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دکتر ناصر تابش، ناجی مجروحان در روزهای سخت بمباران
رکوردهای خارق العاده یک پزشک ایرانی در دفاع مقدس

 احمد محمدتبریزی
دفاع مق�دس فق�ط زم�ان ش�کوفایی 
عرصه ه�ای نظام�ی و رزمی نب�ود بلکه 
بس�یاری از عرصه ه�ای دیگ�ر مرتبط با 
جبهه و رزمندگان در هشت سال جنگ 
تحمیلی به شکوفایی رس�یدند. یکی از 
این عرصه ها دانش پزشکی بود. پزشک ها 
در روزه�ای جن�گ در کن�ار رزمندگان 
حضور داش�تند و به م�داوای مجروحان 
می پرداختند. این حضور مداوم در شرایط 
س�خت جنگ�ی تجربی�ات گرانبهایی را 
برای بس�یاری از پزش�ک ها ب�ه ارمغان 
آورد. تجربیاتی که برایش�ان درس های 
بزرگی ب�ه هم�راه داش�ته و در لحظات 
مختلفی از زندگی به کمک شان می آید.

ش��روع جنگ تحمیلی وضعیت بسیاری 
از بیمارس��تان ها در ش��هرهای جنوبی و 
غربی را به هم ریخت. کمب��ود امکانات و 
بمباران مناطق غیرنظامی توسط بعثی ها 
بیمارستان های زیادی را خالی از پزشک 
و بیم��ار ک��رد. ای��ن وضعیت در اس��تان 
خوزستان بسیار وخیم تر از دیگر استان ها 
بود. خوزستان هدف اصلی ارتش بعث در 

جنگ بود و هر روز شهرهای مختلف این 
اس��تان مورد هدف بمب و موش��ک قرار 

می گرفت.
در آن شرایط س��خت که ناگهان پزشک ها 
شهر را ترک می کردند حضور یک مرد بسیار 
روحیه بخش و مفید بود. دکتر »ناصر تابش« 
دوره تخصص جراحی خود را در دانش��گاه 
پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران آغاز 
کرد و بعد از چهار سال، به عنوان متخصص 
جراحی عمومی فارغ التحصیل ش��د. تابش 
با آگاه��ی و رضایت کام��ل محل خدمتش 
را در ش��دیدترین روزه��ای جن��گ پایگاه 
هوایی دزف��ول انتخاب ک��رد. در روزهایی 
که پزش��ک های زیادی از شهرهای جنوبی 
می رفتند انتخ��اب داوطلبان��ه تابش برای 

رزمندگان امیدبخش بود.
وقتی ش��هر های اطراف دزفول مورد هجوم 
و بمباران دش��من ق��رار می گرف��ت، همه 

مجروح��ان را به بیمارس��تان پایگاه هوایی 
چهارم ش��کاری دزف��ول می آوردند. تابش 
در خاطراتش چنین مي گوید: »در بمباران 
هفت تپه و کارخان��ه قند، صده��ا خانواده 
فرزندان مجروح خود را روي دست و با پاي 
برهنه، گریان و ناالن بدون این که به اورژانس 
ببرن��د، به اتاق عم��ل آوردن��د. در مواردي 
خانواده ها فرزندان مجروح خود را به داخل 
اتاق عمل پرتاب مي کردن��د و صحنه هاي 
رقت ب��اري را به وج��ود مي آوردند.« صدها 
مجروح جنگي در این بیمارس��تان توسط 
این پزش��ک حاذق تحت عمل جراحي قرار 
می گیرند. به خاطر ش��دت کار و درگیري 
15 تکنیسین اتاق عمل و تنها جراح منطقه 
امکان ثبت نام مجروحان وجود ندارد و حتی 
گاهی ش��رایط به قدری سخت می شود که 
دکتر تابش همزمان دو بیمار را روي دو تخت 

جراحي، عمل می کند.
بیمارس��تان هوای��ي دزف��ول در س��اعات 
خاموش��ي، داس��تان هاي ناگفتني زیادی 
دارد. پزشک ها  و پرس��تارهای بیمارستان 
کاري سخت و بغرنج در شرایطي هراسناک 
داش��تند. در واقع کار زماني شروع مي شد 
که همه در س��نگر ق��رار مي گرفتند و تنها 
بیمارستان و کارکنان آن بودند که در فضایي 
آکنده از ترس و اضط��راب باید به کار ادامه 
مي دادند. در یک��ی از حم��الت بعثی ها به 
بیمارستان وقتی بلندگو اعالم  کرد کارکنان 
بیمارس��تان به س��نگر گروهي بروند دکتر 
تاب��ش و دس��تیارانش به س��نگر نرفتند و 
کارشان را ادامه دادند زیرا رها کردن بیمار 

در آن وضع غیرممکن بود.
دکتر تابش در دوران دفاع مقدس لحظات 
حساس و موقعیت های خطرناکی را تجربه 
کرد. او در کنار درمان بدون وقفه مجروحان، 
یک بمب عمل نکرده خوش��ه ای که بر تن 
یکی از رزمن��دگان فرورفته ب��ود را خارج 
کرد. عملی س��خت که هیچ پزشکی حاضر 
به انجامش نبود و هر لحظ��ه خطر انفجار 
جان جراح را تهدید می ک��رد. دکتر تابش 
با انجام ای��ن جراحی یکی از س��خت ترین 
و پیچیده ترین کارهای پزش��کی در طول 
دوران دف��اع مق��دس را انج��ام داد. وقتی 
سال ها بعد فیلم این جراحی به کشورهای 
خارجی رسید آنها از شجاعت و تبحر پزشک 

شگفت زده شده بودند.
اگرچه جنگ تحمیلی هش��ت س��ال طول 
کش��ید اما برای دکتر »تابش« 1۰ سال به 
ثبت رس��ید به خاطر این که پ��س از خاتمه 
جنگ، تا دو سال مجروحانی که روی مین 
می رفتند را به بیمارس��تان پای��گاه هوایی 
دزفول می آوردند و توس��ط دکتر »تابش« 

جراحی می شدند.
دکتر تابش در زمان جنگ رکوردهای جالبی 
را به نام خ��ود کرد. رک��ورد اعمال جراحی 
این دکتر ش��جاع و قهرمان در طول جنگ 
تحمیلی ک��ه در دفاتر اتاق عم��ل به ثبت 
رسیده، در حدود 1۸ هزار و رکورد متوسط 
اعمال جراحی روزانه او شش عمل سنگین 
است. از س��وی دیگر طوالنی  ترین جراحی 
وی یک مورد 11 ساعته برای خارج کردن 
ترکش از پریکارد قل��ب یک مجروح بود که 
در طول این عمل، س��ه بار کارکن��ان اتاق 
عمل عوض ش��دند در حالی که او همچنان 
به جراحی ادامه م��ی داد. به گفته همکاران 
وی، شاید هیچ جراحی در طول تاریخ چنین 
رکورد باالیی برای جراحی های مجروحان 

جنگی نداشته است.
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دکتر تاب�ش در کنار درم�ان بدون 
وقفه مجروح�ان، ی�ک بمب عمل 
نکرده خوش�ه ای که بر ت�ن یکی از 
رزمندگان فرورفته بود را خارج کرد. 
عملی سخت که هیچ پزشکی حاضر 
به انجامش نبود. دکتر تابش با انجام 
این جراحی یکی از س�خت ترین و 
پیچیده ترین کارهای پزش�کی در 
طول دوران دفاع مقدس را انجام داد

روایتی کوتاه از زندگی سرباز شهید فرشاد رمزی از زبان پدر شهید
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 نرگس انصاري
تنها 20 روز به پایان خدمت سربازی فرشاد 
رمزی باقی مانده بود که س�عادت ش�هادت 
نصیبش شد و در راه تأمین امنیت آسمانی 
ش�د. محرم رم�زي پ�در ش�هید می گوید 
زمانی پس�رم را از دس�ت دادم ک�ه ظاهراً 
هیچ جنگی کش�ورمان را تهدی�د نمی کرد 
اما تأمی�ن امنی�ت و آرامش در ای�ن مرز و 
بوم، هی�چ گاه خالی از خطر نبوده و نیس�ت 
و هم�واره نیروه�ای حاف�ظ امنی�ت ایران 
اسالمی، شهدایی را تقدیم کرده اند. فرشاد 
رمزي در یازدهمین روز از تیر ماه 1396 در 
مرز پیرانش�هر آذربایجان غرب�ی در حمله 
اشرار مسلح به ش�هادت رسید. روایت های 
محرم رمزی پدر ش�هید را پی�ش رو دارید.

 دوستان مسجدی
پسرم فرش��اد متولد2۰ آبان 137۸ در قزوین 
بود. کودکی فرش��اد کمی  متفاوت از هم سن و 
سال هایش بود. همیشه در فکر کارهای بزرگ 
بود. آن قدر به مس��ائل مهم فک��ر می کرد که 
نمی توانس��ت مثل بقیه بچه ها  باشد. صورتش 
همیش��ه خندان بود. هیچ وقت نمی فهمیدیم 
چه زمانی ناراحت است و چه زمانی واقعاً شاد. 
از هفت  سالگی هر وقت می خواستیم سراغش 
را بگیریم به مس��جد می رفتیم و آنجا پیدایش 
می کردیم. دوس��ت هایش را از محیط مسجد 

انتخاب کرده بود.
 فعالیت در بسیج

فرشاد عضو پایگاه بسیج امام حسن عسکری)ع( 
بود. ه��ر کاری از دس��تش برمی آم��د در آنجا 
انجام می داد. برایش فرقی نمی کرد که سخت 
باش��د یا آس��ان. هر وظیفه ای که به دوش��ش 
بود، به بهتری��ن وجه ممکن انج��ام می داد. با 
همین احساس مس��ئولیت و ُحسن عملی که 
داش��ت، خیلی زود توانس��ت پیش��رفت کند. 
مسئول پایگاه که به مأموریت می رفت، فرشاد 
را به جای خودش می گذاشت. به خاطر همین 

لیاقتش، بارها تقدیر شده بود. بارها شده بود که 
از نگرانی، ساعت یک یا دو نیمه شب به دنبالش 
می رفتم. می دیدم هنوز در پایگاه مشغول کار 
است. وقتی می دیدمش خیلی لّذت می بردم. با 

جان و دل کار می کرد.
 جان آدمیت

پسرم از هر چیزی ساده ترینش را می خواست. 
چه لباس باشد، چه وسایل کار. اگر به خودش 
بود تا وقتی که یکدست لباس��ش پاره و از کار 
افتاده نمی ش��د، حاضر نبود آن را عوض کند. 
وقتی به خدمت س��ربازی رفت، خودم برایش 
لب��اس می خریدم. می دانس��تم اگ��ر خودش 
بخواهد لب��اس بخ��رد همیش��ه ارزان ترین و 
ساده ترین لباس را انتخاب می کند. من مخالف 
بودم. می گفتم چ��را این لب��اس را خریده ای، 

جوان باید لباس های بهتری بپوش��د نه تا این 
حد معمولی و ساده اما فرشاد راضی نمی شد. 
ناراحت می ش��د وقتی می دید خ��ودم برایش 

لباس خریده ام. یک بار که برایش کفش کتانی 
خریدم، گفت: »بابا، این که خیلی گران است. 
برای چه خریده ای؟« گفتم: »باباجان، تو هنوز 
خیلی جوانی. لباس نش��انگر ش��خصیت آدم 
است. با اینکه مردم تو را می شناسند.« از حرفم 
ناراحت شد. گفت: »اگر مردم قرار است با لباس 
من را بشناسند، نشناس��ند بهتر است!« پسرم 
ساده پسند بود اما بهترین مرگ را می خواست.

 اعتماد به خدا 
شهید رمزی اصاًل اهل مادیات و تجمالت نبود. 
همه چیز را ساده می گرفت. سعی می کرد از 
مغازه دارهایی خرید کند ک��ه فروش زیادی 
ندارند. حاضر ب��ود از مغازه دارهایی که درآمد 
کمتری دارند خرید بکند، می گفت: »خب آن 
بندة خدا هم کاسب است. باید به طریقی روزی 

بخورد.« فقط به این فکر بود که به مردم خیر 
برساند. حتی اگر خودش به سختی می افتاد و 
مورد سرزنش قرار می گرفت، باز به فکر مردم 
بود. اخالقش عجیب ب��ود. بهترین ثواب را در 
خیر رساندن به مردم می دانست. تنها حرفش 
این بود که: »بابا به مردم کمک کن. خدا بزرگ 
است.« می گفتم: »آخر پسر من، بعضی وقت ها 
نمی ش��ود به مردم اعتماد ک��رد.« می گفت: 
»ش��ما به خاطر خدا اعتماد کن. اگر کاری را 
برای خدا انجام بدهی، هیچ کس نمی تواند به 

شما ضرر برساند!«
 کمین و شهادت

پسرم فرشاد به همراه چند نفر از همکارانش به 
منظور انسداد نوار مرزي و مبارزه با قاچاق کاال 
به ویژه مشروبات الکلي به معبر مرزی ایران و 
عراق اعزام شده بود که ناگهان اشرار مسلح از 
س��مت خاک عراق به عوامل کمین تیراندازي 
می کنند و پس از 1۰ دقیقه درگیري، اش��رار 
به داخل ع��راق متواري می ش��وند. در همین 
درگیري پسرم س��رباز وظیفه فرشاد رمزي به 
فیض شهادت نائل آمد و سه نفر از همرزمانش 
مجروح شدند. فرشاد در 11 تیر 1396 در مرز 
پیرانشهر آذربایجان غربی در حالي که تنها 1۸ 
بهار از زندگي اش را گذرانده بود به آن عاقبت 
خیري  که خدا برایش مقدر کرده بود، رس��ید.
کمی  بعد گروه��ک تروریس��تی »عقاب های 
زاگرس« از زیرشاخه های گروهک تروریستی 
»پژاک« مس��ئولیت ای��ن جنای��ت را برعهده 

گرفت.
 فرمانده فرشاد می گفت: »در پادگان گفتم کی 
از مرگ نمی ترسد؟ می خواهم بفرستمش یک 
جایی که همیشه درگیری است! فرشاد دستش 
را بلند کرد. گفتم: یعنی هیچ کس به جز فرشاد 
نبود؟ رفیقش گفت: من هم هستم. از دوست 
فرشاد پرس��یدم تو هم نمی ترسی؟ گفت چرا 
می ترسم ولی به خاطر فرشاد می روم.« پسرم 
در حالی که 2۰ روز بیش��تر به اتمام خدمتش 

نمانده بود به شهادت رسید.

 علیرضا محمدی
دس�تگیری  و  س�قوط  از  بع�د  ص�دام 
توس�ط نیروه�ای امریکای�ی، در یک�ی از 
بازجویی های�ش گفته بود جن�گ تحمیلی 
علی�ه ای�ران را از اواس�ط ش�هریور 1359 
آغاز کرده اس�ت، اما نمی داند چرا ایرانی ها 
اصرار دارند اواخر این ماه جنگ آغاز ش�ده 
است! دیکتاتور معدوم عراق اگر یک حرف 
درست در زندگی اش زده باشد، همین نکته 
بود چراکه بعثی ه�ا در 16 ش�هریور 1359 
به منطقه خانلیلی در جنوب قصرش�یرین 
حمله کردند و پاسگاه خانلیلی را به تصرف 
خ�ود درآوردن�د. کم�ی بع�د عین الک�ش 
و بلندی های میم�ک را گرفتن�د و تا زمان 
ش�روع رس�می جنگ در 31 ش�هریور این 
مناطق را همچنان در اش�غال نگه داشتند.

چند سال پیش مقام معظم رهبری نیز سخنان 
مهم��ی را در خصوص نحوه آغ��از جنگ بیان 
کردند. بخشی از سخنان ایشان به این مضمون 
بود: »روز 31 ش��هریور 59 جنگ در واقع آغاز 
نش��د- آن روز تهران بمباران ش��د- جنگ از 
پیش شروع ش��ده بود. اگر مس��ئوالنی که آن 
روز در رأس کار بودند- همان کس��انی که بعد 

هم نشان دادند لیاقت اداره  کش��ور را ندارند- 
مي فهمیدند، تشخیص مي دادند و آمادگی خود 
را باال مي بردند، نه خرمشهر آن جور مي شد، نه 
قصرشیرین آن جور مي شد، نه برخی از مناطق 

دیگر مرزی.«
اشاره مقام معظم رهبری به تجاوز مکرر ارتش 
بعث به مناطق مرزی کشورمان بود که تقریباً 
از بدو پیروزی انقالب ش��روع ش��د و هر چه به 
آخرین ماه های تابستان سال 59 منتهی می شد، 
بر دامنه آن افزوده می ش��د. بسیاری از مناطق 
مرزی کشورمان از کرمانشاه تا جنوبی ترین نقطه 
خوزس��تان، پیش از آغاز رسمی جنگ، شهید 
داده بودند. خون ها ریخته و از اواس��ط شهریور 
نیز چند منطقه اشغال ش��ده بود، با این وجود 
مقاومت عجیبی بر روی اعالم شروع جنگ، از 

سوی برخی از مسئوالن دیده می شد.
بازخوانی روزش��مار دفاع مقدس در ش��هریور 
1359 حقایق بیش��تری را پیش روی ما قرار 
می دهد. اگر تنها حدفاصل 16 شهریور تا 31 
ش��هریور 1359 را مدنظر قرار دهیم، مشاهده 
می کنیم که در همین زم��ان 15 روزه، از دید 
عراق جنگ به شکل رس��می و عملی در حال 
انجام ب��ود. ارتش بع��ث با قدرت ب��ه مرزهای 

کش��ورمان حمله می کرد و دولت عراق سطح 
هشدار امنیتی در داخل کشورش را به باالترین 

میزان افزایش داده بود.
16 شهریور رژیم بعث عالوه بر اشغال خانلیلی 
و حمله هوایی و زمینی به پاس��گاه  های ایالم، 
قصرشیرین، خرمشهر، خسروآباد، نفت شهر و 
سومار، یادداش��تی را به کاردار ایران در بغداد 
تحویل داد که از ایران می خواست سرزمین های 
اشغالی را عراق را پس بدهد. یکی از به اصطالح 

س��رزمین های اش��غالی، عین الک��ش بود که 
عراقی ها در هم��ان روز تحویل یادداش��ت به 
کاردار ایران، با تصرف خانلیلی اولین قدم برای 

اشغال آن را برداشته بودند.
روز 17 ش��هریور 59 نیز دولت ع��راق از مردم 
کشورش خواس��ت پناهگاه احداث کنند. این 
یک دستور الزم االجرا بود. ساخت پناهگاه برای 
شعله ور ش��دن جنگی صورت می گرفت که از 
نظر بعثی ها در حال انجام بود. همان روز )17 

شهریور( آنها به عین الکش هم حمله کردند و 
پاسگاه این منطقه را به تصرف درآوردند.

عین الکش یا ب��ه قول عراقی ه��ا عین القوس، 
منطقه ای مرزی در کرمانش��اه ب��ود که عراق 
ادعا می کرد ارتش شاهنشاهی آن را به تصرف 
درآورده است. صدام در سخنرانی معروفش در 
روز 26 ش��هریور 1359 از عین القوس نیز نام 
برد و آن را به عنوان یکی از اس��ناد تجاوزگری 
ایران اعالم کرد. در بخش ه��ای پایانی همین 
سخنرانی قرارداد 1975 الجزایر را پاره کرد تا 
مقابل دوربین ها فریاد بزند جنگ را آغاز کرده 
است. اما باز در داخل کشورمان واکنش الزم به 

رجزخوانی گستاخانه صدام اعمال نشد.
پنج روز بع��د، 1۰ ف��رودگاه و پای��گاه هوایی 
کشورمان مورد حمله چندین فروند جنگنده 
عراقی قرار گرفت. وقتی فرودگاه مهرآباد تهران 
بمباران شد، دیگر بهانه ای برای چشم بستن به 
جنگی که از قبل ش��روع شده بود، برای برخی 
مسئوالن بی کفایت وقت باقی نماند. باید کاری 
انجام می ش��د اما پیش از آنکه اق��دام عاجلی 
صورت بگی��رد، تانک ه��ای عراق��ی در پنجم 
مه��ر 1359 در 12 کیلومتری اه��واز موضع 

گرفته بودند.

فرشاد در 11 تیر 1396 در مرز پیرانشهر 
آذربایجان غرب�ی در حالي که تنها 18 
بهار از زندگ�ي اش را گذران�ده بود به 
آن عاقبت خیري  که خدا برایش مقدر 
کرده بود، رسید.گروهک تروریستی 
»عقاب های زاگرس« از زیرشاخه های 
»پ�ژاک«  تروریس�تی  گروه�ک 
مسئولیت این جنایت را برعهده گرفت

صدام می گفت جنگ را از نیمه شهریور 59 آغاز کردم
  نگاه
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