
گفتوگو

گفتوگوي»جوان«بابانويرزمندهايكه
همراهبرادرانشدرجبههحضوريافتهبود

19ساله بودم، پر از شور انقالبي

  اعزامخانوادگي
درست 40 سال پيش بود كه همراه برادرانم داوود 
و حميد به كردستان رفتيم. قبل از شروع رسمي 
جنگ، كردستان شلوغ ش��ده بود و جوان هاي 
انقالبي سعي مي كردند با حضور در اين استان 
مرزنشين، به اندازه خودشان از انقالب در برابر 
جريان هاي جدايي طلب دفاع كنند. آن زمان من 
19 سال داشتم و برادرانم هر دو از من كوچك تر 
بودند. در واقع ما يك اعزام خانوادگي به جبهه 
داشتيم. برادرانم مي رفتند تا در يگان هاي رزمي 
حضور پيدا كنند و من هم مي رفتم تا هركاري از 

دستم برمي آيد انجام دهم. 

  نيرويمخابرات
من در كردس��تان كم كم جا افتادم و در واحد 
مخابرات مش��غول ش��دم. آن زمان منافقين 
سعي مي كردند از رزمنده ها و مقرهاي خودي 
اطالعات كسب  و بيسيم ها و تلفن ها را شنود 
كنند. به همين دليل مخاب��رات نقش مهمي 
در جبهه كردستان ايفا مي كرد. ما در سنندج 
مستقر ش��ده بوديم. اوايل انقالب سنندج جو 
ملتهبي داش��ت. اينطور نبود كه بگوييم چون 
مركز استان بود خطري درآن وجود نداشت. ضد 
انقالب همه جا حضور داشتند و در خود سنندج 
هم چند بار سعي كردند مراكز نظامي را اشغال 
كنند. آنجا هيچ لحظه اي از حمله ضدانقالب 

در امان نبوديم. 

  تركشخمپاره
براي اولين بار در همان س��نندج مجروح شدم. 
يك روز خمپاره ضد انقالب به مقرمان خورد و 
مجروح شدم. ريه ها و قلبم درگير شده بود، اما 
چون جوان بودم تحمل كردم و بعد از بهبودي 
دوباره به منطقه برگشتم. روي هم رفته توانستم 
سه سال در مناطق عملياتي حضور پيدا كرده و در 
سنگرهاي مختلف خدمت كنم. بعدها بسياري از 
ما مي پرس��يدند شما كه خانم هس��تيد چرا به 
جبهه رفتيد؟ من در پاسخ مي گفتم ما از انقالب و 
كشور و اعتقاداتمان دفاع كرديم. آن زمان كشور 
نياز داشت تا جوان ها اسلحه به دست بگيرند و از 
كيان مملكت دفاع كنند. درست است من يك 
دختر 19ساله بودم، اما انقالب انرژي عظيمي 
در وجود ما ايجاد كرده بود كه باعث مي شد اغلب 
مردم احساس مسئوليت كنند و در هر اتفاقي كه 
براي كشور مي افتاد خودشان را سهيم و دخيل 
بدانند. به همين دليل از پير و جوان گرفته تا زن 
و مرد، هر كس تواني داشت، براي حفظ و اعتالي 

انقالب استفاده مي كرد. 
  حضوردرخرمشهر

وقتي قرار بر آزادسازي خرمش��هر شد، ما به 
صورت مقطعي به جبهه ه��اي جنوب رفتيم. 
آنجا ما خانم ها عالوه بر آنكه در بخش مخابرات 
بوديم و ارتباط رزمنده ها با خانواده هايش��ان 
را ميس��ر مي كرديم، در بخش هاي ديگر مثل 
امدادگ��ري و كمك ب��ه مجروح��ان و حتي 
نگهباني دادن در نقاط حساس انجام وظيفه 
مي كرديم. وقتي  خرمش��هر آزاد شد، شور و 
شوقي بين مردم خصوصاً رزمنده ها ايجاد شد 
كه وصف ناپذير است. همه شيريني و شربت 
پخش مي كردند و همدلي و اتحاد عجيبي بين 

مردم موج مي زد. 
  شهادتحميد

برادرم حميد با من و برادر ديگرمان داوود حضور 
در جبهه را آغاز كرد. حميد از من كوچك تر بود، 
اما سر پر شوري داشت. در بين اعضاي خانواده 
ما، حميد از همه لياقت بيش��تري داش��ت كه 
توانست سعادت شهادت را نصيب خود كند و در 
سال 62 به شهادت برسد. خاطرات حضورمان 
در كردس��تان و س��پس حضور در جبهه هاي 
جنوب، هيچ وقت از يادم نم��ي رود. او بهترين 

برادر دنيا بود.
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جبههرفتيد؟
حسين احمدي دستجردي 51 ساله هستم. دو 
برادر و يك خواه��ر دارم. كودكي و نوجواني ام را 
در روستاي دس��تجرد اصفهان گذراندم و بعد از 
آن ساكن تهران ش��دم. نوجوان كه بودم جنگ 
تحميلي عليه كشورمان شروع شد و من هم مثل 
خيلي از رزمندگان به عضويت بس��يج درآمده و 
راهي جبهه شدم و به افتخار جانبازي نائل آمدم. 
مثل بسياري از جانبازان چند تركش از آن دوران 
به يادگار در بدنم مانده است. من 18ساله بودم 
كه تش��كيل خانواده دادم. صاحب دو فرزند يك 
دختر و يك پسر شدم. دخترم راهي خانه بخت 
شده  است اما پسرم سه سال قبل و در اوج جواني 
در جريان يك سانحه رانندگي جانش را از دست 
داد. تقريباً 13ساله بودم كه جنگ شروع شد و من 

هم راهي جبهه شدم. 
چطوردرآنسنكمتوانستيدبهجبهه

برويد؟
قبل از اعزام يك ماه را در بس��يج آموزش ديدم 
و بعد راهي شهرس��تان مباركه اصفهان شدم تا 
براي اعزام ثبت ن��ام كنم. آنجا مس��ئوالن اعزام 
شناس��نامه ام را كه ديدند گفتند سن من براي 
اعزام كم است و بايد به خانه برگردم. بعد خودم 
را به پادگان غدير اصفهان رس��اندم تا ش��ايد با 
گذراندن يك دوره ديگر آموزشي موفق به اعزام 
شوم اما آنها هم همان حرف را تكرار كردند. تنها 
راه چاره را مثل خيلي از رزمنده ها دست بردن در 
شناس��نامه ديدم و براي همين تاريخ تولدم را از 
سال 1349 به سال 1344 تغيير دادم، اما هنگام 
ثبت نام دستم رو ش��د و اجازه ندادند اعزام شوم. 
سه روز را در بسيج مباركه اصفهان ماندم و خيلي 
گريه  كردم. وقتي مي ديدم بسيجيان راحت اعزام 
مي شوند و شاهد بدرقه شان بودم با تمام وجود از 
اين جاماندگي مي سوختم. روز سوم وقتي يكي از 
فرماندهان من را ديد كه چقدر ناراحت و گرفته ام 
به  مسئوالن ديگر گفت اين بچه را اين بار همراه 
بقيه رزمنده ها اعزام كنيد اينجا بماند فايده ندارد 
و با اين حال و روزش حقيقتاً دق مي كند. خالصه 

اينچنين بود كه ما هم راهي شديم. 
درس�ن13س�الگيچهدركيازجبهه

داشتيد؟
فقط من نبودم بلكه بچه ه��اي آن زمان با اينكه 
سن كمي داش��تند ولي هر كدام براي خودشان 
قاسم بن الحس��ن و علي اكبري )عليهم الس��الم( 
بودند و درك و فهم الهي خاصي داشتند. با اينكه 
در اوج نوجواني بودند اما عجيب عاشق شهادت 
بودند. البته نه اينكه بي تحقي��ق وارد اين وادي 
عشق شده باشند بلكه به اين درك رسيده بودند. 
اگر سواد كمي داشتند يا فقيرانه زندگي مي كردند 
در عوض سر سفره هايي بزرگ شده بودند كه نان 
حالل بر سر آن بود و در مكتب امام حسين )ع( 
تربيت ش��ده بودند. انقالب دستاوردهاي زيادي 

داشت كه يكي از آن دستاوردها پرورش همين 
نوجوانان و جوان ه��اي مؤمن، متعه��د و وفادار 

بوده و است. 
اولينبارراهيكداممنطقهشديد؟

پادگان 28 صفر س��نندج در اس��تان كردستان 
اولين جايي بود ك��ه رفتيم. در پ��ادگان هر روز 
آموزش مي ديديم ت��ا به تجربي��ات جنگي مان 
افزوده شود. مدتي جزو نيروهاي جايگزين خط 
مقدم بودم. من تك تيرانداز بودم و به لطف خدا 
هدف گيري ام عالي ب��ود. در اعزام اول حدود 45 
روز كردستان بودم سپس 15 روز مرخصي رفتم 
و مجدد به پادگان 28 صفر برگشتم. سه ماه بعد 

هم راهي جبهه جنوب شدم. 
واكنشرزمندههاباديدنيكنوجوان

چهبود؟
نوجوانان زيادي در جبهه بودن��د و رزمنده ها با 
تحسين به همسن و سال هاي من نگاه مي كردند. 
يادم است وقتي به جبهه جنوب وارد شديم وقتي 

با فرماندهان مواجه ش��دم گفتند اين سنش كم 
است بايد به خانه شان برگردد. من دوباره شروع 
به گريه و زاري كردم تا دلشان بسوزد و بگذارند 
بمانم. باالخره گريه هايم كارساز بود و فرماندهان 
اجازه دادند بمانم و قرار شد به عنوان تك تيرانداز 

در عمليات خيبر شركت كنم. 
درهم�انعملي�اتخيبره�ممجروح

شديد؟
بله. روز اول عمليات همراه چند رزمنده داشتيم 
س��نگر مي كنديم كه ناگه��ان يك خمپ��اره به 
س��نگرمان خورد و تركش ه��اي آن خمپاره به 
مچ پا و ران پا و س��رم اصابت كرد و مجروح شدم. 
قدرت ايس��تادن روي پاهايم نداشتم و آن لحظه 
فقط توانس��تم با غلت خوردن و سينه خيز  عقب 
بروم و خودم را به نيروهاي خودي برسانم. هنگام 
اصابت خمپاره يكي از بچه  محل هايم به نام حسن 
حيدري كه هم��راه برادر دوقلويش حس��ين در 
جبهه بود هم زخمي شده بود. همان طور كه خودم 
را عقب مي كشيدم به حسن هم اصرار مي كردم 
دنبالم بيايد اما مي گفت با اصابت تركش پايش به 
شدت زخمي شده است و قادر به حركت نيست. 
صد متر آن طرف تر عراقي ها در حال پيش��روي 
بودند و از ما مي خواستند تسليم شويم. من و دو 
س��ه نفر از بچه ها كه جراحت كمي داشتيم با هر 
سختي كه بود خودمان را عقب كشيديم اما حسن 
و حدود 30 نفر از رزمنده ها كه بيشترشان در حال 
مقاومت بودند اسير دشمن شدند. پشت خاكريز 
خودي حسين برادر دوقلوي حسن وقتي مرا ديد 
سراغ برادر دوقلويش را گرفت. گفتم مجروح شد 

و نتوانست بيايد. محل درگيري را به او نشان دادم 
و گفتم ببين عراقي ها دارند كشان كشان حسن 
را مي برند. ما با چشمان اشكبار ديديم كه حسن 

جلوي چشم ما اسير دشمن شد. 
رويهمرفتهچهمدتسابقهحضوردر

جبههداريد؟
بعد از دوران بهبودي ام هر س��اله يكي دو ماه به 
جبهه مي رفتم. در مجموع 40 ماه در جبهه بودم 
و 20 سال بعد از جنگ بود كه به اصرار دوستان 
براي تش��كيل پرونده جانبازي اق��دام كردم كه 

10درصد جانبازي برايم ثبت شد. 
چهخاطرهايدرذهنتانماندگارشده

است؟
هم��ه آن روزه��ا واقع��اً خاط��ره اس��ت.  من و 
شهيدعبدالحميدحيدري و شهيد احمد فصيحي 
كه بچه مح��ل بوديم در ماووت ع��راق در بخش 
ادوات خمپ��اره 120 انجام وظيف��ه مي كرديم. 
يك روز كه ليست اعزام به خط مقدم خوانده شد 
اسم من و عبدالحميد هم جزو ليست بود. آن روز 
كسالت داشتم و قبل از اعزام خودم را به فرمانده 
رساندم و خواستم اجازه دهد به خاطر كسالتي كه 
دارم در اعزام بعدي كه 10 روز ديگر انجام مي شد 
راهي خط شوم. شهيد احمد فصيحي كه اسمش 
در ليس��ت آن روز نبود حرف هاي ما را ش��نيد و 
خودش را رس��اند و به فرمانده گفت اجازه دهيد 
من جاي حس��ين به خط بروم كه فرمانده قبول 
كرد. خالصه احمد و عبدالحميد و بچه ها را از زير 
قرآن رد كرديم تا اينكه يك ساعت بعد فرمانده 
آمد و گفت بچه ها آماده باشيد بايد به خط مقدم 

برويد. علت را كه س��ؤال كرديم گفت نيروهايي 
كه رفتند يك توپ 130 پشت ماشين خورده و 
اولين نفر احمد فصيحي به شهادت رسيده است. 
احمد همانجايي كه من تعيين كرده بودم نشست 
و س��كوي پرتابش به س��مت ملكوت اعلي شد. 
زماني كه توپ  130 ب��ه تويوتا اصابت كرد احمد 
به ش��هادت  رس��يد و عبدالحميد را موج انفجار 
 گرفت و تا فردا كه حالش  بهتر  شد او را هم خط 
مقدم پيش ما در س��نگري كه بوديم فرستادند. 
پس از ش��هادت احمد، م��ن و عبدالحميد با هم 
در خط مقدم بوديم. به دليل ش��هادت احمد كه 
بچه محل مان بود سنگر من و عبدالحميد را جدا 
كرده بودند كه اگر اتفاقي افتاد براي هر دوي ما 
نيفتد. سه روز قبل از شهادت عبدالحميد قرار بود 
با هم به مرخصي برويم. ما نماز صبح را خوانديم. 
بعد از نماز يك خمپاره به س��نگر عبدالحميد و 
همرزمان مان اصابت كرد و همه مجروح شدند كه 
عبدالحميد در راه انتقال به بيمارستان به شهادت 
رس��يد. پيكر مطهرش را به اصفهان فرستادند و 
من معراج ش��هداي اصفهان رفت��م و دو روز بعد 
در معراج س��ر عبدالحميد را در آغوش گرفتم و 

با او وداع كردم. 
دردورانحضورت�انب�اكدامي�كاز
فرماندهانشاخصجنگديداركرديد

ياخاطرهداريد؟
 يك روز با جانباز شهيد غالمحسين مهدي زاده در 
شهر فاو عراق بوديم. شهيد حاج حسين خرازي 
يك موتور داشت و هميشه در منطقه رفت و آمد 
مي كرد. روزي ك��ه صدام در فاو ش��يميايي زد، 
همه به صورت هايشان ماسك زده بودند ولي من 
ماسك نزده بودم. ماسك داشتم ولي نمي دانم چرا 
نمي زدم. شهيد خرازي كه آن اطراف بود با موتور 
به طرف ما آمد و از موتور پياده شد و آمد سمت 
من و گفت: »تو چرا ماسك نزدي؟« گفتم: »خب 
نزدم ديگه.« حاج حسين يك سيلي به من زد و 
بعد من را در آغوش گرفت و بوسيد و گفت: »من 
را ببخش. به خاطر خودت مي گويم كه شيميايي 
نشوي. اين ماس��ك االن واجب است كه بزني.« 
من هم در جواب حاج حسين گفتم چشم و همان 

لحظه ماسك زدم. 
بهعنوانيكنوجوانچهشيطنتهايي

درجبههميكرديد؟
در فاو بايد هر روز دو نفر ش��هردار مي ش��ديم و 
صبحانه رزمنده ها را آم��اده مي كرديم. هر كس 
شهردار مي شد به او مي گفتند چايي هايت بي مزه 
است. روزي كه ش��هردار بودم براي اينكه حرف 
نش��نوم و يك چاي خوش��مزه ب��ه بچه ها بدهم 
مقداري از ادكلني ك��ه همراهم بود داخل كتري 
چاي ريختم. پيش خود گفتم االن بچه ها مي گويند 
دستت درد نكند احمدي عجب چاي خوشمزه اي 
درست كردي. در جبهه ليوان شيك نبود و همه 
شيشه هاي مربا كه تمام مي ش��د را مي شستيم 
و به جاي ليوان اس��تفاده مي كرديم. آن روز من 
تقريباً 20  ليوان چاي ريختم و سر سفره صبحانه 
بردم كه نان و پنير بود. بچه ها وقتي در چاي شكر 
مي ريختند  چايي كف مي كرد. مي گفتند چرا كف 
كرده است؟ مي گفتم چه مي دانم؟! اصاًل فكرش 
را نمي كردم از ادكلني اس��ت ك��ه داخل چايي 
ريخته ام. خالصه رزمنده ه��ا صبحانه خوردند و 
تمام كه ش��د همگي دل پيچه گرفتند و اوضاع و 
احوالش��ان به هم ريخت. فرمانده مان مرا صدا زد 
و گفت احمدي چه كار كردي؟ موضوع ادكلن را 
گفتم. پرسيد چرا اين كار را كردي؟ كي به تو گفت 
اين كار را بكني؟ گفتم هيچ كس به خدا. منظوري 
نداش��تم فكر كردم چايي خوش عطر مي شود و 
ديگر كسي اعتراض نمي كند. بعد براي تنبيه من 
را مأمور كرد رزمنده هاي مس��موم را با خودرو به 

بيمارستان برسانم. 
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