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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که 

کنم توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

از ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این 

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. "گنجینه تمام

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در 

 پهناور جهان منتشر نمود."
 )ره( امام خمینی

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما "می

این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت خواهیم توانست از 

 سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند."

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

خواهی،  مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 و جهاد است."مقدس 
 العالی()مدظلهای الله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

  

 سه



 7631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور
 182، صفحه12، جلد)ره( صحیفه امام خمینی

 

  ایم.ها بهره جستههمه صحنهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در 

 ایم.ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 .ما در جنگ اُبهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم 

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمیما در جنگ ریشه 

 دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.برادری و وطن سما در جنگ ح 

 شان دادیم که علیه تمامی ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه ن
 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میها و ابرقدرتقدرت

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 ی فاسد در مقابل اسالم احساس هاجنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام
 ذلت کنند.

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر
 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است. ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهفراموش کرده

  ینها از برکتتر، استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است، همه ااز همه اینها مهم 
های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تالش مادران، پدران و مردم عزیز خون

 در ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشأت گرفته است.

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل
انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نمود... آن ساعتی هم که مصلحت بقای 

 نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرد.

 چهار



 معارف جنگ

های نبرد ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ت کها و بر ها، ایثارگریاریکه خداوند متعال به پاس فداکحـق علیـه بـاطل اسـت 

آنها های جوشان خون شهدای واالمقام، نصیب رزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه

 گردد.و تشنه نسل جوان انقالب اسالمی منتقل می کهای پابه سینه

با همت واالی امیر سرافراز ارتش  8969از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

با تصویب  8969شکل گرفت و در سال « شیرازی شهید سپهبد علی صیاد»اسالم 

ای )مدظله  مقام معظم های مادی و معنوی حضرت امام خامنهکریمانه و حمایت

هم را با روحیه متعالی صورت رسمی این رسالت مل قوا، بهکرهبری و فرماندهی 

الم نورانی خداوند متعال که با الهـام از کعهده گرفته و مفتخر است بسیجی بر

َمَع الُمْحِسنین»بر مبنی
َ
نا َو ِانَّ الله ل

َ
هم ُسُبل َنهِدینَّ

َ
یَن جـاهَـدوا ِفینا ل

ّ
با  ،«َوالـذ

جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت صداقت و تالش دسته

گرفته  لکش« پژوهشی، فرهنگی، عملیاتی و آموزشی»ـه با گـرایش کآمیـز را فتخـارا

 است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.

های نبرد از سال ار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبههک شیوه

ان هر کو م ه براساس زمانکبدین ترتیب بـوده اسـت  8961تا سال  8969

عهده ه در آن عملیات نقش مهمی را برک اسالمعملیات، جمعی از رزمندگان 

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در  اند بـه منـطقـهداشتـه

ای از حقایق های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهنبـرد و بـرداشـت صحنـه

وری نموده است. هیئت معارف جنگ از سال هـای تلـخ و شیرین را گردآو واقعیت

وقایع هشت  عنوان کتاب مستند درباره 876، تعداد 8936تا پایان سال 8961

 سال دفاع مقدس منتشر نموده است.

به صورت نظری و میدانی برای هر  8969آموزش معارف جنگ نیز از سال 

دوره از دانشجویان سال سوم دانشگاه افسری امام علی)ع( نیروی زمینی و از سال 

های افسری زمینی، هوایی، دریایی و فارابی ارتش ج.ا.ا دانشگاه لیهکبرای  8912

التحصیالن نفر از فارغ 96653، تعداد 8936به اجرا درآمده و تا پایان سال

 پنج



نظری و میدانی مورد آموزش داده است. از سال  های مزبور را در دو مرحلهدانشگاه

قرارگاه پدافند  ، آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال سوم دانشگاه8939

 االنبیا)ص( نیز  به اجرا درآمد. هوایی خاتم

ان وظیفه در مقاطع آموزش کارکن 8916هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در مراکز آموزش وظیفه را تحصیلی فوق

ی هاریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگانپی

 ی آموزشیسازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنامه

ه کهزار نفر از کارکنان وظیفه  925بیش از  8936ال طی نموده که تا پایان س

باشند، آموزش نظری شور میکز آموزش عالی کها و مراالتحصیل دانشگاهفارغ

 اند.معارف جنگ را فرا گرفته

ای، در هر دوره به مدت هشت ساعت افسران دوره عالی رسته 8936از سال 

 اند.ف جنگ را طی نمودهنفر آموزش معار 1162، تعداد 8936و تا پایان سال 

نفر سربازان دیپلم و زیر  993966، تعداد 36تا پایان سال 8939از بهمن سال 

 .انددیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد » هیئت معارف جنگ 
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 «62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»

 
 
 
 



 معرفی نویسنده:

 ۱۴۳۱سال  وم آزاده و جانباز کامبیز زندی،سرتیپ د

دوران متوسطه  و در یک خانواده نظامی متولد شد در تهران

 ادآبنو چهارراه نظامنرا در دبیرستان آزادگان در خیابان تهرا

نیروی به دانشکده افسری  ،۱۴۶۱رساند. در سال به پایان 

التحصیل دانشکده فارغاین با درجه ستوان دومی از  ۱۴۶۳وارد و در سال زمینی 

ی هاچتربازی،  دورهدوره  . نامبرده عالوه بر دوره مقدماتی و عالی پیاده،شد

ی خارجی در طول خدمت هادوره زبان انگلیسی را در مرکز زبان عرضی ش. م. ه و

 است. طی کرده

التحصیلی و طی دوره مقدماتی پیاده سرتیپ دوم کامبیز زندی پس از فارغ

 کردهحمزه خدمت  1۱لشکر ۳در مشاغل فرمانده دسته، فرمانده گروهان، در تیپ

 است.

 خدمت وی
ً
در تمامی مشاغل فوق در مناطق عملیاتی در دوران جنگ  ضمنا

یاتی جنوب کشور حضور فعال داشته عمل ماه در منطقه ۴۶و بیش از تحمیلی بوده 

در تک نیروهای عراق به اسارت نیروهای بعثی در  ،1۱/۳/۱۴۶۱در تاریخ  که

 .است گشتهآزاد و به میهن  ۶/۶/۱۴۶۳آید. نامبرده در تاریخ منطقه دهلران درمی

 ایشان معاونت ارزیابی بازرسی هوانیروز بوده است. سازمانی آخرین شغل

 ،حال هب از آن تاریخ تا و گرددبازنشستگی نائل می به افتخار ۱۴۱۶در سال 

 نماید.شیرازی همکاری میت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیادبا هیئ
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 مقدمه

عنوان ایده خوبی به نظر نرسد، اما این کار هدفی در خود دارد:  هیچ شاید به

کننده غمگین شوید، اما منظور از فکر های ناراحتفکر کردن به گذشته شاید با

ناراحتی و افسردگی شما نیست. به این منظور است که به شما  آنهاکردن به 

 اید.را با موفقیت پشت سر گذاشته آنهایادآوری کند شما 

ا ام ،گاهی در هراس این هستیم که شاید مشکالت زندگی ما را از پای درآورد

شویم ایم، متوجه میگذشته پشت سر گذاشته هایی که درفکر کردن به سختی با

ها انرژی بیشتری به مقابله با آن سختی ها هستیم و باتر از این حرفبسیار قوی

 خواهیم رفت.

ایستد و این ما هستیم که باید زندگی همیشه جریان دارد و زمان از حرکت نمی

 جلو حرکت کنیم. به تصمیمات درست اتخاذ و همیشه رو

ماندنی همراه  یاد های واقعی و بهساله دفاع مقدس قصهاز دوران هشت هر روز

نشین است. درست است جنگ های آن شیرین و دلبا خود دارد که با تمام سختی

اما  ،به مفهوم واقعی خود برای هر انسان در هر مسلک و دینی ناخوشایند است

یگر های دعبارتی زیباتر، دفاع مقدس ما را از جنگ یکی از دالیلی که جنگ یا به

 یکی از است،متمایز کرده، صبغه الهی و مذهبی یا همان جهاد فی سبیل الله 

هایی شاخص در دفاع هست. شهادت، مجروحیت و اسارت، واژه، فروع دینمان

. هرکدام از این کلمات بار معنوی خاصی دارد. آنچه در این مجال هستندمقدس 

نیمه پنهان دفاع مقدس است که بسیار ناشناخته و  ،آوریمآن سخن به میان میاز 

های سرد و مخوف جنگ نابرابر در سلول !در پس پرده پوشیده شده است. آری

... را در وضعیتی وسپاه، بسیج  رژیم بعث بیش از چهل هزار اسیر از ارتش،

 در خود جای داد.را  بیشتر از ده سال مدت زمانینامناسب و رفتاری وحشیانه، 

باید اسارت را به معنای صحیح آن برای آگاهی و ثبت و ضبط آن در تاریخ معاصر 

تا آیندگان و نسل امروز بدانند که روزگاری بهترین و  ،کشورمان معنا کنیم



 / زیارت با دستان خالی 2

 

 ،های رمادیها توانستند با استقامت و پایداری در اردوگاهفداکارترین انسان

 خبر بعثیداران و افسران از خدا بیو... در مقابل سربازان و درجه ، موصلتکریت

 دل دشمن بگذارند. چنان بایستند که حسرت شنیدن یک آه را بر

انسان اگر با بهترین امکانات و در خوش آب و هواترین نقطه جهان هم باشد، 

کننده است، چه برسد به سخت و نگران خویشان و وطن برایش دوری از خانواده،

چک از ای کواینکه اسیر دژخیمان رژیم بعث عراق باشد. حال اگر بخواهیم ذره

 ،در تنگنا است بیان کنیم نیز روحی و جسمی از نظر یک روز اسارت اسیر را که

 نخواهیم توانست آنچه را که شایسته و بایسته است به نحو مطلوب ارائه دهیم. 
ً
یقینا

و  )ع(روحیه خاص خود، با توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار آزادگان با

ه دادند ک ها و نیروهای صلیب سرخازخودگذشتگی و ایثار چنان درسی به عراقی

کدام از اسرای جنگی دارای چنین های گذشته هیچگدر طول جن آنهابه اقرار 

ر، یت خطیفه و مسئولین وظیه سخن از اسارت است اکاند. حال روحیاتی نبوده

ت یمتا مظلو ،نمکان ین بیاتی هرچند مختصر برای مخاطبکه نکمرا بر آن داشت 

 چیز خود جان و دل از همه ه باکزم در دوران اسارت را یدوستان و برادران عز

 تا حدودی مشخص شود. ،گذشتند

 توأم ریاس کی ن خاطره دوران زندگییری بدتریعنی اوج غافلگیلحظه اسارت 

گی زند  کیشدن با  عنی مواجهیهن. اسارت یبا تجاوز ارتش بعثی به خاک م است

نشدنی. اسارت  اهای پوچ و رهایرو و ارکتصور و دور از انتظار توأم با اف غیرقابل

 اد،یبت، ناله و فریحسرت، رنج و محنت، درد و مشقت، سختی و مصعنی آه و ی

ر، یل و تحقیخوابی، تحمخوابی و بیکم و وحشت، ابوسک رس و اضطراب،ت

دی، سرنوشت نامعلوم و یأس و ناامیحرمتی و اهانت، ت، بییت و محدودیمحروم

مراه با طرفه و مغرضانه هو غربت، خبرهای یک از وطن و خانواده، فراق خبریبی

عاشرت م نیافتنی، دراز اما دست و فی، آرزوهای دوریلکانتظاری و بالتعه، چشمیشا

نجاتی  فرار، های گوناگون، آرزویعقیده و سلیقه اجباری با افراد مختلف با

ت جاسوس یدستمبادا بغل اینکهغیرممکن، راز خود را پنهان داشتن از ترس 

رر کدن میاه، دکجان یغمتوأم با  راریکت هایها و سالماه روزها،عنی یباشد، 
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دن یگر دیدست، از سوی د ابل بهک اله قرمز بعثِی که جالدان یرکهای چهره

ان یم سن و سال گرفتار در چنگال بعثکزنان و افراد  کهای مظلوم و اندوهناچهره

 ... .شگاه ویض در داخل آسایمر خراش اسرایاد دلیدمنش، ناله و فرَد 

ولی  ،پیچیدندها شب را تا صبح از درد به خود میه بچهکآمد ش مییمواقعی پ

 . من خودکردندم مییآفرین تسلجان به جان ،در نهایت آنهاو  ادرسی نبودیفر

حمزه، شب تا  1۱جمعی لشکر ،ی از اسرا به نام غالمیکی ؛دمیشاهد بودم و د

گ نفر در حال مر  کیزدیم اد مییپیچید. هرچه فرمیرد و از درد به خود کصبح ناله 

و غربت  تینهایت مظلوم ه بعد از نماز صبح درکنیچ گوشی شنوا نبود، تا ایاست ه

ردن با کخوردن و مدارا  خون دلعنی سوختن و ساختن، یشهید شد. اسارت 

ه نان یمان دو قرص نان شبساعته 1۳ره غذای یانات. جکن امیمترک

گه ن نار اردوگاهکرا در  آنها. تازه تر از آن بودالبته کوچک ،مییقدهای ساندویچی

ر یگفتند اسدادند و میبه اسراء می آن وقت ،ات شودیو ب کداشتند تا خشمی

ذای هر غ گفتند اسیر ایرانی نباید آب یخ بخورد.د نان گرم بخورد. مییرانی نبایا

 در اوا خورشم تنها چهار قاشق برنج بود. ساعت ه 1۳نفر در 
ً
ل یغذا خصوصا

می روغن با آب کفرنگی و می رب گوجهکشتر مواقع پوست بادمجان، یاسارت ب

 .دادندفراوان بود. بعضی مواقع هم آبگوشت گوشت گاو می

متر و  کیمتر و طول سانتی ۶۰ی به عرض یدن در فضاییعنی خواب ،اسارت

عنی یای نبود. اسارت ار سادهک ؛به پهلو آن هم ،ده سال به مدتمتر ست سانتییب

ر در اثر شدت سرما یردن در سرمای زمستان با آب سرد. بعضی مواقع اسکحمام 

ی عنی ،شد. اسارتکرد و قسمتی از بدنش فلج میته میکآب دوش سرد س زیر

م کباره فشار آب را به حدی  های بهداشتی و حمام یکموقع استفاده از سرویس

رون یکردیم و از حمام بز مییمان را تمبا حوله، تن صابونیناچار  ه بهککردند می

 به صورت آن همصد نفر از دو عدد دوش حمام  ،های اول اسارتآمدیم. در سالمی

 گرییخود داستان د ،کردیمه چگونه استفاده میکنیکردند و اعمومی استفاده می

 هایه سرویسکطوری  ،ت نظافت و بهداشتیان رعاکعنی عدم امی ،اسارتاست. 

قط فبه صد نفر  ،روزشد. در طول شبانهثافت میکبهداشتی اردوگاه پر از لجن و 
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 دادند، بهردن میکهای بهداشتی و حمام ربع وقت برای استفاده از سرویس کی

 از محل یسات زمانی ناچار در داخل آیجهت محدود
ً
ها رفع پنجرهشگاه معموال

آن شپش، ساس،  به تبعآور و ه و تهوعگرفت. بوی مشمئزکنندحاجت صورت می

ه باعث خارش بدن توأم با انواع و اقسام امراض کو انواع حشرات موزی  8گال

 رده بود.کالفه کشد، اسرا را می

سال  گذشت، سخاوت و انفاق ارزش خاصی داشت. در تنگدستی اسارت،

ی رانیند ما به اسرای ایبگوه کنیم بعث به خاطر ایرژ ،در اردوگاه رمادی ،۱۴۶۱

ظرف در وسط  کیب و پرتقال در داخل یروزی مقداری س ،دهیموه مییم

ا ما ها بزند تسی حق ندارد دست به میوهکشگاه قراردادند و به اسرا گفتند یآسا

ه تمام کرداری بلم گرفتند. فیلمیها نشاندند و فنار میوهکم. اسرا را ینکبرداری فیلم

ه کان یی از اسرا به نام خسروکیها را برداشتند و بردند. شرمی تمام میوهبی شد با

 ش برود و آنکها را به قول خودمان ی از سیبکی ،دار ارتش بود توانسته بوددرجه

مبادا قرار بدهد. بعد از چند م برای روز یار داشتیه در اختک سه سربازییکرا داخل 

 آب و نانل بییروز بدون دلها اسرا را سه شبانهرسید، عراقی آن روز مبادا فرا ،روز

وان شتر اسرا تیب و درها را بستند و رفتند. روز سوم ها گذاشتندداخل آسایشگاه

ه انرژی مصرف نشود. در آن ککردیم هم صحبت نمی حتی با ،ت نداشتندکحر 

 ربین صد نف سه درآورد و آن رایکبش را از داخل یآن اسیر س ،فرساط طاقتیشرا

ردن آن ک مزهمزه م. بایم را داخل دهانمان گذاشتکرد. همان مقدار کم یتقس

ب یتوانست آن سمی انیایم. آن روز خسرومی رمق گرفتهکه ککردیم احساس می

رد کا نار ر کن یولی ا ،سی متوجه خوردنش شودک اینکهش بخورد، بدون یر پتویرا ز

رش قرارداد. یوطنان اسار همیب را در اختی، سگذشت و سخاوتمندی در نهایتو 

 ن است معنی واقعی گذشت و سخاوتمندی.یا

                                                           
های ریز قرمزرنگی را در با خارش شدید است که این خارش جوشنوعی بیماری پوستی مسری همراه . 8

 شود. انگل مولدکند. این بیماری از هجوم یک انگل به نام انگل گال به بدن ایجاد میپوست ایجاد می
های ها و کانالکند و زیر پوست برای خود سوراخبیماری گال بعد از ورود به بدن فرد، در پوست زندگی می

 کند.ا ایجاد میزیرزمینی ر 
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دن برای یشکانتظار  ،ن خاطریبه هم .نجه معلوم نبودکدر اسارت، زمان ش

. آمدمی به حسابنجه کش ینوع گران خودینجه دکو نظاره بر ش نجه شدنکش

ا اسرا معنبیداری  و شان خوابیه براکابل به دست کرانه جالدان یهجوم غافلگ

. کردند، تمامی نداشتدر کار روزانه نگاه می یتنوع به عنواننجه کنداشت و به ش

ی یشدند و تا جاشگاه مییغریب وارد آسا و انه با سروصداهای عجیبیوحش آنها

 زدند.ابل میکف اسرا یه توان داشتند بر بدن ضعک

مپرسی در کهای گاری توأم با ضرب و شتم. کامیونیار و بکعنی ی ،اسارت

ها را با دست پهن کردند شنکردند و اسرا را وادار میمحوطه اردوگاه شن خالی می

جاری  خون ه از سرانگشتان اسراءکنیتا ا کرددا مییار ادامه پکن یقدر انند. اینک

ه در داخل کن بود یها اهای روحی و جسمی بعثیگر از شکنجهیی دکیشد. می

ن رها یآب فاضالب را روی زم ،دود دو هزار مترمربعمحوطه اردوگاه در مساحتی ح

تور ابل دسک با زورکردند و ثافت میکن سرشار از لجن و یکردند و اسرا را وارد زممی

 هاها پا جلو پای بچهسربازان عراقی ،دنیها بدوند. در حال دودادند داخل لجنمی

 وادارمان به زورو  تین بخورند. پس از مدیشدت به زم ها بهگذاشتند تا بچهمی

 ار امتناعکن یها از ام، اما بچهیگر لجن بمالیدکیصورت  و ه به سرک ردندکمی

ر دوش آب سرد یز ،مینکه لباس از تن خارج کنیبدون ا ،کردند. با همان وضعمی

 ،ندشگاه بودیه داخل آساکی یکردند. اسراشگاه مییبردند و بعد ما را وارد آسامی

انداز نیاکبر و صلواتشان در اردوگاه طنمقاومت برادرانشان صدای الله به افتخار

 اسرا ز ،ریبکشد. به خاطر تمی
ً
دان جال ،در نهایتاما  ،رفتندنجه میکر شیمجددا

 شدند.ردن خسته میکنجه که از شکبعثی بودند 

عنی جنگ اعصاب، یل کنجه جسمی و در کنجه روحی، شکعنی شیاسارت 

به  مارانیعنی انتقال بیحس شود، ه لثه بیکنیان بدون ادن دندیشکعنی ی

 کیعنی یبه حالت سرپا،  آمپول زدن به باالی ران عنیینجه، کمارستان توأم با شیب

ه تا کبه اسرا  هاییق آمپولینی تزریروز قبل از فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حس

 نند.کد و نتوانند عزاداری نشو ع و استفراغ سردرد، تهو  سه روز دچار
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ن با ضربات مشت و یافسر اطالعاتی به نام عزالد کی ،در اردوگاه رمادی

ت یموقع کیاسرا در  رد. البتهکشکست و پرده گوش پاره میمی کلی، فیس

 ن گرفتند.یردند و انتقام سختی از عزالدکی شب استفاده کیمناسب از تار

 ریه بعضی از اسرا زککرد ها میبا بچه یارکبه نام نبی،  یگریسرباز د

دار به نام جاسم داشت درجه کی، رفتند. اردوگاه موصلهایش از هوش میشکنجه

 کرد.ابل معروف به سه شعله، از بدن اسرا خون جاری میکه با ضربات ک

مر اسرا کمانی یس کبا بلو  گری هم به نام جمعه عالوه بر ضرب و شتمیسرباز د

 ای از رفتارگوشه اینهاناگفته نماند  کرد.را قطع نخاع می آنهاشکست و را می

ها و ها، زندانهای اسارت بود. در اردوگاهجالدان بعثی در طول سال

گر یاری دیو بسپیدا کردند اری از اسرا نقص عضو یبس ،بعث رژیمهای چالسیاه

 ع شهادت نائل آمدند.یرفها به درجه ر شکنجهیز

در  ای از جنایات صدام معدومها که گوشهاین هم سندی دیگر از خود عراقی

 ر ارشد گارد ریاست جمهوری عراقکشتار اسرای ایرانی را با دستگیری یک افس

 کند:فاش می

به گزارش ایسنا، دکتر الجنابی، پژوهشگر عراقی با اعالم این خبر گفت: این 

الدان ماشین جنایت جنگی صدام علیه مردم عراق و ایران است افسر بعثی از ج

 خود اوراق سیاه بسیار زیادی دارد. که در پرونده

 نام دارد و بازپرس« سرهنگ عبدالرشید الباطن»شده وی افزود: فرد دستگیر

 .بوده است جنگ علیه ملت ایرانجمهوری عراق در ویژه گارد ریاست

به زبان فارسی و فرهنگ و تاریخ ایران  به خوبیاو ادامه داد: این سرهنگ بعثی 

توسط استخبارات ویژه  ،مسلط است و قبل از شروع جنگ تحمیلی علیه ایران

 .شودزبان فارسی به تهران اعزام میو صدام برای تحصیل  عراق

 5۰ )اوایل دهه ۱۳۱5افزاید: سرهنگ عبدالرشید در بهار سال وی می

ست التحصیل شده اشمسی( در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ

یابد اسرای ایرانی خط مقدم ها به ایران مأموریت میو با شروع جنگ و تجاوز بعثی

 .ازجویی و از آنان کسب اطالعات کندها را بجبهه

http://www.hamshahrionline.ir/details/62923
http://www.hamshahrionline.ir/details/62923
http://www.hamshahrionline.ir/details/29951
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 به صدام معدوم گزارش داده است
ً
 ،این افسر بعثی عراقی که چند بار مستقیما

خت بشمار خود به دریافت مدال و نشان از سردار نگونخاطر جنایات جنگی بیبه 

 .قادسیه نائل شده است

ت رد ریاسگا بویژهگوید: به دستور فرماندهان ارشد ارتش و عبدالرشید می

 .امبیش از هزار اسیر ایرانی را کشته ،داشتند مدستور مستقیجمهوری که از صدام 

کند که اسرای های خود اعتراف میاین جنایتکار جنگی در جریان بازجویی

وی در  ،مثال به طور .داده استهای شدید میایرانی را قبل از شهادت شکنجه

داده بود،  دست مین، پایش را ازاثر اصابت  خصوص یک اسیر ایرانی که بر

 علت مقاومتش شروع به قطع به ،کردمگوید: زمانی که این اسیر را بازجویی میمی

انگشتان دستانش کردم پس از قطع هر انگشت و به فاصله هر دو دقیقه پس از 

اما  ،تمام انگشتانش را بریدم اینکهسوزاندم تا شده را با فندک میقطع محل قطع

آور او که بسیار جوان هم بود مرا خشمگین ساخت و با اره پای او را مقاومت حیرت

 .اما این اسیر ایرانی هیچ اطالعاتی نداد ،نیز قطع کردم

های فجیع شیعیان و اش کشتار و اعداماین جنایتکار جنگی که در پرونده

( و در ۱۴۶۳ر شهریو ۴۱) ۱۳۱5سپتامبر  11در  ،شودعراقی نیز دیده می کردان

رزمنده جمهوری اسالمی  11 ،عام اسرای ایرانیسال پنجم جنگ نیز در یک قتل

 ان بهسرش با شلیک تیر خالص بر ،سال سن داشتند 1۰ایران را که همگی زیر 

 هایشان بسته بود و قربانیهمگی دست رساند. در حالی کهشهادت می

 .ندوحشیگری این جنایتکار جنگی شد

کند که گوید: سرهنگ عبدالرشید تائید میجنایتکار بعثی می وی از قول این

 و  ۳5۰صدام در اعدام بیش از 
ً
گروهی از همراهان  به اتفاقاسیر ایرانی مستقیما

 .همیشگی خود در تیم حفاظتش دست داشته است

گوید: بر روی برخی از اسرای تیرباران شده آهک یا مواد شیمیایی یا او می

تا  کندیار تصریح مباقی نماند. این بعثی جنایتک آنهاا اثری از ت ،پاشیدماسید می

ماشین جنگی جنایات صدام معدوم شش هزار اسیر  ،آنجا که در جریان بوده است

 فجیعی به شهادت رسانده است. به شکلایرانی را 
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عنی به قناعت معنی دادن. اسارت یاسارت  ت دانستن،یعنی قدر عافیاسارت 

کند، اسارت عاطفه ور میوطن و خانواده را در دل شعله وطن، همو قربت عشق به 

 عنییعنی صفای دل، پدر یمادر  ،به عنوان مثالکند. خانوادگی را پرمعنی می

عنی یبان، خواهر یعنی پشتیعنی حالوت زندگی، برادر یبخش خانواده، فرزند آرام

 ،ها و در پی آنیداری در سختیعنی پایعنی وفادار. وفاداری یغمخوار، همسر 

 د.تری دار گران نقش مهمیا و آخرت، اما همسر نسبت به دیسب عزت و سعادت دنک

ن دانشگاه خودشناسی و یش بهتریهاها و مرارتاسارت با تمام سختی

 تواند موفق باشد.خودسازی بود. چون انسان بدون خودسازی نمی

خاص خودش را نظر روحی و معنوی حال و هوای  دعا و مناجات اسارت از

ه وکتر، از ه عماًل به ما آموخت انسان چگونه از گل نازککن اسارت بود یداشت. ا

 تر است.استوارتر و از فوالد مقاوم

کلی از اسارت و دنیای بزرگ آن را به تصویر  یتصویر این کتاب فقط بنا دارد

 ام امانت و صداقت را رعایت کنم.بکشد. سعی کرده

که دالیل آن را در متن  ،امگذشته« زیارت با دستان خالی»نام دوران اسارت را 

 یابید.می کتاب در

 کامبیز زندی

 ۱۴۳۶ ماهتیر
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 حرکت به سمت جبهه :اولفصل 

 8976تیرماه  86جمعه 

یش از اینکه سوار اتوبوس شوم، یک باد تند همراه با گردوخاک از زمین بلند پ

کرد، طرف پرتاب میطرف و آنهای شکالت را به اینهای کاغذ و زرورقشد ورق

 ولی حالت تهدیدآمیز نداشت. ،رسیدبار به نظر میآسمان تیره و اندوه

احترامی برخوردار  اجتماعی قابل منصبرغم اینکه یک نظامی بودم و از به 

تا  م،رانی گشتهای اتوبوسدر پایانه جنوب خیلی دنبال جا در بین تعاونی ،بودم

مناطق  به ها سمت. تعداد اتوبوسپیدا کنم شهرستان اندیمشک برای یک بلیت

یک جای مناسب پشت صندلی راننده  ،حال این عملیاتی بسیار کم شده بود. با

 گیرم آمد و سوار شدم.

وز ر  ،خواستم به جبهه برومبعد از چند روز مرخصی می ،روزبه دلیل اینکه آن 

ای را پشت سر گذاشته بودم. انگار تمامی کارها درست در همان روز کنندهخسته

ودم، پا بسرِ  تا عصر یکسره بیدار شدمآید. از صبح زود که از خواب آخر به وجود می

را  امصندلی را به عقب خواباندم و پاهای خسته ،روی صندلی نشستم وقتی که

 دانستم راه طوالنی در پیش دارم.دراز کردم. چشمانم را بستم، چون می

رسید که آدم از وضع راننده هم به نظر می ،اتوبوس ما یک اتوبوس بنز بود

 بااحتیاط و بامهارتی است.

از مناطق  هر روزبه اخبار بدی که  ،هایم را بسته بودمطور که چشمهمان

چون در عرض سه  کردم و بسیار نگران شده بودم؛فکر می ،شنیدمعملیاتی می

گرفت و یا دوباره اشغال پس میکرد و مناطق را بازمی عراق پشت سر هم حمله ،ماه

برای  خاک عراق بودیم. و تا حدودی در داخل شرهانی ! ما هم در منطقهکرده بود

تحت فرماندهی من صورت  کردم، اگر این حمالت در منطقهخودم تجسم می

 توانم انجام بدهم؟کاری میکاری باید انجام دهم و چهچه ،بگیرد
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 کردم:در ذهنم مرور می ۱۴۶۱های عراق را از ابتدای سال عملیات

 صورت گرفت 1۱/۱/۶۱در تاریخ  فاو یابتدا اولین عملیات آفند: 

از زمان تصرف توسط رزمندگان و تثبیت مواضع که حدود  فاو منطقهدر 

فعالیت خاصی را از دو طرف شاهد  1۱/۱/۱۴۶۱روز طول کشید، تا  ۱5

بینی بود که عراق در صورت دستیابی درک و پیش قابل به خوبیاما  ؛نبودیم

 رواین ازترین مواضع را مورد هدف قرار خواهد داد. به توانایی الزم، حساس

وضعیت مواضع پدافندی ضعیف خودی در منطقه، نامناسب بودن منطقه 

 هایمواصالتی و متکی بودن به پل استقرار طوالنی، نداشتن جاده برای

ود که حتی با آتش تهیه توپخانه نیز ممکن بود منهدم شده روی اروندر نصب

ده ش ، عراق را بر آن داشت تا با استفاده از وضعیت سیاسی و بحران ایجادشود

مبدأ حمالت سراسری خود را در منطقه فاو قرار  ،فارستوسط آمریکا در خلیج

ی اهها و انهدام پلالعاده توپخانهبا تک شیمیایی گسترده، آتش فوق .دهد

قابل تبلیغ، بعد از جنگ را برای  و تنها حادثه کردروی اروند، شهر فاو را تصرف 

گارد ریاست  سپاه هفتم . حملهکردریزی خود رقم زد و حمالت بعدی را طرح

گیری شهر هدف بازپس با ،های دریایی عراق در این منطقهجمهوری و یگان

 ،5۳۱قطعنامهرود و واردکردن فشار به ایران جهت قبول کردن فاو، تأمین اروند

 صورت گرفت. "اللهتوکلنا علی"عملیات تحت عنوان 

طی، های ارتبانتیجه عراق توانست بعد از بمباران شیمیایی و قطع پل در 

ه بکم بودن اسرای ایرانی در این عملیات  تسخیر نماید، یبه راحترا  فاو منطقه

نشان داد که دشمن بعد از شخم زدن با توپخانه و بمباران شیمیایی و  خوبی

 هوایی وارد منطقه گردید.

 در تاریخ  شلمچه عملیات آفندی نیروهای عراقی در منطقه دومین

 گرفت:  صورت ۳/۴/۱۴۶۱

یکی از مناطقی است که بیشترین فعالیت نظامی  منطقه عمومی شلمچه

های ابتدای جنگ، نتیجه عملیات را در جنگ شاهد بوده است. بعد از درگیری

و  ۱حد پیشروی رزمندگان بود. سپس عملیات والفجر آخرین المقدسبیت
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که آخرین  ،صورت پذیرفت های محدود دیگر در این منطقهو عملیات 5کربال

خطوط پدافند خودی در داخل خاک عراق تثبیت گردید. انجام عملیات 

ی آفند گیری آن موجب افزایش روحیهتوسط عراق و بازپس آمیز فاوموفقیت

 به دستدشمن شد و موانع روانی در ارتش عراق برطرف گردید و ابتکار عمل 

در  که معتقد بودند عراق ،ی کارشناسان نظامیبیندشمن افتاد و بنا به پیش

گیری خاک خود اقدام خواهد کرد، بعد از اولین فرصت مناسب به بازپس

گسترده عراق با بمباران وسیع شیمیایی و بکارگیری  روز، حمله ۴۱گذشت 

نیروهای ایرانی آغاز شد و  به طرفجمهوری سپاه سوم، هفتم و گارد ریاست

 شته که بصره به ذ پایی برای نفو جای به عنوان که دیمحدوه سرانجام منطق

عملیات آفندی گسترده ایران را شاهد بود، به تصرف عراق درآمد. نیروهای 

 وند.شلمچه مستقر شه بعد از یک هفته نبرد سنگین در منطق ندعراق توانست

 و کوشک ، طالئیهعملیات آفندی قوای عراقی در جزایر مجنون سومین 

  :انجام گرفت ۳/۳/۱۴۶۱در تاریخ 

 ،۱۴۶1 در اسفند عملیات خیبر طی هورالعظیم واقع درجزایر مجنون در 

فتح شد و مبنایی بود برای نفوذ به خاک عراق که در  اسالم توسط رزمندگان

ولی به نتیجه نرسید.  ،استفاده قرار گرفت مورد ،۱۴۶۴عملیات بدر در سال 

یک پدافند طوالنی و مطمئن ه موقعیت خاص جغرافیایی جزایر مجنون اجاز 

و وجود مناطق وسیع آبگرفتگی هور ضمن تسهیل انجام عملیات  دادرا نمی

های فراوانی را برای پشتیبانی عملیات پدافندی به وجود ودیتچریکی، محد

دشمن با توجه به حساسیت منطقه و آگاهی از موارد باال بعد  ،رونای آورد، ازمی

گذشت، با حفظ دور حمالت می اش از شلمچهاز سی روز که از موفقیت حمله

ششم، سوم، گارد ریاست  . سپاهکردخود نبرد دیگری را در این منطقه آغاز 

گیری جزایر مجنون و ایجاد زمینه هدف بازپس عراق با 15جمهوری و لشکر 

دند. در این کر اقدام به انجام عملیات آفندی  ،برای ادامه حمالت خود

آفندی موجب ه دشمن با استفاده از حفظ دور تک و افزایش روحی ؛عملیات

مجنون را پس گرفت. مجموع پذیر خودی شد و جزایر تزلزل در خطوط رخنه
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شده توسط دشمن شامل مناطقی است که در عملیات مناطق پس گرفته

 .بدر توسط نیروهای خودی تصرف شده بودندخیبر و 

گیری مناطق در تصرف ایران، های عراق و بازپسبا تداوم عملیات 

چندان  ،۱۴۶۱وضعیت عمومی مناطق عملیاتی جنوب در نیمه اول سال 

 در افزایش به دست آمدهالعاده مناسب نبود و دشمن با استفاده از توان فوق

تنها از موضع  کشور جهان نه ۴۶گیری از امکانات نیرو و ادوات جنگی و بهره

اده بلکه با استف ،نمودگیری خاک خود میدفاعی بیرون آمده و اقدام به بازپس

عملیات به ه ان، قصد تعرض و ادامهم زدن سازمان رزم رزمندگان ایر  از بر

 داخل خاک ایران را داشت.

 ، آغاز شد۱۴۶۱ رهم در چهارم تی به کوشک هجوم عراق در محور طالئیه

هایی کننده عراقی همان یگانهای حملهروزبه طول انجامید. یگان پنج و

زرهی  ۳1گرفته و مواضع لشکررا بازپس بودند که در همین روز جزایر مجنون

رسید که عراق چهار می از نیروی زمینی را مورد هجوم قراردادند. به نظر اهواز

 کرد:دنبال می ۱۴۶۱هدف عمده را در عملیات خود از سال 

 ؛پیشروی به داخل خاک ایران -۱

 ؛رات صلحگرفتن اسیر برای مذاک -1

 ؛رسیدن به اهداف روزهای اول جنگ -۴

 .،5۳۱وادار کردن ایران به پذیرش قطعنامه -۳

اولیه از مواضع نیروهای ایرانی عبور کرده و حتی تا  دشمن در روزهای

آوری اسرا و غنائم به مواضع و بعد از جمع کرد پیشروی خرمشهر - اهواز جاده

 نشینی کرد.خود در نوار مرزی عقب

 ناگهان به یاد ،در این افکار بودم که صدای گریه یک کودک چرت مرا برهم زد

در همان روز رفتن من به منطقه سرمای  که دخترم که یک سال و نیمش بود افتادم،

ش پی از آنجاو  رفتم یدان رسالتم اتوبوس شرکت واحد به سختی خورده بود. با

 اش نوشتهپس از معاینه یک سری دارو در دفترچه بیمه ،بردمش دکتر حمیدی

ر چند قوطی شیر خشک بگی» ، همسرم گفت:رفتم منزلبه  عجله گرفتم و با ،بود
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 رفتم داروخانه و هشت« .تا این مدت چهل روزی که نیستی بچه بدون شیر نباشد

ار گفتم، کاشکی بیشتر گرفته بودم شاید این ب با خودمقوطی شیر خشک گرفتم، 

خدا » باش لغو مرخصی بر بخوریم، بعد گفتم:در جبهه بیشتر بمانم، و به آماده

 «.توانم بکنماآلن دیگه کاری نمی ؛بزرگه

روز  ۱۴ و طالئیه عراق به جزایر مجنونه حساب کردم از آخرین حمل

 دور عملیاتش بعد از عملیات دومی یکمی
ً
ماهه شده، برای خودم گذشت، تقریبا

 هیگان من در منطق .ماسته روز دیگه نوبت منطق ۱۱کمتر از  گیری کردم کهنتیجه

 بود. و شرهانی عمومی فکه
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 منتظران حملهدوم:  فصل

حمزه تعدادی  1۱، لشکردم دمای صبح رسیدیم به شهرستان اندیمشک

ا ت نفرات در مسیر منطقه عملیاتی لشکر جابجایی برایبوس صلواتی مینی

 .ردندکصبح شروع به ترابری افراد می از ساعت هشت که گذاشته بوداندیمشک 

امامزاده  برم دزفول)گفتم:  .ساعتی وقت دارم دیدم دو ،ساعت را نگاه کردم

لوی راست من را جسوار تاکسی شدم یک (سبزقبا یک زیارتی کنم و بعد برگردم.

زاده پیاده کرد. بعد از زیارت و خواندن نماز، بوی نان داغ در فضا پیچیده بود. امام

کنند من هم گرفتم و خوردم رفتم دیدم نان، پنیر، خرما و چایی صلواتی پخش می

 دوباره سوار تاکسی شدم و برگشتم اندیمشک.

وس پر ببعد از ده دقیقه مینی .بوس شدمنیبوس ایستاده بود، سوار میمینی

یک سرباز هم بلند  .شد. راننده آمد و پشت فرمان نشست و شروع به حرکت کرد

لوات همه ص .(برای سالمتی راننده و جمع سرنشین بلند صلوات بفرست) :گفت

 ها،جایی نیروها بودم، تانکشاهد جابه ،فرستادیم. در حین رفتن به منطقه

 ! با خود فکری کردم وشدندجا میروی کفی داشتند جابهه ها بپخانهنفربرها، تو

ما  بوس کنار گردانن هم به این شدت! مینی، آجایی نیستگفتم: اآلن وقت جابه

ها من هم پیاده شدم، با بچه .(حمزه 1۱لشکر ۳تیپ ۱۰1)گردان ایستاد

ها بودند. با ماشین غذا رفتم به پرسی کردم، همه منتظر حمله عراقیاحوال

 .گروهان، فرماندهان دسته را صدا زدم تا در جریان اوضاع منطقه قرار بگیرم

گفتند. گفتم تا آنجا که امکانات گردان می جلو هاهمگی از نقل و انتقاالت عراقی

یم هدف، زدن سنگرهای جدید، ثبت تیر، آوردن مهمات به خط، به تحک ،دارید

خشک گرفتیم و بین سربازان توزیع ه گرفتن مهمات اضافی، اقدام کنید. جیر 

های احتمالی نفوذ دشمن را ثبت تیر کردیم، تیربارهای جدید نصب کردیم، راه

 هکه همگی داشت ،سربازان را بازدید کردمه های شیمیایی کلیکردیم، ماسک
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ها را دستور دادم با گازوئیل بشویند تا کثیف و گردوخاکی نباشد باشند، اسلحه

 هروحی کند(. برای افزایشگیر می زیادکثیفی و گردوخاک  بر اثر ۴ژه )اسلح

کردم، همگی از صحبت می آنهاسربازان شب که شد رفتم پیش نگهبانان و با 

د. گفتنها میها در خطوط عراقیها، نفربرها و کامیونشنیدن صدای شنی تانک

 کنیم.را به درک واصل می آنهاگفتم نترسید ما هم 

 ریزد.آرامش منطقه به هم می به زودیچیز حاکی از آن بود که  همه

در منطقه  و شرهانی مهم فکهه دو نقطزیرا  ،ما جزو مناطق حساس بوده منطق

و فکه به علت وجود محورهایی که  ، عین خوشما بود، در منطقه عمومی موسیان

نظر نیروهای عراقی هم از ابتدای جنگ، و هم در طول  شود، ازختم می به دزفول

 ،بود. انجام چهار عملیات موفق در کمتر از سه ماهتوجه  جنگ، بسیار مهم و مورد

تداوم حضور نیروهای  و نیروهای عراقی را دوچندان افزایش داده بود روحیه

های پراکنده دریایی و تهدیدات سیاسی فارس و ادامه درگیریآمریکایی در خلیج

د نو نظامی برای جمهوری اسالمی ایران، موجب شده بود که نیروهای عراقی بتوان

از ضعیف بودن خطوط پدافندی نیروهای ما که به دلیل تمایل به ادامه حمالت به 

 فاقد موانع و استحکامات مهندسی بود، استفاده 
ً
ا انجام ، و بکنندسمت عراق غالبا

سیار به شرهانی و فکه اقدام به تک و حمله های شیمیایی در منطقمکرر بمباران

 گسترده نمایند.

جمهوری عراق با بکارگیری بیش از پنج لشکر زرهی سپاه چهارم و گارد ریاست

آوری اسیر و انهدام نیروهای ایرانی با استفاده از حجم جمع به منظور

 1۱نمود. لشکرهای تصور آتش توپخانه اقدام به حمله در منطقه را میغیرقابل

تکاور در منطقه  ۳5و  پیاده سراب ۳۰های پیروز خراسان و تیپ ۱۱حمزه و 

 مسئولیت پدافند و احتیاط را به عهده داشتند.

مثل  هم اینهاترین واحدهای ارتش بودند. اگر ها از سنگیناین لشکرها و تیپ

ای اسر  تعداد زیادی اسیر به آمار ،شدنداسیر می ،واحدهای دیگر که اسیر شدند

 شد.ایرانی در عراق اضافه می
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که  ، یکی از سربازانباال بودها بسیار روحیهه هم ،شب رفتم به سنگرها سر زدم

خواستند جشن ترخیص شده بود، شب داخل سنگر بود و به قول خودشان می

ار ترین شرایط در کنمدت دو سال در بهترین و سخت اینهاترخیصی بگیرند، آخر 

 تر شده بودند.هم بودند و از برادر به یکدیگر نزدیک

 ها بسیارکه فاصله خط ما با عراقی آنجا از ،نگهبانی سنگررفتم داخل 

ا شد. تا دو روز مشنیده می به راحتیها و نفربرها تانک سروصدای ،نزدیک بود

 شده را بازسازیپرداختیم، سنگرهای قدیمی و خرابن هایمابه تحکیم سنگر 

، موشک مالیوتکا، تیربار ۱۰۶های اجتماعی از قبیل تفنگ کردیم، سالح

 جاهای مناسب استقرار دادیم. به متری را درمیلی ۶۰هایدوشکا، خمپاره

نی آب بیپیش مستقر کردیم ودر کنار سنگرهای پدافندی  مهماتکافی ه انداز 

 انجام دادیم. زنی و غذا را

های عراقی شنیده ناگهان صدای وحشتناک توپخانه ،1۱/۳/۱۴۶۱در صبح 

شده حمله را آغاز کردند. های انجامبینیشد، لحظه موعود فرارسید، زودتر از پیش

ندیده بودم، شاید باالتر از سه هزار قبضه  آن زمان چنین حجم آتش توپخانه را تا

ریختند، هدف آنان مثل باران روی سر ما گلوله میکردند و هم شلیک می توپ با

 شخم زدن زمین تصرفی بود.

ر کنار من د .توانستیم نفس بکشیممی به سختیوضعیت بسیار دشوار بود و 

حظه ل سیمچی نشسته بود و با گردان در حال تماس بود، سروصدای بمباران هربی

 شد.بیشتر و بیشتر می

رسید، به گوشم می ،ساله بود۱۱ک جوان سیمچی که یصدای قلب سرباز بی

در همان  .«آرام باش» کرد، نگاهی به من انداخت. گفتم:احساس خفگی می

 رارشده بود، وضعیت خودمان راارتباط با گردان برق .سیم درآمدصدای بی ،حال

وسیعی آغازشده، همگی ه ها در منطقهم گفتند تک عراقی آنها .توضیح دادم

 مقاومت کنید.

 ههای نصدای غرش هواپیماها که از باالی سر ما در دسته ،تماس پایانبعد از 

 هایناگهان متوجه شدم که موشک .نظرم را جلب کرد ،کردندحرکت می فروندی
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خود را رها کردند، بعد از چند لحظه صدای انفجارهای مهیب پشت سر هم شنیده 

ور ددود سفیدی از  میایی!! شیشیمیایی :زدندسربازها داد می ؛شد. شنیدممی

های خود را بزنند، اعالم کردم همه نفرات ماسک به سمت ما در حال پیشروی بود.

ها را ناگهان باد شدیدی وزیدن گرفت و مسیر دود را از ما دور کرد، ماسک

 فرسا بود.در آن گرما ماسک زدن بسیار مشکل و طاقت ؛برداشتیم

ه باند و تجمع گردان را بمباران کرده هاز مسیر دود به نظرم رسید که منطق

های فرماندهان دسته تماس چیمسیاند. با بیشیمیایی هم شده احتمال قوی

همگی گفتند مشکلی نیست و تاکنون  زارش دهند.گرفتم که آخرین وضعیت را گ

 به لطف خدا تلفاتی نداشتیم.

جنگ، اصول  دادند در رابطه با اصولهایی که به ما میمتوجه شدم آن آموزش

 و چقدر روی حساب ،کردیمعملیات آفندی و اصول عملیات پدافندی، و ما اجرا 

فره حکس برای خودش یک که هر  کتاب بود. اگر ما سربازان را مجبور نکرده بودیم

 هار کردند، اگر آن مانوبکند، اگر نظم و انضباط را در این شرایط رعایت نمی روباهی

ز ا این بمباران چقدر ارتش عراق ، اآلن معلوم نبود درهای جسمانی نبودو آمادگی

 تلفات گرفته بود. ما

 تم:به راننده گف ،ناگهان صدای آژیر آمبوالنس را شنیدم، از سنگر بیرون آمدم

و تعدادی از  ۳ه توپ خورده روی سنگر شمار ه وللگ یه راننده گفت: چی شده؟

 اند.ها شهید و زخمی شدهبچه

کسانی که اعصاب ضعیف داشتند در این شرایط به مرز جنون رسیده بودند، 

ا هبمباران و افتادن سنگ بر اثرراننده هم بر اعصاب خودش مسلط نبود، جاده 

 ند.گفتم با بیل و کلنگ بروند، تا راه را باز کن به تعدادی از سربازان ؛شده بود بسته

گازش را  ،شده که راه کوچکی باز راننده دید؛ زده شده بودندها هیجانبچه

گر نظر و با فریاد به دی راننده رسید به سنگر مورد رد شد. از آنجاگرفت و با سرعت 

همه به کمک  .ها را سوار آمبوالنس کنیدزودتر شهدا و زخمی :گفتسربازان می

و شهدا را گذاشتند داخل آمبوالنس و آمبوالنس از  ینهم خیلی سریع مجروح
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توپ  های آمبوالنس گلولهدیدم که به نزدیکیاز دور می رفت.تپه باال میشیب تند 

 داد.گونه ترسی به راه خود ادامه میکند، ولی راننده بدون هیچمی اصابت

سیمچی گوشی را داد به دستم و گفت: از گردان با شما کار دارن، گوشی بی

 این صدا به من قوت نیدم،سیم شرا گرفتم، صدای آرام و مطمئنی را از پشت بی

صدای فرمانده گردان بود که ما را به مقاومت و ایستادگی سفارش  قلب داد.

 کرد.می

د های من برخور احساس کردم دستی از پشت به روی شانه ،بعد از پایان تماس

خودش  خورده و برگشتم و دیدم یکی از سربازان از ناحیه قفسه سینه ترکش .کرد

اش گذاشتم تا از پیراهنم را پاره کردم و محکم روی سینهرا به من رسانده، زیر 

 خونریزی جلوگیری شود.

توانم سرباز گفت: جناب سروان ناراحت نباشید، چیزی نیست هنوز می

 بود. شده که خدمتش تمام دیدم همان سربازی بوددقت کردم به صورتش بجنگم. 

شرکت  ،ه ماه دیگر بوداش کیادم آمد از من دعوت کرده بود که در مراسم عروسی

 بالفاصله زرورقش را باز کردم .کنم. در آن لحظه به یاد شکالت داخل جیبم افتادم

 کند، تکانشدهانش، ولی دیدم هیچ تالشی برای مکیدن آن نمی و گذاشتم در

 دیدم بدنش سرد است. ،ای نداشتفایده ،دادم

ا نه؟ نده یبهداری رسا م خود را بهستداننمی .در این وقت یاد آمبوالنس افتادم

ن حجم آتش سنگین خود را سالم برساند یا نه؟ در این فکرها آیا توانسته از وسط آ

 ان!ها دارن میزد، عراقیبودم که ناگهان صدای فریاد یک سرباز که داد می

النه سسالنه روند،می نیکپیکبه  مثل اینکهها دیدم عراقی !ها دارن میانعراقی

کردند بعد از چندین ساعت میآیند، البد با خودشان فکر اال میدارند از تپه ب

 ،العاده سنگین بر روی ما همگی مردیم، گفتم: صبر کنیدریختن آتش تهیه فوق

جمهوری بیایند نزدیک، از نیروهای ویژه گارد ریاست آنهاکس شلیک نکند تا هیچ

و همگی شروع  دمدا دستور آتش به اختیار ،نزدیک شدند وقتی که .عراق بودند

ند بیشترشان افتاد شلیک کردن، آنهاهای موجود به سمت با تمامی سالح دکردن

 د.نشینی کردنشروع به عقب ،انگار که شوکه شده بودند آنهاه روی زمین و بقی
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 اکبر را سر دادیم.صدا، ندای اللههمه یک آنهابا عقب نشستن 

های زیادی از سمت چپ ما نفوذ دیدم تانک ،با دوربین به اطراف نگاه کردم

 های دیگراند، احساس کردم که محاصره شدیم و همان بالیی که سر یگانکرده

 اند.سر ما هم آورده ،آورده بودند

با  ساعتهاآلن بیش از نیم :گفت ،با گردان تماس بگیر چی گفتم:مسیبه بی

 .هنستم تماس بگیرم، فعاًل ارتباط قطعگردان نتو

چی بودم که ناگهان صدای مهیب شکستن حین صحبت کردن با بیسیم در

د و نتعداد زیادی هواپیما باالی سرمان دیده شد ،آن از بعد .دیوار صوتی را شنیدم

 از آتش و دود پرشده بود. با کردند به بمباران شدید منطقه شروع
ً
، منطقه تماما

اپیماهای ما، که از رده خارج هواپیما دارند، متأسفانه، هو اینهاخودم گفتم چقدر 

ماًل عما . کاماًل محسوس بود آنهاشدند، و اآلن نبود شدند دیگر جایگزین نمیمی

 گویند جواب هواپیما توسطپشتیبانی نزدیک هوایی نداشتیم. در علم جنگ می

توپخانه، جواب تانک توسط تانک،  ، جواب توپخانه توسطشودداده میهواپیما 

 تفنگ. ناو، جواب موشک توسط موشک، جواب تفنگ توسطجواب ناو توسط 
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گراد بود، همگی احساس تشنگی شدیدی درجه سانتی 51دمای هوا باالی 

 ،تی که آمدبعد از مد ،یکی از سربازان رفت پایین تپه که از تانکر آب بیاورد .داشتیم

چهار لیتر آب با  حدودشاید  ،شده سوراخسوراخلیتری  دیدم در یک دبه بیست

تانکر آب هم  اند،شده سوراخسوراخها تمامی دبه :خودش باال آورده بود، گفت

 سوراخ شده و داخل آن آبی وجود ندارد.سوراخ

سیمچی گوشی را داد دستم، دوباره صدای فرمانده گردان را از پشت بی

ین پیام ا ، خودتان تصمیم بگیری!ما در محاصره هستیم :سیم شنیدم که گفتبی

 ساعت چهار بعد
ً
ماندهان دسته را جمع کردم و خبر ظهر داده شد. فر از حدودا

 ،با توجه به اینکه کاماًل در محاصره هستیم و اضافه کردم گفتم. آنهارا به  دریافتی

 بهتر است به سمت پاسگاه فرماندهی برویم، شاید آنجا بتوانیم کاری انجام دهیم.

 سربازان را آماده کنید. اول نفربرهای سالم را مشخص کنید. آماری که دادند 
ً
سریعا

 ۱۰۶جیب تفنگ  ود و یک دستگاهدر حدود پنج دستگاه نفربر سالم موجود ب

 رویم.با جیپ می هم بقیهبین این پنج نفربر تقسیم کنید و  نفرات را :گفتم .متریمیلی

خورد و های توپخانه به کنارمان میگلوله ،در حین رفتن به سمت گردان

کردم. خوشبختانه کاماًل حس می ،شدها را که از بغل گوشمان رد میصدای ترکش

 تلفاتی تا رسیدن به گردان نداشتیم.

های ولهبمباران هوایی و گل بر اثربیشتر سنگرها  ؛رسیدیم دیدم به گردان تیوق

های هوایی و بمباران بر اثراند، تعداد زیادی از نفرات شدهتوپخانه تخریب

 بمباران بر اثرباران توپخانه، شهید و زخمی شده بودند و تعدادی هم گلوله

 بودند.شده به بیمارستان منتقل شیمیایی مجروح و

ود های خآن هجوم بردند و قمقمه به طرفسربازان با دیدن یک تانکر آب سالم 

کردم که ناگهان خودروی را پر از آب کردند. داشتم با فرمانده گردان صحبت می
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کش شدیم، بعد از جیپ کنارمان با شلیک گلوله تانک به هوا رفت همگی دراز

سربازانی را که  های عراقی!تانک !یهای عراقتانک :ای سربازان داد زدندلحظه

م ه همگی آمدند و با .بیایید پیش من :گفتم ،صدا زدم ،جی دستشان بودآرپی

 یک گروه ضدتانک درست کردیم.

صد  ها بهها را نشانه بگیرید، وقتی تانکتانک :جی زن گفتمآرپی به سربازان

جی آرپی ،شدندها نزدیک ما هم شلیک کنید، وقتی تانک متری ما رسیدند با

ها خورد و آتش گرفتند، ها به تانکهم شلیک کردند، دو تا از گلوله ها بازن

 گرفتند. تا مدتی دنده عقبهای دیگر وقتی صحنه را دیدند، ایستادند و تانک

 تانکی جرئت نزدیک شدن به سمت ما را نداشت.

م از دانستینمیاز فرصت استفاده کردیم و یک خط پدافندی درست کردیم. 

دهی کردم و تیربارها سربازان را سازمان .شودکدام سمت دشمن به ما نزدیک می

. در حال گرفتیم ایدور تقسیم کردم و یک پدافند دایره ها را دورتاجیو آرپی

 .صحبت کردن با فرماندهان دسته بودم که یکی از تیربارها شروع به تیراندازی کرد

 :آید، رفتم آنجا گفتمدشمن از آن سمت دارد میگفت:  ؟چی شده پرسیدم:

 با شلیک تانک به اطرافمان و آنهاتر شوند و بعد شلیک کنید. بگذارید نزدیک

خواستند به ما بفهمانند که قصد کشتن ما را ندارند شلیک تیربار به سمت هوا می

 هها گردوخاک عجیبی بلند شدخواهند اسیر بگیرند. با شلیک گلولهو فقط می

 این جوانان به صورتخاک روی سروصورت ما نشسته بود، در آن لحظه  و بود و گرد

 همگی مرد شده بودند. آنهادیدم کردم، ولی دیگر جوان نمینگاه می

 ناگهان دو نفر ها به سمت ما شروع شد.باز دوباره از سمت جاده، حرکت تانک

 کجا؟ :گفتم ،هاسمت تانک به دویدند ،در دست داشتند جی کهاز سربازان با آرپی

 .یزرمن هم به چشمان آنان نگاه کردم و رفتند آن سمت خاک .نگاهی به من کردند

 در آن سکوت هزاران صحبت و حرف بین ما ردوبدل شده بود.

گرفته بودند که به آنان غبطه خوردم، بعد  ایچنان تصمیم جسورانه و شجاعانه

شنیدم. بعد از مدتی صدای یکی از  را ،هااز چند لحظه صدای انفجار تانک
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، دیگر «تابی نکندبه مادرم بگویید در مرگ من بی»سربازان را شنیدم که گفت 

 .شده بودهم متوقف ،هاها حرکت دیگر تانکصدایی از او نشنیدم. با زدن تانک

م ها هها، بمبگلوله بود. نتظر بودیم، انگار زمان از حرکت ایستادههمگی م

دیگر دشمن  .ب شده بودهم خسته شده بودند. غرو آنهااده بودند، در هوا ایست

رها در داخل سنگ .با تیمم نماز خواندیم ،ما نداشت. آبی که نبود را به جرئت حمله

لقمه بین نفرات تقسیم کردیم. به هر نفر یک .مقداری نان خشک و پنیر پیدا کردیم

 د.ر بوتیذلذ ،رسید، ولی از هر چلوکبابی

گفتند که باید امشب خود را از می آنهابا فرماندهان دسته صحبت کردم، 

در حدود سه کیلومتر  ،محاصره خارج کنیم و برویم به سمت نیزار، در کنار ما

ای در جریان بود، در کنار رودخانه نیزارهای بلندی بود که مانع تر رودخانهطرفآن

 مان بود.دهنده تشنگیجاتآب رودخانه ن ،در ضمن .شداز دیده شدن ما می

در دل شب با سکوت کامل تمام سربازان را از وسط محاصره رد کردیم به سمت 

شده های تانک لهکه زیر شنی شدیم جنازه آن دو سربازنیزار. وقتی داشتیم رد می

 را دیدم. آنهانظرم را جلب کرد، رفتم کنارشان و صورت و بدن نورانی  ،بودند

رفتند داخل رودخانه تا خود را از تشنگی می ،رسیدندودخانه میسربازان وقتی به ر 

 به این نفوذ کرده بود، و آنهاتشنگی تا عمق جان  و از گرمای مفرط نجات دهند.

 آمد.ها بیرون نمیسادگی

حرکت  همگی در امتداد رودخانه به سمت دهلران ،بعد از کمی استراحت

 کردیم.

شد، مجبور شدیم از آب رودخانه لحظه قطع نمی ها یکگلولهصدای انواع 

 ا خوردم، تازه فهمیدم که چقدر تلخ و مثل زهرمار بود! علتآب ر  وقتی کهبخوریم. 

حلی به نظرم شد، راهاین بود که آب گرم گوگرددار آن منطقه وارد رودخانه می

، تا ر ته حلقتان بریزیدآب را داخل کاله آهنی ریخته، و د :به سربازان گفتم ؛رسید

 مزه تلخی آب را حس نکنید!

شد، متوجه شدم که انبار مهمات منطقه لحظه صدای انفجار قطع نمی یک

 .است های عراقی بمباران شدهتوسط جنگنده
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یک  :گفتم .نفرات همگی بسیار خسته بودند، خورشید که غروب کرد

 دوساعتی الی نیزارها استراحت کنید.

روع به حرکت کردیم، در بین راه نفرات سرگردان دیگر ساعت دو صبح ش

لی که خی :گفتندشدند، نفرات جدید به من میها هم به گروه ما ملحق مییگان

 کربالییتشنگی شهید شده بر اثرهای اطراف از سربازان در بیابان
ً
 اند! واقعا

 شده بود.

رزمان زیادی از هم ادعدت .بودیم در حرکتهمگی بسیار خسته و غمگین 

 داده بودیم. دست خودمان را از

الی  :به سربازان گفتم .صدای چند فروند بالگرد را شنیدم ،های ظهرنزدیکی

ولی تعدادی از نفرات به دلیل  ؛ها پنهان شوید تا ما را شناسایی نکنندبوته

 انفجارهای نزدیک کنارشان، بر اثرحد و موجی شدن  از گرمازدگی، خستگی بیش

 برایداده بودند و شروع به حرکت و دست تکان دادن  دست دیگر تعادل خود را از

بعد  .ن گزارش دادندهایشادند. خلبانان موقعیت ما را به تانکها کر بالگرد انخلبان

ه ب را محاصره کردند. ابتدا شروع کردندتعداد زیادی تانک و نفربر ما  از چند دقیقه

ند کردند. با صدای بلراندازی وسط رودخانه و با تیربار به سمت هوا شلیک میتی

ار ها ک. دیگر نه مهماتی داشتیم و نه اسلحه(بیا بیاگفتند )می !تعال !تعال

 ها را باال بردیم و اسیر شدیم.دست (۴نفوذ آب و گردوخاک داخل لوله ژ )کردند می

 بندی کرد:طبقهتوان به شرح زیر دالیل اسارت را می

 الف( اسارت در پدافند:

های مرزی و به اسارت گرفتن هجوم سراسری دشمن و تسخیر پاسگاه

نیروهای مستقر در آن در ابتدای جنگ. اشغال روستاها و شهرها و دستگیری مردم 

دفاع و غیرنظامی و انتقال مردان حتی پیرمردان به پشت جبهه تحت عنوان بی

توسط دشمن در حمالت و اجرای تک و عملیات. به اسیر جنگی. غافلگیری 

کردن راه توسط  گم اسارت درآمدن نیروهای شناسایی توسط نیروهای دشمن.

ها و عدم اطالع نیروهایی که از موقعیت جدید اطالع نداشتند. بسته شدن جاده
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تمام شدن  دشمن.ه محاصر ه از موقعیت دشمن در منطقه و گرفتار شدن در حلق

 م پشتیبانی از یگان.مهمات و عد

 ب( اسارت در آفند:

یابی درست و گم کردن راه در عدم جهت حد یگان رزمی. از پیش روی بیش

نشینی مسیر پیش روی. ضعف جسمی و خستگی و مجروح شدن در حین عقب

ه عدم آموزش نیروها برای هنگام خطر و نحو تاکتیکی یا پاتک دشمن.

ها در منطقه و دستگیری رزمندگان ر یگانموقع دیگنشینی. عدم الحاق بهعقب

کننده و توسط دشمن. قطع ارتباط با فرماندهی و جدا شدن از نیروهای عمل

 گسیختگی و پراکندگی در یگان رزم.

دو  هابچه د وگرفتنمیعراقی از ما فیلم  بردارانفیلم به هنگام اسیر شدن

ید، گفتند به امام توهین کنمی آنها. بردندباال می انگشت خود را به عالمت پیروزی

ن کس ایدهیم! ولی هیچخنک می و بعد به همه شما آب برداری کنیم،تا ما فیلم

کشتند اشکال نداشت، خون ما که از دیگر کار را انجام نداد. اگر هم ما را می

هوایی  هایتوپ و تانک، بمبارانه تشنگی، گلول بر اثردوستانمان که در بیابان 

شهید شده بودند، رنگین که نبود. اگر قرار باشد خوار و ذلیل شویم و شیمیایی 

 شرافت خود را از دست دهیم، شهید شدن بهتر است.

 هایمان را بسته بودند و با قنداقو دست را به باد کتک گرفته ها سربازانعراقی

، ویدتر راه بر سریع فتند:گدادند و میهولمان می کوبیدند.به کمرمان می تفنگ

آمد ش درنمییکس صداافتادیم، هیچرفت و به زمین میتعادلمان از دست می

 همگی کنار یکدیگر نشستیم و آماده انتقال و سوارشدن داخل کامیون بودیم.

 های آنجا بود بردند،دستور داد که ما را در یک گودال که در نزدیکی آنهاه فرماند

 پشتی، فانسقه، کاله آهنی، قمقمه،کولهسرنیزه،  تمامی وسایلمان ازجمله، اسلحه،

انگشتر، کیف جیبی، پول، را از ما گرفتند، تعدادی از  ماسک شیمیایی، ساعت،

 خواستیممی وقتی کهرا هم با ما سوار کامیون کردند.  آنها زخمی بودند، سربازان

غ تابه دامثل گوشتی که توی ماهی ،که کف کامیون داغ بود بس از ،سوار شویم
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پریده های رنگ، نفرات با چهرهپریدیممی باال و پایین کردیم، واندازند جلز ولز میمی

 رمق در داخل کامیون درازکش افتادند.های بیو چشم

ا هایم ر داخل کامیون شدم با دندان دست وقتی که ،دست من را بسته بودند

 باز کردم.

ولی از آب  ،خواهیممیآب و تشنه هستیم  ؛ها حالی کردمبا دست به عراقی

 تشنگی و خونریزی بر اثرخبری نبود. با چشم خودم شاهد شهید شدن سربازان 

انگار گوش شنوایی نبود. آفتاب چنان گرمایی  ،زدیمهر چه فریاد می شدید بودم.

میون اشدم. در حالت منگی بودم که ناگهان کهوش میکم داشتم بیداشت که کم

کامیون را گرفت، از کنار کامیون باال آمد و روی چرخ  ویک افسر عراقی جل ایستاد.

ای بازی تقاضکرد. وقتی وضع وخیم ما را دید، و ما هم با اللایستاد و ما را نگاه می

 شد به ایستد، وکردیم، دستور داد تانکر آبی که از کنار کامیون ما رد میآب می

 ،شدمیباورم ن .را بازکنیدگفت شیلنگ آب را داخل کامیون بیاندازیید، و شیر آب 

ای گرفتند و تا جان تازه ،هایی که زنده بودند. آنریختآب روی صورتمان می

ا ر  سرهایمان .کردیمتوانستیم آب خوردیم، آب را با دست از کف کامیون جمع می

 لبخند رضایت زد. هم اواز افسر عراقی تشکر کردم،  .گرفتیممی زیر شیلنگ

ای، اما اگر درد را احساس کردی، زنده» معروف افتادم کهناگهان یاد این جمله 

 «. اگر درد دیگران را احساس کردی، انسانی!!!

دیدم قرمز شده، فهمیدم از خونریزی سربازان ما  .کف کامیون را نگاه کردم

 ،افتاده های از شکم بیرونهای تیکه شده، رودهقرمز شده، آب با خون و گوشت

عجب  ؛هم مخلوط شده بود، چی شده بود! با خودم گفتم ادرار، کثافت و ... با

 آبی ما خوردیم!

 هایکمک کردیم تا زخم آنهابه  ،سربازان زخمی که کمی جان گرفته بودند

ها باند درست های خودمان، برای زخمیبا زیرپیراهنی .خود را پانسمان کنند

 کردیم تا جلوی خونریزی را بگیرد.فشار وارد می آنهاکردیم، و روی زخم می

 !ممنوع ؛زدنددرپی فریاد میدیدند پیسربازهای بعثی این کار ما را که می

 مجروح! !گفتیم مجروحما هم می !ممنوع
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 و گریه کنم خواستم داد بزنممی ،دیدموقتی این وضع و حالت سربازان را می

 یشپخواستم کاری بکنم، از طرفی فقط می ،دانم، نمیبه کامیون بکوبمسرم را  و

 ولی انگار کنم. اروخودم را ذلیل و خ هم وتوانستم ضعف نشان بددشمن هم نمی

ه بود گلویم گیرکرد یمثل یک توپ بزرگ تو یک چیزی .ترکیدمداشتم از درون می

 شدم.و داشتم خفه می

اعتنایی آنها ولی  !آمبوالنس !آمبوالنس :گفتمبعثی می به سربازان

کردند، تصمیم گرفتم بدتر لج می خواستیممی آنهااز  کردند. انگار هر چهنمی

های نفرات کاماًل خونی شده بود ها و لباسچیزی تقاضا نکنم. دست آنهادیگر از 

اندازه کافی پارچه موجود نبود که جلوی خونریزی را بگیریم. با دست روی  ولی به

 !یاد، ولی غیرممکن بود. دوباره صدای آببند ب خون تا دادیمها را فشار میزخم

تشنگی طاقت ما را بریده  طرف از یکشده نفرات بلند شد، از دهان خشک !آب

از  کرده بود،های ما را برشتهپوسته آفتاب سوزان هم ،از طرف دیگر و بود،

سربازها جلوی  دیگر، طرف ازچیزی طلب کنم،  آنهاخواستم از نمی طرف یک

 انآن زم در یک وضعی افتاده بودم که تا. شدندشهید میپرپر و چشمم داشتند 

 گیر نکرده بودم.

اش هم بود و سن و سالی داشت و درجه یکی از نفرات که زخمش زیاد و عمیق

ذیتم ا تم کنارش نشستم. گفت: آفتاب خیلیرف .نظرم را جلب کرد ،استوار بود

ش یهاکه را روی چشماره شده بود را از وسط پاره کردم یک تبلوزم که پ .کندمی

ای روی صورتش به وجود بیاورم، دیدم با با دستم سعی کردم سایه .گذاشتم

من " :گویددیدم می بردم. گوشم را جلوی دهانش کند.ای میخودش زمزمه

 ."ع()نحسین جا اتتشنهقربان لب ،«السالم علیک یا ابا عبدالله» شوم،شهید می

 :این شعر افتادم و زیر لب با خودم زمزمه کردم یاد شهید شد. این را گفت و

  بساط خویـش برچیدنـد و رفتنـد   خوشا آنان که با عـزت ز گیتـی

  محبــت را پسنـدیـدنـد و رفتنـد   ز کاالهــای ایـن آشفتــه بـازار

  رفتنـدحساب خویش سنجـیدند و    خوشا آنان که در میـزان وجدان

  حقیقـت را پسنـدیـدنـد و رفتنـد   نگـردیـدنـد هـرگـز گـرد باطـل
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  چو خورشیدی درخشیدند و رفتنـد   خوشا آنان که بر این عرصه خاک

  شـراب عشـق نوشیـدنـد و رفتنـد   خوشا آنان کـه از پیمانـه دوسـت

  رفتنـد حریـم دوسـت بوسیدنـد و   خوشا آنان که با اخـالص و ایمان

  به خون خویش غلتیدنـد و رفتنـد   خوشـا آنـان کــه در راه عدالــت

  در ایـن ویرانـه پاشیدنـد و رفتنـد   خوشـا آنـان کـــه بـذر آدمیــت

  ثمـر دادنـد و بخشیـدنـد و رفتنـد   چــو نخـل بــارور در تنـگستـان

  نلغـزیــدنــد و رفتنـد نهـادنــد و   خوشا آنـان که پـا در وادی عشق

  کشیـدنـد و نـرنجیـدنـد و رفتنـد   خوشـا آنـان کـه بـار دوستـی را

  خوشـا آنان که کوشیدنـد و رفتنـد   رسـا در راه خدمـت بـاش کوشـا
          

 زنده یاد دکتر قاسم رسا

 

ها، ناپذیر تانکامان و پایانآفتاب سوزان ادامه داشت، حرکت بی گردوخاک و

افزود. با این وضعیت دیگر حتی تنگی ما میها برشدت نفسنفربرها و کامیون

 نفس کشیدن هم بسیار مشکل شده بود.

های شدیم، غروب آفتاب هم مزید علت بر غم و غصهکم وارد خاک عراق میکم

 شدیم.آفتاب سوزان داشتیم راحت میاز دست  ولی ما شده بود.

روند انتقال اسرا از محل دستگیری تا اردوگاه به این صورت بود که پس از 

نفری به وزارت دفاع  های چندهای مقدماتی در خط مقدم، در دستهبازجویی

او را به اردوگاه اسرا  ،شدندکردند. و اگر به کسی مشکوک نمیمنتقل می عراق

 به اردوگاه  ،کردند. تعداد ما چون بسیار زیاد بودمنتقل می
ً
همگی را مستقیما

اسرا منتقل کردند. اسرای قدیمی از وزارت دفاع عراق خاطرات بدی را نقل 

گاه و  ،شدندکردند. در آنجا فریاد زندانیانی را که توسط بعثیون شکنجه میمی

مثلثی شکل، تاریک، نمناک و محروم  ،های آنجا کوچکاقشنیدند. اتگاه میبی

به مدت نیم ساعت  آن همبار در هفته فقط یک آنهااز امکانات اولیه بود. 

مند شوند. در طول هفته نیز به سبب زندانی توانستند از هوای آزاد و نور بهرهمی
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تنگ و های سلول بودن در سلول انفرادی از تماس با دیگران محروم بودند.

شده بر درودیوار، بوی های نوشتهیادگاری دیوارهای آغشته به خون، تاریک،

پاره و غیره همه حکایت از های پارهپریده، لباستعفن و رطوبت، زندانیان رنگ

 گاه رژیم بعث صدام را داشت.قتل

قبال از ما است فهمیدیمدر آنجا مردم با شعارهایی که نمیرسیدیم  به شهر العماره

کامیون جلوی یک سوله  .ما را داخل یک پادگان بردند ،کردند. بعد از مسافتی

یدم د ،وقتی از جا بلند شدیم وید.زدند که پیاده شایستاد. دژبانان عراقی داد می

 سالم بودیم .شوندبیشتر افراد بلند نمی
ً
آنهایی را  ،خودم و دیگر سربازانی که تقریبا

دادیم، اما هیچ عالئمی از حیات در زدیم، تکان میصدا می ،که بلند نشده بودند

 شهید شده بودند، کسانی آنهااند، هاست که مردهوجود نداشت، انگار سال آنهابدن 

د بعد راننده نفرات شهی شوند.کردند تا پیاده مجروحان کمک میبه که زنده بودند، 

 .حمد و سوره خواندیم شانبرای و گر بودیمفقط نظاره را با خودش برد و ما

هیچ اعتنایی  آنهاولی  ؛ها تقاضای آمبوالنس برای مجروحان کردماز بعثی

تنها کاری که از دستم  !یاال سریع !یاال سریع :گفتندفقط می .کردندنمی

زیر لب آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه  بخوانم.دعا  آنهااین بود که برای  ،مدآبرمی

 .خواندمرا میو یکشف السوء 

یلنگ، با کابل، با ش .دادندرا هل می و ما نگهبانان بعثی کنار سوله ایستاده بودند

سعی  گرفتند.را به سمت ما نشانه می هایشانتفنگ زدند وبا نبشی، با باتوم می

خالص شویم. وقتی وارد سوله  نادستشسرعتمان را بیشتر کنیم تا از کردیم می

 که جای نفس کشیدن هم نبود.قدر ناز اسیر، آدیدم داخل سوله پر بود  ،شدیم

یک مجروح با التماس  ؛دیدم ! فضا را پرکرده بود.آب !صدای درخواست آب

دارم  !شهبقلبم تا خنک  یآب بریز رو ی قلبم تا خنک بشه!آب بریز رو :گفتمی

هوش شده زیردست و پا بودند، حال، موجی، بیادی مجروح، بیمیرم، تعداد زیمی

کرد. ناگهان درب سوله باز شد و یک تانکر بزرگ آب وارد سوله شد. تشنگی بیداد می

کشیدیم تا زیر چرخ کامیون له نشوند. وقتی کامیون ایستاد، مجروحان را کنار می

ا د، سربازان شیر آب ر ترجیح داراننده فرار را برقرار  .کامیون هجوم  به طرفسربازان 
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ترل آب، کن به طرفبردند ریخت، همه هجوم میآب با فشار زیاد بیرون می باز کردند.

کردند و ریخت زمین، همه مشت میآب که می .شده بود از دست همه خارج

های گوشت، ، کثافت، تکهادرار خوردند، دوباره همان داستان آب، خون،می

تعدادی رفتند روی سقف خودروی ، و ... تکرار شد، ریخته شدهی بیرون هاروده

 ای رفته بودند داخل تانکر آب، غوغایی شده بود.عده تانکر،

ه بهم صورت خود را  آنها .رفتمی ،آب زیر مجروحینی که دراز کشیده بودند

 زا نوشیدند. بعدآب می ،توانستندگرداندند و تا آنجا که میبرمی زمین طرف

کمی آرامش به سوله برگشت، تعدادی از  ،تانکر آب از سوله خارج شد اینکه

 :زدیمشده بودند، فریاد میمجروحان زیردست و پا و هجوم نفرات برای آب، له

 ،، مجروحان را به بیمارستان منتقل کنیدببرید اینجا بیرون را از اینهاترا به خدا 

 !یی نبودولی گوش شنوا

تازه درد کتک خوردن با نبشی، میله، کابل و شیلنگ را  ،بعد از کمی آرامش

در این  .پیچیدم. سردرد هم آمده بود به سراغمحس کردم، از درد به خودم می

 دیختنباتوم ر و ها بودم که تعداد زیادی دژبان دوباره با نبشی، کابل، شیلنگحال

ی که به گرگ انندم سوله و همه را به باد کتک گرفتند، یک موج راه افتاده بود. یتو

مجروحان هم زیردست و پا له  .رونددر می فقط گوسفندها د وزنگله گوسفند می

صدای دادوبیداد، فریاد، گریه و زجه، کمک  !شده بود شدند، قیامتی برپامی

کنید، نزنید، خدایا به داد ما برس، در فضا پیچیده بود. سربازی را دیدم که کابل 

ر بام چشمش بیرون افتاد، سربازی را دیدم که پایش و تم خورده بود به چشمش

رق آهنی به فه نیم شده بود، سربازی را دیدم که میل ضربه نبشی از وسط دو اثر

سرش خورده بود و مغز سرش بیرون ریخته بود، سربازی را دیدم که دستش از 

 وضربه محکم نبشی به سرش افتاد  بر اثرنیم شده بود، سربازی را دیدم  وسط دو

زان اش فکش آویمشت محکم به چانه بر اثردیگر بلند نشد، سربازی را دیدم که 

اد د مدامضربه به مغزش دیوانه شده بود و  بر اثرشده بود، سربازی را دیدم که 

انگار خدا درخواست  خواستند.زدند و از خدا کمک میزد، و... همه داد میمی
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د، نه بوددفعه وارد سوله شدکه دژبانان یک چون همان طور، کردسربازان را اجابت 

 دفعه هم خارج شدند.یک

فرسایی بود. تنها کاری که از دستم و طاقت های بسیار سختساعت

 قبله فرض کردمطرف را  یک ،خواندن آیه امن یجیب بود. در آن حالت ،آمدبرمی

شوم، توانستم بلند خواندم، نمی تیمم کردم و نماززدم به زمین دستم را 

، با همان اشارات چشم نمازم توانستم سجده کنمم، نمیوتوانستم رکوع بر نمی

 هوش شدم.را خواندم و بی

 ها هم دوروبرم و حورالعیناههوشی احساس کرده بودم که شهید شددر بی

غل ها را بخواستم که یکی از این حورالعینداشتم می من هستند یک حال خوشی

د ن حالت در در آ نفر باالسری من رفته توی دهنم، پایاز خواب پریدم، دیدم  کنم،

 و بیچارگی، زدم زیر خنده! گفتم توی این موقعیت عجب خوابی دیدم!

دستیم من را متوجه خودش کرد،  صدای خرخر بغل بیدار شدماز خواب که 

و وله دانستم چکار کنم، رفتم کنار درب س، نمیدر حال جان دادن استدیدم 

 انگار.ولی انگارنه !کمک کنید !کمک کنید کمک کنید :زدم فریاد

ها تازه معنی و مفهوم اسارت را درک کردم، بعد از مدتی با دیدن این صحنه

 طرف از یکتوجه همه را به خودش جلب کرد، لباسم  صدای باز شدن درب سوله

آمد، اما بدم می از خودم .دادخونی بود، بوی چرک، بوی نجاست، بوی مرده می

زدند که از سوله خارج کردم. نگهبانان بعثی داد میباید تحمل می ،ای نبودچاره

داد اما تع ؛را بیرون ببریم آنهاکمک کردیم تا به مجروحان ید. بلند شدیم و وش

را  یم مارفت هم به جمع شهدا پیوسته بودند. وقتی بیرون آنها ؛زیادی بلند نشدند

های سیصد یا چهارصدنفری تقسیم کردند و هر گروه را به یک اردوگاه به گروه

 اختصاص دادند.

ها تعدادی از نفرات را انتخاب دژبان .جلوی سوله ایستاد و دو کامیون آمد

تاد تا هفها را از سوله به داخل کامیون انتقال دهند. در حدود شصتکردند تا جنازه

م و کردیو ما فقط نگاه  ها را با خود بردندجنازه ،هاامیوننفر شهید شده بودند. ک

 خواندیم.فاتحه  آنهابرای 
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ن خاکی به زمینو نشسته بودیم و سرها پایین بود. در بیرون سوله به حالت دوزا

ی نامعلوم آینده کردم، به گذشته، حال و آینده،چیز فکر می زل زده بودم، به همه

 که در پیش رو داشتیم.

که تهر دوازده نفر داخل یک ظرف فلزی مقداری آش ریخته بودند، با یکبرای 

زدند که سریع بخورید. بسیار گرسنه بودم با همان وضع نان برای هر نفر و داد می

 ینبود، آش ، قاشقبخوریم چطوردانستیم نمی ،مجبور شدیم که بخوریم

ازها بود، به سرب بهتر ولی از هیچی ؛تا حاال چنین چیزی ندیده بودم !سفیدرنگ

تم نان گف است، دیدم داغ .آش و بخوریم ییکی دستمان را بکنیم تویکی :گفتم

 یگر چه وقتدمعلوم نیست  ،ن بگیریدکمی جارا تکه کنید بزنید تو آش و بخورید تا 

 دهند، سه یا چهار لقمه آش با نان خوردیم کمی ته دلمان را گرفت.غذا ببه ما 

گروه کرده بودند و ند وقت غذا تمام شد. ما را گروهبعد صدای سوت آمد و گفت

 .گروه ما اختصاص پیداکرده بود به اردوگاه رمادیه

نید تواآنجا خیلی راحت هستید. می»گفتند به ما می به دروغدژبانان عراقی 

ه شما های نو بورزش کنید، تختخواب دارید، تلویزیون دارید، دوش بگیرید، لباس

 هزار دروغ دیگر.« .خنک بنوشید ودهند، غذای خوب بخورید، آبمی

گفتند. بعضی از بد می از آن خیلی .اسم این اردوگاه را قباًل شنیده بودم

گفتم چرا خوشحالی م خیلی جالب بود، ی، براکردنداظهار خوشحالی میسربازها 

 زائر کربال )ع(سینامام ح :گفتند ؟!کنیدمی
ً
 یم!وشمی ما را طلبیده حتما

 ولی درک ؛قبل از اسارت درباره اسرا و قوانین حقوق بشری ژنو شنیده بودم

و با خودم  کردممیبا تمام وجود حس  اما حاال ؛پیدا نکرده بودم آنهاواقعی از 

حقوق  قوانین پس کجاست !کنندگفتم بس چرا با ما مثل یک حیوان رفتار میمی

 بشری ژنو!

 هر روزدوباره ما را سوار کامیون کردند، آفتاب سوزان هم ول کن ما نبود انگار 

جوش رسیده ه خورد که به نقطشد، چنان به مالجمان میتر از روز پیش میگرم

دوست داشتم هرچه  .کشتدرد، داشت من را میچشم درد، سردرد،بدن بود.

 .یا رومی روم یا زنگی زنگضع تمام شود، زودتر این و
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ای بود، ماتمکده برهم وها همه درهمچهره نشستیم وقتی داخل کامیون

نامعلوم خود فکر ه کس حال صحبت کردن نداشت، شاید هم همه به آیندهیچ

 کردند.می

ا پای ! سر تیا نه دانستم نمازم درست استنمی ،تیمم کرده بودم در حین رفتن

خدا بود،  دهنده قلب ما ارتباط باولی تنها آرامش ،خون و کثافت بود من

طرف را قبله حساب کردم و نماز خواندم،  یک ،دانستم قبله کدام طرف استنمی

 کرد.فرجی میشاید خدا 

کنم می، گفتم فکر ن«جناب سروان دستشویی دارم» یکی از سربازها گفت:

 برو ته کامیون و خودت را راحت :گفتم : هر دوبایستند، کوچک یا بزرگ گفت اینها

ودم با خ کس در حال خودش نبود،نگاه نکنید. هیچ او ها هم گفتم بهبه بچه !کن

 شم.الهی بوده و باید تسلیم سرنوشت باتقدیر  کردم این اسارتفکر می

هم ریخته بودند و حمل گوسفند روی کرد، ما را مانندتشنگی بیداد می

کر کناری ایستاد و تان .خواهیمحالی کردیم که آب می نهاآبا سروصدا به  کردند.می

به آب  دها شروع کردنفرستاد داخل کامیون و بچهرا شیلنگ  ،آب آمد کنارمان

خوردن، کمی حالمان جا آمد. بعد از مدتی کامیون رفت جلوی اردوگاه شماره یک 

وی خاردارهای حلقایستاد، از باالی کامیون یک محوطه شنزار بسیار بزرگ با سیم

 ای دیدم.رشته خاردارهایمتر، و سیمبه ارتفاع حدود شش متر و به عرض پنج

روی هم با ان عراقی در دو طرف روبهدر کنار درب ورودی اردوگاه هم نگهبان

 5۰ هاصف آن طول گرد، چوب، باتوم و ایستاده بودندکابل، شیلنگ، نبشی، میل

ید وش با سرعت رد اینهااز الی  باشد ها فقط یادتانبه سربازان گفتم بچهبود. متر 

 تر صدمه و کتک بخورید.که کم

قب را باز کرد از کامیون ایستاد و درب ع وقتی کامیون ما آخرین کامیون بود.

ن، کمک کردیم تا بیایند پایی های مجروح و مریضبچهبه یکی پیاده شدیم، یکی

از  سرعت زدند به سرعه به سرعه، سعی کردیم که بهنگهبانان عراقی فریاد می

نشد که نشد. یک کابل بسیار  ،کوچه بگذریم، هر کاری کردم که کتک نخورم

م سیاهی رفت. ما را در محوطه نچشما در درد گرفت کهقن، آسنگین به پشتم خورد
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لباس و درجات نظامی که روی  عکس بزرگ صدام با اردوگاه نشاندند. چشمم به

 .«المهیب الرکن» :شده بودزیر آن نوشته .افتاد ،دیوار اردوگاه نقاشی شده بود

طرف.  دارها یکطرف، سربازان و درجه فرمانده اردوگاه گفت: افسرها یک 

تور دادند دس قرمز بسیار زننده. رنگ طبقه بود با دو ،نفر افسر بودیم. ساختمان ۳5

. بعد ما را بردند طبقه دوم و در یک اطاق تمام وریمدربیارا از پا  هاها و جورابپوتین

به آسایشگاه که رسیدیم، از  ما را اسکان دادند و درب آهنی را بستند و قفل زدند.

کردند. آن روز، نام آن کوچه پهلوی اسرا خون جاری بود و ناله می پا و سر، دست،

 گذاشتیم.« تونل مرگ»را 
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 اردوگاه رمادیهچهارم:  فصل

اولین اردوگاهی بود که رژیم عراق برای نگهداری اسرای ایرانی  اردوگاه رمادیه

احداث کرده بود. این اردوگاه در استان اال نبار عراق بود. اردوگاه در معرض توفان

های شن و خاک قرار داشت، و با کمبود دائمی آب مواجه بود، آب مصرفی هم 

، های پوستیع بیماریشد این امر باعث بروز انواآلوده و غیربهداشتی عرضه می

 اسهال، کلیه درد، در بین آزادگان شده بود.

های آن بسیار سرد و خشک بود. های آن بسیار گرم و خشک و زمستانتابستان

همیشگی بود. بادهای حاوی خاک زرد و سرخ و گاه سیاه  وزش باد در طول سال

روبی و های میکدر حال وزش بود. این بادهای خطرناک ناقل انواع بیماری

 .ندویروسی بود

ای مارپیچ از پلی بر روی غربی توسط جادهاز سمت جنوب اردوگاه رمادیه

دودکش بلند یک کارخانه که  ،شد. از شهربه شهر رمادیه متصل می رودخانه فرات

مان چند ساخت ،سازی است، پیدا بود. در سمت شرقشیشهه شد کارخانگفته می

 خشک بودندنیمه
ً
خورد. از سمت به چشم می ،کاره با درختان خودرو که غالبا

کرد، استثنای یک ساختمان چسبیده به اردوگاه، تا چشم کار میشمال و غرب به

 بیابان بود و شنزارهای آغشته به نمک.

ر کمپ حداکثر دارای های زیادی داشت و هاردوگاه کمپدور قاطع  تا دور

متر و ارتفاع های خاردار حلقوی به عرض پنجرا سیم بود )ساختمان( چهار قاطع

های اردوگاه فنس برق بود. ساختمان آن همشش متر کشیده بودند، در البالی 

مکعب مستطیل شکل در دوطبقه و هر طبقه چهار آسایشگاه به ابعاد هفده در 

جود داشت. تعداد شش دو آسایشگاه هجده متری و ،شش متر بود. انتهای سالن

حمام یک متری و شش چشمه توالت سالم که جوابگوی این تعداد )چهارصد نفر( 

 اسیر در اردوگاه نبود.
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ولی تا باالی آن را با بلوک سیمانی پوشانده بودند،  ؛سلول ما پنجره داشت

روز روشن بود و کسی های سلول شبانهنوربه صورت طبیعی وجود نداشت، المپ

های سقفی سبب سرماخوردگی، کمردرد، را نداشت، پنکه آنهاردن حق خاموش ک

سردرد شدید در بین اسرا شده بود، از طرفی هنگام خاموش کردن هم از گرمای 

کنترل برق و آب آسایشگاه از بیرون بود، هر وقت دلشان  بردیم.شدید رنج می

ت، وجود ای هم وجود نداشکردند، هیچ تهویهخواست آب و برق را قطع میمی

کف آسایشگاه سیمانی بود  آور شده بود،پنکه هم برای پیرمردها و بیماران عذاب

که این هم خودش عذابی دیگر بود. تمامی افراد اعم از بیماران، پیرمردها و حتی 

به دلیل اینکه مداوم چراغ روشن بود و  درد مبتال شده بودند.به استخوان جوانان،

رده بند درسته کهای پارچه چشمبرای خودمان با تکهشد شب با نور بخوابیم نمی

 ی ازساعتچه دانستیم عمده، نبود ساعت بود، نمی بودیم، یکی از دردسرهای

 این هم خودش مشکلی شده بود.شبانه روز است 

روانی دوران اسارت برای اسرای ایرانی عامل  -بخش اعظم فشارهای روحی 

یه، بهداشت و درمان، پوشاک اسرا از انسانی بود. اگرچه وضعیت اسکان، تغذ

ولی اسرا باروح بلند و استقامت و پایداری خود نگاه  ؛تر بودحداقل هم کم

ایثارگرانه به کمبودها داشتند و تحمل مشکالت را فرصتی برای کسب ثواب و 

 رضایت خدا تبدیل کرده بودند.

 متعلق به سه گروه بودند:
ً
 نگهبانان عراقی در اردوگاه معموال

 شده بودند، شان در جبهه کشته یا اسیریا خانواده -۱

شان یا خودشان در جبهه مجروح و دچار نقص عضو یا خانواده -1

 شده بودند،

 یا بعثی بودند. -۴

 بودند. فاسد ورز وگو، ناسزاگو، کینهبندوبار، دروغبی اکثر نگهبانانلذا 

 به .هستندای که وارد سلول شدم، دیدم تعدادی اسیر در آنجا اولین لحظه

هایی آشنا در بین اسرا دیدم، دو تا از نگاه کردم ناگهان قیافه آنهاه چهر 

و جناب  بودند، جناب سروان حسین مبارکی هایم در دانشکده افسریدورههم
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همدیگر را در آغوش گرفتیم، از احوال یکدیگر پرسیدیم  ،سروان بهروز برازش

 اصالً  آن وقتخودم تا  ؟!پات چی شده پرسیدندنگاهی به کف پای من کردند و 

کنم می : فکرگفتم دیدم پوست کف پایم از پایم جداشده است.،متوجه نشده بودم

ه بیرون نیاوردم، و بروزه که پوتین را از پاهایم روی زیاد، و مدت پنجبه خاطر پیاده

 .است شده خاطر گرمای بسیار زیاد در داخل پوتین پاهایم پخته

با پنج اسیری که قبل از ما در داخل آسایشگاه بودند، تعدادمان شد پنجاه نفر، 

م مجبور بودی !این تعداد در داخل یک آسایشگاه هجده متری اسکان پیدا کردیم

یستاده بودند، بعد از مدتی جاها را عوض دوزانو بنشینیم، تعدادی هم ا به صورت

 کردیم تاکمی دراز بکشیم. وضعیت اسفباری بود.می

ین، ما هم سریع رفتیم پای «به سرعه بروید توالت»صبح که شد نگهبان گفت: 

یک سرباز عرب، مترجم ما شده بود، سرباز عراقی گفت: نیم ساعت وقت دارید. 

ای به خاطر شرایط بدغذایی به ی عدهول ؛رفتنددوستان با سرعت دستشویی می

ها بچه دنیتوانستند بیرون بیامشکل یبوست دچار شده بودند. از طرفی هم نمی

 د. درهرصورتشوکردند زودتر بیرون بیایند وگرنه وقت تمام میخواهش می از آنها

 دستشویی رفتیم. همگی با مشقتی

و  بلند شدمله د، من بالفاصگفتند پنج نفر بیایند بیرون تا بروند صبحانه بگیرن

 به آندر آنجا به هرکدام از ما یک ظرف فلزی تحویل دادند که  .رفتم آشپزخانه

ای ده بر  گفتند وکمی آش ریختند که به آن شوربا می گفتند، داخل آنقسوه می

 ای نبود بایدچاره ،شد کردکار میکرد، چهنفر بود، ولی چهار نفر را هم سیر نمی

 دیم.کر تحمل می

وضع لباسم بسیار بد بود، زیر پیراهن که نداشتم، شلوارم پاره و خونی و 

طرف طرف و آنبرهنه اینکثیف شده بود، کفشی هم که نداشتم با پای

از نگهبان عراقی درخواست لباس و شلوار و دم پایی کردم ولی  رفتم،می

 و رفت. پوزخندی
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که کنار ما بود به ما داد و ما نصف بعد فرمانده عراقی آمد و یک آسایشگاه دیگر 

 به هر نفر شصت سانتی شدیم و وضعیت
ً
متر مربع اسکانمان کمی بهتر شد. تقریبا

 رسید.جا می

هوا گرم و بسیار سنگین بود، یک سطل آشغال پالستیکی و یک لیوان روحی 

 گفتند بروید آب پرکنید که داخل سلول آب داشته باشید. و دار به ما دادنددسته

ی پا رو اردوگاه بسیار سخت بود، باید دوزانوه آمارگیری در محوطه اولین تجرب

شد در عرض دو دقیقه گرفت، نشستیم و سرمان هم پایین بود، آماری که میمی

گرفت، هدفشان فقط پاهایمان درد می .دادندمی طول بیش از یک ساعت آنها

اذیت کردن بود. در یک آن حال و هوای وطن برایم زنده شد، اطراف را نگاه 

 شد.خاردار چیزی دیده نمیاز شن زار و سیم غیر ،کردم

تکمان بعد از مدتی از تک وضعیت بهداشت و درمان بسیار زجرآور بود، 

نام و نشان، اسم پدر و شماره شناسایی  ما هم فقط درجه، بازجویی را شروع کردند.

ؤال گفتیم این سدادیم، در آخر میگفتیم و به سؤاالت دیگر پاسخی نمیخود را می

 ما نیست، ما فرمانده گروهان بودیم نه فرمانده تیپ و لشکر!ه در رد

گرفتند، بازجویی فقط در دوران اسارت بیشتر اسرا مورد بازجویی قرار می

بلکه در طول دوران اسارت هم مورد  ؛ای اول اسارت نداشتروزهاختصاص به

به محل  بستگی ؛ها بسیار متفاوت و متنوع بودگرفتند. بازجوییبازجویی قرار می

 افرادی خشن و بددهن بودند
ً
 آنها ،اسارت و یا درجه آنان بود. بازجویان معموال

 کنند.ها را شناسایی چیمسیخواستند فرماندهان و بیبیشتر می

:
ً
عملیاتی، کسب ه کسب اطالعات از وضعیت منطق اهداف بازجویان معموال

اطالعات در مورد اهداف عملیات آتی، کسب خبر در مورد شناسایی اسرای خاص 

 و ویژه بود.

از دیگر معضالت بسیار مهم و زجرآور دوران اسارت، وضعیت بد بهداشت در 

ت جسمی و روحی را برای اسرای بود، این موضوع بیشترین مشکال هااردوگاه

 هخصوص برای درهم شکستن روحیایرانی به وجود آورده بود. رژیم بعث عراق به

 تعداد شش)های بهداشتی نمود. کمبود سرویسمقاومت و پایداری اسرا اقدام می
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ها هم دو تا از آنان خراب بود، کمبود بیشتر وقت چشمه توالت برای چهارصد نفر(

 دو تا از  (برای چهارصد نفرشش دوش )حمام 
ً
شیرشان خراب بود،  آنهاکه معموال

شد، بار نوبت حمام برای هر نفر میکمبود آب همیشگی، هر دوازده روز یک

خصوص بیماران وضعیت ناهنجار مراقبت و نگهداری از بیماران و مجروحان، به

 حسی برای مجروحینی کهسالمند، عدم استفاده از داروهای مسکن و بی

 بارمصرفرا بخیه بزنند، استفاده از یک عدد سرنگ یک آنهاخواستند زخم می

 ارهای واگیردنیاز، شیوع انواع بیماری برای پنج یا شش نفر، نبود داروهای مورد

الریه که باعث شهادت تعدادی از )از قبیل گال، شپش، اسهال خونی، سل، ذات

ولی را برای نگهداری اسرا به وجود اسرا شده بود(، شرایط بسیار بد و غیرقابل قب

 آورده بود.

پوست بادمجان بود، دوباره با  غذا آب گوجه با ،شب که رفتیم شام بگیریم

مشکل خوردن مواجه شدیم، مجبور شدیم در تنها لیوان فلزی سلول، غذا را 

 دادیم به نفر بعدی.شد میتمام که می ،کشیدیممی سرریختیم و می

پیچه کردم به بقیه نگاه کردم دیدم ردن شام احساس دلیک ساعت بعد از خو

زد انگار که داشتم پیچه دارند، بعد از مدتی چنان دلم پیچ میهم احساس دل آنها

کردیم که درب را درب سلول را زدیم و از نگهبان درخواست می هرچه ترکیدم،می

ا جلوی داشتم ت از طرفی شرم و حیا شود.نمی (ال)باز کند و برویم دستشویی گفت 

درد ای هم نداشتم، دیگر دلاز طرفی چاره. دوستان خود بنشینم و دستشویی کنم

 وپادست به صورتامانم را بریده بود، سرباز عراقی سطل آشغال را نشان داد و 

مجبور شدم روی سطل آشغال  گفت داخل آن دستشویی کنید.شکسته می

 تند(تی ان تی می گف)ها بنشینم و دستشویی کنم. بعدها به آن سطل آشغال بچه

ها لباسش سالم بود، گفتم لباست را در کشیدم، یکی از بچهبدجوری خجالت می

بیار جلوی من بگیر تا خجالت نکشم، به ترتیب همگی رفتند روی سطل آشغال 

 پیچه ول کن ما نبود!شدیم، دلتن که راحت نمیبار رفنشستند، اما با یک

های غذایمان بنشینیم، از خدا سطل پرشد، مجبور شدیم در ظرف

آمده از زندگی سیرشده بودم، بوی ادرار، خواستم که من را بکشد، با وضع پیشمی
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ن دم کرد پیچیده شدن بوی کثافت در فضا، گرما، راه افتادن نجاست در اتاق،

د، متری خالی بوشدیم، زیر درب ورودی سلول سه سانتیخفه میسلول، داشتیم 

تازه  کم هوایگذاشتیم تا یکهایمان را به ترتیب زیر آن میدراز کشیدیم بینی

 تنفس کنیم.

کس نخوابید بوی تعفن در فضا پیچیده بود، شب بسیار سخت و تا صبح هیچ

 .«جهنم رمادیه»مثل یک جهنم بود وحشتناکی بود، 

ها را که در آن از ادرار و سطل آب و قسوه ،تی درب سلول را باز کردندصبح وق

ا خالی کنیم ر  آنهادستشویی که  به طرفمدفوع پرشده بود برداشتیم و سریع رفتیم 

، هطوری شده بود، نتیجه گرفتم که کار عمدی بوددرراه دیدم که کل قاطع این

 فهمیدم که داخل غذا پودر لباسشویی
ً
 ودند.ریخته ب بعدا

را عوض  نهاایبه نگهبانان گفتیم که  .ها را شستیمبا پودر دستی سطل و قسوه

غذا  ،ریختیمها آب مینه( یعنی باید دوباره در همان ظرفال )ولی گفتند  ؛کنند

 خوردیم.ریختیم و میمی

های ما را به این صورت همراهش کاغذ و خودکار بود اسم ،نگهبان آمد ظهر که

 زدند:جوری صدا مینوشت، نام، نام پدر و بعد فامیل از اون روز اسم من را اینمی

 «کامبیز اسماعیل زندی»

شستیم، آماری که نباید دوزانو می آمدندمی هر یک ساعت برای گرفتن آمار

دادند، هدفشان ک ساعت طول میبیش از ی شد در عرض پنج دقیقه گرفت،می

 کندایران حمله نمی کنجه روحی بود. با خودم گفتم حاال کهفقط اذیت و ش

ساله، اسرایی که وقتی ایران به عراق وضعیت این است، وای به حال اسرای ده

نفرات عراقی را فوج فوج  وقتی کهشدند، کرد و نفرات عراقی کشته میحمله می

ه ب شد ومثل میبهمقابله آنهااندازی در جواب موشک کهوقتی کردند، اسیر می

 آوردند؟!زدند و ... چه بالیی سر اسرا میموشک می آنهامراکز نظامی 
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 5۳۱قطعنامهپذیرش : پنجم فصل

یک روز فراموش ناشدنی برای تمام اسرای ایرانی  ۱۴۶۱تیر  1۱روز دوشنبه 

سربازان عراقی شادی  .در عراق بود. ظهر بود، در صف گرفتن ناهار بودم دیدم

شد، روی همدیگر را های شاد پخش میکنند، از بلندگوهای اردوگاه آهنگمی

یکی از  . بهشده چه خبردانستیم نمی .، همگی هاج و واج بودیمبوسیدندمی

را  5۳۱گفتم رادیوچی میگه، گفت: ایران قطعنامه ،زبان بودها که عربچهب

م ما دیگر به جنگ وابسته شده بودی»شد! پذیرفته است، جنگ تمام شد! باورم نمی

دوستانمان،  غم و اندوه از دست دادنطرف  یک . از«و ترک آن کمی دشوار بود

، شادی اینکه دیگر کشت داشتیم طرف هم شادی یک آشنایانمان را داشتیم و از

 و کشتار تمام شد، مگر زمان کمی بود هشت سال.

گفتند ها میدیدم اکثریت مات و مبهوت بودند. بچه ،وقتی به آسایشگاه رفتم

 ن! صدام دستور داد که تمامهایمایش زن و بچهبرگردیم کشورمان! پ شودیعنی می

های هوایی چندین شب ادامه بپردازند. تیراندازی کوبیملت عراق به جشن و پای

 داشت.

 که از خوشحالی بود! دانستمکردند، دیدم که گریه میها را میخیلی

ما همه سربازیم و باید به تصمیم و تدبیر امام ایمان داشته  ؛به دوستان گفتم

م. نیروهای نظامی حق دخالت در امور سیاسی را ییباشیم و اطاعت کامل نما

 (۱مداران هستند و بس.)ارند، نظامیان مجری سیاست سیاستند

سربازان عراقی با شک و تردید نسبت به قبول قطعنامه از طرف ما نگاه 

خواهید خود را بازسازی کنید و دوباره به ما حمله گفتند که شما میکردند، میمی

(، در ضمن 1کردید )الجزایر را پاره  ۱۳۱5گفتم شما قرارداد کنید، من هم می

کننده جنگ نبود بلکه شما به ما حمله کردید، شما متجاوز بودید نه ایران شروع
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م مثلی ها گفتما، یکی از نگهبان عراقی با شیلنگ محکم پشتم زد و رفت! به بچه

 .«پنداردکه کافر همه را به کیش خود »است معروف، 

دم عراق به کوچه و خیابان ریخته بودند، و برای داد که مر تلویزیون نشان می 

 کوبی مشغول بودند.ساله به رقص و پایپایان یافتن جنگ هشت

گفتند: ها هم میانتظار داشتیم که تبادل اسرا شروع شود و بعضی هر روز

یعنی  یعنی چی :زددستیش داد میایران هستیم، بغل رخواب دیدیم که هفته دیگ

 گفتشه، او هم میمی همین فردا تبادل اسرا آغاز ؟!ینجاییمما تا هفته دیگه ا

 خواب من همین فردا بوده نه هفت
ً
 دیگه!ه احتماال

ا ر  کنند و اسم امام خمینینگهبانان با یکدیگر صحبت می ؛روز بعد شنیدم

گفتند رهبر شما پذیرش آورند، کنجکاو شدم که چه خبر است، نگهبانان میمی

را جام زهر دانسته، با شنیدن این کلمه اشک در چشمانم جمع شد.  5۳۱قطعنامه

مام دانستم که ااما می ؛دانستم چه اتفاقی افتاده که امام این صحبت را کردهنمی

ازخودگذشتگی بزرگی انجام داده و تمامی مسئولیت پایان جنگ و عواقب 

رش ولی پذی ؛احتمالی آن را پذیرفته است. شاید امام هم درگیر با افراطیون بوده

 مصلحت مردم و کشور در این بوده. ؛ وجنگ مقدم داشته استه صلح را بر ادام

ها با ما کمی بهتر شد، وقت گرفتن آمار از راقیبس رفتار عبعد از اعالم آتش

ر است، باهایمان بسیار اسففرمانده تقاضا کردیم با توجه به اینکه وضع لباس

لباس نو، شورت، خمیردندان، مسواک، قاشق و بشقاب بدهند. برای ما تقاضا 

برای گرفتن وسیله از دشمن بسیار سخت و سنگین بود، ولی وضع ظاهری 

دیدم که در محوطه بدون لباس من هم بدتر بود. تعدادی از آنان را می سربازان از

ا مباالخره شدم، دیدم بسیار ناراحت میرا می آنها وقتی کهرفتند و شلوار راه می

 بودیم، سربازان نزد ما امانت بودند. آنهافرماندهان، مسئول 

شدید  با خارشسربازان به دلیل کثیفی و عدم نظافت به بیماری گال که همراه 

هایشان را در کردند و لباسرا برهنه می آنها ، دچار شده بودند وباشدپوست می

چند نفر یک صابون و  جوشاندند تا انگل آن از بین برود. به هردیگ آب جوش می

 شامپو داده بودند تا خود را بشویند.
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شد. بعد از میروز بدتر  از نظافت و بهداشت در اردوگاه خبری نبود و وضع هر 

رای اس :مدتی شپش هم به مریضی اردوگاه اضافه شد. به فرمانده اردوگاه گفتم

کنند، وضعیت غذای آنان، بهداشت شما در ایران بسیار خوب و راحت زندگی می

 اند!های آنان به مالقاتشان در ایران آمدهعالیه، حتی خانواده آنهاآنان، خواب 

گفتم این وضع ماست،  چه بگوید،دانست ، نمیفرمانده دهانش بازمانده بود 

 کنید!شما با ما مثل یک حیوان رفتار می

های القادسیه، الجمهوریه و الثوره برای ما روزنامه ۱۴۶۱تیر  1۳صبح مورخه 

پرسیدم  ،از دوستانی که عربی بلد بودند .نظرم را جلب کرد آنهاآوردند، تیتر درشت 

 !؟ق به ایران حمله کرده! گفتم درست خواندیچی نوشته، گفتند: نوشته که عرا

گر گفتند سیزده لشبس شده، ترجمه کنندگان میصلح شده، آتش ود؟!مگه میش

 اند.زرهی عراق از نقاط مختلف به ایران حمله کرده

یم توانگفت ما به این جانی نمیخود نبود امام میگفتم بی .زده شدمبهت

 درست می
ً
دوستان خواندند عراق با چهار تیپ در  گفت.اعتماد کنیم! واقعا

 یابی به ارتفاعدست به منظورمنطقه عمومی تمرچین و ارتفاعات سه کانیان 

 و ایستگاه حسینیه و کوشک حساس منطقه حمله کرده، در محور غربی طالئیه

ی دستیاب برای شیرینداده، در منطقه قصر عملیات جام ان هدف تصرف اهواز با

تصرف ارتفاعات حساس  برایبه مواضعی در عمق خاک ایران حمله نموده، 

آوری اسیر و زدن ، هدف آنان جمعاندنیز حمله کرده و مهران منطقه میمک

 ضربات آخر به ایران بود.

 به عنوانکه در آن زمان  ایالله خامنهاما با پیام امام و حضور حضرت آیت

ها، تهران بود در منطقه، و سیل هجوم مردم به جبههه جمعجمهور و امامرئیس

ها را به عقب راندند، این حمالت بار دیگر به دنیا و عراقی هدشمن عقیم مانده نقش

 گو هست.توان کرد و او یک دروغنشان داد به صدام هیچ اعتمادی نمی

ن، کم کردن جیره اشیهاها با ما تغییر کرد، بد دهنیدوباره رفتار عراقی

گذشت با خودمان فکر می به سختیغذایی، قطع آب، قطع برق شروع شد. روزها 

 کند؟بس را قبول نمیکردیم پس چرا صدام آتشمی
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ای خارجی را دیدم خیلی تعجب در اردوگاه عده ۱۴۶۱ مرداد ۴صبح مورخه 

ر نگذاشتند که ما بیرون بیاییم، از سربازان اسی .کردم، درب آسایشگاه ما بسته بود

خواهند ما را اند و میآمده از صلیب سرخ اینهاپرسیدم چه خبر است؟ گفتند 

نام کنند. همگی بسیار خوشحال شدیم، گفتیم: شاید کمی وضع ما بهتر شود ثبت

تک ما را روی یک سری کاغذهای مخصوص اما زهی خیال باطل! اسامی تک

ت، شماسه گفتند که این شمار می دادند صلیب سرخ نوشتند و یک شماره به ما

شده بود  نامه آبی دادند که روی آن نوشته ن یکآ از بود. بعد ۱۳۴۳5من ه شمار 

نامه را  اینهاکردیم. نوشتیم و یک امضاء میرفع نگرانی، باید اسممان را می

 دادند.احمر ایران میبردند تحویل هاللمی

زیرا تعداد زیادی از اسرای ایرانی  ؛ایمدانستیم چه شانسی آوردهکدام نمیهیچ

 آخرین نفراتی بودیم که ثبتنام نکردنها ثبترا عراقی
ً
 شدیم.می نامد و ماها تقریبا

گونه بود که مأموران این سازمان در در خصوص اسرا این آغاز کار صلیب سرخ

برداری شدند و از اسرا لیستهای نگهداری اسرای ایرانی حاضر میاردوگاه

که بر روی آن صلیب سرخ و دادند به هر اسیر کارت سفیدی می آنهاکردند. می

نامه و یک خودکار میه شده بود. سپس به هر اسیر دوبرگاسیر مشخصه شمار 

خواستند که فقط خبر سالمتی خود را نوشته و از درج هرگونه می آنهادادند و از 

ها را گرفتند و نامهعالمت و یا خبر سیاسی پرهیز نمایند. سپس خودکار را پس می

 دادند.هی اردوگاه قرار میدر اختیار فرماند

از  بیگاه و کارت اسارت، سرشماری گاهه نام و ارائکار اصلی این هیئت ثبت

نامه و ارسال آن به ایران و ه شده در طول سال، ارائه فرم خام برگ ناماسرای ثبت

دریافت جواب از ایران و تحویل آن به اسیر و انعکاس مشکالت و کمبودها به دولت 

 عراق بود.

خواست هرگز گونه ضمانت اجرایی نداشت و اگر صدام میهیچ صلیب سرخ

 ها باز شود.داد پای هیچ هیئتی از صلیب سرخ به اردوگاهاجازه نمی

 ازنامه
ً
و  شود کشید تا به ایران ارسالتا شش ماه طول می روز ۶۰ها معموال

 جوابیه دریافت کند.
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 های اسرا:انواع نامه
 نوشتن نامه به مسئوالن مملکتی و دریافت بخش )های روحیهنامه

 (۳) (جواب از آنان
 ها وضعیت سیاسی رمز از خانواده به صورتنظامی )های سیاسی نامه

 (پرسیدندنظامی مملکت را می
 هر دو ماه یک)های نگران خبر نامه 

ً
 (دادندبار به اسرا میمعموال

 شدند.رات و منافقین سانسور میها هم توسط استخبابعضی از نامه
عصر همان روز ما را بردند طبقه پایین، یک فرمانده عراقی آنجا ایستاده بود، چوب 

گفت:  ،اینکه به ساعتش نگاه کرد از اش، بعدزد به چکمهتعلیم در دستش و محکم می
 تا یک ساعت دیگر کرمانشاه در اختیار ماست و فردا صبح در تهران هستیم.

! ؟مگر چه شده است :اعصابمان خردشده بود، گفتم .شوکه شدیمهمگی 
ایم. با خودم ای به سمت ایران انجام دادهتازهه گفت: با کمک مجاهدین خلق حمل

 هم گول منافقین را خوردند و اطالعات غلط به صدام و حزب بعث دادند. اینهاگفتم 
، ولی ددهنقین را نشانخواستند برنامه منافشب برای ما تلویزیون آوردند و می

، ، دیدیم خبری از فتح کرمانشاه نیستبا اعتراض نفرات روبرو شدند. صبح که شد
گفتیم دوباره صدام دچار اشتباه راهبردی شده است. هشت سال پیش هم رویای 

ایستاد.  های خرمشهرروز پشت دروازه ۴۳ولی  ؛ای ایران را داشتهفتهفتح یک
خواهیم تهران را فتح کنیم، این رویا را صدام باید با گوید دوروزه میمیحاال هم 

 خودش به گور ببرد.
شب از آسایشگاه سربازان داد زدند، گفتند برنامه منافقین را بگیرید ببینید 

 گویند، تلویزیون را روشن کردیم دیدیم فحش و ناسزا به فرمانده هوانیروزچی می
گویند اگر هوانیروز و نیروی ند و مینکمعرفی می را مزدور خمینی اوو  دهندمی

ما اآلن کرمانشاه را گرفته بودیم این خائنین  ،ایستادارتش جلوی ما نمی هوایی
 باعث شدند که مانتوانیم به اهداف خودمان برسیم.

سیار های بگر تحلیلبالفاصله اسرای تحلیلهمگی بسیار خوشحال شدیم، 
 ارتش توانست جلوی پیشروی و نیروی هوایی خوبی کردند، ازجمله اینکه هوانیروز

 سریع منافقین را بگیرد و از این آزمون دشوار هم سربلند بیرون آمدند.
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تعبیر  «نابودی جاویدان»منافقین را به  «فروغ جاویدان»عملیات  ،هابچه

 رسید.کردند که بسیار واقعی به نظر می

ها با توجه به های عراقی فهمیدند که عراقیالی روزنامهاسرا از البه بعدها

حضرت ه که منجر به صدور اعالمی ۱۴۶۱ شرایط سیاسی ایران در اواخر تیر

گردیده بود، باور کرده بودند که اوضاع به نفع  5۳۱پذیرش قطعنامه امام)ره( برای

نیروهای مخالف ایران تغییر کرده است، لذا با انجام اقدامات نظامی و سیاسی 

 توان دگرگونی نظام را در ایران به وجود آورد.می

جنوب، غرب و شمال ه ای در منطقبر این اساس اقدامات نظامی گسترده

ها کدام عراقیدر هیچ ،های ابتدائیموفقیت با وجوده غرب صورت پذیرفت ک

ترین اهداف خود برسند. لذا ارتش عراق با آمادگی قبلی نتوانستند به کوچک

خورده را تخلیه کرده و با حمایت هوایی و توپخانه، عناصر فریب شیرینقصر ه منطق

سرعت  .داخل ایران گسیل کرده بود به طرفنظامی منافقین را در یک ستون شبه

گیری از اوضاع نامناسب این ستون خودرویی موجب شد تا خیلی سریع با بهره

واسطه حمالت عراق به وجود آمده بود، به سرپل داخلی در شهرهای مرزی که به

 کرمانشاه حرکت کنند. به طرف از آنجاو  برسندآباد غرب ذهاب، کرند و اسالم

با استفاده از موقعیت مناسب عملیات آفندی به نام مرصاد را نیروهای ایرانی 

 به ستون خودرویی همراه با بالگردهای هوانیروز طراحی کرده بودند، نیروی هوایی

چهارزبر آنان را ه کرمانشاه درحرکت بود، در تنگ به طرفآباد اسالم که در جاده

نیروهای  که ذکر استکیلومتری کرمانشاه(. الزم به  ۴۳) قرار دهند مورد هجوم

کیلومتری ایران نفوذ کرده بودند. خلبانان هوانیروز با  ۱5۰منافقین تا عمق 

نفر رزمنده، نقش اساسی و  ۴۴۶۰فروند بالگرد و هلی برن  ۳5بکارگیری 

 .ایجاد کردند هاجم نیروهای منافقین در منطقه،انکارناپذیری در جلوگیری از ت

 مرداد 1۳در تاریخ  ۱۴۶۱یه سال های چهار ماه اولسرانجام بعد از فراز و نشیب

بس رسمی از . با قبول آتشبرقرار شدبس رسمی بین ایران و عراق آتش ۱۴۶۱

 تیبه راحگفتیم این فرد می و بازهم به صدام هیچ اعتمادی نداشتیم ،طرف عراق

 کند.المللی شانه خالی میآب خوردن از تعهدات بین
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ه از روز شنب الثوره و الجمهوریه عراق نوشته شده بود های القادسیه،در روزنامه

بامداد به درخواست  ۶:۴۰از ساعت ۱۳۱۱برابر بیستم اوت  ۱۴۶۱ مرداد 1۳

دو در تمام طول مرزهای « دبیر کل وقت سازمان ملل متحد»خاویر پرز دکوئیار 

 شود.بس به اجرا گذارده میکشور عراق و جمهوری اسالمی ایران مقررات آتش

شورای  5۳۱قطعنامهدر پی پذیرش  بس میان دو کشور،برقراری آتشدستور »

 ۱۴۰۰امنیت سازمان ملل متحد توسط جمهوری اسالمی ایران و عراق یک گروه 

تعیین و نظارت بر مرزهای دو  نفره از نظامیان پاسدار صلح سازمان ملل متحد

 .«ندکرد کشور را آغاز

 در جنگ »( از طرفین درگیر درخواست شده بود که 5) 5۳۱در قطعنامه 
ً
فورا

س اعالم کرده و آن را رعایت نمایند، نیروهای مسلح خود را تا پشت مرزهای بآتش

 «المللی به عقب بکشند، و اسرای جنگی را آزاد نمایندشده بینشناخته

شورا در این قطعنامه نگرانی عمیق خود را از استمرار جنگ بین ایران و عراق 

 ،رودگسترش جنگ می چون احتمال افزایش و»اعالم کرده و اظهارنظر کرده بود 

قصد دارد کلیه اقدامات جنگی را متوقف کند و یک صلح جامع، عادالنه، 

 .«شرافتمندانه و بادوام بین ایران و عراق برقرار سازد

شورا در پایان قطعنامه اعالم کرده بود که به دالیل استمرار جنگ بین ایران و 

تهدید کرده بود که برابر مواد نتیجه  عراق صلح جهانی به خطر افتاده است و در

 منشور سازمان ملل عمل خواهد کرد. ۳۰و  ۴۳

شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف جنگ میان که ذکر است الزم به  

 :ق درمجموع هشت قطعنامه تصویب کردایران و عرا

 ۳۱۳قطعنامه  

  5۱۳قطعنامه  

  511قطعنامه  

  5۳۰قطعنامه  

  551قطعنامه  

  5۱1قطعنامه  
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  5۱۱قطعنامه  

  5۳۱قطعنامه  

ای یعنی شور  سازمان ملل متحد ترین رکنترین مهمبه دلیل اینکه اساسی 

هایی بار قطعنامه هشتپاسداری و تأمین صلح در جهان است، وظیفِه  امنیت،

ساله عراق چندان قوی و عادالنه صادر کرد. به تعبیر دیگر از آغاز جنگ هشتنه

 8311ماه ژوئیِه سال  86 در علیه ایران، تا زمان پذیرش قطعنامه از سوی ایران

 متوسط، برای هر به طورقطعنامه، یعنی هشت  مجموع رد 8976ر تی 26مقارن با 

بیانیه هم در رابطه با جنگ  81و افزون بر آن، بیش از  سال یک قطعنامه صادر شد

 .عراق علیه ایران اعالم شد

های شورای امنیت این است که به نظر نکته حائز اهمیت در رابطه با قطعنامه

کاری و نه شدت رسد شورا در مورد جنگ عراق علیه ایران به مسامحه و مالحظهمی

ها شکله به مناطق غیرمسکونی، نفتعمل علیه تجاوز و حتی کشوری که با حم

های ای که در بیشتر قطعنامهگونهبانی گسترش جنگ بود، مبادرت کرد. به... و

 به عنوانصادرشده شورای امنیت دربارِه جنگ عراق علیه ایران، همواره، جنگ 

 این دو کشور مطرح شد.میان « وضعیت»

 به« تهاجم و تجاوز»راق را جنگ ایران و ع شورای امنیت با آوردن واژِه وضعیت،

طرف  که هر وضعیت و برخوردی متضمن آن است که یکشمار نیاورد، درحالی

 دست به تجاوز زده باشد.

 775های صادرشده در جنگ ایران و عراق، بیشترین فاصلِه زمانی قطعنامه 

 28مصوب  589و قطعنامِه  8953 مهر 7مصوب  963 روز است )فاصله قطعنامِه 

 589فاصلِه بین قطعنامِه است )روز  18( و کمترین فاصلِه زمانی آن، 8978تیر 

 (.8978 مهر 82مصوب  522قطعنامِه و  8978 تیر 28مصوب 

 کوبی، تیراندازی هوایی آغاز شد.به دستور صدام دوباره جشن و پای
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF#.D9.82.D8.B7.D8.B9.D9.86.D8.A7.D9.85.D9.87_.DB.B5.DB.B9.DB.B8
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 دانشگاه اسارتششم:  فصل

در اردوگاه بود  الریههای گال، شپش، اسهال خونی، سل و ذاتهنوز بیماری

 کردم که اینکم به این فکر میکم دادند.درمان آن انجام نمی و هیچ اقدامی برای

ه دادند، نهاست تا با این کار ما را بکشند، نه لباس میها هم کار خود آنمریضی

مواد شوینده، نه مسواک و خمیردندان، نه قاشق، نه بشقاب، نه صابون، نه آب گرم 

دستور دادند  با آب سرد. آن همبار، ت حمام هم هر دوازده روز یکموجود بود، نوب

ال حای تابه. لحظه بسیار سختی بود، عدهکنیمها را با تیغ اصالح که صورت

اما  ؛کردیمای نبود باید اصالح میصورت خود را با تیغ اصالح نکرده بودند. چاره

تا نفر سوم خوب بود از نفر ها یک تیغ را برای ده نفر اختصاص داده بودند عراقی

پاره ها پارهآور بود. صورتچهارم تا ششم کند بود از ششم تا دهم بسیار عذاب

 ها بود.شد. این هم یک اذیت و آزار دیگر از بعثیمی

های سنتی بخوانیم، صدای خوبی سعی داشتیم که نوحه ؛ماه محرم فرارسید

 هانیبه صورت پنم و چند تا نوحه ها کمک گرفتکه نداشتم از سربازان دیگر سلول

فاظتی یک ها با رعایت کامل حروی زرورق سیگار نوشتند و به من دادند، شب

دادیم. عزاداری امسال فرق داشت )ع( را انجام میساعت عزاداری سیدالشهدا

بودیم، حال و  خودمان هم اسیرشده بودیم، اما حاال در کشور عراق نزدیک کربال

 ی عجیبی بود.هوا

ای و ضد نگهبان بعثی در قاطع بود بنام جابر، یک فرد بددهن، بدجنس، کینه

دانم از کجا فهمیده بود که شب قبل در سلول مراسم عزاداری انجام ایرانی، نمی

هدیدم . تخواباند کشاند و یک سیلی محکم توی گوشم ایبه گوشه داده بودم، مرا

 م خواهد کرد.کرد اگر تکرار شود بدجوری اذیت

تر شدم تا هر شب نوحه بخوانم. نگهبانان غیر بعثی کاری با این کار او من هم جدی

شدند. خوشبختانه جابر برای مدتی رفت نمی های مابا ما نداشتند و مزاحم عزاداری

 از دستش برای مدتی خیالمان راحت شده بود. و مرخصی
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وضع کثافت بار اردوگاه گذشته بعد از چند وقت که از اعتراضات ما نسبت به 

 بوی سم بسیار آزاردهنده بود به وارد اردوگاه شدند. پاشیای برای سمبود، عده

ها هم از داخل محوطه به اتاقشان فرار کردند. تعدادی از سربازان که عراقیطوری

عفونت شدید زخم، عدم رسیدگی، اعزام نکردن آنان به بیمارستان و  بر اثر

 ها به شهادت رسیدند.اقیتوجهی عر بی

گفتیم به وضعیت مجروحین و بیماران رسیدگی وقتی به نگهبانان عراقی می

س شده، بگفتیم آتشکنیم، میگفتند ما به دشمنمان رسیدگی نمیکنید، می

 .اما اصرارمان بی فایده بود ؛شده جنگ تمام

. فقط تر بودندولی شهدای اسیر خیلی خیلی مظلوم ؛اسرا بسیار مظلوم بودند

هم  هاخواندیم، عراقیکشیدیم و بعد یک فاتحه مییک ملحفه می آنهاروی بدن 

 کردند.را به بیرون از اردوگاه منتقل می آنهابالفاصله 

ها گفت: ما اسرا سربازان خوبی برای امام نبودیم اگر بودیم اسیر یکی از بچه

نوشید، اگر بودیم شاهد چنین وقایعی بودیم امام جام زهر را نمیشدیم، اگر نمی

 دانستیم چه رخ خواهد داد.گذشت، نمینبودیم. روزها بسیار سخت می

دیدم همگی دور روزنامه جمع شده و  ،صبح که برایمان روزنامه آوردند

ای بر  پرسیدم چه شده؟ گفتند آغاز مأموریت صلیب سرخ ،کنندخوشحالی می

ایران و عراق با دبیر کل ه بازگرداندن اسیران دو کشور و آغاز مذاکرات وزیران خارج

 سازمان ملل در ژنو.

 به، همگی فکر میتابیدن گرفتنور امیدی بین اسرا 
ً
 کردیم مذاکرات سریعا

 !گردیمبرمی هایمانخانه رسد، و ما هم بهنتیجه می

های سلول را شنیدیم همگی تعجب کردیم، شب صدای باز شدن قفل

 بروید حمام، نمی
ً
، با آب داغ آن همدانستیم چه شده، نگهبانان گفتند: سریعا

از تعجب داشتیم شاخ  .شورت، زیرپوش، شلوار و پیراهن نو هم به ما دادند

 ده به؟ گفت: صدام حسین دستور داچی شدهاز مترجم پرسیدیم  !آوردیمدرمی

 ربالو ک بس بین ایران و عراق، تمام اسرای ایرانی را به زیارت نجفخاطر اعالم آتش
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ناشدنی بعد از چند وقت خوشحالی وصف .ببرند. همگی بسیار خوشحال شدیم

 شناختیم.حمام، لباس نو، زیارت، سر از پا نمی

ل دوختنی در اختیار ما نبود، گونه وسایکه هیچها درحالیپارگی لباس

 بیشترین دغدغه را برای کلیه اسرا فراهم کرده بود. با حضور هیئت صلیب سرخ

 جهانی در اردوگاه، مقرر شد یک سهمیه لباس دولت عراق برای ما در نظر بگیرد.

نقش  PW ها یکدست لباس زردرنگ، که روی آن عالمت اسیر جنگیعراقی

بود در اختیار ما قرار داده  زندانی جنگی() prisoner of warبسته بود که مخفف 

 شد.بودند. رنگ زرد باعث افسردگی و آزار روحی افراد می

م هر نفر پنج دقیقه وقت یجوری ندیده بودحال اینرفتن به حمام هم تابه

 داشت دو تا یک دقیقه و یک سه دقیقه!

ی ها آرزوی چنین سعادتخیلی :ها گفتمبه بچه .دکس خوابش نبر تا صبح هیچ

)ع( بروند اما شهید شدند، زیارت امام حسین)ع( و حضرت علی را داشتند که به

ها در ایران آرزوی چنین سعادتی رادارند، سعی کنیم از طرف تمامی خیلی

هم  آنهادوستان، آشنایان، فامیل، شهدا، پدر و مادرمان زیارت کنیم و از طرف 

 نمازی بخوانیم.

هایمان را بستند و ما را داخل چشم .صبح اول وقت درب سلول را باز کردند

 ساکت! !ساکت :گفتنداتوبوس نشاندند، نگهبانان داخل اتوبوس مدام می

 ؛یواشکی کمی باال دادم تا بتوانم اطراف را ببینم ،کردبند خیلی اذیتم میچشم

 شود دید!اند و بیرون را نمیدههای اتوبوس را کشیولی دیدم پرده

ها که روی زمین سیمانی صندلی اتوبوس بسیار نرم و راحت بود بعد از مدت

کم همه ما خواب کم .خوابیده بودیم حاال یک جای نرم و راحت گیرمان آمده بود

 .به خواب رفتیم

شدم دیدم جلوی حرم حضرت دفعه با صدای نگهبان از خواب بیدار یک

یاط نظم و ترتیب وارد ح کنان پیاده شدیم ما را به خط کردند و باهستم، گریهعلی)ع( 

ده هم با فرمان آنها .خواهیم بگیریمحرم شدیم، به نگهبانان اشاره کردیم وضو می

از درب حرم  .صحبت کردند و اجازه دادند. سریع وضو گرفتیم و وارد حرم شدیم
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ه و گریه فضا را جضایی بود صدای خیز خودمان را به ضریح رساندیم، غوغسینه

ته ها هم تحت تأثیر قرارگرفقدر فضا معنوی شده بود که خود بعثیپرکرده بود، این

 بودند.

شهدا، دوستان، آشنایان، پدر و مادر نماز خواندم ه بعد از زیارت به نیابت از هم

و در  تمبار دیگر هم به نیابت از همه زیارت کردم، چند تا مهر تبرکی برداشو یک

جیبم گذاشتم زیر پیراهنم را درآوردم و به ضریح کشیدم تا متبرک شود، بعد 

 ها شوید.نگهبانان گفتند بروید بیرون و سوار اتوبوس

انگار در این دنیا نبودیم. اتوبوس بالفاصله به سمت  ،وقتی سوار اتوبوس شدیم

 ودند.بها را کشیده ولی پرده ؛نبستندبند ما را . در برگشت چشمحرکت کرد کربال

 و شنزار چیزی ندیدم. دوباره نغیراز بیابا به .یواشکی کمی الی پرده را باز کردم

 ! ممنوع!پرده را کنار بزنم که نگهبان عراقی آمد گفت: ممنوعخواستم می

 درب اتوبوس باز .کردم که اتوبوس ایستادسیر می یدر عالم دیگر طورهمین

 بغضم ترکید باحالت ی حرم امام حسین)ع( ایستاده بودم.شد جلوم نمیشد، باور 

 بگیریم بالفاصله ضجه در حیاط حرم ما را به خط کردند. اجازه دادند وضوگریه و 

ه کشان رساندیم بخیز وارد حرم شدیم خودمان را کشانبعد از وضو به حالت سینه

 یارت، برای همه نماز خواندم،بالفاصله بعد از ز .ناشدنیغوغایی بود وصف ضریح.

دیدم وقت هست به نیابت از شهدا و دوستان و آشنایان و فامیل و پدر و مادر یک 

 طور کهزیارت دیگر انجام دادم. در آنجا اجازه ندادند زیارت عاشورا بخوانیم همین

 کردیم:هم زمزمه می چرخیدیم همه باوار میدور حرم پروانه

الله و علی االرواح التی حلت بفنائک علیک منی سالم السالم علیک یا ابا عبد

الله ابدا ما بقیت و بقی الیل و النهار و ال جعله الله اخر العهد منی الزیارتکم السالم 

علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اوالد الحسین و علی اصحاب 

 الحسین

ز اهمه آمدیم بیرون در حیاط به خط شدیم،  ! بیرون!بیرون :نگهبانان گفتند

 .الحرمین شدیمبه سمت زیارت حرم حضرت ابوالفضل العباس)س( وارد بین آنجا

ها شعار کردند، بعضیها گریه میدیدم مردم جمع شدند دورمان، بعضی
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ها میوه و شیرینی به کردند، بعضیها به سمت ما غذا پرت میدادند، بعضیمی

کردند، یکی جوراب مردانه به سمت من پرتاب کرد وقتی میسمت ما پرتاب 

 پابرهنه بودم. که گرفتمش خیلی خوشحال شدم، خیلی وقت بود

در حرم حضرت ابوالفضل )س( قیامتی بود، بعد از زیارت آمدیم بیرون و در 

دیدم در حیاط میز بزرگی چیدند و روی  .ای بردندما را گوشه .حیاط به خط شدیم

خوردن، برنج، خورشت قیمه، پیاز، دوغ، ، سبزیخرما ذا بود، نان، حلوا،آن پر از غ

 همه دلی از عزا درآوردند.

 حرکت کردیم. بعد از صرف غذا سوار اتوبوس شدیم و به سمت اردوگاه رمادیه

یم و ای بنوشروز بسیار خوبی بود، توانستیم از این چشمه عظیم معنوی جرعه

 رو آماده کنیم.فرسای پیشروزهای سخت و طاقتخود را برای 

اسرعه گفت، یاال بیکی از نگهبانان با صدای نکره می .از اتوبوس پیاده شدیم

 هایمان شدیم.وارد سلول (!یدویاال سریع داخل ش)یاال ادخل 

دوباره بر روی زمین سیمانی خوابیدیم. هنوز به ما پتو یا زیرانداز نداده بودند. 

 ،های ارتشی بود، که در منطقه عملیاتی زبیداتاز بچه ما همگی در اردوگاه

 حمزه، 1۱که شامل لشکر و موسیان ، سومارشرهانی ،فکه ،، دهلرانمهران

 زرهی به اسارت در آمده بودند. ۳1و لشکر سراب ۳۰تیپ خراسان، ۱۱لشکر

های عراق: شامل نیروهای ارتشی، سپاهی، بافت جمعیتی اسرا در اردوگاه

بسیجی، نیروی انتظامی )ژاندارمری(، جهاد سازندگی، مردم عادی شهرها و 

 زنشین بودند.روستائیان مر 

های تدریج اردوگاهدر طول جنگ تحمیلی به دلیل افزایش اسرای ایرانی، به

مختلفی در خاک عراق ایجاد شد. اولین اردوگاه که برای نگهداری اسرای ایرانی 

در این دو  کمبود. کم و سپس اردوگاه موصل در عراق ایجاد شد، اردوگاه رمادیه

یک، دو  دو، سه و... و موصل های رمادیه یک،های مختلفی به ناماردوگاه منطقه

، ۱۱، بعقوبه، نهروان های دیگر عبارت بودند از تکریتو سه ایجاد گردید. اردوگاه

تمامی این  .سماواتهای خانوادگی التاش، عنبر، زندان الرشید و اردوگاه

 داده بودند.ها در بدترین شرایط زیستی و محیطی اسیران را در خود جایاردوگاه
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فردا صبح که رفتم بیرون برای گرفتن صبحانه، نگهبان عراقی به من گفت: 

 را اسیر کردیم؟ دانید ما وزیر نفت شمامی

 و اسیر شما شد. آوردگفتم بله، اون بنده خدا بدشانسی 

گفتم به این نگهبان عراقی بگو، در  که کنارم بود به او زبانترجم عربسرباز م

وزیر نفت دولت شهید رجایی در  مهندس محمدجواد تندگویان ۳/۱/۱۴5۳تاریخ 

 به اسارت درآمد. ماهشهر -حین بازدید از مناطق نفتی جنوب در جاده آبادان

 کشید؟بعد نگهبان عراقی به من گفت شما اسرای ما را در خط مقدم می

ها به خاطر داشتن اعتقادات دینی، مذهبی، من گفتم دروغه! هرگز ایرانی

 تبلیغات دروغ هست. اینهاهمه  اسیر جنگی را نکشتد و نخواهند کشت.

روز دو،  شده بودند. هرها زیاد جاسوس کرد.ها بیداد میگرسنگی بین بچه

 هایها دست از فعالیتبردند تا شاید بچهسه نفر را برای بازجویی و شکنجه می

ک رفتیم که ی، بعد از آمار داشتیم به آسایشگاه میمذهبی خود بردارند. یک روز

ی و آیفردا صبح می»ها زد و گفت: سرباز عراقی چند ضربه کابل به یکی از بچه

ها از این پیشامد ناراحت بودند و آن همه بچه« چکار کردی! کنی کهاعتراف می

 دادند.برادر را دلداری می

 را به نیت« …اّمن ُیجیب»بار آیه  صد و چهلیکی از اسرا پیشنهاد داد که یک

چهارده معصوم بخواند. بعد از آمار، آن برادر را صدا کردند و دقایقی بعد اسم مرا 

 ها.آن برادر رساندم و دونفری رفتیم پیش عراقی هم خواندند. سریع خود را به

حدود یک ساعت و نیم « بیایید جلوتر!»دار عراقی با لهجه تندی گفت: درجه

ما را بزنند، کارمان ختم به خیر شد؛ این را معجزه  اینکهاز ما بازجویی کردند و بدون 

 آیه امن یجیب دانستم.

ی های اسراوضاع داخلی اردوگاهرژیم بعث عراق برای تسلط هر چه بیشتر بر ا

روانی اسرا و کسب بعضی از اطالعات  - ایرانی و اطالع از وضعیت فکری و روحی

های احتمالی و های فرار، شورش، اعتصابها و آگاهی از وضعیت نقشهاردوگاه

همچنین بررسی تأثیر بازتاب عملیات روانی خود علیه اسرا همواره نیازمند 

 اسرای ایرانی بودند.هایی از بین جاسوس
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ها افراد ناآگاهی بودند که از عواقب کارهایشان، چندان اطالعی جاسوس

ها بود ها، بیش از عراقیدر طول مدت اسارت برای بچه نااینخطر  نداشتند،

 به لحاظ رساندند.ها را به اطالع رژیم بعث میاخبار درون آسایشگاه آنهاچراکه 

ای نامناسبی در اردوگاه فض آنهاها و دشواری در شناسایی مخفی بودن جاسوس

 های نارواییبسا تهمتشدند و چهاسرای ایرانی به همدیگر مظنون می حاکم بود.

 .زدندبه یکدیگر می

دادند. در این زمینه ها و رفتارهای متفاوتی از خود نشان میها روشجاسوس

با  ،اجبار به این کار گمارده شده بودند هایی که بهسمیزان همکاری جاسو

 مایل به این کار بودند و یا سطح توقع جاسوس
ً
 به کسب آنهاهایی که شخصا

 امتیازات و امکانات بیشتر بود، متفاوت بود.

: شناسایی کرد توان به این شرح اعالمها را میاقدامات عملی جاسوس

های با اسرا، گزارش فعالیت صلیب سرخفرماندهان، خبرچینی از ارتباطات 

فرهنگی ورزشی اسرا، معرفی افراد مدیر و مؤثر در مقاومت اسرا، شهادت دروغ، 

ها، حضور در مجالس های اسرا، مشارکت در سانسور نامهگاهافشای مخفی

 حساب شخصی، تصاحب اموالبازجویی و شکنجه اسرا، اذیت و آزار اسرا، تسویه

ها حتی برای ها علیه اسرا، ایجاد وحشت در اردوگاهاسرا، بلندگوی تهدید عراقی

 ها.های مبارزه با اسرا به عراقیها، آموزش شیوهعراقی

ها بیکار نبودند ازجمله واکنش اسرا عبارت بود اما اسرا هم نسبت به جاسوس

 .اعتصاب عمومی سخت بدنی به آنان، دعوت به توبه و هایاز: آسیب

ها شروع کردند به نمازخواندن وقتی اذان گفت و بچه ، یکی از اسراظهر

خوانید؟ با طعنه و نیشخند ادامه شماها مگه نماز می :فرمانده وارد سلول شد گفت

 !خوانند؟ها هم نماز میداد مگه مجوس

روید به یک اردوگاه گفتند: فردا می ،ظهر که ما را داخل حیاط جمع کردند

نجا آدیگر. گفتیم چرا؟ گفتند آنجا اردوگاه افسری است و تمامی اسرای افسر 

 .آماده شدیم . همگی برای رفتنهستند
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های ما را بستند. در صبح اول وقت ما را در اتوبوس نشاندند و چشم

را شنیدم. بعد از مدتی  های نگهبانان و محافظین چند بار اسم تکریتصحبت

 ایستاد. تکریت 5الدین اتوبوس جلوی اردوگاه صالح

 15در استان نینوا بود. این اردوگاه حدود  نزدیکی شهر تکریت اردوگاه تکریت

شهر  حدود هشتاد کیلومتر با شده بود و و نزدیک کویر واقع تکریتکیلومتری شهر 

یک پادگان بزرگ نظامی هم واقع بود و در  موصل فاصله داشت. در اردوگاه تکریت

 هفده کمپ اسرا را در خود جای
ً
 داده بود. آنجا تقریبا

 نفریبه جمال تونل مرگ روشن شد! این بار دودسته ده هایماندوباره چشم

گرد در دستشان کابل، نبشی، شیلنگ، باتوم، میل روی هم ایستاده بودند.روبه

بود. نگهبانان طوری روبروی هم ایستاده بودند که یک کوچه را تشکیل داده 

 رفت! در حین دویدن از تونل یک کابل چنان روی کتفبودند. کسی قصر درنمی

نبشی به سرش ها چنان یکی از بچه و کمرم خورد که از درد به خود پیچیدم.

 سه براب ش شکست. ما را داخل یک سلول بردندسر که اصابت کرد
ً
ر که تقریبا

 اردوگاه قبلی بود.

توانستیم زیرمان بیندازیم و روی زمین در آنجا پتو بود، از داشتن پتو که می

 یم.سیمانی نخوابیم خیلی خوشحال شد

ر دیدیم در حدود سیصد نف ،صبح که برای آمار به محوطه رفتیم و به خط شدیم

 کردند.اند و همه ما را با تعجب نگاه میدیگر در اردوگاه به خط شده

 دستبه ایانگار چیز تازه ،بعد از پایان آمار اسرای دیگر به سمت ما آمدند

 کی اسیر شدید؟ اسمت چیه؟ اند. شروع کردند از ما سؤاالت مختلف کردن،آورده

ید؟ کجا هسته ات چیه؟ بچکجا اسیر شدید؟ متعلق به کدام یگان هستید؟ درجه

؟ در مورد امام ، پیشرفت کردهایران چطوره؟ اقتصادش، فرهنگش، صنعتش

 خانه، در مورد قیمت ماشین، کردند.و وضعیت جسمیش از ما سؤال می خمینی

 غن، میزان حقوق و...گوشت، مرغ، رو

 آنانطرف هم حق را به  یک ، ازدمان هم تعجب کرده بودیمجهت خو از یک

 ساله بودند.دادیم، چون اسیر دهمی



 11/   دانشگاه اسارت: مشش فصل

 

هزار  ۱۰۰یکی از اسرای جدید به یک اسیر قدیمی گفته بود قیمت پیکان 

گفتند که شما زده بود، می کرد، تازه تهمت هم به اونمی تومان شده، قبول

ان قیمت پیکشود که می مگرمزدوران عراق هستید تا روحیه ما را تضعیف کنید! 

 هزار تومانشده باشد. ۱۰۰ هفتاد هزارتومانی

خیلی از آنان همان اوایل جنگ اسیرشده بودند، تعدادی در کردستان یعنی 

 هادو سال قبل از شروع جنگ تحمیلی! در مقابل این انسان
ً
ی مقاوم، صبور، واقعا

ولی دنیایی  ؛کم آورده بودم، ده سال اسارت به حرف شاید ساده باشد

خواهد. اسرایی که گرد پیری بر ازخودگذشتگی، ایثار، حماسه، صبر می

  ؛قهرمانان حقیقی جنگ بودند اینهاشان نشسته بود، چهره
ً
 ولی اکثرا

از اسارت در مورد اسرا و اسارت رفته بودند، خود من تا قبل  یاد از وشده فراموش

فکر نکرده بودم، در مورد درد و رنج آوارگان یا مهاجرین جنگ تحمیلی، در مورد 

 های شهدا و مشکالت آنان و ...ها، خانوادهجانبازان، قطع عضوی

های عصبی، تغذیه بد و نامناسب، عدم بهداشت بیشتر اسرا به دلیل ناراحتی

گوارشی، کلیوی، ریوی، استخوانی، درد مفاصل، ورم ه و درمان، با مشکالت عدید

 شش ،در اردوگاه تکریت مفاصل، تب مالت، مشکالت دندان دچار شده بودند.

آسایشگاه وجود داشت و تمامی افسران و خلبانان اسیر را در آنجا نگهداری 

 کردند.می

پر از عرفان و  هایی زدحرف، آمد و شروع به صحبت کرد یکی از اسرا پیش من

ها هایی را نشنیده بودم، شاید با این صحبتحال چنین صحبتمعنویت بود و تابه

 ام عوض شد.اگر اغراق نگویم مسیر زندگی

ها ید طوری با اسارت برخورد کنند که گویا سالیها بگوگفت به این بچه

د، هر کاری شد خواهید اینجا زندگی کنید، همیشه خودتان را مشغول کنیمی

 یکی دو ساعت ورزش هر روزتر شود. سعی کنید تان کمبکنید، تا فشارهای روحی

 گرجکنید. پر صبر و حوصله و باایمان و متعهد باشید، صادق باشید، دندان روی 

حفظ آبروی دیگران اهمیت زیادی قائل باشید، در دفاع از حق  برای بگذارید،

خدا توکل کنید و دست به دامان معصومین مردانه پیشگام باشید، همیشه به 
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ها های پرفروغ عبادت خیر و سعادت انسانباشید، به خدا روی بیاورید و در لحظه

 از این موقعیت استفاده کنید و را مسئلت 
ً
نمایید، سنگ زیرین آسیاب باشید، حتما

برید، بنماز شب بخوانید، نفس خود را اصالح کنید، رذایل اخالقی خودتان را از بین 

های خودتان را جبران در نمازهایتان حضور قلب داشته باشید، سعی کنید ضعف

مانند، در شرایط مناسب رشد ها مثل میکروب میضعف کنید و از بین ببرید،

برند، در حین صحبت کردن بودیم که یک خلبان را کنند و بعد شمارا از بین میمی

 اختیار اشک در چشمانم حلقه زد.واند، بیخدیدم کنار آسایشگاه ایستاده و نماز می

کردم، آنجا مثل دبستان از آن اردوگاه که آمدیم اینجا احساس خوشحالی می

ساله تمام این اسرای ده «دانشگاه اسارت»ولی اینجا مثل دانشگاه!  ؛بود

 شده و دقیق بود.ریزیبرنامهان شیکارها

 آن فرد به من گفت: این حرف
ً
های ها و صحبتزدم نصیحتهایی که من بعدا

اسیر هم  روحانی گفتم: مگر بود. اکبر ابوترابیاالسالم و والمسلمین سید علیحجت

ملیاتی در ع اکبربوده و در ارتفاعات الله گفت بله ایشان در گروه شهید چمران داریم!

متهورانه که قصد شناسایی دشمن را داشته به اسارت درآمده. ایشان در طول اسارت 

 ش این است:و شعار ها شدهترین شکنجهمتحمل سخت

 «پاک باش و خدمتگزار»

یری که کرد و تأثصحبت می ترابیابوایشان از خصوصیاتی اخالقی و وارستگی 

 ای را بیان کرد به این مضمون که:بر دیگر اسرا داشت، برای نمونه خاطره

 هابچهسبب کتک خوردن  هاعراقیاش برای یکی از اسرا که بارها با جاسوسی

سوخت و نیاز به پرستاری ، مریض شد. از شدت تب میشده بودآقا جمله حاج از

ن بدی کرده همه در حق دیگراداشت اما کسی حاضر نبود به کسی که این

آقا اما حاج؛ هم گوشه آسایشگاه رهایش کرده بودند هاعراقی. رسیدگی کند

یدگی داد و به او رسشب تا صبح باالی سرش نشست، مدام او را پاشویه می ابوترابی

گونه دارد از او کرد. اسیر مزبور وقتی چشمانش را باز کرد و دید حاجی اینمی

اش کند از خجالت سرخ شد و پتو را روی سرش کشید. صدای گریهپرستاری می

http://rooykard24.com/news/12912159/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12921618/%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12918688/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12918688/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://rooykard24.com/news/12912159/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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محبتش او را  مرید حاجی. حاجی با شده بود بعد از آن. آسایشگاه را پرکرده بود

 .زنده کرد

ج کشان گذرند دستدیدم تعدادی از اسرا که از کنار ما می ،دقت کردموقتی 

تی وقخلبان هستند،  اینها؟ گفت: طوری هست این اینهااست گفتم چرا دست 

از هواپیما به بیرون کردند )شان در حال سقوط بود و ایجکت میجنگنده که

دادند چون در شرایط نامناسب و در لحظه آخر این کار را انجام می (پریدندمی

ه شدمی آنهاامده و باعث شکسته شدن آرنج حد به دستشان می از فشار بیش

ه را نگ آنهاکردند چند روز در این حالت ا اسیر میر  آنها وقتی کهها هم است بعثی

نجا بردنشان بیمارستان در آمی وقتی کهداشتند تا از درد به خود بپیچند و بعد می

 دست
ً
 گرفتند تا دوباره نتوانند پرواز کنند!هاشان را کج گچ میدکترها مخصوصا

 .حرکت کردیم آسایشگاه به طرفصدای سوت نگهبان بلند شد و 

شده بود. اسرا برای صبحانه و ناهار تشکیل غذایی،ه تغذیه اسرا از دو وعد

ر یرا اسیز؛ نمودندجویی حاصل از مواد صبحانه و ناهار اقدام میتأمین شام صرفه

نداشت. کلیه مراحل طبخ غذا توسط اسرای ایرانی انجام  سهمیه جیره غذایی شام

جا گرفت. غذای اینسایشگاه قرار میشد و در اختیار مسئولین توزیع غذای هر آمی

ساله بود، البته چون تعداد اسرا کمتر بود و آشپزها ده هم مثل اردوگاه رمادیه

پختشان بهتر شده بود. غذا در همان ظرف قسوه ریخته بودند، کمی دست

ودند بنفری بین خودشان تشکیل داده  های غذایی ده یا دوازدهشد، اسرا گروهمی

 نفری شش یا هشت قاشق غذاخوری  سفره بودند.های غذایی همو در وعده
ً
تقریبا

آب بادمجان، آب بامیه، آب سبزی و هم )سهم برنج هر نفر بود، سهم خورشت 

 سمون(کوچک )قیمه( دو یا سه قاشق غذاخوری بود، دو عدد هم نان ساندویچی 

 سهم هر نفر در روز بود.

ز شده بود. صبحانه را عصر روچند پریموس نفتی تشکیلاردوگاه از  آشپزخانه

کردند و صبح زود در اختیار مسئولین توزیع غذای هر آسایشگاه قرار قبل طبخ می

مراحل تهیه، طبخ و توزیع غذا ه ها نظارت بسیار سختی را در همگرفت. عراقیمی

http://rooykard24.com/news/12908836/%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D9%88-%D8%BA%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://rooykard24.com/news/12908836/%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D9%88-%D8%BA%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://rooykard24.com/news/12905257/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C
http://rooykard24.com/news/12905257/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C
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 عاشتند. توزیدکردند و آشپزها را از پخت غذای باکیفیت و حجیم بازمیاعمال می

 در روز و سهم هر نفر یک لیوان چای شیرین بود. باریک چای

شد و عبارت بود از شوربا و سهم هر نفر صبحانه ساعت هشت صبح داده می

جوی شده صرفهناهار حدود ساعت دوازده و شام  تا ده قاشق غذاخوری بود.هشت

 گردید.حدود ساعت هفده توزیع می

بعدازظهر بیرون نرفتم و خوابیدم، با صدای سوت  قدر سردرد داشتم کهاین

 بلند شدم و رفتم در صف آمار ایستادم و برگشتم آسایشگاه.

همان اسیر دیروزی آمد پیش من و سالم و علیکی کرد  ،فردا بعد از گرفتن آمار

دانم گفتم خیلی معذرت را نمی شمن هم جوابش را دادم، یادم آمد که اسم

نام من حسن  :گفت .را بپرسم اًل یادم رفت که اسم شماخواهم من دیروز اصمی

 گفت من سال پرسیدم که چطور اسیرشده، ،(۶میرزایی ) است. حسن هداوند

در تاریخ  ؛ وفرماندهی گروهان را به عهده داشتم المقدسدر عملیات بیت ۱۴۶۱

از ناحیه کتف  در منطقه شلمچه یک روز مانده به آزادی خرمشهر 1/۴/۱۴۶۱

از وضع ظاهرش مشخص بود ها به اسارت درآمدم. توسط عراقیمجروح شدم و 

 1۴پهای تیپرسیدم جمعی کدام یگان بوده؟ گفت از بچه است،که بسیار ورزیده 

 هستم. ۱۳1گردان نوهد

نظر من ایشان خودش را در اسارت خوب ساخته بود و اسارت را به دانشگاه  از

 تبدیل کرده بود.« حبس مقدس»و این حبس را به یک 

ها اجازه مند و متبحر بود، اسرا از عراقیحسن در کشاورزی هم بسیار عالقه

داشت در آن خیار، گوجه، بادمجان، گرفته بودند زمین خالی که در اردوگاه وجود 

ول کردند. محصفلفل، سبزی و هویج بکارند. محصول آن را هم بین اسرا تقسیم می

 دند.بر قدری خوب بود که حتی نگهبانان عراقی هم از آنان بهره میتولیدی اسرا به

کار کردن در دوران اسارت خودش یک مزیت بود، تا اینکه وقت بگذرد و آدم 

های عصبی دچار نشود. اردوگاه دارای یک نظم خاصی کند تا به ناراحتی تر فکرکم

روی، کردند، از قبیل دومیدانی، پیادهمی ورزش ۱:۴۰الی ۱:۴۰بود، از ساعت

صبحانه،  ۳:۰۰تا  ۱:۴۰پنگ، فوتبال دستی، نرمش و... از والیبال، فوتبال، پینگ
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 (، فرانسه، عربییسیانگلزبان )های تا وقت ناهار انواع کالس ۳:۰۰و از 

ای هبافی، خطاطی و... برقرار بود. بخشسابی، گیوهالبالغه، قرآن، سنگنهج

 را به عهده داشتند.ها فرهنگی هم وجود داشت که ترجمه و تفسیر اخبار روزنامه

بود، همه جمع شدیم تا یک ارشد  الورودما که جدید ،بعد از آمار آسایشگاه

 ها هم مشخص شود.برای آسایشگاه تعیین کنیم و بعد گروه

 ارشد آسایشگاه انتخاب کردیم به عنوانابتدا بین خودمان ارشدترین فرد را 

رای بعد ب نفری تقسیم شدیم،آن به پنج گروه ده از بعد (چیجناب سرهنگ اروم)

قسیم مساوی ت به طورها بین گروه ارشد تعیین شد، بعد آسایشگاه راهر گروه یک 

ر گروه ه کشی کردیم تا، بعد قرعهرنگ مشخص کردیم و منطقه هر گروه را با کردیم

کلی  ریزیم و یک نظافتماه هم آسایشگاه را بیرون ب کجا بیفتد، قرار گذاشتیم هر

 چرخشی هرماهه تعویض شود. به صورتها و بعد جای گروه انجام دهیم

با ارشد آسایشگاه رفتیم پیش نگهبان عراقی و از او مقداری وسایل نظافت، 

 از بعد .گرفتیم تی و جارو، سطل آشغال، یک تشت بزرگ پالستیکی و یک حبانه،

آن شروع کردیم به نظافت، کف آسایشگاه را از بیرون آب آوردیم و با پودر تمیز 

های سمت شرق با بلوک سیمانی کردیم، پنجره شستیم، بعد با طی خشک

 جلوگیری از ورود برایهای سمت غرب نیز با توری فلزی شده بود، پنجرهگرفته

 شده بود.های آهنی گرفتهپشه همراه با میله

پنجاه تخت فلزی سربازی با تشک، دو عدد پتو، یک بالش، به هر نفرمان 

ک بخوابیم و زیر سرمان بالش باشد خواستیم روی تخت و تشمی باألخرهدادند، 

خوابیدیم و بالشتمان هم دمپایی بود. به در این مدت فقط روی زمین سیمانی می

د جایی بودند، یک تعداها مشغول جابهرسید، بچهمتر جا میهر نفر شصت سانتی

خواستند جای خود را عوض خواستند گروه خود را عوض کنند، یک عده میمی

ود، شتبادل اسرا شروع می به زودیگفتند زیاد کار نکنید یکنند، یک عده م

ای هها را از دیدن واقعیتهمگی امید به رفتن داشتیم، عشق به بازگشت چشم

موجود، کور کرده بود. شاید هم هر کس فقط نفع خودش را در نظر داشت، ما که 

ی ئوالن سیاساما مس ؛خواستیم هر چه زودتر از این جهنم آزادشویماسیر بودیم می
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دیدند و حاضر نبودند جلوی صدام تکریتی مملکت هم نفع ملت و مملکت را می

 کوتاه بیایند و حق هم همین بود.

شد، بعد از گرفتن آمار هجوم به سمت توالت شروع ها که درباز میصبح

ایستادی، یک سطل هم جنبیدی باید کلی توی صف میشد، دیر میمی

ر همخصوص توالت کوچک در آسایشگاه بود که مسئولین نظافت عمومی آن را 

 کردند.بردند و در چاه توالت خالی میصبح به بیرون می روز

ن نظافت عمومی در آسایشگاه عبارت بود از گرفتن نان و وظیفه مسئولی

تمیز کردن حبانه و  آوردن آب، گرفتن ناهار و شام، تقسیم آن، گرفتن شوربا،

هی ، تقسیم چای و گاوه، جارو زدن و شستن کف آسایشگاهشستن آن، شستن قس

 بادمجان، سبزی و هویج کاشته شده گوجه، فلفل، خیار،دسر )ها هم تقسیم وقت

 بود. (در باغچه اردوگاه

، بسیار تعجب کرده بودیم. با دادند (هر دو نفر یک پرتقال)ا دسر بار به میک

دقت پرتقال را از پوست جدا کردیم و بین خودمان تقسیم کردیم، پوست آن را هم 

جلوی آفتاب گذاشتیم تا خشک شود. بعد آن را با شکر و آب روی چراغ عالءالدین 

و به  خوردیمکردیم. برای رفع گرسنگی با نان مییل به مربا میحرارت داده و تبد

 ها نقش مکمل غذایی داشت.قول امروزی

داد. لذا نزدیک آن محل کسی محل نزدیک توالت آسایشگاه همیشه بوی ادرار می

 خوابید.مینوبت آنجا نبود، باید هرماه یکی بهای ولی چاره ؛حاضر نبود بخوابد

گذشت، هر کس به کاری خود را مشغول ها بسیار دیر و سخت میشب 

ای خواندند، عدهای روزنامه میخواندند، عدهمی کرد، تعدادی درسمی

ای نشستند تا خبر آزادی را بشنوند، عدهجلوی تلویزیون میه خوابیدند، عدمی

 خواندندمیای زبان عده خواندند،البالغه میای نهجخواندند، عدهقرآن می

های پاره ای لباسکردند، عدهدوزی میای گلعده (انگلیسی، آلمانی، فرانسه)

ها یک نگهبان بیرون ایستاده بود و تمام حرکات افراد را شب دوختند.خود را می

 ها زیر نظر داشت.در آسایشگاه
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 کارهای زیادی کردهزمان زیادی برای اوقات فراغت بود ولی اسرا  ،در اردوگاه

توان به دورهم را ابداع و به اجرا درآورده بودند که این زمان را پر کنند ازجمله می

ه صل ه، تعریف حوادث زندگی شخصی، اجرای سنت حسنییسرانشینی و داستان

رحم البته با دوستان، توجه خاص به نماز، تالوت قرآن، یادگیری لغات جدید عربی 

 ،، سبزه کاریدستی، باغچه داریعهای بدنی، صناینرمش انجامو انگلیسی، 

ی، دوزی، کیف بافدوزی، پولکپروش گل و گیاه، تسبیح سازی، گلدوزی، منجوق

ا، سابی، ساخت ماکت هواپیمسازی، سنگبافی، صحافی کتاب، آلبوم عکسگیوه

 ساخت عروسک چوبی، بافتن لیف ، بافتن دستکش پشمی،بافتن شال پشمی

دوزی، ساخت کفش، کفش خواب،ساخت چراغحمام، ساخت آنتن تلویزیون، 

 ساخت سوزن، بافتن کاله پشمی و ... را نام برد.

شدند، ترس از گرسنگی، تشنگی، و ناامنی، نگر میها آیندهدر اسارت آدم

همیشه وجود داشت، همیشه یک کیسه نان خشک و کمی آب داشتیم برای روز 

 مبادا.

ای اوایل اسارت به علت عدم تعریف کرد: در روزه حسن یک روز برای من

 ها اسهال خونی گرفتند.رعایت بهداشت و نبودن غذای مقوی، تعداد زیادی از بچه

ها عدم رسیدگی به شهادت رسیدند. عراقی بر اثرای از این بیماران هم و عده

د. شویکنید، مریض میآوردند که چون شما نظافت فردی را رعایت نمیبهانه می

ها در جواب گفته بود: وقتی کل اردوگاه بهداشت ندارد، بهداشت یکی از بچه

 «تواند داشته باشد.شخصی مفهومی نمی

ی، مربوط به خمیر داخل بیماری اسهال خون»روزی فرمانده اردوگاه گفت: 

ی یک« ها را دربیاورید و تحویل بدهید.هاست. باید از امروز به بعد، خمیر ناننان

نبود بگوید آخر دو تا نان ساندویچی در روز، چقدر هست که خمیر آن را هم تحویل 

. کردبدهیم. باالجبار خمیرها را تحویل دادیم. گرسنگی در اردوگاه کوالک می

کند و به سرهنگ ـ فرمانده اردوگاه ـ آن خمیرها را خشک میفهمیدم جناب 

 دهد.هایش میگوسفندها و مرغ



 / زیارت با دستان خالی 79

 

عده  کرد یکتحلیل و تفسیر اخبار بسیار زیاد بود هرکس یک تفسیری می

 بینانه و یک عده تفسیرهایشان بسیار بدبینانه بود.تفسیرهایشان بسیار خوش

 ها را جمعفردا صبح باید ساککردند که یک عده طوری اخبار را تفسیر می

گفتند محال است با صدام بتوانیم به رفتیم ایران، یک عده هم میکردیم و میمی

 توافقی برسیم.

بار تیمسار نظر مسئول اسرای ایرانی در عراق وارد اردوگاه ما شد و در دفتر یک

ه روند ها را جمع کرد و دربار فرمانده اردوگاه نشست و تمام ارشدهای آسایشگاه

 کرد و بسیار امیدوار بود.مذاکرات ایران و عراق صحبت می

کردند که با آن بتوانند بعضی از در اسارت ماهیانه به اسرا حقوق پرداخت می

تیغ، ژیلت، مسواک،  مایحتاج خود را مثل شکر، خرما، شیره خرما، سیگار،

ه نین ژنو بخمیردندان، خمیرریش، صابون، شیر خشک را تهیه کنند. برابر قوا

داران دو و نیم دینار، به افسران جزء پنج دینار دینار عراقی، به درجه 5/۱سربازان 

پول  تبه صورداد. البته این مبلغ نه و به افسران ارشد شش دینار ماهیانه پول می

عتبار ا (حانوت)کوپن بود و فقط در فروشگاه داخل هر اردوگاه  به صورترایج بلکه 

 داشت.

بسته سیگار خریداری  ششتوانست ی ماهانه خود میا کل هزینهیک اسیر ب

واقع کرد. در این منماید و این برای افراد سیگاری بیش از دیگران مشکل ایجاد می

به او، اندکی مشکل را مرتفع  دیگر با اختصاص بخشی از حقوق خوداسرای 

یم و یک سیبیستم یک)فلس  ۴۰۰تا  1۰۰کردند. غالب افراد در هرماه بین می

دادند تا او بتواند آسایشگاه قرار میه را در اختیار مسئول صندوق خیری (دینار

ها تمام این نوع کمک .کندسالخورده و سیگاری را تأمین  مایحتاج اسرای بیمار،

فرد ه گرفت تا به روحیها و حتی اسرا صورت میمخفیانه دور از چشم عراقی

کننده نیز از ریا در امان باشد. این کار و کمک ای وارد نشودکننده لطمهدریافت

ها شیرخشک خود را به عراقی شکر، شد که اسیر به خاطر سیگار،باعث می

 و جاسوس آنها نشود. نفروشد
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شد و همیشه یک گاه به اسیر داده نمیها هیچاین مبلغ هم توسط عراقی

 کردند.ای را عنوان میبهانه

کرد که تبادل اسرا به این زودی صورت میمرور زمان نفرات را متقاعد 

 خصوص بعد از شکست دومین دور مذاکرات.گیرد، بهنمی

نام احمد یکی از اسرا را به باد کتک گرفت و  هیکی از نگهبانان ب ،یک روز

صحبت  د اردوگاه جناب سرهنگ محمدی با اوهای رکیک به وی داد، ارشفحش

کرد. زمزمه کرد و اصاًل ابراز پشیمانی نمیولی از رفتار خودش دفاع می ؛کرد

ز از امرو :ها را خواست و گفتاعتصاب شنیده شد. ارشد اردوگاه ارشد آسایشگاه

کس غذا نگیرد. بالفاصله دستور به همه ابالغ شد، نگهبانان وقتی به موضوع هیچ

ند. اه بردند و درب را با قفل آویز بستسوت زدند و همه نفرات را به آسایشگ ،بردندپی

پر از آب بود، نان ها کردم، سطلاولین بار بود که در اعتصاب عمومی شرکت می

م تا تر بخوریگفتند که بهتر است غذا کمهای قدیمی می، بچهخشک هم داشتیم

کشد، دانستیم چند وقت اعتصاب طول میبه دستشویی نیاز نداشته باشیم. نمی

 کردیم.را برای بدترین شرایط آماده می باید خود

فرمانده اردوگاه ارشد اردوگاه را احضار کرد، ایشان دالیل اعتصاب را  ،عصر

برای فرمانده توضیح داد و پیشنهاد داد که نگهبان خاطی را از کمپ ما به یک 

کمپ دیگر منتقل کنند تا مشکل از بین برود. فرمانده هم تا توانست ارشد را تهدید 

 آید انجام دهید. صبح نگهبانرد، ایشان هم گفتند هر کاری که از دستتان برمیک

آمد و درب آسایشگاه را باز کرد و گفت فقط مسئول غذا برود صبحانه را بگیرد، اما 

اه را ظهر نگهبان آمد درب آسایشگ ی گرفتن صبحانه گرفتن بیرون نرفت.کسی برا

اهار گرفتن نر را بگیرد، اما کسی برای باز کرد و گفت فقط مسئول غذا برود ناها

بعدازظهر فرمانده ارشد اردوگاه را صدا زد و گفت: سرباز خاطی به بیرون نرفت. 

کمپ دیگر منتقل شد، بالفاصله دستور خاتمه اعتصاب صادر شد، درب آسایشگاه 

ها بسیار خوشحال شدند که حرفشان به کرسی نشست، رفتیم سهمیه باز شد، بچه

ناهار و شام را یکجا از آشپزخانه گرفتیم، این اتفاق باعث شد که نگهبانان صبحانه، 
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دست و پای خود را جمع کنند. اینجا عماًل قدرت وحدت و انسجام را لمس کردم. 

 دوباره وضعیت به روال عادی برگشت.

ساله آغاز شد، هرکس یک صحبتی ها از جنگ هشتدوباره تفسیرها و تحلیل

توانست با توجه به داشتن قدرت بندی شد که ایران میجمع در نهایتکرد و می

 نظامی بیشتر توسط سیاستمداران در سه مقطع، جنگ را خیلی بهتر تمام نماید.

 ؛بعد از فتح خرمشهر -۱

 ؛بعد از فتح فاو -1

 ۱۴۶۶در سازمان ملل متحد در سال  5۳۱بعد از تصویب قطعنامه -۴

ها بود، در ضمن شغل ما ها و صحبتبهترین راه گذراندن وقت همین بحث

  گری بود.حرفه نظامی



 

11 

 زیارت: فصل هفتم

درست کردن چای المنتی را به ما یاد دادند. یک مقدار ه اسرای قدیمی نحو

، هاپلیته انداز  متر بهتکه چوب با عرض چهار سانتییککابل، دو عدد پلیت، 

ت بستیم که اتصال رخ ندهد. المنوسیله یک نخ محکم به هم میچوب را با پلیت به

گذاشتیم داخل یک سطل آب پالستیکی، بعد از یک ساعت آب شده را میساخته

بود و ریختیم داخل سطل یک ربع بعد چای آماده آمد، چای خشک میجوش می

 به هر نفر یک شد.ها تقسیم میتوسط مسئوالن نظافت عمومی شب بین بچه

 رسید.لیوان چای می

گذشته بود که ناگهان اعالم کردند  حدود یک ماه از آمدن ما به اردوگاه تکریت

حال ، حسابی خوشو نجف کربال« زیارت»که فردا صبح نوبت اردوگاه شماست برای 

ولی اردوگاه نظر دیگری داشت، اسرای  ؛خواهیم برویم زیارتشدیم که دوباره می

 آنهاتبلیغاتی برای ه و یک جنب گفتند رفتن به کربال به نفع صدام استساله میده

اما ما اسرای جدید همگی عاشق زیارت کربال و نجف ؛ ، بهتراست که نرویددارد

کرد که نرویم زیارت. تعدادی از اسرای لمان و نه دلمان قبول نمیبودیم نه عق

کن را روشن کردند و آسایشگاه گرمآیند. شب آبنام کردند که میقدیمی هم ثبت

 .رفتیم حمامکردند و به آسایشگاه درب را باز می

ها به اردوگاه وارد شدند و اسرا را سوار کردند. در اتوبوس صبح زود اتوبوس

بال کر به کردم که امروز باید اربعین حسینی باشد، عجب روزیفکر می داشتم

شدیم جلوی حرم حضرت  بیداراز خواب  وقتی کههمگی خوابیدیم  ،رویممی

، موضو گرفتیو  خواستیمعلی)ع( بودیم، وارد حیاط حرم شدیم، از نگهبانان اجازه 

خود شدم بی ، ازخودبود و من هم زائر آن ان طالی نجفناگهان جلوی چشمانم ایو

 یاد آن شعر زیبا افتادم:

  ـدر بنگــر چـه بارگـاهـی داردیح  دعجـب صفایـی دار  ــوان نجـفیا

  ن که هر که جائی داردیت بنشیجا   ای کعبه به خود مناز از روی شرف
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  وپناهی داردعلی پشتهر کس چو    هرگـز نکنـد واهمــه از روز جـــزا

  خستـه گناهـی داردگــر زائـر دل   ـزیمثـل بـرگ پائـزد گنهش بـهیر

  ن بقعه نگاهی داردیا هرکس که بر   نــایـــده او نابیهرگــز نشـــود د

  ــاز اشـک و آهـی داردیبــا راز و ن   عشق وادی این اندر کهیکس خوشبخت

  بــا مهـر علـی قـدر و بهـایی دارد   استبی حب علی عبادت نامقبـول 

 تــو بــدان راه خطائـی دارد   رو مکتب اویهـر کس که نگشـت پ
ً
  قطعـا

  ــد گــره گشائـی داردیــرا کـه یز   اه نجفـشه از شیحاجت بطلب هم

  مدفون دو سـه صـد مرد الهی دارد   بـر وادی رحمتش دو صدبـار سالم

  زان خانـه پــر نـور کـه چاهی دارد   ـدر بر گـوشیناله حاز کوفـه رسـد 

  هر کس به درش دست گدائی دارد   ــد نگــردد ز ســرای علــویینوم

فیا   ن مصرعیآنکه گفت ا روان به رحمت ـ ج ن ن  ا و ـ د ـ ر ا د ی  ـ ـ ئ ا ف ص ب  ـ ج  ع

       

شهدا، پدر و مادر، دوستان و در آنجا سریع نماز و زیارت از طرف تمامی 

 گفتم اینجا چه کسانی ، به اوآشنایان و فامیل خواندم، یکی از خدام حرم آنجا بود

 مدفون هستند دیدم خیلی راحت فارسی صحبت کرد، سریع گفت اینجا:

، ، مقدس اردبیلیعالمه حلی )ع(، حضرت نوح، حضرت آدم،حضرت علی

شیخ  ،الله نائینی، آیتالله محدث نوری، آیت، شیخ انصاریشیخ جعفر شوشتری

و مصطفی  ، شیخ عباس قمی، آخوند خراسانی، شیخ طوسیکاشف الغطاء

خاک هستند، بالفاصله از کنار من دور شد، ترس در وجود همه از بابت  خمینی

 کامل مشهود بود. به طورها بعثی

ود شدیم، بعد از مدتی خو بایستی سوار اتوبوس می سوت نگهبانان بلند شد

 امام حسین)ع( دیدم.را جلوی حرم 

فتیم خیز ر افتادیم زمین و به حالت سینه ،از دم ایوان همگی گنبد آقا را دیدیم

م، خودم را در عرش حالت گریه و زاری خود را به ضریح آقا رساندی به سمت حرم، با

خواست م، دلم میهبد او یخواست جانم را براکردم، دلم میاحساس می اعلی

ه ب ،رو به آن رو شده بود نای دفعه ازیک ه بود و اوبه حر کرد آقا همان نگاهی را که
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بردم باال به امید را می «های خالیمدست»در کنار حرم  .ما هم همان نگاه را کند

های خالیم را پر کند و اجابت کند دعاهای ما را، ضریح آقا را چنان اینکه آقا دست

از آقا  ،ند لذتش را تصور کندنکنم کسی بتواناشدنی، فکر بغل کرده بودم وصف

، هیچ اصراری در آزادی اسرا است که صالحم خواستم روزیم کند هر چهمی

 قبله عال کردم اعتقاد پیداکرده بودم اسارت صالح من بوده، کربالنمی
ً
م را واقعا

 دانستم.الحرمین را بهشت میبین ،دانستممی

کربال کربال ناگهان بلند شد  زمزمه کربالدر حال و هوای زیارت بودم که 

ها پر از اشک بود. در همین حال و هوا بودم که برای غوغایی شده بود، همه چهره

، ناگهان سوت زده شودهای مریض، جانباز و معلول دعا کردم که حالشان بهتر بچه

 رفتیم بیرون. دل کندن بسیار سخت بود.شد و باید می

 الحرمین، به نظرمآمار گرفتند و رفتیم بین ،حیاط حرم جمع شدیم همگی در

، دو برادر، یکی ابتدا و دیگری انتهای خیابان، اصاًل در جهان باشدزیباترین مکان 

حال و هوای خاصی بودم که ناگهان سروصدای مردم نظرم را به خودش جلب کرد، 

دادند ما هم با ترس و ای دست تکان میدو طرف ما مردم جمع شده بودند، عده

د، دادنای شعار میکردند، عدهای گریه میدادیم، عدهدست تکان می لرز برایشان

 کردند.ای غذا به طرفمان پرتاب میعده

م دیدیم و همگی افتادیآقا را  گنبد ،رفتیم به سمت حرم حضرت ابوالفضل)ع(

ا بودم که لذتش ر  خیز کنان وارد حرم شدیم، ضریح را چنان بغل کردهزمین سینه

 تواند تصور کند!کس نمیهیچ

 های حضرت عباس)ع( را در کربالها و مردانگیبا خودم تصور دالوری

ه را جلوی یزید آن خطب زینب افتادم که در اسارت چطور کردم، و یاد حضرتمی

ل ابوالفضزمزمه ابوالفضل علمدار، ناگهان در این فکرها بودم که  ملعون گفت،

ها همه خیس اشک علمدار، ابوالفضل علمدار، در فضا پیچید، غوغایی بود، چهره

عا جور دیگه دشده بود. در آنجا احساس کردم که از بقیه جا ماندم انگار بقیه یک

به من هم  آنهااز خدا خواستم که مثل احساس  ،ترکردند، خیلی بااحساسمی

این آقایان کند اگر نوکر بشویم شاید جواب ما  بدهد، از خدا خواستم که ما را نوکر
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های دست»خواستم در این هایم را بلند کردم و از ایشان میرا هم بدهند! دست

 چیزی بگذارند و دعای ما را اجابت کنند!یک «خالی

تا تمام شد سوت زده شد، آمدیم بیرون و بعد  .خواندم رت را به سرعتنماز و زیا

به سمت دیگر حرم بردند در آنجا یک میز مفصل پر از غذا چیده از گرفتن آمار ما را 

همگی تا جایی خرما و نان.  حلوا، بودند، چلومرغ، همراه سبزی، ماست، دوغ،

 که توانستیم، خوردیم.

 زدند، به خط شدیم و ختم، ناگهان سوتمشت برنج سفید داخل جیبم رییک

شدیم، ل کبوترهای حرم رد می، در حین ترک حیاط از کنار محداز ما آمار گرفتن

 .برای آنها ریختممشت برنج را به نیت آزادی تمامی اسرا در آنجا یک

کند آن جسمی است، این زیارت قبور ائمه مثل دوپینگ ورزشکاران عمل می

 روحی است. یک احساس آرامش و خشنودی به همه ما دست داده بود.

ه کرکوک، موصل، اربیل و کم هوا سرد شده بود، به دلیل نزدیکی ما بکم

وزید، سوزی که تا مغز استخوان آدم نفوذ کردستان عراق سوزهای بسیار سردی می

 برای وقتی کهکشید، یک روز می خورد و سرم تیرمن میه کرد، سوز به کلمی

دیدم نگهبان عراقی جورابش را انداخت داخل سطل  بیرون آمدم، دستشویی

برداشتم، یک جفت جوراب  آشغال، من هم سریع رفتم و جوراب را از سطل آشغال

یغ کف یک ته وسیل سالم بود. به آنهاپشمی بود. کف آن سوراخ شده بود ولی ساق 

ردند، خوها تن ماهی میآن را جدا کردم، دو ساق را هم از وسط نصف کردم. عراقی

شد، یکی از آن کلیدها را پیدا کردم. آن را با وسیله یک کلید باز می آن کنسرو به

قدر آن را روی سیمان سابیدم که نوکش سنگ کاماًل شبیه سوزن تیزش کردم، این

الیه نخ گونی پیدا کردم، آن را داخل سوراخ کلید کردم و شروع تیز تیز شد، بعد یک

ولی یکی از  ؛حال من خیاطی نکرده بودمراب، تابهکردم به دوختن دو لنگه جو

ی با نخ گون باألخرهمزایای اسارت این بود که مجبور شدم خیاطی هم انجام بدهم! 

ها را به هم وصل کردم انتهای آن را هم دوختم، بعد از شستن آن را ساق جوراب

 کرد. خودم راضی بودم از خیاطیم!کشیدم روی سرم، دیگه باد اذیتم نمی
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 دل اسرا با چه چیزهای ساده و کم
ً
کاش این شد! ایخرجی خوش میواقعا

 داشت.ها ادامه میسادگی

 .در آسایشگاه در حال استراحت بودیم ،یکی از روزهای دوران اسارت در

هم در  آنهاها را قفل کرده و ها هم پس از آمار ظهر درب آسایشگاهعراقی

طبق معمول از  د. صدای رادیو بغدادآسایشگاه خودشان مشغول استراحت بودن

کرد. پس از های دوران طاغوت را پخش میبلندگوهای چهارگوشه اردوگاه ترانه

ها سر جایشان روی پتو نشسته بودند ادای فریضه نماز و صرف نهار بعضی از بچه

زدند. کردند و بعضی هم در وسط، طول آسایشگاه قدم میو گفتگو می

کسی در دفتر اردوگاه موج رادیو طور که هر کس بکاری مشغول بود گویا همین

ما مسلح به »شروع به خواندن کرد  89را چرخاند و ناگهان تیتراژ اخبار ساعت 

 محض اینکه این تیتراژ شروع بهبه «بریماکبریم بر صف دشمنان حمله میالله

شود گفت از و می دناپذیری به وجد آمدنها به طرز وصفپخش شد همه بچه

 همه بچهذوق شنیدن آوای وطن همه
ً
های آسایشگاه به زده شده بودیم، تقریبا

ها هجوم آورده بودند تا صدای وطن را بیشتر و بهتر بشنوند و روحیه پشت پنجره

بگیرند. تیتراژ ادامه پیدا کرد و نزدیک به اتمام بود و همه منتظر شنیدن اخبار 

ها چهیو را بستند و بها متوجه اشتباه خود شدند و پیچ رادبودند که ناگهان عراقی

! اما خوشحالی زائدالوصفی در چهره هاشون با صدای بلند گفتند اه هم همه با

ها گفت خداوند به ما عنایت کرده، نماز شکر بخوانیم! و هویدا بود. یکی از بچه

 اغلب دوستان نماز شکر بجا آوردند.

 باید قدر لحظات نفس کشیدن در وطنمان را بسیار بدانیم.

نم ک کار چهدانستم نمی .درد شدیدی داشتمدلبیدار شدم، از خواب  که صبح

، گفت ما اینجا یک دکتر اسیر کندرفتم پیش حسن گفتم دلم خیلی درد می

 .داشتنی داریم بنام دکتر مجید جاللونددوست

 را برد پیشایشان دکتر ارتش بوده و در اوایل جنگ به اسارت درآمده بود، من 

، یک افسر شدم او داشتنیایشان در همان لحظه اول مبهوت شخصیت دوست

 رشید و دالور و یک دکتر مهربان و فهمیده و متعهد بود.
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با کمترین وسایل و در شرایط سخت بهترین خدمات را  دکتر مجید جاللوند

درد گیر آورد و زد دانم از کجا یک آمپول مسکن شکمکرد. نمیبه اسرا عرضه می

، به من دو عدد قرص نعناع هم داد و گفت بعد از خوب شدم ی، بعد از مدتبه من

 غذا بخورم.

مقداری از  شد. هرماهای داشت که با کمک اسرا جمع میاردوگاه بودجه

آمد. تمامی پول صندوق را حقوق اسرا در صندوق کمک به بیمارستان گرد می

 کردند.افسران تأمین می
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خواستیم اولین عید شد، میآرام سپری میآرام 8976پایانی سال روزهای 

کردیم، نوروز را در اسارت سپری کنیم، خیلی مشکل بود، اما باید کاری می

خواستند جلوی شادی و نشاط را در بین اسرا را با عملیات روانی ها که میعراقی

 طور نشود.کردیم که اینباید کاری می ؛مختلف بگیرند

های مختلف و متنوعی را در تضعیف روحیه اسرا شیوه به منظوردشمن 

ون : نصب تلویزیکرد هایی اشارهتوان به نمونهکرد که میهای اسرا اجرا میاردوگاه

ات های صوتی، توزیع نشریها، نصب بلندگو در اردوگاه و پخش برنامهدر آسایشگاه

نرد و قمار از قبیل تخته زبان در بین آزادگان، توزیع وسایلضدانقالبی فارسی

اسرای برجسته در مقابل دیگر اسرا، اجبار آزادگان به ه پاسور بین اسرا، شکنج

های رادیویی و تلویزیونی در جهت منافع نامشروع حزب بعث، انجام مصاحبه

اسیران  به عنواندر شهر  آنهاخروج اجباری بعضی از اسرا از اردوگاه و گرداندن 

گاه بی و سرا به احترام گذاشتن به افسران عراقی، هجوم گاهجدید، مجبور کردن ا

نگهبانان به آسایشگاه و برهم زدن وسایل شخصی اسرا، پخش انواع اخبار و 

های اسرا، غیربهداشتی شایعات ناگوار و نادرست، تأخیر طوالنی در ارسال نامه

گر، یکدیکردن محیط زندگی و استراحت اسیران، مجبور کردن اسرا به کتک زدن 

 اجبار اسرا به دادن شعار علیه مسئوالن نظام.

 گفتم این هم یک تجربه است.ها برای اینکه دلداری بدهیم میبه بچه

 «!عید نوروز در غربت»

دیدند و را می هایشانای عکس بچهای زانوی غم بغل کرده بودند، عدهعده

لی و ؛کردندفکر میها روی تخت دراز کشیده بودند و دادند، بعضیگریه سر می

 داشتیم.کردیم که روح امید به آینده را در خود زنده نگه میباید کاری می
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سین هفته البته سفر  ؛سین شدندای مسئول تدارک سفره هفتعده

سین ما سین منزل خیلی تفاوت داشت. سفره هفتهفته اردوگاه با سفر 

 سیم سوزن، سرنگ،)نوعی نان عراقی(  عبارت بود از: سنگ، سیگار، سمون

 .خاردار و سکهسیم کابل،

پارچه  تکهها گفتیم هر کس یککردیم، به بچهحال باید یک سفره درست می

های متفاوت رنگ های پارچه با! بالفاصله تکهبرای تهیه سفره کمک کند

را به هم وصل کرد، و  اینهاها که خیاطیش خوب بود، آوری شد، یکی از بچهجمع

شان های خودها با خالقیت(. بعضی)چهل تیکه شدبسیار قشنگی دوخته ه سفر 

 جا گذاشته بودند.یادماندنی از خود بهبهه یک خاطر 

غ والور درست کردیم، از خمیر نان، روغن و شکر یک حلوای خوشمزه روی چرا

تابه درست کرده بودیم. یک ظرف ماهی به صورتیک حلب روغن آشپزخانه را 

های باغچه را جای ماهی یکی از قورباغهب ریختیم و داخل آن بهای هم آشیشه

 رد.کدید شروع به خندیدن میگرفتیم انداختیم داخل آن! هر کس قورباغه را می

ها هم، از طرف آسایشگاه خودمان کارت تبریک برای ارشد دیگر آسایشگاه

رای م و دعا بگفتیدرست کرده بودیم. با جمالت زیبا سال نو را به هم تبریک می

 کردیم.تر اسرای دربند میآزادی هر چه سریع

دا صهنگام تحویل سال همه دور سفره نشسته بودیم و یکی از قاریان خوش

 خواندیم:خواند، و بعد از اتمام قرآن دعای هنگام تحویل سال نو را میقرآن می
 

« 
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نو را به هم پس از اعالم تحویل سال نو همگی به روبوسی پرداختیم و 

 گفتیم.تبریک 

بعد از گرفتن آمار صبحگاهی کلیه اسرا در محوطه سال نو را به هم تبریک 

 گفتند.می
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بعد از روبوسی و تبریک سال نو، با من درباره رفتم میرزایی  پیش حسن هداوند

گفت تعداد زیادی از اسرای  کرد ونام نشده صحبت اسرای قدیمی و اسرای ثبت

(، یکی از اصول بسیار ۱طبق کنوانسیون ژنو ) اند،نام نشدهایرانی در عراق ثبت

مهم همین رعایت اصول انسانی و توجه به حیثیت و شئون انسانی برای اسرای 

 المللی باید از اعمال خشونت نسبت به اسرایباشد. بر طبق قوانین بینجنگی می

جنگی پرهیز کرد، شرایط باید طوری باشد که اسیر فقط رنج دوری از وطن و 

د. شها رعایت نمیگاه از سوی عراقیولی این قوانین هیچ ؛ه را تحمل نمایدخانواد

یک  حدوددادیم که آمدند نشان میکه به اردوگاه ما می به نمایندگان صلیب سرخ

، «۱۳الدینصالح» هستنام نشده ایرانی کیلومتری اردوگاه ما اردوگاه اسرای ثبت

 با چشم مشخص بود
ً
هم  نهاآ، بعضی از جاهایش را هم پلیت گذاشته بودند، دقیقا

توانیم برویم آن سمت، از گفتند تا صدام اجازه ندهد ما نمیدیدند ولی میمی

 آید!دست ما هیچ کاری برنمی

دولت بعث عراق تا همین اواخر تمایل چندانی به گرفتن اسیر نداشت و اسرا 

تعداد  ۱۴۶۱که تا قبل از سال همین آن همکرد! شاهد را در همان محل اعدام می

 ایرانی ده یا دوازده هزار نفر در عراق بود. یکل اسرا

 با من صحبت میرزایی در مورد یک خلبان بنام حسین لشکری حسن هداوند

نام نشده هست. ایشان اولین اسیر ایرانی کرد، و گفت اآلن هم جزو اسرای ثبت

ر د آنهاترین عامل مقاومت اعتقادات مذهبی و مکتبی سربازان ایرانی مهمبود. 

 به عنوانها بود. اآلن هر یک از ما مقابل فشارهای روحی، روانی و جسمی بعثی

ای دنیا که باشیم باید با نوع نگرش و رفتارمان نماینده جمهوری اسالمی در هر ج

اذهان عمومی را نسبت به مسائل عقیدتی نظام روشن کنیم؛ لذا وقتی به اسارت 

خصوص حضرت موسی بن )ع( و بهبیتدشمن درآمدیم با تأسی به سیره اهل

خود را از گزند  ،و اهداف آن و بررسی و تفکر در آن)ع(، تمسک به دین جعفر

دوراز ها ایشان را در سلول انفرادی بهبیشتر وقت .دشمن حفظ کنیمترفندهای 

 کردند.دید دیگر اسرا نگهداری می
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تی ح کنون خوردم چرا تادر دلم به این فرد بزرگوار احسنت گفتم و افسوس می

  اینهاگفتم به گوشم نرسیده بود! با خود میاین بزرگوار اسمی از 
ً
اران ی»واقعا

 هستند. «جنگ

هایی که در زمان های خانوادگی صحبت کرد، خانوادهدر مورد اردوگاهبعد 

هجوم اولیه صدام به اسارت آنان درآمده بودند و در بدترین شرایط زیستی و 

 شدند.محیطی نگهداری می

وک را گاه کرککه پاالیش از خلبانی صحبت کرد بنام سید علی اقبال دوگاهه

ولی بعد از خوردن موشک به هواپیمایش مجبور شد به بیرون بپرد،  ؛کرد بمباران

 گرفته بود که دستورکینه به دل قدر از اونها درآمد، صدام آوقتی به اسارت عراقی

)بستن به دو جیپ نظامی و در جهت  ترین وضع شهید کنندداد آن را به فجیع

شارم ها فبا شنیدن این صحبت .تا از وسط پاره شد(آن را کشیدن خالف یکدیگر 

 افتاد، نشستم و شروع کردم به گریه کردن.

در همان حال و هوا بودم که صدای سوت را شنیدیم، از همدیگر خداحافظی 

گرفتن آمار، بعد از آمار وارد آسایشگاه شدم.  برایکردیم و رفتیم برای به خط شدن 

زیر پتو و با صدای آهسته به گریه خودم برای  راست نشستم روی تخت و رفتمیک

 مظلومیت اسرا ادامه دادم.

از  یالله خمیندستور آیتالله منتظری بهصبح رادیو اسیر اعالم کرد که آیت

دانست چه اتفاقی در ایران افتاده فقط مقامی رهبری برداشته شد. کسی نمیقائم

های گیرین این را بیان کردند که به دلیل موضعتعدادی از اسرا در تفسیرشا

 داده است.ایشان در مسائل سیاسی مملکت، این اتفاق رخ

شد، تمامی اسرا برای روزه گرفتن آماده کم ماه مبارک رمضان نزدیک میکم

همیشه حالت روزه داشتند و  ،خوردندشدند، البته اسرا با غذای کمی که میمی

تند توانساز تعدادی مریض و پیرمرد که نمی غیر نبود. به آنهاچیز سختی برای 

دار بودند و فضای حاکم بر اردوگاه یک فضای معنوی بگیرند بقیه اسرا روزه روزه

ای روزهای آخر ماه شعبان را به استقبال ماه مبارک رمضان رفته شده بود. عده

ند و ریختدر لیوانی میبودند. در ابتدا اسرا غذایشان را که چند قاشق برنج بود، 
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ع شام توزی به عنوانداشتند و افطاری را با غذایی که عصر برای سحری نگه می

کردند. مشکل اصلی اسرا اوقات شرعی بود. افطاری مشکل شد، صرف میمی

کردیم تا هوا تاریک شود، ولی آورد. چون صبر میچندانی را برای اسرا پیش نمی

ی لذا سع شد.ها آسمان دیده نمیکه از درون اتاقتعیین وقت سحر مشکل بود چرا

اسرا قبل از افطار دعای ربنا  کنیم.رها زودتر از حد معمول امساک کردیم سحمی

و  نماز مغربه رفتند. سپس بعد از اقامخواندند و به استقبال اذان مغرب میرا می

 دادیم.گروهی انجام می به صورتجماعت، افطاری را  به صورتعشاء 

ا فرمانده عراقی صحبت شد که ساعت تقسیم غذا عوض شود یعنی جیره ب

ناهار را افطاری بدهند و جیره شام را سحری، جیره صبحانه را هم بین جیره 

کردیم،  ریزیافطاری و سحری تقسیم کردند. با قرآنی که در آسایشگاه بود برنامه

یک جزء قرآن را ختم کنیم،  بتوانیم هر روزکه  روز تعدادی آیات را بخوانند، همه، هر

ترین امکانات موجود توانستیم تا آخر ماه بسیار روزهای خوبی بود از اینکه با کم

 رمضان روزه را کامل بگیریم.

های قدر، اسرای ایرانی با خواندن دعاهای وارده و قرائت آیات قرآن در شب

تعیین روز عید فطر هم مشکل بعدی اسرا  کردند.داری و عبادت میزندهمجید شب

که اعالم کردند چون ما در کشور عراق هستیم و  ترابیابوآقا بود که با فتوای حاج

کنند اعتنا های عراقی از قول علمای دینی خود اعالم میمجبوریم به آنچه رسانه

 مسئله حل شد. ،کنیم

قت افطار به هر آسایشگاه دو عدد هندوانه دادند. این اولین بار بود یک روز و

نفر تقسیم  5۰بین  ها به ما دسر دادند، حال باید هندوانه رادیدم عراقیکه می

گاه و ارشد آسایش کردیم، برای حل این مسئله در آسایشگاه جلسه گذاشتیم.می

 یک ساعت بحث کردند که چطور گروه ارشد
ً
عادالنه این  صورت بهها حدودا

هندوانه تقسیم شود. ممکن بود به یکی قسمت وسط، قرمز و شیرین هندوانه 

ه . تصمیم بر آن شد که هندوانه را رندو به یکی قسمت سفید و انتهایی آنبیفتد 

فر کنیم تا به هر نکرده داخل سطل پالستیکی و با مقداری آب و شکر آن را مخلوط

 یک لیوان آب هندوانه برسد.
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صورت جماعت شدند لذا هر  به عراقی ها مانع برپایی نماز عید سعید فطر

العاده خواند. آخر شب تلویزیون یک خبر فوقدر آسایشگاه می ورت فراداکس به ص

ژنرال عدنان خیرالله وزیر دفاع عراق در حادثه سقوط »اعالم کرد، و آن این بود 

 عضای اصلی رژیم بعث عراق بود.برادرزن صدام و یکی از ا او «کشته شد بالگرد

گران اردوگاه اعالم کردند که کار خود صدام است، چون مفسرین و تحلیل

رد یک ف به عنوانکرد و اکثریت ارتش او را های جاری صدام مخالفت میباسیاست

 نظامی قبول داشتند، و در بین نظامیان عراقی هم محبوبیت داشت.

ث گفتند: شاید کشته شدن عدنان خیرالله باع اسرا این را به فال نیک گرفتند و

 گشایش در مذاکرات صلح بین ایران و عراق شود!

میرزایی دیدم با یکی در حال راه رفتن و  صبح که شد رفتم پیش حسن هداوند

 وقتی کههایشان تمام شود صحبت کردن است. منتظر شدم تا صحبت

جواب من را داد، گفت  هم اوهایش تمام شد رفتم پیشش و سالم کردم، صحبت

 ت.اس محمد شهبازی ردم گفتم بله، گفت نام اوکدیدی با این فرد صحبت می

ای کرد و گفت اش مشخص بود که مردی مقاوم و مبارز هست. خندهگفتم از چهره

به اسارت نیروهای عراقی درآمده و در بین اسرا  15/۱/۱۴5۳بله. ایشان در تاریخ 

 باشد.مشهور می« اوج مقاومت» به داشتن

بار کسب اخ برایبار یکی از اسرای ایرانی رادیوی سربازان عراقی را گفت یک

ها برای نشان دادن محل اختفای رادیو رود. در مقابل اصرار عراقیایران کش می

بسته مورد دارند او را دستت از سر او برنمیها دسولی عراقی ؛نمایدمقاومت می

 دهند.شدید در مقابل دیگر اسرا قرار می هایشکنجه

بندد که برای حفظ روحیه دیگر اسرا در مقابل این او با خود عهد می

های شدید بدنش را تکان ندهد، فریاد نزند، آه و ناله نکند، و حتی شکنجه

رای دیگر از روی دلسوزی محل رادیو را لو وچروک به صورتش راه ندهد، تا اسچین

د، وبرهم کنبدهند، این مرد بیش از دو ساعت تمام بدون اینکه ابروانش را هم درهم

کند و رادیو را که بسیار ها استقامت میفرسای عراقیهای طاقتدر زیر شکنجه

 نماید.باارزش بود حفظ می
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کشور برای اسرا از آب و  در محیطی که داشتن اطالعات از رزمندگان، اخبار

. حکم کیمیا را داشت خبریتر بود، داشتن یک رادیو در آن شرایط بیغذا حیاتی

ها و جاسوسان از محل اختفای رادیو خبردار نشوند، آن را در کف برای اینکه عراقی

آسایشگاه، الی بالش، داخل باغچه اردوگاه، چندتکه کردن قطعات رادیو، هر شب 

کردند. تأمین ... جاسازی میباشد، الی نان و اطمینان راد مورددست یکی از اف

تهیه باطری رادیو هم با دادن هدیه به سربازان مسئول )فروشگاه( صورت 

 شدههای دور انداختهها هم در سطل آشغال اردوگاه باطریگرفت، بعضی وقتمی

 آنهااز  دوباره جوشاندیم ومیو  کردیمآوری میتوسط سربازان عراقی را جمع

نبیهات ترین تکردند با شدیدکسی پیدا میکردیم. اگر رادیو را پیشاستفاده می

 شد.رو میروبه

دیدم خیلی بیشتر به ایشان را می از آن روزبه بعد هر موقع محمد شهبازی

 گذاشتم.احترام می

م نقل کرد در همان اوایل اسارت، یکی از سربازان را که همراه ما بود گرفتند یبرا

امتناع ورزید. بعد از مدت زیادی ضرب و  اوو از او خواستند به امام توهین کند. 

 .کردشتم، باز به او گفتند به امام توهین کن، ولی او همچنان مقاومت می

ها بود. در اردوگاه ما، افسر عراقی بسیار سنگدلی بود که مسئول شکنجه بچه

شکنجه کرد؛ به این صورت که  به سختییک روز، او همین برادر ارتشی را 

دست خود به دو طرف صورت و هر دو گوش  های او را بست و محکم با هر دودست

 .ا خون جاری شدقدر ضربه زد تا از هر دو گوش آن برادر ماو کوبید و آن

ه بعد، ایشان را به یک تیر برق ک. حال، ایشان هیچ توهینی به امام نکرداین با

داخل اردوگاه بود بست و روی پاهایش گازوئیل ریخته و آن را آتش زدند، ولی 

 .کردهمچنان این سرباز مقاومت می

، دپاهای او کاماًل در آتش سوخت و بوی گوشت پخته در فضای اردوگاه پیچی 

ولی در انتها آن افسر ملعون ناکام ماند و به هدفش نرسید. این برادر بزرگوار هم 

 .توانست روی پاهایش بایستد و راه برودکرد و حدود دو ماه نمیشکنجه را تحمل
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تا » :گفت ؟دالور در بین اسرا وجود داردهای غیور و هم از این ارتشی گفتم باز

 .«دهدلت بخوا

به اسارت  ؛1/۱/۱۴5۳در تاریخ  حسین انصاریمحمد گفت سرگردی به نام

ه مصاحبه تلویزیونی و ب برایکنند ها انتخاب میآید. ایشان را عراقیدشمن درمی

قول داده بودند که اگر به امام در این برنامه تلویزیونی توهین کند بالفاصله  او

ان با ایش وقتی کهاما  ؛کندگوید باشد و قبول میکنند. ایشان هم میآزادش می

 :زندکنند بلند فریاد میدر تلویزیون مصاحبه می

 «باد خمینیزنده، مرگ بر صدام، الموت لصدام عاش خمینی»

 تحتگیرند و را می اوکند، این جمله را سه بار در تلویزیون اعالم می

اما مثل کوه ایستادگی و ؛ دهندوسطایی قرار می قرونه وحشیان هایشکنجه

کشند، ولی حاضر هایش را با انبردست بیرون میکند، تمامی ناخنمقاومت می

 هین کند.شود به امام تونمی

 یهها برای تضعیف روحکنند در اوایل اسارت عراقیدیگر اسرا تعریف می :گفت

ازان به نشانه اعتراض روز یکی از سرب . یککردندهای زننده پخش میما فیلم

. تا ندبیرون بردو  دگرفتناو را ها شکند. عراقیکند زمین و میپرت می تلویزیون را

نداشت. یک روز که ما را برای گرفتن آمار صبحگاهی خبری از او  کسچند روز هیچ

دیدیم آن سرباز را تا گردن گذاشته بودند داخل چاله و فقط  ،بیرون برده بودند

پیچید همگی ن سرباز در اردوگاه میپیدا بود، شب که شد صدای ناله آ سرش

ا ر  بسیار ناراحت و نگران بودیم. صبح که شد گفتند شهید شده از نگهبانان علتش

خوار وجود های صحرایی گوشتخاک این منطقه موش پرسیدیم گفتند در زیر

حمله  تان شدند به او، وقتی متوجه دوستدها حس بویائی قوی دارندارد. موش

 ش هم همین بود.یهابدنش را خوردند. علت شهادت و نالهو گوشت  دکردن

 سرباز برای های ایشان مو به تن من راست شده بود، که چطور یکبا صحبت

 .ه استن خرید، شهادت را به جاهای زننده نیفتداینکه چشمش به فیلم

در حین صحبت بودیم که یک خلبان از کنار ما رد شد و با حسن سالم و 

پرسی کرد حسن هم خیلی خوب تحویلش گرفت و من را به ایشان معرفی احوال
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 . از اوباشدمی خلبان شهید عباس دورانکرد و به من هم گفت ایشان کمک

کنم که خاطره این مأموریت را برای شما بازگو کند. ایشان هم گفت خواهش می

باکمال میل ماجرای آشنایی خودم را با این بزرگوار و نحوه شهادت ایشان و اسارت 

 کنم:خودم را برای شما بازگو می

بودم و بنا به  در پایگاه بندرعباس آغاز شد من ۱۴5۳زمانی که جنگ در سال 

مأمور شدم. زمانی که رفتم  و بوشهر ، دزفولهای همداندرخواست خودم به پایگاه

آشنا شدم و در آنجا دو تا پرواز  پایگاه بوشهر، در آنجا با شهید بزرگوار عباس دوران

به همدان  ۱۴۶۰آمیز بود. بعد در سال موفقیت آنهاهم انجام دادیم که هردوی  با

دیگر بیشتر  از آنجازمان بود با مأمور شدن دوران به همدان، مأمور شدم و این هم

خصوص در عملیات هم بودیم و پروازهای زیادی انجام دادیم به ها باوقت

اکتی آدم بسیار س او ،. اگر بخواهم از خصوصیات اخالقی ایشان بگویمینالمبفتح

ا شد بای که هر نوع مأموریتی به او محول میگونهبود اما بسیار بادل و جرأت. به

کرد و همیشه در آگاهی به اینکه درصد شهید شدنش زیاد است ولی قبول می

 شد.قدم میطرناک پیشهای خگونه مأموریتاین

 در بغداد متعهدهاغیر بود که صحبت از برگزاری اجالس زمان عملیات رمضان

کرد شد و قرار بر این بود رئیس اجالس صدام باشد. ایران این موضوع را قبول نمی

ه دولت بولی « به علت اینکه عراق در جنگ است، بغداد ناامن است: »گفتو می

 از نظر و است بغداد محل خوبی برای برگزاری این اجالس کرد که:شدت تبلیغ می

که در آسمان بغداد یک پرنده هم جرأت طوری زمینی و هوایی امنیت کامل دارد به

مأموریت به پایگاه  دستور ۱۴۶۱تیر  1۳پر زدن را ندارد. به همین منظور شب 

بودم و فردایش به اداره رفتم. حدود « آماده شب»ابالغ شد. من همان شب  همدان

هم  من «بیا پست فرماندهی»بود که دوران با من تماس گرفت و گفت:  ۱۱ساعت 

ئول مس دوران که قرار بود با من پرواز کند به همراه یاسینی ،دقیقه ۱۰بعد از  .رفتم

 توانگریان ،باقری ،فرمانده پایگاه و خلبانان اسفندیاری عملیات پایگاه و خضرایی

و در مورد چگونگی انجام هم به پست فرماندهی آمدند  به اتفاق و خسروشاهی

لب مرز  هواپیما تا این شد که سه فروندهایی کردند و نتیجه جلسه عملیات صحبت



 / زیارت با دستان خالی 12

 

 رونددو فهم پرواز کنند و وقتی به لب مرز رسیدیم یکی از هواپیماها برگردد و  با

 و یعنی یک حالت ایذایی ایجاد شود؛ دیگر با ارتفاع کم وارد خاک عراق شوند

های اصلی که تمام هواپیماها برگشتند. صحبت که رادارهای عراق نشان بدهند

به هم انجام دادند. عباس  های خصوصی باهای جلو و عقب صحبتشد، کابین

شما بیشتر حواست به هواپیماهای دشمن باشد که به ما حمله »: من تأکید کرد که

تیم به پروازمان ادامه دهیم، نکنند و اگر زمانی هواپیما دچار نقص شد و نتوانس

ام ها که تماین صحبت .«دهمتنهایی اجکت کن و من به مأموریتم ادامه می شما به

و  بود ماه رمضان ۴۰مصادف با  ۱۴۶۱تیر  ۴۰رفتیم منزل برای استراحت.  ،شد

 حال آن شببگیریم یا عید فطر است، بااین آن شب مشخص نبود که فردا روزه

دقیقه  ۴۰و  5ی خوردیم. قرار بر این بود که مأموریت ما ساعت بلند شدیم و سحر

بدون تماس گرفتن با برج مراقبت و رادار، چراکه هدف این بود  آن هم آغاز شود.

صبح  5ها شنود نگردد. ساعت سکوت رادیویی کاماًل رعایت شود و از طرف عراقی

همه خلبانان داخل جیپ بودند. رفتیم  منزل و من رفتم. بود که جیپی آمد درِ 

به اتاق چتر و کاله رفتیم. چتر و کاله را برداشتیم و به سمت  از آنجاگردان و 

گردم ولی کردم دیگر برنمیدر این هنگام احساس می هواپیماها حرکت کردیم.

 صد در صد مطمئن نبودم.

 قراره برنگردم ،رفتمطور که میهمین
ً
یم زمانی که رفت گفتم: خدایا اگر واقعا

های پای هواپیما، هواپیما یک اشکال جزیی داشته باشد. وقتی رسیدیم مکانیک

و  اطراف هواپیما عباس شروع کرد به بازدید کردن آمد گفتند.هواپیما به ما خوش

ا ها تهای بیرونی هواپیما و من هم رفتم داخل کابینها و دستگاهبمب چک کردن

کنم مشغول بررسی بودیم که متوجه شدم سمت نما های داخلی را چک دستگاه

و  بودجوری نباید میکه اینو حالت نمای هواپیما در حال گردش است، درصورتی

نیم. توانیم درست کفعاًل نمی»ها آمدند و گفتند: مکانیک ایستاد.باید ثابت می

این سمت نما و حالت نما در هوای »اما عباس گفت: « توانید پرواز نکنیدشما می

صاف و بدون ابر اصاًل کاربرد ندارد و ما در این هوا نیاز به این وسیله نداریم و 

 شویم.آماده پرواز می ۴شماره  به عنوانرویم سر باند و می



 82/   خداحافظی با امام: مهشت فصل

 

هواپیمایی بود که قرار شد برگردد. لذا  ۴بودیم و شماره  ۱در اصل ما شماره 

 دچار نقص فنی بود و نتوانست بلند شود لذا ما ۴و شماره  بلند شد 1ابتدا شماره 

 ما در ایران به خاطر اینکه مصرف سوخت کم  1بعد از شماره 
ً
بلند شدیم. معموال

 ۴5۰پا و سرعت هزار  ۱5رفتیم یعنی با ارتفاع باشد با ارتفاع باال و سرعت کم می

رز رسیدیم به خاطر اینکه رادارهای حرکت کردیم. وقتی به م مایل به سمت بغداد

متری زمین رساندیم و سرعتمان را به  ۱5تا  ۱۰ارتفاعمان را به  ،عراق ما را نگیرند

مایل افزایش دادیم.  ۳5۰به  مدر امان باشی ۱های سام خاطر اینکه از برد موشک

هواپیمای شماره  به طرفدر یک آن دیدم که موشک سام  ،وقتی از مرز رد شدیم

 پرتاب کردند، مواظب باشید. ولیگفتم: موشک براتون  آنهابه  پرتاب کردند. 1

متری هواپیما منفجر شد.  ۴۰۰سرعت هواپیما نرسید و در خوشبختانه موشک به

های داخل هواپیما متوجه شدم رادارهای عراق ما را بعد از مدتی از دستگاه

ای نیست. هواپیمای گفت: مسئله او .دادم گرفتند. لذا موضوع را عباس اطالع

: گفت آنهاهم این موضوع را به ما اخطار کرد که شهید دوران به شوخی به  1شماره 

ه بود که از شرق بغداد بید که من برم زیرزمین پرواز کنم! قرار ما بر این یفرمامی»

به  هک «الدوره»شرق بغداد حرکت کرده و سپس به سمت پاالیشگاه سمت جنوب

تا پس از  را روی هدف بریزیم هاشهر بغداد چسبیده است برویم و در آنجا بمب

یم و ی داشته باشیم و مجبور نشویم گردشئمستقیم به سمت ایران بیا ،مأموریت

مایلی بغداد بود که متوجه شدیم باید از  ۱۰یا  5قرار گیریم. حدود  مورد اصابت

 لذا وقتی دیوار آتش را ،عبور کنیم ،انددیوار آتشی که در اطراف شهر درست کرده

فتم گ «موتور راستمون نشون میده آتیش گرفته»رد کردیم عباس به من گفت: 

کنیم یا موتور را خاموش میاز شهر که رد شدیم  ،فعاًل بریم جلو ،ای نیستمسئله»

یم از دور به پاالیشگاه که رسید «کنیم تا از این مسئله جلوگیری بشهیا یک کار می

های سام، شروع کردند به زدن ما. من هم با یک و اطراف پاالیشگاه با موشک

م شد آنهادستگاهی که هواپیما مجهز به آن است مشغول از کار انداختن رادارهای 

ها را م با موفقیت کامل بمبشک نزنند. به باالی پاالیشگاه که رسیدیموتا الاقل 

نم لحظه برگشتم به پاالیشگاه نگاه ک کردیم و در حال برگشت بودیم که من یک رها
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سوزد. سریع به شهید و دارد می هم تا پشت سر من آتش گرفتدیدم هواپیما از ُد 

و نگاه کردم دیدم « باش بپریم.هواپیما آتیش گرفته، آماده»دوران گفتم: 

رفتم های جلوی چشمم هم سیاه شده و همان زمان بود که من داشتم میدستگاه

ثانیه رخ داد. حاال روایت بر این  چندبیرون از هواپیما. همه این اتفاقات در عرض 

 آتش هواپیما به بمباست که احتما
ً
های زیر صندلی رسید و صندلی من خودش ال

هوش بودم و وقتی عمل کرد و مرا از آن آتش نجات داد. من که پریدم بیرون بی

بودم و یکی داشت لبم را که پاره شده بود بخیه  بهوش آمدم تو وزارت دفاع عراق

اینجا . خدایا! من تو هواپیما بودم»تم: کرد. در این لحظه به خودم گفمی

بعد از مدتی برای امنیت من لباس پروازم را درآوردند و دشداشه به تنم « کجاست؟

 هاآن. به هم دوباره به وزارت دفاع آوردند از آنجاکردند و مرا به بیمارستان بردند. 

نکردم  اورمن ب« از هواپیما نپرید و کشته شد.»گفتند: « جناب دوران کو؟»گفتم: 

گویند یا دروغ، ولی خیلی دنبال این مسئله راست می آنهاچون معلوم نبود که 

 .خواستم برایم روشن شود که چه اتفاقی افتاده استبودم و می

 دام کردند. بعآنجا خیلی شکنجه .روز مرا در وزارت دفاع نگه داشتند 85حدود 

روز بودم تا اینکه به  95آن تحویلم دادند به سازمان امنیتشان آنجا هم  از

می سربازی بود که کبه اردوگاه اعزام کنند. در آنجا  تا مراتحویل دادند شان دژبانی

 «تو همان خلبانی نیستی که هواپیمایت را زدند؟»انگلیسی بلد بود. به من گفت: 

اینکه پاالیشگاه  از بعد» گفت:« ؟بله! چقدر از این موضوع خبرداری»گفتم: 

یدم د ناگهانآمد شهر می به طرفگرفته بود که آتشبمباران شد، هواپیما درحالی

آن مدتی که هواپیما جلوتر رفت منفجر  از از داخل آن چتری بیرون پرید و بعد

ر ب آیا امکان دارد هواپیما»های دیگر سؤال کردم که: بعدها که من از خلبان« شد.

نه، مگر اینکه موشک به آن اصابت »گفتند: « اثر آتش خودش در هوا منفجر شود؟

خالصه مرا بردند اردوگاه. در اردوگاه از چگونگی حادثه « شود.که کند منفجر 

سید آژیر بر  بیست دقیقه قبل از اینکه شما به بغداد»گفتند:  آنهاوجو کردم پرس

فردایش عکس  ،که پاالیشگاه را مورد هدف قراردادیدخطر را زدند و زمانی هم 

های هواپیما صورت بود که تکههای عراق چاپ کردند و بدینسانحه را روزنامه
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های شهر به زمین خورد و از شهید دوران پوتین و دستکشش نزدیک یکی از میدان

 .به شهادت رسیده است آنجا بود که برایم مسجل شد عباس دوران« مشخص بود.

، که در تعداد پرواز جنگی خلبان شهید، عباس دوران ۱۴۶۱ تیرماه ۴۱صبح 

در نیروی هوایی رکورد داشت و عراق، برای سرش جایزه تعیین کرده بود، پس از 

گرفته بود به هتل محل برگزاری آتش، هواپیما را که بمباران پاالیشگاه بغداد

کوبد و بدین ترتیب با شهادت خودکاری کرد که می اجالس سران غیرمتعهدها

ک یبه علت فقدان امنیت در بغداد برگزار نشد. و این اجالس سران غیرمتعهدها

 هوری اسالمی بود که توسط خلبانان نیروی هواییپیروزی بزرگ سیاسی برای جم

 ارتش جمهوری اسالمی ایران به دست آمد.

زی چی اولینبا  ،آمدندها درمیاز اولین ساعاتی که رزمندگان به اسارت بعثی

گری در مزدوران بعثی وحشیه روحی شدند، شکنجه و ارعاب بود.که آشنا می

جرح شهید  و ای را با ضرببود که از همان بدو اسارت عده چنان شدیدآن

ها اشاره کرد. عبور از گریهایی از این قبیل وحشیتوان به بخشکردند. میمی

یار های بسخیز بردن در سنگالخ، فحشغذایی و آب، سینهه تونل مرگ، قطع جیر 

ی، بازداشت در وال جمعی، غلتاندن اسرا در گلهای دستهرکیک، تهدید به اعدام

میله، باتوم، آتش زدن اعضای  های انفرادی، ضرب و شتم با کابل، شالق،سلول

ها، بدن، شکستن استخوان، کور کردن چشم، بریدن اعضای بدن، کشیدن ناخن

قپانی،  به صورتها های حساس بدن، بستن دستقرار دان اتوی داغ بر قسمت

ستن چشم اسرا به مدت طوالنی، ، بهاگوش بهدست  زمان با دوضربه زدن هم

آویزان کردن، ریختن نجاسات به بدن و لباس اسرا، داخل گونی کردن اسرا، ریختن 

های شویی در غذا، مجبور کردن اسرا به تراشیدن سروصورت با تیغپودر رخت

مستعمل و کهنه، ممانعت از خوابیدن و استراحت اسرا با گرفتن آمارهای زیاد، 

 تش سیگار.سوزاندن بدن با آ

یم آن رفت از ناگهان صدای سوت را شنیدیم، رفتیم به سمت محوطه آمار و بعد

 داخل آسایشگاه.
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بعد از گرفتن آمار متوجه شدم تعدادی از نفرات مریض اردوگاه را  ،صبح

اعزام نمایند، در بین آنان یک خلبان بود  بغداد خواهند به بیمارستان الرشیدمی

. بعد از چند روز که در بیمارستان بستری بود به اردوگاه آمد. بنام احمد وزیری

اشتباهی وارد اطاق ما شد،  بنام پرویز طلوعی شب یک خلبان هوانیروزگفت یک

بیمارستان، بیماران صلیب دیده در یک اطاق بودند، و بیماران صلیب ندیده در  در

شود، یک اطاق دیگر، ایشان اشتباهی توسط سربازان عراقی وارد اطاق ما می

آورد که نام پنجاه نفر اسیر مفقودی بالفاصله از ته کفشش یک کاغذی را درمی

الع اط آنهاه ری به ایران و خانوادجوشده بود، سریع به من داد تا یکروی آن نوشته

 «.زنده هستند اینها»که دهم و فقط بگویم 

توانم تمام این اسامی را در یک نامه بنویسم، لذا هرکس در حاال من که نمی

را بنویسد تا مأمور سانسورچی متوجه نشود،  آنهابین نامه خود تعدادی از اسامی 

شان اطالع هم به خانواده آنهاایران اطالع دهند و بعد  ها به صلیب سرخو خانواده

داده تا رفع نگرانی شود. همه گفتیم باشه. به هر نفر دو تا از اسامی افتاد و در نامه 

 شان اطالع دهند.را نوشتیم که به خانواده آنهاهای اسم

ای نکهپسرمایی ما تنها پنکه سقفی بود، ه شد، وسیلکم هوا داشت گرم میکم

کرده نامطبوع کار غیراز چرخش هوای دمچرخید، بهکه در یک محیط بسته می

 داد.دیگری انجام نمی

غریبی بود  و چیز عجیبریختیم. حبانه یکآب موجود را در داخل حبانه می

های بزرگ گلی که انتهای آن مخروطی شکل، و قسمت باالی آن شبیه تنگ

شاد بود، این کوزه را روی یک چهارپایه گذاشته بودیم آن گه ای بزرگ و دهاناستوانه

تا گردوخاک و حشره داخل آن زیر پنکه، روی آن را هم با پارچه پوشانده بودیم 

 های ضلع شرقی آسایشگاه با بلوکپنجره شد.خنک میاین وسیله آب نیفتد. به

 .ودندب های ضلع غربی هم با حفاظ ریز جوش دادهشده بود، پنجرهسیمانی گرفته

ود شده بروی آن برای جلوگیری از ورود پشه نصبتوری ریز فلزی هم ،عالوه بر آن

گرما و  بر اثرنتیجه جلوی ورود هوا را هم تا اندازه زیادی گرفته بود. همگی  در
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لخت شده بودیم و خود  حالت شرجی آسایشگاه، خیس عرق شده بودیم. به ناچار

 زدیم.را باد می

ن شرایط با ای بوی تند ادرار، بوی عرق بدن و پا. و سنگین بود.هوا بسیار کثیف 

 کار کنیم.دانستیم چهفرسا نمیطاقت

 ؟شود!یعنی از این وضع بدتر هم می ؛کردمبا خود فکر می ،دراز کشیدم

ا خبر نشست تها که همیشه جلوی تلویزیون مییکی از بچه دفعه با فریادیک

آزادی را اعالم کند از جا پریدم، گفتم چی شده؟ گفت اعالم کرد، گفتم چی اعالم 

 کرد، نصف جانمان کردی؟

 «را به بیمارستان منتقل کردند گفت امام خمینی»

 آور اضافه شد.قانکرده و کثیف و خفسکوت سنگین، به این هوای دم

 ها گفتند شاید اشتباه شنیدی! گفت نه، گفتیمبچه ؛آیا این خبر صحت داشت

همه گوش بدهید. زدیم کانال  ،کنداخبار پخش می ،1شبکه نیم ساعت دیگر 

 را روی تخت بیمارستان که چند دکتر و پسرشان انگلیسی، بله، تصویر امام خمینی

زده، که کنارش ایستاده بودند را نشان داد. همه بهت ی خمینیحاج احمد آقا

اسرا انگار پدرشان رفته بیمارستان زانوی غم ه ناراحت و ساکت نشسته بودیم. هم

 بغل کرده بودند.

گران اردوگاه به تفاسیر اوضاع ایران پرداختند. اگر مفسرین و تحلیل ،صبح

همه  به اتفاقشود؟ نکرده برای امام اتفاقی رخ دهد، چه کسی رهبر میخدای

 «دلیلی وجود ندارد که اوضاع بدتر شود» گفتندمی

در اخبار شنیدیم که حکومت ایران مردم را به دعا خواندن برای سالمتی امام 

ها گفت برای سالمتی امام بلند صلوات بفرست، همه نده، یکی از بچهفراخوا

 صلوات فرستادند.

شده؟ ارشد رفت پیشش ماجرا را شرح چی ، داد زدنگهبان آمد پشت پنجره

ها بدون سروصدا شروع با تعدادی از بچه«. سکوت سکوت»داد و نگهبان گفت: 

 کردیم به خواندن دعای توسل برای بهبود حال امام.
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دفعه صدای سوت بلند شد گفتیم چی یک ،کردیمصبح داشتیم ورزش می

ند ما را فرستادو ید همه به خط شدیم، بعد آمار گرفتند وشده؟ گفتند به خط ش

در را هم از پشت قفل زدند. رفتیم تلویزیون را روشن کردیم همه  داخل آسایشگاه،

 خشکمان زد! مجری تلویزیون اعالم کرد:

 «درگذشت امام خمینی»

داده بودند شروع کردند به  دست ترین حامی خود را ازاسرا انگار که بزرگه هم

گریه کردن. بعد اعالم کرد دولت ایران چهل روز را عزای عمومی اعالم کرده است. 

ما هم در اردوگاه یک هفته عزای عمومی اعالم کردیم، تمامی کارهای روزانه از 

کردن، تدریس، درس خواندن، تعطیل شد و همه زانوی غم به بغل قبیل ورزش 

 گرفته بودیم.

 ی)ره( مراسم سوم و هفتم مفصل و باشکوه برای ارتحال حضرت امام خمینی

ر ای دشد. خبر رحلت امام)ره( یک شوک عظیم بود چنان صدای گریه و ناله برپا

ها نیز از این جریان متأثر فضای اردوگاه حاکم بود که حتی برخی از این عراقی

د و با پوش کردنها را سیاهرنگ کل آسایشگاهها با نصب پتوهای سیاهبودند. بچه

 :نوشته بودندیک صابون این جمله را بر روی یکی از پتوها 

)ره( را به عموم شیعیان و مسلمانان جهان رحلت حضرت امام خمینی»

 «.گوئیمتسلیت می

ها را جمع کرد و گفت: ارشد اردوگاه و ارشد آسایشگاه ،هفرمانده اردوگا 

ترین مراجع شیعه جهان از دنیا رفته و ما شرایط شمارا دانم امروز یکی از بزرگمی

 اما نظم اردوگاه را به هم نزنید. ،کنیم عزاداری بکنیدک میدر 

، در مراسم عزاداری شرکت و به (سبز پررنگ)ها بالباس تیره زمستانبچه

مگر زمستان آمده »گفت عزاداری پرداختند. در آن روز یکی از افسران عراقی به ما 

سپس آن افسر عراقی به خودش اشاره کرد «. ایداست که این لباس را پوشیده

داخل  را ( خمینیکوچکی از )امام رویم عکسوقتی ما به عملیات می»گفت و 

ستیم ه خمینی)امام( طرفدار  بگوییم که ما ،گذاریم تا اگر اسیر شدیمجیبمان می

 و ایشان را دوست داریم.
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هم دست از امام  بیند بازرا نمی ریز اسارت که کسی شمااما شما پشت خاک»

 .«داریدو رهبرتان برنمی

های صبح عراق چاپ کردند، یکی از روزنامه )ره( را در عکس امام خمینی

ت دس به تبرک، آسایشگاه به آسایشگاه، دست به عنوانها این عکس را بچه

 .کردندگرداندند و با آن درد دل میمی

)ره( از تلویزیون عراق پخش شد، وقتی مراسم تشییع پیکر مطهر امام خمینی

که بدون حضور مردم برگزارشده بود، در  «میشل عفلق» تشییع را باها این عراقی

ها در مراسم تشییع امام های روزنامهعکس گرفتند و با نشان دادننظر می

 ببینید رهبر شما بین مردم چه جایگاهی دارد و رهبر ما»گفتند: می )ره(،خمینی

 «!.بود بین مردم از چه جایگاهی برخوردار

 پرسید: ها را جمع کرد وارشد اردوگاه ارشد آسایشگاه ،بعد از ارتحال امام )ره(

 ؟شودبه نظر شما چه کسی رهبر ایران می

  مخفیانه با نوشتن روی کاغذ انجام شد؛ به صورتاین کار »

 « ایالله خامنهنفر از ارشدها نوشته بودند حضرت آیت هر هفتو 

 به عنوان ایالله خامنههای عراق اعالم کردند، حضرت آیتزمانی که روزنامه

رهبر ایران انتخاب شدند، کنار آن ماتم بزرگ از دست دادن امام، این نقطه امید را 

ند. از کپیدا میبا خوشحالی پیدا کردیم که انقالب اسالمی ایران باثبات ادامه 

 شود.مسئله خاص آزادی اسرا هم پیگیری می سو هم خوشحال بودیم کهیک

خبری در اردوگاه پیچید مبنی بر اینکه بیش از ده میلیون نفر در تشیع  ،صبح

اند! )منبع خبر از طریق رادیوی اسرا بود( این خبر شادی امام شرکت کردهه جناز 

 بود. اقتدار و ثبات ایران اسالمیه دهندنشانخاصی در ما به وجود آورد و 
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ر اذیت و آزا فقط ها آب را قطع کرده بودند، هدفشانکرد، عراقیگرما بیداد می

بردیم کردیم و میها را پر میشد. سطلمیتانکر وارد اردوگاه ه وسیلبود. آب به

ه دهندها یک ماهی پیدا کردیم که نشانداخل آسایشگاه، در داخل یکی از سطل

ورود مستقیم آب از رودخانه به تانکر بدون تصفیه بود! هر چه قوطی داشتیم آب 

تختمان. معلوم نبود تا چند وقت وضعیت آب به همین منوال کردیم و گذاشتیم زیر 

 کند.ادامه پیدا می

دانستیم مراسم از سر شادی شد نمیکم سالگرد اسارتمان نزدیک میکم

 ای شده بود برای بحث و تفسیر و گذراندن وقت.بگیریم یا عزا! این هم بهانه

ه؟ گفتند صدام اند گفتم چی شدها دور روزنامه جمع شدهصبح دیدم بچه

 :شروع مجدد مذاکرات طرح جدیدی را مطرح کرده که شامل برای

 ؛تشکیل کمیته مشترک نظامی بین دو کشور -۱

 ؛آزادی کامل اسرا -1

 المللی زمان حکومت عثمانی.بازگشت به مرزهای بین -۴

را محال است که قبول  ۴ولی بند  ؛کندرا قبول می 1همه گفتند ایران بند ا و 

 از این راه دیگری ندارد. غیر ، بهالجزایر را قبول کند ۱۳۱5کند. عراق باید قرارداد 

کند و کرد که در آزادسازی اسرا کارشکنی میایران را متهم می همیشه عراق

 نقض آتشمی
ً
 دهد.بس را انجام میگفت: ایران مکررا

ها ضعیف شده بود، برخوردها سر هیچ و پوچ با این تبلیغات، اعصاب اکثر بچه

ی در های روانها نشانگر شروع و بروز بیماریشدت گرفته بود، حرکات ناآرام بعضی

 ، تعدادی دور(های بدنانقباض شدید ماهیچهروانی )های اردوگاه بود. ایجاد تیک

کسی را ببینند یا صحبت کنند،  خود ملحفه پیچیده بودند و دوست نداشتند

انداختند، ای پرخاشگر شده بودند و با همه سر هر چیز کوچکی دعوا راه میعده
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ای دچار اختالالت شخصیتی شده بودند و خود را چیز دیگری فرض عده

ای زبانشان از دهانشان درآمده ای دستشان سیخ مانده بود، عدهکردند، عدهمی

 رفت.یبود بیرون و دیگر تو نم

 ها گفتند روز گذشته در مجلس ایرانبچه صبح که رفتیم بیرون از آسایشگاه،

قانونی برای چگونگی رفتار دولت در بازگشت اسرا به تصویب رساندند. این هم از 

شده بود. مفسرین اردوگاه خبرهایی بود که توسط رادیو اسیر از ایران گرفته

بعد  امیدیه جام است. با این اخبار روزندر حال انگفتند: مذاکراتی پشت پردهمی

 از چند وقت ناامیدی در اردوگاه پیدا شد.

رهبر معظم  ایالله خامنهخبری در اردوگاه پخش شد که آیت ،فردا صبح

های شهدا درخواست مقاومت و صبر برای دستیابی به انقالب در دیدار با خانواده

صلحی پایدار و شرافتمندانه را کرده بودند. با پخش این خبر نگهبانان عراقی هم 

 فهمیده بودند که رادیویی در اردوگاه وجود دارد.

وست داشتیم آزاد با این سخنان نور امید جهت آزادی اسرا بیشتر شد. همه د

 شویم، اما آزادی باعزت و شرافتمندانه.

بالفاصله درب آسایشگاه قفل شد، دیدیم تعداد زیادی  ،صبح که آمدیم بیرون

دانستیم چه اتفاقی در حال وقوع هست، اند، نمیدژبان داخل اردوگاه ایستاده

 می
ً
انان به بها را تفتیش کنند. دژخواهند آسایشگاهاسرای قدیمی گفتند: حتما

ها را زیرورو کردند، وسایل ها شدند و تمامی وسایل بچهترتیب وارد آسایشگاه

های آب را وسط ، چاقو. ظرفمع کرده بودند مانند المنت، سوزنممنوعه را ج

جمع کردند، وسایل اسرا را مثل خرما،  ها راآسایشگاه خالی کرده بودند، قوطی

طی کرده بودند، سیگارها را خردکرده هم قا نمک، شیر خشک، تاید، شکر را با

بودند، وقتی رفتیم داخل آسایشگاه بازار شام شده بود. ارشد همه را به خط کرد 

 نظافت عمومی باید صورت بگیرد. همه کمک کردیم تا دوباره وضعیت 
ً
گفت: سریعا

 راه شود.آسایشگاه روبه

داده بودند و این  گزارشبه نگهبانان درباره وجود رادیو در اردوگاه  ،جاسوسان

 ولی دست از پا درازتر برگشتند. ؛پیدا کردن رادیو بود تفتیش برای
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ما را مدت نیم ساعت تا  جهتبیهوا دوباره سرد شده بود. بعضی از نگهبان 

 اسرا راه روحی خواستندداشتند، با این فشارها مییک ساعت بیرون نگاه می

شد حس همبستگی و بیشتر می آنهاهای گیریاما هر چه سخت ؛تضعیف کنند

 یافت.مقاومت در بین اسرا افزایش می

شدیم، قرار شد یک سری مسابقات ورزشی و بهمن نزدیک می 11کم به کم

 مسابقات ورزشی شامل فوتبال، والیبال، کنیم. یک سری مسابقات مذهبی برگزار

مل اپنگ، فوتبال دستی و شطرنج بود. مسابقات مذهبی هم شپینگ بسکتبال،

 البالغه بود.حفظ و قرائت قرآن، حدیث و نهج

شده بود که شامل، جانمازی گلدوزی بینیبرای نفرات برتر هم جوایزی پیش

ز که جنس آن اتسبیح )شده، کفش کتانی، گیوه، کاریهای کندهشده، سنگ

شد که سنگ و هسته خرما بود(. البته تمامی این کارها باید طوری انجام می

م. این آوردینباید به وجود می وی کار ما را نگیرند و حساسیتیعراقی جلنگهبانان 

مسابقات باشکوه تمام انجام شد و مدت زیادی اسرا را سرگرم کرد و باعث ایجاد 

 نشاط و تندرستی در بین اسرا شد.

 :گفتند !چه خبره؟ :ند، گفتماهها دور روزنامه حلقه زددیدم همه بچه ،صبح

اتهام ارسال  . و بهتبار دستگیرشده به نام فرزاد بازفتیک جاسوس ایرانی انگلیسی

به دستور صدام  ،اخبار فوق سری از تأسیسات اتمی و شیمیایی عراق به خارج

 حسین به دار آویخته شد.

تبار مقیم در کشور  ایرانیخبرنگار  "با نام کامل "فرزاد رباطی بازفت فرزاد باُزفت

 بود. انگلستان

توسط نیروهای امنیتی  عراقمیالدی در سفری به  ۱۳۳۰در سال  فرزاد بازفت

به جرم  بزندان ابوغریدر  مارس ۱5دستگیر شد و در تاریخ  صدام حسینرژیم 

او پس از انفجاری که در پایگاه نظامی . به دار آویخته شد اسرائیلجاسوسی برای 

به کمک یک پرستار  .داد و سروصدای زیاد بپا کرد رخ حله در جنوب بغداد

رد و از هایی از محل انفجار تهیه کسفر کرد. عکس دافنه پریشبریتانیایی به نام 

برداری کرد. او در هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه دستگیر و خاک آنجا نمونه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
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، ۱۳۱۳به سلول انفرادی در زندان ابوغریب انتقال پیدا کرد. در اول نوامبر سال 

 های تلویزیونی نشانده شد و بهشش هفته بعد از دستگیری، او در مقابل دوربین

 در  ف کرد.اجاسوسی برای اسراییل اعتر 
ً
در یک محاکمه  ۱۳۳۰مارس  ۱۰نهایتا

روز بعد  پنجروزه در پشت درهای بسته، به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او یک

 .شد اجرا شد و جنازه او در یک صندوق چوبی برای خانواده وی فرستاده

ان خصوص انگلستگران اردوگاه درافتادن صدام با غرب و بهمفسرین و تحلیل

 فال نیک گرفتند، و گفتند شاید باعث آزادی اسرا شود.را به 

دوگاه گران ار توجه مفسرین و تحلیل «رسائل»ه ها کلمیک روز در البالی روزنامه

را به خود جلب کرد. مفهوم آن این بود که بین سران ایران و عراق مکاتباتی در حال 

 کس از مضمون آن اطالعی نداشت.ولی هیچ؛ باشدانجام می

 هایرسانهه باعث خشم عمومی در غرب، انتقاد بسیار گسترد اعدام بازفت

های های مدافع حقوق خبرنگاران و همچنین سازمانسازمان کشورهای غربی و

های متحری مدافع حقوق بشر از رژیم صدام حسین شده بود. به خاطر اعدام بازفت

دانست و طی مختلف علیه صدام آغاز شد. صدام هم خود را قدرتمند می

 داد.های خود به مردم توصیه ایستادگی و مقابله با آمریکا و انگلیس را میسخنرانی

ماه خرداد ۴۱شنبه ای عظیم، در مورخ پنجبا اعالم خبر وقوع زلزله ،صبح

و اندوه به اردوگاه بازگشت.  ریشتر در رودبار منجیل غم 5/۱به بزرگی  ۱۴۶۳

 تعداد کشته
ً
ها و خرابی منازل همگی فهمیده بودیم با این شدت زلزله حتما

الن های گیاما بچه ؛مسکونی بسیار زیاد هست. تمامی افراد اردوگاه ناراحت بودند

و رودبار بیشتر، به خاطر همبستگی با آنان سه روز عزای عمومی در اردوگاه اعالم 

 کارهای روزانه تعطیل شد.شد. تمام

از حد شایعات  اختالف بین صدام و امیر کویته زمزم ۱۴۶۳اوایل تابستان 

شده بود. صدام در اجالس کشورهای ها تبدیلفراتر رفت و به تیتر اول روزنامه

برگزارشده بود گفته بود که جنگ علیه ایران به سود کل  عربی که در بغداد

فارس بوده و دول عربی باید بدهی سی میلیارد دالری عراق کشورهای حوزه خلیج
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ارضی،  فاختالاما امیر کویت زیر بار نرفته بود و این امر همراه باسابقه  ؛را ببخشند

 کویت را در حد درگیری نظامی باال برد. تشنج با

سودی نداشت. صدام هم که در پی  پادرمیانی شاه اردن و حسنی مبارک هم

آوری پول برای ساخت مجدد عراق بود، به کشورهای صادرکننده فشار آورد جمع

کاهش  از ولی کویت؛ کمی از تولید نفت خود بکاهند تا قیمت نفت باالتر رود تا

کویت  -لفت خود را با خطوط مرزی عراقتولید سرباز زد. در همین زمان صدام مخا

گرایان عراقی هم با اعالم اینکه کویت جزو الینفک عراق هست به . ملیاعالم کرد

 دامن زدند.
ً
 این اختالفات شدیدا

ها آسایشگاه به طرفشد که کلیدهای دژبان شنیده میصدای دسته ،شب

کند و تعدادی از اسرا را صدا زده و با خود به ها را باز میرود و درب آسایشگاهمی

برند، همگی بسیار نگران بودند که چه شده؟ چرا تعدادی را در آن موقع بیرون می

 متوجه شدیم تعداد نوزده نفر از ،آمدیم بیرون، بردند؟ صبح که شدشب بیرون می

میرزایی هم بود.  اند، در بین آنان حسن هداوندز اردوگاه بردهاسرا را به خارج ا

اند، بسیار ناراحت بودیم. تا اینکه بعد از دانست آنان را به کجا بردهکسی هم نمی

رزایی می ولی حسن هداوند ؛پانزده روز تعداد هجده نفر از آنان به اردوگاه برگشتند

 در بین آنان نبود.

اعتراضات شروع شد گفتیم: چرا ایشان را بردید؟ حاال بردید چرا برش 

دت هم م آنهاگردانید؟ این اعتراضات باعث درگیری با نگهبانان عراقی شد. نمی

 دادند.کس نمیها را باز نکردند، هیچ جوابی هم به هیچچهار روز درب آسایشگاه

هم به ما  اینهاسؤال کردیم،  ز آنهادر مورد میرزایی ا ،آمد به اردوگاه صلیب سرخ

فوت کرده  15/۳/۱۴۶۳ در تاریخ گفتند ایشان بیمار بوده و در بیمارستان الرشید

 و شهید بزرگوار در اردوگاه برپاشد . مراسم سوم و هفتم مفصلی برای آناست

همگی اردوگاه در آن مراسم شرکت کردند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
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آمدیم بیرون متوجه حرکات  از آسایشگاه وقتی که ۱۱/5/۱۴۶۳صبح 

غیرعادی نگهبانان بودیم، پرواز بالگردها بر فراز آسمان مزید بر علت شد. تلویزیون 

بر خ به زودینواخت و اعالم کرد دیدیم تلویزیون مارش نظامی می ،را روشن کردیم

کره یبه پ بسیار مهمی پخش خواهد شد. در این اطالعیه آمده بود که کشور کویت

استان نوزدهم  به عنوانترتیب کویت  این اش یعنی عراق متصل شد. بهاصلی

 عراق، به عراق ملحق شد!

لشکر از مرزهای جنوب و  ها متوجه شدیم عراق با چهلدر البالی روزنامه

ساعت خاک  آغاز و در مدت سیزده عیاری را علیه کویت غربی حمله تمامجنوب

 ،کویتی در نزدیکی اردوگاه ما در تکریت اسرای .این کشور را اشغال کرده است

 اسکان داده شدند.

سرا شده بود. با ورود اسرای ها اردوگاه یکپارچه ماتموتابدر کنار این تب

کم شد، اجناس گران شدند، مأیوس ، جیره غذایی ما نیز کویتی به اردوگاه تکریت

 جا شده بودیم.از همه

 بودیم. آمریکا و متحدانش برای عقب راندن صدام از کویته همه منتظر حمل

 ای بود.روزهای بسیار سخت و ناامیدکننده

آمدیم، بعد از ورزش بیرون از آسایشگاه  15/5/۱۴۶۳شنبه صبح روز پنج

 ، گفتم چی شده؟ گفتندتلویزیون دیدم، رفتم جلو طرف به ناگهان هجوم اسرا را

ا گفتیم شاید آمریکتا دقایقی دیگر خبر بسیار مهمی پخش خواهد شد. همه می

 بیرون کند! به عراق حمله کرده تا آن را از کویت

 دفعه تلویزیون اعالم کرد:یک

 به عنواناسرا از جمعه ه الجزایر توسط صدام و مبادل ۱۳۱5قبول قرارداد »

 «حسن نیت
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، ناگهان اردوگاه کردیمهمین، پیام تمام شد. همه مات و مبهوت به هم نگاه می

 .گفتیمبوسیدیم و به هم تبریک میاز شادی منفجر شد، همه یکدیگر را می

ی رفسنجان الله هاشمینگاری صدام حسین به آیترادیو اسرا متن کامل نامه

 :گشت، متن آن به شرح ذیل بوددست میبهرا یادداشت کرده بود و دست

 الله الرحمن الرحیمبسم"

جمهوری محترم رفسنجانی، رئیس اکبر هاشمیجناب آقای علی

 اسالمی ایران

پس از اتکای بر خداوند متعال و به نیت از بین بردن تمامی موانعی که 

بر سر راه ایجاد روابط برادرانه میان تمام مسلمانان و ازجمله برادران 

فعال ساختن جدی و هماهنگ کردن  به منظورمسلمان ایران وجود دارد و 

 و امت خواهند به مسلمانانرویارویی با اشراری که می برایبرادران مؤمن 

های عرب ضربه بزنند و برای اینکه ایران و عراق را از تحریکات و بازی

 نظوربه مالمللی و وابستگان آنان در منطقه بازداریم و های شرور بینقدرت

ایجاد صلح دائمی  به منظور ۱۳۳۰اوت  ۱1هماهنگی باروح اصولی که در 

جانبه در منطقه اعالم کردیم و خواست ما از آن نامه برقراری صلح و همه

ای که مانع از که از هرگونه بهانهجانبه در منطقه بود و برای آندائم و همه

همکاری و موجب افکار بد شود، ممانعت کند و همچنین برای اینکه 

ار به ک به منظورمعطل نماند و رویارویی عظیم ه امکانات عراق، دور از صحن

 حق بر آندر جهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند به آنهاگرفتن 

ها و برای ها و بغضتوافق دارند و دوری جستن از تداخل سنگرها و کینه

به که خیرخواهان راه خود را در بازگشت روابط عادی خواهند یافت، آن

ما، تا آخرین نامه شما  ۱۳۳۰.۰۳.1۱ ثمره مذاکرات از زمان نامه عنوان

گونه حل نهایی و روشنی که جای هیچ به عنوان، ۱۳۳۰در هشتم اوت 

 :ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم

جوابیه مورخ هشتم اوت ه موافقت با پیشنهاد شما که در نام -۱

س یرونماینده ما در ژنو از آقای س« برزان ابراهیم تکریتی»توسط  ۱۳۳۰
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 به عنوان ۱۳۱5نماینده شما دریافت شد. پایه قرار دادن قرارداد  ناصری

در مورد تبادل اسرا و  بویژه ۱۳۳۰ژوئیه  ۴۰ه اصول منسجم با آنچه در نام

 .آمده است 5۳۱قطعنامهاز  ۱و  ۶بندهای 

ژوئیه  ۴۰مورخ ه اول این نامه و آنچه در نامبر اساس آنچه دربند  -1

ایم هیئتی را به تهران بفرستیم و یا هیئتی آمده است، ما آماده ۱۳۳۰

 .امضا آماده کند برایها را نامهاعزام شود تا موافقت توسط شما به بغداد

 ابتکار حسن نیت، ما از روز جمعه هفدهم اوت به عنوان -۴

خوانیم و تنها ( نیروهای خود را از مرزهای شما فرامی۱۴۶۳.5.1۶)

ذاریم تا گنگهبانان و پلیس مرزی باقی می به عنواننیروهای سمبلیکی را 

 .در شرایط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل کنند

 از راه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشته کلی -۳
ً
شدگان را فورا

 " و مناطقی که موردشیرینو "قصر  " قینخانمرزهای زمینی ازجمله "

توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه 

 .را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت

چیز روشن و تمام جمهور، با این تصمیم ما همهرئیس آقای رفسنجانی

یابد و چیزی کردید، تحقق میها و مسائلی که بر آن تکیه میخواسته

ها آماده و امضا شود تا هر یک از ما نامهکه موافقتنمانده است مگر آن

 .ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم برای

اسالمی و احترام متقابل و دور کردن  همکاری ما باید در سایه اصول

هایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب طرف

آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج )ِفارس(، گل

دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد که بدخواه ما 

 .اکبر والحمدللهو الله -در مسائل حیاتی دیگرعالوه همکاری هستند. به
 ".م ۱۳۳۰ اوت ۱۳ - ه ۱۳۱۱محرم  1۴ - جمهوری عراقرئیس - صدام حسین
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ا ر  صدام حسین به آقای رفسنجانیه گران و مفسرین اردوگاه آخرین نامتحلیل

ای که خودش جلوی تلویزیون آن را باطل و نامهاوج ناتوانی وی دانستند، توافق

 .کرد دوباره آن را قبول ،پاره کرد

 ارسیدیم که بخوابیم وقتی از خواب بیدتر کسی تا صبح خوابش نبرد، شاید می

 چیز خواب بوده و واقعیت نداشته! شویم، ببینیم همهمی

د، ها در سینه حبس بوهمگی پای تلویزیون نشسته بودیم، نفس ،شب جمعه

سکوت مطلق برقرار بود، حتی صدای ضربان قلب بغل دستیت را هم راحت 

شلوار وهای شاداب و کتتوانستی بشنوی، اولین گروه اسرای عراقی، با قیافهمی

ا مرتب با در دست داشتن ساکی مناسب وارد عراق شدند. اسرای ایرانی هم ب

 ظاهری آشفته، و الغر وارد ایران شدند.

 های کارشناسان اسیر در اردوگاه آغاز شد.وتحلیلخبر که تمام شد، تجزیه

 هدر اردوگاه همه آماد .فردا صبح که آمدیم بیرون از آسایشگاه غوغایی بود

رفتن شده بودند. خبری در اردوگاه توسط رادیو اسرا منتشر شد مبنی بر اینکه در 

ورود آزادگان به »نامیدند، و ورود اسرا را به میهن بانام  «آزادگان»اسرا را ایران 

 اند.جشن گرفته «میهن

 وارد اردوگاه شدند، در دیدیم تعدادی از نمایندگان صلیب سرخ ،یک روز صبح

داخل اردوگاه دو میز کوچک گذاشته بودند و سه نفر از طرف صلیب سرخ پشت 

کردند. یک برگ در سه نسخه از مشخصات پر نام میو اسرا را ثبت میز نشسته

 کردندشد و در پایان سؤال میمی

 «آیا مایل هستید به ایران بازگردید؟»

ه بدادند، شد و دو نسخه را تحویل اسیر میاگر پاسخ مثبت بود، امضاء می

را د. در تبادل اسشجواز یا پاسپورت عبور از مرز و بعد اسیر سوار اتوبوس می عنوان

اگر ما یک درجه باال را »گفتند. ها مواظب بودند و میدرجه هم مالک بود عراقی

 «به ایران بفرستیم، و ایران یک اسیر با درجه پایین بفرستد این به ضرر ماست

دیدم تعداد زیادی اتوبوس وارد اردوگاه شدند  ،رسید صبح روز موعود فرا

 همگی ما را سوار اتوبوس کردند.
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حرکت بود. دل توی دلمان  ( در)خانقین سرعت به سمت مرز خسروی اتوبوس به

ها بلند صلوات نبود. اتوبوس از مرز گذشت و وارد خاک ایران اسالمی شدیم. بچه

 داران ارتش وارد اتوبوس شد وایستاد و یکی از درجهفرستادند در یک نقطه اتوبوس 

های ایرانی شوید. عطر صلوات در اتوبوس گفت پیاده شوید، و بروید سوار اتوبوس

پیچید. در هنگام پیاده شدن از اتوبوس تعدادی بر روی زمین افتادند و خاک مقدس 

 جمهوری اسالمی ایران را بوئیدند و بوسیدند و سجده کردند.

 ا آزادشده بودیم!بله م

 پایان

 

  ایمنسپرده پاییـز ولـی دل بـه   ایمسـراپـا اگــر زرد و پژمرده

  ایمخـوردهترک خاطـرات پر از   رهـچـو گلـدان خالی لب پنجـ

  ایمبود مـا خـورده اگر خون دل   ایماگـر داغ دل بــود مـا دیده

  ایمبـرده شـرط است ما داغ اگر   ایمما آورده است، اگـر دل دلیل

  ایمخنجـر دوستـان، گـرده اگـر   ی دشمنان، گردنیماگـر دشنـه

  ایمهایی که نشمردهزخم همین   گواهـی بخواهیـد اینـک گـواه

 ایمدست عمـری به سر بردهاز ایـن   زیردلـی سربلنـد و سری سربه
 پورقیصر امین 
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 آزادگان درباره )ره(بیانات حضرت امام خمینی: 8ضمیمه

 اند و احرار جهان آن را زمزمه اسرا در چنگال دژخیمان خود سرود آزادی

 کنند.می

 اسرای عزیزی که افتخار اسالم و میهن  سالم بر معلولین و مفقودین و

های پاکی که پروراننده باشند و رحمت خداوند بر این دامناسالمی خویش می

 باشند.این جوانان شیردل می

  خدایا اسرا، این شیر مردان دربند را با سالمت و پیروزی به اوطان خود

 هیدانمان گردان.بازگردان و ما را خدمتگزار این ملت و ملت را قدرشناس زحمات ش

 شاءالله این اسرای ما را، این کسانی که محبوب ما هستند، خداوند ان

 هکسانی را که آنجا دربند هستند، هم وب ملت ما هستند، این معلولین را،محب

 خودمان آشنا کند.ه شاءالله آزاد کند و ما را هم به وظیفرا خداوند ان اینها

 دشمن، شجاعانه بر سر دشمنان  های مخوفبرای اسیرانی که در زندان

 م نمود؟یتوان تعظکشند، چگونه میبشریت فریاد می

  های مطهر خود چنین در اقدام شریف مادران بزرگواری که در دامن

های توان نثار کرد؟ و برای اسیرانی که در زنداناند، چه میکردهفرزندانی را تربیت

وان تکشند، چگونه میاد میمخوف دشمن، شجاعانه بر سر دشمنان بشریت فری

 م نمود؟یتعظ
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 بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از آزادگان: 2ضمیمه

هبسم 
َّ
 الّرحیمالّرحمنالل

آورند و ما را به دیدار هر جمعی از شما عزیزان، وقتی به اینجا تشریف می

این است  کند،کنند، اولین چیزی که به ذهن ما خطور میخودشان خوشحال می

آور و دشوار است. آن روزی که این که برای شما عزیزان، جای خالی امام چقدر رنج

و محشری شد، یکی از چیزهایی که به  امت، امام خود را از دست داد و ایران کربال

های اسارت، رسید، این بود که حاال فرزندان عزیز ما در اردوگاهها میذهن خیلی

سختی بود و برای این ه را چطور تحمل خواهند کرد. برای شما، حادثاین خبر 

جا را فراگرفته جای امام خالی است؛ اما یاد او همه. امت، فقدان عظیمی بود

 .تر کنیمروز برجستهباید سعی کنیم که این یاد را روزبه. است

ر د دانم عرض بکنم، این است که هر ملتی لحظاتیو اما مطلبی که الزم می

طور که یک فرد در شوند. همانمردم امتحان میه زندگی خود دارد که در آن، هم

طور است. ها و لحظات حساس دچار امتحان است، یک ملت هم همینسختی

های تواند به خود، به قدرت و تواناییها سربلند بیرون آمد، میاگر ملتی از امتحان

ستیم که به برکت اسالم عزیز و ایمان اش اعتماد کند. ما ملتی هخود و به آینده

ر ایم. کمتهای امتحان، با سربلندی عبور کردهاسالمی، از خیلی از این گذرگاه

های قبل تاریخی را کاری ندارم. در دورهه طور سراغ داریم. گذشتملتی را این

مد، آها زیاد بوده؛ لیکن آنچه در روزگار ما و به برکت اسالم پیش تاریخ، فراز و نشیب

اسارت فرزندان ماست که شما ه ، همین مسئلآنهایکسره افتخارآمیز بود. یکی از 

 .عزیزان باشید

 آزادمردی نشان دادند. اینکه ما 
ً
ملت ما خوب امتحانی دادند. اسرا هم حقیقتا

وجه نیست. شما که برگشتید، آبرومند و گوییم، بیمی «آزادگان» به اسرای ما

ظ تان به امام و اسالم و انقالب را حفبستگیاعتقاد و دلربلند برگشتید؛ دین و س

 ینهااکردید؛ پیش دشمن، آبروی ملت را حفظ نمودید و ملت را سرشکسته نکردید. 

 .ایداید، بحمدالله پیروز برگشتهامروز هم که برگشته. خیلی ارزش دارد
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تا امروز  بسهایی از بعضی از آزادگان در طول این دو ساِل بعد از آتشما نامه

ا فهمیدند که مها مینوشتند. وقتی خانوادههایشان میایم که به خانوادهداشته

دادند. من هم برای خیلی از این آوردند و به ما میها را میمخاطب هستیم، نامه

نوشتند که شما برای آزادی ما، به دشمن باج ندهید. نوشتم. میها جواب مینامه

خیلی مهم است که اسیرش در دست  ین، برای یک ملتنوشت. ااین را اسیر می

ایمان، مرتب التماس کند که بیایید من های بیمثل انسان اینکهجای دشمن، به

به  خواهدخواهم با سربلندی آزاد بشوم؛ نمیرا آزاد کنید، نامه بنویسد که من می

د جزو اسنا اینهارا ما داشتیم.  اینها. خاطر آزادی من، پیش دشمن کوچک بشوید

 .شرف ملی ماست و تا ابد محفوظ خواهد بود

پدران، مادران، همسران  اینکهبا . طور بودها و ملت هم همیناز طرف خانواده

گذراندند، اما هرگز مشکلی برای مسئوالن درست نکردند و و فرزندان سخت می

ربلندی س کنند، تا اسرایشان بافهمیدند که مسئوالن تالش میفشار نیاوردند. می

و افتخار آزاد بشوند؛ همین کاری که خدای متعال پیش آورد، کمک کرد و شد. 

الهی است. ه این هم کار خدا بود. هرچه ما پیشرفت داریم، کار خدا و تدبیر و اراد

ایم. البته برادران عزیز ما در دولت، خیلی زحمت کشیدند و تالش کارهماها هیچ

ها را راه کرد و جادهکارها را روبهه الهی، همه ارادکردند؛ اما لطف خدا، اشاره و 

 .طور استاین هم همین از . کار خدا بود، بعدکرد هموار

شما آزادگان و عزیزان زندانی و دربند ما و نیز ملت ایران، حجت را بر مسئوالن 

ایم که ملت ما در مقابل و ما تمام کردید. ما همواره یقین و اعتماد کامل داشته

 .های دشمنان، یک ملت مقاوم و تواناست. این قضیه هم دلیل دیگری شدهتوطئ

ارزشمندی مثل  هایکس در نظام جمهوری اسالمی، با داشتن چنین ذخیرههیچ

در مقابل دشمنان،  -اند که دارای استقامت و قدرت -آحاد ملت  شماها و مثل بقیه

روشن، ابزار حرکتی ملتی مقاوم، راهی . لحظه احساس ضعف نخواهد کرد یک

دهد؛ آن قطعی را در مقابل این ملت قرار میه خدایی و الهی، درمجموع یک آیند

 .آینده هم پیروزی است
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شما عزیزان، مثل گذشته به خدا توکل کنید؛ باخدا ارتباطتان را حفظ کنید؛ 

ها و مشکالت که انس باخدا و قرآن و صبر در مصیبت -دستاورد دوران اسارت را 

ارزشمندی، برای خودتان نگهدارید. بحمدالله آزادگان ما که ه مثل ذخیر  -است 

ها برای من خبر آوردند که عزیزان ما اهل دعا و نماز و تهجد و برگشتند، از اردوگاه

خیلی ارزشمند است.  اینهارا حفظ کنید.  اینهاباخدا هستند. ه نیاز و رابط و راز

 ا، باهای دنیسانی که در کشاکش مصیبتکپیروزی ما اینهاست. بیچاره آنه مای

گذرد. خوشا به حال آنهایی که در خیلی سخت می آنهاای ندارند. به خدا رابطه

د و کننخدا ارتباط دارند. خوشا به حال آنهایی که به خدا اعتماد و اتکا می دل، با

 .دانند. این روحیات را حفظ کنیدخدا را پناه و ملجأ خودشان می

شاءالله به این ملت را هموار کند. خداوند انه های آیندکه خداوند راهامیدواریم 

هایتان را شاد نماید و شاد های خانوادهشماها توفیق بدهد و کمک کند. دل

 عزیزان دربند وه عزیزان ما هم هرچه زودتر بیایند و همه نگهدارد. امیدواریم که بقی

ه اسیر ما ان
َّ
م. ایبزرگوار ما قرار بگیرند. ما ایستادهدر آغوش ملت  به زودیشاءالل

 .توانند نظام جمهوری اسالمی را دچار رعب و ضعف کننددشمنان نمی

ه و برکاته
َّ
 والّسالم علیکم و رحمةالل
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 ۱۴۶۳ب با جمعی از آزادگان در مردادبیانات رهبر معظم انقالبخشی از 

و از قشرهای مختلف  ای جوان و رزمندههیچ ملتی نتوانسته است مجموعه

ی و ایمان شخصیت انقالبی و ،ترین شرایط اسارتبه وجود بیاورد که در سخت

چنان حفظ کنند که آزادگان ما در دوران اسارت حفظ کردند. روح رزمندگی را آن

 آنچه ملت ایران از حوادث دوران اسارت این عزیزان میدرحالی
ً
داند که یقینا

مگر  ،شود تشریح کردمگر می ،وادث استبخشی از مجموعه عظیمی از ح

شود در کلمات گنجاند یا با زبان ادبیات و هنر لحظه اسارت را میهای لحظهرنج

 اینها ،مانند لمس کردن نیست ،شنیدن مانند دیدن نیست .تبیین کرد

ای که آزادگان عزیز ما در شاید در آن لحظه .مقاومت کردند ،ایستادگی کردند

کردند و شداد دشمن روبرو بودند و ایستادگی می با نگهبانان غالظ هاییاردوگاه

ی کسان آنهاشاید در میان  .نداشتند امیدی هم به آزادی خودشان آنهابعضی از 

گفتند تا کی؟ اما سنت الهی این است که شدند و میهم بودند که خسته می

خدای  ،کردید ها را اگر تحملسختی .ان مع العسر یسرا ،فان مع العسر یسرا

مجاهدت درراه خدا را اگر بر جسم خودتان  .متعال درهای فرج را خواهد گشود

خدای متعال روشنایی فرج را به شما نشان خواهد  ،و نفس خودتان هموار کردید

 و  . و من یتقدرهای فرج را به روی شما بازخواهد کرد ،داد
ً
لله یجعل له مخرجا

بیرون از دایره محاسبه معمولی  ،محاسباتدور از  .ال یحتسب یرزقکم من حیث

کند به برکت ها را هموار میکند راهخدای متعال درها را باز می ،عقول بشری

  شرط ایستادگی.مجاهدت به
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 ۱۴۶۳بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اولین گروه از آزادگان در مرداد

 یکی از شیرین این چند
ً
دوران بعد از انقالب برای ملت ترین ایام روزه حقیقتا

کند و کرد و میها را آزرده میما بود. تنها چیزی که در این ایام عید و شادی، دل

 در همین فکر بودم
ً
این است که بسیاری از شماها آرزو  ،من در این چند روز غالبا

 .تندشرزمندگان ما این آرزو را داه هم .داشتید که بعد از برگشتن امام را زیارت کنید

اند. کردههایشان به این آرزو عشق بزرگ اشارهنامهبسیاری از شهدای ما در وصیت

های دشوار و در ها در اردوگاهدانیم که شما در طول دوران اسارت در زندانما می

 ،داشتهایتان را زنده و پر امید نگاه مییکی از چیزهایی که دل ،زیر آن فشارها

ت امام عزیزمان بود. آن بزرگوار هم خیلی به یاد اسرا پرصالبه یاد چهره و روحی

شود راحت می ،پدری را که فرزندانش به این شکل از او دور شده باشند بودند. حاِل 

لت را حا نای ،ای که برای یکی از اسرا نوشته بودندفهمید. خود آن بزرگوار در نامه

 داغدار فقدان این 
ً
 ایتشریح کردند. نشان دادند که واقعا

ً
ن عزیزان هستند. حقیقتا

القدر به ما متوجه روزها جای امام خالی است. البته روح بزرگوار پرفتوح آن جلیل

های اسالم و مسلمین روح امام را های ملت ما و پیروزیاست. شادی و موفقیت

 کند.اولیاء شادمان و مسرور میه همه مانند ارواح طیب

دست قدرتمندی که از روز اول پشت سر  کنیم که ثابت کرد آنخدا را شکر می

 .ت سر این انقالب و این کشور استاین انقالب و این کشور بود، همچنان پش

، ی سختهاگذرگاهه های پیروزی این انقالب در همخدای متعال از اوان نشانه

ام ای بود که امخود مسئوالن و ملت را هدایت کرده است و این نکته کاملهباقدرت 

 به آن معتقد بودند که دست قدرتمندی این انقالب و این ملت را 
ً
بزرگوارمان عمیقا

طور شد و به حمدالله با پیروزی و سربلندی اسالم کند. حاال هم همانهدایت می

یش رفت. اگر بنا بود که افکار رود و پچیز به نحو مطلوب پیش میو مسلمین همه

ود راه ممکن نب ،بهتر ازآنچه شد ،در این مورد فکر کنند بخواهدو ابتکارات بشری، 

شما بحمدالله  ،و خط روشنی را بیابند. خدای متعال خودش همه را هدایت کرد

های شما هم خیلی سخت برگشتید. دوران سختی بر شما گذشت. به خانواده

نیز به خاطر نداشتن جوانان فداکار و مردان مومن و  گذشت. به ملت ایران
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ر . اما صب، سخت گذشتعزیز ماه اسرای آزاده رزمندگان مخلصی مثل شماها و بقی

چیز را در جهت مصلحت ملت ایران و مصلحت و مقاومت و توکل به خدا همه

 ان مع العسر»خدای متعال فرموده است  .ای شدصابران پیش برد. این هم تجربه

یک آسانی به دنبال خود دارد. ما ملت ایران در  ،هر سختی اگر صبر کنید «یسرا

دیگری شد. خدا را به این ه این هم تجرب ،ایماین ده دوازده سال، مکرر تجربه کرده

اسرای عزیز و آزادمردان و ه کنیم. امیدواریم که انشاء الله بقیخاطر شکر می

 بزرگ الهی وه ران زودتر بیایند. شما ذخیر آزادگان نور چشم ما و نور چشم ملت ای

یک ثروت عظیم انسانی هستید که در دست دشمن، غصب شده بودید. خدای 

 مالله همه بتوانیءشآر اسالمی برگرداند. انمتعال شما، را به ملت و به این کشو

 وظایفمان را انجام بدهیم.

ملت  تفاق افتاد ودر این ده سالی که شما نبودید، خیلی قضایا در این کشور ا

ها به حمدالله های خیلی عظیم و پرافتخاری دادند. در این امتحانایران، امتحان

ملت سربلند از آب درآمد. ملت ایران نشان داد که در مقابل حوادث مقاوم و با 

استقامت و پابرجاست. دشمنان اسالم خیلی سعی کردند که بین ملت ما شکاف 

خیلی سعی کردند مردم را از اسالم دور کنند ولی ولی نتوانستند.  ،بیندازند

های دشمنان، خیلی سعی و تالش شد ها و سیاستنتوانستند. با تبلیغات و پول

هایشان دور کند ولی نتوانست. ملت ها و هدفتا شاید ملت را از آرزوها و آرمان

ز هم روساله ایستادند و موفق شدند امپشت سر امام و مسئوالن دلسوز، در این ده

شادابی، استقامت، قدرت و قاطعیت پشت سر  در نهایتبه حمدالله ملت ما 

 مسئوالن ایستاده است.
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 ه مناسبت بازگشت آزادگان به میهنرفسنجانی ب الله هاشمیآیت پیام: 9ضمیمه

 مراجعت پیروزمندانه و .داریممیقدم پربرکتتان را گرامی آزادگان پرافتخار، ُم 

ها دل منتظر گردیده با ورود افتخار انگیزتان مایه سرور و شادمانی میلیون

های مان امروز شاهد تحقق وعدهقراوالن عزیزترین کاروان اسالمی و انقالبیپیش

راه خدا و تبلور آرزوها و  و به ثمر نشستن شجره طیبه جهاد درنصر الهی 

زارهای نشانه طراوت اللهگذار جمهوری اسالمی ایران و نیانهای ببینیپیش

 همسنگرانتان هستیم...

خدای منان را سپاس که به جهاد ایثارگران فداکار و مقاوم پاداش مناسب عطا 

و تالش متصدیان،  ایالله خامنهفرمود و باتدبیر رهبر خردمندمان حضرت آیت

و کفر جهانی را وادار به اعتراف و به پیروزی  دشمنان اسالم را سرد و مأیوس کرد

های هشت سال جهاد مقدس و تسلیم اسالم و مسلمین و تحقق اهداف و خواسته

حق و مشروع نمود. این پیروزی بر امام راحل و های بهمتجاوزان در مقابل خواسته

های صبور و مقاوم آزادگان و شهدا و المی و خانوادهقدر و امت اسرهبر گران

 قدر و عموم رزمندگان مبارک باشد.جانبازان گران

تاریخ اسالم به شما شیران دربند که با سالمت ایمان و آگاهی باتحمل 

تان وادار مشکالت دوران اسارت، دشمن را به عجز و اعتراف و استوار قدمی

 ،ردیدگظمت و سرافرازی به پایگاه انقالب برمیافتخار و ع کردید و سرانجام با

جهت که پاسداری  این سنگران شهیدتان ازشک ارواح مقدس همبالد و بیمی

اند و هماهنگ با امت اسالمی از شما راضی ،های مقدسشان را ادا کردیداز خون

 کنند.برای شما دعا می

 1۶/5/۱۴۶۳-جمهوری اسالمی ایرانرئیس      

 رفسنجانی اکبر هاشمی                      
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 هاپیوست

 منع ورود و دخالت نظامیان در سیاست و انتخابات :8پیوست 

کنم به همه این قوا و من عرض می»: 888و  886، ص 87صحیفه امام، جلد 

یک از یک از احزاب سیاسی، در هیچبه فرماندهان این قوا که این افراد در هیچ

ها وارد نشوند. اگر ارتش یا سپاه پاسدار یا سایر قوای مسلحه در حزب وارد گروه

 ها واردبشود، آن روز باید فاتحه آن ارتش را خواند، در حزب وارد نشوید، در گروه

شرعی همه شما این است که یا بروید حزب یا بیایید  -نشوید، اصاًل تکلیف الهی

گیری کنید بروید در حزب، میل خودتان، اما ارتش باشید، مختارید از ارتش کناره

اش دست بردارد، حزب معنایش این است که ارتشی باید از ارتش هم ارتش و هم

ود، در هر گروهی که وارد هستید، های سیاسی باید توی ارتش هم وارد بشبازی

باید از آن گروه جدا بشوید. ولو یک گروهی است که بسیار مردم خوبی هم هستند، 

ن در حزب زب خوبی هست. لکن اصل وارد شدحزبی است که بسیار حولو یک

برای ارتش، برای سپاه پاسداران برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز 

کنم که کسانی که در رأس ارتش را و من عرض می اینهاشد کنیست، به فساد می

ن هستند، موظف هستند که ارتش را و اهستند و کسانی که در رأس سپاه پاسدار 

سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند و اگر کسی در حزب هست، باید 

طور ن و همیناپاسدار طور سپاه او را از ارتش بگیرید یا در آنجا یا در اینجا و همین

 .سایر قوای مسلح باید وارد در جهات سیاسی نشوند تا انسجام پیدا بشود

در مقابل هم  باألخرهبه هم خواهید زد خودتان را و  باألخرهاگر وارد بشود 

خواهید ایستاد و نظام را به هم خواهید زد و اسالم را تضعیف خواهید کرد، تکلیف 

در یک حزب یا در گروهی واردشده  اینکهباشید بدون هم  همه شما این است که با

ک پیوند به ی اینکهخواهد باشد، باید شما مستقل بدون باشید، هر گروهی می

 صحیفه امام، ج. ا... تعالی شانه گروهی داشته باشید مستقل باشید و از حزب
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: همه دنیا که دنبال این هستند که ارتششان از امور سیاسی کنار 82و 88، ص 83

خواهیم که سپاه و گویند این را؛ ما که میفهمند که میچیزی مییک آنهاباشد 

بندی نداشته باشند و جهات سیاسی را کنار بگذارند باشند و دسته للهارتش جندا

اسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، اگر جهات سیاسی و مناقشات سی اینکهبرای 

 .باید فاتحه این سپاه و ارتش را ما بخوانیم

ها جایز نیست که وارد بشوند به ها جایز نیست برای ارتشیبرای سپاهی

یکی، به شما چه ربط دارد که یکی طرفدار آنیکی، آنبندی و آن طرفدار آندسته

من اطالع دادند که بین  گذرد؟ در امر انتخابات بازهم بهدر مجلس چه می

شود، ها باز صحبت هست، خوب انتخابات در محل خودش دارد میسپاهی

هم اختالف پیدا بکنند، برای سپاه جایز  آنهاکار دارد که جریانی دارد، به سپاه چه

دارد، از آن نیست این، برای ارتش جایز نیست این. سپاهی را از آن تعهدی که 

 .طور ارتش رادارد و همینبازمی ،استمطلبی که به عهده او 

: باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد 95، ص 81صحیفه امام، جلد 

شه رود، همینشود، که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود، جهات نظامی آن از بین می

 .به سپاه سفارش کنید که آنان خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند

باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی کنند و اغماض از آن از امور مهمی که 

یک از افراد ام، آن است که هیچتوان کرد و بازهم تذکر دادهوجه نمیهیچبه

های باال یا پایین در حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نیروهای مسلح، چه رده

می وفادار به جمهوری اسال د، هرچند آن حزب و گروه صد درصدنباید وارد شون

باید از ارتش و سپاه و سایر قوای  ،باشند و هر کس در یک حزب و گروه وارد شد

انتظامی و نظامی و قوای مسلح خارج شود و فرماندهان و مسئوالن موظف هستند 

ند به او تذکر ده ،های سیاسی یا دینی وارد شدکه هر کس دریکی از احزاب یا گروه

 .ان خارج شودها یا سازمکه از حزب یا گروه

اگر تخلف کرد او را از ارتش یا دیگر قوای مسلح اخراج کنند و همه افراد 

اند چنین اشخاصی را به فرماندهان معرفی کنند. باید توجه داشته باشند موظف
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ها، پایه قوای مسلح را متزلزل ها و سازمانکه ورود قوای مسلح در احزاب و گروه

 .موجب پیگرد خواهد بودخواهد کرد و غفلت از این امر 
 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 ها، احزاب وعضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان -96ماده

ها و بندیسیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته هایجمعیت

های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا مناقشه

گونه افراد گردند و درهرحال ادامه خدمت یا رهایی اینل حبس محکوم میسه سا

 باشد.های رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح میاز خدمت به عهده هیئت
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 الجزایر  8365متن کامل قرارداد : 2پیوست 
 .رانیر امور خارجه ایجناب آقای عباسعلی خلعتبری، وز: رانیشاهنشاه ا از طرف

 .رامور خارجه عراقیجناب آقای سعدون حمادی، وز: جمهوری عراقاز طرف رئیس

های خود که در کمال صحت و اعتبار بود ارنامهیه اختیهم پس از ارایمشارال

 :ندکرد ر توافقینسبت به مقررات مشروحه ز
 8ماده 

ران و ین اینی دولتی بیند که مرز زمینمان، تائید میین متعاهدیمعظمن یطرف

گذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در عراق همان است که عالمت

م پروتکل مذکور که به ینی و ضمایگذاری مجدد مرز زمپروتکل مربوط به عالمت

 .یافته استباشند انجامن عهدنامه ملحق مییا
 2ماده 

نمایند که مرز دولتی در شط العرب ن، تائید میین متعاهدیمعظم نیطرف

د آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به یهمان است که تحد

م پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق یای و ضماد مرز رودخانهیتحد

 .یافته استباشند، انجاممی
 9ماده 

شوند که بر اساس و طبق مقررات ین، متعهد مین متعاهدین معظمیطرف

ن عهدنامه یکه ملحق به ام آنیت در مرز و ضمایمندرج در پروتکل مربوط به امن

ه ان دادن بیپا به منظورق و مؤثر یمداوم کنترل دق به طورباشند، در طول مرز می

 .نظر از منشا آن، اعمال دارندگراِن، صرفهر نوع رخنه اخالل
 9ماده 

م ینمایند که مقررات سه پروتکل و ضمان، تائید مییمتعاهدن ین معظمیطرف

الذکر بدان ملحق و های فوقعهدنامه حاضر که پروتکل 9و8،2، مذکور در مواد آنها

ر نقض بوده و عناصباشند، مقرراتی قطعی و دائمی و غیرقابلتجزای آن مییال ء جز

 یدهند. نتل مییراه حل کلی را تشکه یکیغیرقابل تجز
ً
ک از یخدشه به هر  جتا

 مغان راهیعناصر متشکله ا
ً
 .ره خواهد بودیر باروح توافق الجزیحل کلی اصوال

http://www.asriran.com/fa/news/32444/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
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 5ماده 

، ت ارضی دو دولتیر بودن مرزها و احترام کامل به تمامییدر قالب غیرقابل تغ

ان ای آننی و رودخانهیند که خط مرز زمینمان تائید میین متعاهدین معظمیطرف

 .باشدو قطعی می ر و دائمییتغیال 
 7ماده 

ا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و یر یدر صورت اختالف درباره تفس -8

ر خط مرز ایران و عراق، مندرج در یت کامل مسین اختالف با رعای، اآنهام یضما

 ت در مرز ایران و عراق، طبق مادهیت حفظ امنیز با رعایفوق االشعار و ن 2و 8مواد 

 .وفصل خواهد شدحلالذکر، فوق 9

کی از ین اختالف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یا -2

، نین متعاهدین معظمین طرفیم دوجانبه بیق مذاکرات مستقین از طریطرف

 .وفصل خواهد شدحل

ن ظرف مدت سه ماه، به ین متعاهدین معظمیدر صورت عدم توافق، طرف -9

 .ل خواهند جستک دولت ثالث دوست توسیله یمساعی جم

ا عدم یله ین از توسل به مساعی جمیک از طرفیدر صورت خودداری هر  -9

ا یله یخ رد مساعی جمیک ماه از تاریله، اختالف طی مدت یموافقت مساعی جم

 .وفصل خواهد شدق داوری حلیت آن، از طریعدم موفق

ا یو  نیین نسبت به آین متعاهدین معظمین طرفیدر صورت عدم توافق ب -5

تواند ظرف پانزده روز از ن میین متعاهدین معظمیک از طرفینحوه داوری، هر 

اه ل دادگیبرای تشک .دیک دادگاه داوری مراجعه نمایخ احراز عدم توافق، به یتار

ن ین معظمیک از طرفیک از اختالفات، هر یوفصل هر داوری و برای حل

ک یو دو داور  کرد خواهد نییداور تع به عنوانکی از اتباع خود را ین یمتعاهد

 .کرد سرداور انتخاب خواهند

ک ماه پس از وصول درخواست ین ظرف مدت ین متعاهدین معظمیاگر طرف

چنانچه  ای ند وینمانن داور مبادرت ییگری به تعین از دیکی از طرفیداوری از جانب 

ن مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم یدوران قبل از انقضای هم
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وان یه است حق خواهد داشت از رئیس دکرد متعاهدی که داوری را درخواست

ا یوان دائمی داوری داورها یتا طبق مقررات د دیتقاضا نمادادگستری  یالمللنیب

 .دین نماییسرداور را تع

ا االجر آور و الزمزامن الین متعاهدیم دادگاه داوری برای طرفی معظمیتصم -7

نه داوری رابه عهده ین هرکدام نصف هزین متعاهدین معظمیطرف. خواهد بود

 .خواهند گرفت
 6ماده 

( منشور ملل متحد 862و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده ) ن عهدنامهیا

 .دیبه ثبت خواهد رس
 1ماده 

وسیله هر طبق مقررات داخلی به ،آنهاعهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم 

 .دیب خواهد رسین به تصوین متعاهدین معظمیک از طرفی

که در  بیخ مبادله اسناد تصویاز تار آنهاعهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم 

 .موقع اجرا درخواهند آمدتهران انجام خواهد شد، به

ه ن عهدنامین متعاهدین معظمیاالختیار طرفندگان تامیمراتب، نمابنا به

 .ندکرد را امضا آنهاحاضر و سه پروتکل، و ضمائم 

 8365ژوئن  89 بغداد

 
  رانیر امور خارجه ایعباسعلی خلعتبری، وز

 ر امور خارجه عراقیسعدون حمادی، وز

 

 

 

 
 منبع: سایت تحلیلی خبری عصر ایران
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ان یو پا 531قطعنامهرش ینی درباره علل پذیامل نامه امام خمکمتن : 9پیوست

 جنگ

 میبسم الله الرحمن الرح

ن یاء بزرگوار الهی وائمه معصومیاری خداوند متعال و سالم و صلوات به انبیبا 

 نیهم اجمعیصلوات الله عل

د، باشنه خبرگان جنگ میکما اعم از ارتش و سپاه  ین نظامیه مسئولکحال 

 اعتراف می
ً
 به دست یروزیچ پیها هن زودییبه ا یارتش اسالمه ککنند صریحا

 ینظام جمهور یاسیو س ین دلسوز نظامیمسئول اینکهنخواهند آورد و نظر به 

ت یدانند و با قاطعشور نمیکوجه به صالح  هیچ پس جنگ را به این از یاسالم

ار صدام یبار شرق و غرب در اختکه استکرا  هاییدهم سالحه یککگویند می

ه رد و با توجه بکه یشود در جهان تهنمی یمتیچ قیوجه و با ه هیچ اند، بهگذارده

 یسایس یها گزارش نظاماز ده یکیه کدهنده فرمانده سپاه پاسداران نامه تکان

رمانده ن فیده و به اعتراف جانشیجانب رسر به اینیهای اخه بعد از شکستکاست 

 ه در صورتکاست  یاز معدود فرماندهان یکیمسلح، فرمانده سپاه  یروهایل نک

باشد و با توجه به استفاده گسترده حتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ مییه مایته

بس جانب با آتشکننده آن، اینل خنثییو نبود وسا ییایمیهای شدشمن از سالح

از  یاتکم تلخ، به نین تصمیروشن شدن در مورد اتخاذ ا ینمایم و براموافقت می

 .شودنگاشته است، اشاره می 2/9/76خ یه در تارکه فرمانده سپاه نام

ن کم؛ ممیندار یروزیچ پیگر ما هیفرمانده مزبور نوشته است تا پنج سال د

آوریم قدرت ه در طول پنج سال به دست میک یلیاست در صورت داشتن وسا

اگر ما  68سال ان یو بعد از پا میمثل را داشته باشبها مقابلهیو  یات انهدامیعمل

 966و  یجنگ یمایهواپ 966توپ و  9666و  کتان 2566اده و یپ پیت 956 یدارا

ه از کهای ]مختلف[ توجهی از سالحوپتر و قدرت ساختن مقدار قابلکیهل

د خدا یتوان گفت به اممی م،یهای جنگ در آن موقع است داشته باشضرورت

 .میات آفندی داشته باشیم عملیبتوان
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 سپاه به هفت برابر و ارتش یروید توسعه نیه باکذکر است  گوید قابلمی یو

د از یا راهم باکیند. او آورده است البته آمرکدا یش پیم افزایبه دو برابر و ن

 .م بودیاال موفق نخواه م وینکرون یفارس بخلیج

موقع بودجه و ه بهیت طرح خود را تهیترین قسمت موفقمهم ،ن فرماندهیا

ل ک یرسد دولت و ستاد فرماندهد به نظر مییه بعکو آورده است  انات دانستهکام

د بازهم یگوید بان مطالب مییر اکنند؛ البته با ذکقوا بتوانند به تعهد خود عمل 

 .ستیش نیب یگر شعارین دیه اکد یجنگ

ر صفر ینظام را ز یاقتصاد و بودجه وضع مال یوزیر از قول وزرانخست یآقا

های ه در شکستکهایی را گویند تنها سالحن جنگ مییاند، مسئولکردهاعالم 

سپاه و ارتش در سال  یه براکاندازه تمام بودجه است  ایم، بهدادهر ازدستیاخ

 .شده بوددر نظر گرفته یجار

به  یعیسر یروزیاند پکه مردم فهمیدهاز آنجا گویند می یاسین سیمسئول

 سکزان از هر یم شده است. شما عزک آنهاآید، شوق رفتن به جبهه در دست نمی

 یضابه ر  یراض یشنده است ولکمن چون زهر  یبرا مین تصمیه اکدانید بهتر می

اگر  یاسالم ین او و حفاظت از جمهوریانت از دیص یخداوند متعال هستم و برا

 .کنیمم خرج مییداشته باش ییآبرو

ن یظ دحف یم و برایدین تو جنگید یم و برایردکام ین تو قید یما براخداوندا! 

ا و کیای با آمره ما لحظهک یکنیم. خداوندا! تو خود شاهدبس را قبول میتو آتش

ها و م و سازش با ابرقدرتیهای جهان سر سازش ندارقدرت یو تمام یشورو

 کدانیم. خداوندا! در جهان شر خود می یردن به اصول اسالمکها را پشت قدرت

ن مام، تو خودیارییبیله و دورویی، ما غریفر و نفاق، در جهان پول و قدرت و حکو 

جامعه  اند مصلحم گرفتهیاء و علماء تصمیانب یخ وقتیشه تارین. خداوندا! در همک

 دهند، لیکتش یای دور از فساد و تباهزند و جامعهیگردند و علم و عمل را درهم آم

اند. خداوندا! ما های زمان خود مواجه شدهانیسفابو ها وهای ابوجهلبا مخالفت

س را کچیر از توهیم، غیردک یتو قربان یرضا یفرزندان اسالم و انقالبمان را برا
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خواهم ن خودیاری فرما. خداوندا! از تو میین و قوانیفرام یاجرا یم، ما را برایندار

 .ییبم فرمایرا نصتا هر چه زودتر شهادت 

ظب ند. موایم نمایبس را به مردم تفهل گردد تا آتشیکای تشگفتم جلسه

 شمارا ازآنچه صالح اسالم یانقالب ین است افراد داغ و تند با شعارهاکد، ممیباش

 .نندکدور  است

 می
ً
 یانحراف یار باشد. قدمکن یه اید تمام همتتان در توجیگویم باصریحا

باالی ن ردهیه مسئولکدانید شود؛ شما میمی العملکسحرام است و موجب ع

مان هن اسالمییماالمال از عشق به اسالم و م یبار و قلبخون ینظام با چشم

 .اندرا گرفته یمین تصمیچن

 .دیافتد از دوست بداند و هر چه اتفاق مییریخدا را در نظر بگ

  نیعبادالله الصالح ینا و علیوالسالم عل  

 76ری/ت25شنبه

 نییروح الله الموسوی الخم

 مهر خبرگزاری منبع: 
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 بخشهای روحیهنامه: ۳پیوست

 عکس در نامه اسرا + نام مستعار امام خمینی

های اسرا بسیار به آن ها در نامهیکی از مواردی که بعثی :خبرگزاری فارس

و جوی اسرا از احواالت رهبرشان حساس بودند، نوشتن نام حضرت امام و پرس 

 .بود که سانسور نامه یا عدم ارسال آن و حتی جریمه اسیر را در پی داشت

 بردند و نهرزمندگان کشورمان در دوران اسارت در اختناق شدیدی به سر می

 به رؤیا آنهاترین امکانات برای ترین و ابتداییتنها در اختیار داشتن ساده

ا یافته های بعثی مثال کیمیا ر ه احساس امنیت نیز در اسارتگاهشده بود، بلکتبدیل

نوشتند، تا جایی که وقتی اسرا برای خانواده یا دوستانشان نامه می بود؛

 سانسور میهایشان دستنامه
ً
 .شدکاری و بعضا

های اسرا بسیار به آن حساس بودند، نوشتن ها در نامهیکی از مواردی که بعثی

م و پرس و جوی اسرا از احواالت رهبرشان بود که سانسور نامه یا نام حضرت اما

رای ب بویژهبه همین دلیل اسرا  عدم ارسال آن و حتی جریمه اسیر را در پی داشت؛

 .کردنداز رمز استفاده می)ره( نام مبارک امام خمینی

 کرامت یزدانیزیر است که توسط آزاده جانباز  نمونه این ابتکار اسرا، نامه

اصغر برای علی 3کمپ  9مادی از اردوگاه ر 79این نامه در سال  شده است؛نوشته

ده ش رکان هرابرجان استان یزد فرستادهفرمانده پایگاه ثارالله روستای ت یزدانی

و  «روستای کنار مدرسه» به عنوانظاهر ساده از محل بسیج  مه بهاست؛ در این نا

برده شده است؛ فرستنده در  اسم رمزی برای امام راحل نام به عنوان «سید آقا»از 

ساله و کالس دوم راهنمایی بوده است؛ در جواب نامه هنگام نوشتن نامه سیزده

 فاکسها که در سایت تصویر این نامه ، امام راحل است.«پدربزرگ» نیز منظور از

 است: شده، به شرح زیر نیوز منتشر
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؛ انشاالله که صحیح و سالم باشید و اصغر یزدانیخدمت دوست عزیزم علی

دم د و از شماها مر اننرستمام اسرای ایرانی سالم می از دوردست سالم مرا بپذیرید و

آخه  .تمامی اسرای خود بکنیدمدرسه تقاضا دارم که یادی هم بهاهل روستای کنار 

ای یاد نامه. ما هم روزی در روستای کنار مدرسه بودیم و حال مرا فراموش مکنید

 .ما کنید

 

http://bartarinha.ir/
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باری ما هم اسیر شدیم و جایمان خیلی خوب است و تنها ناراحتی ما دوری 

گردیم و اگر ه کشورمان برمیرسیم و باز شماهاست که روزی هم به امید آرزوها می

ی ابراهیم یزدانی و محمود غالم. جمعی برایم بفرستیدتوانستید یک عکس دسته

 .رسانند. و بگو ببینم محمدعلی حسینی زنده است یا نهاز هرات سالم می

رسانم. فرهاد، مجید، پیمان، امید علی، محمدعلی و یوسف را سالم می

الزمان را سالم برسانید و به ی و مدرسه صاحبهای مدرسه ابوذر غفارتمامی بچه

 ای یاد من کند. پدر وخانه سید آقا رفیق پدرم در باغ سید بروید و بگوئید نامه

 .رسانممادرت و همسرت را سالم می

 کرامت الله یزدانی

 79 ماهمهر 25
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 الله یزدانیجواب نامه کرامت

، سالم. امیدوارم که به یاری عزیزم کرامت الله یزدانیحضور محترم دوست 

خدا حالت خوب و صحیح و سالم باشد. نامه شما رسید. از اینکه یادی از دوست 

ازه دیدارها ت به زودیناقابل خود کردید متشکرم. خداوند نگهدارت باشد. امیدوارم 

بدان که هیچ موقع فراموشت نخواهم کرد و  گردد و به آرزوی خود برسید. این را

http://bartarinha.ir/
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همگی دوستانت در کالس شبانه در مدرسه جامع احمدیه به یاد شما هستند و 

 .رسانندسالم می

رسانند. کلیه الزمان سالم میتمامی دوستان از مدرسه ابوذر و مدرسه صاحب

انند رسمیخوانند سالم دوستان از روستای کنار مدرسه راهنمائی که شبانه درس می

خواندیم و امیدوارم که شما برگردید و در هم درس می ها هستیم که باو به یاد آن شب

خصوص ابراهیم و محمود سرای ایرانی بهآن مدرسه درس را ادامه دهید. تمامی ا

 .غالمی را سالم برسانید

زاده از مروت خبری داری بنویس. اگر از محمدعلی حسینی و حمید تقی

 پدربزرگت روح اتخانواده
ً
ام سالم رساند. خانوادهالله سالم میمخصوصا

سید آقا رفیق پدرت که در باغ سید است حالش خوب است و همیشه . رساندمی

کند. مرا فراموش نکنید و جواب نامه را بنویسید. صدای شمارا از از شما یاد می

 .جمعی فرستادمرادیو شنیدیم. عکس دسته

 اصغر یزدانیعلی

 79 ماهبهمن 27  
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 شورای امنیت سازمان ملل متحد 531قطعنامهمتن : 5پیوست
 8977مرداد  8تاریخ صدور قطعنامه: 

 8976تیر  26تاریخ قبول آن توسط ایران: 

 8976تیر  23آرا:  به اتفاقتاریخ تصویب نهایی 

 8976مرداد  26تاریخ قبول آن توسط عراق: 

بیان شد به  ۱۳۱۱ژوئیه  1۰شورای امنیت که در تاریخ  5۳۱مفاد قطعنامه

 :شرح زیر است

هایش ، با ابراز نگرانی عمیق از اینکه باوجود درخواست۱۳۱۱ژوئیه  1۰در 

تر بس منازعه بین جمهوری اسالمی ایران و عراق، با تلفات سنگینبرای آتش

ان ادامه دارد، با ابراز تأسف از آغاز و ادامه این های بیشتر همچنانسانی و ویرانی

منازعه، همچنین با ابراز تأسف از بمباران مراکز کاماًل مسکونی غیرنظامی، حمله 

اره المللی دربطرف و هواپیمایی مسافربری، نقض حقوق بینهای بیبه کشتی

دن به کار بر  بویژههای مسلحانه، و بشردوستی و سایر حقوق مربوط به درگیری

باشد، با ژنو می ۱۳15های شیمیایی که برخالف تعهدات مذکور در پروتکل سالح

ابراز نگرانی عمیق از اینکه تشدید و گسترش بیشتر منازعه ممکن است وقوع یابد 

با اتخاذ تصمیم پایان دادن به کلیه عملیات نظامی بین ایران و عراق و با اعتقاد به 

ان و عراق باید به نحو جامع، عادالنه، شرافتمندانه و پایدار حل اینکه منازعه بین ایر 

تعهد کلیه کشورهای  بویژهشود، با یادآوری مجدد مقررات منشور ملل متحد، و 

لح ای که صگونهآمیز و بههای مسالمتالمللی خود را از راهعضو که اختالفات بین

قض ن اینکهنمایند. با احراز  المللی و عدالت دچار مخاطره نگردد، حلو امنیت بین

 ۳۰و  ۴۳صلح در مورد منازعه بین ایران و عراق وجود دارد، با اقدام بر اساس مواد 

 منشور ملل متحد؛

نخستین گام در حل اختالف  به عنوانخواهد که ایران و عراق آمرانه می .8

، نبس فوری را رعایت کنند، کلیه عملیات نظامی را در زمیاز طریق مذاکره، آتش

ی المللشده بیندریا و هوا قطع کنند و نیروها را بدون درنگ به مرزهای شناخته

 .بازگردانند
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کند که گروهی از ناظران سازمان ملل را برای از دبیر کل درخواست می .2
نشینی اعزام دارد و همچنین درخواست بس و عقبتأیید، تحکیم و نظارت بر آتش

را  نهاآا با مشورت با طرفین فراهم آورد و گزارش کند که دبیر کل ترتیبات الزم ر می
 .به شورای امنیت تسلیم دارد

9.  
ً
صمانه، بر طبق خواهد که اسیران جنگی پس از قطع عملیات خمی مصرا

 .بدون درنگ آزاد شوند و به کشورهای خود برگردند ،۱۳۳۳در اوت  کنوانسیون سوم ژنو
های قطعنامه و کوششخواهد که در اجرای این از ایران و عراق می .9

بول ق راه حل جامع، عادالنه و شرافتمندانه مورد میانجیگری برای دستیابی به یک
دو طرف، درباره کلیه مسائل مهم، بر طبق اصول مندرج منشور ملل متحد با دبیر 

 .دنکل همکاری کن
رند آوداری را به عملخواهد که نهایت خویشتناز کلیه کشورهای دیگر می .5

اقدامی که ممکن است منجر به تشدید و گسترش بیشتر منازعه گردد،  و از هر
 .ترتیب، اجرای قطعنامه حاضر را تسهیل کنند این خودداری کنند و به

مشورت با ایران و عراق، مسئله ارجاع با کند تا از دبیر کل درخواست می .7
زودتر  هطرفی را بررسی کنند و هرچتحقیق درباره مسئولیت منازعه به هیئت بی

 .به شورای امنیت گزارش دهد
شده و ضرورت وارد با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه  .6
المللی پس از خاتمه منازعه، از دبیر های مناسب بینهای بازسازی با کمکتالش

کند که گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسئله بازسازی کل درخواست می
 .منیت گزارش کندتعیین و به شورای ا

کند از طریق مشورت با ایران و عراق و همچنین از دبیر کل درخواست می .1
 .های افزایش امنیت و ثبات منطقه را بررسی کندسایر کشورهای منطقه، راه

کند، که شورای امنیت را در مورداجرای این از دبیر کل درخواست می .3
 .قطعنامه آگاه سازد

به گیرد که در صورت لزوم برای بررسی اقدامات دیگر تصمیم می .86
 .تضمین اجرای این قطعنامه تشکیل جلسه دهد منظور

 های سیاسی: موسسه مطالعات و پژوهشمنبع
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 میرزایی شهید حسن هداوندای از زندگینامه : خالصه7پیوست 

آباد در یک خانواده انقالبی و در روستای قشالق کریم ۳/۱/۱۴۴۱در تاریخ 
آباد مذهبی از توابع ورامین دیده به جهان گشود. دوران دبستان را در مدرسه کریم

آن به سفارش یکی از  از آباد بسر برد پسو دوران راهنمایی را در روستای جلیل
وارد دانشکده  ۱۴55این مرحله در سال  از بستگان وارد دبیرستان نظام شد و بعد

 .ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یک دختر و یک پسر است ۱۴5۶شد. سال  افسری
در پیروزی انقالب نقش چشمگیری داشت و از دستورات مافوق خود سرپیچی 

. در سال کرد گناه خودداریوطنان خود و مردم بیهم سویو از تیراندازی به
تهران واقع بود، توسط نیروی ساواک رژیم  آبادشان که در نظاممنزل ای ۱۴5۱

شاهنشاهی مورد غارت قرار گرفت ولی چیزی از منزل ایشان یافت نکردند چراکه 
)ره( بودند و اعالمیه و نوارهای زیادی در  برکف امام خمینیایشان از یاران جان

 افسری کدهاز دانش ۱۴5۳از گذشت این دوران در سال  پس اختیار داشتند.
التحصیل و با شروع جنگ تحمیلی بالفاصله به جبهه اعزام شد. در سال فارغ

 المقدسدر عملیات بیت ۱۴۶۱ و در سال کمیدر منطقه عملیاتی م ۱۴۶۰
یک روز مانده به آزادی  1/۴/۱۴۶۱فرماندهی گروهان را به عهده داشت. در تاریخ 

به اسارت درآمد.  ها در همان روزعملیات ایشان لو رفت و توسط عراقی خرمشهر
در  .دربند اسارت بود الدین تکریتصالحهای عراق بنام یکی از زندان ایشان در

های زیادی از خود نشان داد و ها و رشادتدوران اسارت ازخودگذشتگی
از طریق نامه با رهبر کبیر انقالب حضرت  زیادی را متحمل شد زیرا هایشکنجه

)ره( از طریق آدرس یکی از دوستان در تهران مکاتبه داشت و از  امام خمینی
تنها وسیله ارتباطی ایشان با  برد.های آن بزرگوار در اسارت بهره میرهنمون

 بار توسط صلیب سرخخانواده در آن زمان فقط نامه بود که هر شش ماه یک
نوشت. او که د و دیگر اسرا میهایش از احوال خوشد. او در نامهفرستاده می

های زیادی در این زمینه داشت آنجا هم کشاورزی را از پدر یاد گرفته بود و مهارت
 باوجود. آوردبه عمل میبعضی از محصوالت صیفی را پرداخت و به کشاورزی می

د، هایش تمیز و اتوکرده بواینکه در زندان اتو در اختیار نداشتند اّما همیشه لباس
داد و تا که هنوز نم داشت در زیر تخت خود قرار می های خود را هنگامیسلبا
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لیب سرخ به زیارت حضرت بار از طریق صاین دوران یک در شد.صبح خشک می
که  او )ع( مشرف شدند.امام حسین)ع(، حضرت علی)ع( و حضرت ابوالفضل

کرد، ها مایحتاج دوستان خود را تأمین میفردی شجاع و نترس بود از عراقی
ها بار به خاطر نفت در زمستان چون هیچ وسیله گرمایشی نداشتند با عراقی یک

ارتش بود و فردی  8که او از نیروهای کماندو ییاز آنجااّما  ،درگیری پیدا کرد
ا چیره شود و همین مسائل بود که هکوش و چاالک بود توانست بر عراقیسخت

رزایی می ها وی را زیر نظر داشته باشند. البّته شهید حسن هداوندباعث شد عراقی
که در کردستان توسط افراد طوری شده بود بهاز همان دوران اولیه جنگ شناسایی

جایزه گذاشته  ۱۴۶۰هزار تومان در سال کومله برای سر ایشان مبلغ صدو پنجاه
یعنی در دوران آزادی اسرا ایشان را  ۱۴۶۱در سال  بودند و این چیز جدیدی نبود.

نفر برگشتند ولی خبری  ۱۳قصد آزادی از زندان بردند، آن نفر دیگر به ۱۳به همراه 
 آنهاهایش آوردند و از بندیهای او را برای همها لباساین شهید نشد. عراقیاز 

ولی با توّجه به  .خواستند که شهادت بدهد که او به مرگ طبیعی مرده است
های یکی از دوستان ایشان او را در سلول انفرادی انداخته بودند که با صحبت

 کرده ولی دقایقی بعد دیگرضربات مشت با دیگر دوستان خود ارتباط برقرار می
ها با سروصدای دوستان او درب سلول را باز صدای ضربات او شنیده نشد، عراقی

کردند و پیکر این شهید را که سیاه و کبود شده بود بیرون آوردند و به بیمارستان 
میرزایی  امیر سرلشکر حسن هداوند ۱۴۶۳تیر  15 در الفشید عراق منتقل کردند.

به فیض شهادت نائل آمد و پیکر ایشان در قبرستان چرخ االسالمیه به خاک سپرده 
دستور نبش  ایالله خامنهبه دستور مقام معظم رهبری آیت ۱۴۱۱شد. در سال 

سال بدون هیچ نقصی  ۱1قبر ایشان و دیگر شهدا را دادند، پیکر این شهید پس از 
شهید اسیر دیگر که سرلشکر شهید  5۱۰از دل خاک بیرون آورده شد و به همراه 

 .به میهن اسالمی بازگشت جزو آنان بود، هم عباس دوران
)ع( روستای خلیف آباد از توابع شهرستان در امامزاده موسی پیکر مطهر شهید
  .مراسم باشکوه به خاک سپرده شدپاکدشت پس از یک 

                                                           
  کماندو: واژه انگلیسی است معادل تکاور -۱
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مواد معاهدات ژنو در خصوص حقوق اسرای جنگی و وظایف دولت : 6پیوست

 نگهداری کننده اسرا

شده در خصوص اسرای جنگی، خواستار رعایت روح حاکم بر معاهدات نوشته

اصول انسانی و توجه به حیثیت و شئون انسانی در خصوص اسرای جنگی است. 

ه خواهند که با رعایت قوانین رضع شدکشورهای درگیر میاین قوانین از 

المللی از اعمال خشونت نسبت به اسرای جنگی پرهیزکرده، ضمن ارزش بین

دوراز شکنجه و اذیت و آزار فراهم آورند تا ای به، زندگیآنهانهادن به حقوق انسانی 

 مواد وه کلیبرای اختصار در بیان  اسیر فقط رنج دوری از وطن را تحمل نماید.

قوانین و مقررات معاهدات ژنو، کلیات آن را در موارد ذیل خالصه نموده، 

جهانی از کشورهای نگهداری کننده  ایم. سازمان صلیب سرخوار آورده فهرست

 است. هاسرا رفتار زیر را خواست

ژاد، نگونه تبعیض ناشی از رفتار همگام با رعایت اصول انسانی بدون هیچ -8

 رنگ، عقیده، اصل و نسب و ثروت با اسیرانی که قادر به جنگ نیستند.

هرگونه رفتار خالف عرف انسانی،  ،شکنجه کید قتل عمد،اممنوعیت  -2

وادار ساختن اسیر جنگی به خدمت در نیروهای مسلح دولت اسیر کننده و محروم 

 تخلفات عمده. به عنوانساختن اسرا از حق دادرسی 

، ناسزا و تهدید بار،ران در برابر هرگونه عمل خشونتحمایت از اسی -9

 کنجکاوی مردم کشور اسیر کننده.

 رفتار احترام احترام به حرمت شخصی و شرافت اسیران، -9
ً
ا آمیز بخصوصا

 جنس آنان است.ه زنان اسیر که الزم

مراسم مذهبی و فراهم آوردن تسهیالت الزم ه آزادی مذهب و اجرای آزادان -5

 برای این کار.

ممنوعیت انتقال اسیران به مؤسسات تأدیبی مثل زندان، توقیفگاه نظامی  -7

 و زندان با اعمال شاق.

درصد مساعده، حقوق  56عدم تشدید مجازات انتظامی شامل جریمه تا  -6

 هایی کمتر از دوساعت.و مزایا و بیگاری
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 عدم تشدید مجازات برای اسیر فراری که چند بار مرتکب فرار شده است. -1

جز نام و نام خانوادگی، تاریخ به اطالعات شخصی  ارائهبار اسیر به عدم اج -3

خود و ممنوعیت شکنجه، دشنام و تهدید اسیر در قبال اخذ اطالعات ه تولد و شمار 

 از هر قبیل.

های جز سالحبه)حق نگهداری کلیه اشیاء و لوازم شخصی اسیر  -86

اشیای ه ز و کلیهای ضد گاخودهای فلزی و ماسکنظامی( نزد خود حتی کاله

 شده است.حفاظت شخصی به آنان داده به منظوردیگری که 

حق برخورداری اسیران جنگی از سند هویت و عدم اخذ عالئم درجه،  -88

 ها و اشیایی که باألخص ارزش شخصی یا عاطفی نزد اسیر دارند.ملیت و نشان

در  ابه پشت جبهه ت آنهااسیران جنگی و انتقال سریع ه آبرومندانه تخلی -82

 های ناشی از میدان جنگ نباشد.معرض خطرها و آسیب

آب و هوایی برای  از نظرعدم نگهداری اسیران در نواحی غیرسالم که  -89

 آنان مضر باشد.

عدم جداسازی اسیران )در محل اردوگاه( از نیروهای مسلحی که هنگام  -89

 خودشان. تاند مگر به رضایدستگیری در آن نیروها خدمت کرده

 شناخت حق شکایت برای اسیران.به رسمیت  -85

 های دیگر.نیروها و یا دولت قرار ندادن اسیران در اختیار اشخاص، -87

 

 

 

 



 

222 

 تصاویر

 
 در کنار سرهنگ صیاد شیرازی )فرمانده وقت نزاجا( اینجانب )نگارنده(

 

 
 تعدادی از رزمندگان به اسارت درآمدن

 

 
 ای از آزار و اذیت اسرانمونه



 / زیارت با دستان خالی 892

 

 

 
 اظهارات برخی مقامات در مورد پذیرش قطعنامهها و تیتر نخست روزنامه

 

 
 به معنی زندانیان جنگی  PWلباس زردرنگ و درج عالمت اختصاری اسرا با 
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 5الدینصالح اینجانب )نفر دوم ایستاده از چپ( و دیگر اسرا در اردوگاه تکریت

 

 
 فیش اعتباری جهت حانوت )فروشگاه کوچک(

 

 
 ا( و با لباس تیرهـ صف گرفتن ناهار با قسوه )ظرف غذ اردوگاه رمادیه
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 حیاط اردوگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در دوران اسارت )صنایع دستی( هایی از کارهای انجام شدهنمونه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاشق و بشقاب دوران اسارت

 



 221/   تصاویر

 

 
 پیشنهاد ایران برای مالقات خانواده های اسراء

 

 
 هایشانمالقات اسرا با خانواده

 

 
 تیتر تعدادی از روزنامه ها از ورود آزادگان به میهن
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 کرمانشاه زرهی ۱۱استقبال و خوشامدگویی از اسرا توسط لشکر

 

 
 تبادل اسرا

 

 
 خواندن نماز شکر توسط آزادگان در خاک ایران
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 استقبال مردم از ورود آزادگان به میهن

 

 
 استقبال مردم از ورود آزادگان به میهن

 

 
 در آغوش گرفتن و بوسیدن دخترم هنگام ورود
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 استقبال اهالی محله

 

 
 ایراد سخنرانی در پشت بام منزل

 

 
 یآزاده شهید سرلشکر خلبان حسین لشکر
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 اکبر ابوترابیآقا سید علیشهید حاج

 

 
 شهید مهندس محمدجواد تندگویان

 

 
 محمدحسین انصاریسرگرد 
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 نامه آزاده سرهنگ خلبان احمد وزیری به خانواده محترمش که در آن خبر سالمتی 
 که مفقوداالثر بودند را رسانیده استدو برادر آزاده مجتبی و محسن جعفری را 

  سرلشکر خلبان شهید سیدعلی اقبال دوگاهه  حسن هداوند میرزاییسرلشکر شهید 
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 واژه نامه

 در این کتاب(و اماکن ذکر شده  نظامی برخی اصطالحات تعریف)

 

د و شوالف فرمانی که در مواقع اضطراری و یا خاتمه تیراندازی اعالم می بس:آتش

پایان و یا توقف محاربات و جنگ بین -منظور آن قطع و پایان تیراندازی است. ب

 دو کشور.
 

ها روشی در تیراندازی که در آن، هر قبضه بدون توجه به سایر قبضه آتش به اختیار:

 کند.شده تیراندازی میتعداد گلوله معینی را در فاصله زمانی تعیین
 

ای از آتش بینی شده است که طبق برنامه زمانی برای پشتیبانی از توده آتش تهیه:

شود و منظور از اجرای آن از هم گسستن فرماندهی و مخابرات تک اجرا می

 دشمن، برهم زدن سازمان پدافندی و خنثی کردن وسایل پشتیبانی آتش است. 
 

گسستن ارتباط منظور از هم آتش توپخانه قبل از تک به  آتش تهیه توپخانه:

 مخابراتی و برهم زدن سازمان پدافندی.
 

احتیاط قسمتی از نیروهای یک یگان است که در شروع عملیات و  احتیاط:

 شود، تا در مواقع حساس از آن استفاده شود.داشته می درگیری عقب نگه
 

نماید. تمایل به پیشروی طرف دشمن را توجه میای است که حرکت به واژه :آفند

دهد. منظور اساسی از آفند انهدام نیروهای دشمن اساس روح آفند را تشکیل می

کشف گسترش،  -تصرف زمین ب -بوده و منظورهای دیگر آن عبارتند از: الف

از منابع حیاتی محروم کردن دشمن  -استعداد، ترکیبات و نقاط ضعف دشمن پ

  منحرف کردن توجه دشمن از سایر مناطق. -ت
  

 آگاهی از خطر یا تهدید و آمادگی برای هر نوع عملیاتی را گویند. باش:آماده
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بازداشتگاه زندانیان جنگی اردوگاهی نیمه دائمی که در  اردوگاه زندانیان جنگی:

امل زندانیان جنگی داری و اداره کناحیه مواصالت یا ناحیه داخلی برای نگه

شود. اردوگاه زندانیان جنگی امکان دارد در یک تأسیسات مستقل یا تأسیس می

 شده باشد.نظامی واقع
 

شده است. اصول  تعداد از قواعد کلی برای هدایت نبرد تشکیل اصول جنگ:

 جویی در قوا،گانه عبارتند از: اصل هدف، اصل آفند، اصل تمرکز، اصل صرفهنه

اصل تحرک، اصل غافلگیری، اصل تأمین، اصل سادگی، اصل مانور. اصول جنگ 

ها و تعداد آنها هایی در ارجحیتها هستند، گرچه تفاوتشده ارتشاصول پذیرفته

  خورد.به چشم می
 

ند اسازند و عبارتریزی هر تک را میاصولی که شالوده طرح اصول عملیات آفندی:

برداری از نقاط ضعف دشمن،  تصرف از: اخذ و حفظ تماس، توسعه وضعیت، بهره

العمل دشمن، پیشروی با و کنترل عوارض حساس، خنثی کردن امکانات و عکس

کان آتش و مانور و آتش و حرکت، حفظ دور تک، تمرکز قدرت رزمی در زمان و م

مناسب، به دست آوردن ابتکار عملیات، استفاده از موفقیت، برقراری و حفظ 

  تأمین.
 

ریزی پدافند بر آن استوار است: استفاده اصولی که طرح اصول عملیات پدافندی:

صحیح از زمین، تأمین، پشتیبانی متقابل، پدافند دورادور، پدافند در عمق، 

ملیات آفندی، تفرقه، استفاده از زمان قابلیت انعطاف، حداکثر استفاده از ع

 موجود، تکمیل و تطبیق عوامل پدافندی.
 

های نامنظم که به پیوستن نیروهای ای است مورداستفاده در جنگواژه الحاق:

 شود.های تاکتیکی منظم به یکدیگر اطالق میچریک و یگان
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شهری در استان میسان در جنوب شرقی عراق است. این شهر در کنار رود  :العماره

 دجله قرار دارد.
 

آوری و عآماده شدن برای جنگ یا سایر موارد اضطراری از طریق جم ـ الفبسیج: 

 به معنی لشکر  ـ سازماندهی منابع ملی. ب
ً
در جنگ تحمیلی از بسیج مجازا

 شود.مخلص خدا یاد می
 

عبارت است محل قرارگاه یگان که فرمانده و ستاد مربوط  فرماندهی:پاسگاه 

 دهند.های خود را در آنجا انجام میفعالیت
 

اقداماتی است که در طی آن با استفاده از کلیه وسائل و امکانات موجود  پدافند:

ور را منهدم آمده و یا نیروهای تکعملاز پیشروی و هجوم دشمن جلوگیری به 

 با حفظ و نگهداری زمین همراه است. کند. می
ً
 پدافند معموال

 

 در عملیات نظامی به ای:پدافند دایره
ً
 وسیلهنوع و شکلی از پدافند که غالبا

گردد. پدافند های خودی مجزا شده است اجرا میهایی که از سایر یگانیگان

زمان و از هر سمت اجرا ای نوعی پدافند برعلیه تک دشمن است که در یکدایره

 گردد.می
 

 که نیرویی بدون جدا شدن از یگان اصلی نیروی دیگری را بههنگامی  پشتیبانی:

موجب یک دستور در اجرای مأموریتش کمک کند، حفاظت نماید، عمل او را 

داشتن آن گردد، نقش آن را  تکمیل کند و یا باالخره سبب پیشروی یا نگه

 گویند.پشتیبانی می
 

دشمن که در نزدیکی نیروهای  هایی ازتک علیه هدف پشتیبانی نزدیک هوایی:

. )بنا به درخواست فرماندهان نیروهای سطحی خودی( خودی قرار دارند
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منظور خنثی کردن و یا انهدام نیروهای دشمن که پشتیبانی نزدیک هوایی به 

 رود.تهدید مستقیم و فوری برای نیروهای خودی هستند به کار می
 

که دارای یک توپ برای تیراندازی مستقیم  دار،دار و شنیخودروی کاماًل زره تانک:

 و تعدادی سالح خودکار )تیربار( است.
 

ونه منظور مقابله با هرگکلیه اقداماتی است که پس از تصرف هدف به  تحکیم هدف:

 شود.پاتک دشمن انجام می
 

یک یگان تاکتیکی است و فرمانده آن تنها در کارهای اداری یگان به منظور  :تیپ

های مانوری و پشتیبانی رزمی نماید. یگانهماهنگی و نظارت دخالت میکنترل، 

 پشتیبانی خدمات رزمی را از فرماندهی پشتیبانی لشکر دریافت می
ً
دارند، مستقیما

های فرماندهی پشتیبانی به این منظور به تیپ مأمور گردیده ولی ممکن است یگان

 و یا در پشتیبانی آن قرار گیرند.
 

ه مرکز ای است کنظور از ثبت تیر به دست آوردن عناصر تنظیمی نقطهم ثبت تیر: 

 اند.ها روی آن نقطه قرارگرفتهگلوله

 

 های نبرد،اش یعنی جنگیدن و مترادف با واژهالفظیجنگ در معنی تحت جنگ:

 حرب، پیکار، زدوخورد، جدال، نزاع، مبارزه، رزم، قتال، کارزار
 

 گریال، عنصر رزمنده جنبش پایداری را گویند. چریک:
 

در  آسانیاقدام کنترلی در تک شبانه عارضه مشخصی است که به  حد پیشروی:

ر وسوی آن، عناصر تک تشخیص است؛ مانند جاده، نهر و غیره که در آنشب قابل

  نباید پیشروی نمایند.
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 آمده است: عملاز حرفه نظامی تعاریف زیر به حرفه نظامی:

سازی فشرده و طوالنی شغلی که الزمه آن دانش تخصصی و اغلب آماده -الف

 دانشگاهی است.

 یک پیشه، شغل یا یک کار برجسته و مهم. -ب

شغلی که الزمه آن آموزش، تحصیالت، تجربه، خردمندی و هوش است  -پ

 گردد، انجام دهد.ور منطقی به فرد واگذار میط منظور اینکه وظایفی که بهبه 
 

توسط میشل عفلق در سوریه  ۱۳۳۱یک حزب سیاسی بود که در سال  حزب بعث:

تأسیس شد. میشل عفلق پس از کودتای شاخه سوریه حزب بعث از کشورش فرار 

عنوان رهبر فکری جریان کرده و پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق به

ا سال ت ها انتخاب شد. این حزببعثی به مقام تشریفاتی دبیر کل حزب بعث عراقی

ی المللقدرت را در عراق در اختیار داشت و در این سال با حمله ائتالف بین 1۰۰۴

 به رهبری آمریکا از قدرت ساقط شد.
 

سنگر انفرادی آتش، حفره کوچکی که در مقابل آتش حفاظت ایجاد  روباهی: حفره

  کند.می
 

ب منظور کسبه باید گونه تالش میکه تک شروع شد، همههنگامی حفظ دور تک: 

  و نگهداری دور تک به عمل آید، تا هدف تصرف تأمین گردد.
 

شروع  -منظور تک به دشمن. بعبور از خطوط نیروهای خودی به  -الف حمله:

 شده.ریزییک تک زمینی طرح

یگان تاکتیکی مبنا در ارتش و بخش فرعی یک گروهان، سوارزرهی یا  دسته:

 گروه یا رسد تشکیل شده است.آتشبار. یک دسته از دو یا سه 
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ای از منطقه است در لبه جلویی منطقه نبرد به داخل مواضع مانور رخنه رخنه:

ه شکستشود، در اثر فشار نیروهای دشمن درهمبینی میپدافندی که پیش

 خواهد شد.
 

افراد و اعضای نیروهای متخاصم که تابع قوانین، حقوق و وظایف جنگی  رزمنده:

هستند. در جنگ شناسایی رزمندگان امری مهم و اساسی است که آثار بسیاری را 

در پی دارد. طبق قرارداد ژنو اعضای ارتش و افراد داوطلب چنانچه دارای این شرایط 

ب به عمل دولت متبوع آنان عمل آنان منسو -شود. الفباشند رزمنده محسوب می

طور علنی بجنگند و دارای  به -از یک فرمانده مسئول متابعت نمایند. پ -باشد. ب

 .از قوانین و عرف جنگ پیروی نمایند -عالئم و نشانه مشخصی باشند. ت
 

محمد بن موسی کاظم ملقب به سبزقبا از فرزندان امام هفتم شیعیان و  سبزقبا:

 باشد.الرضا)ع( امام هشتم شیعیان میبرادر تنی علی بن موسی
 

ند. تر از ارتش را سپاه گویتر از لشکر و کوچکیگان تاکتیکی و اداری بزرگ سپاه:

 دو لشکر یا بیشتر، همراه با تعدادی یگان
ً
بانی های رزمی و پشتییک سپاه معموال

  شده است. رزمی تشکیل
 

به مجموعه فرماندهی کل، ستاد کل سپاه، نیروی   سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

ته های وابسدریایی، نیروی مقاومت بسیج و نیروی قدس و سازمانزمینی، هوایی، 

  گردد.به آنها اطالق می
 

نامه انضباطی، به کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسالمی آئین 5برابر ماده  سرباز:

ز باشند، اایران که مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات قانون می

  گویند.بدو ورود به خدمت سرباز می
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ل شده و طوری مح سنگر موضع انفرادی است که در منطقه پدافندی تهیه سنگر:

شود که دارای دید مناسب و حفاظت و اختفاء بوده و حداکثر قدرت می آن انتخاب

 آتش را بر روی پیشروی دشمن داشته باشد.
 

ترین قسمت استان خوزستان غربی ایران و شمالیدر جنوب :شهرستان اندیمشک

و در  استشده عنوان دروازه طالیی استان  خوزستان نیز شناخته شده، که به  واقع

 های زاگرس قرارگرفته است.های کوهنزدیکی دامنه
 

غربی ایران است. های استان خوزستان در جنوباز شهرستان :شهرستان دزفول

 ،این شهرستان از شمال به استان لرستان، از غرب و شمال به شهرستان اندیمشک

شرقی به مسجدسلیمان و از بختیاری و از جنوباز شرق به استان چهارمحال 

  شود.های شوشتر و گتوند محدود میجنوب به شهرستان
 

 شده درراه خداحاضر، شاهد، کشته شهید:
 

تأسیس این سازمان پس از جنگ داخلی ایتالیا توسط یک بانکدار  :صلیب سرخ

در  ۱۱5۳سوئیسی به نام جان هنری دونانت مطرح شد. هنری دونانت در سال 

رابطه با شغلش برای اخذ مجوز حفر چاه عازم شهر لومباردی واقع در شمال ایتالیا 

بین فرانسه و  شد. در آن زمان این شهر نقطه مرکزی برای ادامه جنگ سالفرینو

ند برداتریش بود. هزاران زن و مرد مجروح جنگی که در رنج و عذاب سختی به سر می

خراش بر ذهن و فکر او های ابتدائی مردند. این منظره دلبه خاطر فقدان کمک

ای متدین بود کار خودش را فراموش کرد و تأثیر زیادی داشت. او که از خانواده

دهی کرد تا از مجروحان هر دو طرف جنگ مراقبت نروستاییان محلی را سازما

للی المهای دونانت زندگی افراد زیادی را نجات داد. در کنفرانس بینکنند. تالش

 برگزار شد. شانزده کشور تأسیس صلیب سرخ را پذیرفتند. ۱۱۶۳ژنو که در سال 
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نوعی عملیات پدافندی که در آن تمام یا قسمتی از نیروهای  نشینی:عقب

ت: نشینی بر دو نوع اسکشند. عقبیافته از درگیری با دشمن دست میگسترش

 نشینی اجباری.نشینی اختیاری و عقبعقب
 

های روانی را گویند که در کشورهای های روانی و فعالیتجنگ عملیات روانی:

ها و هیجانات العملشود تا موجب ایجاد عکسطرف، دوست و دشمن اجرا میبی

 های مورد نظر گردد.ی مساعد در راه هدفیا رفتارها
 

، «تیزتک»، «آورندهتک»: تکاور به معنی واژه انگلیسی است معادل تکاور کماندو:

داری اطالق و اسب نجیب است. اصطالح تکاور به افسر و یا درجه« تندرو»

گردد که پس از پذیرفته شدن در آزمایش ورودی، آموزش دوره تکاور را برابر می

برنامه تفصیلی با موفقیت طی نماید. هدف نهایی از آموزش تکاور، کسب توانایی 

باید آن را همانند الفبای زبان زنی است که هر تکاوری میدر اجرای عملیات گشت

های مادری خود بداند که الزمه آن دانش نظامی بسیار خوب در تاکتیک یگان

نما، خوانی، کار با قطبشهباشد. نقکوچک به خصوص توانایی رزم شبانه می

اطالعات رزمی، ارتباط و مخابرات، زنده ماندن در شرایط سخت، گریز و فرار، 

از دیگر  و... ها و جنگ مین و عملیات در جنگل، کویر، کوهستان و دریاتخریب

 های یک تکاور است.مهارت
 

یگانی است که از یک گروهان ارکان و دو یا سه گروهان یا آتشبار رزمی  گردان:

دار شده است. گردان ممکن است بخشی از هنگ یا تیپ بوده و فقط عهدهتشکیل

وظایف تاکتیکی باشد، یا ممکن است یگانی مستقل بوده وظایف تاکتیکی و 

 اداری را هر دو به عهده داشته باشد.
 

های رزمی و پشتیبانی رزمی ارتش و اداری در اکثر رسته یگان تاکتیکیگروهان: 

و  تر از گردان و باالتر از دسته بودهباشد. گروهان در سلسله مراتب یگانی پایینمی

 معادل آتشبار در توپخانه و گروهان سوارزرهی است.
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یگان تاکتیکی است که مسئولیت اداری داخلی خود را نیز به عهده دارد و  لشکر:

رها باشد. مبنای لشکتر از سپاه و باالتر از تیپ یا هنگ مییگانی پایین در رده

 ثابت است
ً
)سه قرارگاه تیپ، یک قرارگاه قرارگاه عمده  ۶ها از . کلیه آنتقریبا

توپخانه لشکری، یک قرارگاه فرماندهی پشتیبانی لشکر، یک قرارگاه لشکر( و 

ها برای انجام اعمال قرارگاهتعدادی قرارگاه جزء تشکیل یافته است، که این 

های فرماندهی و انجام پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی و اداره گروهان

 اند.شدهمانوری سازمان داده 
 

ها و قراردادن ها، ناوها، وسایل یا آتشمنظور گسترش عدهحرکتی است به  مانور:

 تر نسبت به دشمن.آنها در یک موقعیت مناسب
 

ای است. این مانور بیشترین امکان تثبیت دشمن را نوعی از مانور احاطه :محاصره

طور منظم  دهد که نیروهای دشمن را بهنماید و فرصت میدر مواضع فراهم می

 منهدم و یا اسیر نمود.
 

 موازی با جبهه است مانند یک  منطقه:
ً
هرگونه منطقه تاکتیکی بااهمیت که عموما

 ندی، منطقه رزم، منطقه کنترل عبور و مرور و غیره.منطقه مستحکم، موضع پداف
  

های الزم را در آن انجام ای است که یگان قبل از آغاز تک تهیهمنطقه منطقه تجمع:

کننده آن اختفاء و پراکندگی های اشغالدهد. این منطقه بایستی برای یگانمی

های زمینی های ورودی و خروجی مناسب از تکفراهم نموده و ضمن داشتن راه

  و هوایی هم پوشیده باشد.
 

صحنه عملیات آن قسمت از صحنه جنگ است که برای عملیات  منطقه عملیاتی:

 آن بخش 
ً
نظامی و پشتیبانی خدمات رزمی به آن عملیات مورد لزوم است. معموال

از منطقه عملیات که مورد نیاز عملیات نیروی زمینی است، به ناحیه رزم و ناحیه 

 شود.تقسیم میمواصالت 



 / زیارت با دستان خالی 856

 

های نامنظم، ورود پنهانی پرسنل برگزیده را اصطالحی است در جنگ -الف  نفوذ:

اشد ببا استفاده از فنون ویژه به یک منطقه مورد نظر که تحت اشغال دشمن می

های کوچک در طور منفرد یا در گروه نفوذ گویند. ب ـ حرکات افراد یا خودروها به

 کاری و فریبکه حداکثر مخفی این حرکات هنگامی مسافات طوالنی و نامنظم.

 بانیشود. نفوذ بهترین حفاظت ممکن را از دیدنظر است، بکاربرده می مورد

سازد لیکن کنترل آن خیلی مشکل است. نفوذ هوایی و تک دشمن فراهم می

 تاکتیکی از حرکت است و امکان دارد در عملیات آفندی و پدافندی بکاربرده شود.

خودروی موتوری و گاهی زرهی که برای ترابری افراد و تجهیزات آنان  نفربر:

 شود.بکاربرده می
 

ون های گوناگنیروهای ویژه هوابرد: پرسنلی هستند با آموزش عالی و تخصص نوهد:

 اند. های عملیاتی کوچک چند منظوره سازمان یافتهنظامی که به صورت تیم
 

مرحله نهایی تک در عملیات زمینی است که بارزم نزدیک و جنگ  -الف  هجوم:

 حال بسیاراجرای یک تک سریع و شدید و درعین -گیرد. بتن صورت میبهتن

یافته علیه یک هدف محلی مانند یک دژ نظامی، موضع توپ و یا یک سازمان

 آشیانه تیربار.
 

ل مح -یافت. بنظامی به آن دستمنظوری که در نظر است با کاربرد  -الف هدف:

گردد و یا محلی که در خالل ای که در خالل تک تصرف میجغرافیایی یا عارضه

  رسند.یک حرکت نیروها به آن می
 

یعنی محمول با بالگردها به بیانی دیگر حمل پرسنل و  برد:ا هلیبرن یهلی

ای أموریت از نقطهافزار مورد نیاز یک یگان جهت اجرای متجهیزات، وسایل و جنگ

  ای دیگر.به نقطه
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