
گفت وگو

خاطراتی از جبهه در گفت وگو با یک جانباز 70 درصد
پاهایم که قطع شد

 آرامش وجودم را فراگرفت!
  فریده موسوی

لحظه مجروحیت یا ش�هادت، از لحظات 
نابی اس�ت که در طول 2هزار روز جنگ، 
بارها در جبهه ها رخ داده اس�ت. در این 
شماره به گفت وگو با جانباز محمدحسن 
مرادی پرداختیم تا گذری کوتاه به خاطره 
او از دفاع مقدس و چگونگی جانبازی اش 
بپردازی�م. مت�ن زی�ر روایت ه�ای این 
جانباز 70 درصد است که پیش رو دارید.

  روضه های مادر
تا آنجا که یادم می آید، مادرم روزهای شنبه 
در خانه مان مراس��م روضه برگزار می کرد. 
روضه خوان این مراس��م هم کسی نبود جز 
پدرم که عاش��ق اهل بیت ب��ود و با صدای 
دلنش��ینش، مرثیه و مدح امام حسین)ع( 
و اهل بیت را می خواند. من سال 1343 در 
چنین خانواده مذهبی و اهل حالل و حرام 
به دنیا آمدم و رشد کردم. شش برادر و سه 
خواهر بودیم که والدین مان سعی می کردند 

ما را با محبت اهل بیت تربیت کنند.

  اسفند 62
از نوجوانی به بس��یج عالقه داش��تم. فضای 
پایگاه مان در سال های جنگ طور دیگری بود. 
جوی معنوی بین بچه ها وجود داشت که همه 
را به سمت جهاد و حضور در جبهه ها جذب 
می کرد. من به دالیل مختلف نتوانستم تا 19 
سالگی به جبهه بروم. اسفند سال 62 بود که 
یک بار بعد از امور جاری بسیج، فرمانده پایگاه 
گفت: بچه ها بعد از نماز جماع��ت در پایگاه 
بمانید که کارتان دارم. ماندیم و بعد از کمی 
صحبت و مقدمه، گفت قرار اس��ت عملیات 
بزرگی در جنوب انجام شود و مقدماتش هم 
انجام گرفته اس��ت. منظورش عملیات خیبر 
بود که در اسفند 62 انجام شد و عملیات بسیار 

سختی بود.
فرمانده از ما خواس��ت هر کدام که می توانیم 

رهسپار ش��ویم و در این عملیات حضور پیدا 
کنیم. من آن موقع محصل بودم. بدون اینکه با 
مدرسه هماهنگ کنم، ساکم را بستم و راهی 

مناطق عملیاتی شدم.
  اعتراف به ترس

بعد از اعزام طولی نکش��ید که به خط مقدم 
رفتیم. من در آمبوالنس مش��غول ش��دم و 
بیس��یم چی بودم. از آن جایی که به سرعت 
وارد منطقه عملیاتی شدیم و اولین بارم بود، 
ترسیده بودم. داخل آمبوالنس از وقایع بیرون 
خبر نداشتم ولی سر و صداهای انفجار و شلیک 
گلوله ها گوش هایم را پر کرده بود و باعث شده 
بود ترس تمام وجودم را فرابگیرد. ما در منطقه 
طالئیه بودیم. در یک جایی از آمبوالنس پیاده 
شدیم و پش��ت خاکریزی پناه گرفتیم. آنجا 
گلوله های دوشکای دشمن را می دیدم که 15 
تا 15 تا 20 تا 20 تا به سمت مان می آمدند و از 
روی سرمان عبور می کردند. باید به مجروحان 
رس��یدگی می کردی��م و تا آنجا که می ش��د 
پیش می رفتیم و ب��ه داد رزمنده های زخمی 
می رس��یدیم. اینجا دیگر باید ت��رس را کنار 

می گذاشتم و به کارم فکر می کردم. هرچند 
ترس رهایم نمی کرد ولی من او را رها کردم و 

تنها به نجات رزمنده ها فکر می کردم.
  قوس جنگنده

ناگهان متوجه شدم دو جنگنده دشمن روی 
سرمان ظاهر شدند. نمی دانم چرا چشم از آنها 
برنمی داشتم. دیدم یکی از آنها به جایی می آید 
که من ب��ودم و دیگری به س��مت خاکریزی 
می رفت که تعداد دیگری از بچه ها آنجا موضع 
گرفته بودند. تجربه نداش��تم اما فهمیدم که 
قوس هواپیما به خاطر ماست و عن قریب مورد 
اصابت راکت هایش قرار می گیریم. یکهو زمین 
و زمان به هم ریخت. به هوا بلند شدم و روی 
زمین افتادم. در همین لحظه آرامش عجیبی 
تمام وجودم را فراگرفت. حالت عادی نداشتم. 
یکی از رزمنده ها آمد باالی س��رم و گفت تو 
هنوز وقت داری. بعد مثل یک بچه بغلم کرد. 
متعجب بودم که چطور این طور راحت مرا در 
آغوش گرفت. متوجه نبودم که هر دو پایم قطع 
شده است. گفتم مرا زمین بگذار. اول توجهی 
نکرد و بعد من را زمین گذاشت. فکر می کردم 
بیشتر از چند قدم من را جابه جا نکرده است. 
اما بعدها متوجه شدم او بیش از 300 متر من 
را جابه جا کرده و جانم را نجات داده است. بعد 
هیچ چیزی متوجه نشدم تا اینکه چشم هایم را 
باز کردم و دیدم در بیمارستان هستم در حالی 

که هر دو پایم قطع شده است.
از آن لحظه به بعد دیگر نتوانستم روی پاهایم 
راه بروم اما همیش��ه این فکر مرا خوش��حال 
می کند که اگر ما از پا افتادیم ایران از هجوم 

دشمن سر خم نکرد و سربلند ایستاد.
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88498481ارتباط با ما

داخ�ل آمبوالنس از وقای�ع بیرون 
خبر نداش�تم ولی س�ر و صداهای 
انفجار و شلیک گلوله ها گوش هایم 
را پر کرده بود و باعث شده بود ترس 
تمام وجودم را فرابگی�رد.   در یک 
جایی از آمبوالنس پیاده ش�دیم و 
پشت خاکریزی پناه گرفتیم. آنجا 
گلوله ه�ای دوش�کای دش�من را 
می دیدم که به سمت مان می آمدند 
و از روی س�رمان عب�ور می کردند

گفت وگوي »جوان« با همسر شهید محمد پازوکی طرودی مخترع دستگاه جست وجوي پیکر شهدا

مي خواست ديگر مادر شهيدي چشم انتظار نماند
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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

 صغري خیل فرهنگ
بس�یجي ش�هید محمد پازوکي با صرف دو 
س�ال کار مداوم و تحقیقات بسیار موفق به 
اختراع دستگاه اس�تخوان یاب برای اولین 
بار در جهان ش�د؛ اختراعي ارزش�مند که 
متأس�فانه هیچ کس قدر آن را ندانس�ت و 
اختراع�ش دس�ت کم گرفته ش�د. اما نیت 
محمد از این همه تالش تنها شاد کردن دل 
مادران ش�هدایی بود که پیکر فرزندانشان 
س�ال ها در زیر خاک ه�ای غرب�ت مدفون 
شده بود. محمد دوس�ت داشت اختراعش 
پایان�ي ب�ر دلتنگ�ي و چش�م انتظاري 
خان�واده ش�هداي جاویداالث�ر باش�د.
محم�د در روزي ک�ه قرار ب�ود ب�ه عنوان 
کارگ�ر بس�یجي نمون�ه در محض�ر رهب�ر 
حاض�ر ش�ود بن�ا ب�ه خواب�ي ک�ه دی�ده 
ب�ود راه�ي منطق�ه پنجوی�ن عراق ش�د. 
18 اردیبهش�ت 1395 ب�ا اصاب�ت ترک�ش 
حاص�ل از انفجار مین به ش�هادت رس�ید 
در حال�ي که پی�ش از س�فر به همس�رش 
نصیب�ه محم�دی گفت�ه ب�ود ای�ن س�فر 
بازگش�تي نخواه�د داش�ت. گفت وگ�وي 
م�ا را ب�ا همس�ر ش�هید پی�ش رو دارید.

ش�هید پازوکي متولد چه سالي بود؟ 
از اولین ه�اي زندگ�ي ایش�ان چ�ه 

مي دانید؟
محمد متول��د 30 ش��هریور 1355 در تهران 
بود. فرزن��د دوم از یک خانواده هش��ت نفري 
بود. محمد همراه با چهار برادر و یک خواهرش 
در تهران زندگي مي ک��رد و تحصیالت دوران 
ابتدایی اش را تا پایه چهارم ابتدایی را در تهران 
س��پري کرد اما به خاطر بمباران های دوران 
جنگ، تهران را ترك و به س��منان نقل مکان 
کردند. از همان دوران نوجوانی عالقه ش��دید 
به کار داش��ت و از پایه اول ابتدایی کار کردن 
را شروع کرد. صبح ها به مدرسه می رفت و بعد 
از ظهر ها تا حدود ساعت 10 شب کار می کرد. 
محمد کار های تأسیساتی انجام می داد. پدرش 
آن روز ه��ا در کارخان��ه پاکری��س کارگر بود. 
محمد به مادرش مي گف��ت: »مادرجان برای 
اینکه تو سختی نکشی کار می کنم و درآمدش 
را صرف کمک  به خانواده می کرد. پس از اتمام 
تحصیالت راهنمایی به دبیرستان نرفت ولی  
دوره کالس های فنی حرفه ای را در رشته های 
برق و جوشکاری گذراند و مدرکش را گرفت. 
بعد از آن با برادر بزرگش حس��ین برای کار به 
تهران برگشت. همسرم فني کار بود و کاًل کارها 
و مشاغلش مر تبط به امور فني مي شد. محمد 
س��ال 1374 در نیروي زمینی ارتش اردوگاه 
اسرای عراقی شهرس��تان بجنورد به سربازی 
رفت و خدمتش در سال 1376 به پایان رسید. 
بعد از خدمت س��ربازی به س��منان برگشت 
و دوباره مش��غول کار ش��د تا خرج خودش را 
دربیاورد و بخش��ی از درآمدش را به مادرش 

مي داد. 
محمد جوان باخ��دا و مردم دوس��تی بود که 
روحیه بسیجي داشت. چون کارش تأسیسات 
بود هر وقت سروکارش به خانواده ای کم درآمد 
و ساده می خورد کارشان را انجام می داد اما مزد 
نمی گرفت با اینکه خودش هم از خانواده سطح 
باالیي نبود ولی تا می توانس��ت در راه رضای 

خداوند کار می کرد.
فصل آشنایي شما و محمد چطور رقم 

خورد؟
من و محمد با معرفي یکي از بس��تگان با هم 
آشنا ش��دیم و آذر 1378با هم نامزد کردیم و 

در 13 مرداد 1379 مراسم عروسی مان برگزار 
شد. دو سال بعد سال 1381 فرزند اولم به دنیا 
آمد. محمد تا سال 1385 به عنوان مدیرفنی 
مهندسی شرکت پاکس��ام و زرینه پالستیک 
مش��غول کار بود و در همان جا بود که ساخت 

اولین اختراعش کلید خورد.
چ�ه اختراعاتي در کارنامه ش�هید به 

ثبت رسیده است؟
از اختراعاتش در آن دوره می توانم از طراحی 
و ساخت ماش��ین آالت پرکن مواد شوینده و 
پاك کننده و طراحی و س��اخت ماشین آالت 
بسته بندی مواد ش��یمیایی و مواد غذایی نام 
ببرم. همس��رم بعد از ورشکستگی کارخانه از 
آنجا بیرون آم��د و در س��ال هاي 86 تا 87 به 
عنوان مدیر فنی مهندسی شرکت پارساسازان 
تولیدکننده قطعات خودرو مشغول کار شد و 
از س��ال 88 تا 90 در همان کارخانه به عنوان 
سرپرس��ت تولید کارش را ادامه داد اما آنجا را 
به دلیل اختالف به وجود آمده بین مدیران ترك 
ک��رد. از اختراعات��ش در آن کارخانه می توان 
اینها را نام برد: طراحی و ساخت دستگاه های 
مولتی اسپیندل در زوایا و موقعیت های متغیر 
در صنایع خودروس��ازی، طراحی و س��اخت 
ماشین آالت مخصوص براده برداری، طراحی 
و س��اخت دس��تگاه های روباتیک جوشکاری 
اتومات با خطای کمتر از یک درصد در صنایع 
خودروسازی. در سال 91 به همراه پسرخاله اش 
که شوهرخواهرش نیز بود پیمانکاری دانشگاه 
دولتی سمنان را به عهده گرفتند و در آنجا به 
عنوان سرپرست تعمیر و نگهداری تأسیسات، 
تهویه مطبوع و سیستم های برودتی حرارتی 

مشغول کار شد.
محمد از آن پس تحقیقاتش را ش��روع کرد و 
بدون دریافت هیچ گونه کم��ک مالی از هیچ 
ارگان یا سازمانی و تنها با هزینه های شخصي 
مش��غول اختراع دس��تگاه های مختلف ش��د 
مثل طراحی و ساخت دستگاه ها و تجهیزات 
تصفیه فاضالب،  طراحی و س��اخت دستگاه 
تش��خیص دهنده م��کان چ��اه ارت ب��رای 
اولین بار جهان، طراحی و س��اخت دس��تگاه 
تشخیص دهنده انواع تونل در زیرزمین برای 
اولین بار در جهان، طراحی و ساخت دستگاه 
تشخیص دهنده اتصالی و قطع شدن کابل ها 

و سیم های برق در عمق زمین برای اولین بار 
در کشور و....

چطور شد که همسرتان به فکر اختراع 
دستگاه شهیدیاب افتاد؟

خ��ودش تعریف مي کرد ک��ه روزی برای پیدا 
کردن لوله های آب قدیمی در دانشگاه که در 
زیرزمین قرار داش��ت، دچار مشکل مي شوند. 
آنجا بود که فکر اختراع دس��تگاهی که بتواند 
لوله ها را از زیر زمین پیدا کند به ذهنش خطور 
مي کند. دستگاه لوله یاب )لوله های غیرفلزی از 
قبیل آزبست پلی اتیلن و غیره( برای اولین بار 
در آسیا اختراع شد. مدتي بعد و با گذشت دو 
سال کار مداوم و تحقیقات طاقت فرسا موفق 
به اختراع دس��تگاه اس��تخوان یاب جسد یاب 
}ش��هیدیاب{ برای اولین بار در جهان ش��د 
اما داس��تان به همین جا ختم نش��د و چندی 

بعد از اختراع و به ثبت ملی رس��اندن دستگاه 
شهیدیاب، محمد دست به اختراعات دیگری 

زد.
طراحی و ساخت  دس��تگاه کشف مواد مخدر 
به تفکیک نوع مواد، طراحی و ساخت دستگاه 
تش��خیص دهنده اعتیاد در افراد و تشخیص 
اعتیاد فرد به نوع مواد بدون نیاز به آزمایش و در 
کمتر از دو تا سه دقیقه و... از جمله اختراعات 

او بود.
اختراع همین دس�تگاه بود که مسیر 
زندگ�ي ایش�ان را به تفحص ش�هدا 

کشاند؟
بله همسرم  پس از ساخت دستگاه برای انجام 
تست هاي میداني به مناطق جنگی مثل جزیره 
مجنون و چزاب��ه و... رفت. البت��ه خودش هم 
عالقه مند به کار تفحص بود و به شهدا ارادت 
داشت. ش��کر خدا در آزمایش هم موفق بود. 
فروردی��ن 1394 فرزند دوم م��ان  نریمان به 
دنیا آمد. در بهمن ماه همان س��ال  همس��رم 
با گروه تفحص ش��هدا راهی کردستان عراق 
ش��د تا با کمک گرفتن از وس��یله اي که براي 
تفحص شهدا اختراع کرده بود به تفحص شهدا 
بپردازند. بعد از 10 روز به خانه بازگشت. همین 
زمان بود که خبر رسید به عنوان کارگر نمونه 
ملی انتخاب شده و به همین منظور به تهران و 
دیدار با رئیس جمهوری و رهبر معظم انقالب 
اس��المی دعوت شد. درس��ت در همان روزها 
ناگهان تصمیم گرفت به منطقه برگردد و کار 

تفحص شهدا را مجدداً شروع کند.
علت این تصمیم نهایي چه بود؟

وقتي دلیل این تصمیمش را  از او پرس��یدیم 
گفت دیشب خواب دیده ام که سرداری با لباس 
نظامی و چهره نورانی، من را صدا کرد و گفت 
»محمد تو تمام دوس��تان و همرزمانم را پیدا 
کرده ای چرا نمی آیی م��ن را پیدا کنی؟« آن 
سردار که گویا از ش��هدا بود در خواب محلی 
که در آن در زیر خروار ها خاك مدفون ش��ده 
بود را به محمد نشان مي دهد. به خاطر همین 
خواب محمد تصمیم گرفته بود برود. من هم  
هر چه اصرار کردم ب��رای دیدار با رهبری برو، 
دیدار با شهدا را ترجیح داد و از پسرخاله اش که 
دامادشان بود خواست تا به نیابت از او به مراسم 

کارگر نمونه که در تهران برگزار می شد برود.

شهادتش چطور رقم خورد؟
محم��د اردیبهش��ت 1395 راه��ی منطقه 
پنجوین عراق شد. شب قبل از رفتن در حالی  
که داشت دستگاهش را آماده می کرد، رو به 
من گفت: »این بار که بروم ش��هید می شوم 
و تو همسر شهید می ش��وی.« با خودم گفتم 
شاید به خاطر آن خواب این حرف را مي زند. 
نمي دانستم محمد را مهیاي سفري مي کنم 
که دیگر بازگش��تي ن��دارد. از م��ن و بچه ها 
خداحافظي ک��رد و این آخری��ن دیدار من و 
محمدم شد. دوری از محمد برایم سخت بود 

اما گذشت.
ش�ما از چه طریقي متوجه ش�هادت 

ایشان شدید؟
پنج روز بعد از رفتن محمد، برادر و خواهرش 
به خانه ما آمدند و گفتند محمد موقع تفحص 
شهدا از تپه س��ر خورده و س��رش به سنگی 
برخ��ورد کرده و گوی��ا به علت بیهوش��ي در 
بیمارستان بستري شده است. من و بچه ها با 
شنیدن این خبر گریه کردیم و همگي به خانه 
پدرهمسرم رفتیم. فردا صبح دو نفر از نیرو های 
سپاه به منزل پدر شهید آمدند و خانواده را به 
س��نندج بردند. جایی که محم��د در یکی از 
بیمارس��تان هایش بس��تری بود. به آنجا که 
رسیدیم به ما اطالع دادند محمد و همراهانش 
وقتی مي خواس��تند از ارتفاع��ات کانی مانگا 
پایین بیایند، پ��ای یکی از همراهانش��ان به 
نام سرهنگ شمسی پور بر روی مین والمری 
می رود وهر دو پایش را از دست می دهد و به 
شهادت می رسد. ترکش های حاصل از انفجار 
مین به اط��راف پرت می ش��ود و چندتایش 
به تن و ب��دن یکی دیگر از اف��راد گروهي که 
حاج آقا نتاج نام داشت برخورد می کند و یک 
ترکش کوچک هم به پیشانی محمد برخورد 
می کند، ابتدا دوستانش فکر مي کنند محمد 
به شهادت رسیده اما وقتي  عالئم حیاتی را در 
او مي بینند، او را با هلیکوپتر به بیمارس��تان 
سنندج مي رس��انند. محمد پنج روز در کما 
بود تا اینکه در روز 18 اردیبهشت 1395 به 

شهادت رسید.
مراسم تشییع پیکر مطهر این نخبه بسیجي 
در روز 20 اریبهش��ت همان سال در سمنان 
برگزار ش��د و در امامزاده یحیی بن موس��ی 
کاظم)ع( سمنان دقیقاً روبه روی ضریح مطهر 

امامزاده دفن شد.
در پای�ان اگر صحبت خاص�ي دارید 

بفرمایید.
چ��ه خ��وب گفته اند تا چی��زی را از دس��ت 
ندهی ق��درش را نمی دانی، ب��رای ما وجود 
محمد این گون��ه بود. ت��ا وقتی ک��ه در بین 
ما ب��ود هیچ کس ق��در خ��ودش و کارش و 
زحماتش را ندانس��ت. چه مظلومانه خیلي از 
تحصیلکرده های این جامعه توانایی و دانش 
و اختراعاتش را دست کم گرفتند. نیت واقعي 
محمد از این همه تالش تنها شاد کردن دل 
مادران شهدایی بود که پیکر فرزندانشان بیش 
از 30 س��ال در زیر خاك های غربت مدفون 
شده اس��ت. مي خواس��ت با اختراع دستگاه 
شهیدیاب پایاني بر دلتنگي مادران چشم به 
راه رقم بزند. محمد از ای��ن کار کوچک ترین 
درآمدی نداش��ت. اختراعاتش به نام خودش 
ثبت ش��د اما هیچ ارگان��ی از او حمایت نکرد 
و اختراعات��ش را نخرید اما ج��دا از تمام این 
نامالیمات باید بگوییم محمد لیاقت شهادت را 
داشت و پاداشی که هیچ کس نمی توانست به 
او بدهد را خداوند متعال با رساندن او به درجه 

رفیع شهادت داد.

چه خ�وب گفته ان�د ت�ا چی�زی را از 
دس�ت نده�ی ق�درش را نمی دان�ی، 
برای م�ا وجود محم�د این گون�ه بود. 
ت�ا وقتی ک�ه در بین ما ب�ود هیچ کس 
ق�در خ�ودش و کارش و زحمات�ش را 
ندانس�ت. چ�ه مظلومان�ه خیل�ي از 
تحصیلکرده های این جامعه توانایی و 
دانش و اختراعاتش را دست کم گرفتند
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