
ایران در 27 تیر 1367، قطعنامه 598 شورای امنیت 
سازمان ملل متحد را پذیرفت و به این ترتیب شعله های 
طوالنی ترین جنگ متعارف قرن بیستم به خاموشی 
گرایید. آنچه بر جا ماند، براساس آمارهای رسمی 
یک میلیون کشته از دو طرف و بیش از 1190میلیارد دالر خسارت بود. 
مدتی بعد رزمندگان از جبهه ها بازگشتند و ایران روی آرامش به خود 
دید. آخرین جنگ هایی که در حافظه تاریخی  ما ایرانیان مانده بود، با 
جنگ کالسیکی که 8 سال سایه شوم خود را بر سرزمینمان گسترده بود، 
تفاوتی از زمین تا آسمان داشت و از آنچه این جنگ در چند دهه آینده 
قرار است آوارمان کند، هیچ تصوری نداشتیم. نمی دانستیم داغ شهدای 
جنگ تا نزدیک به 4 دهه بعد از پایان همچنان تازه می ماند و بقایای 
پیکرشان را همچنان تا خاکی که در آن آرام می گیرند باید بدرقه کنیم 
و نیز نمی دانستیم چه خواهد گذشت بر آنها که جان از میدان جنگ به 
در برده اند و به قیمت حفظ این خاک بخشی از پیکر خود و سالمت 
جسم و روانشان را میان خون و آتش به جا گذاشته اند. با پایان هفته 
دفاع مقدس به میان جانبازان اداره کننده موزه صلح تهران رفته ایم تا از 
آنها نه از خاطرات جنگ که از حال و روز فعلی شان بپرسیم. باوجود 
ناتوانی و دردی که هر روز بیشتر می شود و گاهی رد پای پلید خود را 
بر سالمت فرزندانشان هم بر جا گذاشته است، دغدغه شان کاستی ها و 
کارهای بر زمین مانده است. انگار نه انگار که هم آنها بوده اند که جان 
و سالمت جسم و روانشان را برای همین کارهای نکرده فدا کرده اند. 
این گفت وگو فقط یک سوال دارد: »این روزها حالتان چطور است؟« 
جواب آنها را میان سرفه های ممتد و چشم های به خون نشسته و اشکی 

که هنوز بمباران های شیمیایی از چشمانشان جاری می کند، شنیدم.

گزارش »سالمت«  از حال و روز جانبازان جنگ تحمیلی 

حال جگرگوشه های ایران چطور است؟
 مرجان 
یشایایی

حسن حسنی سعدی: کارهای نکرده بر زمین مانده!
حسن حسنی سعدی را از سال های دور می شناسم. جانباز شیمیایی 
است که قدم به قدم جدالش را با جسمی که نمی تواند آمال او را 

همراهی کند، شاهد بوده ام.
حالت چطور است؟ 

خوب نیست. قرنیه ام را برای بار هفدهم پیوند زده ام. ریه ام یاری 
نمی کند و خیلی وقت ها نفس کم می آورم. درد هم که همراه همیشگی 
است. دردی که همه جای بدنم پخش است، امانم را بریده و همه اینها 

اعصابم را به هم ریخته و گاهی سخت عصبی ام می کند.
با این وجود، دردش فقط درد جسم و روانش نیست. می گوید: 
»می دانی چه چیز شب و روز اذیتم می کند؟ اینکه برای صلح و برای 
آگاهی رسانی درواقع هنوز کار چندانی انجام نشده. جز بزرگداشت 
برگزار کردن چه کرده ایم؟ اینکه روش اشاعه صلح نیست. آموزش 
صلح را باید از مهدهای کودک و پیش دبستانی ها شروع کنیم، مثل 
آموزش الفبا و در تمام طول تحصیل و تا دانشگاه ادامه بدهیم. ما 
چه کرده ایم؟ برنامه مدون آموزشی داریم؟ نه! به بچه هایمان درباره 
صلح چه یاد می دهیم؟ هیچ چیز! ما که زخم خورده از جنگیم، در 
دانشگاه هایمان از جنگ و صلح چه می گوییم؟ باز هم هیچ! کدام یک 
از دانشجویان ما درباره صلح تحصیالت آکادمیک دارند؟ هیچ کدام! 
هیچ واحدی، هیچ دانشگاهی در کشور ما صلح را تدریس نمی کند.
می دانی! اینهاست که عذابم می دهد. چقدر کار نکرده داریم! چقدر! باید 

در همین موزه اتاق فکر تشکیل 
دهیم، باید آدم های عالقه مند را 
همین جا دور هم جمع کنیم و 
کارگروه درباره صلح بگذاریم. باید 
درباره چرایی اش و اقداماتی که 
باید برای دوری از جنگ انجام 
شود، اما انجام نشده، آموزش داد. 
گاهی بچه های مدرسه را به موزه 
صلح می آورند. از آنها می پرسم: 
»فرق انسان ها با یکدیگر چیست؟« 
فکرش را بکن! جواب را نمی دانند 

و من باید به آنها بگویم آدم ها با هم برابرند و خداوند هیچ فرقی بین 
آنها نگذاشته. این باور پایه آموزش صلح است که بسیاری از مراجعان 
ما آن را نمی دانند. اصول اولیه را نمی دانیم و هنوز هیچ برنامه ای برای 
ترویج آن نداریم. با عالم و آدم، به خصوص با همسایه های خود دشمنیم، 

پس چگونه انتظار داریم دیگر جنگی در پیش نباشد.
فرهنگ غنی ای داریم که نسل جدید ما با آن آشنا نیست. اینجا، از 
بعضی بچه ها می خواهم یک بیت شعر بخوانند و نمی توانند. در کشور 
سعدی و حافظ و موالنا بچه ها بلد نیستند شعر بخوانند. کارهای نمایشی 
مثل برگزاری مراسم  مختلف کافی نیست. من می گویم، حتی آنها را 
به حساب قدم اول هم نمی شود گذاشت. باید کاری ماندگار و عمیق 
انجام دهیم که در نسل های آتی ما باقی بماند. در کالس های مدسه 
و دانشگاه یا رسانه هایمان این کارها را انجام داده ایم؟ نه! به عنوان 
کشوری که 8 سال جنگیده و دفاع کرده، چه حرفی در دنیا برای صلح 
زده ایم؟ کجا دانشمندان و دانشگاهیان ما توانسته اند منادی صلح باشند؟ 
کدام بچه مدرسه ای یا دانشگاهی ما تعریف درستی از صلح بلد است؟ 

چقدر کار نکرده بر زمین مانده!
که  موزه هاست  در  نظر من سنگ بنای صلح هستند.  به  موزه ها 
می فهمیم انسان ها تفاوتی با یکدیگر ندارند و وجه اشتراک بین 
همه ما انسان بودنمان است پس بهترین کاربرد هر موزه ای صلح 
است. چرا از تاریکی می ترسیم؟ چون نمی دانیم چه خبر است و 
شناختی نداریم. نشناختن اقوام و آدم های دیگر هم عین تاریکی 
است. وقتی آنها را نشناختیم، 
می ترسیم و دشمن می شویم.

هیچ آموزشی ندیده ایم. ژاپنی ها 
تا قبل از شکستشان در جنگ 
جهانی دوم ملتی بودند به غایت 
جنگ  از  بعد  جنگ طلب. 
صلح  آموزش  پایه های  دوم، 
را میان خود گذاشتند و حاال 
جهانند.  مردم  صلح طلب ترین 
همه  آموزش  با  می شود  پس 

چیز را تغییر داد.«

محمدرضا تقی پور: فعالیت اجتماعی به ما نیرو 
و روحیه می دهد

محمدرضا تقی پور، مدیر موزه صلح تهران، در 15 سالگی وقتی عراقی ها 
آمبوالنس حامل مجروحان ایرانی را هدف گرفتند، هر دو پایش را از 
دست داد و به قول خودش برای همیشه نشست تا سایر هموطنانش 
از هر قوم و نژاد و مذهب و گرایش فکری بتوانند سرفرازانه بایستند. 
همین جمله باعث شد دو هفته قبل، بیش از 2هزار نفر در جشن 
بزرگ خانه سینما برپا بایستند و با تمام وجود برایش دست بزنند. در 

16 سالگی، بعد از جانبازی، به استخدام 
سپاه پاسداران درآمد و 30 سال همان جا 
خدمت کرد تا اینکه بعد از بازنشستگی از 
بنیانگذاران موزه صلح تهران شد و تا امروز 
مدیر موزه است. هرچه از جنگ می داند را با 
جان و دل برای هر مراجعه کننده ای توضیح 
می دهد و درباره تک تک سند ها و عکس ها 

حرف هایی برای گفتن و شنیدن دارد.
وی در جواب اینکه »این روزها حالتان 
چطور است؟« می گوید: »این روزها با 
فعالیت های اجتماعی که در موزه دارم، 
احساسی خوبی  می کنم. ببینید، وضعیت 
جسمانی من مانند جانبازان شیمیایی نیست. 
بسیاری از مردم ما جانبازی را بیشتر قطع 
دوستان  که  درصورتی  می دانند،  عضو 
جانبازان شیمیایی، هم از نظر جسمی و 
هم روانی وضعیتی بحرانی تر از ما دارند. 
در مجروحیت شیمیایی تمام ارگان ها از 
قلب و ریه گرفته تا چشم و استخوان ها 

درگیر می شوند و مدام باید درمعرض درمان و مصرف دارو بود. من 
هرچند دو پا ندارم، اما می توانم بیشتر فعالیت کنم. فعالیت اجتماعی و 
حرف زدن با مردم را دوست دارم و وقتی درباره جنگ و صلح و موزه 
توضیح می دهم نیروی دیگری می گیرم. از نظر من یکی از مهم ترین 
جنبه های زندگی یک جانباز حضور در اجتماع و داشتن شغل است. 
جانبازی که گوشه خانه افتاده، خیلی زود افسرده و پرخاشگر می شود 
و زندگی را برای خود و اطرافیانش تلخ می کند. یکی از مهم ترین 
خدمت  هایی که می توانیم در حق یک جانباز انجام دهیم، نگه داشتن او 
در اجتماع است. حتی به نظرم اهمیت فعالیت 
اجتماعی از اهمیت اشتغال هم بیشتر است.
هر روز که از جانبازی من می گذرد، از 
اینکه توانسته ام از آب و خاک وطنم دفاع 
کنم، بیشتر غرق غرور می شوم. در سال 
حدود 100هزار نفر از گوشه و کنار این 
شهر و کشور برای شنیدن داستان جنگ از 
زبان ما به اینجا می آیند، که از دانش آموزان 
مدرسه تا آقای محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه بین آنها هستند. از کشورهای 
خارجی هم مهمان داریم. خاطرات خوبی 
اینجا در ارتباط با بازدیدکنندگانمان دارم. یک 
روز آقایی آمد اینجا دوری بزند. توضیحات 
من طول کشید و او بی صدا گوش می داد، 
تا اینکه در آخر صحبت به من گفت: »قرار 
بود االن برای نشان دادن عکس ام آرآی پیش 
پزشکم بروم. ماجرا را به کل فراموش کردم، 
اما فکر نکنم بروم، احساس می کنم حالم 

خیلی بهتر است!«

محمد رضایی: تفاوتی احساس نمی کنم
محمد رضایی هم در نوجوانی پای راست خود را از دست داده، 
شیمیایی و جانباز شده. سخت حرف می زند و به قول خودش از زمان 
جانبازی تا حاال فقط یک بار از جانبازی خود صحبت کرده. دفعه قبل 
هم ترجیح داد بیشتر از جانبازی خودش که تنها افتخاری است که 
به آن می بالد، از باغ های گل محالت، زادگاهش، بگوید. این بار اما 
بیشتر از سینما می گوید که تازگی ها پایش به آن باز شده و از تجربه 

جالب کار با مردمی از نظر دیدگاه به کلی متفاوت با او.
این  سوال  به  پاسخ  در  وی 
است؟  چطور  حالتان  روزها 
می گوید: »خوبم! سعی می کنم 
نکنم  فکر  زیاد  جانبازی ام  به 
باشم.  داشته  عادی  زندگی  و 
ارتباط های درستم را با اطرافیانم 
حفظ کنم و فکر می کنم موفق 
بوده ام که حاال این روحیه را دارم. 
موفقیت هایم را بیشتر با ارتباطی 
که با افراد برقرار می کنم، زندگی 
مسالمت آمیز و توافق دوطرفه با 
اطرافیانم می سنجم. یک جانباز 

یا ناتوان یا معلول وقتی ارتباط درستی با اطراف خود نداشته باشد، 
سرخوردگی هایی را تجربه می کند. ارتباط، هر جانبازی را از انزوا و 
سرخوردگی خارج می کند و باعث می شود بتواند مثل مردم عادی 
زندگی کند. با همین باور هم وارد موزه شدم. نمی خواستم ناتوانی های 
جسمانی ام سد راهم شوند. 30 سال خدمت کرده بودم، اما بعد از 
بازنشستگی وارد اینجا شدم و هیچ تجربه ای در این زمینه نداشتم. 
سپس از صلح گفتم. باور کنید که حرف زدن از صلح برای کسی که 

در 17 سالگی جنگ پایش را از او گرفته، آسان نیست.
مختص  فقط  ارتباط ها  این 
انسان ها  با  نیست.  انسان ها 
ارتباط می گیرم، با همان هایی 
که هم عقیده من نیستند، قرار 
هم عقیده  روزی  نیست  هم 
هر  با  آن،  از  گذشته  شویم. 
چیزی می شود ارتباط گرفت 
خانه  در  برد.  لذت  آن  از  و 
حیواناتی دارم، با محیط زیست 
ارتباط برقرار می کنم و به این 
ترتیب انسان ها به هم نزدیک 

می شوند.«

علیرضا یزدان پناه: هیچ آموزشی ندیده ایم
جانباز شیمیایی 70درصد، داوطلب پیوند ریه که تاکنون 4 بار پیوند 
قرنیه انجام داده، در عملیات کربالی 8 در شلمچه سال 66 در 16 
سالگی، هدف بمباران شیمیایی بوده است. یزدان پناه در جواب به 
همان سوال »این روزها حالتان چطور است؟« می گوید: »برخورد با گاز 
شیمیایی 2 مرحله دارد؛ یکی عوارض زودهنگام که به فاصله یکی- دو 
ساعت بروز می کند، دیگری عوارض طوالنی مدت آن. یعنی بعد از 
گذشت 20 یا 30 سال، عوارض دیگری سراغتان می آید. ما مستقیم 
مورد اصابت گلوله شیمیایی قرار گرفتیم. محوطه ای مثل پارک شهر 
را در نظر بگیرید. 3 طرف ما بمب شیمیایی زمین خورد. در فاصله 10 
متری، 20 متری و 30 متری ما. بعد از چند ثانیه بوی بمب استنشاق 
شد و بعد از یک ساعت عوارض اولیه مشاهده شدند. پوستم قرمز 
و هر جایی که لباس تنم نبود، دچار خارش و سوزش شد. بیشتر 
جانبازان شیمیایی ما که زنده ماندند، بمب خردل خوردند. بمب خردل 
95درصد ناتوان کننده و 5درصد کشنده است. چشمانم بعد از یکی- دو 
ساعت بسته شد و دیگر باز نشد. صدایم هم مثل االن خش دار شد. 
همان طور که بیرون بدنم سوخت، داخل هم سوخته بود. بعد از 2-3 
هفته آی سی یو و 3 ماه بستری در بخش از بیمارستان مرخص شدم 
و تا امروز گرفتار درمان خودم هستم. خیلی از قسمت های بدنم که 
خوب شسته نشده بود، مانند گوشت فاسدی کنده می شد. اینها که 
گفتم، عوارض اولیه هستند. بعد عوارض ظاهری برطرف می شوند. 
عوارض بعدی بعد از چند سال در ریه و چشم ها بروز می کنند، 
به تدریج شدیدتر می شوند و آسیبشان به قلب و سایر ارگان ها می رسد. 
وضعیت ما جانبازان شیمیایی روز به روز بدتر می شود. دوزهای دارو 
هر روز باید بیشتر شود. درد هم همراه همیشگی ماست؛ از درد ریه 
بگیرید تا درد استخوان ها، تمام استخوان هایم. گاهی برای دم و بازدم 
مجبورم کمر یا ریه ام را فشار دهم تا درد بیشتر نشود یا ریه آسیب 
نبیند. به دلیل کمبود اکسیژن همیشه سردرد دارم. چشمانم همیشه 

وقتی  به خصوص  می سوزد، 
پیوندهای قرنیه ام پس می زند. 
به گفته پزشکم، زمان ترخیص، 
من در سن 16 سالگی 70 ساله 

شدم.
ما امروز 80هزار جانباز ثبت شده 
در کشور داریم، اما هنوز درمانی 
نشده.  پیدا  شیمیایی ها  برای 
پزشکان ما تالش زیادی کرده 
و می کنند، اما واقعیت این است 
که این نوع مجروحیت برای دنیای 

پزشکی ناشناخته است و در خیلی از موارد خود ما با مشورت با 
یکدیگر یا آزمون و خطا خودمان را درمان می کنیم.

2 سال بعد از شیمیایی شدنم. 3 بچه از ازدواج اولم دارم، بعد از 
20 سال جدا شدیم. می دانم که تحمل مردی همیشه بیمار، دردمند و 

ناتوان برای سال های طوالنی تا چه حد دشوار است.
در همان جوانی که ازدواج کردیم، هیچ آموزشی ندیده بودیم، نمی دانستیم 
چطور باید از باقی مانده سالمت خود محافظت کنیم، نمی دانستیم 
بچه دار شدنمان ممکن است چه عوارضی داشته باشد و شریک 

زندگی مان باید با چه نوع مسائلی در آینده روبرو شود. 
آن موقع شاید بتوان گفت کسی از عوارض جنگ خبر نداشت، اما 
امروز خبر دارند. قدم های اول نوزادی جنگ تمام شده و حاال به 
مرحله ای رسیده ایم که باید بتوانیم آموزش دهیم. ما قبل از جنگ با 
عراق جنگی ندیده بودیم، اما جنگ گریزناپذیر است.« نهادهای مسوول 
ما باید سیاست گذاری کنند. رسیدگی به درد این جانباز یا جانبازان 

دیگری که به آنها مراجعه می کنند، ربطی به سیاست گذاری ندارد.
 »من فقط 16 ساله بودم که شیمیایی شدم و مسیر زندگی ام برای 
همیشه تغییر کرد. بدون هیچ آموزشی ناگهان با انواع مشکالتی که در 
زندگی یک جانباز پیش می آید، مواجه شدم. سالمتم را از دست دادم، 
از تحصیلم افتادم و خیلی زود بعد از 2 سال در 18 سالگی وارد زندگی 
مشترک شدم. باید به ما آموزش می دادند. از کاری که انجام داده ام، 
با وجود عوارضی که می کشم، اصال پشیمان نیستم. سازمان هایی که 
مسوولیت ما را بعد از جنگ برعهده گرفتند، باید درباره آینده روشنم 
می کردند. همان طور که جسمم را درمان می کردند، باید روحم را هم 
درمان می کردند. خانواده جانبازی را ندیده ام که مشکالت خانوادگی 
نداشته باشند. زندگی زناشویی بسیاری از آنها، بیشتر از روی عدم 
آموزش و ناآگاهی و به دلیل عوارض جانبازی از هم پاشیده است. 
با وجود گذشت بیش از 30 سال، هنوز هیچ آموزشی برای جانبازان 
وجود ندارد و آموزش ما با رفقای جانبازمان به صورت شخصی 

انجام می شود.
از  صلح  آموزش  نظرم  به 
درون خودش  با  انسان  جنگ 
با  وقتی  تا  و  می شود  شروع 
خودمان  خودخواهی های 
نجنگیم و با خودمان در صلح 
رفیق  دردهایمان  با  نباشیم، 
نشویم، نمی توانیم برای جهان 
صلح بخواهیم. باید اول درونمان 
بجنگیم تا بتوانیم همه جهان را 

دوست داشته باشیم.«
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