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   احمد محمدتبریزي
در دوران دفاع مقدس 230 نفر از كاركنان 
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
به اسارت دشمن درآمدند كه 56 نفر آنان از 
خلبانان اين نيرو بودند. از همان نخس��تين 
روزهاي دفاع مقدس كه نيروي نظامي هنوز 
سازمان درس��تي پيدا نكرده بود، خلبانان 
نيروي هواي��ي وارد صحنه ش��دند و نقش 
مهم ش��ان را ايفا كردند. در ادامه جنگ نيز 
خلبانان در عمليات هاي مختلف پشتيبان 
نيروهاي عمل كننده بودن��د و يكي از نقاط 
قوت مان در جنگ با دشمن بعثي به حساب 

مي آمدند. 
سرتيپ »محمديوسف احمدبيگي« يكي از 
همين نيروهايي بود كه در طول دوران دفاع 
مقدس با تمام وجود در مأموريت ها حاضر 
مي شد و مي جنگيد و حاال خبر فقدانش، اين 
نكته را به ما گوشزد مي كند كه يكي ديگر از 

قهرمانان دفاع مقدس از ميان مان پركشيد. 
قهرماناني ك��ه در گمنامي ماندند و كمتر از 

كار بزرگ و حماسه هايشان گفته شد. 
خلبان احمدبيگي سال 1348 وارد نيروي 
هوايي ش��د و در همان بدو ورود در رس��ته 
هماف��ري فعاليتش را ش��روع ك��رد. بعد از 
گذشت دو سال و پس از اتمام دوره همافري 
به دلي��ل عالقه وافري كه ب��ه ياد گيري فن 
خلباني پيدا كرده بود، وارد دانشكده خلباني 
نيروي هوايي شد و مانند ديگر دانشجويان 
خلباني دوره مقدماتي پ��رواز را در ايران با 

موفقيت پشت سر گذاشت. 
س��ال 1350 براي فراگيري دوره پيشرفته 
خلباني به كش��ور امريكا اعزام ش��د. پس از 
گذراندن اين دوره، با اخذ گواهينامه خلباني 
با هواپيماي اف 4 به ايران بازگشت و با درجه 
س��تواندومي در نيروي هوايي مش��غول به 

خدمت شد. 
او دوران قب��ل از انق��الب را در پايگاه هاي 
نيروي هوايي سپري كرد و با پيروزي انقالب 
و آغ��از درگيري ه��اي خودفروخت��گان در 

كردس��تان، به پايگاه ش��هيد نوژه همدان 
منتقل ش��د. تهاجم سراس��ري ارتش بعث 
سرآغاز دوره اي جديد در زندگي احمدبيگي 
بود. او حاال بار ديگر به ميدان  آمد تا از مهارت 
و آموخته هاي��ش جهت دف��اع از ميهنش 

استفاده كند. 
احمدبيگي در اين دوران در پايگاه شكاري 
همدان خدمت  كرد و چند پرواز و مأموريت 
موفق ب��رون م��رزي  انجام  و هم��راه ديگر 
خلبانان ضربه شس��ت محكمي به دشمن 

متجاوز نشان  داد. 
هواپيماي اين خلبان شجاع حين انجام يكي 
از مأموريت ها مورد اصابت موشك قرار  گرفت 
و همين باعث فرود اضطراري و مجروحيتش 
 ش��د. از اي��ن لحظه ب��ه بعد زندگ��ي براي 
احمدبيگي وارد مرحله جديدي مي ش��ود. 
او به اس��ارت نيروهاي دش��من درمي آيد و 
خودش مي داند رهايي از دست آنها به اين 

زودي امكان پذير نيست. 
پس او بايد خود را براي چند سال سخت و 

طوالني آماده كند. 
ماه هاي نخس��ت اس��ارت در س��لول هاي 
انف��رادي تنگ و كثيف دش��من مي گذرد، 
اما بعد از گذش��ت مدتي كوتاه و با غلبه بر 
اين روزهاي سخت، اسارت براي احمدبيگي 
همچون اسراي ديگر همراه با رشد و تعالي 
اس��ت. پس از مدتي متوجه مي ش��ود كه 
به اين زودي ش��ايد امكان رهايي از دست 
دشمن برايش مهيا نباشد و به همين خاطر 
بايد برنامه اي براي زندگي در بند دش��من 

داشته باشد.
 احمدبيگي سال هاي اسارت را اينگونه تاب 
مي آورد تا در نهايت در سال 1369 پس از 
10 سال اسارت به ميهن بازمي گردد. او كه 
در 29 آذرماه 1359 در يك عمليات هوايي 
عليه دشمن، مورد اصابت ضدهوايي رژيم 
بعث ق��رار گرفت��ه و همراه ب��ا كابين عقب 
خود، ايوب حسين نژادي به اسارت دشمن 
درآمده بود پس از تحمل بيش از 9 سال و 9 

ماه اسارت، به ميهن بازمي گردد. 
اين خلبان نيروي هوايي هنگام بازگشت به 
ميهن، متوجه شهادت برادرش نيز مي شود. 
او وقتي مي بيند ب��رادر كوچكش يعقوب، 
به استقبال او نيامده اس��ت متوجه اتفاقي 
مي شود. همراهان در نهايت به او مي گويند  

برادرش به شهادت رسيده است. 
در نهاي��ت س��رتيپ دوم خلب��ان آزاده 
احمدبيگي روز جمعه )14شهريور( پس از 
تحمل سال ها درد و رنج به جامانده از دوران 
اس��ارت در بيمارس��تان خاتم االنبياء)ص( 
تهران ب��ه همرزمان ش��هيدش مي پيوندد 
و نام و يادش براي هميش��ه در تاريخ ايران 

ماندگار مي شود. 
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88498481ارتباط با ما

در  اس�ارت  نخس�ت  ماه ه�اي 
و  تن�گ  انف�رادي  س�لول هاي 
کثيف دش�من مي گ�ذرد، ام�ا بعد 
از گذش�ت مدت�ي کوتاه و ب�ا غلبه 
ب�ر ای�ن روزهاي س�خت، اس�ارت 
ب�راي احمدبيگي همچون اس�راي 
دیگر همراه با رش�د و تعالي اس�ت

مسئوليت پذیري و عشق به خدمت پزشك شهيد شاهرخ وکيلي در گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد 

رفتار نیک آقاي دكتر درهاي بسته  را به رويش باز مي كرد 
پزش�ك ها و پرس�تاران در ه�ر موقعيت 
و ش�رایط س�ختي، همواره در کنار مردم 
حضور داشته  و به وظيفه مهم و حياتي شان 
مي پردازن�د. از زمان دفاع مق�دس تا االن 
که کش�ور درگير ویروس کروناست، کادر 
درم�ان و پزش�كان خس�تگي ناپذیر در 
مأموریت هاي ممكن حضور داشته  و اجازه 
نداده اند تا مش�كالت بر روح و جان مردم 
آس�يب وارد کن�د. در طول دف�اع مقدس 
نيز پزش�ك هاي زیادي در مناطق جنگي 
همچ�ون رزمن�دگان در خط�وط مقدم و 
مناطق عملياتي حضور پيدا مي کردند. اگر 
حضور این نيروهاي امدادي نبود، وضعيت 
جبهه ها غيرقابل تصور مي شد و آمار شهدا 
نيز باالتر مي رفت. ش�هيد شاهرخ وکيلي 
شاهمير یكي از پزشك هایي بود که از قبل 
انقالب در کنار مردم حضور داشت و کارهاي 
امدادي و آموزشي همواره جزو برنامه هایش 
بود. ش�هيد وکيلي با ش�روع دفاع مقدس 
ارتباطش را با رزمندگان و جبهه قطع نكرد 
و حضوري مس�تمر در مناط�ق عملياتي و 
جنگي داشت. ش�هيد وکيلي متولد سال 
1325 بود و هنگام شهادت 41 سال داشت. 
وي که در رش�ته ارتوپدي فارغ التحصيل 
شده بود، تخصصش در دفاع مقدس بسيار 
به کمك رزمندگان مي آم�د. دکتر وکيلي 
زماني ک�ه براي انج�ام مأموری�ت از طرف 
وزارت بهداشت و درمان به منطقه جنوب 
کشور اعزام ش�ده بود، در تاریخ 66/10/6 
در جاده اهواز – اندیمشك به درجه رفيع 
ش�هادت نائل آمد. براي آشنایي با زندگي 
شهيد، دقایقي با همسر شهيد به گفت وگو 
نشستيم تا بيشتر با زندگي و مرام و منش 
شهيد وکيلي آشنا شویم. همسر شهيد در 
گفت وگو با »جوان« از مس�ئوليت پذیري 
و عش�ق ب�ه خدم�ت ش�هيد مي گوی�د. 

         
نخست از سوابق اجتماعي، سياسي 
و علمي  شهيد بگویيد و اینكه ایشان 
قبل از اعزام به جبهه چه فعاليت هایي 

داشت؟ 
شهيد در كارهاي اجتماعي و سياسي خيلي 
فعال ب��ود. در جري��ان انقالب ب��ا جمعي از 
انقالبيون بس��يار فعال مكاتباتي داش��ت كه 

نامه هايش االن هست. 
آنها را براي اين كه دور ه هاي پرستاري ببينند 
معرفي مي كرد و به مراكزي كه مي ش��ناخت 
مي فرس��تاد. زمان انقالب بود و انگار ايش��ان 
مي دانس��ت اين تخص��ص و دانش��ي كه اين 
نيرو ها ياد مي گيرن��د در آينده به درد خواهد 

خورد. 
در واقعيت هم همينطور شد و همين مردان 
و زناني كه دوره هاي پرستاري را ديده بودند 
به جبهه ها رفتند و كم��ك رزمندگان بودند. 
در كنار آن  مكاتب��ات زيادي مي ك��رد كه از 
نيرو هاي مردمي استفاده كنيد و بسيار پيگير 
اين موضوع بود. در مس��اجد فعاليت زيادي 

داشت. 
ما آن زم��ان در اميراتابك بوديم و ش��هيد با 
حاج آقايي در مسجد آنجا آشنا شده بود و در 
كارهاي فرهنگي و علمي بسيار كمك مي كرد. 
مثاًل به مساجد مي رفت و آموزش هاي پزشكي 

و مسائل فرهنگي را با مردم كار مي كرد.
 پس از پي��روزي انقالب هم كس��اني كه آقا 
شاهرخ را مي شناختند دنبال ايشان مي آمدند 
و او را ب��راي آم��وزش و كاره��اي ام��دادي 

مي بردند. 

همه ذوق انج��ام كار داش��تند و واقعاً روزگار 
تكرارنش��دني بود. همه خوش��حال بودند كه 
انقالب به نتيجه رسيده اس��ت و هركس هر 
كاري از دستش برمي آمد مي خواست انجام 

دهد. 
همس�رتان ش�رایط آن روز اجتماع 
و کش�ور را چگونه مي دی�د و تحليل 

مي کرد؟
در كل آدم مثبتي بود و نگاه مثبتي به مسائل 
داشت. از هر چيزي كه مي ديد تعريف مي كرد 
و كمتر پي��ش مي آمد بخواهد ب��د چيزي را 
بگويد. با وجود شرايط س��خت كشور در آن 
روزها واقعاً فراواني بود و كسي از نبود وسايل و 

امكانات شاكي نبود.
 زماني كه جنگ شروع شد ش��هيد هم براي 
انجام كارهاي امدادي و ارسال وسايل پزشكي 
به جبهه با مشكل روبه رو نبود. وسايل را خيلي 
خوب بس��ته بندي مي كرد و به پشت جبهه و 
بيمارس��تان هاي اطراف مي رس��اند. به مرور 
شرايط سخت تر ش��د و با اين حال باز شهيد 
وكيلي از وضعيت راضي ب��ود و اميدوار همه 

چيز را نگاه مي كرد. 
ش�هيد چق�در روي ش�ما تأثي�ر 
مي گذاشت و ش�ما چقدر تحت تأثير 

تفكر و شخصيت ایشان بودید؟ 
من هميشه شاهرخ را قبول داشتم. هر چيزي 
را كه مطرح مي كرد با جان و دل مي پذيرفتم. 
در بحث هاي سياسي خيلي وارد بود و آدم اهل 
مطالعه و اهل تجزي��ه و تحليل بود. اطالعات 
بسيار زيادي درباره مس��ائل مختلف داشت. 

مطالعه مي كرد، به خوبي مي شنيد و مي خواند. 
در تحليل مسائل روز فوق العاده تبحر داشت و 
وارد بود. به اضافه  اين كه او هم به من اطمينان 
داشت و اين خيلي برايم مهم بود. مي دانست 
اگر جبهه برود من مواظب بچه ها خواهم بود. 
در زندگي مان به لحاظ مال��ي چيزي براي از 
دست دادن نداش��تيم. آن  زمان مال و اموالي 
نداش��تيم كه بخواهي��م بگوييم نگ��ران مال 
و ا موالمان هس��تيم. تنها نگراني هاي شهيد 
بچه هايش بود كه مي دانست من مواظب شان 
هستم. يعني مي دانست آن چيزي كه تا االن 

بوده پس از آن هم همين طور خواهد بود. 
در جبهه چه رفتاري داشت و وقتي از 
جبهه به خانه برمي گشت روحياتش 

چگونه بود؟
وقت��ي ب��ه جبه��ه مي  رف��ت و بعد ب��ه خانه 
برمي گش��ت خوش��حال بود. با روحيه خيلي 
خوبي پا به خانه مي گذاش��ت. هم ش��وخ بود 
هم خيلي باسليقه و مردم دار. اين  ويژگي هاي 
رفتاري بسيار مهم است. اهل بگو و بخند بود. 
انس��اني با روح بزرگ بود كه آدم از بودن در 

كنارش سير نمي شد. 
رو ح بزرگ داشتن خيلي مهم است. هر كدام 
از اين ويژگي هاي رفتاري يك كليد است كه 

با هر كدام مي توان يك در را باز  كرد. 
هر ُحس��ن يك كليد براي بازك��ردن درهاي 
بسته اس��ت و فكر مي كنم ش��هيد با همين 
حسن رفتار در سختي ها درها را به روي خود 

باز مي كرد و هيچ گاه نااميد نمي شد. 
از جبهه برایتان تعریف مي کرد، اینكه 

آنجا چه فعاليت هایي داشت؟ 
همس��رم هر زمان كه به جبهه مي رفت دائماً 
در بيمارس��تان ها حض��ور داش��ت. مثاًل يك 
ب��ار تعريف مي كرد بيمارس��تاني در س��ر پل 
ذهاب بود ك��ه وقتي ش��هيد و همكارانش از 
بيمارس��تان بيرون آمدند، آنجا را با خمپاره 

زدند و بيمارستان تخريب شد. 
شهيد وکيلي چه نكات بر جسته اي در 
زندگي  اش داشت که براي همه زبانزد 
بود و همه ش�هيد را ب�ا آن ویژگي ها 

مي شناختند؟ 
شهيد خيلي   دوست داش��تني و محبوب بود 
و همه ايش��ان را دوس��ت داش��تند. هر كس 
كه ش��اهرخ را مي ش��ناخت ش��يفته رفتار و 

شخصيتش مي شد. 
شهيد يك روح پاك داشت يا بهتر بگويم يك 
فرشته متحرك بود. مثل نور بود. يعني واقعاً 

هميشه مثل نور شفاف بود.
 هميش��ه كار هاي جالب مي ك��رد. مي توانم 
بگويم آنچه خوبان داش��تند را ايش��ان يكجا 

داشت. 
شهيد آدم عابد و مؤمني بود. به همين دليل 

صفت حق را ناحق نمي كرد. 
تاریخ آخرین باري که اعزام شد را به 

خاطر دارید؟ 
بله، خاطرم اس��ت. آخرين اعزامش در سال 
1366 بود. ايش��ان اول دي ماه س��ال 1366 
به جبه��ه رف��ت و چن��د روز بع��د در تاريخ 
دي 66/10/6 ب��ه ش��هادت رس��يد. ش��هيد 
وكيلي بسيار تعهد  كاري داش��ت. اين تعهد 
و وظيفه شناس��ي در وج��ود و مرام��ش بود. 
كار براي ديگران را وظيفه خود مي دانس��ت. 
پزش��ك هاي اينچنين��ي تا پاي جان بر س��ر 

قسمي كه خوردند ماندند. 
آن سوگند برايشان خيلي مهم و باارزش بود. 
ش��هيد از جواني اين قس��م را خورده بود و تا 
آخرين لحظه حيات بر س��ر قسمش ماند و با 
وجدان و ش��رافت به مردم��ش خدمت كرد. 

شرايط جنگ هم اضافه شد. 
اين حس وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري 
خيلي بيش��تر ش��د. به نظرم ش��هيد وكيلي 
خودش را براي شهادت در هر صحنه اي آماده 
كرده بود. حتي قبل از شروع جنگ هم او آماده 

شهادت بود. 
ممكن است آدم هر لحظه به خاطر مملكت و 
آرمانش جانش را از دست بدهد و شهيد شود. 
اطالع داش�تيد ک�ه مأموریت ش�ان 
چيس�ت و به کجا مي خواه�د برود؟ 

چگونه به شهادت رسيد؟ 
ش��هيد يك حكم وزارت بهداشت براي رفتن 

به جبهه داشت.
 قبل از آن س��ال ها در هالل احمر بود و از اين 
طريق به جبهه ها كم��ك مي كرد. حكم براي 

رفتن به اهواز� انديمشك داشت.
 در حكمش هس��ت ك��ه به ج��اده اه��واز � 
انديمشك بروند و از آنجا دوباره به آنها اعالم 

خواهد شد به كجا بروند. 
گفته بودند وقتي وارد بيمارس��تان مي شوند 
آنجا به  آنها مي گويند كه بايد دقيقاً  كجا بروند. 
حس��اب كنيد از ظهر راه افت��اده  و به منطقه 
رس��يده بودند بعد دوباره با خس��تگي همراه 
راننده وزارت بهد اشت كه در مجموع سه نفر 
مي ش��دند، مي خواس��تند به منطقه ديگري 
بروند ك��ه در نهايت ب��ا يك تريل��ي تصادف 

مي كنند و هر سه به شهادت مي رسند. 
آن شهداي ديگر هم مثل شهيد وكيلي حكمي 

براي رفتن به جبهه داشتند. 
مي دانيد ش�هداي دیگر چه کس�اني 

بودند؟ 
اسم شهدا را دقيق به خاطر ندارم ولي اسامي 
دوس��تان و همكاران ش��هيد در منطقه را به 

ياد دارم. 
كس��اني كه با عش��ق و امي��د و ب��دون هيچ 
چشمداش��تي و به امي��د ياري رس��اندن به 

رزمندگان در جبهه حضور داشتند. 
يكي از آن نفرات دكتر داداش نيا بود. در كل 
فكر كنم چند پزش��ك از نيروهاي مردمي در 

منطقه اي كه شهيد حضور داشت، بودند. 
دكتر آزاد پزش��ك ديگري بود ك��ه به جبهه 
رف��ت. دكتر علم��دار و دكتر پاك��دل هم در 

مناطق جنگي فعاليت مي كردند. 
ش�هيد تا به ح�ال درباره ش�هادت و 
شهيد ش�دن با ش�ما و دیگر اعضاي 

خانواده اش صحبت کرده بود؟ 
شهيد بسيار انس��ان بزرگوار و محترمي بود. 
قطعاً كارهاي��ي  كرده بود كه ش��هادت نقطه 
عطف بزرگي در زندگي اش شد. يعني آخرين 
نقطه اي ك��ه در زندگي اش گذاش��ت همين 

 شهادت بود. 
شهيد انس��ان بس��يار فوق العاده اي بود. من 
اعتق��اد دارم ش��هدا همينطوري دس��تچين 
نمي شوند و حتماً ويژگي هايي پيدا مي كنند 

كه به اين درجه از بزرگي و مقام مي رسند.
 به نظ��رم ش��هيد وكيلي همه چيز داش��ت و 
به تم��ام خوبي ه��ا و كماالتش ش��هادت هم 

اضافه شد. 
از شهيد دستنوشته، نامه یا توصيه اي 
به یادگار مانده اس�ت که بتوان امروز 

آن را مرور کرد؟ 
ش��هيد يك دستنوش��ته دارد كه هنوز آن را 
داريم. هميشه مي گفت نبايد آنقدر اعتراض و 
گاليه كرد و  مسا ئل را گردن روزگار انداخت. 
در واقع همان صحبت هاي شهيد بهشتي كه 
مي گفت بهشت را به بها مي دهند نه به بهانه 

تكرار مي كرد. 
شهيد بسيار اهل عمل كردن بود. اراده اي قوي 
داشت و مي گفت جاي حرف زدن بايد عمل 
كرد. ش��هيد گاهي خطاطي ه��م مي كرد كه 
بعضي از آنها هنوز به يادگار مانده است. گاهي 

هم براي دل خودش شعر  مي نوشت. 

وقتي به جبهه مي  رف�ت و بعد به خانه 
برمي گشت خوش�حال بود. با روحيه 
خيلي خوب�ي پا به خانه مي گذاش�ت. 
هم ش�وخ ب�ود ه�م خيلي باس�ليقه 
و م�ردم دار. این  ویژگي ه�اي رفتاري 
بس�يار مهم اس�ت. اهل بگ�و و بخند 
بود. انس�اني با روح بزرگ بود که آدم 
از ب�ودن در کن�ارش س�ير نمي ش�د. 
رو ح بزرگ داش�تن خيلي مهم اس�ت
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