
زمان انقالب چند سال داشتيد؟ فعاليت جهادي 
يا انقالبي را از چه زماني آغاز كرديد؟

من متولد س��ال 1341 در اصفهان هستم. زمان انقالب 
16سال داشتم، اما قبل از آن به دليل مطالبي كه از ظلم 
رژيم پهلوي شنيده بودم، از شخص شاه خوشم نمي آمد. 
چندباري هم كه به اصفهان س��فر كرد و از مدارس هم 
بازديد كرد، وقتي دانش آموزان را به استقبالش مي بردند، 
من نمي رفتم. سال 56 و 57 هم كه كم كم بحث انقالب 
باال گرفت، مثل خيلي از مردم و نوجوان هاي آن روزها به 

تظاهرات و راهپيمايي ها مي رفتم. 
حضورت�ان در دفاع مق�دس از هم�ان مقطع 

كردستان رقم خورد؟
بله، تابستان 1359 بود كه به مسجد انقالب رفتم، سرپل 
آذر اصفهان ثبت نام كردم. البته چون 18 س��ال به باال را 
براي اعزام به كردستان ثبت نام مي كردند، به شناسنامه ام 
دست بردم و س��نم را كه آن موقع 17 س��ال و خرده اي 
بود، 18 ساله كردم. بعد از ثبت نام اردوي آموزشي از اول 
شهريورماه شروع شد و تا 13 روز ادامه داشت. دو روز هم 
پايان دوره به ما مرخصي دادند و درست 16 شهريورماه به 

سمت سنندج حركت كرديم. 
زماني كه ش�ما ب�راي مقابل�ه با آش�وب هاي 
كردستان اعزام ش�ديد، هنوز جنگ تحميلي 
شروع نشده بود، آن موقع اعزام ها در اصفهان 

نظم و نظام داشت؟
بله يك نظمي به خودش گرفته بود. البته هنوز واحدها 
مثل تيپ و لش��كر و اين چيزها تشكيل نشده بودند، اما 
هركسي كه مي خواس��ت برود و داوطلبانه در كردستان 
حضور پيدا كند، مي دانست كه براي اعزام بايد به كجا برود 

و چطور ثبت نام و مقدماتش را طي كند. 

در سنندج چه كار مي كرديد؟
يك مدتي در دادگاه اين شهر مستقر بوديم و بعد ما را به 
دكل هالتوزان كه در جاده كامياران- س��نندج باالي سر 
روستاي الين بود، فرستادند. اين دكل يك دكل مخابراتي 
بود ك��ه از آن به عن��وان مقري براي بچه هاي پاس��دار و 
بسيجي استفاده مي شد. بنده و چند نفر ديگر از همرزمان 
كه اغلب از بچه هاي اصفهان بوديم، از اين مقر محافظت 
مي كرديم. يك ماه به همين منوال گذشت تا اينكه ما را 
نيروي تأمين جاده اي كردند، يعني بايد در مسير سنندج 
به كامياران حضور پيدا مي كرديم و با تأمين امنيت جاده، 
به مبارزه با ضدانقالب مي پرداختيم. تعقيب و گريز روي 
اين محور كار سخت و خطرناكي بود. ضدانقالب هم اصاًل 

نمي خواست اين جاده را از دست بدهد. 
ماجراي اس�ارت تان هم در همين مأموريت ها 

رقم خورد؟
غروب روز 30 آبان 1359 در حالي كه ح��دود دو ماه از 
شروع جنگ تحميلي مي گذش��ت، من در همين محور 
)جاده( سنندج- كامياران به اسارت ضدانقالب درآمدم. 
آن روز به همراه يك اكيپ از بچه هاي رزمنده از سنندج به 

كامياران رفتيم. كارمان را انجام داديم و بعدازظهر دوباره از 
كامياران حركت كرديم تا به سنندج برگرديم. بين راه يك 
قهوه خانه اي روبه روي دهكده الين بود كه آنجا ايستاديم و 
مقداري غذا خريديم. در حركت مجدد از پاسگاه پنجم رد 
شديم و هنوز به پاسگاه چهارم نرسيده بوديم كه ناگهان 
ديديم يك نفر با آر پي  جي جاده ايس��تاده و به ما ايست 
مي دهد. اتومبيل ما يك سيمرغ بود كه رويش مسلسل 
كاليبر50 نصب شده بود. در آموزش هاي ضدكمين به ما 
گفته بودند كه به هيچ وجه نبايد در كمين ها توقف كنيد. 
راننده ما آقاي ولي اهلل س��نايي به سمت اين نفر رفت كه 
آر پي  جي دستش بود. او هم خودش را به كناري پرت كرد 
و ما با سرعت عبور كرديم، اما همزمان به سمت اتومبيل ما 
تيراندازي شد. اولين كمين را كه رد كرديم حدود 50متر 
آن طرف تر، به كمين دوم رسيديم. اينجا هم به سمت ما 
تيراندازي كردند. بعد در فاصله 40 الي 50 متر آن طرف تر 
مجدد ضدانقالب براي ما كمين س��وم و س��پس كمين 
چهارم را تدارك ديدند. كمين چه��ارم را كه رد كرديم، 
چون سرعت زيادي داشتيم راننده ديگر نتوانست كنترل 
وسيله نقليه را حفظ كند. اين طرف كه مي گرفت خطر 
برخورد با كوه بود و آن طرف هم كه دره. چند بار اين طرف 
و آن طرف شديم تا نهايتاً ماشين ما به ته دره سقوط كرد. 
در تيراندازي هايي كه به شما شد كسي شهيد 

يا مجروح نشد؟
ماشين ما در تيراندازي ها سوراخ سوراخ شده بود، ولي به 
خواست خدا اين گلوله ها به بچه ها برخورد نكرد. فقط آقاي 
طاهري كه كنار راننده بود، دو گلوله به ايشان اصابت كرد. 
ضدانقالب مي خواستند سنايي را كه راننده بود بزنند، اما 
گلوله ها يكي به چانه و ديگري به سرشانه طاهري خورد. 

زخمش عميق نبود فقط جراحتي ايجاد شد. 
در سقوط اتومبيل به دره چه اتفاقي افتاد؟ آيا 

كسي آنجا آسيب ديد؟
وقتي ماش��ين به دره افتاد، آقاي باباي��ي و يكي ديگر از 
همراهان، از ماش��ين پرت ش��دند و روي جاده افتادند و 
ما كه پنج نفر بوديم همراه ماشين به ته دره رفتيم. من و 
آقاي الماسي كه ارتشي و بچه كرمانشاه بود، تقريباً يكجا 
افتاديم. پايين دره نهري بود كه قسمتي از آن پلي نصب 
ش��ده بود. من زير همين پل س��نگر گرفتم. الماسي هم 
خودش را داخل نهر انداخت، طوري كه بيني و دهانش از 
آب بيرون مانده بود و مي توانست نفس بكشد. باقي بچه ها 
كه آقاي مرادي، س��نايي و طاهري بودند، داخل ماشين 
ماندند، اما چون اتومبيل سيمرغ پشتش كاليبر50 نصب 
بود، اين مسلسل باعث شد تا سقف ماشين از كف زمين 
فاصله بگيرد و روي بچه ها له نش��ود و آنها هم توانس��ته 
بودند سريع از داخل كابين ماش��ين خارج شوند. بعدها 
همين بچه ها مي گفتند كه تو را ص��دا زديم و گفتيم بيا 
س��ريع به جاده برگرديم، اما من صداي آنها را نش��نيده 
بودم. آنها از دره خارج ش��ده و به جاده برگش��ته بودند. 

در همين لحظه يك كمپرس��ي خودي از راه می رسد و 
آقاي بابايي كه موقع س��قوط اتومبيل، روي جاده افتاده 
بود را س��وار و باقي بچه ها هم كه از دره باال آمده بودند را 
سوار همين كمپرسي می  كنند. راننده به سرعت حركت 
مي كند و هرچه ضدانقالب به سمت شان شليك مي كند، 

نمي توانند به آنها صدمه اي برسانند و بچه ها به سالمت از 
مهلكه فرار مي كنند. 

سر شما چه باليي آمد؟
ضدانقالب حدود 20 الي 30 نفر بودند. آنها وقتی مي بينند 
كه من به زير پل رفته ام، من را اسيركردند. اما الماسي كه 
داخل نهر بود را نديدند و توانست از دست شان فرار كند. 
به محض اينكه اسير شدم، شروع كردند به كتك زدن. با 
مشت، لگد و قنداق اسلحه حسابي ضرب و شتمم كردند. 
مرتب من را به ديوار پل مي كوبيدند و كتك مي زدند. بعد 
يك نفرشان كاردي را برداشت و از وسط پيشاني ام شروع 
به بريدن پوست سرم كرد. از پيشاني تا پشت سرم را بريدند 
و بيهوش شدم. بعد گويا پوس��ت سرم را از وسط گرفته و 

از دو طرف تا گوش هايم پايين كشيده بودند. سپس براي 
اينكه مطمئن شوند حتماً مي ميرم، شاهرگ دستم را هم 

با سرنيزه بريدند و من را همانجا رها كردند. 
به رغ�م اي�ن مصدوميت ها چطور نج�ات پيدا 

كرديد؟
هوا به شدت سرد بود و برف هم از قبل باريده بود. يادم است 
زماني كه اسير شدم، باران مي آمد. همين سرماي هوا باعث 
شده بود تا خون ها به سرعت لخته شوند و جلوي خونريزي 
تا حد زيادي گرفته شود. من نصف شب به هوش آمدم و 
دوباره از هوش رفتم. حتي يادم است، فكر مي كردم مادرم 
و خواهرم كنارم هستند. در خياالتم به آنها مي گفتم چرا 
كمكم نمي كنيد تا از جايم بلند شوم! يكبار هم سعي كردم 
روي پاهايم بايستم كه نتوانستم و دوباره از هوش رفتم. 
صبح وقتي چشم هايم را باز كردم يك نفر باالي سرم بود. 
از من پرسيد برادر! همرزمانت كجا هستند؟ گفتم چيزي 

يادم نيست و باز از هوش رفتم. اينبار وقتی چشم باز كردم، 
ديدم در يك بيمارستان يا همچين جايي هستم. همان 
برادري كه پايين دره باالي سرم بود، مرتب به من مي گفت 
برادر پاسدار، خدا دشمنانت را بكش��د! نترس ما خودي 
هس��تيم. نترس... بعدها به من گفتند كه تا 24 س��اعت 
بي هوش و در بيمارستان توحيد سنندج دو هفته بستري 
بودم. حالم كه كمي بهتر ش��د، من را به اصفهان منتقل 

كردند و آنجا هم مدتي بستري بودم. 
مس�لمًا ضدانقالب با چنين عمل وحشيانه اي 
قصد داشتند شما را بترسانند؟ اين اتفاق باعث 

نشد كه ديگر به جبهه نرويد؟
نه اصاًل اجازه ندادم اين اتفاق باعث ش��ود ديگر به جبهه 

نروم. ما شوق شهادت داشتيم و آگاهانه قدم به مسيري 
گذاش��ته بوديم كه انتهاي��ش جانبازي و ش��هادت بود. 
اگر مي خواس��تيم از اين چيزها بترس��يم اصاًل به جبهه 
نمي رفتيم. جبهه كردستان چنين صحنه هايي را زياد به 
خود ديده است، اما بچه ها به رغم همه سختي ها ايستادند 
و از خاك مان دفاع كردند. من بعد از اينكه بهتر شدم، اينبار 
به جبهه جنوب اعزام و مدت ه��ا در جبهه هاي مختلف 
دفاع مقدس حاضر بودم. اين را هم اضافه كنم كه س��ال 
1360 به عضويت س��پاه درآمدم و از آن زمان به بعد به 

عنوان پاسدار به جبهه مي رفتم. 
متوجه شديد چه كسي شما را نجات داده بود؟

تا همين دو سه سال پيش نمي دانس��تم آن رزمنده چه 
كس��ي بود تا اينكه به صورت اتفاقي ايشان را پيدا كردم. 
دكتر نريماني يك��ي از رزمنده هاي اصفهان��ي بود كه به 
همراه شهيدان اكبر جزي و عباس كاظمي من را پيدا كرده 
بودند. شهيدان جزي و كاظمي بعدها در دفاع مقدس به 

شهادت رسيدند. 
آقاي نريماني را چطور پيدا كرديد؟

چند س��ال پيش كه از رزمنده هاي حاضر در كردستان 
دعوت كرده بودند در يك جمع خودماني خاطرات شان 
را بيان كنند، من هم حضور داشتم. اين جمع در پادگان 
غدير اصفهان گرده��م آمده بودند. آنج��ا ماجراي نحوه 
اسارت، ش��كنجه و بريده شدن پوست س��رم را تعريف 
كردم و پايان صحبت هايم گفتم، نمي دانم چه كسي من 
را نجات داد. همان لحظه يك نفر از جمع بلند شد و گفت 
من بودم! آقاي دكتر نريماني. شماره يكديگر را گرفتيم و 
از آن تاريخ تا االن در ارتباط هستيم و ايشان از دوستان 

خوب بنده شده اند. 
روايت دكتر نريمان�ي از اتفاقي كه براي ش�ما 

افتاد، چه بود؟
آقاي نريماني تعريف كردند كه آن شب )30 آبان 1359( 
ايش��ان به همراه ش��هيدان جزي و كاظمي كمي بعد از 
درگيري ما با ضدانقالب به محلي مي رسند كه اتومبيل 
ما به دره سقوط كرده بود. البته آنها ما را نمي بينند. فقط 
صداي تيراندازي را مي شنوند و تصميم مي گيرند  همانجا 
توقف كنند تا هوا روشن شود. داخل ماشين مي خوابند و 
صبح كه براي نماز از خواب بيدار مي شوند، مي بينند انگار 
ته دره رد خون ديده مي شود. كنجكاو مي شوند و به پايين 
دره مي آيند. ناگهان من را مي بينند كه پوست سرم از وسط 
بريده شده و تا گوش هايم پايين آمده است. آقاي نريماني 
مي گفت هيبت شما در آن شكل و شمايل براي ما بسيار 
عجيب آمد. باالي سرت كه رس��يديم در كمال تعجيب 
ديديم كه هنوز زنده  هستيد. بعد به سرعت شما را از جاده 
باال آورديم و با اتومبيل مان به سنندج و بيمارستان توحيد 
رسانديم. ايشان مي گفت تا سال ها به ياد شما مي افتادم، 
اما نمي دانستم زنده هستيد يا نه تا اينكه اتفاقي شما را در 

جلسه شب خاطره پادگان غدير اصفهان ديدم. 
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88498481ارتباط با ما

گفت و گوي »جوان« با جانبازي كه
پوست سرش را گروهك هاي جدايي طلب كردستان بريدند

مالقات با اسالف داعش
در محور سنندج -كامياران!

وقتی ضدانق�الب مي بيند كه من ب�ه زير پل 
رفته ام، اس�يرم می كنند، اما آقاي الماسي را 
كه داخل نهر بود نديدند. به محض اينكه اسير 
شدم شروع كردند به كتك زدن. با مشت، لگد 
و قنداق اسلحه حسابي ضرب و شتمم كردند

آق�اي نريمان�ي مي گفت با ن�وع مجروحيتي 
كه داشتي هيبت ش�ما براي ما بسيار عجيب 
ب�ود. ب�االي س�رت ك�ه رس�يديم در كمال 
تعجيب ديديم هنوز زنده اي. بعد به س�رعت 
ش�ما را از جاده باال آورديم و ب�ا اتومبيل مان 
به س�نندج و بيمارس�تان توحيد رس�انديم

   عليرضا محمدي
برخي از وقايع دفاع مقدس آنقدر عجيب است كه اگر با مستنداتش رو به رو نشوي، شايد فكر كني دس�تي در كار بوده تا چنين ماجرايي را داستان وار به رشته 
تحرير درآورند. نظير چنين اتفاقي براي جانباز مرتضي مهاجري از رزمندگان دوران دفاع مقدس افتاده است. او كه در سن 17سالگي براي مقابله با آشوب هاي 
كردستان به آنجا اعزام شده بود، در جاده سنندج به كامياران به اسارت ضدانقالب درمي آيد و آنها با كندن پوست سرش به خيال اينكه مهاجري را به شهادت 
رسانده اند، رهايش مي كنند. رفتار ضدانقالب با اين رزمنده دفاع مقدس ما را ياد اعمالي مي اندازد كه سال ها بعد از داعشي ها شاهد بوديم. در واقع كج باوري ها 
و تندروي ها در هر زماني، امكان تولد مجدد گروه هايي را مي دهد كه مي توانند دست به هر عمل شنيعي بزنند. آن روز وقتي ضدانقالب، مهاجري را رها مي كند 
از مرگ او اطمينان داشتند، اما دست تقدير روزگار باعث نجات جان اين رزمنده نوجوان مي شود و اكنون او در گفت و گو با ما، راوي ماجراي عجيبي مي شود كه 

در اواخر آبان 1359 بر او گذشته است. 
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پاسخ جدول شماره 6620

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6621

از باال به پايين
   1- مشايعت- ملكه مصر    2- چهارمين ساخته ده نمكي- يار همايون- خشك مزاج    3- شيره انگور- بيابان- 
گودال- يك بر روي يك    4- اما- اس��كي مارپيچ- انته��ا    5- نام قديم ويتنام- بي حيا و بي ش��رم- ني لبك    
ً  به معني بسيار مش��تاق و آرزومند است- نشانه- س��رور رعيت    7- بيماري در خود ماندگي- نوشيدني  6- مجازا
حيات بخش- كمانگير معروف    8- عنصر شيميايي- باالترين رنگ- درخت زرتشتيان- مساوي    9- از فرزندان 
نوح- تاقچه اي در ديوار- س��اغر؛ پياله    10- فرش��ته موكل بر مهرو محبت- مدرك- زانوي در    11- شهر روي 
آب ايتاليا- از شهرهاي استان س��منان- زمين ورزش بوكس    12- فيلم ابوالفضل جليلي- شست وشوي با عجله 
وسرسري- از عناصر اربعه    13- خاك كوزه گري- از طوايف ساكن در غرب كشور- نوعي ماهي خزري- قاچ نشده

   14- از شهرهاي استان فارس- برناگر دل پير- نوعي تصويربرداري پزشكي    15- نوع حكومت كشور استراليا- 
آسايش و آسودگي

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع
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15                

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ب ا ن ي م  ي ت م ا ل س ق ا چ 1

 ا  س و ج م  ر و ن ا  م ي ك 2

 د ا  ن ل ر ا  س گ ر ن  ل م 3

 ا ش ن  هـ د هـ ع  ل و ي س  هـ 4

 م ت ا م  هـ ت ي ل  س ا ر هـ  5

 ز ي ر ب ت  ز ا ك ر  م ا م د 6

 م  و ي ز ت ا ل  هـ س  ن ا ر 7

 ي ب  ت ا ك ز  م ا ي خ  ي و 8

 ن ي ع  ر د  ر ا و ن ا خ  ا 9

 ي د م ك  ي ن هـ ر  هـ د ن ن ز 10

  ق ا ي س  م ا د ك  م ا م هـ 11

 ح  ل ا هـ ن  ن و ل م  س ي ق 12

 ج ك  ر ت ي ل  ش ا ر گ  ن ر 13

 ج ر د  ا م ر ف  غ ي ت س  ا 14

 ي م ر گ ر ا ز ا ب  ي ر ا گ ن 15

 

2 6
61  83

72 
173

4 27
468

95
5219

6372

3 8 2 1 5 4 9 6 7
6 1 5 7 8 9 4 2 3
4 9 7 6 2 3 5 8 1
1 7 3 8 9 6 2 5 4
8 5 6 4 1 2 3 7 9
2 4 9 3 7 5 6 1 8
7 3 4 2 6 1 8 9 5
5 2 1 9 4 8 7 3 6
9 6 8 5 3 7 1 4 2

   از راست به چپ
  1� راز فاش شده- زلزله سنج    2- امضا- از جانوراني كه نسلشان منقرض شده است    3- چهره- متاع- پارچه 
روبالشي- سرما    4- كوه سيمرغ- موشواره رايانه- درخت انگور    5- پرنده شكاري كوچك تر از باز- صمغ درخت 
گون- بين سر و تنه    6- اولين شهيد اسالم- فدراس��يون بين المللي دو و ميداني- وسط تابستان    7- تشويش 
و اضطراب- ميوه پرخاصيت- بوي رطوبت    8- زيرپا مانده- پوست دباغي ش��ده- پشتيبان- بدي    9- دريا- از 
بت ها- درختي با شكوفه هاي معطر    10- چراغ خوراك پزي نفتي- بهشت شداد- اتحاديه فوتبال اروپا    11- خبر- 
همداستان سالمان- خداي هندوها    12- اجاق گاز- روشن- سدي در تهران    13- زمين شوي- قليه پوتي- اسمي 
دخترانه، در زبان عبري به معني خورشيد است- عالمت مفعول    14- گناهي نابخشودني كه متأسفانه قبح آن در 

جامعه شكسته شده است- كينه توزي    15- رمان سامرست موام، نويسنده بنام انگليسي- افتتاح


