
متولد چه سالي هستيد؟ و چطور شد که نام یزدان 
روی شما گذاشتند؟

من متولد چهارم مرداد سال 1344 هستم و 21 سال بعد 
درس��ت در روز چهارم مرداد سال 1361 به شدت مجروح 
شدم. طوري كه امكان شهادتم در همان روز تولدم بود. اما 
در مورد بخش دوم سؤال تان بايد بگويم كه در خانواده و اقوام 
ما از اس��امي مذهبي مثل علي و حسين و محمد تا دل تان 
بخواهد وجود دارد. اما نمي دانم چطور شد كه مرحوم پدرم 
نام يزدان بخش را برايم انتخاب كرد. اس��م خودش هم كه 
اس��فنديار بود و با توجه به نام دايي ام كه رستم است، من 
يزدان بخش ورپشتي شدم فرزند اس��فنديار و خواهرزاده 

رستم. 
چطور وارد جریان انقالب شدید؟

پدرم راننده كاميون بود و سال 1355 در خرم آباد تصادف 
شديدي كرد و در دادگاه تبرئه  ش��د، اما چون بايد از جنبه 
عمومي حكمش شش ماه زندان مي كشيد، من را پيش يكي 
از هم واليتي ها به نام مرحوم خداداد ورپشتي گذاشت كه 
استاد بنا بود. در واقع مي خواست در نبود خودش خيالش 
از بابت من راحت باش��د. آقاي خداداد يك آدم فوق العاده 
مذهبي و مطمئني ب��ود. تفكرات سياس��ي و انقالبي هم 
داشت. يادم است كه رس��اله حضرت امام را با جلد رساله 
آيت اهلل خويي مي آورد و براي من و ديگر كارگرها مي خواند. 
همين طور براي مان جلسه قرائت سوره انعام مي گذاشت 
كه هر ش��ب در كنار بي��ان احكام برگزار مي ش��د. مرحوم 
خداداد بعدها به جبهه رف��ت و مجروحيت هم پيدا كرد و 
نهايتاً فوت شد. خدا رحمتش كند. اخالق عملي اش روي ما 
تأثير زيادي داشت و ما را هم وارد جريان انقالب كرد. سال 
57 كه پدرم تبرئه و خطر زندان كاًل مرتفع شد، ايشان من 
را همراه خودش با كاميون اين ط��رف و آن طرف مي برد. 
آن زمان ديگر يك انقالبي تمام عيار ش��ده بودم. بحبوحه 
انقالب كه همراه بابا چغندرقند ب��ه كارخانه اي مي برديم، 
گذرمان به روستايي  افتاد كه عمه ام آنجا عروس رفته بود. 
من عكس ش��اه را كه از روي كتاب هايم كن��ده بودم، روي 
برگه نقاشي و كاريكاتورهايي كه مي كشيدم مي چسباندم 
و آنها را ب��ه در و ديوار خانه هاي روس��تا نص��ب مي كردم. 
مردم آن روستا بيشترشان طرفدار شاه بودند. صبح كه آن 
عكس ها را مي ديدند شاكي مي شدند، اما نمي دانستند كار 

چه كسي است. 
از چه سالي به جبهه رفتيد؟

بعد از انقالب در بس��يج فعال بودم و آموزش هاي نظامي را 
هم پشت سر گذاشتم. نهايتاً تابستان سال 61، يك روز كه 
پدرم روي جاده ها بود، برگه رضايتي را نوش��تم و به مادرم 
دادم. خدا را ش��كر ايشان سواد نداش��ت )مي خندد( روي 
برگه نوشتم كه اينجانب مادر فالني رضايت دارم پسرم به 
جبهه برود. بنده خدا مادرم فكر مي كرد قرار است اردو بروم 

و آن را انگشت زد. همراه عليرضا احساني يكی از دوستانم 
رفتيم شهرضا. همان لحظه داشتند براي عمليات رمضان 
نيرو اعزام مي كردند. آنجا آقاي باقري مس��ئوليت داشت. 
برگه رضايت را دادم به ايش��ان. از قبل ه��م كه آموزش ها 
را پشت سرگذاش��ته بوديم. ايشان گفت سريع برويد سوار 
ميني بوس ها ش��ويد. پريديم باال و در پ��ادگان 15 خرداد 
اصفهان لباس فرم گرفتيم. چون در آموزش��ي  بسيار الغر 
و نحيف شده بودم، يكي از كوچك ترين لباس هاي خاكي 
بسيجي را به من دادند. پوشيدم و عصر همان روز از فرودگاه 
شهيد بهشتي رفتيم به اميديه. اهواز زير بمباران بود و اول ما 

را به اميديه فرستادند. 
خانواده چه زماني خبردار شدند که شما به جبهه  

رفته اید؟ 
در دانش��گاه جندي ش��اپور اه��واز نامه ه��اي صلوات��ي 
مي فرستادند. آنجا يك نامه نوشتم و گفتم به جبهه آمده ام. 
از خانواده ه��م حالليت طلبيدم. اولين يگاني كه تقس��يم 
شديم، گروهان شهيد مدني از گردان يا مهدي)عج( از تيپ 
امام حسين)ع( بود. 15 روز منطقه عملياتي رمضان بوديم و 
بعد برگشتيم عقبه و مدتي هم آموزش هاي نظامي را پشت 

سرگذاشتيم. بعد به عمليات محرم ورود كرديم. 
اتفاقًا به تازگي س�الروز عمليات محرم در اواخر 
آب�ان 1361 را پش�ت سرگذاش�ته ایم. ماجراي 
تشييع پيكر همزمان 370 شهيد در اصفهان هم 
که مربوط به همين ایام مي شود. کمي از خاطرات 

این عمليات بگویيد. 
در عمليات محرم من به تيپ قمربني هاشم)ع(  رفتم. اين 

تيپ به تازگي از تيپ امام حسين)ع( منشعب شده بود. دو 
گردان يا مهدي)عج( و يا زهرا)س( ب��ه فرماندهي جانباز 
سردار حاج كريم  نصر داش��ت. رفتيم دهلران و خودمان را 
براي ورود به عمليات آماده كرديم. روز 16 آبان ساعت پنج 
صبح حركت كرديم تا به منطقه مورد نظر برس��يم. قبل از 
حركت گفته بودند هر چه مي توانيد با خودتان مهمات ببريد 
كه موقع شروع عمليات به كارتان مي آيد. من با كش شلوار 
دور فانوسقه ام نارنجك بس��ته بودم. هر كدام يك خشاب 
اضافه كنار خشاب اصلي مان بسته بوديم و جيب هاي مان 
هم پر از جعبه هاي 20 تايي فش��نگ بود. نفري يك گلوله 
آرپي جي هم به دست داشتيم. در يك جايي از مسير شهيد 
عبدالرس��ول جوهري كه پيرمردي بود به من گفت گلوله 
آرپي جي ام را بگير تا نماز صبح بخوانم. من گرفتم و ايشان 
نمازش را خواند. بعد گفتم ح��اال تو آرپي جي را بگير تا من 
نماز بخوانم. هنوز والضالين را نگفته بودم كه ناگهان تيربار 

دشمن شروع كرد زمين و زمان را بهم دوختن. نماز را همانجا 
تمام كردم و به خدا گفتم خودت قبولش كن! )مي خندد( 
خالصه رفتيم جلو و در محاصره دشمن افتاديم. از 6 صبح 
تا 10 صبح در محاصره بوديم. س��مت راس��ت ما رودخانه 
دوئيرج بود و سمت چپ هم نيروهاي دشمن. يك تعدادي 
از نفربرهاي شان هم پشت سرمان را بسته بودند. بچه هاي 
هوانيروز آمدند و نفربرها را زدند. راه پشت سرمان كه باز شد 
دويديم و از مهلكه خارج ش��ديم. من در اين عمليات دوبار 

مجروح شدم. 
یعني بعد از اولين مجروحيت دوباره به عمليات 

برگشتيد؟ ماجراي مجروحيت تان چه بود؟
موقع عقب نشيني ديدم يكي از بچه هاي ترك زبان قشقايي 
كه روي برانكارد بود، گفت: ورپشتي من را ببر. نگذار اسير 
شوم. ايش��ان را روي يك برانكاردي گذاشتم و همراه برادر 
سيد يحيي بحريني دو دسته عقب برانكار را گرفتيم. يك 
گردان از بچه هاي تكاور ارتش هم در گردان ما مأمور شده 
بودند. از دو نفر از اين برادرها خواستم آنها هم سمت جلوي 
برانكارد را بگيرند تا ايش��ان را ببريم. موقع راه مرتب گلوله 
خمپاره و توپ كنارمان مي خورد و هنگام خيز برداشتن، اين 
برادر مجروح فريادش به هوا مي رفت. كمي كه آمديم ناگهان 
ديدم دارم روي هوا تاب مي خ��ورم. نگو گلوله اي كنارمان 
منفجر شده و تركش كوچكي به نخاعم خورده است. موج 
انفجار من را گرفته بود. هركاري مي كردم نمي توانستم از 
جايم بلند شوم. برادر بحريني دس��تش از بازو قطع شده و 
به مويي بند بود. دستش ناخودآگاه باال و پايين مي رفت و 
خونش سرتاپاي من مي پاشيد. كمي كه گذشت ديدم اثر 
اوليه برخورد تركش به نخاعم از بين رفته و مي توانم از جايم 
بلند شوم. اما چون موج گرفتگي داشتم، ناخودآگاه به سمت 
تانك هاي دشمن  دويدم. بچه ها داد مي زدند برگرد برگرد... 
اما من اختيارم دست خودم نبود. يك آن كه به خودم آمدم، 
توانس��تم دور بزنم و رو ب��ه نيروهاي خودي ب��دوم. در راه 
برگشت پيكر شهيد فضل اهلل صالحي از كم  سن و سال های 
گردان را ديدم. من و فض��ل اهلل و چند نفر ديگر از بچه هاي 
كم س��ن و س��ال را اطفال گردان لقب داده بودند. صورت 
فضل اهلل عين ماه مي درخشيد. تيربارهاي تانك هاي دشمن 
حين عقب نشيني بچه ها را مي زدند و هرازگاهي يك نفر از 
همرزمان روي زمين مي افتاد. خالصه به همراه تعدادي از 
بچه ها توانستيم از مهلكه نجات پيدا كنيم و زير يك پلي كه 

در عقبه بود، جمع شويم. 
پس براي درمان به پشت جبهه برنگشتيد؟

نه، زخم تركشي كه به نخاعم خورده بود خيلي عميق نبود. 
به عقب كه برگشتم، من پسرعمه ام را ديدم كه بيسيم چي 
شده است. ايش��ان كمكش را گم كرده بود. از من خواست 
در باقي عمليات به او كمك كنم. مان��دم و در روز 20 آبان 
ماه يك گلوله مس��تقيم تانك خورد كنارم و از كمر و پا به 
شدت مجروح شدم. شهيد اكبر مطهر، معاون گردان، من 
را گذاشت ترك موتور و آورد پشت يكسري تپه هايي كه در 
منطقه بود. آنجا ديدم شهيد حاج سيف اهلل حيدرپور مسئول 
محور دستش تير خورده و با همان وضعيت در منطقه مانده 
است. خالصه من را به بيمارستان شهيد كالنتري انديمشك 
و سپس به بيمارستان قدس اراك بردند و نهايتاً به اصفهان 

منتقل شدم. 
پس نتوانستيد حماس�ه 25 آبان و تشييع 370 

شهيد را از نزدیك ببينيد؟
متأسفانه من آن روزها در بيمارستان بودم. اما بعدها شنيدم 

كه چطور م��ردم اصفهان فقط در همين روز 370 ش��هيد 
را تشييع كرده اند. در عمليات محرم استان اصفهان 700 
ش��هيد داده بود. اما براي اينكه روحيه مردم خراب نشود، 
در يك روز 370 شهيد را تشييع مي كنند و باقي شهدا در 
روزهاي بعدي تشييع شدند. جالب است كه پس از تشييع 
شهدا، باز از اصفهان رزمنده به جبهه اعزام شد. حضرت امام 
هم كه سخنان تاريخي به همين مناسبت بيان كرده بودند، 
به اين حماسه مردم اصفهان اشاره مي كنند. يك نكته ديگر 
را هم عرض كنم كه در عمليات محرم از روستاي قميشلو 
10 نفر شركت كرده بودند. از بين ما حدود هشت نفر مجروح 

شديم و نادعلي احساني هم به شهادت رسيد. 
از س�ال 61 تا س�ال 65 ک�ه مجروحيت ت�ان در 
س�الروز تولدتان بود، همچنان ب�ه جبهه رفت و 

آمد داشتيد؟
بله، حضور داشتم. 61 تا 62 بسيجي بودم و سال 63 پاسدار 
شدم. آذرماه همان س��ال 63 عقد كردم. خانواده برايم زن 
گرفتند كه جبهه نروم اما برعكس شد. خانمم در تمام اين 
س��ال ها همراهم بود و هربار كه مي خواس��تم اعزام شوم، 
ساكم را می بست و بدرقه ام می كرد. س��ال 63 دچار موج 
انفجار شدم كه از اورژانس بيمارستان صحرايي فرار كردم 
و دوان دوان مجدد خودم را به خط مقدم رس��اندم. البته 
دسته خودم نبود و تا همين االن اثرات آن موج گرفتگي هر 
از گاهي سراغم را مي گيرد. از سال 63 تا سال 64 مسئول 
آتشبار خمپاره بودم و در تطبيق آتش كار مي كردم. نهايتاً 
س��ال 65 يكي از دوس��تان گفت كه در منطقه پدافندي 
مجنون نياز مبرمي به راننده ماشين سنگين داريم. تو كه 

پدرت راننده كاميون بود، مي تواني با ماشين سنگين كار 
كني. من هم رفتم به مجنون و مرداد سال 65 آنجا به شدت 

مجروح شدم. 
یعني همان مجروحيت در سالروز تولد؟ ماجرایش 

چه بود؟
بله، در جزي��ره مجنون فاصله خط خودي و دش��من تا 50 
متر هم كاهش پيدا مي كرد. آنج��ا اگر يك متر هم خاكريز 
مي زديم، مي توانستيم جان چند نفر را نجات بدهيم. اما به 
دليل نزديكي خطول دشمن و خودي كار واقعاً سخت بود. 
يادم است يك راننده لودر ش��خصي بود كه وقتي وضعيت 
منطقه را ديد، گفت ششدانگ بهشت مال شما و ششدانگ 
جهنم مال من! رفتم كه رفتم. حتي لودرش را با خودش نبرد. 
در مجنون براي درامان ماندن از گزند گلوله هاي دش��من 
شب ها كار مي كرديم. اما بعثي ها با همان سر و صداي لودر و 
در تاريكي شب با دوشكا و آرپي جي ما را مي زدند. گلوله هاي 
رسام كه به سمتت مي آمد. آدم وحشت مي كرد. چند شب 
آنجا كار كرديم و هر شب امكان شهادت مي رفت. شب چهارم 
مرداد ماه 1365 من يك كمپرسي برداشتم كه چون هنوز 
در منطقه با آن كار نشده بود، سيم پكسلش از شاسي به اتاق 
وصل بود. موقع كار ديدم بيل مكانيك��ي لودر باال نمي آيد. 
برگشتم به معدني كه محل اس��تراحت بود. بچه ها گفتند 
برو اس��تراحت كن. اما خوابم نبرد. رفتم و دوباره كمپرسي 
را روشن كردم. يك صداي انفجاري آمد و سيم بكسل پاره 
شد. شهيد رفيعي آنجا راهنمايي ام مي كرد. در همين لحظه 
بعثي ها با ميني كاتيوشايي كه روي پد گذاشته بودند شروع 
كردند به ما شليك كردن. سه بار پشت ماشين قرار گرفتم و 
هر سه بار با آتش ميني كاتيوشا پايين پريدم. بار آخر گلوله 
طوري خورد كه تمام ماشين و اتاقك راننده سوراخ سوراخ 
شد. آنجا به شدت مجروح شدم. بچه ها من را آوردند پايين. 
يك تركش از گونه چپ به صورتم خورده بود. فك متحركم 
را شكسته و بعد از گوش مياني عبور كرده و زير جمجمه در 
مهره 31 گردني متوقف شده بود. دو امدادگر نوجوان باالي 
سرم مرتب از هم مي پرسيدند: زنده است يا مرده! بعد با چفيه 
دهانم را بستند. اما خونريزي از گونه ام ادامه داشت. بي هوش 
شدم و بار دوم در آمبوالنس چش��م باز كردم. امدادگر آنجا 
فكم را جا انداخت و مجدد از هوش رفتم. اينبار كه چش��م 
باز كردم ديدم يك نفر س��وزن به گونه چپم مي زند. حدس 
زدم بيمارستان شهيد بقايي است. به پرستار گفتم المصب 
بي حسش كن و دوباره از هوش رفتم. اين از هوش رفتن و به 
هوش آمدن ها تا داخل هواپيما و رسيدن به اصفهان ادامه 
داشت. در بيمارستان سپاهان چند بار عمل شدم. يكي براي 
چشمم بود كه ديدش شده بود سه دهم. يك جراحي ديگر 
هم براي تركش جاخوش كرده در مهره گردنم بود كه آنهم 
بعد از چهار س��اعت عمل گفتند به دليل مجاورت با عروق 
اعصاب گردني خارج كردنش خطرناك است. چند روزي در 
بيمارستان بودم. در ايام ماه محرم به خواست خودم برگشتم 
خانه. نمي خواستم مداحي در اين ايام را از دست بدهم. عصر 
روز تاسوعا ساعت سه عصر كه آينه دستم بود، به لخته هاي 
داخل چش��مم نگاه مي كردم. در حالت گاليه مندي به امام 
حسين)ع(  گفتم ما به خاطر شما رفتيم جبهه و حاال مورد 
مالمت دوست و دشمن هستيم. همين طور كه با خودم نجوا 
مي كردم ناگهان ديدم يك نوري به چشم چپم زد و من كه 
مدتي چشمم حتي صفحه ساعتم را نمي ديد، يكباره ديدش 
شفاف شد. شفا يافتم و كمي بعد باز توانستم به جبهه بروم و 

در عمليات كربالي4 و 5 شركت كردم. 
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88498481ارتباط با ما

در جزی�ره مجن�ون فاصل�ه خ�ط خ�ودي 
و دش�من تا 50 متر هم کاهش پي�دا مي کرد. 
آنج�ا اگر ی�ك مت�ر ه�م خاکری�ز مي زدیم، 
مي توانس�تيم جان چند نفر را نجات بدهيم. 
اما به دلي�ل نزدیكي خطول دش�من و خودي 
کار واقع�ًا س�خت ب�ود. دی�ر مي جنبي�دي 
ی�ك گلول�ه رس�ام کارت را تم�ام مي ک�رد

خاطراتي از جبهه هاي دفاع مقدس در گفت وگوي »جوان« با راوی جانباز یزدان بخش ورپشتي

ما بازماندگان 700 شهید اصفهان
 در عملیات محرمیم

   عليرضا محمدي
جانباز ورپش�تي پر روحيه و ش�وخ طبع اس�ت. خودش را یزدان بخش پسر 
اس�فندیار و خواهرزاده رس�تم معرفي مي کن�د. )نام پدرش اس�فندیار و نام 
دایي اش رستم اس�ت( زاده روستاي قمشلو از توابع ش�هررضا با کوله باري از 
خاطرات ش�نيدني از دوران دفاع مقدس. یزدان بخش ورپش�تي مرداد سال 

65 درست در روز تولدش مجروحيت س�ختي پيدا مي کند. خودش مي گوید: 
»امكان داش�ت در روز تولدم و ش�اید در همان ساعت تولد، ش�هيد شوم. اما 
خواست خدا بود که بمانم و روایتگري کنم.« گفت وگوي ما با این جانباز دفاع 
مقدس مروري بر دوران پرشكوهي است که انسان ها از خود مي گذشتند تا از 

کشور و اعتقادات شان دفاع کنند. 
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6637

از باال به پایين
     1-بازجويي – رونويس��ي      2-پايتخت اقتصادي هند – شير بيش��ه – عطش     3-نظرات – سرور رعيت – 
پاسبان قديمي     4-ماسه – واحد اندازه گيري س��رعت هواپيما – هر موجود زنده      5-ابر غليظ با حرفي اضافه 
– در  تداول عامه به آدم گيج مي گويند – تور بزرگ كاهكشي      6-اجازه انتشار روزنامه – نوعي بيماري جلدي     
7-ماندني نيست – توقفگاه ماشين – خالص     8-از ظروف آزمايشگاهي – ضمير غايب – قورباغه- پدر اختراع     
9-قلمه تازه درخت – اشخاص– جاذبه سياحتي مصر     10-توانا و از نام هاي خدا – پايتخت استراليا     11-انتها 
– ماهي خوش خوراك – پراكندن – قوت اليموت     12-مهم ترين روي��داد تاريخي عهد قاجار كه مركزش تبريز 
بود - صوت درد – خط كش  مهندسی     13-جانشين – اسب تندرو- شهر شيشه گران آلمان     14-اعمال عبادي 

حج – حركتي در فوتبال براي تصاحب توپ – نگارخانه     15-شهري در آرژانتين– آدم چوبي كارتوني

   از راست به چپ
    1-مايه حيات – از نواحي ش��مال تهران- م��وش خرما     2-بلدرچي��ن – از صادرات كش��ورمان – گويي     
3-درخت انداز – تاالب- از قديمی ترين و بلندآوازه ترين شهرهای چين كه مقر حكومتی سيزده سلسله پادشاهی 
بود     4-غالف شمشير – جمع منت – سازه آهنی مورد استفاده معماران در ساختمان سازی     5-در نورديدن 
– صلح – عالمت استاندارد بين المللي – ويتامين جدولي      6-برادر – تندرو     7-برف آذري – شاعر و فيلسوف 
هندی برنده نوبل ادبی 1913 – امال     8-ش��نبه عرب زبان – به دنيا آوردن – نو و بازنش��ده – نژاد قش��قايي      
9-شهري در تركيه – از شهرهاي هرمزگان – رشته كوه اروپايي     10-نويس��نده فرانسوي كتاب هاي باباگوريو 
و چرم ساغري – اثر     11-عيد ويتنامي ها – ش��هري در بلژيك – كمان چهره – شكم بند طبي      12-خاموش 
كردن آتش – رود – نام قديم مشكين شهر     13-از هفت س��ين ها – غير ايراني – آلوي كوهي      14-تأمينات 
امروزي – صد و يازده – وسيله بازي قديمي     15-نهر مرزي ايران و عراق در نزديكي شلمچه – محصول كشاورزي 

سرشار از نشاسته – از اقمار مشتری

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط یك بار 
به کار روند.
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پاسخ جدول شماره 6636

جدول کلمات متقاطع

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ا ي ك ي م ت ا ح م ي هـ ا ر ب ا 1

 ش  ش د ا ل گ ن ب  ب ا د ر ز 2

 ت ك  ي د ا و  ا ب و ك  ي ب 3

 ر ا ت  هـ ط  هـ ر ا ب  ك ل س 4

 ا م ا گ  م ي ر ك ت  س ا  ت 5

 ن و ت ا خ  ل ا  ر ا هـ ظ ا  6

 ك  ا ر ا خ  ت ف  هـ ر م س ا 7

 و ك  ا ش ن م  هـ م س و  هـ ر 8

 هـ ش و ن ا  ي ن  د ت ر م  م 9

  ش ا ت ك ب  خ م  هـ د ر پ س 10

 هـ  ل ي  د و ب ا ن  ي ت ا ت 11

 و ي ك  ر د ي هـ  ز پ  ب ي ر 12

 د هـ  ك ي ل ش  س ا و ر  ا ا 13

 س و ر ي و  ن ي ب ج ن ك س  ن 14

 ن د ن ك ف ا و ر ب ا هـ ب هـ ر گ 15

 
 
 

5 6 1
7 1 4

1 5
9 5
3 6 8

2 6 1
5 2

1 7 9
3 9 4

546928713
273165894
891437625
914256378
362781459
785349261
459872136
137694582
628513947

یك ترک�ش از گونه چ�پ به صورت�م خورده 
ب�ود. ف�ك متحرک�م را شكس�ته و بع�د از 
گ�وش ميان�ي عب�ور ک�رده و زی�ر جمجمه 
در مه�ره 31 گردن�ي متوقف ش�ده ب�ود. دو 
امدادگر نوجوان باالي س�رم آمدن�د و مرتب 
از ه�م مي پرس�يدند: زن�ده اس�ت یا م�رده!
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