آنجا به شهادت رسیدند. ولی من و یکی از دوستان به نام آقاي  ها بچهاز  خیلی
 ،سنگ بزرگ پنهان شده بودیم همانپشت و مشهد بود  يها بچهپیمان که از 

و  ندکرد می تیراندازي هدف بی طور همین هازنده ماندیم. سحر که شد عراقی
. من به پیمان گفتم که شنیدم میرا  ها عراقیهلهله و شادي  کردند.شادي می

او گفت: نه صبر  .بهتر است به عقب برگردیم و نداههمه شهید شد ها بچه
را که  ها بچهلحظه یکی از  همانکه در  ،کمکی برسند نیروهايتا  کنیم می

تیراندازي  ؛سته بود را بلند صدا زد ولی پاسخی که شنیده شدمسئول د
من دوباره به پیمان گفتم بلند  .بزرگ بود سنگ تختهسمت  دوشیکاهاي عراقی به

کار را تکرار  همانکه باز دوباره  ایم ماندهفقط من و تو اینجا زنده  ،شو برگردیم
من در آن لحظه با تمام وجود  .دوشیکاي دشمن بود همان ،کرد و پاسخ

 منکند و صدایش قطع شود. وقتی دید تیراندازيم که دوشیکا دیگر خواست می
که بلند  اي لحظهتصمیم گرفتیم برگردیم.  ،است که من گفتم همانموقعیت 

ي ما به زمین برخورد کرد و باعث شد من و پیمان رو روبهیک خمپاره  ،شدیم
. یک ترکش هم به گردن من خورده به زمین برخورد کنیم شدت  بهپرت شویم و 
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ما براي  .؟ گفت: بلهاي زندههید شده او را صدا زدم گفتم: بود. فکر کردم پیمان ش
 ،شد میمدام روشن  منورهایم و چون شد میبرگشت باید از جلوي دوشیکا رد 

 همانمنور باالي سر ما که پشت مخصوصا بود. شده کار براي ما سخت 
که دوباره بلند  . قبل از اینکرد میاذیت ما را بسیار  ،بزرگ روشن بود سنگ تخته

و جعلنا من بین ایدیهم سداً و من خلفهم سداً فاغشینهم فهم ال «شوم آیه 
را خواندم که به لطف خدا منور باالي سر ما خاموش شد و باعث شد » 27یبصرون

به سمت پایین کوه  آرام  آرام .از جلوي دوشیکا رد شویم راحتی  بهمن و پیمان 
مواجه شدم که برایم  اي صحنهوه رسیدیم با که به پایین کزمانی .حرکت کردیم

 ،بودند که اگر در فضاي دیگري بود زدهخمپاره  ها عراقی قدر آن .سخت بودبسیار 
که در وسط  ها بچهبعضی از  .اند کندهزمین را  مکانیکیکه با بیل  دیکرد میفکر 

کوه خود را به پایین  ه بودندکوه مجروح شده بودند به دلیل سختی راه نتوانست
به همدیگر کمک  ها بچههم پایین کوه در  .شهید شده بودند جا همانبرسانند و 

صادقانه  اینجاهمدلی و کمک به هم نوع را در  .ند تا به عقب برگردندکرد می
تا بتوانند  کشیدند میهم خودشان را روي زمین  ها بعضی ی لمس کنی.توانست می

 ناكسخت و درد خیلی 2519تپه حادثه  .به هر نحوي شده خود را نجات دهند
 بود. 

 
 
 
 
 
 

 یس مبارکه سوره 9 آیه. 27
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 حسین فاتح جوان، نفر دوم نشسته از چپمحمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راستحسین فاتح جوان، نفر دوم از محمد
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 محمدحسین فاتح جوان، نفر دوم از راست

 
 
 

 محمدحسین فاتح جوان، نفر وسط
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 هنگام خداحافظی و اعزام به جبههمحمدحسین فاتح جوان، 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 محمدحسین فاتح جوان، 
 هنگام خداحافظی و اعزام به جبهه
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 محمدحسین فاتح جوان، نفر سمت چپ
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 محمدحسین فاتح جوان، نفر سمت راست
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 محمدحسین فاتح جوان، نفر اول نشسته از چپ
 



 

 فصل هفتم

 »آمبوالنس جنگی«
 
 
 

  فخرمحمدرضا 

 

 
 1343متولد:  

 داراي مدرك: دکتري پزشکی
 1362نوبت اول اعزام به جبهه: سال 

 ماه سیزدهمدت حضور در جبهه: 
 یار و امدادگر: ارزیاب گردان، پزشکدر جبهه مسئولیت
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ابتدایی،  تحصیالتدر بیرجند متولد شد.  1343دکتر محمدرضا فخر در سال 
وارد نهاد  ،راهنمایی و دبیرستان را در بیرجند گذراند و پس از اتمام تحصیالت

مدارج تحصیلی را طی کرد و  ،مقدس سپاه شد و در حین انجام خدمت پاسداري
در سپاه را هاي مرتبط با این رشته فعالیتبعد از دریافت مدرك دکتراي پزشکی، 

ارزیاب گردان وارد سپاه شد. سال  عنوان  به 1361از سال  و بسیج ادامه داد.
در رشته تکنسین اتاق عمل، دانشگاه پیراپزشکی مشهد قبول شد. از سال 1365
یار و امدادگر پزشک عنوان  بهیاري شد و وارد رسته بهداري و پزشک 1366

 خدمت شد.مشغول به 
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 تنگه چهارزبر
امدادگر حضور داشتم و با آمبوالنس  عنوان بهدر عملیات مرصاد  1367سال 

. 28. منطقه عملیات مرصاد یک منطقه خاصی بودکردیم می جا جابهرا  ها مجروح
بودیم، پیرمرد مجروحی که از  حرکت در آباد اسالماز تنگه چهارزبر به سمت 

 سوار آمبوالنس کردیم و بنا بود او را به عقب برگردانیم. ،منطقه بود همانمردم 
صورت  نآتر کرده بود. ما هم به راننده آمبوالنس یک مقداري محاسنش را کوتاه

از منافقین و فارس زبان در مقابل ما چون در عملیات مرصاد  محاسنی نداشتیم.
ایست و بازرسی  واقع در گشتن خوردیم به یک ایست و بازرسی؛موقع بر د،بودن
که راننده ما  بودند. به دلیل این جاده ایستادههاي بسیجی کنار بچه ،نبود

گفتیم که ما از خودتان  ها آنبه  محاسنش کوتاه بود به ما شک کردند و هر چه
نیم  حدوداً، هیچ کارت شناسایی هم با ما نبود. برعکسکردند. هستیم باور نمی

پست  م این سه بسیجی را راضی کنیم و از آنساعتی طول کشید که ما توانستی
شد ممکن بود به اثبات نمی ها آنکنیم. اگر صحت حرف ما بر نگهبانی گذر 

البته کمک آن پیرمرد مجروح در  اتفاقی براي ما بیفتد. ،دست نیروهاي خودي
ماجرا در حال برگشت  این از  پسنبود.  تأثیر بیرد شدن از آن ایست و بازرسی 

اي رسیدیم. قبل از تنگه چهارزبر روستایی با آمبوالنس بودیم که به یک منطقه
منحرف شده بودند و داخل  این جاده. منافقین از آباد حسنبود به نام روستاي 

آباد معروف به راه اسالم – غرب کرمانشاه و در جاده اصلی کرمانشاه کیلومتري 35در  چهارزبر نگهت .28
پشتیبانی نیروهاي سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با همکاري و  1367در سوم مرداد . کربال قرار دارد

سرپل ذهاب، بدون  -ارتش عراق پس از عبور از مرزهاي جمهوري اسالمی ایران در محور قصرشیرین
در شرق تنگه  د.سپس به طرف کرمانشاه ادامه حرکت دادن و آباد پیشروي کردنددرگیري جدي تا اسالم

و پس از سه روز توانستند  بر رزمندگان اسالم راه را بر آنان مسدود ساخته و درگیري را آغاز نمودندچهارز
 نیروهاي منافقین را شکست دهند.
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ها یا فرماندهانی که آنجا بود کردند. یکی از بسیجیروستا داشتند مقاومت می

 همانمجروح را رساندیم عقب و پشت  فوراًم. ما هم چی ندارییآرپگفت آقا 
 با. آباد حسنبرگشتیم سمت روستاي  مجدداًچی کردیم و آمبوالنس را پر از آرپی

-یک ساعت هم طول نکشید، وقتی رسیدیم دیدیم بچه برگشتمان و  رفت کهاین
 نشد.ها نیازي جیهستند و دیگر به آرپی آباد حسناند و نزدیک روستاي هرفتها 
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 یستاده از راستانفر اول  محمدرضا فخر،

 

 

 

 

 
 
 
 

 محمدرضا فخر
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 محمدرضا فخر
 
 
 
 



 

 فصل هشتم

 »امدادگران بی ادعا«
 
 
 
 

 رمضان راستی
  1340 متولد:

  فوق دیپلم مدرك:

 1361سال  اولین اعزام به جبهه:

 ماه سی و شش مدت حضور در جبهه:

 : امدادگر، پرستارمسئولیت در جبهه
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 دوران انقالب
رزي و دامداري وبه دنیا آمدم. پدرم کشا مختاراندر روستاي  1340در سال 

 یافتنکردم. پس از پایان کرد. من هم در کنار تحصیل به ایشان کمک میمی
دوران راهنمایی را . دوره دبستان، مجبور شدم براي ادامه تحصیل به بیرجند بروم

که خبرهایی از شلوغی  سال دوم یا سوم راهنمایی بود .در مدرسه فرزان گذراندم
، هاهم مانند بسیاري از بچهمن  .شد میرد و بدل  ها بچهقم و مشهد در میان 

شهرها یکی پس از دیگري در فقط شنیده بودیم که  .مدانست میعلت شلوغی را ن
. یکی از روزها که طبق معمول همیشه سر کالس شودبرپا میتجمع و تظاهرات 

 ي همهتوجه کالس  هاي نردهزنی از پشت  فریادصداي  ؛منتظر حضور معلم بودیم
 خوبی بهکه صداي مادر را  29شهید محمود زنگویی .ما را به خود جلب کرد

 که  حالی درمادرش  .کالس دوید ي پنجره طرف  به سرعت  به ،ده بودتشخیص دا
دو فرار کن که محمود جان ب«: زد میفریاد  ،بسیار هراسان و سراسیمه بود

تیم  وورزشکار و جز که آنجا ازمحمود » .دنبالت خونهساواك اومده دم در 
 همانوالیبال شهرستان بود، بدنی بسیار ورزیده و آماده داشت، با سرعت از 

از مدرسه خارج شد. آن روز  سرعت  بهپنجره کالس جستی زد و به بیرون پرید و 
که مادر، پسرش را از مدرسه  نددیگر ساواك به مدرسه نیامد چون فهمیده بود

شده هم ما  ي مدرسه وارد انقالب جریانکه  فهمیدیمآنجا . تازه استفراري داده 
در میان . پیوست میانقالبیون  ي جرگهبه  ها بچهگاهی یکی از  و هر از چنداست 

  هیچند و کرد میبودند ولی افکار خود را بیان ن انقالبطرفدار معلمان هم برخی 

از جمله   رزم بود.اولیه سپاه بیرجند و جزو فرماندهان جنگ بود. ایشان  با شهید فایده هم نیروهاياز  .29
 وي در عملیات بیت المقدس ؛می توان نام بردو معاون گردان  نمسئولیت هاي این شهید: فرمانده گروها

 به شهادت رسید. 10/2/61در تاریخ  (آزادي خرمشهر)
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ند. خوب به یاد دارم روزي که محمود زنگویی وارد کالس شد و داد نمیبروز  چیز
. همه تعجب ها بچهکرد و گفت: خاك بر سر ما  ها بچهرو به  آلود بغض اي هچهربا 

محمود با نگاهی آکنده از شرم  چرا؟ مگه چی شده؟کرده بودیم. پرسیدیم: 
و بهشون  نتراشیدو سرشونو  نگرفتما رو  هاي معلم .دوباره گفت: خاك بر سر ما

-خونیم. درس میمیداریم درس مثال و  نشستیمولی ما اینجا  ،توهین کردن
ولی ماها  ،؟ به عشق امام و دیندخونیم که چی بشه؟ اونا به عشق کی رفتن

محمود بود که  هاي حرفتازه با  .ایمهنشست کالستو  خیال بی جوري همین
به جرم  31عرفانیو آقاي  30پناهآقاي شریفیمان یعنی های معلماز نفر فهمیدیم دو 

محیط مدرسه  هماندر  کم کم. اندشدهدستگیر  یشاهستم مبارزه علیه حکومت 
شهرها  سایرو اوضاع  انقالب جریاندر  بیشتر ،ها بچهو از طریق بعضی از 

با آجر به عکس شاه  ها بچهکه دو تا از  یی رسیدجا بهکار حتی .گرفتیمقرار
دیگر وارد حیاط مدرسه شدند  آموز دانششدند و بعد هم به همراه چند  ور حمله

آشنا شده بودم و به  انقالب جریانو شروع به شعار دادن کردند. من هم دیگر با 
با ورود نیروهاي نظامی همه  .به سمت خیابان حرکت کردیم ها بچه سایرهمراه 

  بچهدر آن زمان ما هنوز  واقع در .رفتیم سمتیبه  هرکدام و متفرق شدیم
از جایی  معروف  قول  بهنشده بودیم و  دهی سازمانیم و شد میتلقی  اي مدرسه
شرکت  ها راهپیماییبود که گاهی در  قدر همینحد سیاسی ما  .گرفتیم میخط ن

مدارس تعطیل شد و به مختاران  جریانات انقالب بود کهدر همین  .یمکرد می
 برگشتم.

به شهادت رسید و جزو معلمین مبارز زمان  1365در سال  پنجشهید شریفی پناه در عملیات کربالي . 30
ري و تشویق جوانان به جبهه و انقالب بود که به تدریس دروس قرآن و عربی مشغول بود. وي در روشنگ

 بودند. تیپ ویژه شهدا  ایشان جزو نیروهاي گردان امام علی (ع ) خیلی نقش داشت. ،جنگ
 .می باشند آقاي عرفانی زنده اند و بازنشسته آموزش و پرورش. 31
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 شاه عکس
دید در روستا هنوز مدت زیادي از تعطیلی مدارس نگذشته بود که خبري ج

کوچه مشغول بازي بودیم که در  ها بچهآن روز من به همراه چندتا از  .شدمنتشر 
 ،کی از اهالی روستا آمد و گفت: مگه شما خبر ندارید که در نزدیک مسجدی

  به عجله با ،بودیم تعجب کردهما که حسابی  ؟!االغعکس شاه رو انداختن گردن 
به خودش  ااین کار ر جرئتیم ببینیم چه کسی خواست می .مسجد دویدیم طرف
سال از من  ششیا  پنجوقتی ما رسیدیم دیدیم یکی از دوستانم که است. داده 
بود عکس شاه را به گردن االغش انداخته و همه دورش حلقه زدند و  تر بزرگ

از  .دزنن میدارش  حتما د،با خودم گفتم: اگه مأمورا بفهمن .زنند میدارند دست 
پسر معلوم هست داري چی کار  :گفتمبه او و  بیرون کشیدمشجمعیت  میان
دستش  که حالی دردونی مأمورا ممکنه چه بالیی سرت بیارن؟ ؟ مگه نمیکنی می

 انقالبشاه رفته و : داي بلند خندید و گفتصبا  کشید میبیرون را از دستم 
تازه  .دامام خمینی هم برگردن هقرار هست تا چند روز دیگ .پیروز شده اسالمی

شور و شعفی بین مردم  .دیگر متوجه اوضاع شدیم هاي و خیلیآنجا بود که من 
بعد از چند  .گنجیدند نمیاهالی از خوشحالی در پوست خود  .روستا برپا شده بود

از روستاي ما هم تعداد زیادي  .قرار بود به کشور برگردند (ره) وقت امام خمینی
 ماندنی یاد  بهامام به تهران رفتند و در آن مراسم  از ي استقبالاز مردم برا

 شرکت کردند.

 گذراندن دوره امداد گري
خبري  هاي زمزمهنچشیده بودند که  خوبی بههنوز مردم طعم خوب پیروزي را 

نشده  دهی سازمان خوبی بهما . هنوز نیروهايگرفت فراتلخ و هولناك کشور را 
و طعم پیروزي را به  ایران حملهعزیزمان  سرزمینعراق به بودند که رژیم بعثی 
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سال  هشتاین جنگ نابرابر  کرد میباور ن کس هیچدر آن زمان  .کاممان تلخ کرد
چند ماه دیگر جنگ نهایتا ند که تا چند روز یا کرد میهمه تصور  .طول بکشد

این جنگ چه  کرد میهم خطور ن اش مخیلهبه  کس هیچ .تمام خواهد شد
 فرزند بیو چه مادرانی را  پدر بیچه فرزندانی را  ،خواهد گرفتعزیزانی را از ما 

مثل  و خواندم میدبیرستان درس  ي دورهدر آن شرایط من در  خواهد کرد.
شروع  انقالب از بعد ها بندي جبههنیز در مدرسه  .وارد بسیج شدم ها بچهخیلی از 
گروهی حزب جمهوري و  ودیگري جز ،ی بودیکی عضو انجمن اسالم ؛شده بود

  .پیوسته بودند )منافقینمجاهدین خلق (هم به 
من هم تصمیم  ،با باال گرفتن جنگ و اعزام بسیاري از جوانان به میدان نبرد

همین  رايامدادگر به جبهه بروم. ب عنوان بهگرفتم دوره امدادگري را بگذرانم و 
امدادگري که در محل قرارگاه قدس واقع در خیابان شهدا برگزار  هاي کالسدر 
امدادگري شرکت  نفر بودیم که در دورهبیست و سه جمعا کردم. شرکت ، شد می

دکتر افتخاري که هم  جمله ازکرده بودیم. در این دوره بهترین پزشکان شهر 
 .دادند میش بود و هم با فرهنگ و لهجه مردم آشنا بود به ما آموز حاذقیطبیب 
 :گفتند میشان به شوخی و با لهجه بیرجندي به ما های کالسهمیشه سر  ایشان
. جنگیم می هایمان قلمین هم بابروید جبهه بجنگید و ما هم پشت جبهه  شماها

 .داد میاین خود نشانگر اهمیتی بود که این پزشک به دوره امداد و امدادگري 
جنگ را در رأس امور  (ره) امام خمینی ي گفتههمه به هر نحوي به  طورکلی به

خالصه به  .دیگر جنگ وارد بطن زندگی همه شده بود بودند وخود قرار داده 
روز آموزش دیدیم. در این مدت ما خوب فهمیده بودیم کسی  چهل و پنجمدت 

 هاي آموزشباید خوب  ،شود مییار وارد جبهه امدادگر یا پزشک عنوان  بهکه 
الزم  کاراییعمل  ي صحنهباشد و خوب تمرین کند تا بتواند در  هفراگرفتدوره را 

را که شامل اطالعات عمومی،  هایی سرفصلرا داشته باشد. در این دوره اساتید 
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ند و به ما آموزش کرد میداروشناسی، ارتوپدي و بخش اورژانس بود تعیین 

تئوري در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند، دوره  هاي آموزش. بعد از دادند می
بد حالشان  ،با دیدن خون ها بچهکارورزي را شروع کردیم. در آنجا بعضی از 

 شد نمیکه نفر ریزش داشتیم  حدود پنج ،نفربیست و سه از  که  طوري  به شد می
حفظ کرد؛ چون یک امدادگر باید ضمن اعزام جبهه به امدادگر  عنوان بهرا  ها آن

 جان مجروحین را نیز نجات دهد. ،جان خودش

 اهواز به اعزام
با اتوبوس عازم مشهد شدیم. قرار بود  ،تئوري و عملی ي دورهباالخره بعد از پایان 

که از ه بودیم همگی در ایستگاه جمع شد .قطار به اهواز برویم ي وسیله  به
امدادگران بیرجند به جلوي درب ایستگاه مراجعه  شنیدیم؛ آهن راهبلندگوي 

آقایی آمد و به مسئول ما  آنجا .خود را جلوي درب رساندیم عجله باما هم  .کنند
 به اهواز برویم.زیرا قرار بود با هواپیما  ؛به فرودگاه برویم بوس مینیاطالع داد تا با 

این پیشنهاد خوشحال تجربه مسافرت با هواپیما را نداشتم از  حال به تامن که 
گرم ؛ هوا بسیاراولین ماه تابستان در حالی شروع شد که ماه رمضان هم بود .شدم

من تا  .به اهواز رسیدیم پنجیا  چهارباالخره حدود ساعت که بود  فرسا طاقتو 
 .چیزي شنیده بودم چنان آن اش دربارهآن زمان نه به اهواز سفر کرده بودم و نه 

گرمایی را چنین انتظار  وقت هیچهواي آنجا گرم است ولی  دانستم میفقط 
تازه فهمیدم که هواي  ،وقتی هواپیما را با آن فضاي خنکش ترك کردیم .نداشتم

سرم  کردم میاحساس  .گرم و شرجی یعنی چه! انگار وارد تنور داغ شده بودم
و براي  حال مرا داشتند ها بچه ي همهو پوست صورتم برگشته است.  پزد میدارد 

باالخره ما را  .کرده بودند سروصورتشان بان سایهچیزي را  ،خورشید  اشعهفرار از 
ی به محلی به نام زینبیه که محلی براي تجمع رزمندگان بود بردند. بوس مینیبا 
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رد نظر برویم. اولین تقسیم کنند تا بعد از تقسیم به یگان مو آنجاقرار شد ما را 
خواندم در همین مکان بود. در حین خواندن نماز  که در منطقهنماز جماعتی

از  تیراندازيصداي مهیب  باره یک  بهدرست در قنوت نماز که  ،عشا بودیم
خیلی با  ،امدادگري را گذرانده بودیم ي دورهمسجد بلند شد. ما که تنها  بام پشت

 ؛ه بودیمحسابی ترسید لذا ،صداي تیر و تفنگ و ابزار جنگی آشنایی نداشتیم
نماز ادامه دادیم. دیگر براي شام  ي اقامهنکردیم و همچنان به  رهاولی نماز را 

 بندي تقسیمچون قرار بود فردا شب عملیاتی صورت گیرد و ما را  ،نماندیم آنجا
 کردند.

 فرمانده
 جز  بهتیپ  این دزفول منتقل شدم. در  عصر ولی 7من به تیپ تقسیم بعد از  

که اهل تهران بود همگی  32به نام حسن کمیلی ها بچهمن و یکی دیگر از 
دوستی و الفتی شدید اتفاق  ،به همین دلیل بین من و حسن .بودند زبان عرب

افتاد. آن روز ناهار را با گردان جدید خوردم. نکته عجیبی که در این گردان 
 حدوداًفرمانده جوانی بود ؛ بود 33توجه مرا به خود جلب کرده بود، فرمانده گردان

کوله و  ،و زیرك که همیشه اسلحه چهارشانه ساله، عرب زبان،  وپنجیستب
که مرا خیلی متعجب کرده بود این بود که  اي نکته .همراهش بود هایش فشنگ

  پايبا همیشه در میان خاك و سنگ و خار  .کفش به پا نداشت وقت هیچفرمانده 
روز است که  پنج چهل و اآلناو  :گفتندبود. وقتی دلیلش را پرسیدم  برهنه

کفش به پا ندارد و هدفش این است که خود را براي شب عملیات آماده کند تا 

 اطالعاتی از نامبرده نیست. .32
 . اطالعاتی از نامبرده نیست. 33
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اسلحه، فشنگ، پوتین و  ،گفتند میباشد. راست هم  تر سبکدر آن شب حساس 

 .شد میهمگی سنگین بودند و باعث کند شدن حرکات ما  ،کوله

 34رمضان عملیات
قبلی خیلی  ي مرحلهزیرا دو  ؛سوم عملیات رمضان اجرا شود ي مرحلهقرار بود 

. جنگ در یک زمین کردم میمؤثر واقع نشده بود. اولین عملیاتی بود که شرکت 
براي خود در زیر زمین سنگر درست کرده بودند.  ها عراقیصاف بود. کامال 

دایت را به چهار طرف ه ها خاكو  کنند میکه گودالی حفر  ها مورچهدرست مثل 
 ي اسلحهکه تنها  اي گونه به اً همین کار را انجام داده بودند؛هم دقیق آنها کنند می
که زمینی تیراندازي  کرد میتوصیه  ها بچهفرمانده به  .بیرون از گودال بود ها آن

وقت نماز مغرب و  بودند؛ خاکریزپشت  ها بچههنوز  .کنند تا تیر به هدف بخورد
هم که وضو نداشتند تیمم گرفتند  ها آنوضو گرفته بودند. قبال  ها خیلیعشا بود. 

 اش قبلهنمازي که نه  ,خواندیم نشستهحالت  بهو به دستور فرمانده نماز را 
بعد  .مشخص بود و نه رکوع و سجودي داشت ولی هر چه که بود به دلم نشست

باید به  فرمانده بودیم. فرمانده براي ما توضیح داد که فرمان  به  گوش ،از نماز
به سمت دشمن حرکت کنیم. شرایط  ، کمر خم و یا سینه خیزحالت ستونی

دشواري بود در طی مسیر چند بار با دشمن درگیر شدیم. دشمنی که دیده 
بود و  سردرگمدشمن  ،این بود که به دلیل تاریکی هوا شانسمانتنها  و شد نمی
ز خمپاره استفاده ااصال . به همین دلیل کند که به کجا شلیک  دانست نمی

 یا رمز با 1361 ماه تیر 23 شامگاه دقیقه 30 و 21 ساعات در رمضان 21 شب در رمضان عملیات. 34
 در و مرحله پنج در عملیات این.شد آغاز بصره شرق و شلمچه عملیاتی منطقه در ادرکنی الزمان صاحب
 نخستین عملیات این. شد انجام ارتش و سپاه مشترك فرماندهی با گسترده صورت به بصره شرق محور

 یا رمضان عملیات رمز. بود 1361 خردادماه سوم در خرمشهر آزادسازي از پس ایران نظامی عملیات
 بود.  ادرکنی الزمان صاحب
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ند. همچنان در حال پیشروي بودیم کرد می تیراندازيو فقط با تفنگ  ددنکر مین
دو دیدیم که در تاریکی شب از سمت دشمن صداي دخیل یا خمینی بلند شد. 

 هایشان دستها فاصله داشتند،  بیست متر با ستون بچه تقریباًکه  هاعراقینفر از 
 باتجربهمعلوم بود کامال ند. فرمانده که وش میما نزدیک  و به را باال برده بودند

دستور داد تا روي زمین دراز  ها آنرساند و به  ها آنخود را به  باعجله ،است
یکی از  لحظه یکدر  .ند دخیل یا خمینیزد میآن دو هم فقط فریاد  .بکشند
ه ب ،نارنجکی که در دست داشت و معلوم بود از قبل ضامنش را کشیده ،ها عراقی

که خیلی چست و چابک بود با سرعت  ها بچهیکی از  .ما پرتاب کرد طرف 
خواست خدا بود که نارنجک  .پرتاب کرد سمتیبه نارنجک را برداشت و آن را 

شب  کاناالم حتی ،ختم به خیر شد. چون دستور داده بودند جریانعمل نکرد و 
اختالف بود که آیا این دو اسیر را بکشیم یا نه؟ یکی از  ها بچهاسیر نگیریم، بین 

به شده بودند، اما  اسیر که این باباید این دو را بکشیم چون  :گفت می ها بچه
در همین حین  .گفت میچیزي  هرکسیخالصه  فکر کشتن ما بودند؛نارنجک به 

 ها بچهبه  جا همانرفت و داخل سنگر شد. از  هااین عراقیفرمانده به سمت سنگر 
ند. فرمانده به اهحتی یک تیر هم برایشان نمانده تا آخرین فشنگ جنگید :گفت

کرد و  ها بچهتا روي زمین بخوابند. بعد رو به  گفت ها آنآمد و به  ها عراقیسمت 
پاهاي  همان بارا با تیر خالص کنیم. بعد  ها اینحیف تیر که بخواهیم  :گفت
 را به درك واصل کرد. ها آنضربات سنگینی بر شکم دو اسیر زد و  ،برهنه

 گمشده
حسابی خسته شده بودیم.  .ادامه داشت شب نیمهپیشروي ما تا ساعت یک بعد از 

در دهان  اآلنفرمانده ده دقیقه استراحت کردیم. فرمانده معتقد بود ما  دستوربه 
-دیگر کار همه وقت آن ،ود را ببندددشمن دهان خ کافی ستدشمن هستیم و 

از شدت خستگی  ها بچهدقیقه من و بعضی از  ده همانمان تمام است. در 
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ي ما ها بچه کردم میاحساس  .بعد از چرتی کوتاه چشمانم را باز کردم .خوابیدیم

در آن لحظه مغزم انگار  ؛هستندخودي  ریزهايکخابه سمت در حال بازگشت 
حرکتی  گونه هرولی توانایی  ،کشند میکه عقب  دیدم میرا  ها بچه .کرد میکار ن

هیچ فکري به ذهنم  م؛برد میانگار در حالت اغما به سر  از من سلب شده بود،
. جلوتر را نگاه کردم اجساد روي زمین ریخته شده بود و من در تاریکی رسید مین

شب تنها مانده بودم. در اطراف ما چاه نفت و گاز زیاد بود و آتش از دهانه چاه 
بود و من به یاد  تر برجسته. در این میان نور یک شعله از بقیه کشید میزبانه 

با خودم  .ر رو به روي ما بودداشتم زمانی که وارد منطقه عملیاتی شدیم آن نو
خسته و  .رسم میخودي  نیروهايبه حتما گفتم اگر پشت به نور حرکت کنم 

داد و از طرفی سنگینی ام ي کولهسنگینی  طرف  یک از .درمانده شده بودم
باید  .کفشمان افتادمبی يبه یاد فرمانده آنجاکرده بود.  ام کالفهاسلحه حسابی 

به همین دلیل تصمیم  .افتادم میعقب  ها بچهسابی از وگرنه ح کردم میعجله 
را بگذارم ولی دیدم میدان  ام اسلحهخواستم  .گرفتم کمی بارم را سبک کنم

را جا بگذارم ولی حیفم آمد و با  ام کوله؟ خواستم شود میجنگ بدون اسلحه مگر 
باالخره هر دو را بر دوش کشیدم و به راه افتادم.  .است المال بیتخود گفتم مال 

با تمام قوا و با سرعت  .اند افتادهکه روي زمین  دیدم میدر بین راه اجساد را 
رسیدم.  ها بچهبه تعدادي از  روي پیادهدقیقه پانزده تا  ده. بعد از کردم میحرکت 

خودي هستند یا نزدیک شوم یا نه؟ هنوز شک داشتم که  ها آنمانده بودم که به 
زبان  هفقط صدایشان را که ب .دیدم میرا ن کدام هیچنه؟ در آن تاریکی چهره 

سرشان رفتم. دقیقه پشت بیستتا پانزده حدود  .شنیدم میند زد میعربی حرف 
شدم دیدم حتی  تر نزدیککمی که  .مشد نمیشان چیزي متوجه های صحبتاز 

 ها ایننکند  گفتم میبا خودم  .دچار تشویش شدم ؛برایم آشنا نیست شان قیافه
شان خوشحال های لباسعراقی باشند؟ به خدا توکل کردم و جلوتر رفتم با دیدن 
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ي خودي هستند که تازه به گردان ما ها رزمندهشدم و دیگر مطمئن شدم که 
 شان را ندیده بودم.کدام هیچملحق شده بودند و من 

 سادگی در جبهه
سوم از عملیات رمضان که البته چندان موفقیتی هم در  ي مرحلهبا پایان گرفتن 

نشینی کردند. تعداد زیادي مجروح شده بودند و کم عقبکم ها بچه ،پی نداشت
  بههم به دلیل خستگی و عطش فراوان دیگر ناي راه رفتن نداشتند.  اي عده

 به حرکت درآمدند. ها بچهخودي براي آوردن  نفربرهاي ،روشن شدن هوا محض
و مجروحان  ها رزمندهداده بودند که قبل از طلوع خورشید منطقه از  دستور

کسی در منطقه باقی نمانده  ،شود تا اگر دشمن قصد پاتک داشت سازي پاك
نیروها به خط  ي همهتقریبا  ،تا قبل از طلوع خورشیدفراوان باشد. با تالش 

و مسئولین تدارکات  رسید میآرام به نظر ریبا تقپدافندي رسیده بودند. اوضاع 
مشغول پذیرایی از رزمندگان بودند. پذیرایی شامل آب و مقداري نان خشک بود. 

از درون  ها بچهو  ندقرار داده بود شده خشکقدمی یک کیسه نان  پنجاههر 
و  ند. براي ناهار اوضاع کمی بهتر بودداشت مینیازشان نان بر ي اندازه  به هاکیسه

مجبور شدند  ها بچه ،ولی به دلیل نبود ظرف و قاشق ،غذاي گرم داشتیم
مهمات و هر چیز دیگري میل کنند. شن و  ي تختهرا روي کاغذ،  پلوي عدس
 ،و با خوردن هر لقمه نشست میهم که در هوا معلق بود بر روي غذا  اي ماسه
را  خدا نوال گذشت.روز به همین م دو. اوضاع تا آمد میشن زیر دندان  هاي دانه

. انگار دشمن هم ، دشمن پاتک نزد و اوضاع آرام شدشب آن از بعدشکر 
منتقل شدیم  دوکوههاز هم گسسته شده بود. بعد از دو روز به پادگان  تاروپودش

 کنیم. دهی سازمانعملیات را  ي بقیهتا 
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 حقوق اولین
اهواز و هویزه که در  برعکس آنجاعصر بود. مقر تیپ ولیظاهرا  دوکوههپایگاه 

و وضعیت قرمز  گرفت میهوایی قرار  ي حملهبار مورد  پنجیا  چهارروز حداقل 
در حد بند آوردن  آنجا، خبري از هواپیماهاي دشمن نبود. کار ما در شد می

روز اقامت در  چهل و پنجخونریزي بود و خیلی سرمان شلوغ نبود. بعد از 
خالصه بعد از اتمام رجند حرکت کردم. بیسمت مرخصی گرفتم و به  ،دوکوهه
به تعاون سپاه شهر  :دادند و گفتند بندهی به حساب تسویهفرم  ؛در جبههخدمت 

مرحوم حاج  آنجاخود مراجعه کنید. بعد از رسیدنم به بیرجند این کار را کردم. 
حقوق به من  عنوان  بهتومان  3800 بودند که آقاي وحدتی مسئول امورمالی

حقوق ندارند گفتم: من بسیجی  ها بسیجی کردم می. من که خیال پرداخت کرد
. پاسخ داد شما خواهم نمی ااین پول ر :اشکالی ندارد. گفتم :هستم. ایشان گفتند

بگیرید بعد هر کار که خواستید با آن انجام دهید. حتی  اینجاباید این پول را از 
یبم گذاشتم و خرج هم آن روز من پول را در ج .به جبهه کمک کنید توانید می

 شد. 

 عملیات مسلم بن عقیل 
 .ندکرد میاگر جبهه نیاز به نیروي انسانی داشت اعالم  روزهاآن  ،بود 1361سال 

مثال ؛ گفتند میرا هم نیاز مورد  نیروهايکه حتی تخصص  افتاد میگاهی اتفاق 
 ي روانهمجددا  ،بر اساس این اعالم نیاز. تخصص پزشکی، مهندسی، پرستاري و... 

کشور اعزام شدم. عملیات جنوب امام رضا (ع) در  21جبهه شدم. این بار به تیپ 
رسیدیم و بالفاصله به منطقه جا مسلم بن عقیل در حال انجام بود که ما به آن

کنار رودخانه  آباد مسلمبه ابتداي  ،اعزام شدیم. بعد از اعزام به محل عملیات
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چی فرمانده منتقل شدیم. آن شب شهید آهنی فرمانده خط و شهید چراغ 35زرنه
اي خواند که یادماندنی بهمداحی زیبا و  برایمانتیپ بودند. آقاي آهنگران هم 

 .کرد میبراي جنگ بیشتر  را ها بچهشوق و هیجان 

 توسل
-از پست امداد به یک مقر اصلی که مرحوم کاشی ها بچهاز  دیگر من و چند نفر

منتقل شدیم. دو روز از اتمام عملیات (از اهالی طبس) مسئول آن بود گران 
بروم  گران یکاش ايگذشته بود. هنوز در این فکر بودم که نزد آقمسلم بن عقیل 

و بگویم که من از اهالی بیرجند هستم و اگر کاري داشتید روي کمک من 
توجه همه را به خود جلب کرد.  ها بچهاي در بین مههمه ناگهان حساب کنید که 

گه امام زمان (عج) : هر کس میگفت میبا فریاد  و آمد میبه سمت ما  اي رزمنده
 ي همه .زندگیش رو خراب نکنه اینجا .نیست بره و وقتش رو تلف نکنه اینجا
. خیلی کرد میش را تکرار های حرف اطمینانبا  او .دورش حلقه زدند ها بچه

 ها بچهخودم را به جمع  ، لذارزمنده را بشنوماین  هاي حرفکه  بودممشتاق 
از آن  ها عراقیکه  اي درهدر  ،بعد از عملیاتاین رزمنده  که این  مثلرساندم. 

 ،پست و نگهبانانی داشتندعراقی ها ند و در سمت باالي آن دره کرد میمحافظت 
وانایی هیچ کاري را گیر افتاده بود. او که حسابی مستأصل و درمانده شده بود و ت

تنها یاد و نام خدا و توسل به امام زمان (عج) حافظ و نداشت، در آن زمان 
به داخل  ها عراقیکه  کنسروهایی ي مانده تهبود. در طی این دو روز از  دارش نگه

کوچکی در آنجا بوده که در  ي چشمه گفت میند خورده بود. کرد میدره پرتاب 
ه است. او توانسته بود خود را با آن کرد میتشنگی خود را رفع  ،این مدت از آن

. در آخر هم از نگه داردشرایط سخت وفق دهد و از دید دشمن خود را دور 

 ایالم استان در واقع .35
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غفلت دشمن و تاریکی شب استفاده کرده بود و خود را به نیروهاي خودي 

ایت ما از سوي تمام دنیا حم مسلح  دندان تارسانده بود. در شرایطی که دشمن 
نیروي  باي ما ها بچهروز دنیا را در دست داشت،  هاي سالحو انواع و اقسام  شد می

معصومین توانستند حتی یک وجب از خاك  ي ائمهو در پناه   عقیدهایمان و 
در آن شرایط  گاه هیچکه امام زمان (عج)  درستی به .میهن را از دست ندهند

 نگهدار ما بود.حافظ و سخت ما را تنها نگذاشت و همواره 

 دره در روز بیست و نه
 نظر ازکه  اي درهبعد از عملیات مسلم بن عقیل من و تعدادي از نیروها به 

در آن دره بدون هیچ روز بیست و نه بود منتقل شدیم و  ، بسیار مهمحفاظتی
براي حمل وسایلشان از  ها بچهروز  بیست و نهماندیم. در این درگیري با دشمن، 

یک دسته در قسمتی از دره  ،دو دسته شده بودند ها بچه .ندکرد میده قاطر استفا
ند. ه بوددره مستقر شد گیر آفتابکه بیشتر سایه بود و یک دسته در قسمت 

ند توانست می ها بچه بود که اي چشمهیعنی داخل دره  ،تر پایینمتر  دویستحدود 
 کم کمقبل از ظهر بود و هوا  .با حلب آب گرم کنند و خود را تطهیر کنند آنجا

را  چیزهایی ،م که از روي سرششد ها رزمنده. متوجه یکی از شد میداشت گرم 
که به او  طور همین. کرد مینگاه  ها آنو با تعجب به  گذاشت میکف دستش 

 .من آمد و کنارم نشست طرف  بهدیدم با سرعت از جا پرید و  ،خیره شده بودم
دونی برادر می :از من پرسید کرد میرا از هم باز  شا شدهدست مشت  که حالی در
اولش فکر کردم  .خودم جان بهنه  :یعنی تو نمی دونی؟ گفت :گفتم ؟هیچ اینا

از کجا آوردي : گفتم.باغ نیست يتوواقعا ولی بعد دیدم بنده خدا  کند میشوخی 
 :گفتم، گرفت ام خنده. آنجا ازگفت:  ،داد میسرش را نشان  که حالی در ؟شون

 ندیدي؟ با تعجب نگاهم کرد و ها کتاب حتی شکلش رو هم تو حال  به تایعنی 
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تنها  :گفتم به او .کرده بود اش کالفهکلی  بیچاره سرش شپش زده بود و نه! :گفت
من و یکی دو تا از  جا همانراه درمانش این است که موهایت را از ته بتراشی. 

از  .که داشتیم موهاي دوستمان را از ته زدیم اي وسیلهشروع کردیم با هر  ها بچه
 از خراب خانه هاي شپش افتاد میبس سرش شپش زده بود وقتی موها روي زمین 

 ند. کرد میفرار  ها سنگروي 
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 فصل نهم

 »فرمان حرکت«
 
 
 
 

 رمضان ابراهیمی
 1340 متولد:

 فوق دیپلم پرستاري داراي مدرك:
 سال چهارمدت حضور در جبهه: 

 5/1/61 اولین اعزام به جبهه:
 ، پرستار : امدادگر، پزشکیاردر جبهه  مسئولیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    یک نفس همدلی |114

 

 »کلیات«
 

 

 

کیلومتري بیرجند متولد شد.  43رمضان ابراهیمی در روستاي خونیک واقع در 
دوران ابتدایی را در روستا گذراند و براي ادامه تحصیل به بیرجند رفت. در دوران 

بود با دوران شده علوم انسانی شد. همین دوران مصادف  ي رشتهدبیرستان وارد 
اسالمی. تحوالت آن زمان رمضان را نیز مانند خیلی از هم سن و  انقالب پرشکوه

-وارد بسیج شد و دوره انقالبوارد کرد. بعد از پیروزي  انقالب جریانساالنش به 
 دراولین بار براي 1361بیرجند گذراند و در سال  احمر هاللي امدادگري را در 

وي در  امدادگر به جبهه اعزام شد. عنوان  به ،سال بیشتر نداشت بیست که  حالی
والفجر  ،، عملیات والفجر مقدماتیالمقدس بیتاول  ي مرحلهی نظیر های عملیات

، چنانه و فکه (لشکر ویژه شهدا) ، مهاباد ، مناطق عملیاتی هورالعظیم، میمکیک
 حضور داشت.
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 پدر نامه رضایت
دوست داشتم به جبهه اعزام شوم ولی رضایت پدر شرط بود. به همین منظور 

ند و کرد میبا این قضیه موافقت ناصال چندین نامه خدمت پدر نوشتم ولی ایشان 
سالگی بودم و  سن بیستمعتقد بودند که هنوز براي من خیلی زود است. در 

 کردم میپدر تصور  برخالفتکلیفی بزرگ بر گردن من است و  کردم میاحساس 
که من همچنان مصرّ به  ها مدتبعد از  نهایت دراست.  شده که خیلی هم دیر

بروي و  خواهد میگفتند: حاال که دلت رفتن بودم، پدرم موافقت کردند و  جبهه
من امضا شد و  ي برگه ترتیب  این  بهاین هم امضا.  برو؛ ،ستآنجاکه دلت  دانم می

 را به بسیج تحویل دادم. ام نامه  رضایتمن هم با خوشحالی 
 

 عراقی خلبان
کرد که آموزش امدادگري برگزار می هاي کالسیک سري  احمر هالل ،در بیرجند

گذراندن  یک ماه بود و ها آموزشمدت این  شرکت کردم. ها کالسمن هم در این 
شد براي اعزام من به جبهه. اولین بار در پنجم  اي مقدمه ،ها کالساین 

 عنوان  به ها بچهبه جبهه اعزام شدم. به همراه تعدادي از  1361سال ماه فروردین
دارخوین اهواز شدیم. در  ي منطقهبه  آنجا ازامدادگر از بیرجند عازم مشهد و 

 ازنفر دارخوین، مرکزي بود که حتی بخش جراحی هم داشت و من با دو سه 
. تا سه روز فقط مشغول ي بیرجند در این مکان کار خود را شروع کردمها بچه

هواپیماهاي عراقی باالي منطقه به  روز هرکردن وسایل اتاق عمل بودیم.  استریل
. یکی از ریختند می گناه بیخود را روي سر مردم  هاي بمبو  آمدند درمیپرواز 
قی مشغول بمباران بود، پدافند که طبق معمول یکی از هواپیماهاي عرا روزها

دشمن بعثی ایران توانست هواپیما را سرنگون کند. من هواپیماي در حال سقوط 
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برخورد با زمین  محض  بهو خلبانش که با چتر بیرون پریده بود را دیدم. هواپیما 

و مردم فضا را پر کرده بود. تعدادي بسیجی  ها رزمنده اکبر اهللامنفجر شد. صداي 
مکانی که ما مستقر با سرعت رفتند و خلبان را که مردي جوان بود با خود به 

چادر و تجهیزات یک  حال  به تاخلبان بسیار مجهز بود. من که  بودیم آوردند؛
خلبان را از نزدیک ندیده بودم حسابی متعجب شدم. چادرش هم جاي کلت و 

چند جراحت کوچک برداشته بود  خلبان ت و هم جایی براي خوراکی.اسلحه داش
 ي بسیجی به عقب منتقل شد.ها بچهتوسط  هایش جراحتکه بعد از پانسمان 

 عمیق خواب
که به  گذشت میسه روز از حضورمان در دارخوین و استریل کردن اتاق عمل 

فرستادند. زمانی که به کارون ما را به نزدیکی خط، در کنار  ،درخواست خودمان
شدیدي هم باران رغم گرما، رگبار گرم بود. علی نهایت بیآنجا رسیدیم هوا 

. آخر شب بود و من خیلی خسته بودم. به داخل سنگر رفتم و تا اذان آمد می
صبح خوابیدم. وقتی از خواب بیدار شدم و از سنگر بیرون آمدم حس کردم جایی 

سال از  سیصدصحاب کهف را داشتم که بعد از غیر از مکان دیشب هستم. حس ا
خواب بیدار شدند و زمان و مکان برایشان غریبه بود. گودال بزرگی باالي سنگر 

 سنگرهادرست شده بود. با خودم گفتم این گودال که دیشب اینجا نبود. روي 
دشمن دیشب  هاي خمپاره ي گلولهمتوجه شدم که بعدا هم پر از خاك شده بود. 

 صدایی نشنیده بودم.اصال ر گودال شده و من به دلیل خستگی زیاد باعث حف



 117 |فرمان حرکت 

 تانک با کار
برگزار شد.  برایمان 36ر ثابتدکارگاهی آموزشی با عنوان آموزش کا 1361سال 
کار ما بعد از آموزش به جبهه اعزام شدم.  .ماه طول کشیدشش  ها کالساین 

به نیروي زرهی نیاز پیدا کرده  ها جبهه ،چون در این مدت ؛دیگر بهداري نبود
لذا در جبهه به واحد زرهی معرفی شدم. در آنجا دوره آموزشی تانک برایمان بود. 

نزدیک خرمشهر بود. در این مدت کار با  ،آموزش اولِ روزِپانزده برگزار کردند. 
 هرتانک را بر عهده داشتم.  توپچی. من خود مسئولیت دیدیم را آموزش  ها تانک

مورد نظر را هدف قرار  ي نقطهو  گرفتم میو گرا  رفتم میداخل تانک  روز
به  زمان همو  چنانه) (فکه،چهار سایت  ي منطقهماه هم در  پنجم. داد می

دستور  ها تانکاما به  ؛وارد شدیم یکعملیاتی والفجر مقدماتی و والفجر  ي منطقه
 ندادند. تیراندازي

 
 
 
 
 
 
 
 

 رمضان ابراهیمی
 

 در پادگان معصومیه بیرجند و از طریق سپاه برگزار شد.. 36
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رمضان ابراهیمی، ایستاده از سمت راست نفر دوم



 

 فصل دهم

 »یادبهشت«
 
  

 
 

 فریز  میرکیمحمدعلی 
 
 

 3/11/1332متولد: 
 فوق دیپلم بهداشت مدارس، لیسانی بهداشت محیط مدرك:

 1365 اولین تاریخ اعزام به جبهه:
 ماه هفت مدت حضور در جبهه:

 ار، خدمات بهداشتی، بهداشت محیطبهداشت ی :ها مسئولیت
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 »کلیات«
 

 

 

در روستاي فریز متولد شدم. تا چهارم ابتدایی در روستاي فریز  1332در سال 
ي دوم دبستان را در روستاي گل به پایان رساندم و ادامه دبیرستان بودم و دوره

عالی  ي مدرسهکاردانی را در  ي دورهو تحصیالت را در زاهدان به اتمام رساندم، 
و  دار دینولی  نداشتندسواد کافی  مبهداشت زاهدان تمام کردم. پدر و مادر

و مخارج  کردم میاز ششم ابتدایی کار  .ی داشتندو اعتقادات محکم بودند مذهبی
. کارگري اولین شغلی بود که برگزیدم. در کردم میخود و خانواده را تأمین 

و روزي سه تومان درآمد داشتم. قد بلندي داشتم و  کردم میتابستان چاه حفر 
، جراحت برداشته بود. آن ها دیوارهبا  مبر اثر سایش پشت رفتم میداخل چاه که 

 دید میي زینتی شدم، چشمانم آسیب ها سنگ تراش سنگشغل را رها کردم و 
سال داشتم  بیست و پنج. کردم میولی ناچار بودم. مخارج زندگی را باید تأمین 

 ،ام حرفهدر زاهدان بودم و اوایل استخدام من بود.  روزها. آن آغاز شد انقالبکه 
به ایرانشهر و شهرستان سرباز فرستاده شدم. صداي  و بهداشت در مدارس بود

رسیده بود ولی در استان سیستان و بلوچستان مردم نسبت به  جا همه انقالب
 .دادند مینشان  انقالبکمتري به نظام و  دیگر تمایل هاي استانمناطق و سایر 
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 استان سیستان و بلوچستان
یک رستوران هم عکس امام (ره)  ي شیشهپشت  در استان سیستان و بلوچستان،

در میان باشد. شاه  ها آنبود و هم عکس شاه. تقید مردم تا جایی بود که منفعت 
 1344؛ به این صورت که از سال کرد مینیز با این استان ارتباط زیادي برقرار ن

به زاهدان آمد. به  1355دیگر به این استان سفر نکرد ولی خواهرش اشرف سال 
در  ها شبو  خواندم میعالی بهداشت درس  ي مدرسهدر  روزهایاد دارم آن 

رستورانی مشغول به کار بودم. اشرف در زاهدان بود و بنا شد در رستوران مذکور 
گفتم:  چه خبر است؟ اینجا. فردي از من پرسید: کنندر براي وي جشنی برگزا

گفت: اشرف  .اند دیدهاشرف پهلوي آمده و براي وي در این محل، محفلی تدارك 
در این استان  .شاهدخت، اشرف پهلوي حضرت اعلیمگر کلفت پدرت است؛ بگو 

از باالي سکو به پایین  اسالمی انقالبچند ماه بعد از پیروزي  ،شاه ي مجسمه
نبودند ولی حاضر  اطالع بیاسالمی  انقالبآمد. مردم این استان از اوضاع نظام و 

نبودند منفعتی را که از حکومت شاه و قدرتی که از این خاندان پیدا کرده بودند 
سر آشتی و  ،با قلدري و شرارت انقالبند دانست میبا چیزي عوض کنند؛ چون 

 جمعه امامت.حضوري فعال و پررنگ در تظاهرات داشتم. دوستی نخواهد داش
ستم و تحریک علیه حکومت اسالمی  انقالبمردم را ترغیب به زاهدان وقت 
بودند در مساجد و تظاهرات و  مند عالقه انقالب اسالمیبه  مردم .کرد می شاهی
 داشتند.  ینقشی فعال ها اعالمیهبخش 

 شروع جنگ تحمیلی
نخل نونهال انقالب نیاز به آبیاري داشت، آن وع شده بود. جنگ ایران و عراق شر

بود که به جمع  1365سال برکف بودند.  هم آبیاري با خون جوانانی که جان
پیوستم. با ماشین اداره تحت عنوان گروهی به نام  تحمیلی دالوران جنگ
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البته  . و... طالییهاهواز، دهالویه،  ان محمد (ص) به مناطق جنگی رفتیم؛سپاهی

 .ه بودیمبه رزمندگان در مناطق جنگی به جبهه اعزام شدبراي آموزش بهداشت 
. مأموریت ما در گرفتیم میفیلم ، یی که در جبهه برایمان جالب بودها موقعیتاز 

تیپی که آقاي  امام رضا (ع) 21به تیپ بعد از آن  و محرم شروع شد 61تیپ 
در آستانه شروع . فعالیت ما در این تیپ آغاز شد. می، رفتفرمانده بود قاآنی

شب از اهواز به سمت آبادان  هفت. ساعت بودیم پنجچهار و عملیات کربالي 
 ها چراغ ،یم که هنگام ترمز زدنآورد میرا باید بیرون  ترمز چراغ هاي فیشرفتیم. 

لت نبود آمبوالنس را به ع هاي ماشینروشن نشود و دشمن ما را نبیند. در آبادان 
شناور بودند. تا ظهر معطل بودیم تا بتوانیم از مسیر عبور  ها پلبنزین رها کردیم. 

فردي ما را شناخت و براي ما بنزین  ،بیرجندسازندگی  کنیم. از برادران جهاد
با  که شب بود یازدهما از روي پل شناور به سمت خرمشهر رفتیم. ساعت  و آورد

وسایل و پتو را به نیروها رساندیم. به آقاي مهندس آرین که مسئول آمبوالنس 
. قرار شد کردم میو از وضعیت موجود گالیه  زدم میهماهنگی این اعزام بود، غر 

ولی اوضاع بدتر شد. هواپیماهاي  ،عقب یک وانت بنشینیم و به اهواز برگردم
وجودم را دشمن باالي سرمان در حال حرکت بودند. ترس و وحشت تمام 

پدرم را در خواب دیدم که قبل، سال که چند آمد  در این لحظه یاد. ه بودگرفتفرا
، ایشان ممانعت کردم میهر چه اصرار  .ولی مرا با خود نبرد رفت میبه قبرستان 

نشان از این است ، این خواب : نباید خود را ببازم.. بالفاصله با خود گفتمکرد می
به جبهه برگشتم و روحیه گرفتم و لذا  است. نرسیدهکه هنوز موقع مرگ من فرا 

بیرون کردم.  مو فکر برگشت به عقب را از سر ماز مسئول گروه عذرخواهی کرد
را داوطلبانه شرکت کردم  چهارماه در جبهه ماندم و عملیات کربالي  هفتحدود 
جزو گروه که  هم اینبه علت شغل و دانشی که داشتم و هم را  ها عملیاتو باقی 
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برنامه غذایی و مواد به ، 37در منطقه چنگولهمثال . شرکت کردمپیراپزشکی بودم 
در این منطقه جگر مرغ زیاد مصرف مثال  ؛کردم مینظارت  هارزمندهغذایی 

بر  سنگرها پاشی سمرا گرفتم. مسئولیت  غذاها گونه اینجلوي مصرف  .شد می
، جبهه را براي خود تجربگی بیو من بود. با تمام مشکالتی که داشتم  ي عهده

که جبهه دانشگاهی بود که در آنجا درس معترفم سراسر تجربه و دانش دیدم و 
 .دادند می داري دینشجاعت و 

 38همرزمان سنگین خواب
چشمم  ناگهان ،بودم خاکریزبسیار تاریک که مشغول نگهبانی باالي  یشب نیمهدر 

عراقی بر سر  کماندوهايقرمز، شبیه  کالهی کجبه فردي با لباس پلنگی افتاد که 
 اشانگشتش را روي بینی، ایست دادم .آمد میباال خودي تپه داشت و از سمت 

ست. وقتی به من رسید اخیالم راحت شد که خودي  !گفت: هیس ،گذاشت
مچم را گرفت و پیچاند، دیگر در عراقی بودنش شک بالفاصله چیه؟  :گفتم

ترسیده بودم تا جایی که قدرت داشتم با دست دیگرم مچ  شدت بهنکردم. من که 
 استفاده کند و با صداي بسیار بلند فریاد اشاو را محکم گرفتم تا نتواند از اسلحه

ولی احدي بیدار نشد و به کمکم نیامد. آن مرد با  ؛اکبر اهللا ،اکبر اهللاکشیدم 
او فرمانده ما بود که به این  نترس! منم عباسی.گفت: شیرین اصفهانی ي لهجه

سپس ایراد گرفت و گفت: با یک هیس گفتن که  .کرد میصورت افراد را امتحان 
چون دشمن عراقی نیز چنین شگردي را به کار  ؛یگذاشت مینباید اسلحه را کنار 

شما با این خواب  گفت: و را نیز مورد سرزنش قرار داد ها بچهروز بعد  .بردمی
ي جا  بهکه فرمانده را  این کارتان ساخته است! بیاید،یک عراقی اگر  ،سنگینتان

 ایالم استان در واقع. 37
 برگفتھ از روزھای زندگی مؤلف محمد آریان  ٣٨
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شده  اي سوژهرا به کمک طلبیده بودم،  ها بچه» اکبر اهللا«عراقی گرفته و با فریاد 

» !اکبراهللا« :گفتند می دیدند میهر وقت مرا  !سنگران همبود براي خنده و شوخی 
 !: ساعت خوابگفتم میمن هم در جواب 

 39دشمن  تدافعی حالت
یم در خط دانست می یاد گرفته بودیم و ها وفن فوتخیلی  ،زمان حضور در جبهه

، بمباران هوایی در کار نیست و دشمنبه خاطر نزدیک بودن به نیروهاي  مقدم
 . در نقاط دورتر از خطدکن میاستفاده میلیمتري  60تنها از خمپاره دشمن 

 با قدرت انفجاري بیشتر دوربرد هاي خمپارهتوپ و  هاي گلولهاز مقدم، دشمن 
شکافتن سرعت سیر و سفیر آن به خاطر صداي از  ؛ به طوري کهکرد میاستفاده 

-اگر از ما عبور میو  دادیمتشخیص میتا حدودي  فرود و انفجار آن رامحل  ،هوا
و خیز  دراز کشیدنکسی به خود زحمت حتی و » مسافر است«یم گفت میکرد، 

ي اول خیلی روزهانسبت به  ها بچه. رعب و ترس داد نمیپنج ثانیه و سه ثانیه 
ند. کرد میاغلب خود را به بازي سرگرم  ترها کوچک که طوري به کمتر شده بود؛

، کاهش حمالت خمپاره دشمن ها بچهرزمی در  وجوش جنبیک دلیل کم شدن 
حالت ببینند، اي نتیجهآن شدت  بهپاتکی نیروهاي بعثی وقتی نتوانستند از  .بود

مکرر، پرتاب گاه و بی گاه  هاي زدن، منور گذاري مینبه خود گرفته و با  دفاعی
سپاه و  ها و آتشعملیاتند خود را از خواست میمداوم  هاي تیراندازيخمپاره و 

 ارتش ایران در امان نگه دارند.

 برگفتھ از کتاب روزھای زندگی مؤلف محمد آریان ٣٩
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 40رزمندگان قوي روحیه
برادران تقاضا داشتند آیاتی از  که بودیم دور هم نشستهسنگر  داخلیک روز 

شویم. » معنوي شارژ« خودشانقرآن قرائت و معنی و تفسیر شود تا به قول 
آمد که به جهادگران آیه هفت محمد (ص) مبارك  ي سوره کهقرآن را باز نمودم 

 در را شما هم خدا ؛نمایید یاري را او دین و پیامبر، خدا اگر داد کهمی نوید
مشغول  گرداند.می استوار را شما هايقدم و کندمی یاري اهدافتان به رسیدن

کنار سنگر شنیده شد ودم که صداي انفجار یک خمپاره در خواندن و معنی آن ب
 خراشی دل ي منظرهریخت. بیرون از سنگر شاهد  داخل سنگرو مقداري خاك به 

حسین سجادي که خمپاره پیش نوجوان ما به نام سید همرزمانیکی از  .بودیم
ناشی از موج انفجار  گردوغباردر و  رسیده بودپایش منفجر شده بود به شهادت 

 به نام سلمانی. ترکش خمپاره گلوي برادر دیگري شد میدیده  پرپرهمچون گلی 
خود را  کهآن  بیخون از گردنش جاري بود،  که حالی دررا دریده بود و این دالور 

دم که ایشان از مرگ بعدها شنی( .ببازد رو به قبله ایستاد و شهادتین را گفت
ي تهرانی که در حال عبور از این ها بسیجییکی از همچنین  نجات یافته بود.)

با اصابت ترکش، یک چشم و قسمتی از صورتش زخم عمیقی برداشته  ،بود نقطه
شد.  یخوب خواه شاءاهللا اننباش، ناراحت  :و گفتیم یمبه او دلداري داد .بود

بالفاصله  !ي همین جبهه اومدیمما واسه !داداش خیال بی :قوي گفت اي باروحیه
لنکروز چند نفر از برادران جهت با  شب  یکرا به پشت خط منتقل نمودند.  ها آن

یک توقف کوتاه در  خط مقدم رفته بودند؛ خاکریزانجام مأموریتی از دهالویه به 
 زخمی شدهمنفجر شده بود. در این حادثه همگی در کنار ماشین  اي خمپارهسه 

که  امیر معز برادربه نام  ها بچه، حتی یکی از شدندو به پشت خط منتقل بودند 

 برگرفتھ از کاب روزھای زندگی، مؤلف محمد آریان  ٤٠
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 ؛که شهادتش قطعی استرفاقت و ارادت خاصی به یکدیگر داشتیم به گمان این

 نموده بود، ولی الحمداهللا همه زنده ماندند. هایش وصیتمرا مأمور اجراي 

 41جبهه در مزاح
برادران  زیستی همي شاد و بانشاطی داشتند.  در جبهه، روحیهاسالم رزمندگان 

در جبهه بر مبناي عقیده و هدفی مشترك، چنان صمیمیتی ایجاد کرده بود که 
سعی در داشتند و همواره برنمیین شرایط دست از مزاح و شوخی تر سختدر 

حتی اصطالحات رایج در جبهه بیشتر  .کردن یکدیگر داشتندخنداندن و شاد 
ها و شداید جنگ  سختی شد کمتر به باعث میاین  و داشتو احترام حالت مزاح 
به پشت خط،  ها آندر لنکروز و انتقال  ها بچهبعد از مجروح شدن فکر کنند. 

در  آموز دانشیک نفر بسیجی من با مثال  ؛تعداد نفرات هر سنگر تقلیل یافت
نیز سه نفر بودند پیشنهاد  ها آني سنگر بعدي که ها بچه .مبود مانده باقیسنگر 

-در میان سنگرم هم بابپیوندیم. شب مسئله را  ها آنبه جمع هم ما  کردند که
جن و  هاي داستانم با پیش کشیدن خواست می .بیاید شد نمیگذاشتم، راضی 

پري مزاحی نموده و در ضمن ته دلش را خالی کنم تا راضی به رفتن شود. 
که به  ترسیدم میاگر  :تنها بمانی؟! گفتاگر  ترسی نمی اما ،مورمن که می :گفتم

؟ کنی میچه بیاید شب یکی داخل سنگر  هاي نیمهاگر  :م! گفتمآمد میجبهه ن
کالش دخلش را  با همینولی اگر دشمن باشد  ،مهمان حبیب خداست :گفت

؟ گفت من اعتقادي به کنی میي آدم یک جن بیاید چه جا به. گفتم اگر آورم می
؛ تا این که کردماز جن و پري تعریف  هایی داستانخالصه رؤیت اجنه ندارم. 

 آیم میمن هم  :گفت ،وقتی راه افتادم
 

 برگرفتھ از کتا روزھای زندگی، ممد آریان  ٤١
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 »کلیات«
 

 

 

 اي خانوادهدر  1340سال در مهدي عبدالرزاق نژاد  والمسلمین االسالم حجت
به لحاظ مالی متوسط به دنیا آمد. دوران ابتدایی تا دبیرستان را در و مذهبی 

 انقالبو پیروزي  1357بیرجند گذراند. اخذ دیپلم وي مصادف شد با سال 
. پس از پایان تحصیالت وارد سپاه شد و بعد از مدت کوتاهی براي ادامه اسالمی

به تحصیل حوزه در  1372م مهاجرت کرد و تا سال تحصیل در حوزه علمیه به ق
، خسروشاهی اهللا آیتچون:  اي برجستهپرداخت. وي در قم از حضور اساتید 

بهره برد. بعد  ...مکارم شیرازي و اهللا آیتصالح مازندرانی،  اهللا آیتلطفی،  اهللا آیت
مقام  بیرجند بازگشت و به سمت نماینده ،از اتمام دروس حوزوي به زادگاه خود

سال وارد حوزه  سهشد. بعد از  معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکی منسوب
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شد. علمی هیئتعضو  1380آموزش و در سال
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 قم
به شهر قم  آنجا ازعازم تهران شدم تا  ام خانوادهبود که به همراه  اوایل انقالب

شب را در منزل یکی  .کنم نام ثبتو در حوزه علمیه قم براي ادامه تحصیل  برویم
دریا و زمین یک جنگ  ،از دوستان بودیم که از رادیو شنیدیم، عراق از آسمان

علیه ایران آغاز کرده است. وارد قم که شدم حال و هواي جنگ را در  عیار تمام
مستقر شدم.  ها خوابگاهی از ، در یکنام ثبت. پس از مکرد اسحسواقعا ا ،این شهر

دولت نیز به اشکال مختلف  .ه بودشروع شد ها جبههمردمی به سمت  هاي حرکت
تبلیغات خود را آغاز کرده بود تا مردم را براي رفتن به جبهه تشویق کند. در 

تا  کرده بود هایی ریزي برنامه، خواندم میکه در آن درس  اي مدرسه ،همین راستا
که صبح تا ظهر سر کالس  آید میآن زمان یادم  .به ما آموزش نظامی بدهند

 ،قم در یک محل نظامی هاي خیاباننیز در یکی از  بعدظهرهادرس بودم و 
که عضو سپاه بودم نیز قبال البته دیدم. می شناسی اسلحهجنگی و  هاي آموزش
نظامی  هاي آموزشآموزش، ابتدایی نظامی را گذرانده بودم که با این  هاي آموزش

نیز براي رفتن به جبهه  دانشجوهاو  ها طلبه صورت بدینشد.  ترمن تکمیل
ند خبر آن به گوشمان که در رفت میند. دوستانمان که به جبهه شد میتشویق 

و این شوق رفتن به جبهه در من هم به وجود آمد و  رسید میخوابگاه بودیم 
تشویق شدم که به جبهه بروم. یک ستاد اعزام به جبهه در دفتر بسیج مدرسه 

براي اعزام  انجااز طریق همنیز در کنار مدرسه ما بود دایر شد. من  فیضیه قم که
بتدایی ا که دیده بودم،نظامی  هاي آموزش که آنجایی از .کردم نام ثبتبه جبهه 

  به؛ از اینرو ورود پیدا کنم به عنوان رزمندهکه  داد نمیاین مسئله اجازه  ، لذابود
به مناطق باختران  1360فرهنگی اعزام شدم. در سال مذهبی و مبلغ امور  عنوان

ي مختلف نظامی در حال سنگرهاو  ها پایگاهحدود یک ماه در  رفتم.و سومار 
 1361هاي سالو در  فرهنگی داشتیمدینی و ي ها نامهبا رزمندگان بر .تردد بودم
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تبلیغی و فرهنگی را  کارهايرفتم و مقطعی به کردستانات  صورت  به1363 تا

و ایام  ها تابستاندر  1368تا  1361بدین ترتیب از سال  .کردم میدنبال 
 ازرفتم. رزمندگان و به مناطق جنگی می کردم میتعطیالت حوزه علمیه را ترك 

ند کرد میاعتقادي و دینی مشکلی نداشتند و اغلب که به من مراجعه  لحاظ
و  حدیث موضوعاتسؤاالتشان در باب احکام و نظر مراجع تقلید بود. بیشتر 

ندبه، زیارت مشهور مثل دعاي کمیل،  دعاهايو  شد میمسائل اخالقی بازگو 
 .شدمیسمات، نماز جماعت و... برگزار عاشورا، دعاي توسل، 

 صادفت
از مناطق  نفر از دوستان با یک خودروي پیکان سهبود که به همراه  1364سال 

و سرعت  آلودگی خواب. راننده بر اثر گشتیم برمیبه سمت مریوان  جنگی سقز
لحظه تصادف به  همانزیاد کنترل خودرو را از دست داد و چپ کرد. وي 

شهادت رسید و نفر کناري راننده آسیب کمتري دید. نفر کناري من هم که 
که هم  بعدهاکما بود و در  ها مدتشد و تا  مغزي ضربهصندلی عقب نشسته بود 

وضعیت نرمالی نداشت. من هم درِ پیکان به پهلویم  چنان آنبه هوش آمد 
م. امدادگران ه بودنریزي داخلی شدو دچار خو ه بودبود و کبدم پاره شد فرورفته

محل تصادف آمده بودند ما را به بیمارستان نزدیک شهر مهاباد به جبهه که 
 اولیه انجام شد و بعد ما را سریع به تبریز منتقل کردند. هاي کمکرساندند و 

روز در بیمارستان تبریز بستري بودم و چهل انجام شد و عمل جراحی روي من 
 شد به مشهد آمدم. کمی که حالم بهتر

 فقیه والیت و رحیمی شهید
ند. آشنایی من با ایشان در کرد میشهید رحیمی گاهی در بیرجند سخنرانی 

از طرفی دوست برادرم نیز  و مسجد آیتی بود آن زمان من تازه دیپلم گرفته بودم
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 وبش خوشو  گرفتند میگرم  با همهداشتند و  طبعی شوخبودند. شخصیت آرام و 
بودند.  پربارفرهنگی و سیاسی نیز بسیار  ،دینی لحاظ ازند و از طرفی هم کرد می

 که آنجایی ازدر مدرسه شوکتیه در خیابان دانشگاه سخنرانی داشتند و  یک روز
ی که های صحبتکه  هم اینبود و  داشتنی  دوستشخصیت ایشان بسیار جذاب و 

تصمیم گرفتم به محل  ؛و منطقی بود فهم قابلند برایم تازگی داشت و کرد می
برایمان  را مطرح کردند؛ فقیه والیتبرگزاري سخنرانی بروم. آن روز موضوع 

را بپذیریم و از  فقیه والیتیعنی چه؟ چرا باید  فقیه والیتاصال توضیح دادند که 
من براي اولین بار از کجا آمده و هدف آن چیست؟  فقیه والیتآن حمایت کنیم؟ 

را درك کردم و فهم  42فقیهجایگاه والیت قدر گرانید از زبان و بیان این شه
 هستم. واالمقامرا مدیون این شهید  فقیه والیتدرست 

 
 
 
 
 
 
 

از امام زمان  از سخنانی که در مورد والیت فقیه در ذهنم به جاي مانده این بود که ایشان یک حدیث. 42

عج گفتند: در غیبت ما از راویان حدیث پیروي کنید. نه هر عالم و مرجعی بلکه کسی که داراي چهار 
اهل ذوق و  -3پیرو هواي نفس نباشد  -2دنبال دنیا نباشد  -1ویژگی باشد این چهار ویژگی عبارتند از: 

شان تاکید بر این داشتند که باید از ولی به فکر دین دنیا و آخرت مردم باشد. در ادامه ای -4تقوا باشد 
 فقیه پیروي کنیم که در آن  زمان امام خمینی (ره) بودند و اکنون آقاي خامنه اي.
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والمسلمین مهدي عبدالرزاق نژاد االسالم حجت  
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 : امدادگر در جبههمسئولیت 
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 »کلیات«
 

 

 

در به لحاظ مالی بیرجند در محله چهاردرخت و  در شهرستان 1346در سال 
بود. دوران  دار مغازهبه پایین متولد شدم. مرحوم پدرم و رو متوسط  اي خانواده

پرویز (چمران فعلی) و راهنمایی و دبیرستان را در  ي مدرسهدبستان را در 
 روزها. آن شد انقالبپنجم دبستان بودم که  .گذراندم شهید مطهري ي مدرسه
در  یم در راهپیمایی شرکت کنیم.کرد میسعی  مساالن و هم سن يهمهمن و 

زیر نظر راهپیمایی را ، مادرم نیز شرکت داشت.گروهی مسلح ،راهپیمایی آن روز
شاه در  ي فروخته خودعجیبی داشت. افسر  خروش و  جوش شعارها. داشتند

را رسا  فریادهامردم بیشتر  که نگویید »مرگ بر شاه« کرد میبلندگو اعالم 
افسر  .متناع کردنداز شلیک ا سربازهاکردند. افسر جوان دستور تیر داد ولی 

 .، اسلحه را از کمر خود باز کرد و به سمت جماعت معترض نشانه رفتگر سلطه
شهید سندروس  برم میبه یکی از مردم اصابت کرد که گمان  روز گلوله هماندر 

در کف خیابان زیادي  هاي کفشیا شهید خاکشور بود. جمعیت متواري شدند. 
را شهرداري مقابل مسجد آیتی  ها کفشتمام آن  ،ساعتی بعد پخش شده بود.

 هاي کفشدنبال  ،ها کفشکه در بین آن  کرد میمادرم برایم تعریف  .ریخته بود
 به خانه برگشته بود. خاطر آسودهو چون چیزي نیافته بود، بوده است من 
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 آشنایی با نیکان روزگار
من یوسفی بود. وي مدام از شهید دوران راهنمایی من، زمان آشنایی با 

کنم. از جوانان مخلص و پاك آیین  نام ثبتتا براي رفتن به جبهه  خواست می
هدف سهوا  انجام شد،باقران  هاي کوهرزمایش که در  ي برنامهولی در  ؛روزگار بود
برادر چون دبیرستان با مخلصانی  يهدوردر گرفت و به شهادت رسید. گلوله قرار 

اصال  ند.رفت میکه از نیکان روزگار به شمار آشنا شدم گنجی و برادر فیروزي 
دیگر در  تأثیرگذاربه جبهه را برادر گنجی براي من انجام داد. فرد  نام ثبتمراحل 

که از  اي خاطره ،کارنامه زندگی من برادر فیروزي بود. از آن مخلصان روزگار
ر آن روزها رئیس جمهو .کشید مینغزي  کاریکاتورهايکه است شهید دارم این 

آمریکا، کارتر بود، همان رئیس جمهوري که حمله ننگین و خفت بار به طبس را 
. شعار می دادندعلیه کارتر  ،ي راهپیماییروزهادر کارنامه خود ثبت کرد. مردم 

کشید و من با میبسیاري  کاریکاتورهايهاي راهپیمایی،روزبرادر فیروزي در 
 کاریکاتور آماده کردیمپنجاه الی  چهلحدود یک روز،  کردم.ایشان همکاري می

که  گونه آن .خواند میتوزیع کردیم. نماز عجیبی  تظاهرکنندگانبین  ،روز بعد و
ي که این فرد پایش روي زمین شد میي، متوجه شد میسر نماز اگر به وي خیره 

هم شد. با یکدیگر به مسجد خضر علی  طور همیناو رفتنی بود و  نیست؛
اسالمی بودیم. آن مسجد پایگاه  هاي انجمن ي اتحادیهعضو  روزها. آن رفتیم می

سخنرانان ما بیشتر برادر شهاب و  .سخنرانی و فعالیت جوانان روزگار خود بود
 ي زمینهدر  ها آنغرا و شیواي  هاي سخنرانیبرادر سید احمد رحیمی بودند. 

راست هدایت راه را نیز به  اعتقادي بیو نظام جمهوري اسالمی هر انسان  انقالب
 .کردمی
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 هاي حق علیه باطل اعزام به جبهه
 باز بود؛کامال راه  و مسیر حرکت من به سمت جبهه میسر شده بودبود،  65سال 

بودن نسبت به آگاه  و چه به لحاظ رضایت خانواده و چه به لحاظ آمادگی روحی
استوار بود ولی مادر  هاي گام. پدر مشوق بعدي من در این اسالمی انقالباوضاع 

و نگران بود. روز اعزام فرا رسید. با برادر اکبرزاده  ریخت میمثل هر مادري اشک 
و جمعی دیگر از دوستان،  به شهادت رسید بعدهاو بود  شهر پاییني ها بچهکه از 

. برادري داشتم که رفتیممنطقه  عدبه تهران و ب هم آنجا از .راهی مشهد شدیم
و بروم  ماز دوستانم جدا شدم تا نزد برادر چندساعتی. کرد میدر تهران سکونت 

با او خداحافظی کنم. ساك و تمام وسایل خود را نزد دوستانم گذاشتم و 
به سبب تأخیري که  آهن راهنزد برادر رفتم. هنگام بازگشت به سمت  بار سبک

 سم،بود که همیشه دیر بر معادت م.و من جا ماند ه بودداشتم قطار حرکت کرد
 ي کوپهداخل قطار و خود را به  پریدم میاز واگن آخر  کرد میقطار حرکت  هرگاه

خواهد  گونه ناهمهم بار  که این دوستانم گمان کرده بودند ؛رساندم میدوستان 
شد. این تأخیر راه مرا از دوستان جدا کرد. با قطاري که نیم ساعت بعد حرکت 

گویا سراغ دوستانم را گرفتم؛  آهن راهاز خود را به منطقه مهران رساندم.  ،کرد 
ساك مرا به ایستگاه سپرده بودند و یادداشتی گذاشته بودند که ما به خرمشهر 

  .رویم می

 یک کرباليعملیات 
تکمیلی امدادگري را در بیمارستان مشهد  ي دورهبه منطقه مهران رسیدم. 

امدادگر، به  عنوان بهو سپس  جام تربتآموزشی را در  ي دورهگذرانده بودم و 
دشمن بعثی عراق، بود.  یککربالي عملیات  نزدیک .ه بودمجبهه اعزام شد

مهران را تصرف کرده بود و نیروهاي ایران در جلوي شهر مهران پدافند کرده 
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. محلی که ما در بودگردانی که من در آن بودم به فرماندهی آقاي دوستی  بودند.
ي بسیجی و گردان آقاي ها بچهرملی داشت که  هاي تپه ،آن مستقر شده بودیم
مستقر بودند. من در آن عملیات امدادگر بودم و یادم  ها تپهدوستی در پشت این 

فورا  ،کرد میاصابت  ها آنخمپاره به بدن  هاي ترکش که ها بچههست بعضی از 
وي : جلجمله من ؛مداد میاولیه را انجام  هاي کمکو  رساندم می ها آنخودم را به 

را به پست امداد  ها آنو اگر الزم بود  کردم می، پانسمان گرفتم میرا  ریزي خون
و نگران داشتم و استرس در آن عملیات، به طور دائم،  .فرستادم میدر پشت خط 

عملیات موفقیت آمیزي بود و  .نیافتد ها آنکه اتفاقی براي  بودم ها رزمندهحال 
خط ما پیشروي را به سمت مهران ادامه می دادیم. کردیم و  فتح می گام به گام

گرفتیم بالفاصله باران تیر بود که  ها طوري بود که اگر سر خود را باال می با عراقی
توانستیم از این معرکه عبور  راحتی نمی بنابراین به ریخته می شد؛بر سرمان 

آتش وند ها مجبور ش کردند که عراقی ها یک خط آتش درست می کنیم. باید بچه
تنگه عبور کنیم. آقاي آتش، از تا ما بتوانیم در پناه این خط  کمتري بریزند

تا ما بتوانیم از این  ها یک خط آتش درست کنید ها گفت: بچه دوستی به رزمنده
 ،ها که با سنین مختلف حضور داشتند ي آن رزمنده کنیم. در بین همهتنگه عبور 

که آقاي  محض این به ؛قدکوتاهی هم داشتساله که  پانزدهیا  چهاردهنوجوانی 
 کالش را در دست گرفت و آماده شد براي تیراندازي. ،را داد دستوردوستی این 

هنوز  .و رو به دشمن شروع کرد به رگبار زدناو را دیدم که روي تپه قرار گرفت 
قرار دشمن بعثی عراق اي نگذشت که گلویش مورد اصابت گلوله  چند ثانیه

براي را گرفت و به پشت افتاد. فورا خود را به او رساندم و اقدامات درمانی اولیه 
 ادتشهبه درجه رفیع  چند لحظهولی متأسفانه بعد از  ،نجات جانش انجام دادم

 ي آبادي است که در منطقه این نوجوان مقاوم و ایثارگر همان شهید علی رسید.
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و اآلن نیز  رسیداش بودند به شهادت ماندهکه آقاي دوستی فرمهران در عملیاتی 

 شهداي بیرجند قرار دارد. دوواالمقام در قطعه  ي پاك این شهید نوجوان مقبره
 بی باك پیرمرد

 این از بعدکه  ايگونه بهی را دیدم، بسیار عجیب  کربالي یک، صحنهدر عملیات 
و گویی مثل یک فیلم سینمایی از است از ذهنم پاك نشده هنوز  ،سال  همه

پیرمردي بود با قد بلند و لباس  ها رزمندهدر بین  .کند میجلوي چشمم عبور 
لیتري که از  پنجاهیک ظرف بزرگ  .داشتنی  دوستبسیار  اي چهرهمخصوص و 

که در آن زمان رایج  هایی آبمیوهقرار داشت و  کل بود جلوي این پیرمردیجنس ن
و داخل آن  کرد میتند تند باز  را )خودمان اآلن هاي رانیچیزي شبیه بود، (

که  رنگی قرمزمخصوص  هاي لیوانبا  ها بچهسپس  .ریخت میظرف بزرگ 
جالب اینجا بود که زیر آتش خمپاره  .گرفتند میو مرتب شربت  آمدند میداشتند 

هی توجاصال و  داد میو تیر مستقیم دشمن با خیال آسوده به کار خود ادامه  60
برایم خیلی  .دنمتر بیشتر فاصله ندار ده ها عراقیبه این موضوع نداشت که با 

و تا زمانی که من  کرد میهم به او اصابت نو یا ترکش عجیب بود که یک تیر 
استوار ایستاده بود و آبمیوه  ها،آب میوهظرف  باالسرایشان زنده بود و  ،بودم آنجا

آمد و در ها نیز از آسمان به زمین فرو می خمپاره. کرد میبراي رزمندگان آماده 
توجهی به آتش خمپاره هم مانند آن پیرمرد،  ها رزمندهاطراف منفجر می شد. 

گلویی تازه  وگرفتند میآبمیوه  و آمدند میبا خیال آسوده  و نداشتنددشمن 
برایم  ،سال  همه این از بعدهنوز  .گشتند میند و دوباره به سنگر خود باز کرد می

چه کسی بود که نسبت به مرگ و  چهره خوشجاي سؤال بود که آن پیرمرد 
 بود؟ باك بیجنگ بسیار 
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 خنده با طعم جبهه
ي مخابرات در آنجا ها بچهبه اتاقی رفتم که  ،بود یکشب قبل از عملیات نصر 

به  هرکسی .آن شب همه به دلیل شروع عملیات خوشحال بودند .حضور داشتند
ند، برخی کرد میعبادت  ها بعضی، نوشت می نامه وصیتیکی  ،بودکاري مشغول 

 برادریکی از دوستان  .ندکرد میکنار هم به شوخی و خنده سپري در هم  ها بچه
و همه را  کرد میخیلی شوخی  ها بچهدر اتاق مخابرات با که بود  43محمدي

که در اتاق  رسد میبه ذهنم  قدر همیناز حال و هواي آن شب  .خنداند می
با خداي خود راز و نیاز  ها رزمندهکه  ضمن اینها همه شاد بودند. بچه ،مخابرات

عملیات داخل خاك وجود داشت. و خنده هم  مزاح ،کنارشند در کرد میهم 
بسیار بلند و مرتفعی داشت  هاي کوهسلیمانیه عراق بود که  ي منطقهعراق و در 
رفتن شده  ي آمادههمه  نماییم.و مناطق اطراف آن را تصرف  ها تپهو قرار بود 

 هاي جیرهرا نیز از  هایمان پشتی کولهرا پوشیدیم.  هایمان پوتینو  ها لباس .بودیم
ساعت حدود  .پر کردیمداده بودند، که به ما غذایی چون: کمپوت، پسته، آب و... 

ستونی راه افتادیم و  صورت  به .بود که آماده حرکت شدیم شب نیمه 1الی  12
 ،به دلیل حساسیت باالي عملیات .در طول حرکت نیز سکوت کامل حاکم بود

بود که ما از نفر جلویی فقط سیاهی او را  فرما حکمسکوت و تاریکی  قدر آن
اول ستون بودند و مابقی پشت  ،ي اطالعاتها بچهو آقاي دوستی و  دیدیم می

قبال دشمن کار که  هایی مینخریب، هاي ت بچه .یمکرد میحرکت  ها آنسر 
نیمی از مسیر را طی کرده  .ندکرد میخنثی ستون مسیر جلوي  گذاشته بود، از

از سرش افتاد و به سمت پایین قله پرت و نیروها بودیم که کاله فلزي یکی از 

 و شود می هوش بی عراق خاك همان در شد. مجروح یک نصر عملیات در عراق سلیمانیه ي منطقه در 43
 چهل و هشت از که بعد ایشان بودند و کرده ینشین عقب ایران هاي رزمنده. بود ها عراقی بین روز دو تا

 .درسان می ایرانی نیروهاي به را خود آیند می هوش به ساعت
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بالفاصله  با این صداي کاله آهنی، ستون ه شود.سکوت شب شکستباعث شد که 

هنوز نیمی از راه  .ه آرام شد دوباره به حرکت ادامه دادیموضعیت ک متوقف شد؛
شلیک شد و صداي شلیک گلوله در اطراف  ها تفنگیکی از از که  ه بودیمرا نرفت

اتفاقات پیش   اینهمه ه شد. به انعکاس درآمد و دوباره سکوت شب شکست ها کوه
به بینی نشده، باعث شد که عملیات، درست طبق برنامه مشخص به پیش نرود. 

در منطقه  ارتفاع مورد نظرهر صورت آن شب گردان امام حسین (ع) توانست 
که  بودیمگردان  شکن خطگروه ما گروه دوم بعد از را فتح کند. سلیمانیه عراق 

 اي جنازهبین مسیر  در شدیم. بعدي وارد خط هاي ستونپشت دم دماي صبح، 
را دیدیم که روي زمین افتاده بود و ترکش خمپاره نیمی از سر او را جدا کرده 

ستگو است. به باالي ارتفاع دیدم که شهید را ،به بالین او رسیدم که وقتی ؛بود
دوستی با  مستقر شدیم. فرمانده ارتفاع ما جناح سمت چپ دقیقا  ،یمرسید

 بلنديبسیار ارتفاع  ارتفاع مستقر شده بودند.جناح راست در  نیروهاي اطرافش،
ریز  هاي ترکش؛ سید هم بوداتفاقا نوجوانی را دیدم که  ارتفاعباالي  دربود. 

مدام ذکر یا  .و تنگی نفس گرفته بود بود اصابت کرده اش سینهبه  60خمپاره 
چون  .کردم اقدامات اولیه را شروعفورا . کرد میفاطمه زهرا (س) را زمزمه 

ریز تمام  هاي ترکشم انجام بدهم. توانست میخونریزي نداشت کار خاصی ن
را پر کرده بود و از داخل خونریزي داشت و دچار تنگی نفس شده بود.  اش ریه

لباسش را باز کردم و او همچنان در حال گفتن  هاي دکمهرا درآوردم و  اش کوله
ه او وصل کردم ولی به دلیل شدت یا فاطمه زهرا (س) بود. سپس اکسیژن را ب

برخورد  اش پیشانینیز تیر به  ها رزمنده. یکی دیگر از رسیدجراحت به شهادت 
 شهید رضوي بود. هماناو  که کرده بود

ستون ستون با اتوبوس  ها عراقیاز باالي قله به پایین که نگاه کردم دیدم که 
را  ها آن شد نمیچی زیاد بود که با آرپی قدر آنبا ما  ها آنفاصله  .آورند مینیرو 



 143 |همکالسی آسمانی 

حرکت کنند و  ي ارتفاع این بود که از پشت به سمت باال ها آنهدف  .بزنیم
 دشمن بعثی عراقکه باالخره با پاتک سنگینی .را از ما پس بگیرند ارتفاعدوباره 
دوستی در  . فرماندهدپس بگیررا از ما ارتفاع  توانست ،و مهمات فراوان زد با نیرو

ندارد و باید خط را  اي فایدهرسید که دید  اي مرحلهخیلی مقاومت کرد و به  آنجا
داد. موقع برگشت برخی از  نشینی عقباین آقاي دوستی دستور  بنابر ؛رها کنند

عباسی که از روي میر برادر جمله من ؛نیامدندشب قبل از مسیر اصلی  ها بچه
زمانی که به او  .خورد و آویزان شده بود مچ پاي او ترکششده بود و مین رد 

 باندپیچیکردم و هر چه گاز و باند داشتم براي  باندپیچیکامال رسیدم پایش را 
زیر بغلش  ها بچه .خون بند نیامد ،پاي او به کار بردم ولی به دلیل شدت جراحت

را ارتفاع مسیر بسیار طوالنی بود و چند  .رفت میرا گرفتند و او نیز با یک پا راه 
 .عباسی آمدمیر نیمی از راه را .دوستی نیز با ما بودآقاي  .یمکرد میباید طی 

کمکی را به  نیروهايمجنونی شما زودتر بروید و  برادر :دوستی به من گفتآقاي 
توقف کردند و من به همراه یک کالش که در دست  ها آن .سمت ما هدایت کنید

را دیدم که  44بختیاري برادربین راه در  .زودتر مسیر را طی کردم ،داشتم
به راه خود ادامه  مختصر با ایشان، پرسی احوالپس از  که نشسته است اي گوشه
 ها آنبه  ؛آیند میبراي کمک  قاطرهارا دیدم که به همراه  ها رزمندهباالخره  .دادم

 حرکت کنید.تر سریع ،گفتم که در مسیر مجروح داریم
 

ایشان چند سالی در شهرستان بیرجند مسئول دادسراي انقالب اسالمی و چند سالی وزیر . ٤٤
مقدس، در دادگستري و هم اکنون قائم مقام تولیت آستان قدس رضوي هستند. ایشان در دوران دفاع 

 ها، حضور فعالی داشت.جبهه
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 عملیات مرصاد 
پزشکی دانشگاه بابل مشغول به تحصیل بودم که  ي رشتهسال دوم دانشگاه در 

ر مازندران به از طریق لشکعملیات این  برايما  .اعزام شدم 45به عملیات مرصاد
که زیر  هایی سولهیک بیمارستان صحرایی با  .منطقه کرمانشاه اعزام شدیم

در برابر حمالت خمپاره و گلوله دشمن بسیار  ؛خاکی درست شده بود هاي تپه
تجهیزات پزشکی،  ؛کامل بودتقریبا مقاوم بود. امکانات بیمارستان صحرایی نیز 

داشتیم. یک روز یکی از هواپیماهاي هم پانسمان و حتی یک اتاق عمل کوچک 
زیادي به  هاي موشک .حمله کرددشمن بعثی عر اق به بیمارستان صحرایی 

 آسیب جدي وارد سازد.بیمارستان به ولی نتوانست  ،خوردها اطراف سوله

 شیرینخواب 
. شود میتوپ بزنی بیدار نبا : فالنی را گویند میقدیمی هست که  المثل ضربیک 

این یک مثال هست که براي کسی که خوابش خیلی سنگین هست به کار 
یک روز که خط،  تجربه کردم. جبههو من این موضوع را به عینه در  برند می

آن را  ،کتري بزرگی داشتیم .به بیرون سنگر رفتمتقریبا وضعیت آرامی داشت، 
درست کردم و کتري  آتشیکه جمع کرده بودیم چاي  هایی هیزمبرداشتم و با 

نیز با  ها آنم و داد می ها رزمندهو چاي به  رفتم میسنگر به سنگر  ،به دست
 .نوشیدند میچاي را  ،ن در دست همه بودزمادر آن فلزي که  و قرمز هاي لیوان

، جنگ با منافقینی بود که ایرانی بودند و با پشتیبانی و ها عملیاتمرصاد با سایر عملیات  تفاوت. ٤٥
(اتمام  598حمایت سیاسی و تسلیحاتی صدام و آمریکا در زمانی که جمهوري اسالمی ایران قطعنامه 

مبدل  ه سرزمین ایران تجاوز کردند. منافقین با لباسجنگ با دشمن بعثی عراق) را پذیرفته بود، ب
در  ؛و تشخیص این افراد از نیروهاي خودي بسیار مشکل بود ندعملیات شرکت کرده بود این بسیجی در

خیانت کرده  ایرانی بودند و به مردم وطن خودکه  ندجنگید می یعلیه منافقین رزمندگان اسالم واقع
 بودند.

                                                           



 145 |همکالسی آسمانی 

ها دادم به بیرون به رزمندهرا  یچای، بعد از این که سنگرها اینیکی از داخل در 
 ها عراقیسمت ارتش با تیر مستقیم به  106توپ  ،تا بیرون آمدمسنگر آمدم. 
را  ي آنگراها عراقی ،شلیک کرد 106توپ که  این محض  بهشلیک کرد. 

 با شروع آتش خمپاره، .شروع شد بر روي ما ي دشمنها خمپاره آتشگرفتند و 
ي رزمنده شوخی ها بچهبا در این وضعیت،  .پناه بردیم سنگرهاهمه به سمت 

 دوخالصه آن شب در سنگر  .لو دادند ماجاي  ها ارتشی :یمگفت مییم و کرد می
به خوابی خیلی سریع خسته بودم که  قدري به .من و راننده آمبوالنس ،نفر بودیم

صبح که بیدار شدم از زمزمه و  .خواب بسیار شیرینی بود ؛مرفت فروعمیق 
من  .دیشب چه قدر خط شلوغ بود :گفتند میمتوجه شدم که  ها بچه ي همههم

 ها بچهکه بعد مگه تو نفهمیدي؟: کدوم خط؟ همه گفتند :تعجب کردم و گفتم
 دشمن همچنان ادامه داشتهشب قبل آتش خمپاره تعریف کردند متوجه شدم، 

 ؛دهد میصداي بسیار بلندي از خود انعکاس حالت انفجار، و آتش خمپاره با آن 
 متوجه نشده بودم.اصال  ،ولی من از شدت خستگی و خواب عمیقی که داشتم

 قطعه اي از بهشت 
ی از بهشت قطعات هاي نبرد حق علیه باطل،همیشه بر این اعتقاد بودم که جبهه

، به آمد میمختلف ایران  هاي شهرستانو  ها استانمردمی که از  هاي کمکبود. 
 هاي بستهاین  .رسید میهم نبرد حتی به خط مقدم و  هاي مختلف جبههبخش

ي ها نامه ها بستهگاهی در این  .، پسته، آجیل و... بودشده سرخکمکی شامل: مرغ 
از  قدردانیتشکر و معموال و محتواي آن  رسید میمردمی هم به دست ما 

و دوباره به  دادند میرا  ها نامهنیز جواب  ها بچهو یا التماس دعا بود و  ها رزمنده
 ،امکانات ما هم در خط مقدم بسیار محدود بود ند.کرد میآدرس ارسال  همان

. در خوردیممیفلزي  هاي کالهکه ما غذایمان را در  آمد میگاهی اوقات پیش 
برایم بسیار ، ها جبههسخاوت، همکاري و همدلی مردم در پشت  عین حال،
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 ؛ندداد نمیروحیه  ها آن نبودند و به ها رزمندهبود و اگر مردم پشتیبان  بخش لذت

 .شد میشاید کار خیلی برایمان سخت و دشوار 

 هکنکور در جبه
هاي در مدارس و یا مکان کنکوراما محل  ،براي کنکور آماده شدیم 1364سال 

شد که گرفته میفضاي جالب و جذابی  بار امتحان کنکور در این .عادي نبود
ها را صندلی کهاي بود ، سوله. محل امتحانهاي حق علیه باطل بودجبههنامش 

و  ندبه تعداد کسانی که می خواستند امتحان بدهند به طور منظم چیده بود
 ،نشستم امروي صندلی چسبانده بودند. ،سبچبا روي هر صندلی یک شماره 

سر ساعت مقرر درهاي سوله را  زایی نبود.اصال فضاي استرس .همه آرام بودیم
در بین همه توزیع کردند. زمانی که اعالم کردند برگه ها را سؤاالت را و  بستند

یکی از  باز شد،درب سوله  ،بعد از یک ربع .شروع کردیم به پاسخ دادنبردارید، 
کور او را به اما ناظر کن ؛ه بودرزمنده ها دوان دوان خود را به محل امتحان رساند

 .خیلی دلم برایش سوخت که چرا نگذاشتند امتحان بدهد .نداد راهداخل سوله 
شهادت درجه رفیع ها به در یکی از عملیاتبعدا مشهد بود که هاي از بچهاو 

قبول  ،من هم که امتحان دادم ودر واقع او در کنکور اصلی قبول شد  .رسید
همان هایشان برنگشتند و در ا بعد از کنکور به خانههخیلی از رزمنده .نشدم

  نائل آمدند.شهادت درجه رفیع جبهه به 
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