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 مقدمه

 

-خواهيدر زندگي اجتماعي انسانها از آغاز تا به امروز هميشه بر اثر زياده

ها و ها و جنگ و گريزهايي اتفاق افتاده و موجب ويرانيای ، آشوبهای عده

های جهاني و حتي ني و مالي فراواني گشته است که در جنگهای انساخسارت

 ای حکايت از آن دارد.کشورهای همسايه و حتي قومي و قبيله

های مردان و زناني که به دفاع ها و شهامتدر اين بين نيز جسارت

برخواسته و برای حفظ تماميت ارضي و حيثيت ملي خودشان تا پای جان 

 ای وجود دارد. زندهآموهای اند حکايتايستاده

ها و شهرها نشان داده و در ديگر جنگ آثار ويرانگر خود را بر ساختمان

سو در افراد  خود را بصورت مرگ ، مجروحيت ، معلوليت و در نهايت بصورت 

 سازد. اسارت نمايان مي

اسارت وقتي در چنگ آغازگر جنگ خود را مي نماياند به همان ميزان 

اند، برای اسيران برای شروع جنگ از خود نشان دادهتعدی و خودخواهي که 

هم به همان اندازه ارزش قائل شده و از هر ستم و بدرفتاری که بگويي کوتاه 

های بين المللي اند و حتي برای دور ماندن از تقبيح ناظران و دستگاهنيامده

ده و به ها نگهداری کربسياری از اسيران را بدون آمار و بدور از چشم آنان مدت

مي ناميدند ، در برخي از « اسرای مفقوداالثر» قول برخي از اسرا که خود را 

 ها با بدترين شرايط روزگار را سپری نمودند. اردوگاه
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ای تمام عيار از استکبار به ايران حمله نمود اما از هر چند عراق با عقبه

مي به اهدا  همان روزهای آغازين جنگ بر اثر مقاومت دليرمردان ايران اسال

 خود نرسيده و در نهايت مجبور به خاتمه جنگ شدند. 

های اسارت به تصويری از نوع ديگر خود را در اردوگاه ،اين مقاومت

نگهبانان عراقي بعثي ، سربازان و  هایاسارتگاهای که در نمايش گذارد به گونه

م خلصنا من الله:»طوری که بارها نگهبانان عراقي گفتند را به ستوه آورده، 

  .(خدايا ما را از دست اسيران نجات بده)«االسری 

سال  22 ای که آزاده،جعفر حسيني آقابيگلومجموعه پيش رو خاطرات 

ها حکايات بسياری برای بازگو نمودن و را تحمل نمود و در اين سال اسارت

 سپردن به حافظه تاريخي اين ملت و اين کشور، اندوخته است. 

گريز ناپذير  پديده اسارت يک فرآيند ،ر هر تخاصمياز آنجائيکه د

است، سازمانهای بين المللي برای دفاع از حقوق اوليه اسرای جنگي در 

بايست طرفين های صليب سرخ جهاني قوانيني را وضع کردند که ميکنوانسيون

را رعايت نمايند. ولي کمتر  درگير جنگ به آن ملزم بوده و حقوق اوليه هر اسير

شود که کشور متخاصم و متجاوز به قوانين سازمان صليب سرخ جهاني مي ديده

 پايبند باشد.

را ابزار جنگ تبليغاتي  ها در اينگونه سازمانها نفوذ کرده و آنابر قدرت 

دهند و هر گونه کمک انساني ناچيز به اسيران را برجسته سازی خود قرار مي

کنند . ساختار شکل گيری ميکرده و به کشور مقابل فشارهای سياسي وارد 

اند، آنها به راحتي سازمان صليب سرخ را قدرتهای استعماری تدوين نموده

عوامل جاسوسي خود را تحت عنوان کارشناس صليب سرخ به داخل 

ند. با يدمبادرت مي ورز ،ند و به شناسايي فرماندهان اسيراداسارتگاهها مي فرست
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اسالمي و انقالب نو پای جمهوری اسالمي توجه به اينکه جنگ تحميلي بر ايران 

 ، توطئه ای حساب شده از سوی ابر قدرتهای شرق و غرب بود و صدام متجاوز

جنايات جنگي که سربازان رژيم بعثي در  ،شدحمايت سياسي مي از سوی آنها

شدند هرگز از سوی جوامع بين المللي محکوم های اسيران مرتکب مياردوگاه

چکترين رسيدگي به وضع معيشتي اسيران ايراني را بر جسته شدند و حتي کونمي

نمودند و مدام از طريق رسانه های تبليغاتي به مردم دنيا القاء مي سازی مي کردند

که رژيم بعثي با اسيران ايراني برخوردهای انساني دارد و در اسارتگاه با آنها 

بشريت مملو از جنايات  کند. اما تاريخ وجدان بيدارتعامل مي« ميهمان »همانند 

 جنگي صداميان است که بزودی از حافظه آن پاک نخواهد شد.

در اين روايت بنابر مصلحت اسامي برخي از افراد با اشاره يا نام کوچک 

خطاب گرديده. بسياری از خاطرات از زبان خود روای و در برخي موارد به 

 اند. ودهروايت اسيراني است که اين وقايع را به ايشان نقل نم

سال در  22قريب به  19/1/19لغايت  12/22/19اين وقايع از تاريخ 

 های مختلف اتفاق افتاده است . اردوگاه
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 معرفی روای 

 

در  2/2/2229در روزهای نخست بهار در مورخ  جعفر حسيني آقابيگلو

د روستای آقابيگلو از توابع شهرستان نقده به دنيا آمد. پدرش مرحوم حاجي محم

 از ريش سفيدان محل و از اعضا هيئت امنای مسجد روستا بود. 

تحصيالت ابتدايي و راهنمايي را در همان محل گذرانيد و برای ادامه 

کند. تحصيل در دوره دبيرستان به مرکز آموزش کشاورزی مهاباد نقل مکان مي

 اتمام تحصيالت وی و دريافت ديپلم ايشان همزمان با وقوع پيروزی انقالب

شود. هر چند جعفر دوست داشت در يکي از نهادهای انقالبي اسالمي مي

داوطلبانه به خدمت  29/9/11خصوصاً سپاه پاسداران خدمت نمايد اما در 

به  «عجب شير»سربازی اعزام و بعد از گذراندن دوره آموزشي در پادگان 

گ آغاز رود. حدود ده ماه از خدمت وی نگذشته بود که جنتبريز مي «مراپُش»

شود. آقای حسيني با پيوستن به گروه جنگهای نامنظم تبريز)جانبازان( که مي

به جنوب  22/22/19نفر از برادران سپاه و ارتش بوددر مورخه  21متشکل از 

 شوند.اعزام و در مرکز فرماندهي جنوب در نخلستانهای شادگان مستقر مي

عي از نيروهای در يک توطئه از پيش ساخته توسط عمال بني صدر جم

نفر برای تصر  و پاکسازی خط  92فدائيان امام و گروه جانبازان به استعداد 

لجمن عراقيها از سمت دريا در محور آبادان و ماهشر اعزام شده و قرار مي شود 

بعد از عمليات آنها نيروهای پشتيباني و گردان زرهي شيراز به کمک آنها بشتابند 
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آقای حسيني از ناحيه کمر،  12/22/19بعد از عمليات که اين اتفاق روی نداده و 

 شوند . و برخي ديگر از دوستان وی نيز شهيد ميريه و دست راست مجروح 

صدر، برخي از نيروهای عمل کننده به اسارت در اثر خيانت عوامل بني

سال اسارت در مورخ  22دشمن درآمده و درنهايت بعد از تحمل حدود 

ايران بازگشته و به استخدام وزارت کشور درآمده و در  به آغوش ملت 19/1/19

طول خدمت خود تا اخذ مدرک کارشناسي ارشد در رشته علوم ارتباطات 

 رود. اجتماعي پيش مي

شود در های دوران اسارت و دردهای ناشي از جانبازی باعث ميناراحتي

 به افتخار بازنشستگي درآيد. 2/2/11تاريخ 
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  خالصو تیر  کشتن اسیر

 

به مرزهای « قادسيه دوم»مغرور از تجاوز به اصطالح  هابعثي 2219در سال 

رزمندگاني که با تني جراحت ديده  عراق،ميهن اسالمي بود. سربازان کاله قرمز 

کردند و به ديگر اسيران شهيد مي خالصآمدند را با شليک تير به اسارت در مي

 .ن سرنوشتي را خواهد داشت چني، گفتند هرکسي با ما همکاری نکندمي

اين جنايتکاران در استخبارات بغداد برای اينکه بتواند فرماندهان اسرا را  

شناسايي بکنند و با اين ترفندکه ما با پاسداران کاری نداريم و با ارتش جنگ 

خواهيم بدانيم ارتشي کيست؟ يکي از اسرا را جلو چشم همه جدا کنيم و ميمي

شليک يک تير کلت  احتي و بدون کوچکترين عاطفه انساني باکرده و او را به ر

حاال هر کسي که پاسدار « هاست.رنوشت ارتشيساين »کشته و بيان کردند : 

کردند و برای تفريح و ها مست مياست خود را معرفي نمايد و يا همانند يانکي

رساندند سر گرمي اسيری را نشانه گرفته و او را جلو چشم سايرين به شهادت مي

 بردند. و از اين جنايت خود لذت نيز مي

ها بخاطر سرکوب اعتراض اسيران به در اردوگاه موصل يک ، عراقي

وضعيت نا بسامان خود که چرا مسئولين عراقي حتي حقوق اوليه آنان را رعايت 

کنند ؟ به اردوگاه حمله کرده و اعالم کردند که شما اسيران به انبار اسلحه نمي

و اسيری به  هها را پس بدهيد . افراد را شناسايي کردد زديد بايد اسلحهدست بر

کردند تا اين برادر رشيد را هر روز شکنجه مي .نام يعقوب را بازداشت کردند

  اعترا  کند سالح را کجا مخفي کرده است!
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در صورتي که اين ادعای دروغين و ساختگي بعثيان برای سرکوب 

اين سردار رشيد اسالم را جلو چشم  آنهاناه بود . اسيران دست بسته و بي پ

 های يزيدی خود به شهادت رساندند. سايرين زير شکنجه

در ميدان رزم مجروح  در اوايل جنگ تحميلي درجه داری به نام عباس

کنند تير خالص بر سر او شود . وقتي که سربازان بعثي با وی برخورد ميمي

و به قول  که او به شهادت برسد ير چنين نبودروند . اما تقدشليک کرده و مي

-شيشه را در بغل سنگ نگه مي گر خداوند من آنست که من مي دانم»معرو  

تا بعد از ، آن رزمنده زنده بماند همشيت الهي بر اين امر رفته بود ک «دارد.

شاهدی بر جنايات صداميان شود. اين رفتارهای غير اخالقي و غير  ،آزادی

ها با دهد که آنها رزمندگان مجروح زيادی را در جبههمي  ان نشان انساني بعثي

 خود به شهادت رسانده اند . خالصشليک تيرهای 

 

 زنده به گور کردن اسرا
 

 با اکيپ وزير» مي گفت: به نام عباس محافظان شهيد تندگويان، يکي از

سربازان عراقي دانستيم که جاده آبادان در محاصره رفتيم و نمينفت به آبادان مي

است. ناگهان در مسير آبادان خود را در محاصره دشمن بعثي ديديم .آنها ما را 

دستگير کرده و در گودالي جمع کردند و مي خواستند با بولدوزر نظامي بر 

 :روی همه ما خاک بريزند و زنده بگور کنند. ناگهان شهيد تند گويان فرياد زد

 « .من وزير نفت هستم»

اند ، خيلي خوشحال هميدند وزير ايراني را اسير کردهثي وقتي فسربازان بع

 ما را به اسارت بردند.شدند و از عمل خويش منصر  شدند و 
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کرد: اهلل تعريف ميهمچنين يکي از پاسداران شهرستان شهريار به نام ماشا 

 .دادندمنظم را انجام مينا عملياتآنها در آغاز جنگ تحميلي ، بر عليه دشمن »

بعثي ها آنها را در گودالي  ،آيندمي   ای از آنها به اسارت در نگامي که عدهه

 ذَنْبٍ بِأَیِّ»جمع کرده و مي خواستند زنده بگور بکنند که ايشان سريعاً آيه 

 « شوند.خواند و بعثيان مزدور از کشتن آنها منصر  ميرا مي«2 قُتِلَت

 

 فلک کردن

 

ق آمدند،آنها در استخبارات با رژيم بعثي که منافقين فراری به عراهنگامي

دادند که چگونه از مي    ها آموزش همکاری تنگاتنگ داشتند. منافقين به بعثي

اسيران ايراني اطالعات بگيرند و چگونه آنها را شکنجه بکنند تاآثارش باقي 

 .و چگونه آنها را به فلک کشيده و حلق آويز کنند! نماند

گفتند در هنگام شکنجه به زير پاهای ها ميثياين وطن فروشان به بع 

بکوبند تا هنگام بازديد صليب سرخ آثار شکنجه باقي  1اسيران با کابل و سُنده

های اسيران مغوالن به آسايشگاه ها همانندعراقي نماند و قبل از ورود منافقين،

همانند اما بعد از آموزش منافقين، آنها  ،زدندکردند وآنها راکتک ميحمله مي

 ها ، اسيران را شکنجه مي کردند. ساواکي

را به فلک  ها اسيری به نام حيدرياد دارم که در اردوگاه رماديه عراقيه ب

کشيدند و آنقدر به زير پاهای نحيف و الغر او کوبيدند که او در زير شکنجه از 

                                                           
 9تکوير ،  - 2

 نوعي کابل يا شلنگ ضخيم - 1
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-هوش رفت و اين نوع شکنجه بر اعصاب و چشم اسيران تاثيرات منفي مي

 عراقي ها در استخبارات از اينگونه شکنجه استفاده مي کردند.  و معموالً گذاشت

 

 دوش آب سرد 

 

و به زير دوش آب  کردهرحم  بعثي در زمستان ، اسرا را لخت سربازان بي

کردند با لباس زير دوش بايستند و بردند و گاهي نيز اسيران را مجبور ميسرد مي

شد اسيری زير دوش آب سرد مي  يدند . گاهي کوبآنگاه با کابل به بدن اسرا مي

 کرد. تشنج مي

با کوچکترين بهانه ، اسير را « جمعه»، سرباز عراقي به نام  2در موصل يک

زد و اسير مجبور مي کرد به زير دوش آب سرد برود و سپس او را با کابل مي

 برد وملعون لذت مي« جمعه»اين حال  در .کشيدزير دوش آب سرد جيغ مي

 داد. های رکيک و غير اخالقي به اسير ميفحش

 

 باتون برقی 
 

 تازه وارد اردوگاه رماديه شده بوديم . تعدادی از ما 2219در اواخر اسفند 

در آن شب ديديم که دو نفر از . فرستادند 21که مجروح بوديم به آسايشگاه  را

د نکنزاری مي از شهرستان شهريار خيلي گريه و بود احمد شيکي نامکه اسيران 

 دهند و آنها از شدت درد به خود مي پيچند . مي ها بدن آنها را ماساژ و بچه

                                                           
 های نگهداری اسرايکي از کمپ - 2
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استخبارات  تازه از را اينها گفت:يکي  از اسيران پرسيدم چه شده است؟

-آنها را با شوک و باتون برقي شکنجه کرده !های بعثيساواکي. بغداد آورده اند

ها گاهي، شهيد سرگرد  ردو گاه، عراقيدر همان ا 12اند. همچنين در سال 

بردند . او را در راه پله های را جهت گرفتن اطالعات نظامي به بغداد مي 2اماني

مي  اردوگاه ديدم و به وی گفتم که آقای اماني چرا شما را زود، زود به بغداد

شهيد اماني گريه کرد و پهلوی خود را به من »برند و از شما چه مي خواهند؟ 

ن داد که از کينه دشمن کبود شده بود و آثار شکنجه بوضوح نمايان بود و نشا

داغ کنند تا اينکه اطالعات نظامي بگيرند ولي ها مرا شکنجه ميگفت بعثي

دشمن بعثي هيچ وقت « .آرزوی آن را بر دل پر کينه آنها خواهم گذاشت

نهايت در در  ونتوانست از اين سردار رشيد اسالم کوچکترين اطالعاتي بگيرد 

 اسارتگاه دشمن به افتخار شهادت نايل آمد. 

 

 ضرب و شتم 

 

ها دست يکي از عراقي .در بيمارستان بصره بستری بوديم 2219در دی ماه 

دست آن اسير از آرنج  اسرای مجروح را درست عمل جراحي نکردند و نهايتاً

کي از اسرا را ها به عمد چشم يعراقي  همچنين در بيمارستان ناصريه، .کج شد

 تخليه کرده بودند. 

                                                           
درحين  متذکر مي شود که شهيد اماني فرمانده گروه عملياتي نامنظم تبريز بود که درآبادان - 2

عمليات نظامي اسيرشده بودايشان از دست امام درجه دريافت کرده بوداو قبالً در پادگان سنندج 

 افتخار آفريده و قبل از ما اسير شده بود.
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در اردوگاه موصل ، چشم يکي از اسرای همداني زير  2211در سال 

سربازان بعثي هرگاه اسيری را  از حدقه در آمد. ،رحمضربات کابل بعثي های بي

و با ضربات پي درپي به گوش گفتند صا  بايستد کردند به او ميشکنجه مي

 .گوش اسيران پاره مي شد پرده تکوبيدند و بيشتر اوقاوی مي

 

 آمپول میکروب 
 

سرهنگ »افسر عراقي به نام  «رماديه»در اردوگاه  11يا  12در ايام محرم 

امسال هيچ کس » که مسلط به زبان فارسي و کردی بود به اسرا گفت:« محمودی

 «.حق عزاداری ندارد

حضرت ابا اين جلّاد ، برای اينکه اسيران در شب عاشورا مجلس عزاداری 

 2ميکروب cc 1 پا نکنند ، در عصر تاسوعا دستور داد به همه اسيران را بر هللعبدا

. آن شب اسيران به عشق امام حسين )ع( و به ياد مصائب فرزندان تزريق کنند

عليها اشک ماتم ريخته و نوحه سرايي کردند. اما فردای  اهلل سالمحضرت فاطمه 

کرد، يکي درد معده امانش از بدنش درد مي آن شب ، هر کدام از اسيران جايي

پيچيد و آن يکي قلبش از جا کنده داد و ديگری از درد کمر به خود مينمي

امان همه را  شد و باالخره ، تاثير ميکروب در بدن نحيف و الغر اسيران،مي

 بريده بود. 

                                                           
 خودشان مي گفتند که ميکروب تيفوئيد - 2
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 بی خوابی دادن 

 

ند و بدون دليل اگر شبي در خواب باشي و بطور ناگهان به شما حمله کن

ات را بهم بريزند و شما را زير ضربات کابل ، مشت و لگد بگيرند چه زندگي

شما را فرا  اضطرابدر آن موقع ، ترس و  حالتي به شما دست مي دهد؟ حتماً

، شما از ترس اينکه مبادا بر سرت بريزند شبهای بعد شوی.و شوکه مي گرفته

دهيد . حاال خود را از دست مي خواب خوشي نخواهي داشت و امنيت رواني

آيا آن فرد  ؟خورد کنند، چه مي شوداينطور بر تصوّر کن ، با کسي سالها

 اعصاب و روان درستي خواهد داشت؟ 

های ميزبانان اينگونه برخوردهای خشن ، يکي از کوچکترين پذيرايي

ای نبرد هعراقي از ميهمانان خود يعني اسرا بود. هرگاه رزمندگان اسالم در جبهه

شد . عاشورا بر پا مي ،های اسراشدند، در اردوگاهبر مزدوران صدام پيروز مي

کردند . خالي مي را بر سر اسرامزدوران بعثي تالفي شکست خود در جبهه 

ها همانند مغوالن، ناگهاني با کابل و سنده به اردو گاه حمله بعثي شبانگاهان،

يا کسي در خواب يا کسي مريض و کردند. برای آنها معني نداشت که آمي

مجروح است ؟ دليلي نداشت به مسايل اخالقي پای بند باشند. اسيران بهت زده و 

ايم که اينگونه مورد جور و نگران از آنها مي پرسيدند ما چه گناهي مرتکب شده

ساکت شو بي « »قُندره اُسکتْ :»جفای شما قرار گرفته ايم ؟ جواب مي دادند 

  .ساعت کمپ اسرا را به هم مي ريختند و يک« مقدار 
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 زندانی کردن اسرا در داخل کمپ 

 

کبوتر بال و پر شکسته را در قفس کردن جفاست ، بال و پر خونين وی را 

ها و ماهها نبستن نارواست . صيادان عراقي کبوتران زخمي و خسته را گاهي هفته

اسرا درست کرده های تاريک و نمناک که در داخل کمپ در سلولهای تنگ،

گرفتند . حقوق اوليه داشتند و اسير را در اسارت به اسارت مينگه مي ،بودند

انساني او را زير پا گذاشته و بي رحمانه باوی برخورد خشونت آميز مي کردند . 

چرا که فالن اسير باصدای بلند اذان داده است و يا اينکه چرا به سرباز عراقي 

اً ديده مي شد که عراقي ها به بهانه های واهي اسرا توجهي نکرده است ؟ و بعض

دند و در سلولهای مخو  زنداني کرمنتقل مي )استخبارات( را به ساواک بغداد

 کردند. مي

 

 تونل وحشت 

 

نفر از اسرا را در کمپ رماديه  212حدود  هاعراقي، 11در محرم سال 

روان اسرا به کمپ منتقل ساختند. شب هنگام،کا 1نموده و به موصل  انتخاب

کابل به دست روبه رو شدند. هر اسيری که از  سربازانناگهان با . موصل رسيد

ماشين پياده مي شد ، با کابل ، مشت و لگد بر اندام نحيف و تن خسته او يورش 

 .مي بردند

واحسينا و يا امام زمان )عج( همه جا را فرا گرفته بود . اسير در و ناله آه 

جالّد در پي شکار بود . غوغايي بر پا شده بود . بعد از پذيرايي پي پناه و صياد 

« نايب ضابط احمد»درجه داری به نام  .مفصل، همه اسيران را به صف کردند
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شما افسر و سربازان » با اظهار ادعای دروغين « اينجا نينواست نه رماديه» گفت :

بر سر  ي از مزدورانيک دانستند.ما را مستحق مجازات مي ،«يداهما را کتک زد

گفت  به امام )ره( اهانت کن کوبيد و به وی ميبه نام احمدی با کابل مي یاسير

امان جالد . اين دالور مرد اسير در زير ضربات بيکرداو را تهديد به مرگ ميو 

بعثي نه تنها به امام و مقتدايش هيچ توهيني نکرد بلکه از آن حضرت حمايت نيز 

دستور حمله صادر  روبرو شدند، با مقاومت سربازان امام )ره(وقتي  آنهانمود. 

اسيران  .. خون از سر و صورت اسرا جاری و کف زمين را رنگين کردکردند

دادند ولي آنها آرام کردند و آنها را به حضرت محمد )ص( قسم ميالتماس مي

 اسيران زخم نصف شب بود همه را به طر  زندان کمپ بردند،  .گرفتندمين

 اين بار با تونل گرگان درنده که به صورت زيگ زاگ ايستاده بودند، ديده،

ها هرچه توان داشتند با عراقي .کندبايست از تونل عبور روبرو شدند. هرکسي مي

ساعت دو نصف  کابل ، لگد و مشت بر تن خسته اسيران مي کوبيدند،آن شب تا

 شب همه را شکنجه کردند و خود خسته شده و رفتند .

 ،پيچيدند و هرکسيصبح شد، اسيران از درد زخم های بدن برخود مي

بريده بود ، باز قيافه نحس دوزخيان پيدا شد. همه اسيران با را زخمي امانش 

هر پنج اسير بايد با » :ف ايستادند، رئيس آنها دستور داددلهره و اضطراب به ص

با تيغ ديگری  اين بارزخمي  هایسر« .يک تيغ سرهای همديگر را بتراشند

ها بر سربازان امام )ره( کردند با اين شکنجهها فکر مي. عراقيزخمي مي شد

پيروز شدند اما غافل از اينکه چنين شکنجه هايي هيچ گونه تاثيری در آنها 

 نداشت . 
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  ریختن مواد میکرب زا به غذا

 

ت اسيران خسته و رنجور در بند جالدان بعثي مجبور بودند در قفس اسار

تصور مي کنيد يک  هم چه نوع غذايي ، حتماً غذا قناعت کنند آن يبه اندک

ش پوستهای اپرس چلو کباب يا چلو خورشت و ... نه ، غذايي که در خورشت

خشکيده بادمجان شناور و گوشت يخ زده ، قرن چندمي اروپا و ... عرض اندام 

ونهای کپک زده مي کرد که دندان اسير تاب جويدن آن را نداشت ، نانش سم

 هم به مقدار نا کافي. آن

زدند. با اين کيفيت عالي غذا ، يزيدان بعثي به جيره غذايي دستبرد نيز مي 

کرد و بعد از اينکه اسرا غذا را مي سرهنگ محمودی به داخل غذای اسرا ادرار

 .شما ادرار مرا خورده ايد   با ريشخند مي گفت: به آنها کردندصر  مي

  

 زمایشهای روانشناختی انجام آ 

 

او  اين سخن اعترافات يکي از فرستادگان صليب سرخ به کمپ اسراست. 

هر وقت ما از کمپ های اسرای عراقي در ايران بازديد مي کنيم، مي » :مي گفت

بينيم که تعدادی از اسيران عراقي با وجود امنيت ، آرامش و رفاه در کمپ، 

ز دلهره و اضطراب رنج مي برند و جهت افسرده هستند و هميشه اين اسيران ا

های اسرای درمان به ما مراجعه مي کنند. ولي بر عکس هر وقت ما از کمپ

کنيم که اسيران با نشاط ، شاداب و ايراني در عراق بازديد مي کنيم مشاهده مي

خيلي فعال در يادگيری زبانهای خارجي بوده و به آينده خيلي اميدوار هستند. ما 
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داديم ولي تن دليل ،تست های روانشناختي را بر روی اسرا انجام ميبرای ياف

 .« گرفتيم پاسخ مورد نظر را نمي

ياد آور مي شود که بعضي از عوامل صليب سرخ با رژيم بعثي همکاری 

تنگاتنگي داشتند که آنها از طريق انجام آزمايشات مذکور سعي داشتند به نقاط 

سئولين عراقي منتقل نمايند تا اينکه مسئولين ضعف اسرا پي برده و آن را به م

کمپ بر اسرا فشار روحي و رواني آورده و آنها را از عقايد و وفاداری شان 

 نسبت به امام )ره( و انقالب اسالمي دلسرد نمايند . 

 

 شناسایی رهبران و فعالین 

 

در اکثر کمپ ها برادران روحاني در خصوص مسايل فرهنگي و ديني و 

عنوان مترجم و ديگر فعاليت ها در خدمت اسيران بودند. اين ه ادران نيز بساير بر

ايثار خادمان در اسارت باعث هماهنگي ، وحدت رويه و انسجام در کمپ ها مي 

کرد. های دشمن خناس را خنثي ميشد و توجه به اين رويکرد ، نقشه ها و توطئه

هماهنگي داشته و در زندگي  خواستند اسيران انسجام ونمي هااز آنجائيکه بعثي

اسارتي جامعه پر نشاطي را تجربه نمايند ، هميشه با عوامل جاسوسي خود تالش 

مي نمودند با شناسايي رهبران و فعالين و خارج ساختن آنها از کمپ ها در ميان 

اسرا تفرقه و نفاق ايجاد نمايند. بعثي ها در کمپ رماديه قديم ، برادر روحاني آقا 

ای از برادران فعال را شناسايي کرده و آنها را برای شکنجه به عدهسهراب و 

 .استخبارات بغداد بردند

ها اين عزيزان را در دادگاه نظامي فرمايشي محکوم به اعدام کردند بعثي 

و دادگاه فرمايشي با دفاعيات آتشين دالور مردان شيردل مواجه شده عقب 
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شما را عفو کرده  )صدام(رئيس قاعد»ه کبا بيان اين ادعای پوچ  نشيني کرده و

اين سرداران را برای مدتي در آسايشگاه مخصوص تحت تدابير و شرايط  ،«است

خاصي زنداني کردند و نهايتاً آنها را به کمپ ديگری منتقل نمودند. همچنين ، 

زنداني کرده و به کمپ ديگری وی را مدتي و را شناسايي  2بعثي ها برادر حميد

ای از عده 1بعثي ها در کمپ موصل 11و  11ند. در طي سالهای منتقل ساخت

و اکبر فرهودی که  1رهبران و فعاالن اسرا از جمله سيد آزادگان مرحوم ابوترابي

از فرماندهان تبريز بود را شناسايي کرده و به کمپ خاص منتقل نمودند و 

ا بود،در تقريباً گلچيني از ساير کمپ ه 2همچنين از آنجايي که کمپ موصل 

های مدون و دقيق يک ريزیرهبران اسرا توانسته بودند با برنامه ،اين کمپ

سربازان بعثي با ديدن نشاط ، شادابي و زندگي  زندگي پر نشاطي بوجود بياورند.

پرشور و شعور در کمپ را بر نمي تابيدند و لذا از اين رويکرد خيلي ناراحت و 

و ايجاد نفاق در ميان اسرا بودند و بطور  عصباني بودند و هميشه در فکر توطئه

بردند . روزی يکي از مداوم عده ای را شناسايي و به کمپ ديگری مي

جاسوسان به عراقي ها گفته بوده اصغر آقا که روحاني وارسته و متدين و به 

ت، آنها باور اندامي بود رهبر و فرمانده اسراس لحاظ جسمي فردی ضعيف و الغر

که دالور مرد و قوی  هللفته بودند اگر شما مي گفتيد حمدانکرده بودند وگ

کرديم . اما متاسفانه، بعد از مدتي هيکل بود رهبر و فرمانده اسراست قبول مي

اصغر آقا شناسايي شد و عراقي ها وی را به کمپ تکريت منتقل کردند. بعثي ها 

سرخ نيز،  عالوه بر استفاده از جاسوسان خود، از طريق عوامل وابسته صليب

رهبران اسرا را شناسايي و آنها را به کمپ خاص منتقل مي نمودند . اين روند 

                                                           
 يکي از فرماندهان سپاه همدان که نقش مؤثری در فعاليت های مذهبي داشت. - 2

 سال با هم بوديم. 1نزديک  1و  1ان در استخبارات بغداد آشنا شده و در موصل من با ايش - 1
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نفر از اسرای فعال ،چندين ماه  21کثيف تا آزادی اسرا ادامه داشت ، بطوريکه 

بعد از آزادی اسرا، با تالش ديپلماسي دولت کريمه اسالمي ايران آزاد شده و به 

 ميهن اسالمي بازگشتند . 

 

 ار شایعات انتش

 

ناگهان راديو رژيم بعثي با بودند که اسرا در خواب  ،نصف شبيک بار 

اعالم کرد. اسرا بهت زده از خواب پريدند، را پخش مارش نظامي خبری فوری 

گذشت ، خدايا در ايران اسالمي چه شده است؟ راديو رژيم ثانيه ها به سختي مي

ر دفتر حزب جمهوری اسالمي بعثي با پخش ترانه های مبتذل فارسي ، انفجا

ايران و شهادت بهترين ياران امام را با شيوه تبليغي استکباری خود بيان نموده و 

شب سختي  ،آن شب« رژيم آخوندی ايران سرنگون شد»در ضمن اعالم کرد 

نگران و مصيبت زده و گريان در غم شهادت  ،شبي با دلهره و اضطراب .بود

 .شدصبح بهترين ياران امام )ره( 

بار نيز دشمن بعثي از طريق عوامل نفوذی اين شايعه را در بين اسرا  اين

اسرای وفادار به امام )ره( و انقالب اسالمي شناسايي شده و در » :منتشر کرد

اما بي خبران و غفلت زدگان بعثي، همچون « صورت مقاومت اعدام خواهند شد.

ينکه ياران دل شکسته امام )ره( کرم ابريشم تنها پيله خود را مي ديدند غافل از ا

با اين جعليات صبر و تحمل خويش را از دست نخواهند داد و غافل از اينکه 

انقالب اسالمي ايران به رهبری امام )ره( بر خاسته از غيرت ديني مردم بوده و 

کشتي انقالب با چنين طوفانها به گل ننشسته و سالمت به ساحل نجات خواهد 

 رسيد.
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ان جبهه باطل با ديوار آهنين و پوالدين رزمندگان اسالم هرگاه سرباز

راديو رژيم بعثي با پخش گزارش های  ،خوردندروبروشده ، شکست مي

صداميان چنين و چنان کرده و پيروز شده »دروغين از جبهه ها، اعالم مي کرد 

شهر توسط رژيم بعثي ، سربازان رمياد آور مي شود که بعد از اشغال خ«  .اند

ي در و ديوار کمپ را با تصاوير تانک ها و نفربرهای زرهي خود در خرمشهر بعث

          شهر را جزو افتخارات خود رمپر کرده بودند و با ناميدن شهر محمره اشغال خ

جهت آزاد را عمليات بيت المقدس  2212دانستنداما سپاه اسالم در سال مي

ديو رژيم بعثي پي در پي خاک مقدس وطن آغاز کرد. رااز سازی اين قطعه 

کرد و سعي داشت با اين ترفند روحيه اسرا را تضعيف اخبار پيروزی را پخش مي

کند اما با رشادتهای رزمندگان اسالم خرمشهر به آغوش وطن بازگشت و 

آوری کردند. دشمن سربازان بعثي با شرمندگي تمام تصاوير را از کمپ جمع

نفوذی و کمپاني های تبليغاتي استکباری  خناس با پخش جعليات از طريق عوامل

برداری سياسي کرده و آنان را نسبت به امام )ره( و تالش مي کرد از اسرا بهره

انقالب اسالمي دلسرد نمايد . خوشبختانه هيچگاه نتوانست به نيت شيطاني 

 خويش جامه عمل بپوشاند . 

 

 ها قطع مکرر آب، برق و پر نگهداشتن توالت

 

ات و نشاط اجتماعي است و هرجا آب جاريست زندگي آب مايه حي

جريان دارد . در اسارتگاههای يزيديان زمان ، اعقاب آنها در صحرای کربال آب 

را بر روی اهل بيت امام حسين )ع( بستند و اينان نيز آب را بر روی ياران امام 

ها را به تسليم های غير انساني و غير اخالقي آنبستند تا شايد با اين ترفند)ره( مي
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-وا دارند . در کمپ رماديه بارها ديده مي شود در چله تابستان آب راقطع مي

-ها ميشکم خود را به روی موزاييک ،کردند و اسيران  برای رفع تشنگي

چسباندند تا عطش بر آنها  غلبه  نکند و در ساير کمپ ها نيز بستن آب يکي از 

های ل، صداميان آب شرب رابه بهانهابزارهای شکنجه اسرا بود. در کمپ موص

آوردند و وانمود واهي قطع مي کردند و از آنطر  با تانکر آب گل آلود مي

 کردند که خودشان نيز آب ندارند. مي

-نعمت برق نيز سرنوشت آب را داشت ، عراقي ها مکرراً برق را قطع مي

 « .کشديمصر  برق زياد است و کنتورها نم»کردند و اظهار مي نمودند : 

ها برای خود داستاني داشت. سربازان بهداشت نيز، در کمپوضعيت 

 21عقده ای عراقي لوله های فاضالب را مي بستند ، توالت ها پر مي شد، اسرا 

صبح که  1ساعت نمي توانستند در داخل آسايشگاه رفع حاجت نمايند . ساعت 

ني تشکيل مي دادند درب ها باز مي شد اسرا در جلوی توالت ها صف های طوال

دقيقه طول مي کشيد تا نوبت شان برسد . آنها با توالت های پر از  11. حدوداً 

کثافت روبرو مي شده و مجبور مي شدند از آنها استفاده کنند. اسرا به خاطر 

اکنون نيز، آزادگان بعد از  تحمل بيش از حد، ناراحتي روده پيدا مي کردند.

و پر مشقت ، هنوز ناراحتي های گوارشي و روده  گذشت سالها از آن ايام تلخ

 ای دارند . 

 

 ها های صوتی در داخل آسایشگاهپخش پارازیت

 

ها چندين بلندگو ، بعثي ها در فضای کوچک آسايشگاهدر کمپ رماديه

کردند، استراحت مي نصب کرده بودند در ساعاتي که اسرا در آسايشگاه
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کردند های فارسي و عربي مبتذل پخش ميانهها راديو را روشن کرده ،ترعراقي

طوری که دو نفر صدای  پيچيد،ها ميو اکوی صدا در فضای کوچک اتاق

سختي مي شنيدند و بعضاً نيز، با پخش پارازيت های صوتي ه همديگر را ب

 مزاحمت ايجاد مي نمودند . 

 در کمپ موصل نيز عراقي ها عالوه بر پخش ترانه های مبتذل و پارازيت

های صوتي در داخل آسايشگاهها تلويزيون گذاشته و اسرا را مجبور به تماشای 

آن مي نمودند سربازان بعثي در طول سالهای تلخ اسارت از اين شکنجه نرم در 

کردند که آنها برای اوقات سر گرمي مي   کردند و تبليغات کمپ ها استفاده مي

اند. در ها نصب کرده امکانات صوتي و تصويری در کمپ ،و فراغت اسرا

-های روحي و رواني ايجاد ميحاليکه با استمرار اين ترفند شيطاني ناراحتي

-ناراحتي از آزادی ، هم اکنون نيز از  بطوريکه اسرا بعد ازگذشت سالها ،کردند

 های اعصاب و روان رنج مي برند. 

 

 ها نامه دردست بردن 

 

ه عزت در ميهن اسالمي از زمانيکه منافقين ذلت در خاک دشمن را ب

برگزيدند ، صداميان نيز در جهت شکوفايي نفاق و امراض دروني آنها ، منزلت 

اجتماعي کثيفي را به آنان اعطا کردند تا در زندگي ننگين خويش در خاک 

دشمن وفاداری خود را ثابت نمايند . از اين رو منافقين در اتاق سانسور 

صليب سرخ تنها کانال ارتباطي اسرا با های استخبارات مستقر شدند . نامه

های اسرا به نيات و مقاصد کثيف هايشان بود، منافقين با مميزی نامهخانواده

به محتوای نامه ها مي  اطالعات دروغين را آنها. کردنداربابشان کمک مي
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افزودند و گاهي مانع وصول نامه ها مي شدند. بعضاً ديده مي شد اسرا ماههاست 

اند ، منافقين با وجود اعمال شديد سانسور با آگاهي از فت نکردهنامه دريا

محتوای نامه ها در نامه يکي نوشتند همسرت با برادرت ازدواج کرده و بدروغ 

فراری شده و يا اينکه پدر و  اضافه مي کردند فرزندت بخاطر مخالفت با جنگ

اني هستند . مادرت و ساير اقوام بخاطر مخالفت با رژيم دستگير شده و زند

همچنين منافقين شايعات جعلي در باره حاکميت جمهوری اسالمي به نامه های 

اسرا مي افزودند . اين پليدان با ترفند های ارتباطي در نظر داشتند روابط عاطفي 

اسرا را با امام )ره( و انقالب اسالمي کم رنگ نموده و ديدگاههای منفي در 

ستر سازيهای کاذب در نظر داشتند به مقاصد و آنان بوجود بياورند . آنها با ب

نيات پليد و شيطاني خود جامه عمل بپوشانند و در تبادل اسرا مانع بازگشت اسرا 

سفانه در اين نقشه شيطاني منافقين، صليب سرخ نيز أبه ميهن اسالمي شوند . مت

ل نفاق را مي نوشتند و عوام شوم )پيس( تئاتر طرحهمکاری مي کرد . منافقين 

طريق  به نمايش درآوردن آن ازبا  بعثي صليب سرخ نيزصحنه آرايي کرده و

توطئه چيني مي کردند. البته تمامي برنامه تئاتر شوم ، با شناخت اسرا و  اسرا

وفاداری آنها به انقالب اسالمي و عشق به ميهن اسالمي يکي پس از ديگری 

 ايشنامه خود را اجرا کنند .گرديد و لذا منافقين هيچ وقت نتوانستند نمخنثي مي

  

 تفتیش روزانه 

 

اسرا حق » :   در کنوانسيونهای بين المللي صليب سرخ چنين قيد شده است

دارند در زندگي اسارتي خود ،آرامش و امنيت رواني داشته و با حداقل ها به 

اما متاسفانه سربازان  «مسائل و مشکالت روزمره خويش سرو سامان بدهند.
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توجه به مفاد کنوانسيون ها ، هر روز و هر شب به آسايشگاهها  عراقي بدون

بردند و به بهانه های واهي وسايل شخصي اسرا را بهم مي ريختند هجوم مي

کردند. اتاقهای اسيران همانند ميدان جنگ مي م مخلوط ميه وهمه چيز را به

ردند و نان شد که تازه بمباران شده است . بعثي ها شکر را با تايد مخلوط مي ک

و ساير وسايل را زير پا له مي کردند که ديگر قابل استفاده نباشد . آب را برروی  

شکر و تايد مي ريختند و لباسها را پاره پاره ميکردند و نامه ها و عکسهای اسرا 

 را پاره کرده و بعضاً وسايل شخصي اسرا را با خود به يغما مي بردند . 

ودشان ظفرمندانه( آسايشگاه را ترک مي با بي شرمي کامل )به گفته خ

کشيد تا اسرا بتوانند وسايل شخصي خود ساعت طول مي 1الي  2کردند . گاهي 

و ساماني بدهند و اين هرج و مرج  را پيدا کرده و به آسايشگاه جنگ زده سر

 عراقي ها تا پايان اسارت ادامه داشت . 

 

 چمباتمه 

 

سربازان را تنبيه بدني کنند به آنها  خواهنددر پادگانهای نظامي وقتي مي

دستور مي دهند چمباتمه راه رفته و يا بپرند و استمرار اين نوع حرکت فشار 

بدن را از کار مي اندازد . در  زيادی را بر ماهيچه های پا و گردن وارد و کالً

کمپ های اسيران نيز ، سربازان بعثي با استفاده از تجارب نظامي خود اسرا را 

ر مي کردند ساعتها بصورت چمباتمه و سربه پايين بنشينند و اگر چنانچه مجبو

بنشين «»اُقعد و قشمر» کسي تکان مي خورد با کابل بر سر وی کوبيده و با 

به پا شده و اندکي بنشيند .  دادند ، هيچ کس حق نداشت پاجوابش مي« ،ناچيز

ا ناراحتي سر و گردن و سالها اين نوع تنبيه در کمپ ها ادامه داشت و اکثر اسر
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اسرا  برخي ازگرفتند . هم اکنون نيز بعد از گذشت سالها از آزادی مي ماهيچه پا 

 واريس پا و آرتروز گردن دارند . 

 

 خائنین فراری 

 

خاک دشمن پل سبز فراريان و خائنين به اروپا بود . رسانه های  ايامي چند

تنها راه رسيدن به »ي کردند که غربي با تبليغات کاذب به غفلت زدگان القاء م

با اين ترفند بي خبران به خاک «  .اروپا و آمريکا عبور از پل سبز عراق است

دشمن آمده و گرفتار مي شدند و ديگر راه نجاتي نبود و بايد تن به ذلت مي 

برای را دادند. بعثي ها نيز از اين فرصت طاليي استفاده کرده ، اين خائنين 

های اسرا مي آوردند . تا اينکه از ذلت آنها استفاده کرده و سخنراني به کمپ 

به مقاصد شومشان برسند . اين سراب ديدگان نيز، برای رفع تشنگي ذلت بار 

خويش ، با ارائه اطالعات غلط و دروغين از ميهن اسالمي سعي مي کردند با 

د. در کمپ خوش خدمتي به اربابشان اسرا را نسبت به انقالب اسالمي بدبين نماين

بوديم ، ناگهان عراقي ها صوت زدند و دستور دادند، همه جلوی  1موصل 

 آسايشگاه ها به صف بايستند . 

با اسکورت سربازان دشمن وارد کمپ شد  حالي ال روحاني و شيخ معلوم

زدند شيطان ، شيطان ، اما او با کمال بي شرمي از کمپ بازديد  همه اسرا فرياد

د که مرحوم ابوترابي نيز در اين کمپ هستند ، او مي کرد و فهميده بو

درخواست مالقات کرده ولي سيد آزادگان کجا و اين خائن کجا؟ مرحوم 

ابوترابي سريع به حمام رفته و اسرا به مأمور عراقي پيام دادند، مرحوم ابوترابي در 
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را خود حمام هستند . شيخ خائن تکليف خود را فهميد و جواب درخواست 

   .گرفت

همچنين روزی يک فرماندار فراری را به کمپ آوردند و اسرا را مجبور 

او ابتدا وابستگي خود را به منافقين . کردند به سخنان بي اساس وی گوش دهند

گفت که در ايران گراني مي       اظهار نموده و خود را مبارز ناميد و به دروغ 

اره کنند و مردم از جنگ اقتصادی است و مردم نمي توانند زندگي خود را اد

متنفرند و از مسئولين نظام بدبين  هستند . اسرای دالور همانجا پاسخ جعليات وی 

را داده و با کمال شجاعت به وی گفتند، هرگز اخبار خائنين را تصديق نخواهند 

 .کرد

ابتدا عراقي ها  هلل است.روز ديگری شيخي را آوردند که مدعي بود آيت ا

حياط کمپ جمع کردند تا شيخ خائن سخنراني نمايد . او با بي همه اسرا را در 

شرمي به امام )ره( اهانت کرده و نسبت ناروا به حضرت دادند، اما شيردالن  فوراً 

با کمال شجاعت با صدای بلند با فرستادن سه صلوات پاسخ دندان شکني به آن 

ه با احترام نام شريف  مزدور دادند . ياران دالور امام )ره( وی را مجبور کردند ک

 .امام )ره( را بر زبان جاری کند

روز ديگری خائني به اصطالح روشنفکر و دانشگاهي را به کمپ آوردند 

و آن خائن با بکار بردن واژگان دانشگاهي مي خواست به اسرا سخنان ناروای 

مبارز و  برای:»خويش را القاء کند، اسير دالوری بلند شد و به وی خطاب کرد 

مردن در خاک وطن صد برابر بهتر از ذلت در خاک دشمن است و  ،وشنفکر ر

اسرای دالور با تکبير اين سخنان را تاييد کرده  «.تو مزدور و وطن فروش هستي

به آن خائن مزدور حمله ور شدند. عراقي ها وقتي که وضع را خطرناک ديدند  و

ند . اين ترفندهای هايشان بروسريع سوت کشيدند که همه اسرا به آسايشگاه
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خائنين ادامه داشت تا اينکه يکي از سر کردگان خائنين به يکي از کمپ ها مي 

حضور خودش بتواند بر ياران امام )ره( تاثير بگذارد اما دالور مردان  اآيد تا ب

بدرقه « خائن برگرد» شعارهای کوبنده، با مأيوس ساخته وهم  را او اين بار نيز

م دشمن به اين نتيجه رسيد که با چنين توطئه های سر انجا اش مي کنند.

رنگارنگ هرگز نمي تواند بر صفهای آهنين ياران امام )ره( کوچکترين رخنه 

ای بنمايد و لذا تصميم گرفتند جهت حفظ آرامش کمپ ها، ديگر خائنين را به 

 کمپ ها نياورند.

  

 ممنوع فعالیت جمعی

  

متناسب  یبا ديگران ، الگوهای رفتارانسان از طريق رابطه متقابل اجتماعي 

تواند با موانع اجتماعي را مي آموزد و با آشنايي به حقوق، وظايف و تعهدات مي

مقابله نمايد. وجود ارتباط يا تماس افراد يک جمع، گسيختگي را از بين برده و 

کند که افراد آن جمع از طريق به رشد عواطف و احساسات کمک شاياني مي

اعتقادات ، گرايشها ، ارزشها، هنجارها و عادت و فرهنگ خويش را  اين فرآيند

نمايند. اسرا نيز، در کمپ ها با عمل به آموزه های ديني خود سعي در مي حفظ

بر پايي فعاليت های جمعي را داشته تا از اين طريق بتوانند به مسايل  مشکالت و 

در تالش بود که مانع  دشمن بعثي ،در مقابل .معضالت دوران اسارت فائق آيند

نشاط اجتماعي اسرا شده و آنها را به عزلت و انزوا طلبي سوق دهد که در 

صورت دستيابي به اين هد  شوم ،از اسرا عنصری منفعل ساخته و رفتارهای 

انقالبي آنها را تعديل نمايد و در آينده بتواند با تبليغات مسموم خود آنان را 

که نظام اسالمي نسبت به کرده و چنين القا کند نسبت به نظام اسالمي بد بين 
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ها در اين راستا بر پايي هر گونه  تفاوت است. لذا بعثيسرنوشت اسرا بي

اجتماعات از قبيل نماز جماعت ، قرائت جمعي قرآن کريم ، ادعيه و توسالت به 

ائمه معصومين )ع( در کمپ ها را ممنوع کرده بودند و با هر گونه نشاط 

سرا مخالفت نموده  و  با  آن  برخورد خشن مي کردند. هر گونه اجتماعي ا

تحرک و پويايي اسرا را تحرک نظامي تلقي کرده و دست به شناسايي فعالين 

 «اهنا اساره ال ايران،الجماعه ممنوع » اسرا مي زدند و بارها اعالم مي کردند 

-رپايي فعاليتو مدعي مي شدند با ب« مجمع ممنوع اينجا اسارت است نه ايران»

های جمعي ، شما بر عليه قوانين ما توطئه مي کنيد در صورتي که اينگونه 

 ها تنها در جهت نشاط اجتماعي اسرا و مبارزه با انزوا طلبي بود. فعاليت

 

 تراکم جمعیت آسایشگاه ها

  

نفر را  12الي  22 متری 21در استخبارات بغداد، عراقي ها در يک اتاق 

اسرا  ضای کوچک جا برای نفس کشيدن نبود.در اين ف .دکردننگهداری مي

شبها بصورت نشسته مي خوابيدند و شپش از سر و کول اسرا باال مي رفت و 

انسان به راحتي يگان رژه شپش ها بر روی اندام نحيف و زخمي اسرا را مشاهده 

 مي کرد. 

 1/1در کمپ رماديه نيز تراکم جمعيت آنقدر زياد بود که به هر اسيری 

کاشي جا مي رسيد . در آن کمپ عراقي تمامي پنجره ها را با بلوک مسدود 

کرده بودند که در طي شبانه روز اسرا به سختي نفس مي کشيدند . اکثر اسرا 

رنگ شان زرد شده بود . اسرا هميشه از اين وضع بد آسايشگاه به صليب سرخ 
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اری از بلوک پنجره ها را شکايت مي کردند و نهايتاً بعد از يکسال توانستند مقد

 بر دارند . 

الي 212کمپ های موصل نيز سرنوشت کمپ رماديه را داشت . عراقي ها 

نفر را در يک آسايشگاه جا مي دادند که تراکم جمعيت باعث آلودگي  122

هوای داخل مي شد و باتوجه به اينکه توالتهای پيتي در داخل آسايشگاه وجود 

 باعث تنگي نفس اسرا مي شد .داشت در شبها ،کثيفي هوا 

 

 تحقیر شخصیت

  

در کمپ رماديه ، در اوايل اسارت عراقي ها اسرا را در محوطه اردوگاه 

جمع مي کردند و مسئولين عراقي سخنراني و تبليغ مي نمودند. روزی وزير 

ابتدا با ژست روشنفکری از مواضع انقالبي حضرت امام )ره(  .فرهنگ عراق آمد

به  ،حضرت را جنگ طلب معرفي نمود و در ادامه اراجيف خودانتقاد کرد و 

سه صلوات  فوراً اسرا با آوردن نام مبارک امام )ره(امام )ره( اهانت نمود. 

وزير بي فرهنگ عصباني شد و مجدداً به امام )ره( اهانت نمود . باز  فرستادند.

روغ پردازی اسرا با سه صلوات به ياوه گوئي وی پاسخ دادند . وی در ادامه د

هرکسي به ما يک سيلي بزند ما سريعاً به او دو سيلي مي »خود مدعي شد که 

شما » با صدای بلند و رسا گفت : اسيری به نام سهراب که روحاني بود« زنيم 

وزير « .سيلي نزديد چرا به او دو اعراب، وقتي که اسرائيل به شما يک سيلي زد

ور عاجز ماند و به حاشيه گوئي بي فرهنگ بعثي از پاسخ به آن اسير دال

پرداخت. سر دمداران رژيم بعثي عقده حقارت خود و شکست در جبهه های 

نبرد را با توهين به امام )ره( و مسئولين جمهوری اسالمي ايران بر سر اسرا خالي 
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مي کردند . اما ياران در بند امام )ره( هرگز چنين اجازه ای را به آنها نمي دادند . 

ثي ها به اسيری گفتند به امام )ره( اهانت کند و او امتناع ورزيد روزی بع

آن  وليسربازان بعثي با مشت چندين دندان وی را در دهانش خورد کردند »

 .«اسير دالور و سرباز وفادار امام )ره( مقاومت نمود 

بعثي ها افراد خود فروخته را برای تبليغ به کمپ ها مي آوردند آنان نيز با 

کردند ولي شيردالن مي   های خود به مسئولين نظام اسالمي اهانت ردازیدروغ پ

شکني مي دادند. هر با تمام ترفند های آنها مقابله کرده و پاسخ دندان ،در بند

وقت بعثي ها با صف پوالدين و اراده های آهنين اسرا مواجه مي شدند با زدن بر 

بردن کلمات سخيفي همچون  صورت اسرا و تف انداختن به روی آنها با بکار

     بر زمين  توهين مي کردند و گاهي اسرا را« لب،مسخره،سگکقندره،قشمر ،»

خواباندند و با کفش سر وی را فشار مي دادند و همچنين به اسير دستور مي مي

دادند تا کفش شان را بليسد و پاک کند. سربازان بعثي برای تفريح به اسير مي 

را در بياورد و آنها بخندند و يا اينکه اسرا را مجوس  گفتند صدای سگ و ...

خطاب مي کردند و مدعي مي شدند که شما ايرانيان مسلمان نيستيد و ريختن 

 خون شما مباح است .

  

 بهداشت و درمان 

 

در اوايل اسارت ، از درمان اسرا در کمپ ها خبری نبود. دندانپزشک 

کشيد. روزی وی در مي اسرا را  عراقي مست مي کرد و در حالت مستي دندان

حالت مستي دندان سالم يکي از اسرا را کشيد و هرگاه اسيری اعتراض مي کرد 

با مشت و لگد آن دکتر مست روبرو مي شد . اکثر اسرا در اثر نبود بهداشت 
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عراقي ها برای رفع اين  معمولي وحتي اسهال خوني مي گرفتند. ،محيط اسهال

الشي نمي کردند  مسئولين عراقي تنها در مواقع خيلي مريضي مسری هيچ گونه ت

-مي    حاد و اضطراری اسرا را دست و چشم بسته به بيمارستان مرکزی انتقال 

دادند و آنها را با انواع دشنام ها و اهانت ها مداوا مي کردند . اسرا آزمايشگاه 

ها يک نوع دکترهای بي تجربه عراقي شده بودند . آنها برای هر نوع مريضي تن

و مسکن تجويز مي کردند . روزی در کمپ رماديه دندان يکي از اسرا  دارو

شديداً درد مي کرد وی به دکتر مراجعه کرد در آن هنگام دکتر را مست ديد و 

 از کشيدن دندان پوسيده، منصر  گرديد. 

اسيری داوطلب شد که دندان وی را با سيم خاردار عصب کشي کند او 

در اثر تکرار دندان وی را مي سوزاند و نهايتاً  داغ مي کرد و سيم خاردار را

سوختگي لب وی نيز سوخت . اما اسرا چاره ای ديگر نداشتند . اسرا در کمپ 

موصل ، پوسيدگي دندان را با سيم خاردار پاک کرده و با زر ورق سيگار پر مي 

 ،عد از آزادیکردند که اين کار اسرا با هيچ نوع علم پزشکي سازگار نبود . ب

به دندانپزشک نشان داديم که را ن دندانهای پر شده با زر ورق سيگار آيکي از 

باور نکرد. اسرا در کمپ موصل با ابزار و آالت سنتي در حمام و توالت و ... 

دندانهای اسرای مريض را مي کشيدند . روزی يکي از اسرا دندان خود را با نخ 

ها اً دندانهای اسرا به خونريزی افتاده و لثهبه درب بست و آنرا کشيد . اکثر

  شدند.کالً بي دندان مي شد و بعضي  نيز پيوره گرفته وچرکي مي

اسرا اکثراً از وضع بد درماني کمپ ها  به نمايندگان صليب سرخ شکايت 

)درجه دار آباداني( با « خِدر»مي کردند . بياد دارم در کمپ موصل مرحوم 

ها از دنيا رفت و اسيری نيز با اسهال خوني دار فاني را قرص اشتباهي عراقي 

وداع گفت . اين خاطره ها تنها جزئي از اعمال ناشايست و غير انساني مسئولين 
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رژيم بعثي با اسراست . همچنين عراقي ها در بيمارستان ناصريه چشم اسير را 

نساني بدون دليل پزشکي تخليه کردند. آنها نسبت به مجروحين رفتار غير ا

داشتند و مجروحين را از ناحيه جراحت مورد آزار و اذيت قرار مي دادند و از 

آنها بيگاری مي کشيدند . اسرا در اثر بي توجهي مسئولين عراقي به انواع 

  .بيماريهای داخلي دچار مي شدند

 

 تغذیه اسرا 

 

کردند ، مي  يکي از فشارهايي که عوامل رژيم بعثي بر روی اسرا اعمال 

گرسنه و تشنه نگه داشتن اسرا بود. سربازان رژيم بعثي در استخبارات آب را در 

جلو چشم اسرا به زمين مي ريختند و قطره ای از آن را برای رفع تشنگي به اسرا 

در  «.شما مجوسها نبايد آب عربي بياشاميد» نمي دادند و يا فحش مي گفتند :

ادن  دو وعده غذايي کمپ رماديه و موصل مسئولين عراقي در ضمن د

به غذای اسرا مي ريختند . غذای روزانه  2ناچيز،پوست بادمجان ،حبوبات حيواني

سمون يک ليوان برنج و يک ليوان آبگوشت و يک ليوان چای بود  اسير دو عدد

. اسرا مجبور مي شدند خمير داخل سمون را تخليه کرده و آنرا خشک کرده و 

گوارشي آنها مي شد .و هر وقت که اسرا به  بخورند و اين عمل باعث ناراحتي

تغذيه نا مناسب و کم اعتراض مي کردند .آنها مي گفتند خدارا شکر کنيد که 

سيد قائد اين را هم به شما مي دهد. بياد ندارم که اسيری در اسارت يک شکم 

خرما ممنوع بود . رنگ و  و سير سير غذا خورده باشد . در اسارت پياز ، نمک،

اسرا در هنگام تبادل خبر از تغذيه آنها دردوران اسارت مي داد . همه رخسار 

                                                           
 حبوباتي که همراه علوفه به حيوانات مي دادند. - 2
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اسرا قد خميده و الغر و با انواع بيماريهای داخلي و گوارشي به ميهن اسالمي 

 بازگشتند . 

 

 پوشش اسرا

  

پوشش يکي از مهمترين عوامل حفاظتي بدن از سرما و گرماست . اگر 

در مقابل آسيب های محيطي پيراموني در  فردی پوشش مناسبي نداشته باشد قطعاً

بايست متناسب با ظاهر و امان نخواهد بود. پوشش عالوه بر فاکتورحفاظتي مي

شخصيت انسان و هماهنگ با عر  جامعه نيز باشد . در حاليکه در اسارتگاه 

دشمن بعثي، يکي از مهمترين معضالتي که پرستوهای پر شکسته با آن مواجه 

مسئولين بعثي به پوشش متناسب در فصول مختلف سال بود . بودند عدم توجه 

مسئولين بعثي کمپ ها ، ساالنه يک دست لباس نظامي غير متناسب با رنگ زرد 

« دش داشه»يک جفت کفش ورزشي يا پالستيکي و با يک ، (p.wبا آرم )

عربي به اسرا مي دادند و آنها هيچ گونه توجهي به فرم و تناسب ، کوچکي و 

لباس نداشتند . سر بازان بعثي روزی اسرا را مجبور مي کردند همگي  بزرگي

بايد با دش داشه بيرون بيايند و روز ديگری اسرا مي بايست با لباسهای متحد 

الشکل زندان بيرون مي آمدند و اين ناهماهنگي رنگ لباس در روحيه اسرا 

يراتي در فرم شدند تغيتاثيرات منفي مي گذاشت و سربازان در بند مجبور مي

اسرا  ،لباسها بدهند . اگر چنانچه عراقي ها متوجه تغييرات در دش داشه مي شدند

را شديد تنبيه مي کردند که چرا آنها بدون اجازه عراقي ها فرم دش داشه عربي 

در طول سال  وصله  آنهارا تغيير دادند. اسرا هميشه با معضالتي مواجه بودند . 

دوختند و در تعويض و شستن لباسها با کمبود مواجه و های زيادی به لباسها مي 
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از لباسهای همديگر استفاده مي کردند . و استمرار اين فرايند باعث مي شد که 

 اسرا بيماريهای پوستي و قارچي بگيرند.

 آن، اما کفش اسرا، مگر مي شود در طول يکسال تنها يک کفش پوشيد 

تحمام و ... چنين کفشي مگر محوطه کمپ ، توالت و در اس ،هم در ورزش

دوام و کارآيي داشته باشد و لذا مجبور مي شدند از پتو های  دچقدر مي توان

کهنه کفش درست کرده و يا اينکه گيوه بافته و از آنها استفاده نمايند . اسرا 

يند در بينايي و در قلب آنها تاثيرات منفي مي آاکثراً پا برهنه بودند و اين فر

آور مي شود که ساير پوشش آنها از جمله پوشش خواب اسرا گذاشت . ياد 

توفير چنداني نداشت . مسئولين عراقي برای خواب اسرا تنها سه پتو مي دادند ، 

اسرا مجبور بودند يک پتو را زير انداز کرده و دو پتوی ديگر را در زمستان و 

ناراحتي  تابستان استفاده کنند . رطوبت کف زمين سيماني ، سردی هوا باعث

کليوی اسرا مي شد . اکثراً سرما مي خوردند و ناراحتيهای برونشيتي و نارسايي 

    .کليه پيدا مي کردند
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 اسارت صحنه های زیبای 

 

 دوستحضرت سر ارادت ما و آستان 

 که هر چه بر سر ما ميرود ارادت اوست

د. اسارت هر چند پديده تلخي است ولي ابتالء و آزمون الهي نيز مي باش

 2روزی در کمپ رماديه خبرنگار بي حجاب زن مي خواست با اسير نوجواني

مصاحبه کند و به لحاظ تبليغاتي به جهانيان اعالم نمايد که دولت ايران با اجبار 

ملت خويش را به جبهه ها فرستاده و حتي به کودکان نيز رحم نمي کند، اما آن 

ا صحنه شگفت انگيزی مواجه شد زن غافل در هنگام روبرو شدن با اسير دالور ب

آن کودک دالور حاضر نشد با او مصاحبه کند. وقتي که وی علتش را جويا 

 شد، اسير دالور اين شعر زيبا را قرائت کرد :

 ای زن از فاطمه به تو اينگونه خطاب است

 زيبنده ترين زينت زن حفظ حجاب است 

ور گرديد روسری خبرنگار زن با شنيدن آن شعر زيبا شرمنده شده و مجب

ن شيرمرد مصاحبه نمايد . اين مصاحبه به دنيا مخابره شد و آبر سرش کرده و با 

خلق اين صحنه زيبا در اسارتگاه دشمن حقانيت نظام اسالمي و اسرای ايراني را 

 ثابت کرد. 

اسيری بعد از به اسارت در آمدن با دستاني بسته ،پرچم عزت را  همچنين

را سر داد و « مرگ بر صدام» ت و با فريادی رعد آسا در خاک دشمن بر افراش

لرزه بر اندام دشمن انداخت و يا اينکه اسيران دالور در اسارتگاه ها در هنگام 

ديدار نماينده جهاني صليب سرخ به افشاگری رفتارهای غير انساني سربازان 
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را نماينده صليب سرخ  ،عراقي پرداخته و با نشان دادن بدنهای شکنجه ديده

متقاعد ساختند که در گزارش خود در سازمان ملل به رفتارهای غير انساني و غير 

اخالقي سربازان بعثي در کمپ ها اعترا  کند و چنين شد که در مجمع عمومي 

 سازمان ملل رژيم بعثي عراق محکوم گرديد .

آيا اين اسارت عزت است يا ذلت ؟ آری ذلت برای رژيم بعثي است که 

ما )بعثي ها( به دست اسرای ايراني اسير » رها اعترا  مي کردند سربازانش با

و عزت برای ياران وفادار امام )ره(، حتي در زندانهای مخو  رژيم  «هستيم 

بعثي ، با وجود تحمل شدائد و شکنجه ها به مقاومت ، پايداری ، صبر و استقامت 

در اين آزمون الهي شرکت و ايثار پرداخته و باقلبي مملو از ايمان به خداوند يکتا 

 جسته و موفق شدند. 

 

 ارتباط با والیت 

 

هايشان با موال و مقتدای خويش ارتباط  برقرار مي اسرا هميشه در نامه

از اين ارتباط روحيه معنوی و نشاط و شور و شعف مي گرفتند . اسيری  کردند و

 در نامه اش به امام )ره( چنين مي نويسد :

 رحيم بسم اهلل الرحمن ال

 توکلت علي اهلل 

  2تقولون الموت صعب و اهلل مفارقه االحبا اصعب

پدر جان ، سالم ؛ اميدوارم حالتان خوب باشد. راضي نمي شدم مزاحم 

اوقات شريفتان گردم، لکن ديگر قدرت تحمل دوری را نداشتم و دلم بسيار 
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تا کنون شنيده لذا تصميم به نوشتن نامه برايتان گرفتم .  ،برايتان تنگ شده بود

ايد پسری به مدت چهار سال از پدرش جدا شود، و بعد از چهار سال جدايي 

برای پدرش نامه بنويسد، و پدر نامه فرزندش را جواب نگويد. پدرم باور کنيد 

تحمل سختي راحت است ، اما تحمل بر فراق يار دشوار است . پدرم من از بالد 

جر دوست ، با چشماني غمزده ، در غبارآلود ازه ،غربت از گوشه زندان غم

ام را اجابت کن . با جواب خويش انتظار رويت نامه را مي نويسم . پدرم نامه

گرد و غبار غم را از چهره زردمان پاک کن ، تا چشم ما با ديدن خطت نور 

 گيرد، روشن و منورگردد. پدرم پروانه های وجودمان فدای شمع جانسوزت باد. 

ات جاني دوباره بخش و دل يش را با کالم مسيحاييفرزندان افسرده خو

خسته دالن در راه مانده را جاليي تازه ده . به اميد اينکه اين نامه به دستت برسد 

و جوابش را هر چه زودتر بنويسي . پدرم برای دريافت جواب لحظه شماری مي 

فرزند  - 21/1/2211خداحافظتان . والسالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته . .کنم 

 «کوچکت ، محمد رنجبر

از آنجائيکه ارتباط ياران وفادار امام)ره( با مقتدايشان يک ارتباط عميق  

نشست و اين ارتباط پروانه با معنوی بوده و الجرم از دل برخاسته و بر دل مي

زخم خورده از جور  شمع بود و لذا امام )ره( در جواب فرزند رنجور و خسته و

  نويسد :مي نو جفای دشمن چني

 بسمه تعالي 

فرزند بسيار عزيزم ، از نامه دلسوزانه شما بسيار متاثر گرديدم . من ناراحتي 

عزيزان دربند را احساس مي کنم . شما هم ناراحتي پدرتان را که فرزندان  شما

وطن هستند احساس کنيد. عزيزان من سيد و موالی همه ما،  عزيزش دور از

، بيش از همه شماها و ماها در رنج و گوشه زندان (ع )حضرت موسي بن جعفر
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به سر بردند. برای اسالم عزيز شما صبر کنيد. خداوند فرج را ان شاءاهلل تعالي 

ديدن شما شاد مي فرمايد. به همه عزيزان  نزديک مي نمايد؛ و پدر پير شما را با

وند حافظ فراموشتان نمي کنم . خدا دربند سالم مرا برسانيد. من از دعای خير

 2.شما باشد

 

 والیت پذیری 

 

سربازان امام )ره( تبعيت از سيد آزادگان مرحوم ابوترابي و روحانيت 

کردند و به يقين باور معزز را در راستای وفاداری خويش به واليت تلقي مي

داشتند که روحانيت اصيل نايبان به حق واليت بوده و وجود پر فروغ آنان در هر 

ياران امام )ره(  باشد. در اسارت نيز،مي     بخش مسير واليت  ای  روشنيجامعه

عمل به سفارشات امام)ره( به زندگي  با قرار گرفتن درکنارروحانيت اصيل با

اسارتي خويش رنگ واليي مي بخشيدند و همانند جبهه های حق عليه باطل، 

 ده بودندتوطئه های دشمن بعثي را خنثي مي نمودند و سربازان بعثي نيز، فهمي

تنها راه به بن بست کشاندن اسرا جدا کردن روحانيت از پيکره جامعه اسراست . 

وهميشه در تالش بودند از طريق عوامل جاسوسي خود روحانيون اسير را 

شناسايي کرده و اسرا را از هدايت و راهنمايي های آنان محروم سازند . و در 

ير زهر آگين پيکر جامعه اسرا را نهايت بتوانند با تبليغات مسموم خود و با ت

 هد  قرار دهند. 

در کمپ رماديه، عوامل رژيم بعثي بعضي از برادران  2212در سال 

روحاني از جمله سيد جعفر و آقا سهراب را شناسايي کرده و بعنوان رهبران اسرا 

                                                           
 221و  221 ص 12ج  صحيفه نور - 2



 / خاطرات آزاده جعفر حسيني  11

 

به عراقي ها معرفي کردند . آنها نيز خواستند اين دو بزرگوار را به کمپ ديگری 

قل کنند اما با مقاومت و ايستادگي اسرا روبرو شدند و اسرا اعالم کردند يا منت

! بعثي ها انتقال نمي دهيدهمه را از اين کمپ انتقال مي دهيد و يا هيچ کس را 

وقتي که متوجه حمايت اسرای کمپ از آن دو برادر شدند و از ايجاد تنش و 

،رهبری  1در موصل  تشنج در کمپ ترسيده و عقب نشيني کردند و همچنين

اصغر آقا و حسين آقا باعث شده بود که کمپ در امنيت و آرامش کامل باشد و 

 تمامي توطئه های تبليغي دشمن خنثي گردد . 

را به کمپ موصل يک  2وقتي که عراقي ها مرحوم ابوترابي 2211در سال 

ده و مسئولين عراقي ترسي منتقل کردند، با استقبال پرشور اسرا مواجه شدند،

مرحوم ابوترابي و همراهانش را مدتي زنداني کرده و مانع از ديدار اسرا با آن 

آنچنان خالصانه بود که  عزيز سفر کرده شدند . پيروی اسرا از مرحوم ابوترابي

کردند و لذا اگر در کمپي با مخالفت اسرا خود عراقي ها براين عزت اعترا  مي

نها ناچاراً از وجود مرحوم ابوترابي روبرو مي شدند و تنش باال مي گرفت آ

جهت متقاعد ساختن اسرا بهره جسته و به وی متوسل مي شدند . مرحوم ابوترابي 

به هر کمپي قدوم مبارکش را مي گذاشت ،رحمت و صبر و تحمل بر محنت 

های دشمنان را به اسرا هديه مي کرد و اسرا نيز وصايای آن عزيز را سر مشق 

 . خود قرار مي دادند 

هايي از امام )ره( داشتند و آن را توتيای چشم خويش قرار مي اسرا کليشه

ها اسرا را به زيارت امام حسين)ع( و امام علي )ع( عراقي ،دادند بعد از آتش بس

در کربال و نجف مي بردند. اسرا نيز از اين فرصت استفاده کرده کليشه های امام 
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دند . سرمشق اسرا در اسارت اين شعار چسبانمي   را در حرمين شريفين  2)ره(

 خداوند يکتاست و امام خميني )ره( رهبر است . « خميني قائد  ،اهلل واحد» بود:

بطور کلي مي توان بيان کرد که در هر کمپي که روحانيت بود، آن کمپ 

و اسرا با عمل به وصايای روحانيون  از آرامش و امنيت اجتماعي بهره مي برد

افزودند و روحانيت همانند مي  نوی ، اخالقي و علمي خويش معزز به رشد مع

ستارگان درخشاني بودند که در آسمان اسارت مي درخشيدند و با افاضه نور 

خويش تاريکي های اسارتگاه را روشن مي ساختند و اسرا را از تيررس اهريمنان 

د . چنين های آنها را يکي پس از ديگری خنثي مي نمودنتوطئه و بعثي دور کرده

شد که دعاهای خير واليت، اسرا را از محنت و رنج دشمن حفظ نمود . اگر از 

ديدگاه واليت مداری به پديده اسارت بنگريم، يقيناً به اين نتيجه دست مي يابيم 

که اسارت تبلور عيني سخنراني قهرمان عاشورا حضرت زينب )س( در دربار 

من جز زيبايي نديدم . بلي، « اال جميال  ما رايت» يزيد ملعون بود، که فرمودند : 

دم مسيحايي روحانيت در اسارت بود که زيبايي اسارت را دو چندان مي کرد و 

عشق به واليت را در دلها افزون و ياد مغفرت و رحمت خداوند را زنده مي 

 ساخت . 

 

 سازمان مدیریتی اسارت 

 

رنامه مدون و در هر کمپي که برادران روحاني بودند آن کمپ دارای ب

ساختار مديريتي مشارکت جويانه داشت که موجب همبستگي و نشاط اسرا در 
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مقابل توطئه های دشمن بعثي مي شد . مدل اين ساختار را مي توان بشکل زير 

 ترسيم نمود .

 
 

جانشين سيد ست برادران روحاني بوده و معموالً بطور کلي رهبريت به د

. فرماندهي شدميانتخاب ب شورای روحانيت آزادگان مرحوم ابوترابي از جان

تعيين فرماندهي ن عراقي پيشنهاد و تعيين ميگرديد. کمپ از طريق اسرا به مسئولي

با اين پيش فرض انتخاب اسرا باعث آرامش و امنيت در کمپ خواهد شد نه 

انتخاب عراقي ها . در ساختار مذکور تنها فرماندهي و مسئولين آسايشگاهها و 

بهداشت اردوگاه و همچنين معاون فرماندهي به مسئولين  عراقي معرفي  مسئولين

مي شدند و به عراقي ها گفته مي شد تنها از طريق ارتباط مستقيم با فرماندهي مي 

و در عملکردشان  توانند نظم و انضباط و امنيت داخلي کمپ را حفظ نمايند

ت ،مسئولين فرهنگي ورسانه و اما رهبري نبايد رفتار خود سرانه از خود نشان دهند

ای کارکرد پنهان داشتند.  عراقي ها نسبت به اين قضيه خيلي حساس بودند و از 

طريق عوامل متعدد جاسوسي خود تالش مي کردند اين ساختار را شناسايي 

کرده و رهبران آن را به کمپ ويژه منتقل کنند . چنانچه در کمپ موصل 

-ند که وجود مرحوم ابوترابي مانع توطئهاحساس کرد 2211ها در سال عراقي1

آنها از طريق عوامل جاسوسي تعدادی از مسئولين  شود.های آنها در کمپ مي

فرهنگي اسرا را شناسايي و همراه مرحوم ابوترابي از کمپ خارج ساختند . بعد 
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تبليغ عليه نظام مقدس  هاز آن عوامل منافقين در کمپ فعال شده و آشکارا ب

اما غافل از اينکه برادر روحاني ديگری جانشين مرحوم  ختند.اسالمي پردا

ابوترابي شده است . اسرا برای نشان دادن قدرت ، روحيه و وحدت خويش 

تصميم گرفتند يک گوشمالي حسابي به منافقين و صداميان نشان دهند، اسرا با 

يد برنامه ريزی خاص گوش يکي از عوامل نفاق را بريدند و ديگری را نيز تهد

نمودند. اين شجاعت اسرا رعب و وحشتي مضاعف بر دل کفار و منافقين افکند. 

آنها مجدداً با دستپاچگي تعداد ديگری از اسرا را شناسايي و به کمپ ديگری 

منتقل نمودند ولي هرگز نتوانستند به اهدا  خود برسند و ناچاراً برای حفظ 

بردند . و يا اينکه در  آرامش و امنيت کمپ عوامل جاسوسي خود را از کمپ

روزی فرمانده ارشد عراقي ها به کمپ آمد و دستور داد  1در موصل  2212سال 

عده ای از اسرا را برای بازجوئي به مقر فرماندهي ببرند . مرحوم ابوترابي فوراً از 

له مطلع شده و به چند نفر فرمودند شماها داوطلبانه خود را به سربازان عراقي أمس

پنج نفر که به زبان  ييد تا آنها نتوانند از اسرای ديگر اطالعات بگيرند.معرفي نما

عربي آشنا بودند خود را به عراقي ها جهت گفتگو با فرمانده ارشد عراقي معرفي 

کردند . ابتدا عراقي ها با خوشحالي آنها را به فرماندهي کمپ بردند، يک منافق 

مانده سواالتي را از اوضاع وطن فروش مترجم فرمانده ارشد عراقي بود فر

اقتصادی ، وضعيت کارخانجات در استان ها و نقشه مراکز استانها سوال مي کرد 

و آن خائن ترجمه مي نمود اسرا با زيرکي خاص با جوابهای انحرافي سواالت 

فرمانده را پاسخ مي دادند . فرمانده ارشد عراقي که يک مأمور اطالعاتي عراق 

ز دادن پاسخ درست طفره ميروند و او هرگز نخواهد توانست بود فهميد که اسرا ا

قشامر کلهم حرص خميني اطعوا »به اهدا  خود برسد با صدای بلند فرياد زد 
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اين مزخرفها همه شان پاسدار خميني هستند آنها را بيرون کرده و « »برر وسجنوا

 «زنداني شان کنيد.

ابوترابي بود که موقع رهبری کمپ مرحوم ه اين هوشياری و ذکاوت ب

 درکمپ باعث همبستگي و توطئه اطالعاتي آنها را خنثي کرد و پخش اين خبر

مي ديدند، وی را برای  طوری که سربازان عراقي هرکسي را انسجام بيشترشد.

گرفتن اطالعات به مقر فرماندهي مي بردند اما دريغ از يک اطالعات ، مگر مي 

کت خويش خيانت کنند؟ در نهايت فرمانده سربازان وفادار امام )ره(به ممل شود

 ارشد عراقي با دستان خالي و شرمندگي کمپ را ترک کرد . 

آری روحانيت معظم و واليت مدار در اسارت ،سکاندار کشتي اسرا 

بودند و مي بايست اين کشتي را از تمامي موانع و معضالت و توطئه ها ی دشمن 

حانيت بود که با تشکيل هسته های به سالمت به ساحل نجات مي رساندند و رو

ارتشي ،  فرهنگي و هسته های مقاومت با مشارکت ساير برادران اسير اعم از

پاسدار و بسيجي برای زندگي اسارت برنامه ريزی مي کردند تا نگذارند 

کبوتران بال و پر شکسته در پيچ و خم های رنج و محنت اسارت در دام صيادان 

جالد و خائنان وطن فروش گرفتار شوند و تالش و مجاهدتهای اين عزيزان 

القي ، معنوی و علمي و اسارت را به دانشگاهي تبديل کرده بود که به رشد اخ

روحيه مقاومت اسرا مي افزود و آنها را در کوران حوادث اسارت آب ديده تر 

 مي کرد . 
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 آموزش در اسارت 

 

بدون شک مي توان ادعا کرد که بي سوادی در اسارت ريشه کن شد و 

اسرا توانستند به چندين زبان زنده دنيا تکلم نموده و به مراتب و درجات دانايي 

يابند . اين نهضت علمي در اسارت حتي نمايندگان صليب سرخ را به  دست

 کردند : تعجب وا داشته بود که اظهار مي

چطور مي شود که اسيری دور از وطن و خانواده خود باشد و در بدترين » 

شرايط و در زير شکنجه دشمن و با وجود فشارهای روحي و رواني بتواند چنين 

 «  .پيشرفت علمي داشته باشد

اما جبهه اسارت برای رزمندگان عرصه های حق عليه باطل يک دانشگاه 

بود اما نه همانند دانشگاههای بي روح غربي ها ، بلکه يک دانشگاه انسان سازی 

، تزکيه نفس ، مقاومت و پايداری که معرو  به دانشگاه امام زمان )عج( بود . 

ای امام و رهبری در سنگر وف اين دانشگاه با خلوص نيت و صداقت سربازان با

زندانهای تاريک و غم زده بعثي ها تشکيل شده بود . و هر دانشجويي بنا به 

وظيفه ديني و انقالبي خويش ،پوچ گرايي، بي هدفي و وقت کشي را برای خود 

-دانست و پيوسته همنوع خود را به فراگيری علم و دانش تشويق ميمي    حرام 

دانشجوئي )اسيری ( در کسوت استاد يا دانشجو ظاهر  نمود . در اين دانشگاه هر

يک سيستم ابداعي  مي شد و نقش خود را ايفا مي کرد و سيستم آموزشي کامالً

فراگير با برنامه ريزی خاص بود. در تمام سطوح تحصيلي و بر حسب استعداد ها 

علم و شرايط سني انجام مي گرفت، در اين دانشگاه برادران روحاني ، دانشجو، م

و اساتيد دانشگاه بدون توجه به جايگاه و منزلت اجتماعي خويش همانند  ، دکتر

کردند و با سربازان وفادار امام در جبهه اسارت با جهل و بيسوادی مبارزه مي
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تشکيل کميته های علمي برنامه های آموزشي را تدوين نموده و به امر مقدس 

» م گوهربار معصوم )ع( آموزش مبادرت مي ورزيدند و شعار آموزش کال

بود . در اين فرآيند ، آموزش « هرکس مرا علم بياموزد بنده خويش ساخته است 

يک فريضه بود و اساتيد در آن بر همديگر سبقت مي جستند . در اين دانشگاه بر 

خال  عر  دانشگاهها اساتيد به استقبال دانشجو مي شتافتند و آنان را به 

ودند . در اين دانشگاه نه مزدی و نه رتبه علمي در فراگيری علم ترغيب مي نم

کار بود . تنها منزلت اين دانشگاه کسب رضای خداوند خالق علم و دانش بود و 

  اساتيد اين نوع خدمت را يک فرصت و تشکر از معلم بشريت مي دانستند .

 

 سواد آموزی )آموزش مدرسه ای (

 

ات آموزشي از قبيل کتاب، در اوايل اسارت ، در کمپ ها هيچگونه امکان

کاغذ، قلم وجود نداشت. اسرا با ابداع ابتدايي ترين وسايل آموزشي به امر 

تدريس مبادرت مي ورزيدند . در کمپ قديم رماديه، اسرا با نوشتن بر روی 

خاک ، موزائيک و حواشي روزنامه های عربي تدريس مي کردند . در آن ايام، 

ابتدا هسته های سه نفری آموزشي تعيين  در بود. شيوه تعليم و تربيت بدين گونه

با استفاده از چوب بر روی  مي گرديد و اساتيد در ساعات بيرون باش اسرا ،

شب در ذهن خود  خاک به اين هسته ها تعليم مي دادند و آنها نيز مطالب را تا

هر مربي به گروهي از اسرا آموزش مي داد. آنها  ،در شب .حفظ نگه مي داشتند

ا استفاده از سنگهای گچي ، موزائيک ها را تخته سياه کالس فرض مي کردند ب

و حرو  و مطالب درسي را برروی موزائيک نوشته و دانش آموزان را تعليم مي 

دادند . اما با گذشت ايام اسارت اسرا ، تجربيات زيادی کسب کرده و توانستند 
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ر سود ، روغن و پالستيک تابلوی آموزشي را که متشکل از کارتن و پارچه، بيل

بود ابداع کنند و ابداع اين متد در ارتقاء شيوه آموزشي کمک شاياني کرد و 

اسرا با آسانترين شيوه قابل حمل توانستند در هر موقعيتي به آموزش خود ادامه 

 بدهند .

با توجه به اينکه اسرا در طي اين مدت به قوانين صليب سرخ آگاهي 

روزه صليب سرخ از کمپ ها، خواسته های  11ديدارهای يافتند و توانستند در 

آموزشي خود را مطرح نموده و صليب سرخ را بر طبق قوانين بين المللي متقاعد 

کاغذ به کمپ ها بياورند . دست  و سازند که تعدادی کتابهای آموزشي ، قلم

يابي اسرا به وسايل و ابزار آموزشي يک جهش علمي را در اسارت موجب شد 

اسرا در يک پروسه کوتاه مدت توانستند مواد آموزشي را طراحي و تدوين که 

نمايند . اين شور و نشاط اجتماعي اسرا در فرايند تعليم و تربيت عراقي ها را به 

اداشت که وسايل آموزشي را از کمپ ها جمع آوری نموده و مانع  اين فکر و

بخل و حسد سربازان ورود وسايل مذکور از طريق صليب سرخ به کمپ شوند . 

غافل عراقي باعث شد که اسرا بار ديگر در تنگنای آموزشي قرار بگيرند و اگر 

چنانچه بعثي های مزدور يک تکه کاغذ يا خودکاری از اسيری پيدا مي کردند 

زنداني کرده و چندين روز  ،گويا اينکه يک اسلحه را کشف کرده و آن اسير را

مي گفتند که اعترا  کند که خودکار يا کاغذ او را شکنجه مي کردند و به وی 

را از چه کسي گرفته است. اما غافل از اينکه اساتيد اسرا از اين فرصت طاليي 

بيشترين استفاده را کرده و خالء های آموزشي را بر طر  ساختند . اساتيد با 

تدوين کتابهای نهضت سواد آموزی توانستند، شيوه نويني را در اسارت بوجود 

ورند و با برنامه ريزی خاص و با حفاظت از کتابهای مذکور، درآن ايام تلخ ، بيا



 / خاطرات آزاده جعفر حسيني  11

 

سواد هديه بيسوادی رادر اسارت ريشه کن سازند و علم آموزی را به اسيران بي

 نمايند . 

 

 دوره راهنمایی

 

با تالش و کوشش اساتيد اسرا و مسئولين کمپ ، صليب سرخ کتابهای 

ريق سفارت جمهوری اسالمي ايران در ژنو تهيه آموزشي دوره راهنمايي را از ط

کرده و به کمپ آوردند . اساتيد با تشکيل هسته های آموزشي و با تدوين تقويم 

درسي در گروههای ادبيات فارسي ، رياضي و علوم، آموزشهای رسمي را آغاز 

مي کردند و در پايان هر دوره آموزشي )فصل آموزشي( از محصلين امتحان 

گرفته مي شد. دانش آموزان در صورت کسب رتبه قبولي در سطح  پايان دوره

 بعدی ثبت نام کرده و تحت آموزش قرار مي گرفتند . 

 

 دوره دبیرستان 

 

در اين سطح نيز ، سربازان وفادار امام )ره( در گروههای رياضي  شيمي، 

موزش مي پرداختند . در اين سطح هر روز کالسها آعلوم و ادبيات فارسي به 

طور منظم و منسجم تشکيل مي شد و در پايان دوره آموزشي از دانش آموزان ب

امتحان کتبي و شفاهي گرفته مي شد . دانش آموزان در صورت کسب رتبه 

با  2211قبولي به سطح بعدی ارتقاء مي يافتند . ياد آور مي شود که در سال 

نشگاههای تالش مسئولين کمپ ، نمايندگان صليب سرخ بعضي از کتابهای دا

 خارجي را به کمپ آوردند تا اينکه اسرا بتوانند به تحصيالت خود ادامه دهند . 
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 آموزش ادبیات عرب 

 

ي ترين شيوه های يدر اين حوزه نيز در اوايل اسارت اساتيد با ابتدا

آموزشي از جمله نوشتن بر روی خاک ، آموزش شفاهي ، به تدريس دروس 

جزيه و ترکيب و صر  افعال عربي از روزنامه عربي مي پرداختند . آنها در ت

های عربي استفاده مي کردند . اما با آوردن کتب عربي همچون جامع الدروس ، 

المغني، سيوطي ، صر  عربي آسان به کمپ، برادران روحاني و طلبه با تشکيل 

هسته های آموزشي، در ابتدا به تربيت اساتيد اقدام کرده و سپس بصورت 

ر و کامال سنتي به اسرا آموزش عربي تدريس مي کردند و تدريس فراگي

هرکسي که عربي ياد مي گرفت، موظف مي شد آنرا به ديگری ياد بدهد ودر 

راستای  هم در و اين متد آموزشي هميشه اساتيد هم در جهت ارتقاء خود

زکات علم » حديث معصوم )ع( بودند. پسشرفت آموزش به دنبال دانش آموز

مصداق عيني پيدا کرده بود .در اين حوزه خيلي از اسرا بعد  کامالً «ن است آنشر 

از فراگيری توانستند به زبان شيوای عربي تکلم کنند و بعضاً مترجم اردوگاه نيز 

 شدند . 

 

 آموزش قرآن 

 

مشوق اصلي اين سطح تعهد مرحوم ابوترابي به اسرا بود، ايشان تعهد داده  

ن را فرا گيرد در ايام آزادی آنها را به ديدار هرکس حفظ و تالوت قرآ»بودند، 

شوق ديدار امام )ره( تراکم و ازدحام دانش آموختگان را «. امام )ره( خواهد برد

ن همانند سايرين آدر اين سطح دو چندان کرده بود . در اين دوره اساتيد قر
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. ن را به اسرا تعليم مي دادند آآموزش تجويد، قرائت، صوت، ترجمه و حفظ قر

انس با قرآن کريم جامعه اسارتي را به يک جامعه اخالق محور و ايثارگر مبدل 

کرده بود . همه اسرا تالش مي کردند قرآني رفتار کرده و قرآني عمل نمايند و 

 اين رويکرد، يکي از الطا  خفيه قرآن کريم بر روح و جان اسرا بود . 

 

 آموزش نهج البالغه  

 

از پررونق ترين کالسها بود . اساتيد در اين کالسهای نهج البالغه يکي 

سطح به آموزش قرائت ، ترجمه و تفسير کالم امام همام موال امير المومنين )ع( 

و نامه امام به مالک اشتر  راً اسرا کلمات قصار، خطبه همام مي پرداختند . و اکث

 را حفظ کرده بودند . 

 

 آموزش زبانهای خارجی 

 

انند ساير کتابها توسط نمايندگان صليب سرخ به کتابهای خارجي نيز، هم

کمپ ها آورده شده بودند . اسرايي که به زبانهای انگليسي ، فرانسه ،آلماني و 

تشکيل گروه آموزشي زبانهای خارجي، برنامه های  با ايتاليايي مسلط بودند،

آموزشي را تدوين کرده و در سطوح گرامر ، مکالمه و روزنامه خواني به اسرا 

کردند يندگان صليب سرخ بارها اعترا  ميآموزش مي دادند . در اين رابطه نما

کنيم آنها را به ما هر وقت از کمپ های اسرای عراقي در ايران بازديد مي:» 

لحاظ روحي و رواني پژمرده و نا اميد مي بينيم . ولي هر وقت از کمپ های 

شتياق مضاعف اسرا در اسرای ايراني در عراق بازديد مي کنيم با شور و ا
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که شما اسرا از ما کتابهای خارجي  شويمفراگيری زبانهای خارجي مواجه مي

 «کنيد بيشتری درخواست مي

شما هر » :کهدر اين رابطه، اسرا به نمايندگان صليب سرخ مي گفتند 

برای ما بياوريد ما بدون استاد با آن زبان در ديدار بعدی  کتاب زبان خارجي را

به جرأت مي توانم بگويم که درطي ايام « ه( با شما صحبت مي کنيم روز 11)

نفر از سربازان امام )ره(  1122اسارت با وجود موانع و سختي های آن دوران، 

 به چندين زبان زنده دنيا مسلط شدند . 

 

 ایام اهلل در اسارت  

 

سخت ترين  های ديني درآموزه تأسي از های رژيم بعثي بادرکمپ اسرا

داشتند و با درس گرفتن از آثار و نتايج آن در گرامي مي را هللايام ا رايط يادش

رشد و ارتقاء جامعه اسارت مي کوشيدند . ياد آوری ايام اهلل پاسداشت تاريخ و 

درسها و عبرت های آن مي باشد و به انسان مي آموزد که گذشتگان چگونه با 

نع ضد اجتماع را در عرصه های مسائل و معضالت اجتماعي مقابله کرده و موا

فرهنگي ، اجتماعي، و سياسي ... برطر  ساختند و چگونه برای آينده بهتر 

 بزرگداشت انقالب اسالمي است .  هللريزی نمايند . يکي از آن ايام ابرنامه

 

  بزرگداشت دهه فجر در اسارت 

 

اسرا در کمپ های رژيم بعثي، در سخت ترين شرايط و تحت بدترين 

نجه ها هرگز غافل از بزرگداشت دهه فجر نبودند آنها همانند ملت غيور شک



 / خاطرات آزاده جعفر حسيني  11

 

ايران اسالمي ، با تشکيل کميته بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمي، با کمترين 

کردند و پيروزی ملت مسلمان و واليت امکانات برنامه های متنوعي را اجرا مي

در  2212تند . در سال مدار ايران اسالمي را بر رژيم ستم شاهي جشن مي گرف

کمپ رماديه، اسرا در سالروز انقالب اسالمي لباسهای متحد الشکل و يک رنگ 

بهمن با پخش شيريني با همديگر دست داده و روبوسي  11و در روز  2پوشيدند

گفتند . ناگهان مي کردند و پيروزی شکوهمند انقالب اسالمي را تبريک مي

نشاط اسرا شدند و با تمامي پرسنل وارد سربازان بعثي متوجه جنب و جوش و 

کردند که امروز چه شده است که اينقدر کمپ شدند ، آنها از اسرا سوال مي

امروز همان روزی  کنيد ؟ اسرا با شهامت و شجاعت اظهار کردند:خوشحالي مي

است که انقالب اسالمي ايران به رهبری امام خميني )ره( بر رژيم  ستم شاهي و 

 روز شد . استبداد پي

ما هم همپای ملت غيور ايران اسالمي در اسارت اين روز را جشن مي 

گيريم . سربازان بعثي هيچ وقت نمي توانستند روحيه انقالبي اسرا را تحمل 

نمايند ، سريعاً سوت داخل باش کشيده شد و همه را در داخل آسايشگاهها 

سنده به تک تک  محبوس کردند و بعد از ساعتي همانند مغولها با کابل و

قرار مي ضرب و شتم خود  موردآسايشگاه ها هجوم مي بردند و همه اسرا را 

شما با چه حقي بدون اجازه ما برای انقالبتان جشن » و اظهار مي کردند  دادند

در آنروز اسرا با شکنجه ها و بيرحمي های سربازان بعثي مفصل پذيرايي « گرفتيد

شناسايي کرده و روانه زندان نمودند . اسرا وقتي  شدند و آنها تعدادی از اسرا را

سربازان بعثي روبرو شدند، ناچار تصميم گرفتند دهه فجر را بصورت اقدام با 

                                                           
اينها همان لباسهای پلنگي بودند که به ما داده بودند ولي بچه ها آنها را نپوشيده تا اينکه در  - 2

 همان مناسبت همه پوشيدند.
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با رهبری روحانيت و  1و 1پنهاني جشن بگيرند . اسرا در کمپ های موصل

برنامه ريزيهای ويژه زير را در گراميداشت سالروز پيروزی  مسئولين مربوطه،

ب اسالمي اجرا مي کردند . اين روند با تدابير امنيتي و نگهباني صورت مي انقال

 گرفت .

تئاتر : اسرا با کمترين امکانات و با وسايل ابتدايي در آسايشگاه در 

گراميداشت انقالب اسالمي پر بارترين تئاترهای انقالبي را به نمايش مي 

 تقويت مي نمودند . گذاشتند و اين عمل روحيه معنوی و انقالبي اسرا را 

انجام مسابقات فرهنگي : اسرا در ايام دهه فجر با اجرای مسابقات فرهنگي 

 گذاشتند . مي   زير شور انقالبي و وفاداری خود را منصه ظهور 

مسابقات قرآني : در زمينه های قرائت ، صوت ،حفظ و ترجمه قرآن 

 کريم 

رجمه، حفظ کلمات قصار مسابقات نهج البالغه : در زمينه های قرائت ، ت

 و بعضي از خطبه ها 

 مسابقات احکام 

 مسابقات در حوزه ادبيات عرب در خصوص صر  و نحو 

مسابقات ورزشي : با وجود فضای کم ورزشي در محوطه کمپ  اسرا با 

در زير گروههای دسته يکم  دسته دوم و برنامه ريزی خاصي مسابقات زير را 

  1اجرا مي کردنددسته سوم 

 .تنيس روی ميز  وهندبال : بسکتبال  ،فوتسال ، ابقات واليبال مس

 زی اهداء مي شد . يياد آور مي شود که در اين مسابقات به برندگان جوا

                                                           
 ) وسايل کم بود ولي با همين وسايل استفاده بهينه مي شد( - 2
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فعاليت در اين رشته کامال مخفي و با گذاشتن نگهبانهای مسابقات رزمي : 

 ويژه انجام مي گرفت.

 

 بر پایی سفره وحدت

 

فجر ، در تمامي آسايشگاهها سفره وحدت را مي اسرا در ايام دهه مبارکه 

هم تناول مي  انداختند و هر آنچه داشتند همگي در طبق اخالص گذاشته و با

با خنده و شادی پيروزی انقالب اسالمي را به همديگر تبريک مي  وکردند 

 گفتند . 

ايستادند با مي   بهمن در جلو آسايشگاه ها بصورت صف  11اسرا در روز 

ه ريزی خاصي که بعثي ها متوجه تحرک اسرا  نشوند در حين رفتن به برنام

کردند و پيروزی انقالب مي   دستشوئي با همديگر دست داده و روبوسي

گفتند . اسرا همچنين ، در اين ايام از خادمين شکوهمند اسالمي را تبريک مي

 خود تجليل مي کردند .

  

  بزرگداشت محرم در اسارت

 

ک کرده بودند که اگر بخواهند هويت ديني و ملي اسرا بخوبي در

خويش را نگه دارند و در اسارت در برابر بي هويتي اهريمن بعثي جذب نگردند 

بايد از عبرتهای عاشورا درس بگيرند  و بدانند که امام حسين )ع( در آن ايام 

و  دسراسر محنت چگونه با ياران اندک در مقابل طاغوت ايستاد و با شهادت خو

. لذا محرم درس آبياری نمودبرای هميشه را ياران وفادارش درخت اسالم 
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مقاومت و پايداری اسرا بود، در ايام محرم اسرا در کمپ ها، همانند ملت واليت 

مدار ايران اسالمي در غم شهادت امام حسين )ع( اشک ماتم ريخته و به 

   صمت و طهارت با را به خاندان ع پرداختند. اسرا ارادت خودمي    سوگواری 

های کتک زني و نوحه خواني نشان مي دادند و در مقابل دشمن بعثي با سينه

شبانه با آنها مقابله مي کرد. در ايام محرم در کمپ ها عاشورای ديگر بر پا مي 

به بهانه اينکه اسرا در شبها شعار  شد . سربازان بعثي همانند اعقاب يزيدی خود،

ند به آسايشگاهها هجوم مغولي مي بردند و با کابل و مرگ بر صدام سر مي ده

سنده بر سر و صورت اسرای غمگين مي کوبيدند و مي گفتند امام حسين )ع( 

عرب بود و ما نيز عرب هستيم ، ما او را کشتيم به شما چه مربوط است . شما 

امام ايرانيان مجوس هستيد، شما نبايد عزاداری بکنيد ، اما اسرای وفادار و عاشق 

« هيهات منا الذله»حسين )ع( و خاندان عصمت و طهارت از موالی خويش شعار 

را آموخته بودند . آنها در پرپايي مراسم و زنده نگه داشتن محرم از کمترين 

درسوگ  و مي کردند مراسم مرثيه خواني برگزار امکانات استفاده کرده،

 امامشان اشک ماتم مي ريختند. 

زن و اندوه روحانيون با برپايي سخنرانيها يزيديان در اين ايام سراسر ح

ساختند و اظهار مي کردند اگر رژيم بعثي عراق دوستدار امام زمان را رسوا مي

حسين )ع( است چرا از برپايي مراسم عزاداری اسرا هراس دارد ؟ در مقابل 

سربازان بعثي پاسخي جز ضرب و شتم و ايجاد پارازيتهای صوتي در 

نداشتند و در اکثر کمپ ها برای ممانعت از برپايي مراسم عزاداری  آسايشگاهها

 امام حسين )ع( دست به جابجايي اسرا مي زدند. با وجود محدوديتهای شديد

بر لباسهای خويش  2در ايام تاسوعا و عاشورا روبانهای سياه اسرا سربازان بعثي،

                                                           
 اين روبانها از قطعات لباسها و پتو ساخته مي شد.  - 2
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نه در محوطه کمپ در و بر سرهايشان گِل مي ماليدند و با پاهای بره مي دوختند

حين قدم زدن و راه رفتن اشک مي ريختند و با زمزمه يا حسين )ع( يا عباس )ع( 

و يا زينب )س( به عزاداری مي پرداختند . اسرا در روز عاشورا به ياد لبان تشنه 

در روز  ای کاش ما گفتندمي ساالر شهيدان لب به آب نمي زدند و از سوز دل 

اع از حريم عصمت و طهارت شهيد مي شديم و با تکرار عاشورا بوديم و در دف

ای دلهای اين شعار جانسوز حتي سربازان بعثي را به اشک مي انداختند و لحظه

غفلت زده آنها را بيدار مي کردند . وقتي که سربازان غافل عراقي ، عشق و 

به وفاداری اسرای ايراني را نسبت به امام حسين )ع( و خاندان عصمت و طهارت 

چشم مشاهده مي کردند و مي ديدند که چگونه اسرا با وجود محروميت ها ، 

مراسم عزاداری ساالر شهيدان را برپا مي کنند مجبور  و اذيت، شکنجه ها و آزار

را به زبان عربي از بلند گو پخش کنند و « مرثيه مقتل»مي شدند در روز عاشورا 

)ع( هستند و بعضي از سربازان شيعه  کردند آنان نيز عزادار امام حسينوانمود مي

برپايي  ،عراقي به اسرا اظهار ميکردند که بعد از حاکميت حزب بعث در عراق

 هر گونه مجالس عزاداری امام حسين )ع( ممنوع شده است . 

 

  عليهم السالم بزرگداشت ایام والدت و شهادت ائمه اطهار

 

الم تن خسته و رنجور اسرا با عشق و ارادت به ائمه معصومين عليهم الس

خويش را التيام مي بخشيدند و در دانشگاه اسارت در درس امام شناسي 

شاگردی کرده و از چشمه جوشان ستارگان آسمان عترت دلهای تشنه خود را 

سيراب مي نمودند . کبوتران حريم عصمت و طهارت بخوبي دريافته بودند که 

خدا و معادن حکمت خدا و ائمه)ع( پايگاههای شناخت خدا و مساکن برکت 
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حافظان سّر خدا و حامالن کتاب خدا و اوصياء پيامبر خدا و ذريه رسول خدا و 

سبب فيض الهي بر بشريت هستند و سفارش پيامبر رحمت در خصوص تمسک 

عمل نمايند، هرگز در طوفانهای سهمگين  (و عترت آن حضرت )قرآنبه ثقلين 

  .خواهند کردو امواج پر تالطم اسارت راه را گم ن

همراه امت واليت مدار در ايام ه ياران با وفای امام )ره( همانند مواليشان ب

با آنها همصدا شده و به شادی و شعف مي  ،طلوع ستارگان آسمان عصمت

پرداختند و برای گرفتن هديه به آستان قدومشان سر مي سائيدند . درآن ايام 

ای به همه شيفتگان آستان دوست هبياني مبارک و ميمون رهبريت کمپ با صدور 

تبريک و تهنيت مي گفت و فضايل ائمه هدی را بر شمرده و همگان را دعوت 

به نوکری درب آستان خاندان رسالت و امامت مي کرد و گروه فرهنگي نيز با 

به اسارتگاه ارمغان  و شعف را شور و سرودهای مذهبي شادی و حاجرای تواشي

والدت يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدی  مي داد. اوج اين شادی در

)عج( تبلور مي يافت. اسرا در نيمه شعبان با آذين بندی آسايشگاهها و با پوشيدن 

به همديگر والدت  2لباسهای تميز و تازه و همچنين با پخش شيريني اسارتي

گفتند . بعثي ها نيز در ايام شادی اهل بيت )ع( مي   يوسف زهرا )س( را تبريک 

رای اينکه ثابت کنند مسلمان هستند در مبعث حضرت محمد )ص( رسول ب

 مي دادند.  1رحمت ومهرباني به اسرا حليم

  

                                                           
 اين شيريني ها از خمير سمون ها و شکر و روغن استفاده مي کرديم. - 2

 آشپزها از خودمان بودند  - 1
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 رمضان المبارک در اسارت 

 

رمضان ماه تزکيه نفس ، ماهي است که درهای بهشت بر روی انسان 

گشوده شده و پاک شدن در چشمه زالل ضيافت رمضان همسنگ با حضور در 

باشد . در اين ماه رحمت و پر برکت همه مومنين با قلبي مملو از عرفات مي 

عشق به محبوب به روزه داری و راز و نياز و تزکيه خويش مي پردازند . ياران 

وفادار امام )ره( نيز، همانند ساير مومنين، با وجود اسارت ظاهری جسم، در ماه 

ر رمضان به پرواز رمضان خويش را از اسارت رهانيده و در آسمان آبي و مطه

در مي آمدند و زنجيرهای اهريمني بعثي را پاره و با پرهای خسته و با قلبي 

پرداختند. آکنده از عشق معبود در مرغزار بهشت اسارت به نغمه سرای مي

در  اسيران در بند اهريمن بعثي ، با تأسي از پيامبر رحمت و ائمه معصومين )ع(

شسته و در  يش را در چشمه زالل استغفاراين ماه سراسر رحمت تن رنجور خو

محضر برکات معنوی شهر رمضان به کسب فيوضات الهي مي پرداختند . قلم 

قاصر از توصيف رمضان اسارت و مبارزه بي امان شيران دربند با اهريمن بعثي 

مي باشد اما نگارش آن جهت ثبت در تاريخ  مقاومت و آگاهي نسلهای آتي از 

 گان راه  حق خالي از لطف نمي باشد . زندگي اسارت رزمند

ها روبرو اسرا برای زنده نگه داشتن اعتقادات خود با سخت ترين شکنجه

مي شدند آنها بر سر نماز کتک مي خوردند و بر سر دعا و قرآن و ساير اعمال 

ديني با شکنجه ها و سلولهای انفرادی روبرو مي شدند . اما در ماه مبارک 

ا رويکرد تبليغاتي، به اسيران اجازه مي داد، تا با شرايط رمضان دشمن بعثي ب

اسيران در کمپ رماديه ، به لحاظ تغذيه در  خاصي روزه بگيرند. در آن ايام

شرايط نامناسبي قرار داشتند . بعثي ها روزانه دو وعده غذا مي دادند .اسيران 
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آبگوشت  عموالًدربند برای اينکه بتوانند روزه بگيرند، جيره غذايي ناهار که م

برای گرم نگه داشتن آن،دورش را پتو  و را درپيت های روغن مي ريختند بود

بعد از ظهر تا سحری نگه  1پيچ مي کردند . اسرا اين پيت های غذا را ازساعت

در هنگام سحر تناول مي کردند . از آنجائيکه نگهداری غذا غير  و مي داشتند

روزه مي  آن شرايط نيز، ولي با رفتنداسرا اسهال مي گ بهداشتي بوده، اکثر

گرفتند. در آن ايام سراسر محنت و رنج سربازان بعثي از اسرا بيگاری مي 

بلوک مي زدند . متذکر مي  1222کشيدند و روزانه هر آسايشگاه مي بايست 

شود که رمضان مصاد  با فصل تابستان بود و با توجه به اينکه شهر رماديه در 

خشک و بادهای سوزان قرار داشت ، اسرا در ايام ماه منطقه آب و هوايي 

مبارک رمضان مکرراً اسهال مي گرفتند، ولي با اين وجود مقاومت مي نمودند . 

با گذشت ايام و طوالني شدن اسارت ، ياران با وفای امام )ره(تجربه زندگي 

کردن در اسارت و همچنين بر خورد با دشمن بعثي را کسب کردند . لذا 

تند با شيوه های خاص عقايد خود را بر دشمن بعثي تحميل نمايند و آنها را توانس

مي کردند که در ايام ماه مبارک رمضان نسبت به اسرا برخورد ماليم  مجبور

تری داشته باشند و با گذشت دوران اسارت ، اسرا آشپزی کمپ را به عهده 

خرج داده و با ه ب های غذايي کمال دقت راگرفتند و اسرای آشپز در پخت وعده

برنامه های وعده غذايي متناسب با شرايط و وضعيت کمپ به اسرا سرويس مي 

 دادند . 

ها اجازه مي دادند که عراقي 1و  2، 1، 2در اکثر کمپ های موصل 

اسيران غذای سحری را نيمه شب از آشپزخانه دريافت نمايند و شيوه کار بدين 

اگانه درب آسايشگاهها را باز مي کردند شکل بود که سربازان عراقي بطور جد

و چند نفر داوطلبانه از آشپزخانه غذای سحری مي گرفتند . در اين شيوه تا اندازه 
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ای بهداشت رعايت مي شد و اسرا کمتر دچار ناراحتي های داخلي و گوارشي 

مي شدند . اسرا در ماه مبارک رمضان هر آنچه داشتند در طبق اخالص مي 

ره وحدت افطاری را مي چيدند و هر آسايشگاه آشپز مخصوص گذاشتند و سف

شيريني اسارت از جمله سه گوش ، بيژی  ،بخود داشت آشپزها از نان خشک ها

چيدند . بعد از اذان مي     وحلوا درست مي کردند و بر سر سفره افطار اسرا 

ر و شک مغرب و اقامه نماز، اسرا با خواندن دعای افطار و بجا آوردن حمد

خداوند رزاق روزه خود را افطار مي کردند. اخالص و وحدت اسرا در ماه 

بخشيد و رنج اسارت در ايام مبارک مبارک رمضان به اسرا جلوه روحاني مي

فراموش مي شد  . در اين ايام آسمان اسارت نور باران و سراسرمعنويت و ايثار و 

ا استفاده از فرصت بدست اسرا با برنامه ريزی های معنوی ب نيز گذشت مي شد و

آمده بيشترين بهره ها را از ضيافت رمضان مي بردند  و با شرايط روحاني ، با 

قلبي شکسته به ميهماني خداوند رفته و هميشه اين تذکره را که  دلي پاک و

خداوند در دلهای شکسته جای دارد  را نصب العين قرار داده و در چشمه زالل 

ختند و برای آزادی خود و پيروزی رزمندگان اسالم رمضان خود را معطر مي سا

کردند. اسرا با وجود محدوديتهای شديد مي و سالمتي امام و مقتدای خويش دعا

های زير را در جهت ارتقای سطح معنوی خويش انجام برنامه در اين ايام مبارک

 :دادندمي

جمعي و  اسرا در ايام ماه مبارک رمضان به طور دسته تالوت قرآن کريم :

يا انفرادی به تالوت قرآن کريم مي پرداختند و در اين ماه پر فضيلت اسرا هر سه 

کردند و همچنين بعضي از اسيران به حفظ قرآن مي روز يکبار قرآن را ختم

 کريم مي پرداختند . 
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ممارست و مداومت و انس با قرآن کريم باعث مي شد که همه اسرا 

يشند و قرآني عمل نمايند و مخصوصاً در شبهای قرآني فکر بکنند و قرآني بيند

اين ماه رحمت آسمان اسارت نوراني مي شد و خورشيد قرآن قلب اسيران را  

منور مي ساخت و بطور کلي اسيران اسارت را از ياد برده و از محفل قرآن کريم 

 ، عشق به معبود و عبادت خالصانه را فرا مي گرفتند. سربازان با وفای امام )ره(

-هديه مي  رآن کريم را به ائمه معصومين )ع( امام امّت و شهداقصواب تالوت 

کردند و برای سالمتي و تعجيل در ظهور يگانه منجي عالم بشريت آقا امام زمان 

 ) عج ( دست به دعا بر مي داشتند. 

اسيران هر وقت آيات صبر را تالوت مي کردند بر صبر و استقامت 

رسيدند شوق ايمان مي       اه به آيات صفات مومنين خويش مي افزودند و هر گ

سرتاسر وجود آنان را فرا مي گرفت و در برابر ناماليمات و سختي های اسارت 

به خداوند يکتا توکل مي کردند و اسارت را امتحاني از جانب پروردگار مي 

اسرا در کردند که از اين امتحان سربلند بيرون بيايند . دانستند و هميشه دعا مي

زيستند و اسارت را فرصتي برای تالوت قرآن کريم در خو  و رجاء مي

خودسازی و شناخت خويشتن مي پنداشتند . اينگونه انس با قرآن کريم مرهمي 

 گذاشت. بر دلهای خسته و رنجور اسرا بوده و بر وجود آنان تاثير معنوی مي

ايام ماه مبارک جاني  اسرا با خواندن و تامل در ادعيه های تالوت ادعيه :

 الدُّعَاءُ» مي فرمايد: که  پيامبر گرامي اسالم راتازه مي گرفتند . اسرا اين کالم 

دعا روح عبادت است را فهميده بودند و بخوبي به نقش دعا و « 2الْعِبَادَة مُخُّ

توسل در تسکين الهام روحي و رواني آگاه بودند. با وجود اينکه زنجير اسارت 

اندام الغر آنها را اذيت مي کرد اما همانند اشتياق کبوتران به النه  تن نحيف و

                                                           
 219 ص ،2 ، ج ديلمى حسن شيخ  الصواب، إلى القلوب إرشاد - 2



 / خاطرات آزاده جعفر حسيني  11

 

خود به دعا متوسل مي شدند و آرامش خويش را در وجود دعا مي يافتند . اسرا 

در ايام ماه رحمت و مغفرت با خواندن دعای افتتاح و با توسل به ائمه معصومين 

 سيدند و اين ذکر راعليهم السالم ،  هرگاه به فرازهای دعای شريف مي ر

 يُخَيَّبُ الَ وَ سَائِلُهُ يُرَدُّ الَ وَ بَابُهُ يُغْلَقُ الَ وَ حِجَابُهُ يُهْتَکُ الَ الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ 

 الصَّالِحِينَ( يُنْجِي) يُنَجِّي وَ الْخَائِفِينَ يُؤْمِنُ الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ  آمِلُهُ( يَخِيبُ)

 الْمُسْتَکْبِرِين يَضَعُ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ يَرْفَعُ وَ(الصَّادِقِينَ)
 او از کسيکه نبندد کس بگشايد او که درى و ندرد کس نهد او که اى پرده که است خدايى مختص ستايش

 ايمنى را ترسناکان که را خدا ستايش  گشت نخواهد محروم دارد اميد چشم باو که هر و نشود مردود کند درخواست

  .سازد خوار را گردنکشان و گرداند بلند را ضعيفان و  دهد نجات را الحانص و بخشد

اميد گرفته ، کاسه گدايي را به درگاه رحمتش مي بردند و هالکت  خواندند،مي

مي طلبيدند . انس و الفت با ادعيه در را اهريمن بعثي و پيروزی رزمندگان اسالم 

بخشيد و آنها را در مقابل مي   ايام ماه رحمت و مغفرت به اسرا شور و شعف 

توطئه های دشمن بعثي بيمه مي نمود و همچنين در اين ايام اسيران با تأسي از 

مواليمان امام زين العابدين )ع( با معرفت دعای ابو حمزه ثمالي را در 

همراه مقتدای خويش ، با دستاني بسته و قلبي ه سحرگاهان مي خواندند و ب

شناسي به کسب فيض پرداخته و در گلستان علوی از شکسته در بحر عظيم خدا

عطر کلمات معنوی و روحاني موالی خويش شامه خود را سيراب مي کردند و 

 السَّرِيعُ غِيَاثُکَ أَيْنَ الْقَرِيبُ فَرَجُکَ أَيْنَ» هر گاه به اين فراز از دعا مي رسيدند . 

کجاست پرده پوشي نيکت کجاست « فَاضِلَةالْ عَطَايَاکَ أَيْنَ الْوَاسِعَةُ رَحْمَتُکَ أَيْنَ

گذشت وااليت کجاست گشايش نزديکت ، کجاست دادرسي شتابانت ، 

آب سرد بهشتي بر آتش دل مي ريختند و آرامش و « کجاست رحمت واسعت 

رضايت از امتحان و ابتالء الهي وجود آنان را پر مي کرد و اسارت از يادها 

ران در ايام ليالي قدر در سحرگاهان هنگام دعا فراموش مي شد . به ياد دارم اسي
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کردند . اسرا طوری گريه و خود مي شدند و بعضي از اسرا غش ميبي  از خود 

گويي که شدند زاری کرده و بر دامن شفيعان يوم جزا معصومين)ع( متوسل مي

مادری در ميدان نبرد عزيز خويش را از دست داده و در فراق او گيسوی خويش 

باد صبا مي سپارد و بر جدايي دلبندش اشک خون و ماتم مي ريزد . اين  را به

چنين دعا و توسل بر دل خسته اسيران تاثير مي گذاشت و ترفندهای دشمن بعثي 

را در جدا کردن اسيران از انقالب اسالمي و امام و مقتدای خويش خنثي مي 

 تداوم مي بخشيد . ساخت و در مقابل عشق به دين را افزون و مقاومت آنان را 

بوی دهان اسرا  درايام  ماه رحمت و مغفرت شيريني و عطر ذکر صلوات :

فرستادن صلوات بر حضرت محمد )ص( و ائمه طاهرين)ع( بود. اسرا با فرستادن 

کردند و هزاران صلوات جهت صلوات خود را از گزند شياطين بعثي بيمه مي

 ه الفداء مي فرستادند . تعجيل در ظهور آقا امام زمان )عج( روحي ل

اگر اسيری هم اسارتي خود را ناراحت کرده بود، بهترين  :مراقبت نفس 

فرصت معذرت خواهي ماه مبارک بود . اسيران برای رفع کدورت به ديدار هم 

نمودند . در اين ماه بازار ايثار ، مي شتافتند و از همديگر طلب عاقبت بخيری مي

يدا مي کرد و اسرا هر آنچه داشتند را برای گذشت ، رواج و رونقي خاص پ

جلب رضايت ساير اسيران در طبق اخالص مي گذاشتند و در بازار معرفت 

فطر سعيد شناسي عرضه مي کردند و چشمه جوشان تبادل معرفت در روز عيد 

جاری مي شد و همه اسيران با نيت خدايي خود را در آن مي شستند و در صبح 

ر در جلو آسايشگاه ها به صف مي ايستادند و به دست نف 1222عيد فطر همه 

بوسي همديگر مي پرداختند و به همديگر پيروزی اهل تقوی بر شيطان پليد را 

تبريک مي گفتند . و اين نتيجه مراقبت از نفس اماره بود که در طي ماه مبارک 

ک ،اسرا با تمرين و ممارست بر آن غلبه کرده بودند و در آن روز سعيد مالئ
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آسمان نيز در شادی اهل تقوی شريک مي شدند و عبوديت پروردگار در گوشه 

 ای از خاک زمين در زندان بعثي در نمايش واقعي به صحنه مي رفت . 

 

 وحدت در اسارت 

 

در اوايل جنگ تحميلي نظاميان بعثي مرز نشينان و شهروندان عادی را 

نظامي نگهداری مي بعنوان حرس خميني اسير کرده و در کمپ های اسرای 

کردند . بعثي ها با بيان اينکه نظام جمهوری اسالمي ايران باعث اسارت آنهاست 

شدند . اما همه اسرا از در صدد اختال  بين اسرای نظامي و آنها )شخصي( مي

شناختند در مقابل توطئه های تبليغاتي آنها اظهار آنجائيکه دشمن بعثي را مي

هستيم و ما با شما جنگي نداشتيم و شما بعثي ها بوديد ميکردند ، ما همه ايراني 

که بعد از پيروزی انقالب اسالمي ايران به خاک مقدس ما حمله کرديد و ما را 

بي گناه به اسارت در آورديد. همچنين سربازان بعثي مدعي مي شدند که آنها 

اظهار  جنگند وبا ساير اقوام ايراني دوست هستند و تنها با حکومت فارسها مي

اند تا آنها را از مي کردند که آنها به کمک اعراب يا کردها به ايران حمله کرده

 سيطره حکومت فارسها نجات بدهند . 

روزی در استخبارات در حين بازجويي از اسير دالوری پرسيدند که شما 

به چه زباني صحبت مي کنيد که وقتي گفتند به زبان آذری در جواب بعثي ها 

ه شما ترک ها با کردها چرا مي جنگيد ؟ آن اسير دالور با شجاعت ک»گفتند: 

اظهار کرد که ما با ضد انقالب مي جنگيم و کردها برادران ما هستند آن بعثي 

ناراحت شده و اظهار نمود آنهايي که با شما مي جنگند يهودی هستند ! آن اسير 

زان عراقي با هر سربا«. دالور را با فحش و الفاظ زشت و رکيک بدرقه نمود 
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ترفندی در تالش بودند وحدت اسرا را از بين ببرند و وقتي مي ديدند که اسرای 

ايراني با يکدلي و يکپارچگي خود توطئه های آنها را خنثي مي سازند و همگي 

وفادار به نظام و انقالب اسالمي خودشان هستند ، مأيوس مي شدند . سربازان 

 که مي خواهند ارتشي ها را با بسيجي ها جدا کنند،به بهانه اين 2عراقي در موصل 

چندين نفر را مجروح کردند. سربازان  ،با اسرا درگير شدند و با ضرب و شتم 

عراقي با بهانه ای که اين دستور قائد الرئيس )فرمانده( است اقدام به جداسازی 

ي گفتند بسيجي و يا پاسدار هستي و به ديگر م اسرا نمودند به يکي مي گفتند تو

تو نظامي هستي. وقتي که اسرا از نيت پليد آنها آگاه مي شدند همه اعالم مي 

کردند ما ارتشي يا بسيجي هستيم . سربازان عراقي مي گفتند بسيجي کيست ؟ 

همه بلند مي شدند و يا مي گفتند ارتشي کيست ؟ باز همه بلند مي شدند آنها با 

مزخرفها همه ارتش « جيش الشعبي  وا قشامرکلهم عسگر:» عصبانيت مي گفتند 

پس آن ارتشي يا پاسدار ی که در جبهه ها مي جنگند اصالً « يا بسيجي هستيد 

گفتند ما اسير نشده است و يا اينکه مي گفتند درجه دارها بلند شوند همه مي

سربازان عراقي از برپايي جشن دهه فجر ممانعت  سرباز هستيم . در کمپ رماديه،

روز طول کشيد و  1همگي دست به اعتصاب غذا زدند . اعتصاب  کردند. اسرا

سربازان عراقي هر کاری مي کردند که اعتصاب را بشکنند يکپارچگي اسرا 

باعث مي شد که موفق نشوند نهايتاً يکي از مسئوالن ارشد عراقي از بغداد به 

اب با قبول شروط اسرا اعتص با رهبران اسرا به گفتگو پرداخت و و کمپ آمد

سربازان عراقي با ضرب و شتم بسيجي ها  1غذا پايان يافت وهمچنين در موصل 

در اجرای اين توطئه کثيف سربازان عراقي با  .و ارتشي ها را از هم جدا کردند

اسرا درگير شده و چندين نفر مجروح شدند . يکي از اسرا قطع نخاع شد . 

نامه های تبليغي خود را در بر سربازان عراقي بعد از تقسيم اسرا به دو بلوک،
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بلوک نظاميان آغاز کردند ولي با مقاومت برادران ارتشي روبرو شدند و 

همچنين در بلوک بسيجي ها عراقي ها خواستند رهبران آنها را به کمپ ديگری 

 منتقل کنند با مقاومت بسيجي ها روبرو شدند . 

تشويقي و تهديد تبليغي ،  سربازان بعثي در طي دوران اسارت از هر ترفند

استفاده مي کردند تا توطئه های خود را پياده کنند اتحاد و وحدت اسرا همه 

،  يترفندهای آنها را نقش بر آب مي کرد و بعثيان هيچ وقت نفهميدند ارتش

 بسيجي و پاسدار و سرباز کيست ؟ در اسارت همه حرس خميني )ره( بودند . 

 

 ایثار اسرا 

 

ها بدون اينکه کسي متوجه بشود کفشهای ساير  رزمندگان اسالم در جبهه

شستند و در خدمات رساني به رزمندگان را واکس زده و لباسهای همديگر را مي

رزمندگان کمک مي کردند . اين نيک ورزی در بين اسرا نيز وجود داشت . 

شهيد سرگرد اماني فرمانده گروه جانبازان تبريز ، وقتي که حقوق ماهانه خود را 

ت مي کرد آنرا بصورت مساوی بين خود و اسرای نيازمند تقسيم مي کرد درياف

در وی کم رنگ  ئيشداخور مي شد که کسي متوجه نشود که مبادا نيت آو ياد 

شود . همينطور سيد آزادگان مرحوم ابوترابي در چله تابستان با زبان روزه با اسرا 

زد شعار مرحوم ابوترابي فوتسال بازی مي کرد که دمي و اندی آنها را خشنود سا

و به خادمين  ( بودانسان بنده احسان و نيکوکاری است) «االنسان عبيد االحسان»

اسرا سفارش مي کرد که کفشهای اسرا ،حتي مخالفين را جفت نمايند . چرا که 

هرچه ايثار و » آنها در اثر انقالب اسالمي گرفتار اسارت شده اند و مي فرمود : 

د در طبق اخالص گذاشته و در سفره اسارت بچينيد و آنرا گذشت و محبت داري
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و يا اينکه اسرا کساني را که مريض و يا نيازمند «  .با محبت الهي پر رنگ سازيد

بوده را تحت پوشش قرار مي دادند و با شستن لباسهای آنها و خدمت کردن به 

اين راه   در و گذاشتندمي به منصه ظهوررا اسرای مريض نهايت ايثار خويش 

مقدس هيچگونه گرد خستگي به پيشاني شان نمي نشست ،حتي ديده مي شد که 

اسيری خود نيازمند است و احتياج به کمک سايرين دارد ، جهت کسب رضای 

من دوست ندارم در » خداوند سبحان به کمک ديگران مي شتافت و مي گفت

ديده مي شد سربازان  و نيز گاهي« ميدان مسابقه ايثار جا خالي کرده و يا ببازم

بعضي از »بعثي بر روی يک مسأله به کمپ يا آسايشگاه فشار وارد مي ساختند 

سربازان با وفای امام )ره( داوطلبانه آن مسئله را به گردن مي گرفتند تا اينکه 

 « .سربازان بي رحم بعثي همه اسرا را مورد ضرب و شتم قرار ندهند

در کمپ رماديه، وقتي که سربازان له امتذکر مي شود اسيری به نام حفيظ 

عراقي آسايشگاهها را تفتيش مي کردند فوراً سيم المنت را در شلوارش پنهان 

مورد آزار و اذيت قرار ندهند در آن تفتيش متاسفانه،  کرد تا عراقي ها همه را

سيم المنت را پيدا شد آن اسير دالور با وجود اينکه خودش مجروح جنگي بود 

 خود کابل وسنده سربازان بي رحم را به جان خريد .با ايثار 

در بين اسرا کساني بودند که احتياج به پرستاری و حمايت سايرين  

داشتند. سربازان با وفا و خادم امام )ره( داوطلبانه با وجود مشکالت شخصي ، 

ماهها و يا در طول سال به آن اسرای مريض و يا مسن سرويس مي دادند و 

ی شخصي حتي استحمام آنان را بر عهده مي گرفتند . بياد دارم در تمامي کارها

کمپ رماديه روزی اسيری احتياج به جراحي  پيدا کرد، دکتر فرهاد ريسک 

کرده و از خود گذشت و ايثار نشان داد و اسير مريض را با وسايل ابتدايي 

ند جراحي نموده و از مرگ نجات داد . وقتي که عراقي ها موضوع را فهميد
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دکتر دالور را چندين سال مکرراً به دادگاه نظامي احضار مي کردند و مورد 

شکنجه قرار مي دادند و تنها اتهامش اين بود که چرا به هموطن خويش کمک 

اسرا تجربياتي کسب کردند و در اکثر  ،کرده بود . با گذشت دوران اسارت

کلنيک مراقبت از فرماندهان اسرا،درکمپ ها عراقي ها  کمپ ها با پيشنهاد

پا نمودند. در اين کلينيک ها اسرا داوطلبانه به هموطنان  بر اسرای مريض را

خويش کمک مي کردند و حتي ديده مي شد دکترهای اسرا همانند دکتر پاک 

خود را به خطر مي انداختند و از آبروی  نژاد ، دکتر خالقي و دکتر فرهاد ...

ي ها دارو کش مي رفتند تا اسرا به لحاظ خويش مي گذشتند و از داروخانه عراق

دکتر محمد دندانپزشک با  1دارو و درمان در مضيقه نباشند . در موصل 

تالشهای ايثار گرانه خود کلينيکي را بر پا کرده بود و شب و روز نمي خوابيد تا 

اينکه بتواند مسئولين عراقي را راضي کرده برای اسرا دندانهای مصنوعي بسازد . 

يثار دکتر دالور به بسياری از اسرا که از پوسيدگي دندان رنج مي بردند و اين ا

بعضي ها نيز بر اثر مريضي پيروره دندانهايشان را کشيده بودند توانست دندان 

مصنوعي درست کند تا آنها بتوانند راحت تر غذا بخورند . در اسارت اسيری به 

داوطلبانه حاضر شدند تا يک کليه  اسرا نام مجيد احتياج به کليه پيدا کرد ، اکثر

 .گرددجيد بتواند به زندگي عادی خود برخويش را به وی اهدا کنند تا آقا م

اسرای خادم در حين تحويل آذوقه روزانه کمپ با هماهنگي خاصي از 

انبار عراقي ها برنج و نان اضافي و ... کش مي رفتند و به کمپ مي آوردندکه 

، آنها با اين ايثار به تغذيه اسرا کمک مي کردند  اين کار خطرات زيادی داشت

و گاهي نيز سربازان عراقي از موضوع خبردار مي شدند و اسير ايثارگر با شهامت 

و شجاعت مسئله را به گردن مي گرفت تا ساير اسرا در کمپ مورد آزار و اذيت 

کسي که خود با فشارهای جسمي و روحي و رواني از قرار نگيرند . آيا 
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انتظار داشت تا جانفشاني بکند و رنج ديگران را به جان بخرد ؟  بروست بايدرو

را تنها مي توان در آموزه های ديني يافت و اسرای ايراني نيز ، در  اين ايثار

مکتب اهل بيت )ع( تربيت يافته و در اسارت پيرو و مطيع رهبريت روحانيون 

و رنج اسارت را به جان معزز بوده و برای حفظ مملکت خويش از جان گذشته 

خريده بودند، انجام خدمات فوق کار سختي نبود. آنها هر لحظه در خط ايثار در 

مسابقه جمعي بودند تا بتوانند در جبهه اسارت نيز بر دشمن بعثي فائق آمده و 

 رضايت خداوند سبحان را کسب نمايند . 

 

 انفاق اسرا 

 

ه دارند را بنحو شايسته و اسرا در ميدان عمل آزموده بودند که هر آنچ

مطلوب با ساير برادران اسير خود بايد شريک بشوند . تا از طريق استمرار اين 

رويکرد در سالم سازی محيط اجتماعي اسارت از آلودگي های محيطي دشمن 

بعثي و همچنين در سالم ماندن از آسيب و توطئه های اجتماعي اهريمني بعثي 

به توصيه های دين مبين اسالم آموخته بودند که در  با توجه مصون بمانند. اسرا،

خصوص اشاعه فرهنگ انفاق معنوی و مادی بايد نيک انديش و نيک ورز و 

نيک خواه باشند . در اين راستا روحانيت معزز کمپ ها بويژه مرحوم ابوترابي 

خواهند علم شان ماندگار سيد آزادگان به اساتيد اسرا توصيه مي کرد که اگر مي

)ع( اميرالمؤمنينده و جزو باقيات و صالحات اسارتي گردد، بايد به حديت ش

، زکات دانش اشاعه آن است عمل نماييد و در زمينه ترويج  نَشْرُه الْعِلْمِ زَکَاةُ

د . آنها با تشکيل کميته های يفرهنگ علم و دانايي از هيچ کوششي دريغ نورز

نمودند تا اينکه با آسان ترين  آموزشي شيوه های آموزشي جديدی را تدوين مي
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ترين شيوه اسرا را در يک پروسه زماني معين بتوانند آموزش و سهل الوصول

بدهند . و همچنين به توصيه و سفارش معظم له صندوق انفاق در سطح کمپ و 

آسايشگاه تشکيل شده بود . ايشان به رابطين فرهنگي توصيه مي کردند از 

ه و در تامين مايحتاج اسرای نيازمند هزينه کنند خيّرين مقداری پول جمع کرد

تا اينکه اين اسرا به طر  عراقي ها کشيده نشوند و همچنين در اکثر 

آسايشگاهها صندوق انفاق به دست اسرای خيّر اداره مي شد و آنها با تهيه شير 

 خشک ، شکر و سيگار و... به اسرای مريض و ناتوان کمک مي کردند . 

و عراقي ها سفره وحدت مشهور بود. مسئولين آسايشگاهها در ميان اسرا 

با گرفتن مبالغي از اسرا به صندوق تعاون هفته ای چندين بار سفره وحدت را 

پهن مي کردند و هر آنچه داشتند را بطور مشترک با همديگر تناول مي نمودند 

ه و نيز رابطين فرهنگي با هماهنگي آشپزهای آسايشگاه در ايام والدت ائم

معصومين )ع( با پختن شيريني های اسارتي از اسرا پذيرايي مي کردند. بطور 

، يکي تامين غذا و داشتکلي صندوق تعاون سفره وحدت دو ويژگي خاص 

 .اطعام نيازمندان و دومي ايجاد صميميت و يکپارچگي و يکدلي در ميان اسرا

کردند و در لذا سربازان عراقي با سفره وحدت اسرا شديداً مخالفت مي  

شدند. در اين راستا مسئولين صورت امکان مانع بر پايي سفره وحدت اسرا مي

برنامه ريزی و هماهنگي خاص و با گماشتن نگهبان در مبادی  آسايشگاهها با

مختلف آسايشگاه اقدام به پهن کردن سفره وحدت مي نمودند . گاهي نيز اسرا 

را به همديگر مي بخشيدند و در با گرفتن روزه مقداری از جيره غذايي خود 

ميان اسرا خيرين به دوختن لباسهای پاره اسرا کمک مي کردند و لباسهای اسرا 

را متناسب با اندام آنها معاوضه مي نمودند و از تکه پارچه های اضافي جانمازی 

درست کرده و به اسرا هديه مي کردند . بعضي از اسرا با بافتن گيوه و انفاق آن 
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نيازمند در تامين کفش اسرا کوشش شبانه روزی مي کردند . باالخره  به اسرای

هر کسي مي کوشيد در ميدان مسابقه انفاق از ديگری عقب نيفتاده و باقيات و 

 صالحاتي برای خويش داشته باشد . 

 

 نیایش در اسارت

 

بالهای زخمي و دلهای  کبوتران حريم خط سرخ شهادت جبهه حق با

قالب اسالمي در اسارتگاه دشمن بعثي بودند و اينان گلچيني سوخته حامل پيام ان

از بهترين سربازان با وفای امام )ره( بوده که در کارزار حق به دام صيادان جالد 

افتاده و در خاک دشمن با حصارهای مين و سيم خاردار محبوس گشته بودند. 

های دشمن  تنها اسارت پيکرهای خسته از زخم تيرها و ترکش اما اين اسارت،

ملکوتي بوده  و در ايجاد فرصت های  و غدّار بوده ولي آنان دارای روحي بلند

آمدند و هميشه در دو بعد های دشمن بعثي فائق ميتکاملي بر فرصت سوزی

ائمه معصومين )ع(  ،نيايش خداوند سبحان و توسل به بهترين شفيعان درگاه حق

شان را به منصه ظهور و ثبوت مي با نمايش عشق ارادت به معبود خويش بندگي 

رساندند . اين کبوتران حريم اهل بيت عصمت و طهارت با تمسک به ثقلين 

آموخته بودند که در اين امتحان و ابتالء الهي تنها تسلّای خاطر و آرامش روحي 

و رواني را در انس با کالم وحي و سيره معصومين )ع( مي توان يافت . آنان با  

بليسان بعثي عبوديت و بندگي خويش به معبود حق را در نمايش وجود دام های ا

نيايش جستجو مي کردند و موانع مکاني و زماني نمي توانست آنها را از انجام 

اين فريضه عاشقانه بازدارد . سربازان با وفای امام )ره(حتي در مخوفترين مکان 

وديت خود را ابليس بعثي )استخبارات( نماز جماعت بر پا کرده و نمايش عب
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نشان مي دادند و در مقابل سربازان ابليس بعثي نماز جماعت را برهم زده و فرياد 

شما ايراني ها مجوس هستيد، نبايد نماز بخوانيد و از اين « مجوس ها»مي زدند . 

خو  داشتند که نيايش کبوتران حريم اهل بيت )ع( دلهای غفلت زده و بي خبر 

ماني آنها بدرد و نور ايمان بر قلب آنها تابيده و در آنها را بيدار و پرده بي اي

اطاعت از طاغوت زمان به ترديد بيافتند. اين رويارويي اهل ايمان با ياران ابليس 

هميشه ادامه داشت . حتي زمانيکه اسرا به کمپ ها منتقل مي گشتند اولين مانع 

از جماعت قدرت عدم بر پايي نماز جماعت بود . اما دالوران عاشق با اقامه نم

کشيدند . بياد دارم در اوايل جنگ مي  معنوی خويش را به رخ ياران ابليس بعثي

تحميلي اسرا در کمپ رماديه، به تعداد دو هزار نفر نماز جمعه را به امامت يکي 

از روحانيون مبارز اقامه کردند، وقتي که بعثي ها حرکت جمعي و انسجام 

فتاده و کمپ را به سه بلوک مجزا تقسيم گروهي اسرا را ديدند به وحشت ا

کردند . اما نماز جماعت در اسايشگاهها بر پا مي شد و سربازان عراقي  همانند  

مغوالن به اسرا حمله مي کردند و آنها را در سر نماز به زير ضربات کابل و 

مشت و لگد مي گرفتند و در مقابل کبوتران حريم اهل بيت )ع( به آرمان و 

ايمان و اعتقاد داشتند و اقامه نماز را ظهور و بروز بندگي خويش  هد  خويش

به معبود حقيقي مي دانستند و هيچ وقت از اين آزار و اذيتهای سربازان افلقي 

باکي به دل راه نمي دادند . هر روز نمازجماعت در آسايشگاهها اقامه مي شد و 

مي يافتند و اين تقابل  امامان جماعت شناسايي شده و به کمپ های ديگر  انتقال

نفر از فعالين اسرا را  212ادامه داشت که نهايتاً مسئولين عراقي  2211تا محرم 

شناسايي و به کمپ های موصل منتقل کردند . عراقي ها به خيال واهي که با اين 

اما زهي پندار باطل ،  قدرت نمايش عبادی اسرا را در هم شکسته اند. ،جابجايي

تقال تجربيات مقاومتي اسرا به ساير کمپ ها شد . اسرا در کمپ اين جابجايي ان
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نماز جماعت اقامه مي نمودند و در هنگام  های موصل نيز همانند کمپ رماديه،

را باصدای دلنشين در  طاغوت وکفر برابر اسالم در وقت شرعي اذان شعار

د، آسمان اسارت طنين انداز مي کردند، اين شعار بر صداميان گران مي آم

در هنگام وقت اذان ظهر که همه در صف « اسرای شيرازی » روزی يکي از 

شعار اسالم را زنده کرد و با صوت دلنشين به اذان پرداخت . در اذان به  بودند،

اسم مبارک پيامبر رحمت رسيد، همه صلوات فرستادند و سربازان وحشي بدون 

ت او کوبيدند و اين شعار توجه به اسم مبارک پيامبر )ص( با کابل بر سر و صور

مجوس  پوچ و واهي را که شما مجوسيد چرا اذان مي گويد با تنفر بيان کردند.

 .ها اذان عربي است و شما فارس

اسرا زياد تلفات مي دادند و فشارهای روحي و رواني بيشتر شده بود . 

روزی سربازان وحشي باتمام قوا برسر نماز جماعت آسايشگاهي حمله ور شدند 

چند نفر از اسرا را از صف نماز بيرون کشيده و آنها را لخت و عريان کردند و  و

با کابل و لگد و مشت بر بدن عريان و اندام نحيف و مجروح آنان کوبيدند و 

فرياد وا حسينای اين کبوتران زخمي به آسمان مي رفت و نهايتاً سربازان 

اگر ديگر بار مقاومت »ند : خونخوار عراقي خسته شده و رو به اسرا کردند و گفت

 «.کنيد و به اقامه نماز جماعت بپردازيد سرنوشت شما بدتر از اينها خواهد بود

نهايتاً شورای روحانيت معزز چاره ای جز اين نديدند که برای جلوگيری  

از آسيب ديدن اسرا و حفظ سالمتي آنها فرمودند، ديگر اسرا نماز را به فرادا 

نيز با اطاعت و تبعيت از رهبريت کمپ با وجود فشارهای  را اس.«  اقامه نمايند 

زياد روحي و رواني دشمن بعثي تنها راه ارتباطي خود با خالق خويش را در نماز 

های فرادا يافته و با خلوص نيت به عبوديت خويش مي پرداختند . اين امتحان 
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انند نمازهای الهي اسارت فرصت مناسبي برای تعداد کثيری از اسرا بود که بتو

 قضای خويش را بجا بياورند و در خلوت شبانه با سوز دل به راز و نياز بپردازند . 

نمازهای شبانه عشق اسرا و تبلور عبوديت و گريه های سحر بر سر نماز 

بود . اين روند نيز بر عراقي ها گران مي آمد و اکثراً نگهبانان عراقي بر سر 

ي کردند و گفتند که چرا شما شب زنده داری نمازهای شبانه اسرا را تنبيه م

 .کرده و نمي خوابيد

اسرا در بُعد توسالت به ائمه معصومين )ع(در شاگردی و نشستن در 

 در امام شناسي واعتصام به مسببان فيض الهي بر محضر زيارت جامعه کبيره،

 بشريت به يقين رسيده بودند. 

به ائمه معصومين)ع(هر سربازان باوفای واليت در استمرار تمسک خود 

سه شنبه شب دعای توسل مي خواندند و نيازهای روحي و رواني خويش را در 

کردند و با استعانت ازخداوند سبحان و مي  چشمه زالل چهارده معصوم سيراب 

طلب شفاعت از امامان )ع( به مقابله  با  توطئه های  انحرافي  عوامل  بعثي مي 

تران اسير در جمعه شبها آشيانه خود را بر خرمن پر پرداختند و همچنين اين کبو

و محبت دعای کميل بنا ميکردند و در فرازهای دعای کميل عبوديت  از مهر

را يافته و به درگاه يکتا خالق هستي استغاثه کرده و در  ذلت و بندگي خويش

 بين خو  و رجاء، به ريسمان محکم الهي چنگ مي زدند .

اط معنوی و عشق و ارادت سربازان با وفای واليت در ايام جمعه عمق ارتب 

برسر سفره معنوی دعای ندبه با موالی و مقتدای خويش منجي عالم بشريت امام 

زمان روحي له الفداء بود . کبوتران حريم اهل بيت تحمل رنج و دوری از وطن 

اسالمي و امام )ره( را در رضايت ارباب خويش مي جستند و يقين داشتند که 

آنان از موالی خويش آموخته بودند  آنهاست. ی خير امام حافظ و نگهباندعا
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تنها رمز ماندگاری  و پايداری در مقابل توطئه های ابليس انس و جنّي تمسک و 

 باشد . توسل به ائمه هدی و ريسمان محکم الهي مي

 

 سازمان ارتباطی اسرا 

 

سان در شرايط هر کجا انساني هست، جريان ارتباط نيز وجود دارد. ان

سخت به دنبال تعامل و ارتباط است که از طريق آن بتواند خواسته ها ، نيازها ، 

نظرات و احساسات خود را به ديگری منتقل سازد، اگر فردی در يک چهار 

ديواری بلندی محصور باشد، باز هم بدون ارتباط با محيط پيرامون خود نخواهد 

وجوديت خويش بايد ارتباط بر قرار کند و بود . انسان برای شناساندن هويت و م

اگر اين فرايند به داليلي صورت نپذيرد،مرگ رواني او حتمي است . در 

بحرانهای اجتماعي همچون جنگ ، طرفين متخاصم در تالش هستند در ابتدا 

کانالهای ارتباطي را تخريب نمايند و بعد طر  مقابل را مورد هجوم قرار بدهند 

 اسارت نيز اِعمال اين رويکرد حتمي است . و در جريان پديده

رزمندگاني به اسارت دشمن در مي آيند دشمن در تالش خواهد بود،  

ابتدا رزمندگان را به لحاظ ارتباطي در تنگنا قرار داده تا اينکه بتواند فرايند های 

تبليغاتي خود را آغاز و بر افکار عقايد آنان تاثير گذار باشد . در اوايل جنگ 

ميلي نيز اسرای ايراني با چنين ترفند های ارتباطي دشمن بعثي مواجه بودند. تح

قرار داشتند، اين فرايند خواسته دشمن بود  2اسرا در سخت ترين شرايط ارتباطي

که محدوديت ارتباطي آنها را به لحاظ روحي و رواني در نقطه انفجار قرار دهد 

مامي توطئه های دشمن بعثي آشنا . ولي از آنجائيکه سربازان دلير اسالم به ت

                                                           
 هرچند بلوک ها کنار هم بود ولي اجازه مالقات با هم را نداشتيم  - 2
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بودند و لذا به دنبال برقراری ارتباط و شکستن حصار ارتباطي دشمن بودند. 

سربازان با وفای امام )ره ( در استخبارات دشمن بعثي در پس ديوارهای مخو  

در مکانهای نمناک و تاريک با کوبيدن بر ديوار و دادن عالئم ارتباطي با سلول 

قرار کرده و از هويت همديگر آگاه مي شدند و همچنين ، اسرا بغلي ارتباط بر

در اقامتگاههای موقتي رژيم بعثي با نوشتن نام ونام خانوادگي و تاريخ اسارت بر 

روی ديوار موجوديت خويش را اعالم مي کردند . اسرا وقتي که به کمپ انتقال 

سيستم ارتباطي  مي يافتند . تجربيات خود را در اختيار همديگر گذاشته و يک

آوردند . اسرا دربلوک های کمپ رماديه با نصب مي     کامالً ابداعي را بوجود 

عالئم با همديگر ارتباط برقرار مي کردند و همچنين در مواقع ضروری از زبان 

زرگری استفاده مي کردند.  هنگامي که عراقي ها اسرای مريض را جهت مداوا 

 اسرا کردند، اسرا در يک فرصت مناسب باسايربه بيمارستان مرکزی اعزام مي 

مسائل و مشکالت کمپ های ديگر اطالع پيدا مي  از ارتباط برقرارکرده و

کردند، گاهي ديده مي شد که سربازان عراقي از برقرای ارتباطات ميان اسرا 

مطلع مي شدند و اسرا را شديداً کنترل کرده و آنها را مورد آزار  و اذيت قرار 

 اطالعات در و جاسازی اخبار در هنگام اعزام به بيمارستان با آنهاد . مي دادن

 و اطالعات را به ساير کمپ ها مي رساندند. داخل کپسولهای قرص اخبار

متذکر مي شود که اين نوع ارتباط در کمپ موصل يک از طر  عراقي ها 

 .دندشناسايي شد و عوامل رژيم بعثي آن اسير را بازداشت کرده و شکنجه نمو

      اسرا با نوشتن نامه های رمزدار به خانواده هايشان از اخبار ميهن اسالمي آگاه 

با تحليل معکوس محتوی روزنامه های عراقي از پيشرفت رزمندگان  وشدند مي

هوشياری  با اسالم در جبهه ها اطالعات کسب مي کردند و اسرای مترجم نيز

عيت جمهوری اسالمي ايران خصوص وض نمايندگان صليب سرخ در خاص از
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در روابط بين الملل و وضعيت ساير اسرای ايراني درکمپ های عراقيها اطالعات 

بدست مي آوردند، اسرا در کمپ های عراقي تالش مي کردند راديوی نگهبانان 

عراقي را بدست بياورند، يکبار در کمپ رماديه، اسرا موفق شدند  راديو را کش 

ی راديو شناسايي و عراقي ها آن اسير را بازداشت و بعد بروند، ولي بعد از چند

، با  2از شکنجه به کمپ ديگری منتقل کردند، اما اسرا در کمپ موصل 

هماهنگي و مديريت خاصي توانستند راديو نگهبان عراقي را برداشته و آن را در 

راديو جای امني پنهان کنند . سربازان عراقي آسايشگاه ها را تفتيش مي کردند تا 

را پيدا کنند و خودشان هم نمي خواستند آشکارا اعالم کنند که اسرا راديو 

نگهبان را برداشته اند. سازمان رسانه ای کمپ توانست با برنامه ريزی مدون در 

حدود دو سال از راديو استفاده کند و هر شب اخبار و اطالعات مربوط به ميهن 

ها توسط رابطين خبر در آسايشگاه د واسالمي و ساير نقاط جهان نوشته مي ش

 قرائت وسپس امحاء مي گرديد. 

جامعه اسارت نيز با تحليل های بروز اخبار و اطالعات نشاط وشادابي خود 

را حفظ مي کرد و تمامي فعاليت های اجتماعي و فرهنگي در سايه اين فرايند 

نامه های استمرار داشت،کارشناسان رسانه ای با تطبيق اخبار با محتوای روز

عراقي بطور دقيق به موقع و درست اخبار و اطالعات و همچنين سخنرانيهای 

المللي را در اختيار جامعه اسارت قرار مي دادند . بين  شخصيت های سياسي و 

در طي مدت دو سال بهره مندی اسرا از راديو اسارت، دشمن هرگز موفق نشد 

ر و ماندگاری ارتباطات اسارت راديو را کشف بکند و راديو اسارت رمز افتخا

 بود .
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 سازمان تریبت بدنی اسارت  

 

وقتي که با تعدادی از اسرا وارد کمپ رماديه شديم  2219در اسفند ماه 

فکر نکنيد که ما در اينجا از شما بعنوان ميهمان »،افسر عقيدتي بعثي به اسرا گفت 

ه با يک پوست و پذيرايي خواهيم کرد ، با شما طوری رفتار خواهيم نمود ک

رژيم بعثي تنها از اسرا يک مرده متحرک مي «استخوان به ايران برگرديد 

خواست که تنها در تبادل اسرا بکار بيايند . عوامل رژيم بعثي با هرگونه تحرک 

و نشاط اجتماعي اسرا مخالفت مي کردند و هرنوع تحرک نشاط آميز را بعنوان 

اسرا نمي توانستند نمودند، به همين لحاظ نظامي بر عليه خود تلقي مي آمادگي 

فعاليت های جمعي ورزشي را انجام بدهند و تنها در صورتي اجازه فعاليت های 

ورزشي داشتند که در مقابل دوربين های تبليغاتي باشد و آنها نشان دهند که با 

اسرا رفتار انسان دوستانه دارند . در کمپ رماديه، مسئولين عراقي از اسرای 

مسابقه واليبال انجام داده و آنها فيلمبرداری نمايند وقتي که اسرا  ال خواستند،اطف

از اين رويکرد تبليغاتي آنها سر باز زدند نه تنها اطفال بلکه تمامي کمپ را 

 زنداني کرده و تنبيه نمودند. 

کردند ورزش مي بيماريهای جسمي بايد اسرا برای زنده ماندن ومقابله با

مانع ورزش آنها مي شدند، آنها از اسرا تبليغات ورزشي مي ولي عراقي ها 

خواستند و اين خواسته عراقي ها با روح انسانيت منافات داشت، اين رويارويي 

ورزشي برای مدت مديدی ادامه داشت اسرا مجبور بودند در توالت ها وحمام و 

دگان صليب ... حرکات نرمشي را انجام بدهند، نهايتاً اسرا با شکايت به نماين

سرخ توانستند عراقي ها را متقاعد سازند که انجام ورزشهای جمعي در مفاد 

کنوانسيون های بين المللي جزء حقوق اوليه آنهاست . اسرا با کسب اين پيروزی 
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در عرصه ورزش توانستند سازمان تربيت بدني اسارت را تأسيس نمايند، در اين 

تي مسئول انتخاب و سپس اهر هي سازمان هيئت های ورزشي انتخاب  و برای

مسئولين ورزش آسايشگاه تعيين مي گرديد، و ورزشهايي همچون واليبال ، 

ريزی مسئولين ورزش به هندبال و تنيس روی ميز با برنامه  فوتسال ، بسکتبال،

انجام مسابقات ورزشي در زير گروهای دسته يک ، دو و سه مبادرت مي 

شگاه حداقل هفته ای يک يا دو بار مي ورزيدند و هر گروه ورزشي آساي

توانستند در انجام مسابقات از محوطه کمپ استفاده نمايند . استمرار اين روند 

 جرکاتباعث تحرک شادابي و نشاط اسرا مي گرديد و آنها مي توانستند با 

 ورزشي بر مريضي ها و ناراحتي های جسمي و روحي خود غلبه نمايند. 

امي امکانات ورزشي از طريق نمايندگان صليب ياد آور مي شود که تم

سرخ تهيه و به کمپ آورده مي شد، اسرا برای اينکه بتوانند موانع و مشکالت 

بوجود آمده توسط عراقي ها را خنثي کنند، گاهي نيز با سربازان عراقي با پيش 

شرط عدم تبليغاتي بودن مسابقه ، مسابقه مي دادند . اسرا همچنين در کنار 

های رسمي سازمان ورزشهای رزمي را نيز داشتند، با اين تفاوت که ورزش

ورزشهای رزمي را مخفيانه و با گماردن نگهباناني در آسايشگاه انجام مي دادند . 

اسرا از اين طريق نيز آمادگي جسمي خود را حفظ مي کردند تا در موقع لزوم 

رد که اين اسرا بودندکه بتوانند از خود دفاع نمايند . بطور کلي مي توان ادعا ک

شرايط اسارت را برعراقي ها تحميل کرده بودند و با تقويت روحيه به تقويت 

 . جسم خويش مي پرداختند
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 شیرین ترین خاطره اسارت 

 

زيارت آستان قدسي امام همام و حضرت ابا عبدا... الحسين  )عليهم 

 .السالم (

را « آئيم مي  کربال ما » ار ها شعهرزمندگان اسالم در هنگام اعزام به جبه

سر مي دادند و هميشه در آرزوی زيارت ساالر شهيدان بودند و به عشق زيارت 

قبور ائمه معصومين )ع( در جبهه های حق عليه باطل مي جنگيدند . اين 

کربال ما  ،اميدواری به آنها روحيه مضاعفي مي بخشيد. اسرا نيز، با شعار کربال

اما اسرا در چند قدمي موالی خويش در پس حصار بلند مي آئيم زنده بودند، 

بعثي با غل و زنجير و با تني رنجور و خسته در فراق ديدار موال و مقتدايان 

يا در اين آخويش مي سوختند و مي ساختند و اسرا با خود زمزمه مي کردند که 

عبداهلل ابا به زيارت موالی خويش دست خواهند يافت؟ هرگاه روضه  دنيا

امام مظلومان عالم علي )ع( و ساير ائمه  )س(،حسين )ع( و حضرت عباس ال

هدی )ع( خوانده مي شد . سيل اشک اسرا روان مي گشت و ناله ها به آسمان 

مي رفت . خداوند سبحان در اين امتحان و ابتالء الهي اسارت دعای مشتاقان اهل 

کرد که صدام  بيت )ع( را اجابت کرد و دشمن بعثي بعد از آتش بس اعالم

دستور داده، اسرا را به زيارت کربال و نجف اشر  ببرند . سيد آزادگان مرحوم 

ابوترابي به اسرا توصيه کرده بود که اسرا چنين فرصتي را از دست ندهند و ائمه 

عليهم السالم آنها را با عزت طلبيده است . اسرا دست از پا نمي شناختند که مي 

سال اسارت مزد قبولي خويش را گرفتند و امام  22تحمل  زگفتند که بعد ا

رئو  و ساالر شهيدان و امير با وفای امام آنها را به زيارت طلبيده است. جشن و 

سروری در سراسر کمپ بر پا بود ، و روز موعود فرا رسيد، مسئولين عراقي اسرا 
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،  رسيد 2نفری به زيارت مي بردند و نوبت به موصل  122 هایرا بصورت گروه

وقتي که کاروان اسرای کربالی ايران اسالمي به بارگاه امام مظلومان امام همام 

علي )ع( رسيد ، قلبها از شدت شوق از تپش افتاد و ناگهان خود را در جلو 

بارگاه ملکوتي يافتند. عراقي ها دستور دادند پياده شويد و هرکس پياده مي شد 

خدايا چه روز زيبا و چه روز با چشماني گريان سجده شکر بجای مي آورد،

و روز وصل ياران است، روز ديدار ،عراقي ها فرياد مي زدند سجده  ملکوتي!

همگي ديوارها را بوسه زده و در جلو  ولي کسي توجهي نمي کرد، حرام است،

درب ايستاده و با کسب اجازه دخول از موالی خويش سينه خيز به سمت ضريح 

دقيقه با امام خويش  خلوت  11در هر بارگاه ملکوتي مطهر امام مي شتافتند. اسرا 

 مي کردند و از آزار ها و اذيتهای صداميان يزيدی به امامشان شکوه مي کردند . 

در حرم امام حسين )ع( وقتي که چشمان اسرا به پرچم سرخ ساالر 

شهيدان مي افتاد، اسرا به ياد شهيدان کربال اشک مي ريختند و اعالم مي کردند 

نيز در کربالی ايران شهيدان در راه حق داده و خدايا شهيدان کربالی ايران را ما 

با شهدای کربالی حسين )ع( محشور بگردان . زيارت بارگاه ملکوتي ساالر 

شهيدان و قمر بني هاشم و امام همام تمامي رنجهای اسارت را از يادها برد و اسرا 

حق عليه باطل بودند که بايد بدين به يقين رسيدند که اينان گلچيني از کارزار 

صورت به زيارت موال و مقتدايشان مي شتافتند و اين زيارت افتخار بزرگي برای 

ذخيره آخرت همه آن زيارت مقبول و شفاعت ائمه هدی  شاءاهللاناسرا بود و 

  . اسرای اسالم باشد
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 تلخ ترین خاطره اسارت

 

ل الهي ، يقين داشتند که روز سربازان با وفای امام )ره( با اميد به فض

ن روز مبارک به ديدار موال و آآزادی از بند اسارت فرا خواهد رسيد و آنها در 

مقتدايشان امام )ره( نائل خواهند آمد . مرحوم ابوترابي سيد آزادگان نيز، به 

بعد از آزادی آنها را  شاءاهللانسربازان با وفای امام )ره( اين وعده را داده بود که 

 به ديدار مواليشان خواهند برد . 

در اين راستا ،سربازان با وفای امام )ره( هميشه در تالش بودند که با 

کارنامه قبولي به پابوسي امام و مقتدايشان بروند و در طي دوران تلخ اسارت با 

تمامي توطئه هاو ترفندهای دشمن بعثي مقابله کرده وخود را آماده ديدار يار مي 

ست داشتند که آنچنان باشند که مواليشان خواسته است . اما روزی کردند و دو

رسانه اسارت خبر داد، مواليشان در بستر بيماری است و از همگان خواست که 

برای سالمت موال دست به دعا بردارند آنها نيز همانند ملت واليت مدار با 

ی سالمتي دستاني بسته و تني رنجور شب و روز دست به دعا برداشتند و برا

نها کاسته و آمواليشان دعا مي کردند و از خداوند مي خواستند که از عمر ناچيز 

برکت امامشان بيفزايد، اما خواست خداوند چنين رقم نخورد و  به عمر پر

اسرا مضطرب و نگران بودند، در  ،مواليشان رحل سفر را بسته بود . در اين مدت

گويي آسمان « ه ملکوت اعلي پيوست امام ب» با پخش خبر  11خرداد  21روز 

به زمين فرو ريخت و اسارت بر سر اسرا خراب گشت . اردوگاه در غم و ماتم 

فرو رفت . همه گريان و بهت زده بودند که اميدشان به يأس تبديل گشت ،سالها 

که در انتظار ديدار يار بودند انتظار سر آمد اما سرنوشت جور ديگری رقم 

احترام بت شکن زمان حضرت امام )ره( برنامه های راديويي  خورد، دشمن نيز به
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را قطع و به پخش قرآن پرداخت . در کمپ چهل روز عزای عمومي اعالم شد 

گفتند و مي     همه صاحب عزا بودند . اسرا به همديگر با حالت گريان تسليت 

د و همه عزادار و داغ ديده بودند و ديگر اسارت به ماتم کده تبديل شده بو

اسارت معني نداشت . اما با انتخاب رهبری حضرت آيت ا... خامنه ای بارقه اميد 

به اسارت برگشت و خورشيد غروب کرده اسارت طلوع کرده و سربازان باوفای 

امام )ره( عشق بر واليت را در حضرت استشمام و حضرت را آئينه تمام نمای 

خميني است، گر چه در اين راستا به امام )ره( يافتند و به يقين رسيدند، خامنه ای 

نائل نيامدند اما در عوض جانشين خلف آن  زيارت موال و مقتدايشان امام )ره(

حضرت را زيارت نموده و به پابوسي شان شتافتند و کارنامه قبولي منزلت را از 

 ن حضرت دريافت نمودند . آ



 / خاطرات آزاده جعفر حسيني  92

 

 



 92سفير پايداری  /   

 

 

 

 ضمائم



 / خاطرات آزاده جعفر حسيني  91

 



 92سفير پايداری  /   

 

 

 
 

 سارتنفر دوم از سمت راست، تبريز ، قبل از ا



 / خاطرات آزاده جعفر حسيني  91

 

 
 

 ، رماديه )اولين عکسي که گرفته شد(2212سال 



 91سفير پايداری  /   

 

 
 

 
 

 2212موصل 



 / خاطرات آزاده جعفر حسيني  91

 

 نمونه ای از مکاتبات 

 



 91سفير پايداری  /   

 

 



 / خاطرات آزاده جعفر حسيني  91

 

 
 

 
 

 


