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  بسمه تعالي

خـدايي را كـه انسـان را     سپاس، سپاس خداي را كه پروردگار جهانيان است
و را اشـرف  آفريده و به او عقل و دانايي و زيبايي عطا نمـود و بـدين وسـيله ا   

دانستيم به ما آموخت و ما را از سپاس خدايي را كه آنچه نمي. مخلوقات نمود
  .مند ساختكران خود بهرهالطاف و نعمات بي
حال كه در سايه فداكاري شهيدان عزيزي كه به مـدد اراده  ، دانشجويان عزيز

كـه   هاي ايثـارگران و ايمان به مدارج عالي رسيدند و صبر و شكيبايي خانواده
، ابرهاي تيره و تار از افق زندگي اين ملت زدوده شد، سختيها را تحمل كردند

برد رود و زمان را با خود به جلو ميبر ماست در دنيايي كه با سرعت پيش مي
هـاي علـم و ايمـان را فـتح نمـوده و      تمام تالش خود را به كار گيريم تا قلـه 

  .ورمان رقم زنيماي درخشان و افتخارآميز براي خود و كشآينده
امروز قلب ملت ايران با شهدا و ايثارگران است و عـزت و سـرافرازي خـود را    

اگر غفلت و سستي كنيم ما خواهيم بود كه زمان را ، داندمديون ايثار آنها مي
ما خـواهيم بـود كـه از    ، ايمايم و از سرمايه عمر خود بهره نبردهاز دست داده

بـدانيم و بـاور كنـيم كـه همـواره راه      . ايـم گـردان شـده  هاي بهتر رويگزينه
باشد كـه بـا   ، بستي براي رهروان علم وجود نداردپيشرفت باز است و هيچ بن

  .استوار و پرصالبت قدم برداريم، در اين مسير، عنايت حق

  دكتر عبدالرحمن رستميان
  معاون فرهنگي و دبير

  ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه



  

  بسمه تعالي

  شجويان عزيز شاهد و ايثارگردان

به بشر است كه انسان با استفاده ، علم و معرفت ازباالترين هدايا و الطاف الهي
تواند به اوج نقطه كمال انساني صعود نمايد و از آن به عنوان صحيح از آن مي

ولي با اين حال در صورت استفاده نكردن صـحيح از  . پلكان ترقي مدد بگيرد
هـايي شـود كـه    ممكن است دچـار آفـت  ، ت قرار دادن آنو هدف بالذادانش 

موجبات انحطاط و گمراهي هرچه بيشتر عالم را فراهم نمايد و از جمله آنهـا  
  .تعصب و استبداد است، غرور و تكبر

ايـد مـدارج علمـي را    اكنون كه به لطف پروردگار و همت واالي خود توانسته
رود با گذشت و فداكاري مييكي پس از ديگري با موفقيت سپري كنيد اميد 

براي اصالح و سعادت مردم از هيچ كوششي دريغ نكنيم و رفتار و منش جان 
  .بر كفان هشت سال دفاع مقدس را سرلوحه زندگيمان قرار دهيم

شامل مجموعـه مصـاحبه بـا دانشـجويان برتـر      » تبار ايثارگران« سري كتاب
دانشـگاه و   هد و ايثـارگر شاهد و ايثارگر به همت مديريت امور دانشجويان شا

جـا دارد از  . به منظور ترويج فرهنـگ ايثـار و شـهادت صـورت گرفتـه اسـت      
  .تك عزيزاني كه در تهيه و نشرآن ما را ياري نمودند تشكر نمايمتك

  دكتر احسان پورمحمديان
  مدير امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه





  

  :محمد غفوري آثار
  فرزند شهيدرشته جراحي عمومي،  دستيار

  

ساله بود، بر اثـر جراحـات   الگوي ايثار پدر است، كه وقتي محمد سه
رسد؛ از اين پس مادر، هم پـدر اسـت و هـم    شيميايي به شهادت مي

مادر، به همين دليل است كه او مادر را كوه استقامت و به تمام معنـا  
  كند.خطاب مي» مرد«

ج و زندگي مشـترك را  اهللا عليها ازدوابا توسل به حضرت زهرا سالم
  كند.در ترم هفت آغاز مي

شود، محـل شـهادت   مسير جديد زندگي محمد در دهالويه آغاز مي
كـه بـه همـراه همسـرش و گروهـي از      دكتر مصطفي چمران، زماني

رونـد، در آنجـا دكتـر شـريف بـه      دانشجويان به راهيـان نـور مـي   
چمـران   گويد بايد همچـون حاضر در يادمان دهالويه مي دانشجويان

دانشجويان  از گروهي شود بامي باعث كلمه دو اين كنيم، عمل عملياتي
  را بنا كند تا در زمينه ارتباط با صنعت گام بردارند. »چمران تيم«

ـ  مناجات باخدا. دهديم آرامش من به قرآن خواندن ـ يم ـ . نمك  يوقت
ـ  مناجـات  يوقت و ديگويم سخن تو با خدا يخوانيم قرآن ـ كيم  ين

  .ينكيم صحبت خدابا خودت
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 خودتـان  لطفاً، ديرفتيپذ را ما دعوت هكنيا از ركتش و سالم با 
  .دينك يمعرف را

در اسـتان همـدان و فرزنـد شـهيد هسـتم.       1373محمد غفوري آثار متولـد  
و دستيار تخصص باليني رشـته   تهران كيپزش علوم دانشگاه 92 سال يورود

  .جراحي عمومي داراي پنج خواهر و تك پسر هستم

 مــانيبرا پــدرتان جنــگ و جبهــهي، ثــارگريا خصــوص در 
  .دييبفرما

 يوقتيي، ايميش جراحات براثر 77 سال در. بودند پاسدار و 1336 متولد پدرم
. بـود  شده ييايميش خرمشهر در 62 سال در پدرم. شدند ديشه بودم سالهسه
ادتر عوارض زيادتر و حـ  مروربه هك شد قطع زانو هيناح از پايشان 66 سال در

 ارخانـه ك در پدرم. ردندك ازدواج 1357 سال فجر دهه در مادرم و پدرگرديد. 
، بعـد  مـاه  سـه  مجـدد  و رفتند جبهه به ماه سه آنجا طرف از هك بودند شاغل

 مـادر  بـه  پـدر  يمـدت  از بعـد . افتنـد ي حضـور  جبهـه  در ديگر شخص جايبه
 مجـدد  و دهـد مي استعفا ارخانهك از. است گرفته را من جبهه كخا: گويدمي
 در حضور سابقه نيشتريب چون هك بود نيا پدرم افتخارات از. رودمي جبهه به

 اريبسـ  جنـگ  يسخت در مادرم. شودمي دعوت امام داريد به داشتند را جبهه
. بـود  شـان يا بـا  يزندگ زحمات و التكمش همه يزندگ لياوا از و بودند صبور
 را استقامت نيا خانواده شهيهم .است استقامت وهك مادرم و ثاريا يالگو پدرم

  .هستند مرد يواقع يمعنا به، ممادر اما گذاردمي مرد دوش به

 ؟ديردكازدواج  ييزمان دانشجو شما در آيا  
كـردم  كنيم. قبل از دانشگاه فكر ميها معموالً زودتر ازدواج ميما بچه مذهبي

اهللا و ارتش بقيهازدواج نخواهم كرد. به همين دليل وقتي دانشگاه  حاال حاالها
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نام نكـردم و دانشـگاه علـوم    دادند پذيرفته شدم ثبتكه به من حقوق هم مي
گفـتم در زمـان دانشـجويي    پزشكي تهران را انتخاب نمودم. من هميشه مـي 

بـازي  كنم كه در زمينكنم و اگر ازدواج كنم با پزشك ازدواج نميازدواج نمي
رين مسئله اين بود كـه مـن ايشـان را    تنتوانستم اين قاعده را پياده كنم. مهم

ها ايشان را تحت نظر داشـتم  شناختم و همكالسي بوديم. مدتي در كالسمي
خواهم ازدواج كنم يا خير. باالخره در تـرم  و با خودم درگير بودم كه اصالً مي

  ازدواج كردم. 7

 ؟دينكيم شنهاديپ دوستانتان به را ييدانشجو ازدواج  
 مخصـوص  ايح و حجب ليدل به معموالً هك است ازين احساس ليدل نيترمهم
 اگـر  ديـ گويمـ  اسـالم  البتـه . شـود ينمـ  عنوان مطلب نيا يمذهب افراد يبرا

 بـاهم  هاآدم طيشرا. ازدواج فقط ديگوينم. ازدواج اي صبر ا، يبود ازين احساس
 يزنـدگ  يبرا طميشرا ييآسامعجزه صورتبه خودم با رابطه در. است متفاوت
 و دارنـد  قـرار  هـم  امتحانات هاانسان راه سر بر شهيهم اما. شد ايحم كمشتر
 در بودنـد  برتـر  رتبـه  چـون  همسـرم . ستين استثناء قاعده نيا از هم ازدواج

. ردنـد كيمـ  افتيدر حقوق من از شتريب يحت و دادنديم مشاوره يآموزشگاه
 يهاسيتدر در. ردمك شروع را اميزندگ) س( زهرا حضرت به توسل با من اما

 و شـد  شـان يا برابر نيچند حقوقم و شد شتريب ميشاگردها تيرضا يخصوص
 يزنـدگ  ميخواسـت يمـ  هك مين و سال يك از بعد اما. دميد شتريب را خدا لطف
 نيا هك. شد مك درآمدم و رفت ودكر به سيتدر اوضاع مينك شروع را كمشتر

  .دانميم ياله امتحان يك را
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 كنيد؟زيابي ميرا چگونه اردر خوابگاه  يزندگ  
 استقالل و رميبگ ميتصم بتوانم تا بود يخوب هتجرب و بودم خوابگاه در ترميك

، ميبود متأهلي خوابگاه در همسرم شنهاديپ به هم ترميك. نمك دايپ يشتريب
 ديـ با، دارد ييهـا يبد و هايخوب، دارد ييهاتفاوت يمجرد با متأهلي خوابگاه

  .دينك يريگميتصم آن اساس بر و ديريگيم چه و ديدهيم چه دينيبب

  دييمان بگويبراتان فرهنگيو  يعلم افتخاراتاز.  
ـ  يروزها از. است درسمان، ما يبرا مهم يليخ يزهايچ از يكي  بـه  هكـ  ياول

 درس صـرفاً  ديـ با. دهـم  انجام ياركچه ديبا ردم االنكيم ركف آمدم دانشگاه
 هكـ  دارم يتيشخصـ  نمـ . بـدهم  انجـام  گـر يد يارهـا ك يسـر يك اي و بخوانم

 بـه  بخـوانم  درس صـرفاً  اگر ردمكيم ركف نيا به و بمانم آرام ييجا توانمينم
 را مبنـا  من. ردمكيم برقرار آن نيب يتعادل يك ديبا و رسمينم گريد يارهاك
 يك جز اي باشد 19 يباال معدلم هك نگفتم باشد A درسم هك گذاشتم نيا بر
 بـه  يبـرا  و باشـم  داشته باهم را زيچهمه توانمينم هك دانستميم. باشم ده تا

 حوزه چند در توانميم. ردك پرداخت ييبها ستيبايم يزيچ هر آوردن دست
 پژوهش ارك وارد من. بود يك رتبه زيچهمه در شودينم اما باشم خوب يليخ

 انجمـن  در. ردمك تكشر هانگرهك وها شاپ كور در هيپا علوم زمان در شدم
 بعدها يول دينرس انجام به البته هك ردمك شروع پژوهش يبرا ار يعنوان نبض
 توسـعه  جشـنواره  در هكـ  مينوشـت  يامقالـه  ،گروه همراه به آموزش نهيدرزم

  .شد دهيبرگز دانشگاه آموزش
 بـه  ورودم يابتدا هست ادمي و داشتم فيلكت احساس زين يفرهنگ مسائل در

 دورهم نياربع در و ميداد لكيتش يفرهنگ يشورا، السك يهابچه با دانشگاه
 جمـع  پـول  يسـر يك قربان ديع تا. ميردك پخش و درست لقمه، ميشد جمع

 از و كزيـ هرك ميبـرد يم را هابچه. ميداد ازمندانين به و هيته يقربان و ميردك
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 اسـم  بـه  هسـت  دانشگاه در ئتيه يك شدم مطلع هكنيا تاها. ارك ليقب نيا
 چيهـ  هكـ  بـود  سـال  5 اما بود شدهسيستأ بود سال نيچند هك ثاراهللا ئتيه

 شب ، يكبار نياول 93 سال در هامدت از پس و؛ شدينم انجام آن در ياقدام
 و ميبـده  ادامـه  ميخـواه يمـ : گفتنـد  هابچه شب بعدازآن. ردك برگزار ئتيه
 شـب  سـه  بعـد  سـال  يبـرا . سـپردند  من به را آن تيمسئول و ميريبگ ئتيه
 يموفق تجربه بودم ردهكارك كوچك يهاروهگ در فقط چون هك ميگرفت ئتيه

 و شـد  انجام نود قهيدق در شتريب اما شد برگزار ئتيه خدا لطف به البته. نبود
 دادن لكيتش ركف به هك شد ياتجربه نيا. افتاديم خودم هعهد به ارهاك همه

 صـحبت  مختلف يهادهكدانش يفرهنگ فعال انيدانشجو با. افتادم گروه و ميت
 يبـرا . داديمـ  لكيتش ئتيه خودش يبرا يادهكدانش هر زمان آن در. ردمك

 مينـ ك برگـزار  پارچـه يك و بزرگ ئتيه يك ديبا هكنيا لزوم با رابطه در نيهم
 شيپـ  خـوب  اريبسـ ) ع( نيحسـ  امـام  لطف به ارهاك. ميديرس توافق به باهم
 يخـوب  برنامـه  و مينـ ك دعـوت  را يعـ يرف آقاحاج ميتوانست ركش را خدا. رفت
 و دياسـات  و) زمـان  آن در دانشـگاه  محترم سيرئ( انيجعفر تركد. شد زاربرگ

 خـدا  لطـف  بـه  هكـ  بـود  يآغـاز  نيـ ا و؛ ردندك تكشر مراسم در انيدانشجو
 سـال  در و محـرم  اول سال در. دارد ادامه امروز تا زمان آن از ئتيه يبرگزار

 يهـا هبچـ  بـه  را تيمسـئول  ميهامشغله ليدل به من و شد برگزار هيفاطم بعد
  .سپردم گريد
 در. ميرفتـ  نور انيراه سفر يك ييدانشجو جيبس همراه به همسرم با هكنيا تا

. گذاشـتند  ميـ رو شيپـ  را يديجد ريمس هك شدم آشنا دياسات از يكيبا  آنجا
 آنجـا  در الًكـ  و انـد آمده انگلستان از تازه هك هستند يدياسات از فيشر تركد

 دانشـگاه  يعلمـ ئـت يه هـم  و هسـتند  شگاهدان استاد نجايا هم. اندشدهبزرگ
 شـهادت  محـل - هيـ دهالو در سابقه نيا با و شانيا. هستند لندن الجك نگزكي
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ــاصــحبت -چمــران ديشــه ــدك ييه ــ. ردن ــهيزمپــس آهنــگ يوقت ــرا ن  يب
 ياحساسـ  هرچقـدر  آالن تا! دينك قطع لطفاً: گفتند گذاشتند شانيهاصحبت
 چمـران  ديشـه . مينك صحبت نهايگراعمل مكيك. است يافك ديردك برخورد

 يسـو بـه  برگشت قطار در يتصادف صورتبه. بودند يكيچر و ياتيعمل يانسان
 آشنا شتريب دگاهشانيد و اركاف با و ردمك صحبت شانيا با صبح تا شب تهران
 لكيتشـ  گـروه  يـك . گرفـت  صورت جرقه يك ذهنم در ميديرس يوقت. شدم
 دانشگاه و صنعت ارتباط هنيرزمد هك ميگذاشت ميت چمران را اسمش و ميداد
  .ندكيم تيفعال

 چـرا . سـت ين يمقـاومت  اقتصاد سمت به ارهاك چرا هك بود نيا شانيا صحبت
 قـانع  شـان يا و هسـتند  مـا  دياسـات  چـرا  ميگفت ما. ستين ياربردك قاتيتحق

 يدانشـجو  امـا  ميـ رادار يفنّاور، ميرادار خوب استاد نجايا ما گفتند و نشدند
 را خـاص  دسـتگاه  يـك  ،گـروه  سـه  اگـر  انگلستان در ما تندگف. ميندار خوب
 اسـتفاده  هـم  هـا آن از يكي هك ميدار دستگاه سه گروه يك در نجايا ميداشت
 سـت ين ياربردك يليخ هك يقاتيتحق هكنيا اي خورديم كخا دارد و شودينم

 اريبس تهران دانشگاه يدانشجو هك بردند ارك به واژه سه شانيا. شوديم انجام
. ستين دييفرمايم شما هك يطورنيا نه ميگفت ما. پرادعاست و تنبل ،توقعپر
 دارو خصوص در چون. دينك ديتول دارو شورك در شما و آورميم را نفر ده من
 خانـه  بـه  هكـ نيا بعد. بودند داده حيتوض دارد شورك يبرا هك ياافزودهارزش و

 يعمـوم  روابـط  مـن : گفـتم  خـود  با و ردمك ركف خصوص نيا در يليخ آمدم
 در هكـ  ياتجربـه  بـه  توجـه  بـا . نمكـ ن تيفعال نهيزم نيا در چرا، دارم يخوب
 را ياديـ ز يارهـا ك خـدا  لطـف  بـه  و ميردكارك به شروع داشتم گروه لكيتش

 ديشه شهادت هك 98 خرداد 31 در يرسم صورتبه ميت چمران. ميداد انجام
 هـم  را چمـران  تـر كد ربراد. شد برگزار يمراسم. ردكارك به آغاز است چمران
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 يپنلـ  يـك  پور وطن تركد، منظم تركد، آخوندزاده تركد يآقا. ميردك دعوت
 آن حاصـل  و داشـت  يخـوب  اريبسـ  بـازخورد  خـدا  لطف به هك ميردك برگزار

  .ردك افتيدر را آموزش توسعه جشنواره زهيجا هك شد يامقاله ،داديرو
  .دارد ادامه همچنان و نشده ختم نجايا به ميت چمران ارك البته
  :دينك مراجعه ما تيسا آدرس به ديتوانيم شتريب اطالعات يبرا

chamranteam.ir 

 شركت كرده بوديد؟ يمياد شيدر المپ  
 از 96 نمره با را اول مرحله و ردمك تكشر يآموزدانش يميش اديالمپ دربله 

 در. دادم دسـت  از را دوم مرحله نادرست مشاوره ليدل به اما شدم قبول 100
 اديالمپ افتخار پلميد و هستم دانشگاه ينيارآفرك اديالمپ ميت عضو حاضر حال

  .ردمك افتيدر را ازدهمي دوره ينيارآفرك

 تان تأثيرگذار بود؟زندگيدر  تاددام اسك  
  اند.قلعه بسيار تأثيرگذار بوده دكتر شريف پا

  هويت ايثارگري در ميان برخـي از   يسازپنهانبراي درمان
  هد و ايثارگر چه پيشنهادي داريد؟دانشجويان شا

بايسـت  هايي دارد كه مـي پذيرش فقط رتبه كنكور نيست. هر شخص ويژگي
نفـس  آن را كشف كند، توانايي خود را افزايش داده و خود را بپذيرد. اعتمادبه

 1تواند راه ترقي را برايمان بازنمايد. مـن در عالمـه حلـي    اي ميدر هر زمينه
خوانـدم و احسـاس   عـات جـانبي داشـتم. المپيـاد مـي     مطال خواندمدرس مي

خوشايندي به خودم داشتم. به نظرم كنكور مالك سنجش كاملي نيسـت نـه   
اينكه وجود نداشته باشد. به نظر مـن در روزهـاي اول سـؤاالت در خصـوص     
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در اولـين   رتبه، سهميه و تراز براي ارتبـاط گـرفتن دانشـجويان بـاهم اسـت     
فـرد يـك    تـر از اينكـه مـا از   تـر و جـامع  ي كاملسؤالبرخورد دانشجويي چه 

مـرور جايگـاهش را از دسـت    دست بيـاوريم. ايـن سـؤال بـه     شناخت كلي به
قدر كه دانشجوي شاهد بر اين موضوع حساسـيت دارد، نيسـت.   دهد و آنمي

توان خود را نشان داد و در نقطـه بـاال قـرار گرفـت تـا      در عرصه تحصيل مي
 كپزشـ  يلـ يخ همسرم و من هك كنممي حس من سهميه رنگ خود را ببازد.

كردم پيدا كنند. من خودم فكر مي توانند خودشان راها مي. آدمميهست يخوب
اگر بخواهم خواستگاري بروم رتبه كنكورم مهم است؛ اما وقتـي خـواهرم بـه    
ايشان گفت كه پدرمان شهيد شده اين برايشـان بيشـتر ارزش بـود تـا نمـره      

مرورزمان در خودم ديدم يد خود را پذيرفت و اين را هم بهكنكورم. به نظرم با
  و ياد گرفتم.

 دانيد؟ميحق خودتان سهميه را  ايآ  
 تـوانم ينمـ . دارم قـرار  تيـ موقع نيـ ا در مـن  چون. است يسخت سؤال يليخ

 بيـ عج يليخ ميبرا اما؛ نديبگو ديبا گرانيد را نيا. نه اي است من حق ميبگو
 ارتش هيسهم با هك يسك چرا. است شده مهم هيضق نيا قدرنيا چرا هك است
 ندكيم افتخار است يعلمئتيه فرزند هك يسك.شودينم او از سؤال نيا آمده
 آن مخـالف  هكـ  يافـراد  با است بهتر. ندكيم ياركپنهان شاهد هيسهم با اما

 از ديـ بود نفـع يذ خصـوص  نيا در شما اگر ايآ. مينك صحبت گونهنيا هستند
 مـن  قـانون  نيـ ا يغلطـ  اي يدرست با رابطه در؟ ديردكينم تفادهاس قانون نيا

 غلـط  ايـ  درسـت  قانون نيا يول هستم نفعيذ چون نمك اظهارنظر توانمينم
 نيـ ا اگـر  دارنـد  اعتراض آن به هك يسانك از ياريبس دارمـن كش، دارد وجود
  .نداشتند يمخالفت اصالً ردكيم تيحما هاآن از قانون
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 ؟چگونه است با قرآن ارتباطتان  
 ردمكـ  يسـع . داد مـن  بـه  ييراهنما يهامعلم از يكي را قرآن خواندن زهيانگ

 هكـ  ميبگـو  تـوانم يمـ  واقعـاً . دادم نظـم  اميزندگ به. نباشم يبعديك يانسان
 من به آرامش هك ييزهايچ از گريد يكي. دهديم آرامش من به قرآن خواندن

 تـو  بـا  خدا يخوانيم قرآن يتوق. نمكيم مناجات باخدا هك است نيا دهديم
 يزمـان . ينكيم صحبت باخدا خودت ينكيم مناجات يوقت و ديگويم سخن
 نيـ ا در هكـ  دميـ د را يگروهـ  راًيـ اخ. يباشـ  ردهك تجربه هك يشويم متوجه

 قـرار  را قـرآن  خواندن امروزانه برنامه در نمكيم يسع. نندكيم ارك خصوص
 امردهكـ ن دنبـال  يقهرمان صورتبه را يارشته گاهچيه، ورزش هنيدرزم. بدهم

 چـون . داشـتم  تيفعال شنا و تبالكبس در. امبرداشته ياتوشه يگذر هر از اما
  .ردمك تيفعال يمدت هم دانشگاه واندوكت ميت در بودم ردهك اركيرزم نهيدرزم

 جهـاد  عرصه در پدر همانند، ژهيو و ياضطرار طيشرا در ايآ 
  ؟ينكمي دايپ حضور

 و زنـيم مي حرف يليخ شدم متوجه مدآ شيپ حرم مدافعان انيجر هك يزمان
 و همسـر  و يزندگ از ندنك دل ،گيريممي فاصله شودمي عمل يپا هك يزمان
 داشـتن  بـا  چگونـه  يحجج ديشه كنممي ركف يوقت. ستين هركسي ارك بچه

 را شهادتش احتمال درجايي كه وندديبپ حرم مدافعان به توانست نوزاد فرزند
  .خورممي غبطهداد، مي

 دانيد؟مي يا خود را فرد موفقيآ  
بايسـت موفقيـت كسـب كـنم. بعـد در      فقط در المپياد مي كردماحساس مي

كنكور و درنهايت امروز احساس خوشايندي به خـود و مـوقعيتم دارم و فـرد    
  هاي زيادي دارم كه در آن موفق هستم.موفقي هستم. متوجه شدم جنبه
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  دييمان بگويبرا تانتنييافدست يرزوهاآاز.  
يافتني نزديكم اين است كه زودتر مصاحبه شما تمـام شـود و   از آرزوي دست
  با طنز). (ام برسممن به جلسه

كـنم خيلـي فاصـله افتـاد و     اما خيلي دوست داشتم شهيد بشوم؛ اما فكر مي
  يافتني نيست.دست

  قرارداديد. ما ارياخت در كهوقتي از ركتش با
  99 مهرماه



  

  :يطاهر محمد يحمدعلم
  فرزند جانبازپزشكي،  هدانشجوي رشت

  

  
مجنون  هفرزند جانباز، پدر به همراه عمو در عمليات خيبر و در جزير

ن به خدا و او كه الگوي شجاعت، ايماشوند، جانبازي نائل مي هبه درج
  اميدبخش زندگي محمدعلي است.

ـ   هرشت را كـه بـه   پزشكي را به دليل كمك به مردم انتخاب كـرده چ
اهللا بازتر است، كتابش را وي در اين رشته راه خدمت في سبيل هعقيد

، مـادري كـه   »ها مادرمتقديم به معلم خوبي«با اين جمله آغاز كرده: 
اهللا تعـالي فرجـه   اش براي او سرباز امام زمان عجلآرزوي هميشگي

  الشريف بودن است.



  علم و ايثار  18  

 لطفاً، ديفتريه دعوت ما را پذكنير از اكضمن عرض سالم و تش 
مـان  يبرا تـان كيودكـ ان دوراز  يمكو  يخودتان را معرف

  .دييبگو
از . در شـهر تهـران هسـتم    1372بهمن  30متولد ي، طاهر محمد يمحمدعل

ثــاق يرا در دبســتان م ييالس اول ابتــدا، كــنمكــيدوران دبســتان شــروع مــ
 از. بـود  يميابان سـل يمت خكمنزلمان در محله ح يكنزد يليه خ، كگذراندم

رفـتم و تـا    يعتيابان شريد باهنر واقع در خيسال دوم دبستان به مدرسه شه
، شتر از درسيگوش و بيار بازيبس. ردمكل يدر آنجا تحص ييالس پنجم ابتداك

 يوقـت و انـرژ   مـادرم معلـم بـود و   . بـودم ...  پنگ ونگيبه دنبال فوتبال و پ
 يخـوب نـات را بـه  رم و امتحاياد بگيها را خوب رد تا درسكيصرف م ياريبس

ان يـ بـه پا  20را بـا معـدل    ييه هر پنج سـال دوران ابتـدا  كيطوربه. بگذرانم
  .رساندم

دوره  يآمــاده آزمــون ورود ييســال پــنجم ابتــدا ييبعــد از امتحانــات نهــا
رده كسب ك يه نمره قبولك ييهان مدرسهيد شدم و بيمدارس جد ييراهنما
وارد دوره . ميردكـ را انتخـاب  ه يـ طريواقـع در محلـه ق   2د يمدرسه مف، بودم

سال اول . تازه شدم يهابهتر و دوست، ديجد يهاط و معلميبا مح ييراهنما
پنگ نگيبال و پيوال، فوتبال: شتر از درس به دنبال ورزشيرا هم ب ييراهنما
مـادر و   يهـا يريـ گيها و پهيبازهم با توص يياز اواسط سال دوم راهنما. بودم

ات يـ ست بـا درس ادب هادم يخواندن گرفتم و رسبه د يم جديخواهرم تصم
ــشــروع  ــدازآن. ردمك ــوم ياضــير، در هندســه، بع ــاالتر و عل  را نمــرات نيب

 ييسال سـوم راهنمـا   ييرد تا امتحانات نهاكدا يطور ادامه پنيهم. گرفتميم
سـال   يمعلم راهنمـا  يهنوز صدا. گذشت يخوببه 20ه الحمداهللا با معدل ك

ه بـا منـزل مـا تمـاس گرفتنـد و      كاد دارم يرا به ) يونس احمدي يآقا( سوم
، ليـ ن دليد و به هميست مدرسه هستيشما جزو سه نفر برتر معدل ب: گفتند
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ر بـا  ين مسـ يـ ا. رش شـدم يپـذ  2د يـ رسـتان مف يدر دب يبدون آزمـون ورود 
 يان مـا خـال  يـ شـان در م يه اآلن جا(كـ  ثارگرانه مادرميوقفه و ايب يهاتالش
 يدانشـگاه شيرسـتان و پـ  يدب يهان نحو ساليبه هم. ردكدا يادامه پ) است

 كيل شده و وارد دانشگاه علـوم پزشـ  يفارغ التحص 57/19گذشت و با معدل 
  .تهران شدم

 ؟جانباز شدند ياتيپدرتان در چه عمل  
و بعـد در سـپاه    يدر دادسـتان  يمدت بعد از جنگ. هستند 1341پدرم متولد 

ه بلور و ك پدربزرگمت خود به شغل يابا انتخاب و رض، پاسداران مشغول بودند
به همـراه پـدربزرگم و دو    يسالگ 18شان از يا. آوردند يبود رو يفروشينيچ

 ه به جبهه رفتكبار  نياولم كوچك يعمو. برادرشان داوطلبانه به جبهه رفتند
 سـاق ، مرك هيپدرم از ناح. بود ساله 20 بزرگم يعمو و سال داشت 13ا ي 12
 بـه ه كـ  بزرگشـان بـرادر  همـراه  ره مجنون يو در جز ندمجروح شد دست و پا
دارنـد   يويـ ر يدگيـ دبيآسـ  يدرصد عراق يروهاين ييايميش حمالت ليدل

  .بودند
 آمـدن  ايـ دنبـه  با و بودند دخترانه دبستان قرآن و ينيد معلم سال 12مادرم 

 و ديـ بازخر را هستند خود كو پزش تربزرگه سه سال از من ك من و خواهرم
در وجـود مـادرم بـود و     معنـا تمـام به ثاريا واقعاً. نمودند ما تيوتربميتعل وقف

 يبـرا  نـو  لبـاس  يك ديشا، سالبهسال مادرم، ردكنخواهم  فراموش وقتچيه
 بـه  يردولتـ يغ مـدارس  هيو شـهر  مخارج و خرج يبرا تا پدرم ديخرينم خود
 رتحضـ  سرباز دو هر شما دارم دوست: گفتيم شهيمادرم هم. نخورد لكمش
  .ديباش) عجي (مهد
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  ؟استبا پدر چگونه  شماارتباط  
! نـه  ... ق بودنـد يـ با مـا ماننـد رف   كيودكم پدرم از دوران يه بگوكست ين نيا
بود و البتـه بعـد از    يمعنو يالگو يكما  يشان برايا كيودكشتر در دوران يب

 نيـ امـا ا ؛ ميبرديمشان حساب يو ما از ا زدنديممادرم حرف اول را در منزل 
دوسـتانه   يلـ يرابطـه خ  يـك با گذر زمان و بزرگ شدن ما به  رفتهرفتهرابطه 

  .ل شديتبد

 ؟ديت داشتيفعال يفرهنگهاي ا در حوزهيآ  
حـدود دو  . ت داشـتم يفعال كيده پزشكدانش يهاهيريدر خ 1392از سال . بله

 يلـ يبحمـداهللا خ ، ش مهـر بـودم  كـي ه يريخ ين امور مالياز مسئول يكي سال
 يون تومان بـرا يليم 17تا  15چند سال حدود . انجام شد يخشثمرب يارهاك

د و يه اسـات كـ شد يم يآوررمضان جمع كژه مهر رمضان در ماه مباريطرح و
ر نظر معاونـت  ين طرح زيا، ردندكيم كمكمختلف  يهادهكان دانشيدانشجو
 يبـرا  يتيحمـا  يهـا ع بسـته يـ ه و توزيـ فه مـا ته يوظ. شدمي انجام يفرهنگ
شـده بـا   يآورگر سال هم مبالغ جمـع يد يهادر ماه. ازمند بودين ياهخانواده

هـم در   يمـدت . ديرسـ يازمنـد مـ  يبه دست افـراد ن  يزكمر يشورا يريگيرأ
 يعنوان مسئول امور مالبهكي) ده علوم پزشكج دانشيبس( ه حاتميريخدمت خ

ر رد و در حال حاضـ كدا يرمضان ادامه پ كماه مبار يهاطور طرحهمان. بودم
نفـس  تـازه  يخداپسندانه خود بـا دانشـجوها   يهاتيه به فعاليريهم هر دو خ

  .دهنديادامه م

 ؟اندگذاشته ريتأث شما يرو بر ليتحص طول در ديتاسا دامك  
سـتاد محسـن   ا - يتفـاخر  عبـاس استاد جناب  اميزندگدر  رگذاريتأثد ياسات

  .هستند يقند ظفرستاد ا و داسفند ب
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 دينك فيتوص جمله كي در را مادرتان و پدر.  
 ميبرا يزندگ دبخشيام و شجاعت، خدا به مانيا يالگو كيودك دوران از پدرم
ه بـا انتشـارات   كـ  يتـاب ك يرده بودم چون براكر كمادرم از قبل ف يبرا. بودند

ه البتـه آن  كـ خواستند يم ميصفحه تقد يكزاده به چاپ رسانده بودم  موريت
هـا و  يم بـه معلـم خـوب   يتقد«: ان نوشتمشيات بود و برايد حيزمان مادر در ق

  »مادرم ياركفدا

  را انتخـاب   كيرشته پزش بازهم گشتيبرماگر زمان به عقب
  .؟ديردكيم

و  به مـردم  كمك يبرا كيدست انسان در رشته پزش، ن استياحساس بنده ا
بازهم ، گشتيبازمبله اگر زمان به عقب . ار باز استيبس اهللا ليسب يفخدمت 

  .ردمكيمرا انتخاب ن رشته يهم

 ديمار دارين بياز حضور بر بال ياخاطره.  
، قبـل  يهـا ه مانند رسم سالك) 1398( بله شب اول ماه رمضان سال گذشته

، بـود  اذان مغـرب  يم حـوال يرمضـان رفتـه بـود    كشواز ماه مباريپ يخانوادگ
بـا اورژانـس بـه    . نـدارد  يعـ يمادرم حالـت طب  ياريم سطح هوشيمتوجه شد

، سـحر  يحـوال . را انجام دادند ييم و اقدامات ابتدايا رفتياالنبخاتم مارستانيب
منتقل شدند و از زمان  ICUن آمده بود و ناچار به ييار پايبس ياريسطح هوش

ـ  ه وقـت كـ  يها افتاد حس افـراد ه همه آن اتفاقكشواز تا سحر يافطار پ  يوب
 كرا در سـتند يگريزننـد و مـ  يصبرانه قـدم مـ  يمارستان بيب اطيوقت در ح

مارسـتان  يب يهوشـ ينتـرن بخـش ب  يخـاطر دارم آن زمـان ا   ق بـه يـ دق. ردمك
از ، نمـاز  بعـد  ظهـر  يحـوال  بـاً يتقر رفتم ويها به بخش مصبح. بودم يعتيشر
افتـادم و تـا اذان   يا راه مـ ياالنبمارستان خاتميبه سمت ب يعتيمارستان شريب
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، ه مـادرم بـود  كـ نيهمـ ، ماندم و چقدر خوب بـود يسر مادرم م يباال، مغرب
ـ  ه ملحفهكخدمات بخش  يروهاياز ن ، يكياد دارميبه . خوب بود ن يو بالش ب

مـادرم بـا همـان    . گذشـتند ينار تخت مادرم مكردند و از كيع ميها توزتخت
و آن  ياآقـا مالفـه  ...  ياآقـا مالفـه  : صدا زد يشگيخوب و مهربان هم يصدا

وان يـ ل ، يـك پسـرم روزه اسـت   :گفـت . خانمبله حاج: بنده خدا برگشت گفت
و خرما دارم و آن  ييخودم چا. وان آبجوشيل يكفقط ؟ دياريد بيآبجوش دار

افـتم واقعـاً   ين خـاطره مـ  ياد ايوقت  د و آورد و هريشكبنده خدا هم زحمت 
ل كن شـ يبـه همـ   كماه مبـار  يروزها. دهمينترلم را از دست مكناخودآگاه 

ص حاصل شد و يان ترخكالحمداهللا ام هكگذشت تا اواسط ماه رمضان بود يم
  .ميه مادر را به منزل برگرداندكبود  يخوب يچه روزها

 ؟دينيبمي ثار در جامعه امروز را چگونهيگاه ايجا  
سـت  يثار و شهادت به علـت گـذر زمـان ن   يشدن ارزش ا رنگمكبه نظر بنده 

ن يران در ايا ياسالم يه دشمنان جمهوركاست  يه به علت تهاجم فرهنگكبل
ن يـ احساس بنـده ا . بهره گرفتند، ءغات سويو تبل يرساناطالعند يبحث از فرا

  .ميهست ترعقب هابه آنما نسبت ، و رسانه يسازفرهنگه از جهت كاست 

 اي صــحبت برخــي از افــراد در خصــوص ســهميه بــه گونــه
داوطلبـين كنكـور معرفـي     كنند و آن را مانع رقابت بينمي
  ن باره چيست؟كنند، نظر شما در ايمي
نبرد  يهاخودش را در جبهه يزندگ يهان ساليه بهترك يفرد يبه نظرم برا

رده كـ گذشت ، همسر و فرزند يزندگ، ه باطل گذرانده و از جان خوديحق عل
ن جبهـه دچـار   يـ در ا يه فـرد كـ آنحـال . سـت يمسئله دور از انتظار ن يكنيا

ثارگران هم مطرح است ير ايسا ين مورد برايبه نظرم ا. ا نهيت شده يمجروح
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هـا از  بوده در جبهـه  يد فرديشا. امر است يكد باشد چون اصل مسئله يو با
ن دچـار  كـ ارائـه نمـوده ل   يتـر شتر و ارزنـده يار بيامثال پدر بنده خدمات بس

تـر  مـا را سـخت   يليفـه تحصـ  ين مسـئله وظ يا. جراحت و اسارت نشده است
ن يد آن را بـه بهتـر  يـ م و بايارت دين امر مسئوليد چون ما نسبت به اينمايم

ثـارگر  ياز فرزنـدان ا  يلـ يبنـده و خ  يبـرا . ميان برسانين آغاز و به پاكنحو مم
ل يالتحصـ ه با معدل الف وارد دانشگاه شده و با معدل الف هم فارغكدانشگاه 

  .افتخار است ايم يكهشد

 ؟ديدانيم يموفق فرد را خود ايآ  
  بله ... الحمداهللا

 جهـاد  عرصه در پدر همانند، ژهيو و يراراضط طيشرا درا يآ 
  ؟ينكمي دايپ حضور

امـا حـداقل   ؛ گـذارد يمـ  ريتـأث  هاانسان يريگميتصمدر  يمتعدد يتورهاكفا
 امفهيوظ شوديمم باعث يدار هاآنمدافعان حرم و خانواده ، شهدابه ه ك ينيد

در  يه بتـوانم قـدم  كاست  يار باعث خوشحالينم و بسكادا  هاآنرا نسبت به 
  .ن راه بردارميا

 ؟ستيچ ندهيآ يبرا تانبرنامه  
آماده  ياريآزمون دست يشاءاهللا برااني، عموم كيطرح دوره پزش بعد از اتمام

  .شوميم
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 ديبفرمائ ديدار يخاص صحبت اگر انيپا در.  
 حضرت آن ابكر در ميبتوان و ميباش عج يمهد حضرت ظهور شاهد شاءاهللان

تفـا  كا السـالم هيـ عل يعل نيرالمؤمنيامسخن حضرت در آخر به . ميبردار قدم
اهللا مفتـاح سـداد و    يقوتفان ، اهللا يتقوم به يكاوص: ه فرمودندكرد كخواهم 

و اطاعـت دسـتورات    ياركـ زيبـه پره  شـمارا  نمكـ يمت يوص«. ره المعاديذخ
  »آخرت است هاندوختا و يد سعادت دنيلكتقوا  هكچراپروردگار 

  .ديقرارداد ما اريتاخ در هكيوقت از ركتش با
  98 اسفندماه



  

  :الهام بهروزپور
  فرزند جانباز كيرشته دندانپزش يدانشجو

  

را كسـب كـرد و عـالوه بـر      25رتبه  1395در آزمون سراسري سال 
سطح باالي آموزشي و تحصيلي در تحصيل معارف اسـالمي ازجملـه   

  قرآن و صحيفه سجاديه داراي افتخارات استاني و كشوري است. 
و ا ،باشـد ر عالوه بر اينكه همسر جانباز است، خواهر دو شهيد ميماد

كه اسوه اخالق و فداكاري براي الهام است. وي تاكيـد دارد سـهميه   
شاهد و ايثارگر را ظرفيتي مازاد بر ظرفيت پذيرش دانشجويان است 
و اين امر نبايد باعث شود برخي از دانشجويان شاهد و ايثارگر هويت 

اي كه مسـائل انسـاني،   بعالوه حضور در خانواده ،كنندخود را پنهان 
هاي اوست فقط جاي افتخار پرستانه جزء اولويتبشردوستانه و ميهن
  سازي.دارد نه جاي پنهان
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 ـ رفتيپذ را مـا  دعـوت  هكنيا از ركتش با  اسـت  خواهشـمند ، دي
  .دينك يمعرف را خودتان

با . ا آمدمياغه به دندر شهرستان مر 1377ور سال يشهرمن الهام بهروزپوردر 
در ايـن  رسـتان را  يو دب ييدوران راهنمـا ، زهوشانيدر آزمون مدارس ت يقبول

ده و بـا موفقيـت   رك يرستان را با تالش وافر سپريدوران دبمدارس گذراندم. 
شـده و در   1395سـال   28سـب رتبـه   كموفق به  در آزمون كنكور سراسري

  .شدمپذيرفته  تهران كيدانشگاه علوم پزش كيرشته دندانپزش

   پدر متولد چه سالي هستند؟ تحصيالت دانشگاهي ايشان چـه
اي است؟ گويا ايشان از همكـاران بهداشـت و درمـان    رشته

  هستند؟
 هيـ عل حـق  هـاي جبهه به يليتحم جنگ هستند. با شروع 1340متولد پدرم 
داشتند ت در حوزه سالمت يبه فعالاي كه باعالقه ازآنند و پسشد عازم باطل

ل يدر دانشــگاه تهــران بــه تحصــ يشــگاهيعلــوم آزماكارشناســي رشــته  در
هاي مختلف مراغه به خدمت مردم پرداختند ها در بيمارستانند. سالپرداخت

  و بيش از بيست سال مدير بيمارستان مرجع اميرالمؤمنين شهر مراغه بودند.

 شـما و خـانواده    يخـود بـرا   يشـان از نحـوه جانبـاز   يا ايآ
  د؟انهداد يحيتوض

ب يو آسـ  يدچار جراحات متعـدد بـدن   اروندرودنار كدر  8ات والفجر يدر عمل
پـدر در طـول   نـد.  نائل آمد يع جانبازيو به درجه رف هشد يتنفس يي وايميش

از  يو خاطرات متعدد كردميت يجبهه در حوزه امداد و نجات رزمندگان فعال
ن يهمـ  يو در طـ  ادگار دارديبه  همرزمانر يخود و سا ازخودگذشتگيثار و يا

  شدند. يو تنفس يها دچار جراحت و صدمات بدنبار يامدادرسان



 27  الهام بهروزپور   

 ؟ثارگر استيهم ا يگريان شما شخص ديكاز نزد  
اند و همين امر فتح بابي براي ازدواج هايم به درجه شهادت نائل شدهبله دايي
بودن  رزمهمبا سابقه  يليبعد از اتمام جنگ تحمو مادرم ايجاد كرد.  بين پدر

بـا  . فراهم شد يپدر و خانواده مادر يينه آشنايزم، د مادرميدر و برادران شهپ
در  هـا ويژگـي ن يو وجود ا ينيد هايارزشات و يتوجه به عالقه مادر به معنو

ز همواره بـه  ين دو بعد از ازدواج نيا. ن دو خانواده صورت گرفتيوصلت ب پدر
 يهمـواره در راسـتا   و ندورزيدميعشق  يانقالب اسالم هايآرمانو  هاارزش
ه يـ فرزندان خود را بر پا ش بردند ويخود را پ يزندگ هاآرمانن ياسازي پياده
  .ردندكت يترب هاارزشن يهم

 ؟دينكيم يزندگ خوابگاه در ديگفت  
و  يشخصـ  يدر زنـدگ  يديـ عرصـه جد  95با ورود به دانشگاه تهران در سال 

ــامــن  ييآشــنادر خوابگــاه موجبــات  . حضــورمــن شــروع شــد يليتحصــ  ب
عالقـه بـه رشـته    . ردكـ شـور را فـراهم   كنقـاط   يمختلـف اقصـ   هـاي فرهنگ
دوران فـراق از  هـاي آموزشـي و پژوهشـي،    كت در فعاليـت و شر كيدندانپزش

  .ردك ترتحملقابلم يرا برا دلتنگيخانواده و 

 ؟بود تأثيرگذار تانزندگيدام استاد در ك  
عالوه بر  يديچون استاد پورشهد دلسوز هميل از محضر اساتيدر دوران تحص

  .دميوشكو اخالق و ادب  يزندگ هايمهارتسب كدر ، ل طبيتحص

 دييبگو مانيبرا تانعلمي و فرهنگي افتخارات از.  
 شـاهد  مدرسـه  در را ييابتـدا  دوره و آمـوختم  پـدر  نـزد  را قـرآن  كيودك در

 تـالوت  و حفـظ  و امكـ اح مسـابقات  در تكشر با ليتحص دوران در. گذراندم
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 در. شـدم  ياسـتان  و يشهرسـتان  برتـر  يهارتبه حائز هيسجاد فهيصح و قرآن
 و داشـتم  يشهرستان مسابقات در يثابت حضور زين يورزش و يهنر يهارشته
بـا  . شدم استان و شهرستان سطح در مختلف يقهرمان نيعناو سبك به موفق
 يغـ يتبل هـاي فعاليـت انون قـرآن و عتـرت بـه    كـ ج و يگاه بسـ يت در پايعضو

. بودها فعال در اين همايش و نمايشگاهت كشر هافعاليت ازجملهه كپرداختم 
عالقـه مـن    ينيحوزه بال الخصوصعلي كيشتر در رشته دندانپزشيت بيفعال با

پذيرفتـه   98ايثـار سـال    . در جشنواره ملـي شتر شدين رشته بيبه ا روزروزبه
اي ايثـارگري و  شدم و ذهنيت خوبي از اين جشـنواره دارم، زيـرا حـال و هـو    

عنـوان فرزنـد يـك    فضاي معنوي را در آن محيط ديده و لذت بـردم كـه بـه   
  ايثارگر در مراسم ديده شدم.

 سازي هويت ايثارگري در بـين برخـي از   براي درمان پنهان
  دانشجويان شاهد و ايثارگر چه پيشنهاد داريد؟  

 ذهنيـت  هاسهميهان در خصوص استفاده از يدانشجو يبعض كاريپنهانل يدل
؛ ان اسـت ير دانشـجو يع حـق سـا  ييان و تضـ ين دانشـجو يـ جامعه بـه ا  يمنف

ن يـ ان اين دانشـجو يـ ا يزنـدگ  هايدرگيريالت و كبا توجه به مش كهدرحالي
انـات  كام. ز اعمـال شـود  ين يو شغل يمال هايحوزهر يدر سابايست، مي كمك

ان ينشـجو ن دايـ ا، ر افـراد جامعـه دارنـد   يه ساك يو روان يروحرفاهي، مالي، 
و درمـان ايـن آسـيب، نشـان      حل. راهدارند يشتريت بياز به حماينداشته و ن

ر اقشـار  يبـه سـا   نهاي زنـدگي خـانواده ايثـارگرا   پيچيدگي دادن مشكالت و
ه مازاد يسهم يكثارگران يه ايه سهمكته كن نيردن اكبا روشن ؛ جامعه است

در  هاحساسيتاهش ك يد برايمف يقدم، ان استيرش دانشجويت پذيبر ظرف
ع شـدن حقـوق و   يان احسـاس ضـا  ير دانشـجو يتـا سـا  ، جامعه برداشته شود

  نداشته باشند. ثارگران رايا هايخانوادهتوسط ، خود استعدادهاي
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    تصويري كه پدرتان از فضاي جبهه و ايثـارگري رزمنـدگان
  كنند چيست؟در ذهنشان است و براي شما بازگو مي

 و مهـر : نـد يگويه دارند و مينون گالكان با اآن دور يهاشه از تفاوتيپدر هم
 ركف به مترك هاانسان. است شده شتريب يمتر و خودپسندك محبت در جامعه

. دارنـد  توجـه  شـان خـانواده  و منافع خود به شتريب و هستند خود ينيد برادر
مـثالً  ؛ مرنـگ شـده  كجبهه بود  يهاه در وجود بچهك يثاريو ا ياركحس فدا
ه كـ نيباا نهـا فرمانـد : هكـ ن بـود  يگفتند ايم ياركثار و فدايه از اك يخاطرات
 يدرمـان ي، بهداشـت  يهانهيزم در، در جبهه و جنگ داشتند ييباال يهاسابقه

ه همـه  كـ شـدند  يتـا مطمـئن نمـ   . دانسـتند يخود را مقدم بـر سـربازها نمـ   
مشـغول   يز درمـان كچون پدر در مرا. خوردنديخودشان غذا نم ،اندغذاخورده

هـا  آورنـد آن يها را مـ يزخم يه وقتكن ماجرا بودند يشاهد ا يكاز نزد بودند
انـد  شـده  مجـروح  هك ييهاه رزمندهيدادند تا به بقيمتر جلوه مكدرد خود را 

 ارجـح  خـود  شـان را بـر  يهارزمدوسـتان و هـم   هاآن. شود يشتريب يدگيرس
  .دانستنديم

    گونـه  جايگاه فرهنگ ايثار و شـهادت را در جامعـه امـروز چ
  بينيد؟مي

 عليــرغمد يــن جوانــان نســل جديثــار و شــهادت در بــياارزش بــه نظــر مــن 
ه جوانـان مـا در   كبل، م نشدهك تنهارنگ كردن، نهي كمدشمنان برا هايتالش
اجـرا  ، را در سطح جامعـه در عمـل   ازخودگذشتگيثار و يمختلف ا هايعرصه

اده حضـور و  مل خود آو ما جان با ياز و فرمان رهبرـيورت نـو درص كنندمي
  اند.شهادت
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 دانيد؟مي يموفق فرد را خودتان ايآ  
در راستاي  اركبا تالش و پشت حالتابهه كرا يز دانممي يمن خود را فرد موفق

  ام.رسيدهثر اهدافم كبه ا كنونه و تااهداف خود فعاليت كرد

 ؟ستيچ ندهيآ يبرا اتبرنامه  
سطح . خود را از مردم و جامعه بدانمام را باالبرده و يليخواهم سطح تحصيم

ه خودمـان بـه   كـ م ينك يسازم فرهنگيد بتوانيام را با مردم بسنجم بايزندگ
 يشورهاك هكم يم و بدانيوشا باشكشور ك يآبادان يبرا، ر همنوع خود بودهكف
  .خواهندينم را ما صالح گريد

 آرزويتان برايمان بگوئيد. تريناز بزرگ  
 مـردم  به خدمت و(عج)  زمان امام ، فرجخداوند يرضا من يآرزو ترينبزرگ

  .است ياسالم يجمهور دولت يرستگار و

 ديبفرمائ ديدار يخاص صحبت اگر انيپا در.  
 دارم راران يـ ملت ا يو سربلند) عج( و فرج حضرت امام زمان يسالمت يآرزو

فرزنـدان   يدردها يبرا ييشه گوش شنوايه همكاران ستاد و شاهد كو از هم
  نمايم.مير كثارگر هستند تشيو ا شاهد

  .قرارداديد ما ارياخت در كهوقتي از ركتش با
  99 ورماهيشهر



  

  :ييرزايم ميمر
ـ  ارشد رشته يدانشجو بهداشـت   يمهندس
  ، فرزند جانبازياحرفه

  

حضور مستمر در جبهه دارد، آنقدر دفـاع از   هماه سابق 110پدر مريم 
اهميت دارد كـه تنهـا دو    ميهن و خاك ايران براي وي مقدس است و

  شود.مجدد به مناطق عملياتي رهسپار مي ،روز پس از ازدواج
ترين فرزند خانواده است و مانند دو خواهر ديگـر داراي  مريم كوچك

در گوينـدگي   ،وي عالوه بر تحصيل است. هيتحصيالت عالي دانشگا
عنـوان سـخنران برتـر    بـه   1398سال  نيز تبحر دارد، و در يوسرن

هايش براي آينده، رساندن پدر و ترين برنامهيكي از مهم خاب شد.انت
شان است. پدري كه مشـوق، حـامي و راهنمـايش    مادرش به آرزوي

 تـرين مهـم  گاه در زندگي اوسـت. است؛ و مادر كه استوارترين تكيه
 پزشكي علوم دانشگاه در خوب رتبه با توانستم كه است اين افتخارم
  .شوم پذيرفته تهران
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 خودتـان   لطفاً، ديرفتيه دعوت ما را پذكنياز ار كا سالم و تشب
  .دينك يرا معرف

ــر ــيرزايم ميم ــد  ي ــاز هســتم كدر  1372ذر آ 15متول ــد جانب ــان و فرزن . رم
بوده  ياحرفهبهداشت  يارشد مهندس يارشناسكمقطع  96 يورود يدانشجو

است  نفرِ 5و  كوچكخانواده ما . ه در خدمت شما هستمكخوشحالم  يليو خ
الت يتحصـ  دو هره كدارم تر بزرگدو خواهر . و من فرزند سوم خانواده هستم

برق مخابرات و  يرشته مهندس يتركپسادخواهر اولم . را ادامه دادند يليمكت
 و پـدر متولـد   دارو خانـه  1348مـادر متولـد   . خواهر دوم ارشد حقوق اسـت 

ق و يـ م و دقيردكـ رشـد   يما در خانواده نظام. و بازنشسته ارتش است 1342
شـتر بـا خـواهر دوم گذرانـدم و     يرا ب كيودكـ دوران . ميافتيـ پـرورش   ينظام

او را  ميهـا ميردم در تمـام تصـم  ك يشه سعيهم را با خواهر اول و يسالبزرگ
  .خود قرار بدهم يالگو

 دييبفرما مانيبرا پدرتان جبهه و يثارگريا خصوص در.  
 18 از درواقـع . دارنـد  بهـه ج در مسـتمر  سابقه حضـور  ماه 110 حدود پدرم
 در اول نوبـت ، مرحلـه  دو در شانيا. شدند جنگ بعدازآن و ارتش وارد يسالگ

 65 سـال  مـاه نيفرورد در گريد بار و 6 يربالك اتيعمل در 64 سال اسفندماه
 مرحلـه  علـت : گفتنـد ، انـد ردهك فيتعر مانيبرا هك يخاطرات در. شدند جانباز
 حادثـه  نيـ ا امـد يپ. اسـت  بـوده  مقرشان به كتان گلوله اصابتي، جانباز دوم

 پـدر . است پا و گردن در شكتر وجود، گوش يك املك ييشنوا دادنازدست
، درمـان  و شـدن  مجـروح  از بعـد  بـار  هر و نرفت يجانباز درصد دنبال هرگز

 ارتـش ( شـان يا خدمت محل يسو از تيدرنها. گشتيبازم جبهه به بالفاصله
  .گرفت تعلق شانيا به يجانباز درصد 25) رانيا ياسالم يجمهور
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  مـان بـازگو   يبرا هكـ  اندگفته جنگ دوران از ياخاطرهپدر
  .دينك

 تلـخ  خـاطرات  از مـادرم  شـتر يب و گفتـه  ما يبرا جبهه و جنگ از متر، كپدر
ه از كـ  ياخاطره تنها. است ردهك بازگو ما يبرا پدر نبود در اشييتنها دوران

 مشـغول  يخـود  يروهـا ين با هااتيعمل از يكيدر است نيا دارم ادي به شانيا
 بـه  نتوانسـتند  شانيا و رفته لو اتشانيعمل هك بودند دشمن منطقه ييشناسا
 در ييغـذا  و آب چيه بدون ساعت 48 مدت به لذا بازگردند خود گاني سمت
 هكـ  شدند متوجه بازگشت از پس. بازگردند توانستند تا شدند پنهان ياگوشه
  .است ردهك محسوب هايدر دست عراق رياس نوانعبه را شانيا اسم ستاد

 48 پـدر  هكـ  بود نيا مادرم و پدر يبرا جنگ دوران گريد توجهجالب خاطره
 خانـه  بـه  بـار يـك  مـاه  هرچنـد  و رفـت  جبهـه  بـه  ازدواجشـان  از بعد ساعت

 ايدن به پدر نبود در را خود اول فرزند مادرم هك بود يحال در نيا و گشتيبرم
 يجنگـ  منطقـه  بـه  شانيا يبرا نامه با را خواهرم سكع مانيزا از بعد و آورد

  .فرستاد

 ؟ديت داريفعال يو فرهنگ يهنر يهانهيزم چه در  
ماننـد   يهنـر  يهـا تيـ ثـر فعال كباً ايمند هستم و تقرار عالقهيبه هنر بس من
)، رمـان كاسـتان   يدستعين صنايترمهمي (دوزپتهي، قيموسي، نقاشي، اطيخ

آموزش ي، فرهنگ يهاتيو به فعال؛ ره را آموختميو غي) رافگيال(ك خطينقاش
. امان پرداختهيو فن ب يسخنور، اجرا، ساالنان و بزرگكودكبه  يسيزبان انگل

  .ان و اجرا بوده استيفن ب هنيشتر درزميردم بكافت يه درك يزيجوا
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 ؟ديردكل انتخاب يتحص ين رشته را برايچرا ا  
ـ  ننـدگان  كتكن است شريت ايواقع  يهـا شـتر در رشـته  يب يدر رشـته تجرب
 يهـا متـر بـه رشـته   كنند و كيرقابت م يا داروسازيو  كيدندانپزشكي، پزش

بودم  يسانكمن هم ازجمله . دهنديو بهداشت عالقه نشان م يريشگيحوزه پ
ر و قسـمت  يا تقـد يـ م بود كتالشم . داشتم ياديعالقه ز كيه به رشته پزشك

ه يـ علـوم پا  يهـا از رشـته  يكچيگر به هيه دكيياما ازآنجا؛ دانمينم، خداوند
را انتخاب  يابهداشت حرفه يرشته مهندس يق و بررسيبا تحق، عالقه نداشتم

م يتصم، رمانك كياز دانشگاه علوم پزش يارشناسكرده و بعد از اتمام مقطع ك
منـد  ام عالقهحال حاضر هم به رشته خدا در ياريبه . ل گرفتميبه ادامه تحص

اگر دوباره بـه گذشـته   . دارد ييباال ياجتماع و شأن يگاه شغليرا جايهستم ز
  .ردكن رشته را انتخاب خواهم يبرگردم بازهم هم

 دييمان بگويبرا تانيعلماز افتخارات  يمك.  
ه توانسـتم بـا رتبـه خـوب در دانشـگاه علـوم       كن هست ين افتخارم ايترمهم
. وره روزانه به اتمام برسانمرفته شوم و هر دو مقطع را در ديتهران پذ كيپزش

و عوامـل   يمنـ ياي، ارگونـوم ، ارشد به مطالعات مختلـف  يارشناسكدر مقطع 
نشـده و در مرحلـه   هـا چـاپ  ثـر آن كهنوز ا اماپرداختم ) اثرات صدايكي (زيف

ن يازدهميـ در ه كـ پوسـتر   صـورت بـه ي، اربردكـ چهارمقالـه  . هستند نگارش
 98ت اول اسـفند  يـ بهمـن لغا  28 ياو بهداشـت حرفـه   يمنـ يا يش مليهما

عالوه بـر  . ار پروژه هستمكهم يقاتيارائه نمودم و در دو طرح تحق، شدبرگزار 
آمـوزش و   يه جهانكشب( وسرني Miniature Talkدر مسابقات  96ن سال يا

ه در سـه مرحلـه   كـ ردم كـ ت كشـر  يحوزه علوم اجتمـاع  دري) پژوهش علم
انجام شـد   يينهامهيو ن يورمصاحبه حضي)، ده سخنرانكيارسال چي (مقدمات
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ز در يـ ن 97 در سال. شدم يسب مقام اول در حوزه علوم اجتماعكو موفق به 
سخنران در حوزه  كعنوان ترده و كت كست شريناليعنوان فهمان مسابقه به

مسـابقات   يينهـا مـه يدر مرحلـه ن  98در سال . ردمكسب كرا  يعلوم اجتماع
ازجمله . نفر جزو صد سخنران برتر شدم 1400باً ين تقريبون از بيتر يشورك

اد جانبـازان و امـور   يـ بن، انون بازنشسـتگان ارتـش  كبا  ياركهم، ميت هايفعال
تهـران در خصـوص    كين دانشگاه علوم پزشيرمان و همچنكثارگران استان يا

داشـت روز  يگرام، ادواره شـهدا يـ ر يـ نظ يو مناسبت يمذهب يهابرنامه ياجرا
ثار سال يا يجشنواره مل، هنيبازگشت آزادگان به مداشت سالروز يگرام، ارتش

  .ره استيها و غهيو اختتام يو مذهب ينياد دياع، 98

  ؟تان با پدر چگونه استيعاطفارتباط  
هـا  ينظام: نديگويه مكنيم و برخالف ايدار يميالعاده صمارتباط خوب و فوق

گن مي هك عشق: بقول شاعر. اندو مهربان يار عاطفيشان بسيهستند ا كخش
  !گنمي ه راستييگن بابامي دختر، گنمي ه راستييخدا

 ؟چگونه بودپدر و مادرتان  يينحوه ازدواج و آشنا  
 يشان برايخانواده ا، پدر در منطقه بود يمرحومم بود و وقت ييدوست دا، پدر

پـدر از منطقـه بازگشـت     يبه منزل مادرم آمدند و قرار شد وقتـ  يخواستگار
  .دننيگر را ببيهمد

  دينكف يجمله توص يكپدر و مادرتان را در.  
  :نمكر كام ذام نوشتهنامهانيپا يه در ابتداك يان جملهيد اولياگر اجازه بده
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ـ مهربـانم   مـادر ، دلمنامه لغت ها درن واژهيترمقدس«  را يزنـدگ  هك
مشـوق و  ، گـاه هكيت نياستوارترو  دانميم آن و عطوفت مهر ونيمد
  »پدرمهر پرم دستان، اميحام

 ؟دارد يمعمول يبا زندگهايي چه تفاوت يخوابگاه يزندگ  
. سـاله بـودم   23سـاله امـا درواقـع     18دختر  يكرمان آمدم مانند كاز  يوقت

وارد . ردمكــيمــ ينفــر زنــدگ 3بــا  كوچــكاتــاق  يــكســت در يبايمــ حــاال
ـ . شده بـودم اجتماع و شهر بزرگ يك اد بـود و  يـ ار زيپـدرم بسـ   يهـا ينگران

الت توانسـتم بـزرگ و   كاما با همـه مشـ  ؛ ها دور شومنبود از آن ياضر شانيا
بـا   ياز طرفـ . ميچگونه برخـورد نمـا   يبا هر شخص، رمياد بگيصبورتر شوم و 

 يزنـدگ . ره آشنا شدميبلوچ و غ، رد، كتمام اقوام لر يوخوورسوم و خلقآداب
 يتمام زنـدگ ات ين تجربيترن و متفاوتيترنيريش، نيترم تلخيدر خوابگاه برا

 يديـ رد و از مـن انسـان جد  كـ ه هرگز فراموش نخواهم كرا به ارمغان داشت 
  .ساخت

 شما داشـته   يبر رشد علم يريده چه تاثكدانش يروند آموزش
  ؟است

شـرفت  يپ و نامـه انيپاانجام  درروند سماجتمار و كپشتي، ريگسختنظرم ه ب
هرچقـدر سـخت    الت راكمسائل و مشـ ، و باعث شد ار مؤثر بوديبسي، ليتحص
  .رهاسازمه كنينم نه اكحل ، باشد
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 عنـوان  ه بتوان آن را بهكد ياد دارياز پدر به  يحتيپند و نص
  ؟ن ارائه داديريچراغ راه به سا

  :ن استيا نديگويمشه پدرم به ما يه همك يادماندنيبهار يجمله بس
اج داشته باشـد نـه   يد تا جامعه به شما احتيبرس ييجاد بهينك يسع«

  »به جامعه شما
شـوند پـدر تنهـا    ياد مير بر ما زيمس يهايالت و سختكمش، ن هرگاهيهمچن
نعـان  كد بـه  يگشته بازآوسف گمي«: ندكيرار مكمان تيضرب المثل را برايك

  »!غم مخور

 ان چـه  ير دانشـجو يثارگر بـا سـا  يشاهد و ا يدانشجو يزندگ
  ؟دارد يتفاوت

ط پـرتنش خانـه   يه در محـ كـ ام دهيـ را د ياديـ ثـارگر ز يان شاهد و ايدانشجو
ا ، يـ ا اعصاب و روان حاصل از جنگي ييايميپدران ش و با وجود ردهك يزندگ
اما بعد از ورود ؛ تالش نموده و درس خواندند اريپدرشان بس يبودن جا يخال

ده گرفتــه شــد و برچســب يــبــه دانشــگاه تمــام زحمــات و استعدادشــان ناد
، افرادسازي د بافرهنگيبا. رار گرفتندر قيخوردند و مدام مورد تحق ياهيسهم

ه از جـان و مـال   كف يشر يهان انسانيقدر و منزلت ا. ار اصالح شودكن افيا
  .حفظ شود، نديهن دفاع نمايخود گذشتند تا از م

 گذاشـته   ريتـأث شـما   يل بـر رو يدام استاد در طول تحصـ ك
  ؟است

بخصـوص در  . فاخر و ارزشمند هسـتند ، ده بهداشت همه بزرگكد دانشياسات
ه بنده افتخار كران هستند يا ياد از بزرگان بهداشت حرفهياسات هرشته ما هم
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و  يبـه لحـاظ اخالقـ   ، ليه در طول تحصك ياستاد. شان را داشتميا يشاگرد
 متـأثر  را مـن  واقعاً اطالعات در تخصص خود يباال و حجم با دانشجو ارتباط

، دلسـوز ، مهربـان  يواقعـ  يشان به معنـا يا. تر محمدرضا منظم بودندكرد دك
برسم حتماً  ياستاد يبه مرتبه واال يشاءاهللا اگر روزان. و صبور هستند يحام

  .خود قرار خواهم داد يشان را الگويا

 ـ دهيمشنهاد يد و پيه خواندك يرگذاريتأثتاب كن يآخر  دي
  .دييبفرما
 ييهاتابك نيرگذارتريو تأث نيترستم اما مهمياد اهل مطالعه نيراستش من ز

در حـوزه   يهاتاب، كنندكهمه مطالعه  نمكيشنهاد ميحتماً پخوانم و يه مك
ه كـ ره اسـت  كح مـذا يو اصـول صـح   يسخنران يرگذاريان و تأثيت فن بيتقو
قـدرت هـوش   « »زيـ زبان بـدن آلـن پ  « تابكبه  توانميها متابك دستنيازا
 يجـ  يره روكاصـول مـذا  «» يسـ يان تريان برايقدرت ب» «بوزان يتون يالمك
تنهـا در  ه نـه كـ تب ك ليقب نيو از ا» يكتز پاتريتست مامان راب ف» «يكيلو

 ياربردكـ مـا مـؤثر و    يرگـذار يت و تأثيـ زان موفقيـ ه در مكبل، نوع ارتباطات
  .هستند

 در جامعـه امـروز چگونـه   و شـهادت را  ثار يافرهنگ گاه يجا 
  ؟دينيبمي

داده و  ياديـ ان زديشـه ي، و آزادگـ  يه درراه آزادكـ  يابه نظر من در جامعه
 يبقــول. ن نخواهــد رفــتيثــار از بــيهرگــز ارزش ا، دارد ييفرهنــگ عاشــورا

در دفاع از  يگاه، شوركت يدرراه امن يگاه. خوابنديران هرگز نميمدافعان ا«
  »هستند ياركثار و فدايدر حال ا) روناكروس يوع ويمثل زمان ش( سالمت
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 ؟ديدانيم يا خود را فرد موفقيآ  
بـه نظـرم   . دن به آن متفـاوت اسـت  يت و رسيف موفقيص تعرد هر شخيدر د

شـه خـود را بـا    يمـن هم . ميرويجا مكند به كيه مشخص مك اهداف هستند
نسـبت بـه   ، حـال حاضـر   در. گـران ينم نـه بـا د  كـ يسه مـ يقبل مقا يهاسال
ت ياما هنوز به هدف و غا، امردهكسب ك يمتعدد يهاتيموفق، قبل يهاسال
  .امدهينرس، دانميرا در آن م ياقعت ويه موفقك يينها

 ؟ستينده چيآ يبرا اتبرنامه  
، ل مـا يتحصـ  يودل براچون پدر و مادرم از جان، دهميل ميقطعاً ادامه تحص

 يعلمـ  يبه مدارج عال ما هكن است يشان اين آرزويتراند و بزرگه گذاشتهيما
س پــ. ديمــا شــما فرزنــدانمان هســت هيســرما: نــديگويشــه مــيم و هميبرســ
  .شان برسانمين آرزويترپدر مادرم را به بزرگ، ن استيم اين آرزويتربزرگ

 ديد بفرمائيدار يان اگر صحبت خاصيدر پا.  
ها شـمارا  يليدانم خيه مكاست  يثارگريحرفم با شما فرزندان شاهد و ا يرو

، ديـ نكد و بـه همـه ثابـت    يـ گـاه دسـت از تـالش برندار   چيهـ . اندردهكآزرده 
  .د متعلق به خود شما بوده و استيار آن قرارگرفتهه دك يگاهيجا

  .ديقراردادار ما يدر اخت هكيوقتر از كبا تش
  98 ماهبهمن





  

  :حسين مرتضوي سيد
  ، فرزند جانبازكيرشته پزش دانشجوي

  

داند كه رفتـارش در شـأن يـك    خود مي هفرزند جانباز است و وظيف
  خانواده ايثارگر و انقالبي باشد.

باشـد؛ و عـالوه بـر    مي ISIمقاله  8دو كتاب و  هترجمحسين داراي 
آمـوزش   هدليل عالقه به شغل معلمي همزمان رشـت پزشكي به هرشت

  كند.پزشكي را در مقطع ارشد دنبال مي
آرزويش بجاآوردن شكر نعمت پدري است كه مانند يـك  ترين بزرگ

وي به دانشجويان  هكوه و قدرت پشت سر اوست. در آخر اين مصاحب
كند در صورت مواجهـه بـا مشـكالت بـا     هد و ايثارگر توصيه ميشا

  مشاورين مورد تأييد ستاد شاهد مشاوره نمايند.
 قـول  بـه و  اسـت  اورژانـس  تيموقع يك جنگ واژهايشان معتقدند 

 قـرار  ريتـأث  تحت را هايليخ توانديم هك بالست يك جنگ شانپدر
  .دهد
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 خودتـان  لطفاً، ديرفتيپذ را ما دعوت هكنيا از ركتش و سالم با 
  .دينك يمعرف را

در شهرسـتان دامغـان از    1375سيد حسين مرتضوي، متولد شـهريور سـال   
تـرم رشـته پزشـكي،    بـرادر كوچـك  . هستم جانباز فرزندتوابع استان سمنان، 

و خـواهر كـوچكم در دانشـگاه علـوم پزشـكي       سـمنان  كيدانشگاه علوم پزش
 معـدل  بـا  93 سـال  در. هسـتند به تحصيل مشغول  يوتراپيزيفتهران، رشته 

 رشته يتراكد مقطع درو همان سال  شدم التحصيلفارغ رستانيدب زا 99/19
و  كيودكـ در دوران . شـدم  رفتـه يپذ تهـران  كيپزشـ  علـوم  دانشـگاه  كيپزش
بـه   ييتـا پـنجم ابتـدا   كردم ميت ياذ همه را و داشتمطنت يار شيبس ييابتدا

ـ  ياديـ ز هفاصـل ه كـ افتاد  يقچه اتفا دانمنمي يول. همين منوال گذشت ن يب
ل يـ بـه دل  ييالس سـوم ابتـدا  كـ در . آمـد  وجود بهطنت و درس خواندنم يش
هاي با صحبت ييالس چهارم ابتداكالس اخراج شدم و از كاز ، اديز يگوشيباز

  شد.شتر يبو تحصيل به درس پدرم گرايشم 

  در خصــوص ايثــارگري، جبهــه و جنــگ پــدرتان برايمــان
  بفرماييد.

بـه  . رفـت  جبهـه  بـه بار براي اولين هك بود ساله 16. است 1345 ولدمت پدرم
و  هاي زيادي شركت كـرده عمليات. دسابقه رزمندگي دارم يمدت دو سال و ن

 شودمي جنگ بحثقتي و. ، پيك اول گردان بودنددر اطالعات عمليات گردان
 صـحبت  مـان يبرا وتـاه و خيلي ك بزنند حرفخصوص د دراينندارن ليتما اديز

 جنگ دوران در را خود خوب دوستان كه است نيا دليلش نظرم كنند. بهمي
ترين عملياتي كه خيلي پدرم مهم. افتندمي تلخ خاطرات ادي و دادند دست از

كند مرصاد بود، اين عمليات طوري بود كه ناگهاني اتفاقي افتـاد  از آن ياد مي
هـا، گـردان   گـردان هاي محدودي در آن شركت داشتند يكـي از  و بعد گردان
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شهرستان دامغان بود و به همين دليل خيلي از شـهداي شهرسـتان دامغـان    
به  كرديم تاوجور ميگويند: ما داشتيم جمعايشان مي. شهداي مرصاد هستند

سـؤال  . سمت دامغان برويم كه اعالم كردند، سمت غـرب و كرمانشـاه برويـد   
اي بـود  گويد: تنگـه پدر ميدانيم فقط به اين سمت برويد. كرديم گفتند نمي

كنـيم و فقـط بايـد ايسـتادگي     دانستيم به چه كسي تيراندازي ميكه ما نمي
هـا  وقتي آتش خوابيد رفتيم جلوتر و ديديم كه يك سري از جنازه. كرديممي

ها هستند كه از منافقين بودند. يكـي از جراحـات پـدر از ناحيـه پـا در      خانم
  .همين عمليات است

 هايي با زندگي معمولي دارد؟هي چه تفاوتزندگي خوابگا  
 دانشـگاه  طيمحـ  دركـه   به اين نتيجه رسـيده بـودم   دانشگاهورود به  از قبل
به همين خاطر تصميم گرفتـه بـودم در   . شوم دوست نفر ستيدو با توانمنمي

اول، خجـالتي اسـت    ارتبـاط در  مـن  مثـل  هكـ  فـردي . خوابگاه سكونت كنم
گونه روابـط خودسـاخته و قـوي    است تا در اين مناسبي اريبسمحيط  خوابگاه
هاي خيلي خوبي داشتم اما بايد پذيرفت وقتي در خوابگاه اتاقيمن هم. شوند

خوابگـاه بسـتري   . هـا بگذريـد  بايست از يكسري خواسـته شوي ميساكن مي
شايد اگر . را با فرهنگ و روحيات مختلف بشناسيم نمايد تا اشخاصفراهم مي

 و شاهد ستادشدم. قدر درسخوان نميدر خوابگاه نبودم اينسال اول تحصيل 
 مــانيبرافــراهم كــرد و  اردويــي جهــت آشــنايي دانشــجويان شــاهد ثــارگريا

بـاالتر بودنـد    و ما را به دانشجوياني كه درترم معين نمود بانيپشتدانشجوي 
خوانـدن در دانشـگاه علـوم پزشـكي     سپرد تا با محيط دانشگاه و نحـوه درس 

شناتر شـويم و ايـن اتفـاق بسـيار خـوبي در بـدو ورودمـان بـود كـه          تهران آ
توانست برايمان رخ دهد. من در رشته پزشكي تهديدي در خوابگاه نديدم مي

هاي خوبي نداشته باشيد، بـه سـمتي خـارج از درس كشـيده     اتاقياما اگر هم
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 انـد همـه  ها وارد دانشگاه شـده چون بعد از كنكور بچه اول سال. خواهيد شد
 خواندمي درس شب يك ساعت تا نفر بينيم، يكو وقتي مي خوانندمي درس

كني و اين كاري مياي، احساس كمنموده جمع را هاكتاب 12 ساعت در تو و
  برد.رقابت را باال مي

 ؟جانباز چه بودفرد ل ازدواج مادر با يدل  
مشغول ن كاد مسيرفت و بعد در بن دانشگاه به پدر، شد تمام جنگ هك يزمان
و اعتقاد داشتند در شهر خودشان بماننـد و بـه مـردم شـهرش      ار شدندكبه 
 بـزرگم  پـدر . امدهيـ ه از پـدرم مردتـر ند  كم يگويجرات مند و من بهك كمك

مـادرم  . ن وصلت انجام شديا يسنت يليو خ ندك ازدواج پدر هك داشتند اصرار
ه همسـرم  كـ نيا يكـي دوست داشـتم   يليز را در وجود پدر خيدو چ: ديگويم
 يلـ يم خيشـان بـرا  يبودن خـانواده ا  يه جانباز و مذهبكنيگر ايد است و ديس

  .باارزش بود

 از اينكه فرزند جانباز هستي چه حسي داريد؟  
ط يه در محـ كـ نيا . يكـي دو بحـث اسـت  ، نمكير مكن مورد فيدر ا يليمن خ

اه ط دانشگاه مخصوصاً دانشگيه در محكنيگر ايو د ينكجامعه چطور برخورد 
ا يفرد جانباز و  يبرا ييهاتيمحدود يسر يكنها يو ا ينكتهران چطور عمل 

ح يم توضـ يخـواهر و برادرهـا  ، من يپدر برا. آورديوجود م ثارگر بهيخانواده ا
مـن هـم خـودم از خـانواده     . دارنـد  يگـر يه مردم ناخودآگـاه توقـع د  كداده 

 يشـه سـع  يممـن ه . ديم شـما متفـاوت هسـت   يگـو يثارگران توقع دارم و ميا
ن را يـ نم و اكـ ت يـ است رعا يه انقالبك ياشأن خانواده رفتارم را در، نمكيم

ه كـ ن اسـت  يام اياعتقاد شخص. دانميفه ميوظ يكحال نيافتخار و درع يك
  ؟ديردكد چه يم و شما مانديه ما رفتكاز ما سؤال خواهد شد  يروز
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 بـاال و برتـر   يهـا ط دانشگاه خصوصاً دانشگاه تهران متفاوت است و رتبهيمح
 يهـا بچـه . وجـود دارد  ياختالف علم يكدر ابتدا . شوندين دانشگاه ميوارد ا

زحمـت   يلينند و خكيها تالش ميبعض. ار دارندكثارگر در بدو ورود دو راهيا
رونـد و  يور بـاالتر مـ  كنك يهايرقمكاز ت يشوند و حتيشند و موفق مكيم

 يار منفـ كـ اف يط را بـرا يننـد و شـرا  كيمخود استفاده ن يهااز داشته ياعده
نـد  يگويم، شود يليور دچار افت تحصكنك 10رتبه  مثالً اگر. ندينمايآماده م

ـ بـا ذره  ياهيسـهم  يدانشجو يكخسته شده اما در خصوص  ن او را مـورد  يب
است  نياش افهيد وظيآيم يثارگريه ايه با سهمك يس. كدهنديانتقاد قرار م

ه فرزند جانباز كردند كيها با افتخار اعالم مياهيسهم يانزم. ه درس بخواندك
رنـگ شـده   مكـ  يهنجارها در جامعه عوض و گاه يثارگر هستند اما بعضيا اي

  .است

 دينكف يتوص ايبا جمله تان راپدر و مادر.  
هـا  نهيتوانم در تمام زميشه ميپشتم بوده و هم، قدرت يكوه و كپدرم مانند 

شـه  يهم دوسـت دارد  يلـ يه مـن را خ كـ حال نيادرم درعم. نمكبه او اعتماد 
  .نگران است

  امـروز چگونـه    جامعـه  درو شـهادت را   ثارايفرهنگ جايگاه
  بينيد؟مي

ثـارگران ارزش و احتـرام   يشـهدا و ا  يهـا خانواده يبه نظر من مردم هنوز برا
 ييهـا اتفـاق  يگـاه . امدر ارتبـاط بـوده   يفـ يمن با همه جور ط. قائل هستند

شـور  كدر . شتر و بجا اسـت يشان بن افراد و خانوادهيتد و توقع مردم از اافيم
وپـرورش  سـتم آمـوزش  يس يشود و حتـ يبه موضوع دفاع مقدس پرداخته نم

گفـتن   يحرف بـرا  يلين هشت سال جنگ خيا. نندكيار نمكخصوص نيدرا
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م كـ ن معجـزه  يـ معجزه بود و واقعاً در مـورد ا  يكدارد و به قول پدرم جنگ 
  .ت شده استصحب

  فرهنگي فعاليت داريد؟و  يهنر هايزمينهدر  
ــه  يهــاورزش ييو راهنمــا ييدر دوران ابتــدا امــا ؛ امردهكــمختلــف را تجرب

 رو يمعلمـ  چون. فوتبال است، ه انجام ندادمك يتنها ورزش ياصورت حرفهبه
در  كيارشـناس ارشـد آمـوزش پزشـ    ك كينـار رشـته پزشـ   كدر  دارم دوست

دارم بـه   ISI مقاله چاپ شده در مجـالت  8در حال حاضر . نمخوايدانشگاه م
را بـا  » راييوكـ ه جان يپا يشناسبافت« تابكه ترجمه كلطف خدا موفق شدم 

اسـتاد   ياركمر با هميدرباره آلزا يفيم و تأليزاده انجام بدهاستاد حسن كمك
  .ديبه چاپ رس يالمللنياز انتشارات ب يكيه در كم يآخوندزاده داشت

  ؟ديدار ايان خاطرهماريتعامل با بدر  
ادم يـ . بـودم  يعتيمارسـتان شـر  يب يل در بخش داخليسال چهارم دوره تحص

ب بـود و  يـ ه در تهـران غر كـ شـور داشـتم   كاز منـاطق محـروم    يمارياست ب
شان تمام تالشم را يط خاص ايبه شراباتوجه. داشت يميوخ يماريمتأسفانه ب

مثـل گـزارش   ، انجـام شـود   يز روال معمولتر اعيشان سريارهاكانجام دادم تا 
مـار  يبار هم پسر بيك يحت. نوبت عمل و مشاورهي، گزارش پاتولوژ، شگاهيآزما

بعـد از اتمـام   . شـود يع انجـام نمـ  يما سـر  يارهاك ه چراكر شد يبا بنده درگ
 ين ماجرا مـدت ياز ا. انددم فوت شدهيه فهمكمار شدم ير احوال بيگيپ، فتيش

رده بـود  كه پدرشان فوت كنيمار با من تماس گرفت و با ايه همراه بكگذشت 
 يكه سال نو را به بنده تبركبودند  ين نفريشان اوليا يحت. ردكر كاز من تش

  .گفتند
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 گذاشـته   تـأثير شـما   يل بـر رو يدام استاد در طول تحصـ ك
  ؟است

مقدم نـه   ياستاد ناصر ون استاد آخوندزاده هستم و ازيمد يپژوهش نهيزم در
  .اد گرفتميبودن را  كه پزشكبل يعلم فقط بحث

 ـ ه خواندكـ  تأثيرگـذاري تاب كا يلم ين فيآخر شـنهاد  يد و پي
  .دييبفرما دهيدمي

  ي.اريد شهريتر مجكد ديوقت نوترون خاطرات شهتاب بهك

 ؟پدر چگونه است رابطه شما با  
 يليرات خكالت تفكان مشيپدرم در ب. ميگويها را فقط به پدرم محرف يليخ

ن نعمـت را بجـا   يـ ر اكتوانسـتم شـ  ياش ميكردم اكارد و هرگز ضرر ند يخوب
  .آموختم او از را بودن مردم و خانواده عاشق، محبت. اورميب

 در شرايط اضـطراري   يآزاده حاضر يكفرزند  عنوانبها يآ
  و ويژه، همانند پدر در عرصه جهاد حضور پيدا كني؟

ه كـ بالسـت   يـك نـگ  به قول پدرم جژانس است ت اوريموقع يكواژه جنگ 
احسـاس   ياطـه يمن اگـر در هـر ح  . ر قرار دهديها را تحت تأثيليتواند خيم
 هدانم و عالقـه دارم در عرصـ  يفه خود مياز دارد وظيشورم به حضورم نكنم ك

  .ميام با افتخار خدمت نمات و حرفهيفعال

 دانيد؟مي يا خودتان را فرد موفقيآ  
. نمك شرفتيپ شتريب هك نميبيم خود در را ليپتانس نيا و دارم اديز نرفته راه

ن يـ امـا مـن نظـرم ا    يردكت استفاده نيهاتياز ظرف: ديگويشه ميمادرم هم
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ـ ينه به خودت لبخند ميو در آ يشويدار مياز خواب ب يوقت، است پـس   يزن
  .شوميدار ميو من هر روز صبح با لبخند ب يموفق هست

 ؟ستينده چيآ يبرا اتبرنامه  
. بـدهم  تـرا ادامـه  كتا مقطـع د  را كيپزش آموزش رشته هكن است ياام برنامه

گاه استاد قرار يدر جا خواهد اگريدلم م. دارم دوست يليخ را دانشگاه طيمح
 يعموم كيخدا امسال هم از مقطع پزش ياريبه . بدهم ادي گرانيد به، گرفتم

  .شوميل ميالتحصفارغ كيارشد آموزش پزش يارشناسكو هم از 

 ترين آرزويتان برايمان بگوييد.گاز بزر  
و  شـان باشـم  يبرا يد و فرزند خوبيخانواده مف ينم در وهله اول براكيآرزو م

 يچون از لحـاظ بهداشـت  . حال مردم شهرم دامغان باشمكمكاز خانواده  بعد
  .مين است تا به آنها خدمت نمايام افهيدر درجه متوسط هستند و وظ

 يد بفرمائيد.در پايان اگر صحبت خاصي دار  
 يد با مشاورانيل شدكدچار مش يانهيد و اگر در زمينكاصل خود را فراموش ن

ط يه شـرا كـ  يا از دوسـتان يو  دييد ستاد شاهد است مشورت نماييه مورد تأك
  .ديبخواه ييبا شما دارند راهنما يمشابه از لحاظ فرهنگ

  .ديار ما قرار داديدر اخت كهوقتير از كبا تش
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