صنذگينامه
جانباص ضهيذ دكتش اكبشعشب صاده دسچهااس آرسهضاسوسيصاذوچه ویا

دساساتا كشدساتا ضهشساتا بيجااس

متولذ ضذ .اكبش اص استعذاد باالیی بشخوسداس بود و دس سن چهاس سالگی بذو اینكه آموصش دیذه باضذ به ساحتی
تصویش اضخاظ واضياء سا می كطيذ و حتای قبا اص اینكاه باه مذسساه باشود بعضای اص كلماا سا مای خواناذ .اص
خشدسال با نماص ،قشآ و جلسا مزهبی خو گشفا

و چناذین بااس جاایضه و تطاوی ناماه قشآنای گشفا  .دوسا

دبستا و ساهنمایی سا ضاگشد ممتاص ضهشستا بود .سال اول یا دو دبيشستا بود كه سؤاال امتحانی سا اص صنجاا
بشاي مذسسه فشستاده بودنذ كه دبيشا هم دس جواب آ سؤالها مانذه بودنذ اماا اكباش آ چناذ ساؤآل سا باه ساه
عشی جواب داد .با گضاسش مذیش مذسسه گشوهی بشاي دیذ او اص صنجا به بيجاس آمذنذ و گفته بودنذ حتما بایذ
بشاي این نوجوا سشمایه گزاسي ضود .اكبش هيچ وق

اها خودنماایی نباود و ایان ماواسد سا باه كسای توضاي

نمیداد .دوسا دبيشستا سا با معذل 97/97به پایا سسانذ .دسدوسا قب اص انقالب با سوحانيو قم دساستباط بود و
بشنامه هاي سادیو و تلویضیو نگاه نمی كشد و تماضاي تلویضیو سا حشا مای دانسا  ،باا آ سان كام هاش وقا
اعالميههاي اما به دستص میسسيذ بين مشد پخص میكشد .فاسغ التحصي ضذنص مصادف با انقالب فشهنگی و
تعغيلی دانطگاه ها به دستوس اما بود .بعذ اص آغاص جنگ اكبش داوعلباناه باه جبهاه منغقاه انذیمطا
یاصدهم آرس سال ضص وی

سفا

و دس

دسعمليا والفجش مقذماتی ضشك كشد و اص ناحيه كمش قغا نخاا ضاذ .پا

اص

چنذ سال معالجه و دسما جهاد بشاي اكبش تما نطذه بود این باس علی سغم دسدهاي ضذیذ و نامالیما جسمی با
تالش فشاوا دس كنكوس سشاسشي سال ضص و ضص ضشك كشد و باا ستباه عاالی دس سضاته پضضاكی دانطاگاه
تهشا قبول ضذ .دس دوسا تحصي دس دانطگاه نيض توانس نبوغ و استعذاد بی همتاي خاود سا باه اثباا بشساانذ و
واحذهاي دسسی سا بذو وقفه و با نمشا عالی می گزسانذ .بذلي ادامه دسما و اساتفاده اص تجهياضا پضضاكی
موسد نياصش به آسایطگاه جانباصا سف  .دوستانص دس آسایطگاه تعشیف می كشدنذ بسياس صابوس و خاوش خلا

بود .با وجود اینكه قغ نخا بود و اص ناحيه كليه و دسدهاي جسمانی صیادي سنج می بشد ،اما هيچوقا

صاذایص

سااص حذ معمول بلنذتش نمی كشد .وقتی كه خيلی دسد و صجش می كطيذ یا وقتی منتظش ماضين می مانذ تا بشاي دیاليض
بشود بشخالف دیگشا كه بش سش پشستاسها و كاسكنا داد و فشیاد می كشدنذ ،صبوس بود و فقاظ خاذا سا صاذا مای
صد .اكبش دس محش سال هفتاد و سه دس حالی كه آخشین واحذهاي دسسی اش سا می گزسانذ؛ باه علا
عفون هاي ناضی اص مجشوحي
ح سا لبي

گف

گساتشش

دسبستش بيماسي افتاد و دس غشوب سوص نوصدهم خشداد هنگا ارا مغاشب دعاو

و به فيض ضهاد نائ آمذ.

خاعشاتی اص مادساكبش
اكبش اص كوچكی آسصوي ضغ پضضكی سا داض  .با وجود سن كم به قشآ و نماص بسياس اهمي
سن و سال هاي خود قشآ یاد میداد .ی

سوص كه من مطغول قاالی باافی باود دسا

می داد و باه هام

سوي ضاانها گزاضا

و

گف مادس بلنذ ضو نماص سا بخوا  .دس آ دنيا نماص اس كه به داد تو میسسذ نه داس و قالی.
بعذ اص اینكه دس جبهه به افتخاس جانباصي نائ آمذ و قغ نخا ضذ او سا به آسایطگاه جانباصا و معلوال دس تهشا
بشدیم .هيچوق

خودش سا ناساح نطا نمی داد تا من هم ناساح

خذا باضذ .با آ وضعي
صحم

جسمی كه داض

نطو وهميطه توصيه می كشد كه تاوكلم باه

به ماا لگشمای مای داد دس آ ماذ كاه سوي تخا

و تالش فشاوا دسسص سا می خوانذ و جانباصي نمونه بود به همين دلي آیا

انقالب اسالمی ضخصاً اص ایطا عياد كشدنذ تا اص وضعي

بساتشي باود باا

اهلل خامناه اي سهباش معظام

و نياصهایص آگاه ضونذ .اكبش دس

آقاا سا بوسايذ و

هيچ دسخواستی نكشد وگف  :ما بشاي این انقالب كاسي نكشدیم فقظ وظيفه ما سا انجا دادیم .فقظ من خواستم
كه پشونذه پضضكی اش سا اص بيجاس به تهشا منتق كننذ .بعذ اص مذتی كليه هایص اص كاس افتاد و سف
تهشا بيطتش ضذ .اما بعذ اص مذ كوتاهی اكبش دعو ح سا لبي

و آمذ من به

گف و به فيض به ضهاد نائ آمذ.

