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از شــهید برایمان بگویید، گویا رابطه نزدیکی با 
شما داشته اند؟

پــدرم 9 فرزند داشــت که ششــمین فرزنــد خانواده 
برادرشهیدم اکبر که در سال 46 به دنیا آمده بود، او دیپلمش 
را گرفت و بعد برای سربازی سپاه رفت، چون عالقه بسیاری 
به ســپاه داشــت، در واقع با توجه به عشق و عالقه ای که به 
والیت داشت برای ســپاه اقدام کرد و مورد گزینش هم قرار 
گرفت. همین باعث شــده بود که عشق و عالقه به نظام هم 

در او تقویت شود.
از نحوه شهادت شهید ناظری اطالع دارید؟

برادرم در 12 آبان سال 66 به اتفاق یک گروه چهل نفره 
از همکاران پاســدار و بســیجی به تعقیب  اشرار و ضدانقالب 
می پردازنــد و در منطقــه صعب العبــور رود ماهی درگیری 
شــدیدی بین آنها رخ می دهد. در این درگیری شــهید اکبر 
زخمی  می شود؛ ابتدا پای چپش تیر می خورد، آن را می بندد 
و پیشروی می کند. بعد پای راستش تیر می خورد که آن را هم 
با چفیه می بندد و خودش را به نزدیکی سنگر  اشرار می رساند، 
تا جایی که تیری در خشاب اسلحه اش نمی ماند، در این لحظه 
بی سیم و اسلحه خود را زیر سنگی پنهان می کند تا از دسترس 
دشمن دور بماند. تیرهای بچه ها هم تمام شده بوده، تمام 40 
نفر شهید آنجا، وقتی تیرهایشان تمام می شود اسلحه شان را 
می شکنند، تا اسلحه سالمی دست دشمن نیفتد و بعد از لحظاتی 
دشمن رزمندگانی که مجروح بودند را با تیر خالصی به شهادت 
می رســاند. شهید اکبر هم یک قرآن داخل جیبش داشت که 
یک تیر به این قرآن خورده بود. اینطور که تیر اول خورده بود 
به قرآن و از قرآن رد شــده و به قلب شهید اکبر خورده بود. 

پیکر برادرم و همرزمانش بعد از سه روز در منطقه پیدا شد.
خبر شهادت برادرتان را چگونه به شما دادند؟

همان روز حاج خانم گفت برو نذری بگیر که من اکبر را 
خواب دیدم. اکبر هم با ما خداحافظی کرده بود که مأموریت 

برود.
بنــده رفتم نان گرفتم و تحویل خانه دادم. رفتم ســپاه. 
بچه ها را بردم که عمویشان را ببینند. بچه ها را که بردم مثل 
همیشه وقتی پیاده شدند ســریع طرف در ورودی رفتند. از 
دژبانی پرســیدم چه خبر؟ نیروهــا آمدند؟ گفت نه! نیامدند. 
گفتم کجا هستند؟ گفت نزدیکی زاهدان، اردوگاه زدند تا فردا 
صبح می آیند. برگشــتم خانه، خانمم گفت که دو نفر از بنیاد 
شــهید آمدند جلوی در. گفتم: چکار داشتند؟ گفت: با تو کار 
داشتند. گفتم: کارشان چی بود؟ گفت: اکبر تیر خورده و حاال 
در بیمارستان است. گفتم: پس باید هرچه زودتر بیمارستان 
بــروم. گفت: نه! به هیچ کس اجازه مالقات نمی دهند. گفتم: 
بچه های ســپاه من را می شناسند، مشکلی ندارد! من خیلی 
داشتم بی قراری می کردم؛ اما مدت زیادی نگذشت که آمدند 

از بنیاد شهید خبر دادند که اخوی شما شهید شده است.
در ادامه گفت و گویی با ابراهیم زینلی، دوست صمیمی شهید 
ناظری، انجام دادیم. وی که اکنون معلم و مدیر دبستان است 
از ابتدای دوران دبیرســتان با شهید همراه و همکالس بوده و 

مسائل بسیاری را از اخالق و رفتار شهید به یاد دارد.
 از اخالق و رفتار شهید ناظری بگویید؟

بدون اغراق شهید ناظری یک انسان متواضع بود. از لحاظ 
فروتنی، ادب، معرفت، دوســت داشتن و از هر نظر من کسی 
را ندیدیم که بتوانم او را با شهید اکبر مقایسه کنم. آنقدر قدر 
و منزلت داشت که هر توجیه و تفسیری که هر کلمه و لفظ 
خوبی که بخواهی می توانی برای شهید اکبر به کار ببری. اهل 
اخالق و مرام بود. یک چهره ای هم داشت که تو دل برو بود، 

یک نورانیتی داشت. 

در بهار سال 2004، برخی رسانه های آمریکایی خبری از حادثه ای درعراق 
منتشر کردند که در آن، گروهی از سربازان آمریکایی در یک بازارِ سبزی فروشی 
به زمین خیز بردند و چیزی نمانده بود به سمت مردم تیراندازی کنند چون 
کودکی عراقی بادمجانی را به ســمت آنها پرتاب کرده بود. سربازان به خیال 
منفجره بودن بادمجان وضعیت جنگی گرفتند و مردم بازار به آنها خندیدند.

سربازان در معرض تهدیدی واقعی نبودند. عراقی ها هنوز بادمجان منفجره ای 
که از زمین ســبز شــود و در گاری ها به فروش برسد اختراع نکرده اند اما آن 
سربازان، از ترسشان نزدیک بود در بازار قتل عامی مرتکب شوند ولی در مقابل 
مردمی که غیر از آنها کســی مورد تهدید نبود، به حال ســربازان خندیدند و 

کمی بعد به خرید سبزیجات ادامه دادند.
چند ســال بعد در حال عبور از پلی بین اردن و فلســطین بودم. سربازان 
 اشــغال گر از ابتدای انتفاضه  دوم در ســال دو هزار کنترل همه گذرگاه های 
سرزمین اشغالی را به دست گرفته بودند. سربازان  اشغال گر، دختران و پسران 
نوجوانانی بودند که ملتی را در رفت و آمد بین کرانه باختری و دنیا از راه اردن 
کنترل می کردند. ملتی شامل پیر و کودک و مادربزرگ هایی با شال های سفید 
و لباس های گلدوزی شده و مردانی با کوفیه و عقال و جوانانی با موهای رنگ 
شده و موهای رنگ نشده و کودکان پر سر و صدای بین صندلی ها و کودکانی 

خوابیده روی دوش ها.
وقتی وارد ســاختمان مرزبانی می شــوی اوراق خود را به سربازان تحویل 
می دهــی و منتظــر می مانی نامت را صدا بزنند و بعــد یا تو را به تحقیق فرا 

می خوانند یا اجازه ورود می دهند.
در آن انتظار، دو مادر بزرگ رو به روی من نشسته بودند و من می توانستم 

صحبت های آنها را بشنوم.
یکی از آن دو به دیگری گفت: »چرا معطلت کرده اند؟ چیز خاصی با خودت 
آورده ای؟« دیگــری گفت: »نه به خدا، فقط با خودم از عمره خرما آورده ام«. 

در ماه رمضان بودیم.
دوســتش پرسید: »خرماها با مغز بادام پر شده اند یا نه؟« پیر زن برگشته 
از عمره مانند کسی که بعد از فراموشی، یک باره چیزی یادش آمده باشد، با 

دست روی پیشانی زد و گفت: »ال اله اال اهلل! خرماها مغزدار هستند!«
خواهرش ضربه ای به او زد. علت معطلی را کشــف کرده بود: »خدا تو را 
ببخشــد، حاال بادام ها را شر می گیرند. فکر می کنند چیزی غیر از خرماها با 
خرمــا آورده ای. فکر می کنند به جای بادام گلوله قاچاق آورده ای و ال حول و 

ال قوه االباهلل! خیلی معطل می مانی ای اِم فالن!«

انقالب که پیروز شد، بچه مذهبی های دانشکده توانبخشی 
دانشــگاه علوم پزشکی ایران، انجمن اسالمی این دانشکده را 
فعال کردند. در آن شــرایط بلبشوی سیاسی در دانشگاه ها و 
جوالن اعضای گروهک های ضدانقالب در دانشکده ها، انجمن 
اسالمی مأمن و پناهگاه مهمی برای فعالیت های دانشجویان 

انقالبی مسلمان بود. 
اما بعد از 31 شهریور 59، کم کم جبهه رفتن اعضای فعال 
انجمن اسالمی دانشکده شروع شد. ابتدا در قالب بسیجی های 
عادی و بعــد در قالب نیروهای امدادگــر. آنوقت میان همه 
دانشــجوهای انقالبی که خود را به عملیات ها می رســاندند، 
نام چهار نفر در تاریخ درخشــان هشت ســال دفاع مقدس 
مایه افتخار و زینت بخش دانشــکده توانبخشی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران شد... 
اولین شهید دانشکده

محمد لطفي زاده بچه جنوب شــهر تهران بود. متولد 21 
خرداد 1340 از همان ســربازان امام خمینی)ره( که در سال 

42 و شروع نهضت اسالمی در گهواره بودند.
از همان سال های ابتدائی دانش آموز درس خوان و باهوشی 
بود. دوره دبســتان را در مدرســه کمال گذراند و برای دوره 

راهنمایی به مدرسه »برهان مجرد« رفت. 
مدرســه برهان مجرد مدرسه ای اسالمی بود و مسئوالن 
آن عالوه  بر مسائل درسی، بر مسائل اعتقادی و تربیتی تاکید 

زیادی داشتند. 
محمد که در خانواده ای سنتی و مذهبی بزرگ شده بود، 
علقه های مذهبی داشت اما در این مدرسه این علقه ها، شکوفا 
شد؛ به طوری که در دوره راهنمایی موفق به کسب مدال در 

رشته حفظ قرآن و همچنین مفاهیم نهج البالغه شد.
از همــان دوره راهنمایی و بعد هم در دوره دبیرســتان 
رفتن به مسجد و حسینیه و کسب فیض از محضر علما جزء 
برنامه های مداومش بود. استفاده از مجالس وعظ و رهنمودهاي 
آیت اهلل بروجردی امام جماعت مســجد نور و سخنرانی های 
آیــت اهلل حاج آقا جواد علم الهدی و همچنین آیت اهلل ســید 
احمد علم الهدی تاثیر زیادی بر شکل گیری شخصیت انقالبی 

او گذاشته بود. 
فعالیت های انقالبی را هم از همان مســجد و حســینیه 
رفتن ها شــروع کرده بود. ســال 1358 در آزمون سراسری 
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ایثار را با تمام وجود معنا کرد

زاده روستاست، روستایی کوچک در زابل. در نوجوانی شیطنت های خودش را دارد، پر انرژی و پر جنب و جوش است؛ اما حد و حدود را 
می داند، اخالقیات برایش در درجه اول اهمیت قرار دارد، با حجب و حیاست و اجازه نمی دهد کسی از او دلخور شود. همه مردم روستا دوستش 
دارند، از بس که مهربان است و کمک کار آنها، حاضر است به خاطر کمک به مردم روستایش پیاده تا روستای مجاور هم برود. شاید هم دعای 

خیر همین مردم او را به اوج رساند، آنقدر که شجاعانه پا در میدان مبارزه با  اشرار بگذارد و جان را تقدیم حضرت حق کند.
صفحه فرهنگ و مقاومت این هفته، میزبان قصه شهید اکبر ناظری است، کسی که محبوب دل همه دوستان و آشنایانش بود و گذشت و 
فداکاری با گوشت و پوستش آمیخته بود و در نهایت هم به باالترین درجه ایثار نائل آمد. شرح خلق و خو و سیره این شهید بزرگوار از زبان 

سردار حاج حسین ناظری برادر بزرگ تر شهید و همچنین دوست گرمابه و گلستان وی، ابراهیم زینلی شنیدنی ست...
سید محمد مشکوهًْ الممالکدر ابتدا حاج حسین از برادر شهیدش برایمان می گوید...

یادبود شهید اکبر ناظری

یادم است که وقتی دبیرستان بودیم، یک خصلت عجیبی 
داشت که اگر چیزی خوشمزه بود و به دهانش مزه می داد و 
از چیزی خوشش می آمد، تنهاخوری نمی کرد، یا به شما هم 
می داد یا خودش هم نمی خورد. اگر جای خوبی می خواســت 
برود، تنها نمی رفت. با اینکه در سال های 62 در زاهدان انواع 
موادمخدر وجود داشــت، نه من و نه شــهید، یک بار هم لب 
به سیگار نزدیم. یعنی با اینکه همه شرایط فراهم بوده است، 

دنبال این مسائل نبودیم. 
همیشه از خدا می گفت، از راه راست صحبت می کرد. یک 
آدم شرم رو هم بود. بار ها می گفتم بیا برویم خانه ما، اما به خاطر 
شرم و کم رویی نمی آمد. می گفت من آنجا راحت نیستم. اما 
من به خانه آنها می رفتم؛ البته جوان بودیم و شیطنت هایی هم 
داشتیم، مثال می پریدیم که دست چه کسی به المپ می خورد.

رفتارش با بقیه چطور بود؟
اخالقش زبانزد بود. در   همان دبیرستان هم همه عاشقش 
بودند. کسی از او بد دل نبود. بعضی ها هستند که وقتی کسی 
کمک می خواهد جواب رد نمی دهند، شهید اکبر از این دسته 

افراد بود. هیچ وقت ســعی نکرد کســی را از خودش ناراحت 
کند یا برخالف میل کســی صحبت کند، در خلق و خویش 
نبود. مثاًل اگر دو تا چای برای سه نفر می آوردند محال بود که 
چای را بخورد و به زور به طرف مقابل می داد. خیلی انســان 
با گذشــتی بود. در هر چیزی که فکر کنی گذشت داشت. به 
همین خاطر پیش مردم هم ارزش و اهمیت باالیی داشــت. 
داخل روســتا که می رفتیم مــردم منتظر بودند که اکبر کی 
می آید، یعنی اینقدر اکبر را دوســت داشــتند که موقعی که 
می آمد همه جمع می شــدند. وقتی من به روستای خودمان 
می رفتم از من کمتر اســتقبال می شد ولی از اکبر نه؛ کسانی 
 به استقبال اکبر می آمدند که سنشان از سن پدر و مادر اکبر 

بیشتر بود. 
چگونه به مردم کمک می کرد؟

هر کمکی که از دستش برمی آمد انجام می داد. نمی گفت 
به من ربطی ندارد، یا این یکی قوم و خویش من نیست. اکبر 
طوری بود که اگر می خواســت صحبت کند مردم به طرفش 
می آمدند. اگر در   همان وضع و بضاعت کمی که داشت و چیزی 
دستش می رسد می گفت ببرید به فالنی هم یک مقدار بدهید 
یا خودش می برد به خانه آن بنده خدا. خانوادگی اینطور بودند 

نان که می پختند برای دیگران می فرستادند. 
خانوادگی اینطوری بودند. در خانه شــان به روی همه باز 
بود و با همه مهربان بودند و همه هم از مهربانی شان خوششان 
می آمد. می گفتند برویم خانه عباس غالمعلی برویم یا برویم و 
پیش مادر حاج حسین بنشینیم تا کمی صحبت کنیم و دلمان 
باز شود نه تنها آدم های فقیر می آمدند بلکه زن خان هم می آمد. 
خانه شان پایگاه بود. خانه شان خانه امید اهالی بود. خانه شان 

خانه کسانی بود که کسی را نداشتند.
بنده این ها را خودم شــاهد بــودم و می دیدم، حتی اکبر 
سرباز هم که بود و خانه نبود، من می رفتم آنجا و سر می زدم. 
از دولت آباد پیاده می رفتم و سر می زدم. بعد از شهادتش هم 
همین طور بوده است. همیشه سر می زدم. دل او هم به من گرم 
بود. ما در   همان حسین آباد قوم و خویش داشتیم که خیلی 
کم به خانه آنها رفته ام، اما خانه شــهید چه قبل از شهادت و 
چه بعد از شهادت بارها رفته ام. چون خانواده شهید برایم فرق 
می کردند و قابل مقایسه با دیگران نبودند. االن هم عضو غیر 
رسمی خانواده شهید هستم و برادرزاده ها و خواهرهای شهید 

مرا عمو و دایی صدا می کنند. 
از کار زیاد برای دیگران خسته نمی شد؟

دیگر دوســت داشــت که این کار ها را بکند. مثاًل وقتی 
می  خواست بیاید زاهدان همسایه ای می گفت این نان ها را هم 
با خودت ببر فالن جا و به فالنی بده، نه نمی گفت. موقعی که 
با هم می آمدیم طرف زاهدان کلی وسایل همراهش بود. همه 
هم مال بقیه بود که می برد و به صاحبانشان می رساند. بقیه با او 
مثل فرزند خودشان رفتار می کردند، مردم او را دوست داشتند. 
روحیه بازی داشت، چطور پدر به پسرش می گوید این کار را 

بــرای من انجام بده، همین طوری با اکبر حرف می زدند. اکبر 
این ها را ببر در خانه فالنی که کس دیگری نیست که ببرد. اکبر 
کار را انجام می داد؛ چه با ماشین چه با دوچرخه و چه پیاده. 

رفاقت شما از چه زمانی آغاز شد؟
از اول دبیرســتان. پایه رفاقت ما هم از مراسم عاشورایی 
که در روســتای دولت آباد اجرا می شد، ریخته شد. حدود 60 
یا 61 آنجا دیدمش بعد که آمدم زاهدان در دبیرســتان امام 
خمینی، آمد پیش من و گفت: من شــما را در مراســم روز 
عاشــورا دیده ام و از همین جا ما با هم دوست شدیم. شهید 
از من چند ســالی بزرگ تر است، فکر کنم شهید اکبر متولد 
1345 اســت و من هم 1348؛ ولی چون شناسنامه شهید را 
دیرتر گرفته بودند با هم همکالس شدیم. ما از اول دبیرستان تا 
 سال چهارم که رفتیم سربازی؛ یعنی چهار سال را ما کاًل با هم 

بودیم. 
بیشــتر اوقات ما با هم بودیم و با هم درس می خواندیم. 
درس شهید هم خوب بود؛ یعنی متوسط به باال. ما رشته اقتصاد 
می خواندیم. دبیرســتان ما رشته علوم تجربی هم داشت ولی 
خوب ما نفهمیدیم و متوجه نشدیم که رشته علوم تجربی هم 
دارد. علوم انسانی  هم داشت که دو شاخه می شد یکی فرهنگ 

و ادب بود و یکی هم اقتصاد بود. 
 روستای دولت آباد چند کیلومتری زابل است؟

روســتای دولت آباد تقریباً در بیســت و چهار کیلومتری 
شهرســتان زابل قرار دارد. ولی به لوتک نزدیک است. فاصله 
دولت آباد تا روســتای حسین آباد که زادگاه شهید اکبر است، 
به گمانم از دو کیلومتر هم کمتر اســت. قباًل کســانی را که 
در حســین آباد از دنیا می رفتند، در روستای دولت آباد دفن 
می کردند، خالصه با هم ارتباط داشتند. در این میان خانواده 

شهید اکبر یک استثنا بود. 
با اینکه وضع مالی شان خوب نبود، هنوز حاج محمد هم 
سر کار نرفته بود و حاج حسین هم تازه در اداره برق مشغول 
کار شده بود، درب خانه شان به روی همه باز بود، همین استکان 
چای که بود، همین تکه نان خشک که بود، با لب پرخنده از 
مهمان پذیرایی می کردند. کسی هم که می آمد حسین آباد، 

اولین جایی که می رفت، همین خانه بود. 
مثاًل طرف مســافر بود، در روســتا هم این طور است که 
شخص با خودش می گوید یک جایی بروم که بتوانم صبحانه 
ولــو یک تکه نانی بخورم، آن وقت همه به او آدرس می دادند 
کــه برو خانه فالنی که آدم دســت و دل باز و خوش صورتی 
است. من خیلی ها را می دیدم که می آمدند آنجا. باور کنید آدم 
فقیری را هم که می دیدند هزاران بار در برابر او، خودشان را خم 
و راست می کردند و نگاه نمی کردند که لباس این مهمان خوب 
نیست، در مقابل آدم های فقیر بیشتر خودشان را می شکستند. 
اینقدر مهربان بودند! در حســین آباد از هر کسی بپرسید که 
کجا مهمان شــود، خانواده شهید را اسم می برند. کسانی که 
در   همان ده زندگی می کردند اگر روزی نمی آمدند و سری به 

 تکیه کالم شهید چه بود؟ 
لبخنــد! هر وقت با او صحبت می کــردی فقط با خنده 
صحبت می کرد و جواب می داد. حرفی هم اگر می گفت، طوری 
عنوان نمی کرد که تو ناراحت بشوی؛ مثاًل ساعت ۷ یا 8 شب 
می گفتیم از خانه حاج حسین برویم به خانه کبری خانم، خواهر 
شهید. اگر نمی خواست بیاید، نمی گفت نه نمی روم و مستقیم 

به قول معروف توی ذوق شما نمی زد. 
در مورد ازدواج هم با هم صحبت می کردید؟ 

بله. برای شهید اکبر خواستگاری هم رفته بودند و بنا بود 
که ازدواج کنند که نشد. خیلی هم همدیگر را دوست داشتند. 

خواب شهید اکبر را هم می بینی؟ 
بنده یک چیزی بگویم که شاید خیلی ها قبول نکنند. اگر 
بر خانواده شــان کوچک ترین اتفاقــی بیفتد، اکبر را در خواب 
می بینم، گاهی اوقات هم قبل از اینکه اتفاقی بیفتد به خوابم 
می آید. بار ها شده که به حاج حسین زنگ زده ام و گفته ام انگار 
یک مشکلی دارید و بعد برای من تعریف کرده اند که چه شده. 
معموالً این طور رفاقت های تنــد و گرم، زود تمام 

می شود، چطور دوستی شما ادامه دار شد؟ 
مــا از دل و جان با هم رفیق بودیــم. این طوری نبود که 
یک دوستی ظاهری باشد. احساس می کردم که اکبر برادرم و 
بهترین دوستم هست. با اینکه خودم چهار برادر دارم. از روزی 
که اکبر شهید شده همیشه موقع قرآن خواندن، یادش هستم، 
این طور نیست که یک دفعه قرآن بخوانم و اسم او فراموشم شود. 

شهید اکبر بعد از خدمت سربازی رفت سپاه؟ 
بله. سپاه رفت، چون خودش خیلی دوست داشت و همیشه 
می گفت من شهید می شوم. جریان سپاه رفتن اکبر هم اینطور 
بود که از اول دوست داشت جبهه برود. اما برادر بزرگ اکبر، 
حاج محمد که حاال از ســرداران سپاه است، جبهه بود، برادر 
دیگر اکبر، حاج اصغر دلش می خواست برود جبهه، از خدایش 
هم بود که جبهه برود؛ اما می گفت پدر و مادرم را چکار کنم، 
همین شد که رفت سپاه. سپاه را به همین دلیل انتخاب کرد 

که برود در عملیات ها شرکت کند. 
رفت ســپاه بعد در یکی از این عملیات ها آنها را محاصره 

می کنند و شهید می شود. 
خبر شهادت اکبر را چه زمانی شنیدید؟

ما یــک فامیل به نام اکبر کندری داشــتیم که فرمانده 
عملیات سپاه بود؛ حاال هم در تهران مشغول به کار است. منزل 
این آقای کندری، حد فاصل خانه حاج حسین و کریم بود، به 
همین خاطر من را بیشتر اوقات می دید و از دوستی من و اکبر 
خبر داشــت. او به من خبر داد. آن موقع من مرخصی بودم و 
روستا رفته بودم، وقتی خبر را شنیدم فوری زاهدان برگشتم. 
تیر خورده بود روی قرآنی که توی جیبش و روی قلبش قرار 

داشت، آن قرآن هم کمی خونی شده بود. 
 من فقط از جنازه صورتش را دیدم. یعنی نمی گذاشتند 
که بیشتر بتوانیم نگاه کنیم. چون جنازه ها یک مقدار مانده بود 
صورتش ورم کرده بود؛ ولی اینطور نبود که شناخته نشود یا 
آن نورانیتش را از دست داده باشد؛ منتها یک مقداری بدنش 

ورم کرده بود. رودماهی هم هوا گرم بود. 
جنازه شهید اکبر را خودم در قبر گذاشتم؛ من رفتم داخل 
لحد و گذاشتمش پایین. من قسمت جلو جنازه را داشتم. آن 
زمان من تازه 18 ســاله شده بودم و آنجا حال غریبی داشتم. 

اکبر، برادرم بود، محرم اسرارم بود.
بخشی از وصیتنامه 

اي مردم مسلمان و مســتضعف ایران به خصوص مردم 
خوب سیستان و بلوچستان، این انقالب را به رهبري امام امت 
ادامه دهید. ما ملت ایران خیلي خون داده ایم که این انقالب به 
پیروزي برسد، نکند که از رهنمودهاي امام عزیزمان سرپیچي 

کنید و امام را تنها بگذارید؛ او نائب امام زمان )عج( است.
نگذارید خون این شــهیدان پایمال شود. ما هر چه خون 
بدهیم انقالبمان پایدار تر مي شود. این آمریکاي خائن با کمک 
منافقین دارند شــاخ و برگ این نهال انقالب را مي ریزند. ما 
نباید بگذاریم که این ابر قدرت ها و واسطه هاي داخلي آنها به 
این انقالب ضرر و زیان برسانند اگر چه همه را بکشند ما باید 
تــا آخرین قطره خونمان را به پــاي این نهال بریزیم و آن را 
آبیاري کرده و رشــدش بدهیم. در زمان امام حسین)ع( امام 
را تنها گذاشتند حاال که امام خمیني راه او را مي رود ما نباید 

او را تنها بگذاریم.
از خانــواده ام مي خواهم که خــط امام را ادامه دهند و از 
برادرانم مي خواهم در صحنه هاي انقالب و بسیج شرکت داشته 
باشند. اگر روزي به شهادت رسیدم ادامه دهنده راه من باشند. 
از برادران و دوســتانم مي خواهم که بعد از من اســلحه را به 
دوش بگیرند و خون خودشان را به پاي درخت اسالم بریزند 
تا درخت اســالم بارور تر گردد. هر کس امام را قبول نداشته 
باشد حق ندارد سر قبر من بیاید و اال به خون تمام شهیدان 

خیانت کرده است. 
پدر و مادرم! ما امروز در زمان امتحان هستیم و باید چه 
در جبهه و چه در پشت جبهه در سنگر مبارزه با ضد انقالب 
و  اشرار، حســین گونه مقاومت کنیم. حسین امروز، خمیني 
اســت. در وجود امام عزیزمان دقت کنید و با شناخت کامل، 

پیرو او باشید.
خواهرانم از شــما مي خواهم که در حفظ حجاب کوشــا 
باشــید. در پایان از پدرم و مادرم که زحمات بسیار زیادي را 
براي من کشیده اند تشکر مي کنم و خود را مدیون شما مي دانم.
از برادران، خواهران و دوستانم درخواست حاللیت دارم. 
خدا همه ما را ببخشــاید اگر شهادت نصیبم شد برایم گریه 

نکنید تا دشمن شاد نشود.
 درود بر خمیني
 اکبر ناظری

خانه شان نمی زدند، روزشان شب نمی شد. باید حتماً می آمدند 
و ده دقیقه پیش ننه می نشستند و یک چای می خوردند. فرقی 
هم نمی کرد! همه می آمدند؛ دختر، پسر، کوچک، بزرگ همه!

پدر شهید اکبر چه خصوصیاتی داشت؟
خانواده شــهید آدم های مظلــوم و صاف و صادق بوده و 
هســتند. پدرش اصاًل صحبت نمی کرد، صدایش در نمی آمد، 
اصاًل صدای هیچ کدامشــان را کسی نمی شنید. یک خانواده 
فوق العاده خوب بودند. او اینقدر مهربانانه و نرم صحبت می کرد 
که اصاًل من ندیدم صدایش را بلند کند. بعضی از این علما را 
می بینی یا مثل من که گوشــم سنگین هست باید گوشت را 
بگیری تا ببینی چه می گوید، اخالق پدر مرحوم شــهید اکبر 
هم همینطور بود. طوری صحبت می کرد که صدایش از صدای 

مخاطبش آرام تر باشد. 
بعد از اینکه اکبر شــهید شد من به مادرش سر می زدم، 
به من می گفت تو برای من بوی اکبر را می دهی. من را خیلی 

دوست داشت. 

4 ستاره 
درخـشـان  

 یادی از شهدای 
 دانشکده توانبخشی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران 

انوشه میرمرعشی 

دانشگاه شرکت کرد و در همان سال موفق به قبولی در رشته 
فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکي ایران شد. 

از همان ترم اول عضو انجمن اسالمی دانشکده شد، اما کمی 
بعد به دلیل فضای مســموم دانشگاه ها و فعالیت های مخرب 
گروهک ها با انقالب فرهنگی دانشگاه تعطیل شد. این درحالی 
بود که ارتباط اعضای انجمن بیرون از دانشگاه باهم برقرار بود. 
به همین دلیل هم با شروع دفاع مقدس، جبهه رفتن های اعضای 

انجمن اسالمی دانشکده شروع شد... 
حدود دو ماهی از فرار بنی صدر از کشور گذشته بود که قرار 

شد یک عملیات مشترک با حضور سپاه و ارتش با نام »شهید 
چمران« در محور عملیاتی حمیدیه - طراح انجام شود؛ عملیاتی 
با هدف انهدام مواضع دشمن در شمال رودخانه کرخه کور 
)کرخه نور( و جلوگیری از پیش دستی ارتش بعث عراق در 

حمله مجدد به اهواز. 
محمد که در آن زمــان در جبهه های جنوب به عنوان 
امدادگــر حضور داشــت، در اولین روز ایــن عملیات )اول 
مرداد 1360( به شــهادت رســید تا اولین شهید دانشکده 

توانبخشی باشد. 
 دومین شهید دانشکده 

کشاورززاده روستای یزدل
»غالمرضا رعیت یزدلی« در یکم بهمن 1336 در روستای 

یزدل شهرستان کاشان به دنیا آمد. مادرش عذرا خانم بانویی 
مومن و خانه دار بود و پدرش نوروز کشاورز.

از کودکی مانند همه فرزندان زحمتکش روســتایی کار 
و درس را بــا هم تجربه کــرد. در ضمن به دلیل علقه های 
مذهبی از همان کودکی موذن و مکبر مسجد روستایشان هم 
بود. روستای یزدل در 15 کیلومتری کاشان بود و برای همین 
شرایط برای درس خواندن غالمرضا تا حدودی فراهم بود. از آنجا 
که باهوش و درس خوان بود، کار کردن و سختی های کشاورزی 

و کارگری خللی در درس خواندن هایش ایجاد نمی کرد. 

ســال 1356 در کنکور سراسری شرکت کرد و در همان 
سال هم در رشته فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی علوم پزشکی 

ایران قبول شد. 
از آنجا که روحیه ای مذهبی داشت و با رژیم پهلوی شدیدا 
مخالف بود، از ابتدای ورود به دانشــگاه عضو انجمن اسالمی 
دانشکده توانبخشی شد. در همان دوران دانشجویی هم در کنار 
درس، به فعالیت های مبارزاتی و انقالبی می پرداخت. با پیروزی 
انقالب اسالمی فعالیت انجمن اسالمی وسیع تر و عمیق تر شد. 
البتــه غالمرضا در همان زمان از روستایشــان هم غافل 
نبود و با تالش او انجمن اسالمی روستای یزدل تاسیس شد. 
با شــروع جنگ، جبهه رفتن های غالمرضا آغاز شد. ابتدا 
به عنوان بســیجی عادی به جبهه های غرب رفت و بعد از آن 
به عنوان امدادگر به جبهه های جنوب. سال 1360 عضو سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی شــد. تا اینکه در جریان عملیات 

فتح لمبین و در تاریخ دوم فروردین 1361 در جاده دزفول - 
شــوش در منطقه دشت عباس بر اثر اصابت گلوله به شهادت 

رسید تا دومین شهید دانشکده باشد.
سومین شهید دانشکده خادم جانبازان بود

»مهدي خداپرست« در سال 1335 در تهران به دنیا آمد. از 
آنجا که پدر و مادری به شدت مذهبی داشت، مانند بقیه خواهر 
و برادرهایش دغدغه دین داشــت. این روحیه مذهبی آنقدر در 
وجــودش پر رنگ بود که تقید زیــادش در انجام فرائض دینی 

موجب شگفتی اطرافیان می شد. 

مهدی بسیار درســخوان بود و همیشه نمرات باالیی در 
درس ها می گرفت. ســال اولی که در کنکور سراسری شرکت 
کرد، در رشته پزشکي ارتش قبول شد و تمام مراحل پذیرش 
را با موفقیت گذراند ولی از آنجا که انگیزه های دینی و انقالبی 
داشت، دوست نداشت در ارتش شاهنشاهی خدمت کند؛ به 
همین دلیل انصراف داد و یکسال دیگر درس خواند تا در سال 
1355 در رشته فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم 

پزشکی قبول شد. 
از همان ابتدای ورود به دانشکده عضو انجمن اسالمی شد 
و در دوره دانشــجویی به همراه دوستانش به شکل مخفیانه 
به تکثیر و پخش اعالمیه هاي حضرت امام)ره( می پرداخت. با 
پیروزی انقالب اسالمی فعالیت های فرهنگی و اعتقادی او در 

دانشکده و حتی در مناطق محروم چند برابر شد. 
دو سال بعد از پیروزي انقالب اسالمي توانست درسش را 

تمام کند و از آنجا که نهاد انقالبی سپاه پاسداران شکل گرفته 
بود، به عضویت این نهاد درآمد. 

با شــروع جنگ، جبهه رفتن های مهدی خداپرســت هم 
شروع شد. اما از آنجا که در رشته فیزیوتراپی درس خوانده بود 
دغدغه زیادی درباره مجروحین جنگ داشت. به همین دلیل 
با کمک دوستانی که از اعضای فعال انجمن اسالمی دانشکده 
توانبخشی بودند، یک کار منسجم را برای رسیدگی به جانبازان 

و کم کردن آالم آنها آغاز کرد. 
در ســال 1361 شمسی به عنوان مسئول امور جانبازان 

سپاه پاسداران منصوب شد. این مسئولیت فعالیتش را برای 
خدمت به جانبازان چند برابر کرد. اوایل ســال 62، برادرش 
هادی در جبهه به شهادت رسید. شهادت هادی شوق او را بر 

حضور در جبهه ها بیشتر کرد. 
با نزدیک شــدن زمان عملیات خیبر برای انجام کارهای 
مربوط به مجروحین عملیات راهی جبهه های جنوب شد. تا 
اینکه در روز 6 اســفند 1362 و در ســومین روز عملیات در 
هنگام نماز صبح با اصابت ترکش بمب به شــهادت رسید، تا 

سومین شهید دانشکده توانبخشی باشد. 
وابستگی موسس »رویان« به دوستان شهیدش 

یکی از دانشجویان انقالبی دانشکده توانبخشی دانشگاه 
علوم پزشــکی که دوســتی عمیقی با سه شهید باال داشت، 
»ســعید کاظمی آشــتیانی« نام داشت. ســال 58 در رشته 
فیزیوتراپی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران قبول شده بود و از 

همان روزهای اول عضو انجمن اسالمی دانشکده شده بود. جبهه 
رفتن هایش هم از همان ماه های ابتدایی شروع جنگ آغاز کرد. 
سال اول با لباس خاکی و از سال های بعد با لباس امدادگری...

دکتر ســعید کاظمی آشــتیانی بعد از شــهادت محمد 
لطفــی زاده و غالمرضا رعیت، در ســال 61 با کمک دو تن از 
دانشجویان مذهبی و انقالبی دانشکده توانبخشی »جهاد گروه 
پزشــکی« را در دانشگاه علوم پزشکی تاسیس کرد. او اعتقاد 
داشــت که عالوه  بر جهاد در جبهه های جنگ باید در صحنه 

علم هم جهاد کرد. 
به همین دلیل یکی از فعالیت های علمی و تحقیقاتی مهم 
دکتر کاظمی آشتیانی و دوستانش در مرکز جهاد دانشگاهی 
علوم پزشــکی، انجــام پژوهش برای درمــان جانبازان دفاع 
مقدس بود. او و همکارانش خود را خادم جانبازان می دانستند 
و به دنبال پیدا کردن راه هایی برای بهبود وضعیت جســمانی 

جانبازان بودند.
گرچه به دلیل جبهه رفتن های متعدد، روند درس خواندن 
وی در سال های دفاع مقدس با کندی پیش رفت اما با اتمام 
جنگ، در سال 1369 مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی خود 
را دریافت کرد. بعد از آن اما در مقطع دکتری در رشته علوم 
تشریح با گرایش »جنین شناسی« دانشگاه تربیت مدرس قبول 
شــد و در سال ۷6 با رتبه ممتاز موفق شد که درجه دکتری 

خود را بگیرد.
نگاه جهادی او به مســئله درمان ناباروری زوجین ایرانی 
باعث شد که به همراه دوستانش موسسه »رویان« را با حداقل 
بودجه و امکانات راه اندازی کند. دکتر کاظمی آشتیانی معتقد 

بود که رئیس رویان خداست و او فقط سرباز اسالم است. 
ایشــان با نبوغ عجیب علمی و همان تفکر جهادی طرح 
اصالح و تکثیر ســلول های بنیادی را در پژوهشگاه رویان به 

مرحله موفقیت رساند. 
دکتر ســعید کاظمی آشــتیانی که در تمام ســال های 
بعد از جنگ همیشــه به یاد دوســتان شــهیدش بود و سر 
زدن به خانواده های آنها جزء برنامه های همیشــگی اش بود؛ 
در 14 دی 1384 با ســکته قلبی از دنیــا رفت. درحالی که 
تنها یکســال قبل از آن به عنوان »چهره ماندگار ســلولهای 
 بنیــادی ایران« انتخاب شــده بــود. چهره مانــدگاری که 

فخر دانشکده توانبخشی شد. 

اگرچه ناراحت شــدم از اینکه روز اِم فالن روی پل و همین طور روز من و 
بقیه به سر نخواهد آمد مگر اینکه سربازان از نیت و اهداف بادام ها و وابستگی 
سیاســی آنها تحقیق کنند، ولی لبخند زدم. دانســتم اسرائیل از باداِم خرما 

می ترسد همان طور که آمریکا از بادمجان.
هر اشــغال گری ترسو اســت و این از باب توهین نیســت بلکه این ترس 
را از باب یک ضرورت اســتراتژیِک ســاختاری مطــرح می کنم؛ ضرورتی که 
هیچ اشغالی، اشغال نخواهد بود مگر به آن.مهاجمان، مهاجم نخواهند بود مگر 
آنکه غریبه باشند و بیگانه. و مردم کشور مورد تجاوز قرار گرفته در هرحالتی 
تعداد و توانشــان از مهاجمان بیشتر است. و آنها در اسارت حاکمانشان قرار 

نمی گیرند مگر به دلیل سوء مدیریتشان بر این تعداد و توان .
آن ها تنها پس از آنکه اشــغال واقع می شود و در حالی که جیغ و فریاد در 
خانه ها و شمشیرها روی گلوها باشد، متوجه پیامد سهل انگاری های روزهای 

امان می شوند.
اشغال، مقاومت را می  آفریند همان  طور که عمل، عکس العمل را. و  اشغال گر 
این را بهتر از هرکسی می  داند؛ زیرا زندگی اش همواره در خطری قریب الوقوع 

است و شکستش فرزند پیروزی و نتیجه حتمی آن.
پس ترس برای  اشــغال گر ترسی است استراتژیک. ترسش حکمتی است 
که نه رهایش می کند و نه ترس، او را رها. و مردم کشــور  اشــغال  شده، غرق 
شدگانی هستند بدون ترس از خیسی و حتی اگر بترسند، ترسی است بی فایده.

ای مردم! شــما بر  اشــغال گرانتان پیروزید بی تردید! و اشغال گران این را 
می دانند و از شما می ترسند بیش از آنکه شما از آن ها.

تنها چیزی که آن ها را نگه می دارد والیان و ستم گرانی از خودتان است و 
ترس هرکدامتان از برادرش، نه از  اشغال گر.

و چطور شکست بخوریم از ارتشی که می ترسد از بادام؟!
* نویسنده و شاعر فلسطینی


