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یک توئيت

دستم را بدون بیهوشیقطعکردند...

۹

خاطرات دکتر حسین سلطانی ،آزاده دفاع مقدس از کنار رود اروند تا ا ردوگاه شماره 11تکریت

رسانه های جهان

تــی آر ت ــی :طی
هفتماه نخست
ســال ( 2022از
دی  1400تا
تیر226 )1401
هـــــــزار و 435
شهروند ایرانی به استان وان ترکیه
سفرکردهاند.استانوانترکیهبهدلیل
قرارگرفتن در مرز و با آثــار تاریخی و
طبیعی و امکانات رفاهی و گردشگری
خودهمهسالهمیزبانهزارانگردشگر
خارجی از جمله شهروندان ایرانی
است.اغلبگردشگرانایرانیکهبهوان
سفر میکنند با استفاده از پایانه مرزی
«کاپیکوی»واردترکیهمیشوند.ارول
اوسلو،مدیرادارهفرهنگوگردشگری
استان وان در گفتوگو با خبرگزاری
آناتولی با بیان اینکه طی سالهای
اخیر ایــن استان رشــد زیــادی از نظر
صنعت گردشگری داشته است ،اظهار
کــرد :در بیشتر ایــام سال بیش از 95
درصد ظرفیت هتلهای وان پر است و
گردشگران را میتوان در چهار گوشه
شهردید.
نیویورک تایمز:
بـــــازرســـــان در
ایـــــاالت متحده
مــیگــویــنــد ،در
برنامههای دولتی
کمک به کووید،
تقلبهای زیادی صورت گرفته است
و اکنون دادستانها در حال رسیدگی
به کلی پرونده کالهبرداری در این
زمینه هستند .از آ نجــایــی که این
ویــروس مشاغل مختلفی را تعطیل
کــرد و باعث بیکاری تعداد زیــادی
از مــردم شــد ،دولــت در طر حهایی
کمکهای مالی را با هدف کمک به
بیکاران و تقویت اقتصاد ارائه کرد؛
اما آن دالرها گاهی با نظارت کم داده
شده است وحتی صدها نفر نیز اصال
وجــود خارجی نداشتند؛موضوعی
کـــه امــــــروز یــکــی از بــزرگتــریــن
کالهبردار یها در تاریخ آمریکا را
رقم زده است .میلیاردها دالر توسط
هزاران نفر گرفته شده که صالحیت
دریافت کمک نداشتند؛ برای نمونه
یک فرد عادی که به فعالیت مجرمانه
خود در یوتیوب میبالید.

صادق غفوریان-انگشتانش سیاه شده ،دستش
از عفونت به سوزش افتاده و بوی نامطبوع چرک
و عفونت ،زندانبانها را مجبور میکند ،کاری
برایش انجام دهند .در بیمارستان شهر کوت،
بدوناینکهبیهوششود،برایهمیشهبادستش
خداحافظیمیکند....
گفتهها و ناگفتههای عملیات کربالی 4همچنان
شنیدنی و خواندنی است .امروز  26مرداد به
مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن با دکتر
حسینسلطانی،رزمندهکربالی 4ازلشکر5نصر
و آزاده دفاع مقدس همکالم شدیم .خاطرات او
را از کنار رود اروند تا اردوگاه شماره  11تکریت
مرورمیکنیم.
▪ 18سالهبودمکهاسیرشدم

پاییز سال 65و دومین اعزامم به عنوان بسیجی به
جبهه بود و  18سال داشتم .پس از اعزام به جبهه
جنوب ،در اروندکنار مستقر و مشغول فراگیری
آموزشها از جمله غواصی شدیم .غواصی را از
اینجهتفرامیگرفتیمکهعملیاتپیشرویعنی
کربالی ،4عملیاتی آبی خاکی بود و برای ما که
در گروهان اطالعات عملیات و خطشکن بودیم،
الزمهاش آشنایی با غواصی برای عبور از آب بود.
حدود دو ماه این دوره آموزش به طول انجامید که
پسازآنباپوششهایخاصترابریبهدژخرمشهر
منتقل و از آنجا هم برای انجام عملیات کربالی4
عازممنطقهشلمچهشدیم.ماقراربودجزیرهبوارین
رابگیریمودرآنمستقرشویم.بعدازظهرروزسومیا
چهارم دی به سمت خط حرکت کردیم و مسیر هم

گذاشته بودند به طوری که استفاده از سالحها را
مشکل میکرد .مثال آرپیجیزن باید روی دوش
فرددیگریقرارمیگرفتتابتواندآنراشلیککند.
▪گلولهاولبهپایمخورد

درنهرخینهموضعیتبههمینگونهبود؛بهعالوه
این که تیربارهای دشمن هم در فاصلههای کم از
یکدیگر مستقر شده بودند و شکستن خط را برای
ما خیلی پیچیده و سخت کرده بود .اما با تمام این
سختیها با رشادتها و ایثار همرزمانم که بخشی
از آنهــا مجروح شدند و تعدادی هم به شهادت
رسیدند ،گروهان ما وارد جزیره شد و توانستیم
موقعیتتعیینشدهرادراختیاربگیریموپاکسازی
کنیم که در همین اثنا گلولهای به ران پایم اصابت
کرد و چون به استخوان نرسیده بود ،توانستم بلند
شوموادامهدهم.ازطرفیچونلباسغواصیبهتن
داشتم،خونریزیزیادبهچشمنمیآمد.
▪دوبارههدفرگبارشدم

آنجابایدماصبرمیکردیمکهبقیهگردانبهخط
ملحق شوند و اقدام به پیشروی کنیم .اما شرایط
کار سخت بود و من با رگبار مجدد گلوله به دست
و پاهایم ،مجروحیتم جدیتر شد .در آن موقعیت
ارتباطمبابیسیمچیهمقطعشدهبودوهمچنان
باید منتظر میماندم که بقیه گــردان به خط ما
ملحق شوند که البته گروهانهای دیگر هیچ
گاه به خط ما نرسیدند؛ بعدها متوجه شدیم که
گروهانهایدیگرنتوانستهبودندپیشرویکنندو
اینباعثشدبعثیهابهموقعیتاولشاندرجزیره

وقتی باالی سرم رسیدند ،یک تیر هم شلیک کردند که به
نقطهای دیگر از دستم خورد و شرایط دستم را بدتر کرد.
من که از این لحظه اسارتم آغاز شده بود...
طوریبودکهبینخاکریزماوآنهامدامخمپارهها
فرود میآمد که آنجا تعدادی از همرزمانم مجروح
شدند .ما به خط رسیدیم و به دلیل آبی و خاکی
بــودن ،شرایط سخت و خاصی در آنجــا حاکم
بود .برای نمونه سیم خاردارهای حلقوی و موانع
خورشیدی شکل فـــراوان در آب و خشکی کار
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بوارینبرگردندوگروهانمارامحاصرهکنند.
▪گروهاناسیرشدومنفرارکردم

نهایتا صبح فـــردای ایــن محاصره تــعــدادی از
همرزمانم به اســارت درآمدند و من توانستم به
سختیوبااحتیاطخیلیزیاد،ازخاکریزعبورکنم

و خود را به نهر خین برسانم .هنگام گذر از نهر و
زمانی که آن سو از نهر خارج شدم ،به سنگر کمین
دشمنبرخوردمکهدونیرویبعثیکهسنگرشان
خراب شده بود ،با فاصله از سنگر نشسته بودند.
توانستمبازحمتزیادوباحالتسینهخیزخودمرا
بهداخلهمانسنگرنیمهخراببرسانم.
▪بهطرفمشلیککردند

صبح زود روز بعد ،صدای پایشان را شنیدم که به
طرفم میآمدند .آنها از طریق مسیر سینهخیز،
توانستند پیدایم کنند .وقتی باالی سرم رسیدند،
یک تیر هم شلیک کردند که به نقطهای دیگر از
دستم خورد و شرایط دستم را بدتر کرد .من که از
این لحظه اسارتم آغاز شده بود ،از نظر جسمی هم
شرایطمچندانمساعدنبود.
▪سوارجیپشدیم

وقتنمازصبحبود،ازآنهاخواستمنمازمرابخوانم،
موافقتکردندوباوسایلیکههمراهداشتند،دستم
را پانسمان کردند .سوار بر خودروی جیپ شدیم
و یک نفر مسلح را کنارم گذاشتند و به سمت پشت
خط حرکت کردیم .به قرارگاه لشکر رسیدیم که
آنجــا دونفر از همرزمانم را دیــدم و به هم ملحق
شدیم .البته در این میان ،برخوردهای خشن و
ضرب و شتم هم بود که خب طبیعتا اینها بخشی
ازاسارتاست.
▪ازحالرفتم

شبهنگامشدوازآنجامارابهسمتبصرهبردند؛
آن جا بود که تعداد دیگری از دوستان و همرزمانم
را دیــدم .در ضمن آنجــا پانسمان دستم را هم
باز کردند که خونریزی شدیدی به راه افتاد و از
حال رفتم .به هرحال روز بعد از آن برای دریافت
اطالعات هویتی ،ما را به مقر استخبارات در بغداد
بردند و با ورودمان به آنجا «پذیرایی!» به شدت
سختی نیز از ما کردند .سپس من و چند نفر دیگر
را که خونریزی و جراحت داشتیم ،به بیمارستان
منتقل کردند که بــرای جراحتهای دســت و
پاهایم دو روز آن جا بودم.
▪درالرشیدانگشتانمسیاهشد

ماچندنفرراپسازدوروزبهپادگان«الرشید»بغداد
منتقل کردند .آنجــا حــدود  20روز از پانسمان

حسین در آن روز که به وطن بازگشت

و چرک خشککن خبری نبود تا این که دستم
به عفونت و چرک افتاد و بوی نامطبوعی هم به
وجود آورده بود و دوستانم مدام به بعثیها بابت
این موضوع تذکر میدادند اما آنها کاری انجام
نمیدادند.
▪برایهمیشهبادستمخداحافظیکردم

سرانجام پس از اعتراض زیاد دوستانم ،یک روز
آمبوالنس آوردند و معاینهام کردند .البته چه فایده
کهدیگردیرشدهوانگشتانمسیاهشدهبود.تصمیم
گرفتند من را به بیمارستانی در شهر کوت منتقل
کنندودربیمارستاندستمرابدونبیهوشیباتیغ
جراحیازقسمتمچقطعکردند.
▪غماسفندیار

درهمینبیمارستان،یکیازدوستانرزمندهبهنام
اسفندیارکهاهلشمالبودوبهعلتاصابتترکش
وقطعنخاع،هیچ حرکتینداشت،بهشهادترسید
و تا همین امروز هرگاه ،او را به یاد مـیآورم ،غمی
سراغممیآید.ماجراازاینقراربودکهاوراهرروزیا
یکروزدرمیانبراینظافتوشستوشوبهحیاط
میبردندوبهطرزغیرمعمولیمیشستند.
▪اسفندیارگفت:دیگربرنمیگردم

تصور کنید در هــوای ســرد دی مــاه و در محوطه
باز ،با پودر لباسشویی و آب سرد او را شستوشو

میدادند.اسفندیارکهخیلیهمضعیفشدهبود،
یکروز به من گفت« :حسین جان ،اگر من را امروز
برای شستوشو ببرند دیگر برنخواهم گشت ».او
حالشمساعدنبودومنشرایطاورابهبیمارستانو
کسانیکهآنجابودندانتقالدادمامامتاسفانههیچ
اهمیتی به این موضوع ندادند و دقیقا او همان روز
پسازشستوشوحالشبدشدوبهشهادترسید.
▪استقبالدراردوگاه شماره 11تکریت

چند روزی گذشت تا این که به پادگان الرشید
برگشتیم و از آنجا هم به اردوگــاه اصلی دوران
اسارتبردند کهنامشاردوگاه شماره 11تکریت
بود و تا پایان دوره چهارساله اسارت در آنجا بودم.
هیچوقتازخاطرمنمیرودوقتیکهبهآناردوگاه
وارد شدیم ،با وسایل متعارف و غیرمتعارف ،از ما
استقبال سخت و وحشیانهای شد.
▪پزشکشدم

 7شهریور 69به وطن عزیزم بازگشتم و در سال
 70با شرکت در کنکور و قبولی در دانشگاه دولتی
تحصیل را شــروع کــردم و امــروز به عنوان پزشک
عمومیمشغولبهکارهستم.طبیعتابهدلیلنقص
عضو ،پذیرش در بسیاری از تخصصهای پزشکی
برایمامکانپذیرنیستومواردیهمکهمیتوانستم
برومموردعالقهامنبود.به لطف حق ،دو فرزند دارم
که هر دو ،دانشجوی پزشکی هستند. ...

