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روزه�ایآغازينجنگکج�ابوديدو
چطوردرگیرجنگشديد؟

برخاف تقويم رسمی که ش��روع جنگ را 31 
ش��هريور 1359 می داند،  ما از روز اول پيروزی 
انقاب درگير جنگ بوديم. اين درگير بودن هم 
انواع و اقسام مختلف داشت که شامل فرستادن 
مواد منفج��ره برای ضدانق��اب و بمب گذاری 
اماکن عمومی می شد. 10 روز پايانی شهريور 59 
جنگ را به طور سراسری آغاز کردند. البته اگر به 
گلزار شهدای خرمشهر برويد می بينيد که روی 
سنگ مزار برخی شهدا تاريخ فروردين و خرداد 
59 نوشته ش��ده اس��ت. آن زمان در محل مان 
حسينيه ای داش��تيم که متعلق به پدرم بود و 
مرکز کارهای فرهنگی و مذهبی شده بود. هر 
کس هر چيزی بلد بود به بقيه آموزش می داد. 
آن زمان من دوره های هال احمر را ديدم و تا 
حدودی با مسائل امدادی آشنا بودم. يک روز بعد 
از ظهر در مسجد، خودمان را آماده برپايی نماز 
جماعت می کرديم که ديديم دو نفر از دوستان 
سراسيمه آمدند و گفتند در مرز درگيری شده، 
آماده ش��ويد برويم. اين اتفاق برای حدود 20 
شهريور 59 است. با چند ماشين به سمت مرز 
حرکت کرديم. ديديم همه مسئوالن محلی به 
آنجا آمده اند. مسئوالن شهرهای نزديک هم به 
منطقه آمده بودند. گفتند حاال که درگيری شده 
بايد آنجا کمپ يا اردوگاهی داشته باشيم تا اگر 
کسی به کمک نياز داشت سريع بتوانيم کمک 
کنيم. يک اردوگاه در شهرک وليعصر زديم. اين 

شروع فعاليت های ما در رابطه با جنگ بود.
يعنیش�ما31ش�هريور59آمادگی
ش�روعي�کجن�گسراس�ریرا

داشتید؟
در همان روزهايی که درگيری هايی مرزی شد 
مدام در منطقه در ح��ال کار کردن بوديم. 24 
ساعت در يک منطقه بوديم، روز بعد يک گروه 
ديگر جای ما می آم��د و ما به يک منطقه ديگر 
می رفتيم. به ما مأموري��ت دادند که وضعيت 
اروندکنار به خاطر نزديکی به عراق را بررسی 
کنيد. رفته بوديم محلی برای زدن اردوگاه پيدا 
کنيم. هر چه اردوگاه قبل از تهاجم سراس��ری 
در نزدي��ک م��رز زده بوديم را مجبور ش��ديم 

به جای ديگری ببري��م. مث��ًا اردوگاه جلگه 
مؤمنين و خين را به استاديوم خرمشهر آورديم. 
اردوگاه هايی که ممکن بود مسئله ساز باشد را 
از تيررس دشمن خارج کرديم. البته قبل از آن 
خمپاره به ش��هرهای مرزی می خورد و ممکن 
بود افرادی شهيد يا مجروح شوند. اولين باری 
که نزديک خودم خمپاره خورد نمی دانس��تم 
چيس��ت و چطور بايد از خودم دفاع کنم. تازه 
آن موق��ع فهميدم خمپاره چيس��ت و چگونه 

عمل می کند.
31ش�هريوربهبعدوضعچقدرتغییر

کرد؟
آن روز ديگ��ر بمباران سراس��ری و يک جنگ 
تمام عيار شروع شد. واقعاً آبادان و خرمشهر را 
از آن روز به بعد شخم زدند. هنوز نمی دانستيم 
چه خبر شده و يکی از دوس��تان با ديدن اين 
وضعيت و بر اس��اس عادت روزانه داش��ت به 
س��مت چادرهای نزديک م��رز می رفت اما در 
طول مسير تانک های دشمن را می بيند و پا به 
فرار می گذارد. دشمن در حال پيشروی بود و ما 
خبر نداشتيم. بمباران شان را انجام دادند و بعد 
نيروهای زرهی شان شروع به پيشروی کردند. ما 
با مشاهده اين وضعيت کامًا شوکه شده بوديم. 
اردوگاهی ک��ه در اس��تاديوم زده بوديم کامًا 
ناکارآمد شد. ش��روع به برنامه ريزی کرديم تا 
مردم را به خارج از شهر منتقل کنيم. دشمن در 
عمليات بعدی از پاسگاه حميد آمد و جاده قديم 
خرمشهر- اهواز را گرفت و روی رودخانه کارون 
پل زد و جاده آبادان- ماهش��هر را قطع کرد و 
می خواست روی بهمن شير پل بزند تا وارد شهر 
ش��ود. می خواس��ت با يک محاصره تمام عيار، 

آبادان و خرمشهر را اشغال کند و بگيرد.
آنطورکهدرکتاب»امدادگرکجايی«
نوشتهشدهشماوديگرامدادگراندر
مقاومتمردم�یابتدایجنگحضور
فعالیداش�تید.ش�رايطدرآنروزها

چگونهبود؟
همه مردم فعال بودند. سپاه، کميته، ژاندارمری، 
ارتش، نيروهای شهيد چمران، نيروهای هال 
احمر و... همگی از مردم بودن��د و از جان مايه 
می گذاشتند. بيمارستان ها را زير پوشش قرار 
داديم و تأمين نيروهای درمانی و پيراپزشکی را 
ما انجام داديم. ما نيازمان را اعام می کرديم و 
از تهران جراح و پرستار و پزشک می فرستادند. 
هال احمر در آن روزها چن��د کار را همزمان 
انجام می داد. يکی مس��ئله ام��داد جبهه بود، 

ديگري انتقال مردم از شهر به خارج شهر. زنان 
و کودکان نبايد در شهر می ماندند و ما کارهای 
انتقال ش��ان را انجام می داديم. ايجاد اردوگاه 
برای مردم هم وظيفه ما بود. وقتی با کمبود دارو 
مواجه می شديم از طريق هال احمر  داروها را 
تهيه می کرديم. کاری نبود که ما انجام ندهيم. 
تأمين آذوقه و چادر نيز از ديگر فعاليت هايمان 
بود. محل ه��ال احمر آبادان و خرمش��هر در 
آبادان بود. به نيروها از ش��ب گفته می شد در 
کدام مناطق باشند و فردايش نيروها سر محل 

مأموريت شان حاضر می شدند.
درهماننخستینروزهایجنگچند
امدادگردرآبادانوخرمش�هرحضور

داشتند؟
هس��ته اوليه ای که تشکيل ش��د 18 آقا و 20 
خانم بوديم. اين هس��ته اوليه پيش از ش��روع 
جنگ برای کارهای امدادی برای سيل و زلزله 
بود. با شروع جنگ نيروی جديد جذب کرديم. 
بعد از جنگ تعداد امدادگرها خيلی بيشتر شد 

و ديگر حساب از دست مان خارج شد. باتوجه 
به محاصره، آن طرف نيروی دش��من بود و ما 
به تعداد کافی امدادگر و آمبوالنس داش��تيم. 
نيروه��ای فوق الع��اده جوان کاره��ای بزرگ 
انج��ام می دادند. آن زمان به ما اطمينان ش��د 
و کارهای ب��زرگ انجام داديم. خ��ودم در 24 
سالگی مديرعامل هال احمر شدم. آن زمان به 

ما اطمينان کردند و ما هم جواب داديم.
وضعیتخرمشهروآباداندرروزهای

شروعجنگبهچهشکلبود؟
خرمش��هر که تا زمان اش��غال خال��ی از مردم 
نشد. يک عده از مردم در شهر ماندند و زمانی 
که شهر سقوط کرد، دش��من آنها را به عنوان 
اس��ير برد. جريان مقاومت م��ردم در آبادان و 
خرمشهر ستودنی است. کسی به راحتی خانه و 
زندگی اش را رها نمی کرد و نمی رفت. می گفتند 
خانه و زندگی مان را ول کنيم تا دست بعثی ها 
بيفتد. حتی چندين زن بودند که حضور فعالی 
در جريان مقاومت مردمی داش��تند. رفتن از 
شهر برايشان تعريف نشده بود. آبادان نيز باالی 
300 درجه  محاصره شد. مردم از همان مسيری 
که محاصره نشده بود به وسيله لنج، هاورکرافت 
و هلی کوپتر هم مجروحان را جابه جا می کردند 
و هم آذوقه می آوردند. خرمشهر با اينکه سقوط 
کرده بود ولی ايرانی ها س��مت ديگر رودخانه 
حضور داشتند. ما هميشه به خرمشهر مظلوم 
دو س��ر می گفتيم. به ما می گفتند معنی اين 
حرف چيس��ت؟ می گفتيم تا ما در شهر بوديم 
بعثی ها ش��هر را می زدند. شهر که سقوط کرد 
ما شروع کرديم ش��هر را زديم. يعنی خرمشهر 
دوبار گلوله و موش��ک خورد. خرمش��هر واقعاً 

مظلوم است.

ازاينکهبدوناس�لحهوب�ايککیف
امدادیدروس�طمیدانجنگحاضر
میشديد،وحشتوترسینداشتید؟

يک بار چون وضو نداش��تم خيلی ترس��يدم. از 
اينکه بدون وضو شهيد شوم ترس برم داشته بود. 
غير از اين ترس برايمان معنايی نداشت. برايمان 
همه چيز تعريف ش��ده بود جز ترسيدن. ما اول 
صبح که برای نماز وض��و می گرفتيم، گاهی با 
همان وضو نماز مغرب و عشا را هم می خوانديم. 
آن روز وضو نداش��تم و س��ريع به من گفتند به 
خرمشهر برو. س��وار آمبوالنس شدم و در طول 
راه همين طور می لرزيدم. اولين جايی که وارد 
خرمشهر می ش��ديم به مسجد جامع می رفتيم 
و اخبار را می گرفتيم که کجا به چه چيزی نياز 
دارد. تقريباً س��تاد فرماندهی نانوش��ته بود. در 
مسجد از وضعيت نيروهای دشمن می پرسيديم 
و تا حدودی آگاه می ش��ديم. وقتی به مس��جد 
جامع رس��يدم، اولين کاری که ک��ردم گرفتن 
وضو بود. وضو را که گرفتم انگار آرامش بر تمام 
وجودم حکمفرما شد. وضو برايمان مثل سپر بود. 
اعتقادات نيروها باال ب��ود و هيچ کس از اتفاقات 
احتمالی نمی ترسيد. حتی گاهی در سخت ترين 
شرايط با هم ش��وخی هم می کرديم. اگر اوقات 
فراغتی هم نصيب مان می شد با صحبت و شوخی 
درباره جنگ می گذشت. در عمليات کربای5 
وضعيت خيل��ی وخيم بود. م��ن و يک رزمنده 
ديگر در خاکريز نشسته بوديم و دشمن از زمين 
و آسمان آتش روی سرمان می ريخت. آن زمان 
روزهای عمليات مقارن ب��ا والدت امام علی)ع( 
بود و ما در خاکريز نشسته بوديم و درباره اسامی 
اميرالمؤمنين صحبت می کرديم. وقتی فاو آزاد 
شد با پيکان هال احمر به فاو رفتم. رزمندگان 
همين طور من را ن��گاه می کردند و مانده بودند 
چطور با پيکان به آن منطقه رفته ام. کس��ی از 
مرگ و زخمی شدن نمی ترسيد. تازگی عکسی 
را ديدم که يکی از جانبازان پايش قطع ش��ده و 
در چهره اش نشانی از درد يا ناله نيست و خيلی 
عادی برخورد می کند. نش��نيدم کس��ی نگران 

شهادت و زخمی شدن باشد.
باوجودکموکاستیهاچطورمشکلی

ازتعدادآمبوالنسنداشتیم؟
ما آمبوالنس نداش��تيم و بچه ها ابتکار به خرج 
می دادند. تع��دادی از نيروها به تهران رفتند تا 
ببينند چطور می توانند کمبودهای امدادی را 
جبران کنند. صحبت هايی انجام شد و قرار شد 
به ما حواله پيکان بدهند. بچه ها کش��ف کرده 
بودند ماش��ين های جيپ آهو برای آمبوالنس 
ش��دن خيلی مناس��ب اس��ت. فهميدند اگر 
صندلی هايش را دربياورند دو برانکارد داخلش 
جا می ش��ود. پس حواله ه��ا را گرفتيم و به هر 
کسی که ماشين جيپ آهو داشت می گفتيم، 
می خواهی ماش��ينت را با پي��کان صفر عوض 
کنی؟ جيپ ها ماش��ين های مدل قديمی بود 
و آنها از خداخواسته با پيکان عوض می کردند. 
اينها آمبوالنس های س��ازمانی ما شد. پس از 
مدتی به کوش��ک رس��يديم. منطقه ماسه ای 
بود و ماشين س��خت در آنجا حرکت می کرد. 
يکی از بچه ها پيشنهاد کرد چهارچرخ ديگر به 
اين ماشين ها اضافه کنيم. در تهران درستش 
کردن��د و به منطق��ه آوردند. اي��ن را به جبهه 
آوردي��م و ج��واب داد. در همين حين ش��ش 
دستگاه  پاترول وارد شد. اولين بار نيروهای ما 
به بوشهر رفتند و خودروها را آوردند و امتحان 
کردند. چون دو ديفرانسيل بود در ماسه  خوب 
حرکت می کرد. همين شد که به سمت پاترول 
رفتيم. پاترول آمبوالنس شد و طوری شد که 
کارخانه اين خودرو را داخل ايران آوردند. ديگر 

هرعملیاتش�رايطخاصخودشرا
داشت.کربالی5واقعاًعملیاتعظیمو
بزرگیبود.عملیاتفاوهمکممجروح
نداشت.عملیاتآزادسازیخرمشهر
همجانبازوش�هدایزيادیداش�ت.
شبآقایهاشمیدرتلويزيونگفت
کهنیازبهنیروهس�توسريعنیروها
بهجبههبیايند.فرداصبحاولینکاری
کهکرديمبا10آمبوالنسبهفاورفتیم

تمام س��ازمان ها و ارگان ها از پاترول اس��تفاده 
می کردند.

وجودامدادگراندرجبههوپشتجبهه
تاچهان�دازهبرایم�ردمورزمندگان

روحیهبخشبود؟
ما از مردم روحيه می گرفتيم. زمانی که س��ال 
61  ازدواج کردم در ماهش��هر مس��تقر شدم و 
در وضعيت عادی برای گشت و گذار  و خريد به 
آبادان می رفتيم. هنگامی که عمليات می ش��د 
من و همسرم غيب مان می زد. او هم در کارهای 
ام��دادی فعال ب��ود. اگر عملياتی نب��ود و خط 
پدافندی بود پنج ش��نبه و جمعه به آبادان نزد 
دوستان می رفتيم. بعد از فتح خرمشهر تقريباً 
س��مت ما حالت س��کون پيدا کرد. تا عمليات 
والفجر8 که آن س��مت فاو رفتي��م دوباره اين 
جبهه فعال ش��د. برای عمليات ها با هماهنگی 
در منطقه حاضر می ش��ديم. گاه��ی هم بدون 
اطاع و بدون خبر در منطقه حاضر می شديم. 
چون فرمانداران بخشنامه کرده بودند مسئوالن 

حق خروج از حوزه استحفاظی را ندارند و بايد 
در محل مأموريت بمانند. در عمليات والفجر8 
يک دفعه عراق بدجوری آب��ادان را زد. مردم به 
خانه هايشان برگشته بودند و آبادان پر از سکنه 
شده بود. سال 64 آبادان خيلی شلوع شده بود و 
نيمی از جمعيتی که رفته بودند دوباره به شهر 
بازگشتند. ناگهان عراق شهر را زد و دوباره اين 
مردم جنگ زده ش��دند. ما برايشان در ماهشهر 

چادر زديم و اسکان شان داديم.
وضعیتاستقراربیمارستانهایصحرايی

درمناطقعملیاتیچگونهبود؟
کار ما شناس��ايی مح��ل بيمارس��تان بود که 
بيمارس��تان را کجا بگذاريم بهتر است. ما بايد 
نزديک ترين مح��ل به جبهه و منطق��ه را پيدا 
می کرديم. مثًا جايی را شناس��ايی می کرديم 
که در تيررس دشمن نباشد و هلی کوپتر بتواند 
بيايد. گاه��ی اوقات مجروحان بدح��ال را بايد 
به س��رعت مراکز مجهز می فرس��تاديم. گاهی 
هم همان جا بيمارس��تانی ساخته می شد مثل 
بيمارستان ش��هيد بقايی که زمان جنگ برای 
نزيکی ب��ه مناطق عملياتی س��اخته ش��د. در 
عمليات کربای5 در ش��هر اه��واز و اطرافش 
ما چند نقاهت��گاه زديم. اي��ن نقاهتگاه ها برای 
مجروحانی بود که مش��کل زيادی نداش��تند و 
نمی خواس��تيم آنها را به شهرستان های ديگر 
بفرستيم. در بيمارس��تان ها اگر مجروحی نياز 
به جراحی داشت همان جا در منطقه جراحی 

می شد و اگر نه مجروح را با هواپيما به يک شهر 
ديگر می فرس��تاديم. گردان ها از ما پزش��ک و 
بهيار و پرستار می خواس��تند و ما هم بنا به نياز 

عمل می کرديم.
سختترينصحنههايیکهدرمواجهه
باجانبازانوش�هدادرذهنتانمانده،

مربوطبهچهوقايعیاست؟
صحنه های زيادی هس��ت ک��ه در ذهنم مانده. 
عملي��ات والفجر8 در آب��ادان مس��تقر بوديم. 
عراق هر روز منطق��ه را بمباران مي کرد. صداي 
امدادگرکجايي رزمندگان هنوز در ذهنم مانده 
است. پای يکی از رزمندگان قطع شده بود. من 
سريع او را در آمبوالنس گذاشتم و فراموش کردم 
پايش را بردارم. وقتي به بيمارستان رسيدم تمام 
کرده بود. ما می خواس��تيم هر طور ش��ده جان 
رزمندگان را نجات دهيم. من برای خودم تعريفي 
داشتم که هر کس در آمبوالنس من شهيد شود 
من مقصر هس��تم. هر موقع مجروحی را سوار 
آمبوالنس می کردم با تمام وجود گاز می دادم تا 
به بيمارستان برسم. خيلی روی مسئله رساندن 
جانبازان حساس بوديم. وقتی می ديدم جانبازی 

شهيد شده تا چند روز روحيه ام خراب بود.
س�ختترينعملیاتبهلح�اظتعداد

مجروحوشهداکدامعملیاتبود؟
هر عمليات ش��رايط خاص خودش را داش��ت. 
کربای5 واقع��اً عمليات عظي��م و بزرگی بود. 
عمليات فاو هم کم مجروح نداش��ت. عمليات 
آزادسازی خرمشهر هم جانباز و شهدای زيادی 
داشت. شب آقای هاشمی در تلويزيون گفت که 
نياز به نيرو هست و سريع نيروها به جبهه بيايند. 
فردا صبح اولين کاری که کرديم با 10 آمبوالنس 
به فاو رفتيم. دشمن هيچ محدوديتی برای چيزی 

نداش��ت ولی ما از گلوله و مهمات و مواد غذايی 
جيره بندی داشتيم. بعثی ها در جنگ پايبند به 
معاهدات بين المللی و اخاقيات نبودند. هم بمب 
شيميايی بر سر رزمندگان ريختند و هم با انواع 
ساح سنگين ما را زدند. امريکا هم از طريق دريا 
به ما فشار می آورد. ماشين  برای انتقال مجروح 
نداشتيم و روی کاپوت هم مجروح می گذاشتيم. 
وقتی ارتش بعث بمب شيميايی می زد چون گاز 
شيميايی پايين می ماند رزمندگان برای اينکه 
شيميايی نشوند بايد روی بلندی می ايستادند. 
روی بلندی در تيررس دشمن قرار مي گرفتند 

و دشمن آنها را  با خمپاره می زد.
ت�اپاي�انجن�گدرمنطق�هحض�ور

داشتید؟
روزی ک��ه قطعنامه پذيرفته ش��د گريه کردم. 
خيلی س��خت بود )گريه می کن��د(. وقتی امام 
فرمود ج��ام زهر را می نوش��م همه مان مرديم. 
چون وظيفه و تکليف داشتيم ما هم پذيرفتيم. 
ما دنبال جنگ نبوديم ولی وقتی جنگ شد تا 
آخر  ايس��تادگی کرديم. حرف هايی که درباره 
روزهای آخر جن��گ می زنند واقعي��ت ندارد. 
عمليات مرصاد را چه کسانی انجام دادند. بيش 
از چند برابر ديگر عمليات ها مردم برای مرصاد 
آمدند. من با چش��م خودم در اه��واز ديدم که 
ترافيک نيرو در اهواز بود. نه مدارس جا داشت 
نه ادارات نمی دانس��تند اين حجم نيرو را کجا 

جا بدهند.

هاللاحم�ردرآنروزهاچن�دکاررا
همزمانانجاممیداد.يکیمسئلهامداد
جبههبود،ديگريانتقالمردمازشهر
بهخارجشهر.زنانوکودکاننبايددر
شهرمیماندندوماکارهایانتقالشان
راانج�اممیدادي�م.ايج�اداردوگاه
برایمردمهموظیفهم�ابود.وقتیبا
کمبوددارومواجهمیشديمازطريق
هاللاحمرداروه�اراتهیهمیکرديم
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