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و  مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  حماســه 
مظلومانــه ارتــش و ســپاه و نيروهــای انتظامــی و 
ــه  ــر هم ــت در براب ــه در حقيق ــت ک ــی اس مردم
ــه  ــه ب ــی ک ــتادند و متجاوزین ــواران ایس جهانخ
خــود وعــده فتــح ســه روزه خوزســتان و ســقوط 
تهــران را داده بودنــد بــه باتــاق مــرگ و 

ــتاد. ــت فرس هاک
امام خمینی )ره(
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بعد از آزاد شدن نامه ها پشت سر من آمد

لطفًا سوابق خودتان را بيان کنيد.
ــواده ای ســطح  ــار هســتم در ســال 1344 در خان ــی آبی مصطف  
پاییــن در قــم بــه دنیــا آمــدم و در تهــران بــزرگ شــدم، دارای 9 بــرادر و 
2 خواهــر از یــک مــادر و 2 بــرادر از یــک مــادر دیگــر هســتم، درواقــع 
13 خواهــر و بــرادر هســتیم. در ســال 1366 ازدواج کــردم حاصــل 
ــد  ــرم متول ــت، دخت ــر اس ــک پس ــر و ی ــک دخت ــد ی ــم دو فرزن ازدواج
ــر  ــرادر کوچک ت ــت. دو ب ــال 1373 اس ــد س ــرم متول ــال 1367 و پس س
از مــن مجــروح شــیمیایی هســتند ولــی بــرای پیگیــری بــه بنیــاد مراجعــه 
ــر  ــدت درگی ــا به ش ــد، ام ــده ندارن ــکیل پرون ــه تش ــل ب ــد و تمای نکردن
مســائل مجروحیــت هســتند بــرادر کوچک تــرم هــم مجــروح شــیمیایی 
ــاز اســت به جــا نگذاشــته  ــر اینکــه جانب ــود و هیــچ ســندی دال ب شــده ب
اســت و دو ســال پیــش بــه دلیــل مشــکالت جســمی ناشــی از مجروحیت 

ــه رحمــت خــدا رفــت. ب

بعد از آزاد شدن نامه ها پشت سر من آمد
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در خصوص دوران تحصيلی خود بفرمایيد:
دوران ابتدایــی را در جنــوب تهــران منطقــه 15 در خیابــان   
20 متــری منصــور دبســتان اردیبهشــت گذرانــدم، دوران راهنمایــی هــم 
در همــان منطقــه در مدرســه برزویــه بــودم، چــون خانــواده پرجمعیتــی 
ــا مشــکالت مــادی درگیــر بــودم، نتوانســتم درســم را ادامــه  بودیــم و ب
ــدم و در  ــا ســیکل را خوان ــراوان به صــورت شــبانه ت ــا تــالش ف بدهــم ب

ــدم. ــربازی ش ــه س ــزام ب ــرای اع ــب ب ــال 62 داوطل ــالگی در س 18 س

چرا تصميم گرفتيد به جبهه بروید؟
مــن ســرباز داوطلــب بــودم. زمــان آموزشــی دوران ســربازی    
ــتم،  ــور داش ــه در آن حض ــی ک ــد. مناطق ــه بردن ــت جبه ــه پش ــا را ب م
دهلــران، اهــواز، آبــادان و ســومار تپــه کله قنــدی بــود کــه آنجــا 
ــا  ــدم. م ــزام ش ــه اع ــه جبه ــال 1362 ب ــار س ــن ب ــرای اولی ــدم. ب ــیر ش اس
ــرای خــط مقــدم  پدافنــد هوایــی بودیــم امــا چــون نیروهــای بیشــتری ب
ــا را  ــد و م ــکیل دادن ــدس تش ــام ق ــه ن ــی ب ــک گردان ــتند، ی می خواس
ــالن غــرب فرســتادند.  ــدی گی ــه کله قن ــوان خط نگــه دار ســومار تپ به عن
8 مــاه آنجــا بودیــم. خــط نگهــدار یعنــی خــط اول دفاعــی کــه نیــروی 
ــی  ــتند، وقت ــرار داش ــر ق ــل یکدیگ ــراق مقاب ــران و ع ــاده ای ــی و پی رزم
حملــه شــروع می شــود از ایــن نقطــه به ســوی دشــمن پیــش روی 
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می شــود بــه ایــن افــراد خــط نگهــدار می گفتنــد.

از نحوه اسارت خود بفرمایيد:
در ســومار یــک ســنگری بــه نــام کمیــن داشــتیم کــه شــب ها   

بــود. دشــمن  نزدیــک  بســیار  و  می کردیــم  کمیــن  آنجــا 
ــمن را  ــگاه، دش ــب در کمین ــد در ش ــن دی ــا دوربی ــب ب ــی ش  در تاریک
ــه  ــم و ب ــل دادی ــان را تحوی ــا نوبتم ــم، یک شــب کــه م رصــد می کردی

ــتیم. ــم برگش ــتراحت می کردی ــد اس ــه بای ــنگری ک س
ریخــت،  مــا  ســر  دشــمن روی  تهیــه  آتــش  ناگهــان   
ــل  ــه قب ــه دو هفت ــه می ریخــت، از یــک هفت ــن گلول وجب به وجــب زمی
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ــد می شــد و  ــل شــیمیایی بلن ــی مث ــا دودهای در منطقــه محــل اســتقرار م
دیگــر. چیــز  یــا  هســت  شــیمیایی  نمی دانســتیم 

وارد  عراقــی  نیروهــای  شــدید،  آتش بــاران  از  بعــد   
ــن  ــگ تن به ت ــدند و جن ــم ش ــد می کردی ــا رفت وآم ــه م ــی ک کانال های
ــدان  ــگ و دن ــا چن ــا ب ــای م ــد بچه ه ــروع ش ــا ش ــا و عراقی ه ــان م می
ــم  ــود، مترج ــز ب ــم و ناچی ــی ک ــا خیل ــات م ــا مهم ــد، ام ــاع می کردن دف
ــا  ــنگرتان را ب ــوید، س ــلیم نش ــر تس ــدار داد اگ ــی هش ــی زبان عراق فارس
آرپی جــی می زنیــم او گفــت صــدام اســرا را آزاد می کنــد، نگــران 
نباشــید. مــا می دانســتیم اســیر شــویم ایــن خبرهــا نیســت و این هــا 
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ــا چــاره ای جــز تســلیم شــدن نداشــتیم، بعــد  ــی دارد؛ ام ــه ی تبلیغات جنب
ــد. ــی ش ــا پذیرای ــک از م ــا کت ــارت ب از اس

مــا را بــه پشــت جبهــه در بغــداد بردنــد و دلــداری دادنــد کــه   
صــدام گفتــه آزاد می شــوید، دو شــب در ســلول مــا را نگــه داشــتند و 
ــا  ــه آن ه ــم ب ــی نداشــتیم کــه بخواهی ــد، ماهــم اطالعات ــی کردن بازجوی
بدهیــم. در ســنگر اســتراحت مــا 3 نفــر بودیــم کــه اســیر شــدیم، بقیــه 

ــدند. ــیر ش ــر اس ــات 20 نف ــن عملی ــدند و در کل ای ــهید ش ش
بعــد از دو روز تحقیقاتــی کــه کردنــد مــا را بــه یکــی از   
پایگاه هــای عــراق در همــان بغــداد بردنــد. مــا 55 نفــر بودیــم در 
ســلول هایی 5 یــا 6 نفــره انداختنــد، ســلول ها رو بــه روی هــم بــود، هــر 
ســلول 6 متــر بــود. بعــد از 2 الــی 3 مــاه از طــرف صلیــب ســرخ جهانــی 
ــتیم و  ــه نوش ــواده نام ــه خان ــم ب ــد و ماه ــات گرفتن ــا اطالع ــد از م آمدن
ــت  ــه دس ــدام ب ــا هیچ ک ــه نامه ه ــدیم، البت ــیر ش ــه اس ــم ک ــالع دادی اط
ــر  ــا پشــت س ــدن نامه ه ــد از آزاد ش ــود؛ و بع ــیده ب ــان نرس خانواده هایم

ــد. ــن آم م
ــگاه شــکاری  ــی پای ــروی هوای ــن در نی ــای م یکــی از برادره  
دزفــول خدمــت می کــرد. دوســتانش مــن را می شــناختند، زمانــی 
ــی داد،  ــان م ــی رانش ــیران ایران ــون اس ــد تلویزی ــیر کردن ــا را اس ــه م ک
دوســتان بــرادرم، مــن را دیدنــد و خبــر اســارتم را بــه بــرادر و خانــواده ام 

رســاندند.
در زنــدان غــذا بخــور نمیــر مثــل، آب پیــاز، آب گوجــه، کلــه   
ــای  ــه، تخم مرغ ه ــرای صبحان ــا چــای ســرد شــیرین ب بادمجــان، صبح ه
بــا  پــودر می شــد، آبگوشــت  بــه آن می زدیــم  ســیاه کــه دســت 
ــت  ــدی داش ــیار ب ــوی بس ــه ب ــیاه ک ــزرگ و س ــفت، ب ــت های س گوش
ــم  ــی اآلن همکاران ــه وقت ــود ک ــی ب ــه ای خوب ــن تجرب ــا ای ــد؛ ام می دادن
ــم  ــن میگوی ــد م ــی می کنن ــت و بی میل ــی اس ــه غذای ــن چ ــد ای میگوین

ــت. ــی اس ــی عال خیل
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از دوستان آن زمان خبردارید؟
بلــه یکــی از دوســتانم در تهــران در بیمارســتان امــام خمینــی   
)ره( آقــای قربانعلــی مردانــی نگهبــان و آقــای حســین ابوطالبــی در یــزد 

و همچنیــن آقــای احمــد امیــری در تالــش اســت.

از خاطرات زمان اسارت بفرمایيد:
ــتند آزاد  ــون می خواس ــان چ ــرف خودش ــاب ح ــا را به حس م  
کننــد از شــکنجه هایی کــه ببرنــد و بزننــد خبــری نبــود، امــا اگــر 
بــه حرفشــان گــوش نمی کردیــم قطعــاً اذیــت می کردنــد. یکــی از 
ــب  ــت، ت ــی بیمــاری شــدیدی گرف ــای حســین ابوطالب هم ســلولی ها آق
شــدید کــه مــا دســت بــه او می زدیم دســتمان می ســوخت هرچــه نگهبان 
را صــدا می کردیــم کــه مریــض داریــم اصــاًل توجــه نمی کردنــد، بایــد 
ــس  ــم خی ــه کردی ــان را تکه تک ــم. لباس هایم ــن می آوردی ــش را پایی تب
ــویی  ــودر لباسش ــای پ ــش، کارتون ه ــتیم روی بدن ــم می گذاش می کردی
ــت  ــت به نوب ــم. نوب ــتفاده می کردی ــزن اس ــوان بادب ــم به عن ــاره کردی را پ
ــن کار را  ــدر ای ــتیم. آن ق ــس می گذاش ــه خی ــش و پارچ ــاد می زدیم ب
شــب تــا صبــح انجــام دادیــم کــه تبــش پاییــن آمــد وزنــده مانــد، روزی 
ــرگ  ــه از م ــدیم ک ــحال ش ــی خوش ــد خیل ــا ش ــر پ ــتمان س ــه دوس ک

ــدا کــرد. حتمــی نجــات پی
ســیفون  دستشــویی ها  نمی گذاشــتند  مــا  اختیــار  در  آب   
داشــت مــا شــب تــا صبــح کــه در ســیفون آب جمــع می شــد می رفتیــم 
بــا پــارچ آب برمی داشــتیم، اگــر آب نیــاز داشــتیم بــا همــان یــک پــارچ 
ــتحمام  ــرای اس ــی ب ــتیم و زمان ــان را می شس ــم و خودم ــل می کردی غس
نداشــتیم فقــط  زمانــی کــه صلیــب ســرخ بــرای بازدیــد می آمدنــد آب 
ــه بودیــم. در  ــد مــا یــک حمــام می رفتیــم. شــپش گرفت ــاز می کردن را ب
ــار اســتحمام  تمــام ایــن مــدت 3 بــار صلیــب ســرخ آمــد و درواقــع 3 ب
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ــتیم. ــت داش درس
مــا دائمــاً در ســلول بودیــم در روز مــا را نیــم ســاعت، ســه ربع   
ــا شــب باهــم  ــود ت ــاز ب ــد، صبح هــا درب ســلولمان ب ــاط می بردن ــه حی ب
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قفــل می کردنــد.  را  داشــتیم شــب درهــا  ســلولی ها رفت وآمــد 
لباس هــای بافتنــی کــه داشــتیم نخ هایــش را بــاز کردیــم   
اســتفاده  چکــش  به عنــوان  ســلول ها  در  قفــل  از  کردیــم،  گلولــه 
قفل هــا ضربــه  بــا  و  می بریدیــم  خــاردار  ســیم های  از  می کردیــم، 
می زدیــم و ســوزن درســت می کردیــم، چــون مــن قبــل اســارت کارم 
ــربازی  ــاس س ــه لب ــم از پارچ ــت کردی ــوزن درس ــد س ــود، چن ــی ب فن
به عنــوان قــاب اســتفاده می کردیــم و بــا نــخ نقاشــی می کشــیدیم. 
ــای قــرآن و تابلــوی عکــس دیــواری بــا همیــن نخ هــا توانســتیم  ج

درســت کنیــم.
ــرای  ــرای اس ــد و ب ــش آم ــا پی ــرای م ــه ب ــری ک ــاق دیگ اتف  
دیگــر پیــش نیامــد ایــن بــود کــه مــا را بــرای زیــارت بــه کربــال بردنــد، 
ــی  ــی می رســیم، حت ــه اســیران ایران ــا ب ــد کــه م ــغ کنن می خواســتند تبلی
ــل  ــاد، اوای ــاق افت ــن اتف ــار ای ــم. دو ب ــم می بری ــال ه ــارت کرب ــه زی ب
اســارت و اواخــر آن بــه زیــارت رفتیــم. بــه مــا ســجاده و مهــر هــم هدیــه 
دادنــد کــه مــا در زنــدان نمازمــان را می خواندیــم و بــا قرآن هایــی کــه 
ــم.  ــاد گرفت ــدن قــرآن را ی داشــتیم کالس قــرآن گذاشــتیم و مــن خوان
برنامــه تئاتــر و نمایــش ترتیــب دادیــم و بــه همدیگــر می رســیدیم اگــر 

ــرد. ــک می ک ــش کم ــد توان ــس در ح ــت هرک ــکلی داش ــی مش کس
بــار اولــی کــه صلیــب ســرخ آمــده بــود بــه تعــداد نفــرات نفــری یــک 
خــودکار بیــک و یــک بــرگ ســفید داده بــود کــه مشــخصات خــود و 

ــه خانواده شــان را بنویســند. ــه ب نام
از  دادنــد چندنفــری  تحویــل  را  نامه هایشــان  همــه  وقتی کــه         
ــی کــه  ــد، زمان ــل ندان ــب ســرخ تحوی ــه صلی ــا خودکارشــان را ب بچه ه
از خانم هــای  برگردیــم، یکــی  بــه ســلول های خــود  می خواســتیم 
ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــد و دائ ــا ش ــود خودکاره ــه کمب ــرخ متوج ــب س صلی
یــک خــودکار دیگــر می گفــت قلــم، قلــم، قلــم امــا قلمــی در کار نبــود 
ــا نگاهشــان  ــرای اینکــه کســی بــروز نمــی داد عراقی هــا هــم داشــتند ب ب
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می فهماندنــد کــه اگــر خودکارهــا را ندهیــد چــه اتفاقــی در انتظارتــان 
هســت.

خالصــه صلیــب ســرخ موفــق نشــد خودکارهــا را پیــدا کنــد.   
عراقی هــا بعــد از رفتــن صلیــب ســرخ ســعی کردنــد خودکارهــا را پیــدا 
ــد،  ــد و اجــرا هــم کردن ــه کردن ــه تنبی ــد ب ــا نتوانســتند و تهدی ــد، ام کنن
امــا بازهــم صدایــی از کســی درنیامــد. وقتــی عراقی هــا ناامیــد شــدند و 
رفتنــد خودکارهــا را کــه یکــی از بچه هــا بــه بهانــه دستشــویی از جمــع 
ــود،  ــرده ب ــان ک ــت پنه ــیفون توال ــل س ــا را در داخ ــده و آن ه خارج ش

ــود. ــاز ب ــان کارس ــا برایم ــه بعده آورد ک
یــک روز نگهبــان ســلولمان کــه طالــب نــام داشــت را ســرکار   
ــه ایــن شــکل کــه  ــازی را در اســارت یــاد گرفتــه بودیــم ب گذاشــتیم. ب
یــک نفــر را به عنــوان یک مــرده انتخــاب می کردیــم روی زمیــن 
بخوابــد و بعــد چهــار نفــر داوطلــب پاییــن ایــن مــرده در چهــار ســمتش 
می نشســتند یــک ســمت پــای چــپ ویکــی هــم پــای راســت و دیگــری 
هــم ســمت دســت راســت و دیگــری هم دســت چــپ و چهــار وردی 
ــدن  ــد از خوان ــم بع ــم دســت آخر ه ــد در گــوش همدیگــر می گفتی بای
ــده روی  ــه انتخاب ش ــرده ک ــرد م ــیدن یکنواخــت ف ــوت کش ــا س ورد ب
زمیــن بــا فقــط یــک انگشــت چهــارم دســت چــپ و راســتمان مــرده را 
از روی زمیــن بلنــد می کردیــم و تــا زمانــی کــه صــدای ســوت برقــرار 
بــود ایــن مــرده روی انگشــتانمان بــود امــا قســمت مهــم بــازی اینجــا بــود 
ــد  ــع می ش ــی آورد و قط ــم م ــمان ک ــه نفس ــی ک ــوت زمان ــدا س ــه ص ک

ــورد. ــن می خ ــه زمی ــد و ب ــرت می ش ــاال پ ــرده از ب ــن م ای
ــان بســیار چــاق و ســنگین وزن  ــه طالــب؛ نگهب ــه مــا ب این گون  
ــن  ــت از روی زمی ــک انگش ــا ی ــط ب ــم او را فق ــه می توانی ــاندیم ک رس
بلنــد کنیــم. نگهبــان کنجــکاو بــود مگــر می شــود بــا انگشــت کســی را 
بلنــد کــرد، بــه مــا گفــت اگــر توانســتید مــن را بلنــد کنیــد، هــر کاری 
ــد و اگــر نتوانســتم هــر جــوری کــه  ــد برایمــان می کن از دســتش بربیای
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ــد و  ــم خوابی ــول کردی ــا هــم قب ــد، م ــه می کن ــا را تنبی ــش بخواهــد م دل
ــد  ــم و بع ــر خواندی ــوش همدیگ ــم ورد را در گ ــروع کردی ــم ش ــا ه م
بــدون اینکــه نفســمان قطــع شــود یک نفــس باهــم ســوت می کشــیدیم 
ــا از روی  ــوت م ــا س ــود ب ــرده ب ــل یک م ــن مث ــه روی زمی ــردی ک و ف
ــم،  ــد کنی ــان را بلن ــب زندانبانم ــتیم طال ــا توانس ــد و م ــد می ش ــن بلن زمی
امــا خــدا روز بــد ندهــد زمانــی کــه ســوت قطــع شــد طالــب چنــان روی 
زمیــن خــورد کــه یک ســاعتی بیچــاره گیــج شــده بــود. وقتــی بلنــد شــد 
خیلــی عصبانــی شــده بــود و جلــوی دوســتان خــودش کــه شــاهد قضیــه 

ــه بدوبیــراه گفتــن. ــد، شــروع کــرد ب بودن
در ســالی کــه آنجــا بودیــم مــاه مبــارک رمضــان وســط مــاه   
تیــر بــود کــه بلندتریــن روز و کوتاه تریــن شــب را داشــتیم. در گرمــای 
ــور  ــذا بخ ــا آن غ ــتان و ب ــل تابس ــداد در اول فص ــهر بغ ــاالی ش ــیار ب بس
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نمیــری کــه داشــتیم به اتفــاق تمامــی دوســتانم روزه هایمــان را توانســتیم 
ــک  ــه ی ــدون اینک ــم ب ــوار بگیری ــخت و دش ــیار س ــرایط بس ــا آن ش ب
ــاً کالس قــرآن و نمــاز جماعــت و  ــم، ضمن روز روزه هایمــان را بخوری
مســائل درســی و اخــالق دینــی را کــه بلــد نبودیــم از بچه هــای دیگــر 
کــه بلــد بودنــد بــا ســختی و دشــواری هایی کــه داشــتیم یــاد گرفتیــم و 

ــم.     ــاور همدیگــر بودی ــار و ی ــی، همیشــه ی ــا اتحــاد و همدل ب

در زندان ورزش می کردید؟
ــک  دور  ــد ی ــه می بردن ــاط ک ــوری در حی ــوا خ ــه ه ــا را ب م  

می کردیــم. کوچــک  نرمــش  یــک  و  می دویدیــم 

در خصوص نحوه آزادی خود بفرمایيد:
ــورت  ــه ص ــر 1364 مبادل ــدم و مه ــیر ش ــن 1363 اس ــن بهم م  
گرفــت و آزاد شــدم. آخریــن بــاری کــه صلیــب ســرخ آمــد گفتنــد کــه 
بیــن ایــران و عــراق مبادلــه اســرا پذیرفته شــده اســت و تــا دو روز دیگــر 
ــال  ــار دوم کرب ــد ب ــاس دادن ــد، لب ــاز کردن ــام را ب ــوید، حم آزاد می ش
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بردنــد. خیلــی خوشــحال شــدیم مــا را بــا هواپیمــا بــه ترکیــه بردنــد و از 
مــرز ترکیــه بــه صلیــب ســرخ ایــران تحویــل دادنــد. بعــد ورود بــه ایــران 
مــا را یــک هفتــه قرنطینــه کردنــد. بعــد از یــک هفتــه لباس هــای تمیــز 

ــد.   ــا را راهــی منــزل کردن ــد و م دادن

خبــر پذیرفتــه شــدن قطعنامــه را شــنيدید چه حســی 

شتيد؟ دا
ــامانی  ــر و س ــت یکس ــم مملک ــدم، گفت ــحال ش ــیار خوش بس  
می گیــرد؛ دیگــر جنــگ تمــام می شــود؛ صلــح برقــرار می شــود. 

بــودم. خوشــحال  خیلــی 

ــای  ــه بچه ه ــار را ب ــه ایث ــم روحي ــور می تواني چط

ایــن نســل منتقــل کنيــم؟
در شــرایطی کــه کشــورمان مــورد هجــوم دشــمن قــرار   
ــانند،  ــیب برس ــان آس ــوس و خانواده م ــه نام ــت ب ــت و او می خواس گرف
مــا به عنــوان  یــک مســلمان الزم دانســتیم کــه بــا دشــمن بجنگیــم 
و از خانــواده، دیــن و اعتقادمــان دفــاع کنیــم. مــن بــه زبــان ســاده 
ــد  ــا تأکی ــه آن ه ــف کــرده ام و ب ــم تعری ــرای فرزندان ــن موضــوع را ب ای
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ــته  ــه داش ــر و حوصل ــا صب ــکالت و تنگناه ــل مش ــه در مقاب ــم ک می کن
باشــید، از کــوره درنرویــد عصبانــی نشــوید. ایثارگــری در شــرایط 
امــروز ایــن اســت کــه بــه خــودت مســلط باشــی و بــا سخت کوشــی و 
ــم. ــاد کنی ــم و بکوشــیم کشــور را آب ــی دست به دســت هــم بدهی مهربان

ورزش می کنيد؟
مــن اصــاًل اهــل ورزش نیســتم چــون همــه ی فکــرم معــاش و   
خانــواده ام اســت و اینکــه بــه نحــو احســن کارم را انجــام دهــم و باعــث 

ــوم. ــم ش ــاه فرزندان رف

مؤثرترین فرد زندگی تان چه کسی است؟
مــادر خدابیامــرزم، چــون مــن شــغلم فنــی بــود و در کار   
ــروم در کار اداری و  ــرد ب ــرار می ک ــه اص ــودم همیش ــیکلت ب موتورس
اســت. بــوده  مــادرم  اصــرار  از  دارم  اآلن  کــه  موفقیتــی  دولتــی، 

چگونه وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شدید؟
مــادرم بــر کار دولتــی اصــرار داشــت، مــن کار فنــی دوســت   
داشــتم و موتورســاز بــودم. ســال 1376 یکــی از مشــتری هایم کــه 
موتــورش را درســت می کــردم گفــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
بیمارســتان ســینا نیــرو می گیــرد، بیــا  معرفیــد کنــم، اتفاقــی آمــدم 6 مــاه 
بــا همــان دوســتم در بیمارســتان ســینا، بعــد از 6 مــاه مــن بــه بیمارســتان 
روزبــه منتقــل شــدم و دیگــر او راندیــدم و امــروز بعــد چنــد ســال او را 

ــدم. دی

صحبت پایانی
و  هم وطنــان  همــه  بــرای  ســالمتی  و  موفقیــت  آرزوی   

عزیــز. ایــران  و  اســالم  ســربلندی 
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 دکتر مهرداد احمدی
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من دیگر ازاینجا برنمی گردم

گفتگــو بــا آزاده گران قــدر جنــاب آقــای دکتــر مهــرداد   
احمــدی دبیــر محتــرم مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 

دانشــگاه.
مدیــر فعــال و پویــا. شــیرین و گویــا بــه بیــان خاطراتــش   
ــت،  ــاک اس ــم هولن ــورش ه ــی از تص ــه گاه ــی ک ــردازد. خاطرات می پ
ــوخی و  ــا ش ــه او ب ــت ک ــیاری اس ــای بس ــر درده ــارت بیان گ ــت اس لغ
ــه را  ــق فاجع ــم عم ــذارد درک کن ــد و نمی گ ــیرینش می کن ــده ش خن

ســال ها بــا آن زندگــی کــرده اســت.

لطفًا خودتان را معرفی کنيد:
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. دکتــر مهــرداد احمــدی متولــد ســال   

من دیگر ازاینجا برنمی گردم
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1348 در تهــران هســتم. بیشــتر قســمت زندگــی خــود را در تهران پــارس 
بــودم دوران ابتدایــی، راهنمایــی، دبیرســتان و دانشــگاه را نیــز در همــان 
منطقــه تهــران گذرانــدم. 2 خواهــر و 3 بــرادر دارم. در ســال 1376 
ــر  ــر عطــا کــرده اســت. دخت ــه مــن دو دخت ــد ب ازدواج کــردم و خداون

ــال دارد. ــم 9 س ــر کوچک ــال و دخت ــم 12 س بزرگ

در کدام دانشگاه و رشته تحصيل کرده اید؟
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــته پزش ــال 1371 در رش در س  

شــدم. قبــول  تهــران 

چرا رشته پزشکی را انتخاب کردید؟
واقعــاً خــودم هــم نمی دانــم، مــن دیپلــم ریاضــی داشــتم   
به طوری کــه  بــودم  به شــدت در حفــظ کــردن مطالــب ضعیــف  و 
ــه ادبیــات و بینــش اســالمی بــود؛ در مقابــل  کمتریــن نمراتــم مربــوط ب
در دروس ریاضــی، جبــر و فیزیــک نمــرات بــاالی 19 داشــتم. نمی دانــم 
چطــور مســیر زندگــی مــن تغییــر کــرد. خواهــر بزرگــم بــه مــن ســفارش 
ــن کار  ــم همی ــن ه ــم و م ــل ده ــه تحصی ــکی ادام ــته پزش ــرد در رش ک
ــی از  ــودم و خیل ــج ب ــاًل گی ــم کام ــرم اول ه ــد از قبولی ت ــردم. بع را ک
ــرده  ــظ ک ــات را حف ــی از کلم ــدم. خیل ــه نمی ش ــات را متوج اصطالح

بــودم و معنــی مفهــوم آن را نمی دانســتم.

ــکی را  ــم پزش ــازم ه ــد ب ــته برگردی ــه گذش ــر ب اگ

می کنيــد؟ انتخــاب 
بله قطعاً پزشکی را انتخاب می کنم.  
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ــی و  ــی، پژوهش ــای علم ــداری از فعاليت ه ــًا مق لطف

اجرایــی خــود را بــرای مــا بيــان کنيــد:
ــر  ــکاری دکت ــا هم ــی را ب ــام درس، کار تحقیقات ــد از اتم بع  
ــد انجــام  ــاون آموزشــی وزارت بهداشــت بودن ــی مع محققــی کــه زمان
ــم  ــت حج ــه عل ــا ب ــود ام ــده ب ــاًل انجام ش ــروژه قب ــن پ ــه ای ــم. البت دادی
ــد  ــده ای بودن ــکل پیچی ــراً دارای مش ــه اکث ــی ک ــیع و بیماران ــه وس نمون
و یــا فوت شــده بودنــد نیمــه کاره رهاشــده بــود. مابعــد از یــک ســال و 

ــاندیم. ــام رس ــه اتم ــن کار را ب ــم ای نی
یــک ســال بعــد از فراغــت از تحصیــل به عنــوان پزشــک   

شــبکه بهداشــت و درمــان وارد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران شــدم. در 
ایــن ســال ها در قســمت های مختلــف بــودم تــا زمانــی کــه بــه معاونــت 
درمــان آمــدم و از ســال 1392 تاکنــون به عنــوان دبیــر مرکــز مدیریــت 
ــتم. ــت هس ــغول خدم ــگاه مش ــکی دانش ــای پزش ــوادث و فوریت ه ح

 انگيزه شما برای حضور در جبهه چه بود؟
محــل زندگــی مــا وضعیــت رفــاه بهتــری نســبت بــه بســیاری   
ــا شــرکت در  ــه مســاجد ب از مناطــق تهــران داشــت. مــا از ســال 1355 ب
کالس قــرآن رفت وآمــد داشــتیم. بعــد از انقــالب از تابســتان 1358 
حضــور فعــال مــا به صــورت منســجم در مســجد و در قالــب فعالیت هــای 
فرهنگــی شــکل گرفــت. دوســتان آن دوران اکثــراً شــهید شــدند. اولیــن 



خــط مقدم : شماره 11 ، بهار 281399

ــار  ــپ ذوالفق ــده تی ــدی فرمان ــهید ناهی ــن از ش ــلحه را م ــا اس ــارکار ب ب
ــتان  ــه دوس ــه جبه ــزام ب ــاهد اع ــد و ش ــروع ش ــگ ش ــم. جن ــاد گرفت ی
ــرای  ــا باعــث شــد زمینه هــای فکــری ب ــودم، این ه ــر از خــود ب بزرگ ت

حضــور در جبهــه در مــا ایجــاد شــود. یکــی از مخالفیــن همیشــگی ایــن 
مســئله پــدرم بــود. پــدرم معتقــد بــود کــه درس واجب تــر اســت. اولیــن 
بــار در ســال 1364 در ســن 15 ســالگی بــا جعــل شناســنامه اعــزام شــدم. 
قبــل عملیــات والفجــر 8 بــه جبهــه رفتــم و ایــن حضــور مداومــت پیــدا 
کــرد تــا اواخــر ســال 1365 کــه در شــلمچه عملیــات کربــالی 5 اســیر 

شــدم.
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  از نحوه اسير شدن خود بفرمایيد:
ســال 1365 وضعیــت متفــاوت بــود. بعــد از عملیــات والفجــر   
ــد و شــاید اگــر کشــورهای دیگــر  ــه موضــع دفاعــی رفتن 8 عراقی هــا ب
ــد.  ــام می ش ــران تم ــع ای ــه نف ــگ ب ــت جن ــد وضعی ــک نمی کردن کم
امــام هــم فرمودنــد امســال ســال سرنوشــت جنــگ اســت بــرای مــا کــه 
جوان تــر بودیــم فکــر می کردیــم جنــگ تمــام می شــود ولــی واقعیــت 
ــا  ــد. عراقی ه ــته ش ــال نوش ــن س ــگ در ای ــت جن ــه سرنوش ــود ک ــن ب ای
ــه  ــد منطق ــردن و چن ــتفاده ک ــرک اس ــاع متح ــروف دف ــک مع از تاکتی
شــامل مهــران، ارتفاعــات پیــران شــهر و قســمت هایی از جزیــره مجنــون 
را پــس گرفتنــد. مجــدداً بچه هــای مــا در عملیــات کربــالی 1 مهــران، 
در عملیــات کربــالی 2 منطقــه حــاج عمــران و جزیــره مجنــون را پــس 
ــدس  ــاع مق ــخ دف ــود. در تاری ــا ب ــا م ــر ب ــی در ظاه ــرد نظام ــد. ب گرفتن
مشــخص اســت هــر زمــان کــه مــا بــه خودمــان مغــرور شــدیم شکســت 
خوردیــم. به عنوان مثــال بعــد فتــح خرمشــهر بچه هــا خیلــی مغــرور 
شــدند و در عملیــات رمضــان بــا مشــکل برخوردیــم. در عملیــات 
محــرم وضعیــت بهتــر شــد دوبــاره در والفجــر مقدماتــی ضربــه ســنگینی 
ــود و  ــاً همین طــور ب ــم تقریب ــالی 4 ه ــات کرب را متحمــل شــدیم. عملی
ــن بصــره را خــدا آزاد  ــا مضامی ــل ب ــه نوشــته هایی از قب ــا پارچ بچه ه
کــرد، آمــاده کــرده بودنــد و اطمینــان بســیار زیــاد داشــتند کــه مــا بصــره 
را فتــح می کنیــم. عراقی هــا حاضــر بودنــد نصــف عــراق را بدهنــد 
ولــی بصــره را ندهنــد بــه همیــن علــت دژ محکمــی اطــراف بصــره بســته 
بودنــد. طــرح عملیــات خیلــی خــوب بــود و اگــر موفــق می شــد حتمــاً 

ــرد. ــقوط می ک ــره س بص
  متأســفانه عملیــات لــو رفــت و مجمــوع نیروهای نظــام تصمیم 
ــش  ــوم کاه ــه یک س ــا را ب ــی نیروه ــود ول ــام ش ــات انج ــد، عملی گرفتن
دادنــد. بعدهــا کــه صحبــت می کردیــم مــن بــه دوســتان می گفتــم کــه 
چــرا باوجــود اطــالع عراقی هــا از عملیــات، ایــن عملیــات انجــام شــد که 
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گفتنــد مــا هنــوز امیــد داشــتیم روزنــه جزیــره ســهیل بــاز شــود. اگــر ایــن 
ــی  ــد. ول ــقوط می کردن ــب و بصــره س ــاً ابوالخصی ــاد، قطع ــاق می افت اتف
ــه  ــا توج ــرد ب ــقوط می ک ــره س ــر بص ــد. اگ ــاز نش ــن روزنه ب ــفانه ای متأس
ــارس  ــا خلیج ف ــراق ب ــاط ع ــود ارتب ــران ب ــت ای ــاو هم دس ــه ف ــه این ک ب
کاًل قطــع می شــد. بچه هــا بــا آگاهــی از اطــالع عــراق از عملیــات 
ــه میــدان رفتنــد و عملیــات شکســت خــورد. ســپاه بالفاصلــه تصمیــم  ب
گرفــت در همــان منطقــه عملیــات انجــام دهــد کــه عملیــات کربــالی 5 
انجــام شــد و موفقیــت آن بســیار زیــاد بــود هرچنــد جنــگ ســختی بــود. 
دریــادار شــمع خوانــی در برنامــه ای صحبــت جالبــی داشــتند و گفتنــد: 
ــا  ــد ی ــا خــاک بدهن ــالی 5 دو راه داشــتند ی ــات کرب عراقی هــا در عملی
نیــرو و تصمیــم گرفتنــد ارتــش خــود را بدهنــد و خــاک را حفــظ کننــد. 
هرچنــد نفــوذ در خــاک عــراق زیــاد نبــود ولــی ارتــش عــراق منهــدم 

شــد.
مابعــد از مرحلــه اول کربــالی 5، در مرحلــه ســوم مجــدد   
وارد عمــل شــویم. بچه هــا را تجهیــز کردنــد و در کانال هایــی قبــل 
از شــهرک دویجــه عــراق مســتقر شــدیم. صبــح قــرار بــود بــه شــهرک 

ــح  ــود. صب ــاد ب ــری زی ــروصدا و درگی ــب س ــم. ش ــه کنی ــی حمل دویج
ــت  ــه پش ــم ک ــرار گرفتی ــزی ق ــود و در خاک ری ــده ب ــی آزادش دویج
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ــت  ــا می گذش ــری ازآنج ــت. نه ــرار داش ــلحه ق ــه و ش ــره توه آن جزی
کــه از نهــر جاســم می آمــد و بــه ارونــد صغیــر معــروف اســت. جزیــره 
ــه بصــره راه داشــت و مــا بایــد وارد جزیــره شــلحه می شــدیم.  شــلحه ب
منطقــه به شــدت زیــر آتــش عــراق بــود بــه حــدی کــه امــکان ایســتادن 
ــاز بایــد وارد جزیــره شــلحه  نبــود. به صــورت ســتونی از یــک منطقــه ب

می شــدیم.
ــواب  ــرد، خ ــم ب ــره خواب ــت جزی ــات در پش ــل عملی ــب قب ش   
دیــدم نخلســتانی مه گرفتــه اســت و مــن داخــل آن شــدم و بــه دوســتانم 
ــت  ــح از پش ــردم. صب ــا برنمی گ ــر ازاینج ــن دیگ ــا م ــم بچه ه می گوی
ــه و نخلســتان را دیــدم. دو  ــز آمــدم بیــرون دقیقــاً همــان صحن خاک ری
ــن منطقــه کار می کــرد و کســی  ــول هــم در ای ــی 4 ل ــار ضــد هوای تیرب
ــد.  ــه می ش ــاً تکه تک ــد تقریب ــور کن ــه عب ــن منطق ــت از ای ــه می خواس ک
ــه دویــدن کــردم و از آن منطقــه گذشــتیم. وارد  بلنــد شــدم و شــروع ب
ــر  ــد صغی ــود و آب از ارون ــه ب ــه تلمبه خان ــی ک ــدیم درجای ــره ش جزی
بــه نخلســتان می ریخــت. آتــش زیــاد بــود و تــا آنجــا نصــف گروهــان 
مــا مجــروح شــدند و بــه عقــب برگشــتند. 5 – 4 اســیر هــم گرفتیــم. از 
ــا  ــد؛ و م ــدازی می کردن ــی تیران ــای عراق ــم بالگرده ــه رو ه ــره روب جزی
ــر  ــکر 5 نص ــه لش ــار ب ــدری فش ــم. به ق ــش بودی ــر آت ــرف زی ــه ط از هم
ــت  ــمت راس ــتند و س ــب برگش ــه عق ــه ب ــد ک ــهید دادن ــد و ش ــاد ش زی
ــرای  ــه راهــی ب ــم کــه ن ــا وســط حفــره ای بودی ــد. م ــی کردن ــا را خال م
ــن وجــود داشــت. ســر  ــو رفت ــرای جل ــه راهــی ب بازگشــت داشــتیم و ن
ــد.  ــاً همــه بچه هــا مجــروح بودن ــم، تقریب ــم و ســنگر زدی ســه راهی رفتی
ــم. شــب  ــور شــیخ بودی ــا مــن، شــهید عســگری و شــهید پ در ســنگر م
شــد و کم کــم متوجــه شــدیم عراقی هــا مــا را محاصــره می کننــد. 
تنهــا راه ارتباطــی بــا عقــب از طریــق بی ســیم بــود. آب و غــذا نداشــتیم 
ــک  ــرای کم ــالع دادن ب ــب اط ــود. از عق ــم ب ــیار ک ــا بس ــات م و مهم
می آینــد. ولــی مشــخص بــود فاصلــه مــا بــا آن هــا خیلــی زیــاد اســت و 
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امــکان کمــک کــردن وجــود نداشــت... ســردار بــزرگ آذری فضلــی 
بارهــا پشــت بی ســیم گریــه می کــرد کــه مــن می خواهــم بیایــم کمــک 

ولــی نمی توانــم.
شــب اول خوابیدیــم 10 صبــح، صــدای تانــک شــنیدیم. یکــی   
از تانک هــا و یــک لــودر را گرفتیــم؛ و عراقی هــا عقب نشــینی کردنــد. 
روز دوم هــم تمــام شــد. بــه علــت گلوله بــاران، بچه هــا یکی یکــی 
شــهید می شــدند. آب نداشــتیم چــون ارونــد صغیــر پــر از جنــازه بــود و 
ــم. ــم و می خوردی ــا چیدی ــتان خرم ــود. از نخلس ــامیدن نب ــل آش آب قاب
در روز ســوم قــرار گذاشــتیم بــه عقــب برگردیــم، هرچنــد اطــالع 
ــودن و  ــاده ب ــر افت ــا گی ــت. بچه ه ــری اس ــه خب ــب چ ــتیم در عق نداش
ذره ذره آب می شــدن. مجروحــان را در ســه راهی جمــع کردیــم. یکــی 
از آن هــا شــهید حکمــت پنــاه وضعیــت خوبــی نداشــت. از ناحیــه شــکم 
ترکش خــورده بــود. روده هــاش بیــرون از شــکم بــود و بچه هــا بــا 
چفیــه بســته بودنــد، مجروحــان را در ســه راهی خواباندیــم بــه ایــن امیــد 
کــه مــا می رویــم راه را بــاز می کنیــم برمی گردیــم و آن هــا را بــا خــود 
می بریــم. درگیــری شــروع شــد و از ســمت راســت مــن کــه رودخانــه 
ــد.  ــته ش ــم راه بس ــتیم بروی ــه خواس ــم ک ــا ه ــد. م ــده رفتن ــک ع ــود ی ب
ــه  ــه هم ــود ک ــن ب ــا ای ــن م ــور در ذه ــم و تص ــده بودی ــر مان ــا 8 نف تنه
رفتنــد و مــا 8 نفــر ماندیــم. غافــل از اینکــه 8 نفــر دیگــر هــم هســتند کــه 
ــد  ــر می کنن ــه و فک ــتان رفت ــه نخلس ــه راهی ب ــای س ــت به ج درراه برگش
کــه تنهــا هســتند. آن هــا صبــح اســیر شــدند. مــا بــه ســه راهی برگشــتیم. 

ــم. ــالم نبودی ــدام س هیچ ک
ــره  ــه جزی ــی ب ــدوی عراق ــده کمان ــک ع ــره ی ــن جزی از پایی  
آمدنــد و تصورشــان بــر ایــن بــود کــه شــاید کســی باقــی نمانــده باشــد. 
ــم  ــه بتوانی ــم ک ــزار رفتی ــه نی ــته ب ــار برداش ــگری تیرب ــهید عس ــن و ش م
جلــوی آن هــا را بگیریــم. 21 نفــر از جلــوی مــن رد شــدند. تــا صــدای 
رضــا رحیمــی آمــد، آن هــا متوجــه شــدند کســی هســت و ســریعاً محــو 
شــدند. مــا حتــی فرصــت نکردیــم تیرانــدازی کنیــم. ســپس از جزیــره 
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روبــه رو به شــدت بــه ســمت مــا تیرانــدازی شــد. مجروحــان را در 
ــدیم از  ــور ش ــم؛ و مجب ــده بودی ــه خوابان ــار رودخان ــی در کن سینه کش
ســه اســیری کــه داشــتیم یکــی را بلنــد کنیــم کــه بگویــد مــن عراقــی 

ــد. ــع ش ــدازی قط ــد و تیران ــن را نزنی ــتم م هس
ســه اســیر را آزاد کردیــم. مجروحــان همان جــا ماندنــد و   
کمــی اســلحه پیــش آن هــا گذاشــتیم. ســالح هایی کــه فکــر می کردیــم 
ــه نخلســتان  ــم. ب ــد اوراق کردی ــا بیفت ــه دســت عراقی ه ممکــن اســت ب
رفتیــم. ســالح آن چنانــی هــم نداشــتیم. در اســلحه مــن 13 گلولــه بــود 
ــادا  ــرای روز مب ــک نارنجــک ب ــب شــلوارم همیشــه ی ــن در جی ــه م البت
ــر  ــه منتظ ــک تلمبه خان ــم. نزدی ــتان رفتی ــل نخلس ــتم. داخ ــه می داش نگ
شــدیم کــه ببینیــم چــه کنیــم. صــدای عراقی هــا را شــنیدیم. دیدیــم 60، 
ــا شــدند  ــد. متوجــه م ــده بودن ــرای پاک ســازی آم 70 نفــری دشــتبان ب
شــروع کردنــد دورتــادور مــا و از همــه طــرف تیرانــدازی کردنــد. رأی 
گرفتیــم کــه اســیر بشــویم یــا بجنگیــم و شــهید شــویم. تصمیــم گرفتیــم 
کــه در شــرایطی کــه مجموعــاً یــک خشــاب هــم نداشــتیم و در شــرایط 
ــان  ــن در زم ــتیم. م ــدن نداش ــیر ش ــز اس ــی ج ــم راه ــمانی بودی ــد جس ب
تســلیم بلنــد شــدم ضامــن نارنجــک کشــیدم و پشــتم نگــه داشــتم. افســر 
عراقــی دائمــاً می گفــت دســتت را بــاال ببــر و تیرانــدازی کــرد. تیــر بــه 
ــت کــرد. دســت  ــن اصاب ــای م ــه کــرده و به پ ــه نخــل خــورد و کمان تن
مــن جلــوی صورتــم آمــد و بــاز شــد نارنجــک افتــاد زمیــن و مــن روی 
نارنجــک افتــادم. منتظــر عمــل کــردن نارنجــک بــودم کــه عمــل نکــرد. 
ــا  ــد و م ــل کردن ــه بصــره منتق ــا را ب ــد ســاعت م ــد چن اســیر شــدیم. بع
آن زمــان متوجــه اهمیــت منطقــه شــدیم زیــرا منطقــه ای کــه مــا بودیــم 
ــد.  ــطینی ها بردن ــه فلس ــه مدرس ــا را ب ــود. م ــک ب ــیار نزدی ــره بس ــه بص ب
ــا را  ــد م ــد. بع ــک می زدن ــتر کت ــد و بیش ــی نمی کردن ــی خاص بازجوی
ــل  ــد، منتق ــه می گفتن ــاق نقش ــا، ات ــه بچه ه ــی ک ــا به جای ــودرو ایف ــا خ ب

ــد. کردن
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ــن  ــر از زمی ــف آن دومت ــه ک ــت ک ــی اس ــون نظام ــا کامی ایف  
ــا را  ــد.  م ــن می انداختن ــا چشــم و دست بســته پایی ــا را ب ــه دارد و م فاصل
بعــد از ضــرب و شــتم بــه اتــاق T شــکلی بردنــد. مــن از زیــر چشــم بند 
نــگاه کــردم و دیــدم 8 نفــر دیگــر گــروه مــا هــم آنجــا هســتند. 
ــاق  ــد وارد ات ــن ش ــت م ــد. نوب ــی می بردن ــه اتاق ــا رو ب ــک بچه ه تک ت
ــود و  ــوار ب ــزرگ روی دی ــزرگ کــه یــک نقشــه ب ــاق ب شــدم یــک ات
همــه افســران ارشــد ســپاه ســوم و هفتــم عــراق نشســته بودنــد. جلــوی در 
یــک ســروان نیــروی مخصــوص بــا دو متــر قــد ایســتاده بــود و تنــه یــک 

ــی زد. ــک م ــا آن کت ــود و ب ــتش ب ــت دس درخ
از شــدت درد بچه هــا بی هــوش شــدند صبــح بــا ریختــن آب   
ــادگان  ــمت پ ــه س ــته ب ــا چشم بس ــا را ب ــد. م ــوش آوردن ــه ه ــه رو ب هم
بردنــد کــه اداره اســتخبارات ارتــش عــراق بــود. زمانــی کــه رســیدیم، 
هنــگام ظهــر بــود کــه بخــاری اتوبــوس روشــن کردنــد درهــا رو بســتند 
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و رفتنــد. داخــل اتوبــوس به شــدت گــرم شــده بــود. یــک ســاعت و نیــم 
مــا را نگــه داشــتند و 4 نفــر از گرمــا و جراحــت شــهید شــدند. همــه را 
ــد. جــای  ــام الرشــید بردن ــه ن ــه ای ب ــه منطق ــوس ســفیدرنگی ب ــا مینی ب ب
بســیار مخوفــی در عــراق اســت و همــه اســرا بــه ایــن مــکان رفتنــد. مــا 
ــل  ــنگی منتق ــای س ــف و دیواره ــا ک ــری ب ــاق 80 مت ــر را در ات 32 نف
ــردان  ــدادی از گ ــدی و تع ــردان المه ــای گ ــه بچه ه ــاً هم ــد تقریب کردن
5 نصــر بودنــد. محیــط جدیــد بــا کلــی دیوارنوشــته وجــود داشــت. مــن 
اولیــن جملــه ای کــه دیــدم ایــن بــود کــه بچه هــای تهــران عشــق اســت؛ 
و همیــن قــوت قلبــی بــود کــه عــده ای قبــاًل اینجــا بودنــد و ســالم رفتنــد.
مقــداری غــذا لوبیــای پختــه و برنــج و یــک ســطل آب   
آوردنــد. 8 روز آنجــا بودیــم و روال همیــن بــود صبــح غــذا می آوردنــد 
بازجویــی می کردنــد. بعــد 8 روز مــا را بــه زنــدان الرشــید بغــداد منتقــل 
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ــه  ــه قابل توج ــن نکت ــود. اولی ــلول ب ــه س ــر ک ــبیه قب ــی ش ــد. جای کردن
بــوی تعفــن وحشــتناک بــود. اســرای کربــالی 4 یــک مــاه بــود، بــا بــدن 
زخمــی همان جــا بودنــد. مــکان بــدون تهویــه و اصــاًل جایــی بــرای نفس 
کشــیدن وجــود نداشــت. آقــای طاهــری از بچه هــای اصفهــان مــا رابیــن 
ــا  ــگری و حاج آق ــوم عس ــن و مرح ــرد. م ــیم ک ــف تقس ــای مختل اتاق ه

ــاً 4 در 5  ــی کــه تقریب ــم. اتاق ــاق بودی ــک ات ــی زاده در ی ــدی و غن خال
بــود در بهتریــن حالــت 43 نفــر شــب در آن اتــاق می خوابیدیــم. از 43 
نفــر 3 مجــروح درازکــش بودنــد. درواقــع خوابیــدن نبــود و بچه هــا مثــل 
تــوپ کاموایــی در هــم می رفتنــد. گاهــا نوبتــی می خوابیدیــم و گاهــی 
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عــده ای می ایســتادن وعــده ای می نشســتند وعــده ای می خوابیدنــد.
ــره  ــه بص ــرداری ب ــرای فیلم ب ــالی 5 را ب ــای کرب ــد از 8 روز بچه ه   بع
بردنــد و مجــدداً بــه الرشــید برگشــتیم و حــدود یــک مــاه آنجــا بودیــم. 
ــربازان  ــا س ــد. در آنج ــل کردن ــی منتق ــکر 10 زره ــه لش ــا را ب ــپس م س
 منطقــه همه چیــز ازجملــه ســیم خاردار، چــوب، کابــل داشــتند امــا 
ــان عراقــی کــه بیــن  ــاز شــد و نگهب ــوس کــه ب ــود. در اتوب اســلحه ای نب
بچه هــا بــه علــی آمریکایــی معــروف بــود چــون همیشــه لبــاس پلنگــی 
می پوشــید و تیــپ و قیافــه آمریکایــی داشــت. بــه داخــل اتوبــوس آمــد، 
در شــرایطی کــه حالــت عــادی نداشــت و مســت بــود. مــا خیلــی دلهــره 
ــا  ــنیدیم ام ــود را می ش ــوردن ب ــک خ ــل کت ــه مث ــی ک ــتیم صداهای داش
اطالعــی نداشــتیم بیــرون ماشــین چــه خبــر اســت. رضــا رحیمــی  کنــار 
مــن نشســت و گفــت ذکــر بگــو کــه آرام شــوی و مــن تنهــا ذکــری کــه 
بــه خاطــرم رســید الحــول و ال قــوت اال بــاهلل بــود و چنــد مرتبــه گفتــم 
ــل  ــاده شــدیم از داخــل تون ــاز شــد پی ــوس کــه ب و آرام شــدم. در اتوب
مــرگ معــروف بایــد عبــور می کردیــم. در حالــت عــادی اگــر کســی 
از بیــن ایــن تونــل عبــور کنــد بایــد در تاریــخ ثبــت شــود؛ و من بعــد از 
عبــور در آسایشــگاه تــازه متوجــه شــدم کــه اصــاًل نمی توانــم راه بــروم.

زمســتان های  و  بــود  تکریــت  کیلومتــری   6 تکریــت،   11 اردوگاه 
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ــاط  ــا را در حی ــت. م ــی داش ــیار گرم ــتان های بس ــرد و تابس ــدت س به ش
ــر  ــا بعدازظهــر آنجــا زی ــد و همــه را ت ــد، بردن ــاران شــدید می آم کــه ب
ــدن  ــده مان ــه زن ــدی ب ــود و امی ــی ســرد ب ــاران نگــه داشــتند. هــوا خیل ب
نداشــتیم. هنــگام غــروب مــا را داخــل بردنــد و یــک جفــت دمپایــی و 
لبــاس و حولــه کوچــک و صابــون دادنــد. دو ماهــی حمــام نرفتــه بودیــم 
و بــه حمــام رفتیــم. بــه حــدی بیــرون ســرد بــود کــه مــا متوجــه ســردی 
آب نشــدیم. بعــد پتــو و تــی دادنــد و مــا متوجــه شــدیم اینجــا مانــدگار 

هســتیم.
ــا  ــداد م ــه تع ــی 12 مرتب ــه گاه ــد مرتب در اردوگاه روزی چن  
ــت  ــر وق ــح و بعدازظه ــاعت صب ــد. روزی دو س ــمارش می کردن را ش
هواخــوری داشــتیم. صبح هــا شــوربا کــه غذایــی مخلــوط برنــج و 
عــدس بــود و عراقی هــا دوســت داشــتند به انــدازه 4 یــا 5 قاشــق 
می دادنــد. ظهــر برنــج بــود بــا آب پیــاز و کلــم و شــب ها 3 عــدد مــرغ 
ــری  ــرای جلوگی ــا ب ــارت بچه ه ــان اس ــد. در زم ــر می دادن ــه 100 نف را ب
ــوزش  ــر آم ــه یکدیگ ــتند ب ــه می توانس ــی را ک ــان مطالب ــالف زم از ات

می دادنــد.
در زمــان اســارت فشــار زیــاد بــود. اتفاقــات عجیــب می افتــد.    
و کش وقــوس بیــن مــا و عراقی هــا وجــود داشــت. مخصوصــاً بــرای مــا 
کــه کاًل صلیــب ســرخ اســرای اردوگاه مــا را ندیــده بــود، از وجــود مــا 

ــد. ــتن می کردن ــه کش ــد ب ــا را تهدی ــتند و م ــالع نداش اط
ــه  ــدند ازجمل ــهید ش ــن اردوگاه ش ــا در ای ــدادی از بچه ه تع  
محمدرضایــی کــه زیــر شــکنجه شــهید شــد. شــهید رضایــی از بچه هــای 
اطالعــات عملیــات لشــکر 5 نصر بود که از شــهرت رشــادتش شناســایی 
ــن  ــاهد ای ــنقری ش ــی س ــد و مجتب ــکنجه ش ــر ش ــا عص ــح ت ــد. از صب ش
شــکنجه بــود و هیــچ زمــان نگفــت کــه چــه دیــده اســت. شــکنجه هایی 
ــدن روی خرده شیشــه،  از قبیــل ریختــن آب جــوش روی بدنــش، غلتان
پاشــیدن نمــک روی زخمــش و انداختــن در دیــگ در حــال جوشــیدن. 
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ــن  ــیم خاردار انداخت ــد وی را روی س ــهادتش جس ــد از ش ــا بع عراقی ه
ــوده اســت. دوران  ــرار ب ــد در حــال ف ــا وانمــود کنن ــار بســتند ت ــه رگب ب

ــن روال گذشــت. ــه همی اســارت کاًل ب

چه مدت اسير بودید و چگونه آزاد شدید؟
43 مــاه و ده روز در عــراق بودیــم. دقیقــاً روز آزادی مــا   
صلیــب ســرخ مــا رو دیــد. بعــد از پذیــرش قطع نامــه، نامه نــگاری آقــای 
ــدی  ــی امی ــدیم ول ــات ش ــه اتفاق ــود. متوج ــام ب ــال انج ــمی در ح هاش
وجــود نداشــت. در نامــه آخــری کــه صــدام بــه آقــای هاشــمی نوشــت 
ــه قطعــی  ــر را پذیرفــت. متوجــه شــدیم قضی کــه در آن قــرارداد الجزای

ــت. اس
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ــا رو  ــد، برگه ه ــرخ آمدن ــب س ــرف صلی ــده ای از ط روزی ع  
ــتن  ــا خواس ــم. از م ــلط بودی ــی مس ــان انگلیس ــه زب ــون ب ــم چ ــر کردی پ
پناهنــده ســویس شــویم کــه مــا نپذیرفتیــم. بــه مــرز خســروی رســیدیم. 
بــرای اطــالع بــه خانــواده شــماره تلفــن دادیــم. بــا پــدرم تمــاس گرفتــه 
ــاعت  ــود. 48 س ــه ب ــدی نگرفت ــی ج ــه خیل ــد ک ــالع دادن ــد و اط بودن
ــد  ــرد. بع ــالم ک ــو اع ــا را از رادی ــم های م ــپس اس ــم س ــه بودی قرنطین
ــه  ــم. خان ــه رفتی ــه خان ــپاه ب ــای س ــا بچه ه ــدم و ب ــران آم ــه ته ــه ب قرنطین
چراغانــی بــود. مــن همــه را می شــناختم ولــی آن هــا مــرا نمی شــناختند.

   

برای ادامه درمان به خارج کشور سفر نکردید؟
ــرای  ــود ب ــازی نب ــود. نی ــده ب ــروح ش ــتم مج ــای راس ــت و پ ــر، دس کم

درمــان بــه خــارج از کشــور برویــم و در همــان زمــان اســارت زخم هــا 
ــود دارد. ــا وج ــوارض آن ه ــد ع ــود. هرچن ــده ب بسته ش
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دوستان زمان جنگ خود را به خاطر دارید؟
ــک  ــال در ی ــار و هرس ــالی یک ب ــازده س ــای اردوگاه ی بچه ه  
شــهر همایــش داریــم. ســال 1394 در تهــران برگــزار شــد و امســال در 

می شــود. برگــزار  مشــهد 

تأثيرگذارترین فرد در زندگی شما؟
ــا مظفــری کــه هــر  ــا و کی ــرادر بنام هــای صف درگذشــته دو ب  
دو شــهید شــدند. در زمــان حــال همســرم کــه همیشــه کنــار مــن بــوده 

اســت.
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رشته ورزشی موردعاقه:
ــم  ــم نمی توان ــت پاهای ــر وضعی ــه خاط ــه اآلن ب ــکتبال، البت بس  

می کنــم. شــنا  ولــی  کنــم  بــازی  بســکتبال 

بهترین دوره زندگی:
ــل  ــتانی مث ــارت. دوس ــراق و اس ــی در ع ــال دوران زندگ 4 س  

نــدارد. وجــود  دیگــر  زمــان  آن 

در  ایثارگــران  نقــش 

ــه نســل  ــم ب انتقــال مفاهي

چيســت؟ جدیــد 
کار  ایــن  واقعــاً  شــاید   
اگرچــه  نباشــد.  امکان پذیــر 
کتــاب  می شــود،  ســاخته  فیلــم 
امــا  می شــود؛  نوشــته  خاطــره  و 
محیــط  و  فضــا  آن  در  تاکســی 
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ــرایط  ــود در ش ــه نمی ش ــد متوج ــا نبین ــد. ت ــد درک کن ــد نمی توان نباش
باعــث  انجــام داد و گل هــا  سیاســی کاری نمی تــوان کار فرهنگــی 
ــه  ــاز ب ــگ نی ــن فرهن ــال ای ــرای انتق ــود. ب ــراد می ش ــدن اف ــزان ش گری
ــتم  ــوان در سیس ــت؛ و می ت ــی کاری اس ــه دوراز سیاس ــرایط آرام و ب ش
ــل  ــد منتق ــل بع ــه نس ــگ را ب ــن فرهن ــی ای ــرورش و به آرام آموزش وپ

کــرد.
  

 سخن پایانی:
و  ایثارگــر  بچه هــای  می کنــم.  تشــکر  شــما  زحمــات  از    
ــالح  ــال اص ــه دنب ــتند و هم ــکار نیس ــی طلب ــوان از کس ــاز به هیچ عن جانب
ــود و  ــاداده ش ــا به ــه آن ه ــتر ب ــد بیش ــط بای ــتند. فق ــد و هس ــور بودن ام

گیرنــد. قــرار  مورداحتــرام 
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 دکترعلی خاجی 
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ــود  ــرات خ ــان خاط ــه بی ــس« ب ــرح قف ــاب »ش ــه در کت   او ک
ــع  ــه صنای ــدی ب ــال های عالقه من ــه،  از س ــارت پرداخت ــای اس در روزه
ــور  ــی حض ــبری، چگونگ ــته هوش ــل در رش ــه تحصی ــی و ادام هواپیمای
در جبهــه، نحــوه مجروحیــت و اســارت، شــرایط دوران اســارت، لحظــه 
ــه میهــن اســالمی، تحصیــل در رشــته پزشــکی، فعالیــت در  بازگشــت ب
مرکــز تحقیقــات ترومــا و ادامــه تحصیــل در دکتــرای تخصصــی اخــالق 

پزشــکی می گویــد.
ــر  ــال های زج ــتند در س ــه توانس ــی ک ــاد آن های ــه ی ــون ب اکن   
ــی  ــای اجتماع ــد و درصحنه ه ــظ کنن ــود را حف ــه خ ــکنجه روحی و ش
سرمشــق و نمونــه ای از صالبــت اســتقامت مــردان وزنــان ایرانــی باشــند، 

لوله اسلحه را روی پیشانی ام گذاشت
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گــوش جــان بــه خاطــرات ایــن عزیــز می ســپاریم.

لطفًا خودتان را معرفی کنيد؟        
علــی خاجــی هســتم. ســال 1344 در شــهر  تهــران متولد شــدم.   
اصالتــاً اهــل دهــی  بــه نــام نقوســان از توابــع تفرشــم. پزشــک عمومــی 
ــری تخصصــی رشــته اخــالق  و در حــال حاضــر دانشــجوی دوره دکت
ــز  ــالوه، در مرک ــتم، به ع ــران هس ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش پزش
ــم. خــدا را  ــت می کن ــینا خدم ــا جراحــی بیمارســتان س ــات تروم تحقیق
شــکر پــدر و مــادرم در قیــد حیــات هســتند و دارای همســر و دو دختــر 

هســتم. 

دوران تحصيــل ابتدایــی و متوســطه خــود را چگونــه 

گذراندید؟
چهــار ســال اول ابتدایــی را در تهــران گذرانــدم. ســال پنجــم   
ــران  ــی در ته ــودم. دوران راهنمای ــاه ب ــدرم در کرمانش ــل کار پ ــه دلی ب
ســپری شــد. از خاطــرات مانــدگارم  در آن دوران  ایــن اســت کــه 
ســال ســوم راهنمایــی ام مصــادف بــا ســال 58-1357 و دوران پیــروزی 
باشــکوه انقــالب اســالمی بــود. دوران تحصیــالت متوســطه را بــه 
مــدت چهــار ســال در دبیرســتان شــهید حســن قدمــی )دکتــر نصیــری( 

ــدم. ــم ش ــذ دیپل ــه اخ ــق ب ــال 1362 موف ــدم و در س گذران

در کــدام دانشــگاه و در چــه رشــته ای تحصيــل 

کردیــد؟ 
ســال 1362 در کنکــور صنایــع هواپیمایی شــرکت کردم  و در   
رشــته مهندســی صنایــع قبــول شــدم.  البتــه بــه دلیــل اصــرار اطرافیــان در 
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کنکــور تجربــی هــم به صــورت هم زمــان شــرکت کــردم و فوق دیپلــم 
ــه شــدم. ــران پذیرفت هوشــبری دانشــگاه ته

چنــد روز قبــل از آغــاز درس هــا در صنایــع هواپیمایــی   
ــود  ــه وج ــع ب ــا وض ــت و ب ــم شکس ــال 1362( پای ــاه س ــل بهمن م )اوای
ــا شــرایط  آمــده نمی توانســتم در کالس هــا شــرکت کنــم،  به هرحــال ب
موجــود ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته بــه دوره بعــد موکــول می شــد. بــا 
بررســی شــرایط بــه وجــود آمــده وارد رشــته هوشــبری شــدم، در آغــاز 
ــی  ــه عملیات ــه منطق ــر ب ــوان امدادگ ــاه 1363( به عن ــوم )بهمن م ــرم س ت
اعــزام شــدم. در عملیــات بــدر شــرکت کــرده و در تاریــخ 1363/12/24 

ــدم. ــمن درآم ــارت دش ــه اس ــدید ب ــت ش ــس از مجروحی و پ
امــا بعــد از بازگشــت از عــراق، در ســال 1369 تصمیمــم   
ــی  ــته قبل ــذا از رش ــم، ل ــرکت کن ــکی ش ــور پزش ــه در کنک ــم ک گرفت
انصــراف دادم و در رشــته پزشــکی دانشــگاه تهــران  قبــول شــدم و ســال 

شــدم. فارغ التحصیــل  نیــز   1378

چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟
اســارت خیلــی مســائل را تغییــر داد و یکــی از آن هــا نیــز   
تصمیم گیــری بــرای آینــده بــود. آنجــا بــه پزشــکی فکــر کــردم حتــی 
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ــد کــه اگــر روزی  ــن امی ــه ای ــدم،  ب در عــراق کمــی هــم فرانســه خوان
بــه ایــران بازگشــتم و  توانســتم در رشــته پزشــکی ادامــه تحصیــل بدهــم 

ــد. ــم کن ــد کمک ــه بتوان ــان فرانس زب

ــان  ــارت برایم ــت و اس ــه، مجروحي  از دوران جبه

ــد: بگویي
در دوران دبیرســتان آموزش هــای نظامــی مفصلــی دیــدم.   
ــی  ــود و مدت ــی ب ــروی دریای ــکاور نی ــک ت ــر ی ــر نظ ــی از آن زی بخش
ــدم؛  ــوزش دی ــگ نامنظــم شــهید چمــران آم ــای جن ــز توســط نیروه نی
ــن  ــه م ــم ب ــن دیپل ــل از گرفت ــه را قب ــه جبه ــن ب ــازه رفت ــدرم اج ــا پ ام
نــداد. درنهایــت بــا فراخــوان نیروهــا در بهمن مــاه ســال 1363 بــه 
ــکر  ــوذر از لش ــردان اب ــو گ ــه عض ــه هفت ــاً س ــدم. تقریب ــزام ش ــه اع جبه
بیســت وهفت حضــرت رســول )محمــد رســول ا... )ص(( بــودم. در 
تاریــخ 1363/12/24 در عملیــات بــدر حضــور داشــتم. مــا روز دوم وارد 
منطقــه شــدیم. درگیــری در طــول روز ادامــه داشــت و عــراق چندیــن 
پاتــک )ضــد حملــه( انجــام داد کــه باعــث شــد نیروهــای مــا مقــداری 

کننــد. عقب نشــینی 
شــش صبــح روز بعــد مجــدداً بــه ســمت جلــو حرکــت   
ــد و از دو  ــروع کردن ــود را ش ــک خ ــا پات ــح زود عراقی ه ــم. صب کردی
ســمت راســت و چــپ مــا پیشــروی کــرده و پشــت ســرما مســتقر شــدند، 
ــه  ــاعت ن ــدیم، س ــره  ش ــبی محاص ــل اس ــورت نع ــا به ص ــت م در حقیق
ــن نفــرات نیروهــای  صبــح دســتور عقب نشــینی داده شــد. وقتــی آخری
ــور  ــز عب ــی از خاک ری ــای عراق ــدند، تانک ه ــز جــدا ش ــا از خاک ری م
ــی  ــچ مکان ــد. هی ــب  کردن ــاز تعقی ــا را در دشــت ب ــای م کــرده و بچه ه
بــرای پنهــان شــدن وجــود نداشــت، مــا در یــک زمیــن زراعــی و کامــاًل 
مســطح حرکــت  کردیــم و دشــمن بــا هــر نــوع ســالحی کــه داشــت بــه 
ــه  ــنیکف گرفت ــه کالش ــرد. از گلول ــلیک می ک ــا ش ــای م ــمت بچه ه س
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ــا  ــز بچه ه ــا نی ــوپ، تانک ه ــه ت ــی، گلول ــاره، آرپی ج ــه خمپ ــا گلول ت
ــی 7( و  ــی س ــای )پ ــز هواپیم ــوا نی ــد. از ه ــال می کردن ــان دنب را در بیاب

ــد. ــرار می دادن ــدف ق ــا را ه ــراد م ــمن اف ــای دش بالگرده
ــتیم و  ــی هس ــه موقعیت ــه در چ ــم ک ــتم ببین ــه خواس یک لحظ  
ــتند،  ــا هس ــدند( کج ــر می ش ــا نزدیک ت ــه م ــه ب ــه هرلحظ ــا )ک تانک ه
ــدم و  ــش دی ــم کــه فقــط آت ــا پشــت ســرم را ببین ــه عقــب برگشــتم ت ب
ــدت  ــرد و به ش ــد ک ــن بلن ــدرت از روی زمی ــن را باق ــه م ــاری  ک انفج
بــه زمیــن زد. )احتمــاالً انفجــار گلولــه تانــک بــوده اســت( بعــد از چنــد 
لحظــه بــه خــود آمــدم دیگــر نمی توانســتم پاهایــم را تــکان دهــم. هــر 
ــه  ــد شــوم. ترکــش ب ــالش کــردم نتوانســتم روی دســت هایم بلن چــه ت
ــد نفــر از  ــود و خونریــزی شــدیدی داشــتم. چن ــه ام اصابــت کــرده ب ری
ــه  ــان ب ــا خودش ــرا ب ــه م ــد ک ــعی کردن ــده و س ــرم آم ــاالی س ــا ب بچه ه
عقــب ببرنــد امــا بــه دلیــل جراحــت و خونریــزی شــدید و عــدم توانایی، 
امــکان حرکــت وجــود نداشــت. آخریــن نفــرات خــودی نیــز از کنــارم 
ــا دور  ــه آن ه ــور ک ــد. همان ط ــب رفتن ــمت عق ــه س ــرده و ب ــور ک عب

ــد. ــر  ش ــی نزدیک ت ــای عراق ــدای تانک ه ــدند ص  ش
ــا اینکــه یک لحظــه فکــر کــردم تانــک دشــمن می خواهــد  ت  
از روی مــن رد شــود. در همــان لحظــه بی هــوش شــدم. وقتــی بــه هــوش 
ــدم  ــگاه کــردم دی ــم را ن ــود. اطراف ــر ب ــک ظه ــاً ســاعت ی ــدم تقریب آم
ــد و  ــرده بودن ــینی ک ــاًل عقب نش ــی کام ــای ایران ــت، نیروه ــری نیس خب
ــاده ای در  ــد. ج ــنیده می ش ــم ش ــمت هورالعظی ــدازی از س ــدای تیران ص
آن نزدیکــی بــود کــه خودروهــای عراقــی از روی آن تــردد می کردنــد 
و مــن در حــدود بیســت متری آن قــرار داشــتم. عصــر همــان روز یــک 
نفربــر از جــاده عبــور  کــرد، بــرای ســربازی کــه بیــرون نفربــر بود دســت 
ــا خــود  ــد. ب ــن بیای ــه ســمت م ــه او اشــاره کــردم کــه ب ــکان داده و ب ت
فکــر کــردم کــه یــا مــن را بــه اســارت می گیــرد و یــا تیــر خــالص بــه 
مــن می زنــد. )همــان رفتــاری کــه بــا خیلــی از اســراء مــا انجــام دادنــد( 
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ــرد  ــگاه  ک ــرا ن ــرباز م ــه ای آن س ــاید ده دقیق ــد و ش ــف ش ــر متوق نفرب
ــی نکــرد.  ــد حرکت ــن بیای ــه ســمت م ــه او اشــاره کــردم کــه ب هرچــه ب
شــاید ازآنجایی کــه هنــوز منطقــه پاک ســازی نشــده بــود، جرئــت 
آمــدن بــه ســمت مــرا را نداشــت. تــا صبــح روز بعــد در آن محــل بــودم 
ــه آب  ــا قمقم ــروم و دو ت ــینه خیز ب ــتم س ــر توانس ــا ده، دوازده مت و تنه

ــم. ــده بمان ــا ایــن آب توانســتم زن ــدا کــردم و ب پی
عــده ای بــرای پاک ســازی آمدنــد. وقتــی صــدای تیرانــدازی   
را از دور شــنیدم تصــور کــردم کــه ایرانی هــا هســتند امــا وقتــی 
نزدیــک شــدند متوجــه شــدم کــه ســربازان عراقــی هســتند و منطقــه را 
ــی  ــه ده ال ــی ک ــربازان عراق ــروه از س ــک گ ــد. ی ــازی می کنن پاک س
ــی از  ــد، یک ــه زدن ــن حلق ــدند. دور م ــک ش ــد نزدی ــر بودن دوازده  نف
آن هــا نزدیــک شــد و درحالی کــه لولــه اســلحه را روی کمــرم گذاشــته 
ــی؟  ــرد: ایران ــؤال ک ــت و س ــرم برداش ــرم را ازس ــود آرام کاله بادگی ب
ــد. آن  ــودم آرام برگردان ــاده ب ــن افت ــه ســینه روی زمی ســپس مــرا کــه ب
ســرباز  قصــد داشــت و یــا حداقــل تظاهــر می کــرد کــه می خواهــد بــه 
مــن تیــر خــالص بزنــد. ابتــدا خشــاب اســلحه را جــدا کــرد و بعــد یــک 
فشــنگ داخــل آن گذاشــت و مجــدداً خشــاب را جــا زده ولولــه اســلحه 
را روی پیشــانیم گذاشــت. درحالی کــه دســتش روی ماشــه اســلحه بــود. 
او شــش مرتبــه ایــن کار را تکــرار کــرد. دفعــه آخــر کــه لولــه اســلحه را 
داخــل دهانــم گذاشــته بــود، فقــط بــه چشــم هایش نــگاه  کــردم )شــاید 
ــن فرماندهشــان  ــد و تمــام( در همــان حی ــم می خواســت شــلیک کن دل
ــاد زد، اســلحه  ــر ســر ســرباز فری ــود از راه رســید، ب کــه یــک ســتوان ب
او را گرفــت و بــه ســمتی پرتــاب کــرد. بعــد ســرباز را بــه عقــب رانــد 
ــه عربــی صحبــت  ــا مــن ب و از مــن دورش کــرد. ســپس شــروع کــرد ب
کــردن؛  متوجــه حرف هایــش نمی شــدم ولــی از رفتــارش این طــور 
ــه ای  ــد. او چنددقیق ــداری ده ــرا دل ــد م ــه می خواه ــردم ک ــت ک برداش
ــه  ــه پشــت جبه ــراه دو ســرباز ب ــن را هم ــس ازآن م ــارم نشســت و پ کن
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فرســتاد و اســارت از ایــن لحظــه آغــاز شــد.
ــد.  ــتراحت کنن ــربازها اس ــا س ــدیم ت ــف ش ــه راه متوق در میان  
یکــی از آن هــا شــروع بــه بازرســی بدنــی کــرد و وســایلی کــه همراهــم 
بــود مثــل ســاعت و انگشــتر را برداشــت. مجــدداً بــه راه افتادیــم و پــس 
از چنددقیقــه ای بــه محــل اســتقرار نیروهــای عراقــی رســیدیم. ســربازانی 
ــد.  ــد  همــراه فرماندهشــان آنجــا بودن ــه بودن ــه اســارت گرفت کــه مــرا ب
ــه آن ثمــون  ــان )عراقی هــا ب ــز انداختنــد. کمــی ن مــن را ســینه خاک ری
میگوینــد( بــه مــن تعــارف کردنــد امــا بــه دلیــل اینکــه خیلــی خشــک 
بــود نمی شــد آن را خــورد. بســیار تشــنه بــودم و فقــط آب می خواســتم. 
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ــرای چهل وهشــت ســاعت بعــد ایــن  ــد. ب ــه مــن دادن یــک لیــوان آب ب
ــود کــه مــا آب خوردیــم. ــه ای ب تنهــا مرتب

ــا  ــی م ــی در نزدیک ــون عراق ــک کامی ــات ی ــن لحظ در همی  
ــن  ــر  ای ــت. براث ــرار گرف ــران ق ــوپ ای ــه ت ــک گلول ــت ی ــورد اصاب م
ــک   ــدند. ی ــروح ش ــته و مج ــی کش ــربازان عراق ــدادی از س ــار تع انفج
ــن  ــد. م ــگاه ببرن ــه درمان ــان را ب ــا مجروحانش ــد ت ــت آوردن ــین وان ماش
ــش  ــه ترک ــز ک ــا را نی ــی از عراقی ه ــد. یک ــت انداختن ــف وان ــم ک را ه
صورتــش را از بیــن بــرده بــود کــف وانــت کنــار مــن انداختنــد. فــک 
او کامــاًل از بیــن رفتــه بــود و نمی شــد صورتــش را به خوبــی تشــخیص 
ــودم  داد. خونریــزی شــدیدی داشــت و در تمــام طــول مســیر مجبــور ب
ــف  ــه ک ــی ک ــروح عراق ــن مج ــون ای ــا خ ــه دارم ت ــاال نگ ــم را ب صورت
ــروح در  ــرود. آن مج ــن ن ــان م ــل ده ــه داخ ــود ب ــانده ب ــین را پوش ماش

ــرد. ــوت ک ــه راه ف میان
ابتــدا مجروحیــن عراقــی نمی دانســتند کــه مــن ایرانــی هســتم.   
ــه آن هــا گفــت کــه یــک  ــود ب ــی کــه همراهمــان ب ــه راه نگهبان در میان
اســیر ایرانــی بــا آن هــا اســت. چشــمتان روز بــد نبینــد پذیرائــی مفصلــی 
از مــا شــد. یکــی بــا لگــد  زد، یکــی آب دهــان  انداخــت، آن ســرباز نیــز 
ــه مقــر عراقی هــا رســیدیم، مــن  ــی ب ــداق اســلحه زد. پــس از مدت ــا قن ب
ــه درمانــگاه بــرد. یــک بهیــاری  را پیــاده کردنــد. ماشــین عراقی هــا را ب
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آمــد و زخــم مــن را پانســمان کــرد. همیشــه آن بهیــار را دعــا می کنــم 
ــود. ــچ پانســمانی در کار نب ــه بعــد هی ــا دو هفت چــون ت

چنددقیقــه ای کــه گذشــت مــرا بــرای بازجویــی بردنــد. تقریبــاً   
ســاعت یــک ظهــر بــود. حــدود ده دقیقــه از بازجویــی گذشــته بــود کــه 
ــته  ــت وپایم را بس ــدم،  دس ــوش آم ــه ه ــه ب ــی ک ــم. زمان ــوش رفت از ه
بودنــد. چنــد کالمــی بــا اســراء دیگــر صحبــت کــردم  کــه یــک ســرباز 
ــاعت  ــد: س ــا گفتن ــه بچه ه ــه ک ــت. آن گون ــم بس ــمانم را ه ــد و چش آم
پنــج صبــح بــود و مــا در بصــره زندانــی بودیــم. جهــت  قبلــه را پرســیدم 
ــدم. حــدود یــک ســاعت بعــد مــن را  ــه همــان صــورت نمــاز خوان و ب
ــک ســاعت طــول  ــاً ی ــی تقریب ــد. بازجوئ ــی بردن ــرای بازجوی ــاره ب دوب
کشــید کــه البتــه تنهــا حــدود ده دقیقــه آن بــه ســؤال و جــواب گذشــت 
ــه وقــت توســط چهــار ســرباز شــکنجه شــدم. ســه روز در بصــره  و بقی
ــکنجه  ــه ش ــاعت یک مرتب ــش س ــر ش ــاً ه ــه روز تقریب ــم. در آن س بودی

ــزده  ــا پان ــدام ده ت ــم هرک ــه ه ــی زد بقی ــد م ــر ارش ــدیم. اول افس می ش
ــد. ــره می زدن ــا چهارنف ــه ی ــع س ــی مواق ــد، در بعض ــه می زدن ضرب

ــتان  ــه بیمارس ــرا ب ــد. م ــل کردن ــداد منتق ــه بغ ــا را ب ــپس م س  
بردنــد؛ امــا آن هــا حاضــر نشــدند کــه حتــی پانســمان زخمــم را عــوض 
کننــد تــا چــه برســد بــه بســتری کــردن. بــه چنــد بیمارســتان رفتیــم امــا 
اتفاقــی نیفتــاد و نهایتــاً در اواخــر شــب مــرا بــه زنــدان بردنــد. تقریبــاً تــا 
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ــود کــه غــذا نخــورده  ــه بغــداد رســیدم نزدیــک پنــج روز ب وقتی کــه ب
ــود.  ــی ب ــدان خوردیــم کــه فرن ــودم. فــردا صبــح اولیــن غــذا را در زن ب
یــک ســینی بــزرگ و لبــه دار فرنــی بــرای بیــش از هفتــاد نفــر، قاشــقی 
ــه غــذا  ــود شــروع ب ــوده ب ــا همــان دســت هایی کــه آل ــود و ب در کار نب

ــه همیــن خاطــر فرنــی یک کمــی رنگــی شــد. ســه  خــوردن کردیــم، ب
ــد. ــپری ش ــداد س ــم در بغ روز ه

   
بعــد مــا را بــه اردوگاه رومادیــه 3 )اردوگاه شــماره 9( انتقــال   
دادنــد. بعــد از گذشــت دو هفتــه شــرایطم وخیــم شــد، دیگــر نــه قــادر 
ــه  ــه می توانســتم باکســی صحبــت کنــم. مــن را ب ــودم و ن ــه حرکــت ب ب
ــا دارو و  ــه تنه ــن دو هفت ــول ای ــد. در ط ــل کردن ــوز منتق ــتان تم بیمارس
درمانــی کــه داشــتم چنــد عــدد کپســول آموکســی ســیلین بــود. حــدود 
ــه  ــه یــک ســالخ خان یــک مــاه و نیــم آنجــا بــودم. البتــه آنجــا بیشــتر ب
شــبیه بــود تــا بیمارســتان. شــرح وقایــع بیمارســتان تمــوز خــود حکایتــی 
طوالنــی اســت. امیــدوارم کــه هیــچ انســانی بــر روی کــره خاکــی حتــی 
ــرایطی را  ــن ش ــوز چنی ــتان تم ــی بیمارس ــربازان و کادر درمان ــان س هم

ــد. ــه نکن تجرب
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ــه بیمارســتان  ســپس مــن را به منظــور انجــام عمــل جراحــی ب  
الرشــید بغــداد منتقــل کردنــد. خوشــبختانه پزشــکان عراقــی بــا جراحــی 
موافقــت نکردنــد و بعــد از دو هفتــه بــه اردوگاه فرســتاده شــدم. نزدیــک 
بــه ده روز کــه در الرشــید بودیــم نماینــدگان کمیتــه بین المللــی صلیــب 
ــام  ــم( ثبت ن ــی بودی ــا را )کــه 5 اســیر ایران ــد و م ــه آنجــا آمدن ســرخ ب
کردنــد. بــه هــر یــک از اســراء یــک کــد اســارت تعلــق گرفــت و مــن 
اســیر شــماره 10190 شــدم. بعــد از دو هفتــه کــه در بیمارســتان الرشــید 
ــمانی  ــف جس ــل ضع ــه دلی ــد. ب ــه اردوگاه بازگرداندن ــن را ب ــودم؛ م ب
ــال اول  ــی س ــرای زندگ ــه ب ــات اولی ــات و امکان ــود ملزوم ــدید و نب ش

بســیار ســخت گذشــت.

در روز ســوم اردیبهشــت ســال 1365، مــا را بــه اردوگاه   
رومادیــه 2 )اردوگاه شــماره 7( منتقــل کردنــد. تقریبــاً دو ســال و نیــم در 
ایــن اردوگاه بودیــم. تقریبــاً اواخــر آبــان ســال 1367 بود که بــه اردوگاه 
رومادیــه 1 )اردوگاه شــماره 6( منتقــل شــدیم. مــا صــد نفــر بودیــم کــه 
بــه ایــن اردوگاه فرســتاده شــدیم. در بــدو ورود شــکنجه شــدیم ســپس 
ــه  ــتند. ب ــه داش ــجده نگ ــت س ــه حال ــا را ب ــاعت م ــک س ــدت ی ــه م ب
ــد  ــود. ســپس ســرگرد مفی ــا روی خــاک ب شــکلی کــه صــورت بچه ه
)ایــن افســر بــه داشــتن رفتــار بســیار خشــن و ســخت گیرانه اش بــا اســراء 
ایرانــی شــهرت داشــت( برایمــان صحبــت کــرد. حــدود یــک ســاعت 

ــت.  ــزاگوئی گذش ــد و ناس ــه تهدی ــتر ب ــت او بیش صحب
هــر چهــار نفــر را بــه داخــل یــک آسایشــگاه فرســتادند.   
در ســال های اول اســارت در ایــن آسایشــگاه ها معمــوالً پنجــاه نفــر 
ــه  ــان  صــد نفــر در هــر آسایشــگاه ب ــا در آن زم ــد ام زندگــی می کردن
ســر می بردنــد. بــا مــا چهــار نفــر شــدیم صــد و چهــار نفــر. در ایــن زمــان 
فضایــی کــه بــه هــر نفــر می رســید. 180 در 40 ســانتیمتر بــود. همــه بایــد 
ــه پهلــو می خوابیدنــد و پاهایمــان را هــم بایــد جمــع می کردیــم. اگــر  ب
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ــار  ــرای رفیــق کن ــد جایــی ب ــاز بخواب فــردی هــوس می کــرد کــه طاق ب
ــم. ــن اردوگاه بودی ــاه در ای ــت م ــدت هف ــد. م ــی نمی مان ــت او باق دس

اردیبهشــت 1368 حادثــه ای پیــش آمــد. یــک روز صبــح   
ــر  ــه نظ ــادی ب ــیار غیرع ــرایط بس ــدیم ش ــارج ش ــگاه ها خ ــه از آسایش ک
 آمــد. تعــداد نگهبانــان اطــراف اردوگاه افزایش یافتــه بــود و چنــد نفربــر 
ــاً ســاعت ده،  ــد. تقریب ــده بودن ــه پشــت ســیم خاردارها آم ــز ب ــد نی جدی
دوازده  بــود کــه چهــار لنکــروز بــه مقــر فرمانــده اردوگاه آمدنــد. یکــی 
ــاده شــد، ابریشــم چــی )نفــر دوم ســازمان  ــرادی کــه از ماشــین پی از اف

منافقیــن( بــود. آن هــا همگــی نیروهــای ســازمان منافقیــن بودنــد و بــرای 
تبلیــغ پناهندگــی و جــذب بچه هــا بــه ســازمان بــه اردوگاه آمــده بودنــد.
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یکــی از مشــکالت بهداشــتی کــه تمامــی اســراء بــا آن مواجــه   
بودنــد، آلودگــی بــه شــپش بــود کــه بــه دلیــل نبــود آب بــرای اســتحمام 
ــر 7  ــان  حداکث ــن زم ــاش )در بهتری ــدود آزادب ــاعات مح ــن س و همچنی
ــدند.  ــرو می ش ــکل روب ــن مش ــا ای ــراد ب ــود( اف ــبانه روز ب ــاعت در ش س
بــه  مــا  لــذا  و  نداشــتند  اســراء  بــه شــکایات  ای  توجــه  عراقی هــا 
ــار  ــاه یک ب ــر دو م ــب ســرخ کــه ه ــی صلی ــه بین الملل ــدگان کمیت نماین
ــز  ــا نی ــخ آن ه ــفانه پاس ــم. متأس ــکایت کردی ــد ش ــه اردوگاه می آمدن ب
دســت کمی از عراقی هــا نداشــت و خیلــی دیپلماتیــک پاســخ داده 
ــی  ــات عراق ــه " مقام ــد ک ــرار می کردن ــه را تک ــن جمل ــه ای ــر مرتب و ه
ــد کــه هیــچ مشــکل بهداشــتی در اردوگاه وجــود  ــان دادن ــه مــا اطمین ب
نــدارد". مــا دنبــال راهــی بــرای حــل ایــن مشــکل گشــتیم چــون بســیار 
آزاردهنــده بــود. بــه دلیــل النــه کــردن شــپش در داخــل گــچ افــرادی 
ــد،  ــاز می کردن ــی زود ب ــچ را خیل ــاً گ ــود عموم ــته ب ــان شکس ــه پایش ک

ــود.      ــده ب ــاه ش ــان کوت ــراد پاهایش ــن اف ــیاری از ای ــذا بس ل
چنــد روزی بــه آمــدن نماینــدگان کمیتــه بین المللــی صلیــب   
ســرخ مانــده بــود کــه یکــی از بچه هــا از بقیــه خواســت تــا بزرگ تریــن 
شپشــی را کــه در لباس هــای خــود پیــدا کردنــد بــه او بدهنــد. ایــن فــرد 
ــه مــدت  ــزرگ را در داخــل یــک شیشــه کوچــک ب ــن شــپش ب چندی
یــک هفتــه نــگاه داشــت. روز هشــتم بــود کــه صلیبی هــا آمدنــد. رئیــس 
ــه آسایشــگاه مــا آمــد. وقتــی مشــکل خــود را گفتیــم مجــدداً  گــروه ب
همــان پاســخ دیپلماتیــک را شــنیدیم: " مقامــات عراقــی بــه مــا اطمینــان 
داده انــد کــه هیــچ مشــکل بهداشــتی در اردوگاه وجــود نــدارد". پــس 
ــپش ها  ــدد از ش ــه ع ــا س ــتمان دو ی ــان دوس ــخ هم ــن پاس ــنیدن ای از ش
ــش  ــل لباس ــه داخ ــرخ ب ــب س ــروه صلی ــده گ ــردن نماین ــت گ را از پش
ــدن  ــه خاران ــرد ب ــروع ک ــه او ش ــد دقیق ــت چن ــس از گذش ــت. پ انداخ
ــگاه  ــی رود از آسایش ــن نم ــش از بی ــارش بدن ــد خ ــی دی ــش و وقت بدن
ــرار  ــرون اردوگاه ق ــه در بی ــده اردوگاه ک ــر فرمان ــه مق ــده و ب خارج ش
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داشــت رفــت و بــه ســمت بغــداد حرکــت نمــود. فــردای آن روز نتیجــه 
ــن کار مشــخص شــد. ای

صبــح فــردای آن روز وقتــی معــاون آن فــرد بــه اردوگاه آمــد   
ــت  ــخ گف ــد در پاس ــرح نمودن ــود را مط ــکایت خ ــدداً ش ــا مج و بچه ه
ــن  ــپش در ای ــه ش ــی ب ــه آلودگ ــت یافته ایم ک ــواهدی دس ــه ش ــا ب " م
ــه دارو  ــم ک ــی می خواهی ــئولین عراق ــا از مس ــود دارد". م اردوگاه وج

ــار شــما قــرار دهنــد.  ــرای کنتــرل آلودگــی را در اختی و وســایل الزم ب
ــی دارد. ــتان مفصل ــود داس ــد خ ــام دادن ــا انج ــه عراقی ه ــه آنچ البت

ــید.  ــتان 1369 رس ــرا در تابس ــادل اس ــه تب ــت ب ــرانجام  نوب س  
ــروه از  ــن گ ــوان آخری ــال به عن ــان س ــهریور هم ــارم ش ــز روز چه ــا نی م
ــت  ــر و محب ــز از مه ــر نی ــدیم. در روز آخ ــده آزاد ش ــراء ثبت نام ش اس
ــح  ــه صب ــری ک ــه مختص ــن بدرق ــم و ضم ــب نماندی ــا بی نصی عراقی ه
زود انجــام گرفــت تــا زمانــی کــه بــه مــرز و منطقــه منظریــه بــرای تبــادل 
رســیدیم از آب خــوردن خبــری نبــود. نزدیــک غــروب خورشــید بــود 
کــه از مــرز عبــور کــرده و وارد خــاک کشــور عزیزمــان شــدیم. بــه امید 

ــد. ــه ننمای ــراء را تجرب ــای اس ــانی اردوگاه ه ــچ انس ــه هی روزی ک
ــک  ــم. روان پزش ــش می روی ــه دیدن ــان ب ــتان ضیائی در بیمارس  
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ــار زخمــی  ــوده، دو ب اســت. در مــدت نســبتاً کوتاهــی کــه در جبهــه ب
شــده. یک بــار ترکــش، شــاید هــم تیــری ازیک طــرف ســینه وارد 
مجــروح  دســتش  دوم  بــار  مــی رود.  بیــرون  طرفــی  از  و  می شــود 
می شــود، امــا اصــل ماجــرا جــای دیگــری اســت. نوجوانــی کــه هنــوز 
ــان  ــرد. در هم ــرار می گی ــا ق ــره عراقی ه ــده، در محاص ــاله نش پانزده س
لحظــه اول، ســیلی دشــمن روی صورتــش می نشــیند. حــاال از تنهــا 
چیــزی کــه وحشــت دارد ســرش می آیــد؛ »اســارت«. وحشــت اســارت 
بــرای نوجــوان آن روزهــا هنــوز تمام نشــده و ایــن روزگار مردم ماســت 
کــه ســایه ســیاه جنــگ رهایشــان نکــرده اســت. جنــگ عــراق علیــه مــا؛ 
بــرای مــا شــروع دفاعــی بــود مظلومانــه کــه خــدا تنهــا پشــتیبانش بــود.
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 دکتر  رضا عسگری
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ــه  ــدام محل ــهر و در ک ــدام ش ــگری در ک ــر عس دکت

ــان  ــدر و مادرت ــاره پ ــی درب ــد؟ کم ــا آمدی ــه دني ب

ــد: ــان بگوئي برایم
مــن در ســال 1347 در شــهر جیرفــت کرمــان بــه دنیــا آمــدم.   
ــازه داشــت  ــدرم مغ ــودم. پ ــارم ب ــه چه ــن بچ ــم. م ــا شــش بچــه بودی م
و مــادرم خانــه دار بــود. دوره ابتدایــی و راهنمایــی را در شهرســتان 
ــه  ــه جبه ــی می خواســتم وارد دبیرســتان شــوم، ب ــدم. وقت ــت خوان جیرف

ــدم. ــیر ش ــم اس ــدازآن ه ــال بع ــم. دو س رفت

پدرتان در مغازه اش چه می فروخت؟

حاج قاسم سلیمانی گفت: »به خدا برای بعد از 

قطع نامه ا ست!«
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قدیمی تریــن  از  مغــازه اش  داشــت.  ابزارفروشــی  پــدرم   
می شناســند.  را  او  شــهر  در  همــه  بــود.  شــهر  ابزارفروشــی های 
ــد.  ــه را نمی گوین ــم کوچ ــد. اس ــم او آدرس می دهن ــا اس ــه ب ــوری ک ط
ــه  ــی بچ ــت وقت ــادم هس ــگری«. ی ــی عس ــاج عل ــه ح ــند: »کوچ می نویس
بــودم و هنــوز آدرســی بیــن اهالــی نبــود، هــرروز حــدود پنجــاه نامــه از 
ــم  ــا یکــی ه ــن نامه ه ــد. شــاید از ای ــان می آم طــرف اداره پســت برایم
بــرای مــا نبــود. مثــاًل کســی بــه ســربازی می رفــت و بــرای خانــواده اش 
ــادرش  ــتاد. م ــدرم می فرس ــازه پ ــه آدرس مغ ــه را ب ــت. نام ــه می نوش نام

هــم می آمــد نامــه را از پــدرم می گرفــت.

وقتی جنگ شروع شد چندساله بودید؟
سیزده سالم بود.  

بگذاریــد کمــی بــه عقــب برگردیم. بــه ســال 1357، 

شــما یــا پــدر در آن دوران فعاليتــی داشــتيد؟
ســال 1357 یازده ســاله بــودم، ولــی تمــام جزئیــات یــادم   
هســت. پــدرم از انقالبی هــای قدیمــی شــهر بــود. جالــب اســت بدانیــد 
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وب ســایتی محلــی در جیرفــت هســت که عکــس پــدرم را در راهپیمایی 
بهمــن ســال 1357 روی ســایت گذاشــت و کنــار آن عکســی از پــدرم 
ــچ  ــا هی ــود: »بعضی ه ــرش نوشــته ب ــی ســال 1397 آورد. زی در راهپیمای

نکرده انــد«. تفاوتــی 
به هرحــال هرکســی ســرانجام مثــل پــدرش می شــود. مــن   
هــم همه جــا همــراه پــدرم بــودم. پســر بزرگــش حســاب می شــدم و بــا 
ــا دوازده  ــان تنه ــادم هســت باوجوداینکــه آن زم ــم. ی او همه جــا می رفت
ــه  ــود: »ب ــی ام اطــالع داده ب ــه دائ ســال داشــتم، یــک نفــر از شــهربانی ب
حاجــی عســگری و پســرش بگــو مراقــب خودشــان باشــن!« مــرا هــم آدم 
ــود. ــنم ب ــتر از س ــم بیش ــان فعالیت ــده( آن زم ــا خن ــرده بود!)ب ــاب ک حس

مگر شما و پدر چه می کردید؟
ــا  ــهر دو ی ــاید در ش ــت. ش ــی داش ــتگاه کپ ــک دس ــدرم ی پ  
ــان  ــود. آن زم ــه آورده ب ــه خان ــتگاه را ب ــود. دس ــتر نب ــتگاه بیش ــه دس س
ــه  ــای اعالمی ــه برگ ه ــه، دان ــد. دان ــی می کردن ــام را کپ ــای ام اعالمیه ه
عکــس  می گرفتیــم.  کپــی  آن  از  و  می گذاشــتیم  دســتگاه  روی  را 
ــه  ــا همیش ــدرم در راهپیمایی ه ــم. پ ــاپ می کردی ــا آن چ ــم ب ــام را ه ام
ــده  ــاًل دی ــت کام ــود. وســط جمعی ــد ب ــدرم بلن ــد پ شــرکت می کــرد. ق
ــد  ــاد، همــه فکــر می کردن ــن هــر اتفاقــی می افت ــه خاطــر همی می شــد. ب
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او سردســته بــوده. آن موقــع مقــام رهبــری هــم در شــهر مــا تبعیــد بــود و 
ــرد. ــی می ک ــک مال ــردم کم ــه م ب

شما همراه پدر پيش آیت اهلل خامنه ای رفتيد؟
مــن پیــش ایشــان نرفتــم، امــا آخریــن روزی کــه در جیرفــت   
ــده  ــود. آزادش ــر ب ــوع المنب ــت ممن ــان در جیرف ــت. ایش ــادم هس ــود ی ب
ــود.  ــان 1357 ب ــم آب ــر می کن ــرود؛ فک ــران ب ــه ته ــت ب ــود. می خواس ب
ــع  ــن شــب حضــورش در جیرفــت، در مســجد جام ــادم هســت آخری ی
ــه شــب ســخنرانی شــروع شــد. از اول  شــهر ســخنرانی کــرد. ســاعت ن

ــدم. ــدار ش ــرش بی ــم و آخ ــواب رفت ــخنرانی خ س

تا پيروزی انقاب چه کارهایی می کردید؟
راهپیمایــی رفتــن، اعالمیــه چســباندن، حتــی در درگیری هــای   
ــد.  ــدازی می ش ــم تیران ــی ه ــودم. گاه ــم ب ــم ه ــربازان رژی ــا س ــردم ب م
پــدرم گاهــی مــرا نصیحــت می کــرد. می گفــت در اعتقاداتــت سســت 
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ــردی،  ــرار ک ــو ف ــد ت ــدازی ش ــد تیران ــادت می آی ــم: »ی ــدی. می گفت ش
مــن فــرار نکردم؟«)بــا خنــده( در راهپیمایی هــا تیرانــدازی هــم می شــد. 
همــه فــرار می کردنــد. تنهــا پــدرم نبــود، امــا مــا کــه کم ســن تــر بودیــم 

ســر نترســی داشــتیم.
آن  می کــردم.  شــرکت  ســخنرانی ها  و  راهپیمایی هــا  در   
زمــان تنهــا آقــای خامنــه ای بــه جیرفــت تبعیــد نشــده بــود؛ آقــای ربانــی 

تبعیــد بودنــد. املشــی هــم در جیرفــت  شــیرازی و ربانــی 

ماجــرای آن راهپيمایــی چــه بــود کــه در آن 

تيرانــدازی هــم شــد؟
گفتنــد:  آمدنــد  صبــح  روز  یــک  بــود.   1357 آذرمــاه   
ــم  ــد. می خوای ــم آرام باش ــا نمی خوای ــم، ام ــی کنی ــم راهپیمای »می خوای
ــخصیت ها  ــام ش ــن آن روز تم ــر همی ــه خاط ــم«. ب ــلوغ کنی ــم ش ــه ک ی
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ــن شــد کــه  ــر ای ــرار هــم ب ــد. ق ــی نیامدن ــه راهپیمای ــاال ب ــراد ســن ب و اف
نیاینــد. در راهپیمایــی همــه زیــر ســی ســال داشــتند.

چرا؟
ــی  ــم کس ــهربانی ه ــس ش ــویم. رئی ــر ش ــتیم درگی می خواس  
بــود بــه اســم فــالح. نمی دانــم امــروز کجاســت، ولــی آن روز خیلــی بــا 
مــا مــدارا کــرد. وقتــی بــه آن روز فکــر می کنــم، می بینــم اگــر مــدارای 

او نبــود حداقــل چنــد کشــته می دادیــم.
راهپیمایــی را از ســتون یادبــود کــوروش کبیــر شــروع کردیم.   
ســتون را شکســتیم. به هرحــال نمــاد شاهنشــاه بــود. کنــارش هــم نوشــته 
ــه  ــا ب ــد ازآنج ــم«. بع ــا بیداری ــه م ــواب ک ــوروش آرام بخ ــود: »ای ک ب
ــد.  ــرو می ش ــا س ــی در آنج ــروبات الکل ــه مش ــم ک ــری رفتی مهمان پذی
ــانی  ــیدیم. آتش نش ــش کش ــه آت ــا را ب ــتیم و آنج ــه هایش را شکس شیش
رســید کــه آتــش را خامــوش کنــد. آن هــا را هــم زدیــم. فــرار کردنــد. 
پلیــس سررســید. بــا مــردم درگیــر شــد. به طــرف مــردم گاز اشــک آور 
شــلیک کردنــد. مــا ســنگ پرتــاب می کردیــم. دســت آخر پلیــس هــم 

رفــت.
بعــدازآن ســراغ چنــد نفــر رفتیــم کــه سردســته چمــاق   
ــس  ــد. در اینجــا پلی ــک زده بودن ــه را کت ــا امام جمع ــد. آن ه داران بودن
دخالــت کــرد. بــه طرفمــان تیرانــدازی کردنــد و مــا فــرار کردیــم. ایــن 
درگیــری از صبــح شــروع شــد و تــا غــروب ادامــه داشــت. جالــب اســت 
ــی  ــته، وقت ــن گذش ــنی از م ــه س ــروز ک ــد. ام ــهید نش ــس ش ــه هیچ ک ک
خاطــرات آن روز را مــرور می کنــم، متوجــه می شــوم رئیــس شــهربانی 
ــالب  ــد از انق ــل بع ــن دلی ــه همی ــاید ب ــرد. ش ــدارا ک ــیار م ــردم بس ــا م ب

ــتند. ــا او کاری نداش ــردم ب م

چه شعارهایی می دادید؟
شــعارها محلــی بــود. مثــاًل؛ »فالنــی آخــر بــه دســت مســلمین   
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ــس  ــاًل رئی ــد. مث ــعار می خوان ــه ش ــا قافی ــم ب ــش ه ــام فامیل ــیری!« ن اس
ــک زده  ــر را کت ــده ای دیگ ــه وع ــه امام جمع ــی ک ــاق داران ــروه چم گ
ــه حــدی زده  ــه شــهر را ب ــد. امام جمع و دست وپایشــان را شکســته بودن
ــدر  ــد. پ ــتری ش ــتان بس ــت و در بیمارس ــت هایش شکس ــه دس ــد ک بودن
مــن هــم جــزو کســانی بــود کــه چمــاق داران بــه او حملــه کــرده بودنــد، 
امــا از دستشــان فــرار کــرد. مــا هــم آن روز رفتــه بودیــم انتقــام بگیریــم.
یــادم هســت در آن تظاهــرات از اول شــعارمان »بگــو مــرگ    
ــت  ــس دخال ــم، پلی ــی می گفتی ــه وقت ــود ک ــعاری ب ــود. ش ــاه« ب ــر ش ب

می شــد. درگیــری  و  می کــرد 

جنگ که شروع شد چطور به جبهه رفتيد؟
ــی نفره از  ــروه س ــک گ ــر 1359، ی ــم مه ــت و نه ــاً بیس دقیق  
ــش  ــود. ش ــلیمانی ب ــم س ــان قاس ــد. فرماندهش ــه رفتن ــه جبه ــان ب کرم
مــاه بعــد مــن بــه جبهــه رفتــم. رفتــن مــن هــم بــه جبهــه خیلــی ســخت 
ــدرم  ــد. پ ــام نمی کردن ــرا ثبت ن ــودم. م ــد ســال 1347 ب ــود. چــون متول ب
ــت.  ــرق داش ــروز ف ــا ام ــان ب ــای آن زم ــت. کپی ه ــی داش ــتگاه کپ دس
ــم  ــن ه ــرد. م ــاک ک ــته هایش را پ ــد نوش ــردن می ش ــی ک ــد از کپ بع
ــردم  ــاک ک ــال 47 را پ ــدد 7 س ــد ع ــم. بع ــی گرفت ــنامه ام کپ از شناس
و به جایــش 4 گذاشــتم و از روی آن دوبــاره کپــی گرفتــم. کپــی 
ــد. مــرا  ــردم. بازهــم مدارکــم را قبــول نکردن ــه بســیج ب شناســنامه ام را ب
ــود.  ــد: »نمی ش ــد. گفتن ــه بودن ــم جبه ــدرم ه ــع پ ــناختند. آن موق می ش
ســنت قانونــی نیســت. پــدرت هــم جبهــه  اســت. نمی شــود دو نفــر از یــه 

ــان. ــدم کرم ــرن«، آم ــه ب ــواده جبه خان
شــیوه اعــزام این طــور بــود کــه یــک مــاه بــه آمــوزش   
می رفتــی. ده روز مرخصــی می دادنــد. بعــدازآن بــه جبهــه اعــزام 
ــه  ــد ک ــراد می دادن ــه اف ــه ای ب ــی برگ ــان دوره آموزش ــدی. در پای می ش
ــه  ــا ایــن برگــه می توانســتی ب روی آن تنهــا مهــر پــادگان را می زدنــد. ب
پــادگان برگــردی، در اعــزام ثبت نــام کنــی و دوبــاره بــه جبهــه بــروی. 
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ــد.  ــه نمی رفتن ــه جبه ــر ب ــا دیگ ــد، ام ــوزش می آمدن ــه آم ــا ب بعضی ه
یکــی از آن هــا را پیــدا کــردم و برگــه اش را گرفتــم؛ چــون اســمی روی 
آن برگــه نبــود. لبــاس بســیجی ام را پوشــیدم، ســرم را زیــر انداختــم و بــه 
پــادگان رفتــم. هرچــه پرســیدند کــدام دســته و گــردان بــودی، جــواب 
ــن  ــم: »م ــودی!« می گفت ــا نب ــا م ــی ب ــو آموزش ــد: »ت ــه می گفتن دادم. هم
ــا  ــودم، ام ــده ب ــم دی ــوزش ه ــودم«. آم ــما نب ــا ش ــودم. ب ــی ب دوره فالن

ــود. ــم نب ــم منظ آموزش

در بسيج آموزش دیده بودید؟
ــدیم. کار  ــر می ش ــا درگی ــا قاچاقچی ه ــهر ب ــان در ش آن زم  
بــا اســلحه را کامــل بلــد بــودم. تنهــا مشــکلم ســنم بــود. زمانــی کــه بــا 
ــلحه  ــیدم و اس ــادر می پوش ــم، چ ــده بودی ــر ش ــق درگی ــن خل مجاهدی
به راحتــی  بــودم.  بچــه  را زیــر چــادر مخفــی می کــردم.  یــوزی ام 
تــوی کوچه هــا  بزنــم.  را جــای دخترهــا جــا  می توانســتم خــودم 

می ایســتادم تــا اگــر درگیــری شــد وارد عمــل شــوم.
ــرده  ــن ک ــنی را تعیی ــزام س ــرای اع ــود. ب ــنم ب ــن س ــکل م مش  
ــد آزاد  ــات بع ــرای دفع ــر ب ــی دیگ ــار می رفت ــر یک ب ــا اگ ــد، ام بودن
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بــودی. بــار دومــی کــه اعــزام شــدم دیگــر بــرای مســئول بســیج محلمــان 
ــا  ــه، ام ــرم جبه ــتی ب ــو نگذاش ــدی ت ــم: »دی ــم. می گفت ــه می گرفت قیاف
ــهید  ــا ش ــروح ی ــر مج ــاال اگ ــر! ح ــت: »بهت ــدم!« می گف ــزام ش ــاال اع ح
بشــی دیگــه دردســرت بــرا مــن نیســت!« چــون دیگــر مســتقیم از کرمــان 

بــودم. اعزام شــده 

خيلــی جالــب شــد. درگيــری بــا منافقيــن خلــق در 

جيرفــت از چــه زمانــی جــدی شــد؟
بــود؛  شــصت ویک  و  شــصت  ســال  اتفاقــات  ایــن  اوج   
ــی از  ــا وقت ــیاری از بچه ه ــصت. بس ــیصد و ش ــزار و س ــرداد  ه ــی خ س
ــا  ــه کــرده و اوج درگیری ه ــرور شــدند. عــراق حمل ــه برگشــتند ت جبه
ــا او  بــود. عــراق بســیاری از مناطــق را گرفتــه بــود و مجاهدیــن خلــق ب

می کردنــد. همــکاری 

اوليــن بــاری کــه بــه جبهــه اعــزام شــدید بــه کجــا 

رفتيــد؟
ــاری  ــدم، ذوالفق ــزام ش ــه اع ــی ک ــن جای ــصت، اولی ــال ش س  
آبــادان بــود. همــه ازآنجــا رفتــه بودنــد، امــا هنــوز پیرزن هــا و پیرمردهــا 
مانــده بودنــد. حتــی تعــدادی دختــر از اهالــی همان جــا در جبهــه بودنــد. 

ــد. ــواز آوردن ــه اه ــا را ب ــا آن ه بعده
ــه  ــم دغدغ ــه برای ــتم. مدرس ــت برگش ــه جیرف ــد ب ــاه بع ــه م س  
بــود. وقتــی بــه جبهــه می رفتــم حــس می کــردم از درس عقب افتــاده ام. 
ــا  ــد کلــی دوندگــی می کــردم ت ــم، بای ــه جبهــه می رفت ــی ب ــار وقت هــر ب
غیبت هایــم را موجــه کنــم. مثــل حــاال نبود کــه بگوینــد: »ســهمیه داری، 
بفرماییــد برویــد. وقتــی برگشــتید هــر موقــع خواســتید امتحــان بدهیــد«. 
اوایــل هنــوز این طــور نبــود. هنــوز آموزش وپــرورش نمی پذیرفــت 
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کــه بچه هــا می رونــد می جنگنــد. بایــد غیبتشــان موجــه باشــد. بــه 
خاطــر همیــن همیشــه ایــن دغدغــه را داشــتم. درســم هــم خــوب بــود. 

ــاندم. ــا می رس ــه درس ه ــودم را ب ــوالً خ معم
ــتان  ــدازآن، تابس ــم. بع ــه رفت ــه جبه ــاه ب ــه م ــصت س ــال ش س  
ــم.  ــه رفت ــه جبه ــان ب ــات رمض ــوش عملی ــصت ویک، حول وح ــال ش س
ــیر  ــصت ودو اس ــال ش ــن س ــه فروردی ــا اینک ــت ت ــه داش ــن روال ادام ای

ــدم. ش

ــد  ــدید، چن ــتقر ش ــا مس ــاری کج ــه ذوالفق در منطق

ــد؟ ــر داری ــه خاط ــش را ب ــد؟ جزئيات ــر بودی نف
بودیــم.  مستقرشــده  مــردم  خانه هــای  در  نمی آیــد.  یــادم   
تصــور کنیــد در ایــن اتــاق مــا مســتقر بودیــم، در اتــاق دیگــر پیرزنــی 
زندگــی می کــرد. قربــان صدقه مــان می رفتنــد. بــه زور پیرهنــم را از تنــم 
درمی آوردنــد تــا بشــویند. ولــی مــدت زیــادی در اینجــا مســتقر نبودیــم. 
در آن ســه مــاه مرتــب جابه جــا می شــدیم. مدتــی هــم در گلــف اهــواز 
ــم. آن  ــف می چرخیدی ــق مختل ــاً در مناط ــدیم. دائم ــتقر ش ــر مس و جفی
ــه درگیــری آن چنانــی بــود، نــه خطــی وجــود داشــت. جنــوب  زمــان ن
ــور درگیری هایــی شــده  ــی کرخــه ن ــود. ســال شــصت، حوال ــری نب خب
ــه عــراق. ــم، ن ــه می کردی ــا حمل ــه م ــود. ن ــاً جبهــه ســاکنی ب ــود. تقریب ب
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در این مدت اتفاق خاصی نيفتاد؟
ــی  ــم »عل ــه اس ــود ب ــی ب ــاد. کس ــم می افت ــی ه ــه - اتفاقات بل  
ــود. ســرتاپا هــم جیــن ســیاه می پوشــید.  ســیاه«. پوســتش کامــاًل ســیاه ب
ــی  ــون وقت ــد؛ چ ــته باش ــه داش ــری خدم ــه، چهارنف ــد س ــوپ 106 بای ت
شــلیک می کنــد از روی آتــش عقبــه اش دشــمن می فهمــد کجــا 
ــوالً  ــن معم ــرای همی ــد. ب ــا خمپــاره آن را می زنن ــه ب ــتی. بالفاصل هس
ــا  ــذارد ت ــش را روی کالچ می گ ــیند و پای ــان می نش ــت فرم ــی پش کس
ــب  ــت عق ــه اس ــت قبض ــه پش ــری ک ــد. نف ــرار کنن ــلیک ف ــض ش به مح

می ایســتد. ماشــین 
علــی ســیاه خصلتــی آبادانــی داشــت. دوســت نداشــت کســی   
ــای  ــی ج ــود. تنهای ــرده ب ــی پیداک ــپ ارتش ــک جی ــد. ی ــش باش همراه
جفت پــا  می کــرد،  شــلیک  کــه  را  تــوپ  می کــرد.  کار  ســه نفری 
می پریــد پشــت فرمــان و گازش را می گرفــت. تــا مدت هــا کارش 
همیــن بــود. آدمــی زیــاد مذهبــی نبــود. آن موقــع مــا از رفتــارش زیــاد 
ــود.  ــا ب ــه عراقی ه ــش دادن ب ــال فح ــاً در ح ــد. دائم ــمان نمی آم خوش
حرف هایــی مــی زد کــه آن موقــع مــا شــرممان می شــد، ولــی حــاال همــه 
ایــن حرف هــا را می زننــد. آخــرش شــهید شــد. روزی کــه شــهید شــد، 

ــد. ــه می کردن ــه گری ــب هم ــا ش ــاید ت ش
ــاًل  ــو فری هــای کام ــپ م ــی از تی ــود، ول ــارس ب ــی ســیاه ف عل  
ســیاه. عینــک ری بــن هــم داشــت؛ یعنــی تیــپ آبادانــی داشــت. 
ــه او را  ــد. هم ــزادار بودن ــا ع ــا مدت ه ــام خــط ت ــی شــهید شــد، تم وقت
می شــناختند، همــه بــا او کل کل و شــوخی داشــتند. بــه خاطــر همیــن در 

ذهنــم مانــده. بااینکــه از آن زمــان ســال ها گذشــته.

دومين اعزام کی بود؟
ــات  ــه عملی ــا ب ــه م ــود. البت ــان ب ــات رمض ــوش عملی حول وح  
ــه  ــد ب ــرای پدافن ــود. ب ــده ب ــات تمام ش ــیدیم عملی ــی رس ــیدیم. وقت نرس
جبهــه کوشــک رفتیــم. عــراق دژی مــرزی داشــت؛ تنهــا چیــزی کــه مــا 
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تصــرف کردیــم همــان دژ مــرزی بــود. وقتــی بــه دژ رســیدیم عراقی هــا 
در خــط کشته شــده بودنــد؛ هنــوز ســاعت های کامپیوتری شــان کار 
می کــرد. تیــپ مــا؛ یعنــی تیــپ 41 ثــاراهلل بــه فرماندهــی قاســم ســلیمانی 

ــد. ــات  ش وارد عملی
آن زمــان قاســم ســلیمانی جوانــی ترکــه ای و حــدوداً سی ســاله   
بــود. یــادم هســت خیلــی راحــت می آمــد و بیــن مــا می نشســت. 
ــرای توضیــح نقشــه در دســت  ــا آنتن هایــی کــه ب زمــان عملیــات هــم ب
می گرفتنــد، عملیــات و مواضــع را خــودش برایمــان توضیــح مــی داد. او 
بــرای مــا »قاســم ســلیمانی« بــود و بســیار صمیمــی! یــادم هســت شــبی که 
می خواســتیم بــه ســمت خــط حرکــت کنیــم و فردایــش عملیــات بــود، 
ــا هیجــان صحبــت  ــاره موضــوع مهمــی ب ــده ای درب ــا فرمان او داشــت ب
می کــرد. گــرم صحبــت بودنــد. آن موقــع چهــارده ســالم بــود)1(.  جلــو 

ــا؟)2(«   ــیم تنین ــت ببوس ــازه هس ــم، اج ــاج قاس ــم: »ح ــه او گفت ــم و ب رفت
برگشــت مــرا بغــل کــرد و بوســید. خیلــی گــرم بــا مــن برخــورد کــرد. 
تــا اینکــه مــن راضــی شــدم و رهایــش کــردم.   بعــد دوبــاره برگشــت و 

ــا همــان فرمانــده گــرم صحبــت شــدند.  ب
  2-لهجه کرمانی؛ »اجازه هست تو را ببوسم؟«.  1-یک سال بعد از آن اسیر شدم.
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یــادم هســت وقتــی از اســارت آزاد شــدم در اتوبوســی کــه مــا   
را می آوردنــد حــاج قاســم نشســته بــود. بی ســیم دســتش بــود و ماجــرا 
را هدایــت می کــرد. بایــد امنیــت منطقــه را حفــظ می کردنــد. آن 
زمــان شــکم داشــت. بــه شــوخی بــه او گفتــم: »حــاج قاســم، قبــاًل اینــو 
نداشــتی«. همین طــور کــه بی ســیم دســتش بــود ســرش را روی صندلــی 
گذاشــت. پیشــانی اش را بــه دســتش تکیــه داده بــود. بعــد ســرش را بلنــد 
ــاس  ــگار احس ــه س!« ان ــد از قطع نام ــرای بع ــدا ب ــه خ ــت: »ب ــرد و گف ک
گنــاه می کــرد. او بــرای مــا قاســم ســلیمانی بــود. آن موقــع هنــوز 

ــود. حاجــی نشــده ب
تازگــی نتوانســته ام او را ببینــم، امــا کســانی کــه او را دیده انــد   
می گوینــد هنــوز هــم همان طــور اســت. کســانی کــه بــرای فــوت 
مــادرش رفتــه بودنــد ایــن را می گفتنــد. در کرمــان روســتایی هســت بــه 
ــام فامیلــم رابــری  ــر« پــدرم هــم اهــل همان جاســت، پســوند ن اســم »راب
ــا  ــرس هســتند. رابری ه ــن روســتا نت ــی ای ــری. اهال اســت؛ عســگری راب
در جبهــه اکثــراً تیربارچــی بودنــد. تیربــار ســنگین اســت. پشــت تیربــار 
ــدازی  ــتی و تیران ــا بایس ــد یکج ــداری. بای ــور ن ــدرت مان ــا ق آن قدره
کنــی. احتمــال کشــته شــدنت زیــاد اســت. آدم دلیــر می خواهــد. وقتــی 
اســلحه ات ســبک اســت، مرتــب جایــت را عــوض می کنــی و از تیــررس 
ــر  دشــمن فــرار می کنــی، امــا تیربارچــی را راحــت می زننــد. اهالــی راب
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ــرآن در یکدســت و در دســت دیگرشــان  ــی هســتند؛ ق آدم هــای عجیب
ــی بســیار شــجاع هســتند. قاســم  رســاله اســت. بســیار متشــرع و از طرف

ــت. ــل همان جاس ــم اه ــلیمانی ه س

از وقتی کــه وارد  بگویيــد.  اعزامتــان  از دوميــن 

ــه  ــا وقتی ک ــوید ت ــر می ش ــوید و درگي ــط می ش خ

اســيرتان می کننــد:
رمضــان  عملیــات  حول وحــوش  گفتــم،  کــه  همان طــور   
بــه جبهــه رفتــم)3(؛ چــون تیــپ در عملیــات شــرق بصــره بســیار 
ندادنــد. شــرکت  بعــدی  عملیــات  در  را  مــا   ، بــود  آســیب دیده 

ــات شــرکت  ــا در عملی ــپ م ــود. تی ــات محــرم ب ــات بعــدی، عملی عملی
نکــرد؛ اصفهانی هــا در خــط بودنــد. در عملیــات مســلم بــن عقیــل هــم 
ــه  ــدام در جبه ــدازآن م ــدند. بع ــل ش ــا وارد عم ــا و کرجی ه تهرانی ه
بــودم، امــا مــدام تیــپ مــا در خــط پدافنــد بــود. در کردســتان و گیــالن 

ــم. ــه دار بودی ــر خط نگ ــای دیگ ــرب و درجاه غ
یزدی هــا،  بــود  قــرار  مقدماتــی  والفجــر  عملیــات  در   
ــاره  ــهر العم ــی ش ــند. حوال ــکن  باش ــتانی ها خط ش ــا و خوزس اصفهانی ه
ــان  ــه اهدافش ــد ب ــا بای ــویم. آن ه ــل ش ــا وارد عم ــود م ــرار ب ــراق ق ع
ــم.  می رســیدند، بعــد مــا پشــت جــاده آســفالته العمــاره عمــل می کردی
ایــن عملیــات موفقیت آمیــز نبــود و مــا وارد عمــل نشــدیم. تنهــا 
ــی در  ــک، یعن ــر ی ــات والفج ــه در عملی ــا اینک ــدیم. ت ــه دار ش خط نگ
فروردین مــاه ســال 1362، بخــش عمــده ای از عملیــات دســت تیــپ مــا 
بــود. مــا خــط اول و دوم دشــمن را شکســتیم. رســیدیم بــه خــط ســوم.

در کدام منطقه وارد عمل شده بودید؟
   در فکــه؛ در تپه هــای شــرهانی، سلســله کــوه جبل الطوقــی. ارتفاعاتــی 

  3- از یک گردان هشت نفر برگشته بودند.
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ــود. مــا از داخــل خــاک ایــران عمــل  در مــرز خــاک ایــران و عــراق ب
کردیــم، ارتفاعــات را گرفتیــم و وارد خــاک عــراق شــدیم. قــرار بــود 
ــد  ــط پدافن ــا در خ ــد ت ــم بیاین ــا ه ــراف م ــده ی اط ــای عمل کنن نیروه
کنیــم، امــا نیروهــای هــردو طــرف مــا بــه مشــکل خــورده بودنــد. جلــو 

رفتــه بودیــم و هــردو طــرف مــا خالــی بــود.
عــراق مــا را دور زده بــود. نمی دانســتیم. می گفتنــد قاســم   
ــر  ــا نفرب ــرده. ب ــالش ک ــا ت ــدن بچه ه ــرای برگردان ــی ب ــلیمانی خیل س
ــی تنهــا  ــرده، ول ــه جبهــه می ب ــه عقب ــا خــودش ب می آمــده و بچه هــا را ب
تــا خــط دوم توانســته بــود جلــو بیایــد و بچه هــا را برگردانــد. مــا خــط 

ــود. ــته ب ــاًل بس ــا را کام ــر م ــت س ــراق پش ــم. ع ــوم بودی س
شــب تــا صبــح درگیــری بــود. تــا حوالــی ســاعت یــازده صبح   
ــه  ــب ب ــه نیمه ش ــاعت س ــه س ــم. درصورتی ک ــت می کردی ــردا مقاوم ف
همــه محورهــا دســتور عقب نشــینی داده بودنــد. گــردان مــا مانــده بــود و 
ــر نداشــتیم؛ چــون بی ســیم چی های مــا  ارتــش عــراق! مــا از چیــزی خب
همــان اول عملیــات همــه شــهید شــدند. فکــر می کردیــم بایــد مقاومــت 
ــات  ــه ای می شــود و عملی ــی رخن ــم، از  جای ــم. اگــر مقاومــت نکنی کنی
ــد.  ــروی کن ــته پیش ــی نتوانس ــا، کس ــز م ــو ج ــورد. نگ ــت می خ شکس
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ــده بودیــم. حــاال تنهــا خودمــان مان

چند نفر بودید؟
ــاً  ــم تقریب ــح کــه مقاومــت کردی ــا صب ــم. ت ــر بودی ســیصد نف  
ــه  ــا شــهید و مجــروح شــدند. از عراقی هــا هــم تلفــات گرفت نیمــی از م
بودیــم. فــردای آن روز حوالــی ســاعت یــازده، عراقی هــا را می دیدیــم 
ــم،  ــلیک می کردی ــان ش ــه سمتش ــد. ب ــا می آین ــمت م ــه س ــد ب ــه دارن ک
ــد.  ــری می رفتن ــمت دیگ ــه س ــد ب ــد و بع ــاه می گرفتن ــه ای پن ــا لحظ ام
ــان  ــا اطرافش ــید، ام ــا می رس ــه آن ه ــر ب ــه تی ــود ک ــدری ب ــان به ق فاصله م
ــگاه  ــره ن ــد. خی ــدی می افت ــاق ب می خــورد. احســاس می کــردم دارد اتف
می کــردم. بــا خــودم می گفتــم: »اینــا چــرا دارن اونــوری مــی رن؟! چــرا 
ــت  ــتند از پش ــد. می خواس ــا را دور زده بودن ــا م ــان؟!« آن ه ــتقیم نمی مس

ــد. ــراغمان بیاین ــد و س ــل کنن ــره را کام ــه محاص حلق
مــن آخــر ســتون بــودم. کل گــردان هــم لت وپــار شــد.   
ــز  ــدند. خاک ری ــدا ش ــه ج ــم از بقی ــده ای ه ــدند وع ــهید ش ــده ای ش ع
هــم بــا آتــش دشــمن قطعه قطعــه شــده بــود. حــدوداً پنجــاه نفــر بودیــم. 
ســرگرم  می خــورد.  گلولــه  اطرافمــان  مــدام  می شــد.  تیرانــدازی 
ــن  ــت. اولی ــی نیس ــدم کس ــدم دی ــر برگردان ــی س ــودم. وقت ــدازی ب تیران
ــود. وحشــت  ــن ترســیدم، اینجــا ب ــی کــه در کل مــدت جبهــه رفت جای
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 4- بعدهــا وقتــی از بچه هــا پرســیدم، گفتنــد: »یکــی آمــد و گفــت عقب نشــینی شــده، بایــد برگردیــم 

عقــب«. بعــد از شــش ســال خــرش بــه مــا رســیده بــود.

ــد  ــا دارن ــت بچه ه ــدم در پایین دس ــردم. دی ــگاه ک ــراف را ن ــردم. اط ک
فــرار می کننــد)4(.  آن هــا را کــه دیــدم خوشــحال شــدم. بلنــد شــدم کــه 

ــردم. ــب برگ ــه عق ــا ب ــا آن ه ب
وســط راه تپــه ای بــود کــه بایــد از آن پاییــن می رفتــم. دیــدم   
یــک زخمــی طاق بــاز پاییــن تپــه افتــاده و نالــه می کنــد. از ذهنــم 
گذشــت: »اگــه همین جــوری بمونــه ترکــش می خــوره شــهید می شــه«. 
تپــه رملــی بــود. کاله آهنــی او را برداشــتم و بــا ســرعت گودالــی کنــدم. 
ــا ایــن کار  مجــروح را کشــیدم و ســرش را داخــل گــودال گذاشــتم. ب

ــه ســرش نخــورد.  ــه ب ــود گلول ممکــن ب
ــه آمــدم. جیــب خشــابم  ــن تپ ــه پایی اســلحه ام را برداشــتم و ب  
ــش را  ــن پایین ــر همی ــه خاط ــود. ب ــی ب ــش عراق ــورد. مدل ــکان می خ ت
ــاب  ــا خش ــودم هفت ت ــا خ ــود. ب ــده ب ــش بازش ــودم. ک ــته ب ــش بس باک
ــه  ــب، دیگ ــی رم عق ــه دارم م ــن ک ــم: »م ــودم گفت ــا خ ــودم. ب آورده ب
ــاب روی  ــم خش ــک نی ــط ی ــم«. فق ــازش کن ــکار؟ ب ــوام چ ــو می خ این
ــی  ــه یک ــردم ک ــاز می ک ــابم را ب ــب خش ــتم جی ــتم. داش ــلحه ام داش اس
ــود.  ــاد مفهــوم نب گفــت: »آهــای!« شــاید هم چنیــن صدایــی شــنیدم. زی
ــا  ــپ م ــتاده. در تی ــه ایس ــاال، روی تپ ــر آن ب ــک نف ــدم ی ــتم. دی برگش
ــوب  ــردم جن ــتانی ها و م ــی ها، سیس ــود؛ بندرعباس ــاد ب ــت زی سیاه پوس
ــرادی  ــم. تعــداد اف ــا در یــک تیــپ بودی ــان ســبزه هســتند. همــه م کرم
کــه پوســت ســبزه یــا ســیاه داشــتند بینمــان زیــاد بــود. بــا خــودم گفتــم: 

»این کــه از خــود مونــه«.
ــش  ــا او لباس ــیدند، ام ــی می پوش ــبز لجن ــاس س ــا لب عراقی ه  
خاکــی بــود. فکــر کــردم از بچه هــای خودمــان اســت. داد زدم: »بــرادر! 

عراقیــا کجــان؟« ناگهــان گفــت: »تعــال«!
در تمــام مدتــی کــه در جبهــه بــودم از هیچ چیــز حتــی کشــته   
شــدن نمی ترســیدم؛ همیشــه از اســیر شــدن وحشــت داشــتم. احســاس 
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می کــردم بــه طــرزی بایگانــی می شــوم. مــی روی و دیگــر تمــام اســت! 
مدت هــا بایــد درجایــی بمانــی. از ایــن موضــوع وحشــت داشــتم. 
ــدی  ــه ح ــم ب ــیدم؛ آن ه ــدن می ترس ــی ش ــدن از زخم ــیر ش ــد از اس بع
ــا  ــودم. یکج ــت ب ــال فعالی ــه در ح ــروم. همیش ــم راه ب ــر نتوان ــه دیگ ک
ــودم  ــراه خ ــک هم ــک نارنج ــه ی ــود. همیش ــرآور ب ــم زج ــتن برای نشس
ــط  ــی رم وس ــم، م ــتم اسیرش ــه خواس ــم: »اگ ــودم می گفت ــا خ ــتم. ب داش
ــه  ــم، دیگ ــا را می کش ــر از عراقی ــد نف ــم. چن ــش می کش ــا و ضامن عراقی

خودکشــی ام حســاب نمی شــه«.
وقتــی آن عراقــی حــرف زد، وحشــتی مــرا گرفــت. گودالــی   
ــا گــودال حــدود  ــه ام ت ــود. شــاید فاصل ــن ب ــدان می کوچــک پشــت می
ــه  ــه را چطــور طــی کــردم و ب ــن فاصل ــم ای ــری می شــد. نمی دان ســه مت
گــودال رســیدم. شــاید پــرواز کــردم یــا پریــدم! بــا یــک حرکــت خــودم 
را بــه آنجــا رســاندم. گلنگــدن را کشــیدم و آمــاده شــدم. یــک نفــر در 
ــاالی تپــه  ــود. عراقــی ب ــا آن عراقــی درگیــر شــده ب شــش متــری مــن ب
بــود. مــا پاییــن تپــه بودیــم. او بــه مــا مســلط بــود. نمی دانــم رزمنــده ای 
ــترس  ــار اس ــدر دچ ــت. آن ق ــا رف ــود کج ــر ب ــی درگی ــا آن عراق ــه ب ک
شــدم کــه از اتفاقــات آنجــا حافظــه ای نــدارم. شــاید آن رزمنــده شــهید 

ــرار کــرد. ــا ف شــد یاشــد و ی
عراقــی برگشــت طــرف مــن. فاصلــه اش بــا مــن حــدود چهــل   
متــر بــود. مــن از آن فاصلــه باتــری قلمــی را بــا تیــر مــی زدم)5(.  عراقــی 
اســلحه اش را بــه طرفــم گرفتــه بــود. وقتــی تفنگــم را بــه ســمت عراقــی 
ــن انداخــت. رفــت تــوی  ــه پایی ــم، خــودش را از تپ ــا او را بزن ــم ت گرفت
کانــال. ماشــه را کشــیدم. عقــب نمی رفــت. گلنگــدن را کشــیدم. دیــدم 
اســلحه مســلح اســت. گلولــه از داخــل تفنــگ بیــرون افتــاد. بــه اســلحه 

ــن اصــاًل اســلحه مــن نیســت!« ــا ابوالفضــل! ای ــم: »ی ــگاه کــردم. گفت ن

5-همشــهری های مــا همــه مســلح هســتند. آن حوالــی اســلحه زیــاد اســت. از بچگــی در خانه مــان 

اســلحه داشــتیم و  بــا اســلحه بــزرگ شــدم.
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ــی  ــداق چوب ــن از اســلحه ی قن ــود. م ــی ب ــداق اســلحه چوب قن  
ــی  ــاًل چوب ــود. اص ــر ب ــن ظریف ت ــلحه م ــداق اس ــد. قن ــم نمی آم خوش
نبــود. بعدهــا وقتــی فکــر کــردم بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه وقتــی زخمی 
ــودم  ــلحه خ ــای اس ــلحه ی او را به ج ــیدم، اس ــودال کش ــمت گ ــه س را ب
ــن!«  ــدای م ــم: »خ ــردم. گفت ــگاه ک ــگ را ن ــه تفن ــل لول ــتم. داخ برداش

ــد. ــر ش ــه براب ــتم س ــود. وحش ــل ب ــر از رم ــلحه پ ــه اس ــل لول داخ
عراقــی دوبــاره پشــت تپــه آمــد. اســلحه ام را بــه ســمتش نشــانه   
رفتــم. دوبــاره پاییــن رفــت. ســه، چهــار بــار ایــن کار را تکــرار کــردم. 
ــال  ــم خــودش را در کان ــش می گرفت ــه طرف ــار کــه اســلحه ام را ب ــر ب ه
می انداخــت. هنــوز دو مــاه بــه پانزده ســالگی ام مانــده بــود. وقتــی 
متوجــه شــد خبــری نیســت، دوبــاره بــاال آمــد. اســلحه ام را انداختــم، یــا 
مهــدی گفتــم و شــروع کــردم بــه دویــدن! مرتــب بــا خــودم می گفتــم: 
ــه را  ــای گلول ــاال... .« گرم ــه، ح ــه دیگ ــه دقیق ــورم، ی ــر می خ »اآلن تی
ــا بتوانــم پشــت  احســاس می کــردم. شــاید حــدود چهــل متــر دویــدم ت

ــرم. ــاه بگی ــزی پن خاک ری
ــه  ــی ب ــر آن عراق ــم. دیگ ــز انداخت ــت خاک ری ــودم را پش خ  
ــم:  ــودم می پرس ــال از خ ــه س ــد از این هم ــروز بع ــت. ام ــد نداش ــن دی م
ــل  ــن فکــر مث ــراً ای ــزد؟« اخی ــا ن ــن نخــورد ی ــه م ــه ای زد و ب ــا گلول »آی
وسواســی بــه جانــم افتــاده. چــون می گوینــد وقتــی مارپیــچ فــرار 
ــه بخــورد دو درصــد اســت. در  ــی احتمــال اینکــه شــخص گلول می کن
ــه.  ــرار می کن ــد: »داِر ف ــد کــه می گفتن ــا هــم کســانی بودن ــن عراقی ه بی
ولــش کــن. چــرا دیگــه بزنمــش؟!« شــلیک نمی کردنــد. ولــی او کامــاًل 
ــن  ــه م ــم ب ــزدم، او ه ــن ن ــون م ــم چ ــر می کن ــود. فک ــلط ب ــن مس ــه م ب
ــاً او را  ــود، قطع ــالم ب ــلحه ام س ــر اس ــه اگ ــرد. درصورتی ک ــلیک نک ش

ــی زدم. م
فــرار  کــه  پنجاه نفــری  آن  دیــدم  آمــدم،  جلوتــر  وقتــی   
می کردنــد، همــه داخــل شــیاری افتاده انــد. بیشترشــان هــم زخمــی 
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ــکل  ــد و هی ــه قدبلن ــود ک ــم ب ــده ای ه ــد. فرمان ــون بودن و درب و داغ
ــت می کــرد.  ــا فعالی ــپ م ــا در تی ــود، ام ــران ب ســتبری داشــت. بچــه ته
ــا  ــه آن ه ــه ب ــد ک ــف کردن ــا تعری ــود. بچه ه ــا ب ــای م ــای بچه ه راهنم
ــم«. همین کــه  ــد بری ــم از کــدوم طــرف بای ــا ببین ــد ت ــد: »بخوابی می گوی
ســرش را از شــیار بیــرون مــی آورد تیــر بــه ســرش می خــورد و از 

می شــود. خــارج  شــقیقه اش 
وقتــی او شــهید می شــود، آن هــا هــم نمی تواننــد جایــی   
برونــد. عراقی هــا هــم کــه از روی تپه هــا بــه آن هــا مســلط بودنــد، 
ــاید  ــیدم، ش ــا رس ــه آن ه ــن ب ــی م ــد. وقت ــدازی می کنن ــه تیران ــروع ب ش
ــد. ــد. بعضــی هــم زخمــی بودن بیســت نفری از آن هــا شــهید شــده بودن

خوشــحال شــدم. حــاال دیگــر وســط جمــع بــودم. کنــار   
همان هــا دراز کشــیدم. از هیــچ طرفــی عراقــی نمی آمــد، امــا از همه جــا 
روی ســرمان گلولــه می آمــد. مــا پاییــن تــوی شــیار بودیــم و آن هــا بــاال 
روی تپه هــا و ارتفاعــات بودنــد. صــدای شــنی تانــک می آمــد، امــا مــا 
ــد  ــه بع ــط دوم ب ــتر از خ ــا بیش ــراً درگیری ه ــم. ظاه ــی نمی دیدی تانک
ــر این کــه  ــم. از همــه بدت ــرض کــرده بودی ــا کار را تمام شــده ف ــود. م ب
ایــران فکــر می کــرد عــراق کامــاًل خــط را گرفتــه، توپخانــه ایــران هــم 
ــا  ــم عراقی ه ــا را ه ــاال م ــا. ح ــع عراقی ه ــه زدن مواض ــرد ب ــروع ک ش

ــران.  ــم ای ــد، ه می زدن
در همیــن گیــرودار درد شــدیدی تــوی کمــرم حــس کــردم.   
ــت برق گرفتگــی  ــودم. درد نداشــت. حال ــار ترکش خــورده ب ــاًل دو ب قب
داشــت. معمــوالً وقتــی تــوی گوشــت می خــورد درد نداشــت، امــا ایــن 
ــا چکــش  ــود کــه کســی ب ــه اســتخوان لگنــم خــورد. مثــل ایــن ب ــار ب ب
محکــم بــه کمــرم کوبیــده بــود. درد شــدیدی داشــتم. بــا خــودم 
گفتــم: »تمــوم شــد! منــم گلولــه خــوردم«. چشــم هایم را بســتم و گفتــم: 
»اشــهد ان ال الــه اال اهلل و اشــهد ان محمــدا رســول اهلل. خدایــا مــا داریــم 
میایــم. اگــه کــم و کســری هســت خــودت درســتش کــن«. ایــن حــس 
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ــرش  ــاده و س ــی افت ــارم یک ــون کن ــد. چ ــاء می ش ــه آدم الق ــدت ب به ش
ــت. ــهادتین می گف ــت ش ــی داش ــم کس ــرف ه ــود. آن ط ــده ب ترکی

ــری  ــدم خب ــدم. دی ــر مان ــی منتظ ــتم و کم ــم هایم را بس چش  
ــدازه انگشــت  ــگاه کــردم. دیــدم ســوراخی به ان ــه خــودم ن نشــد. بعــد ب
ــد  ــم آمــده و بن ــا روی ران شســت در پشــتم درســت شــد. خــون هــم ت
ــب اینکــه  ــود. جال ــده دار ب ــم خن ــن زخــم برای ــع ای ــود. آن موق ــده ب آم

فکــر می کــردم ترکــش بــه اســتخوان خــورده و برگشــته. 
ــم.  ــه ام آر آی رفت ــر ب ــر درد کم ــه خاط ــش ب ــت پی ــد وق چن  
ــز  ــه! فل ــم: »ن ــه؟« گفت ــز باهات ــت: »فل ــن گف ــه م ــوژی ب ــین رادیول تکنس

کجــا بــود؟«
نه فلز باهاته! لباست زیپ نداره؟  -

نه واال، زیپ نداره!  -
فلز باهاته.  -

نکنه تومور یا چیزی دیگه ای باشه!  -
نه آقا، این فقط باید فلز باشه.  -

کدوم سمته؟  -
راست.  -

یه چیزی این تو هست!)با خنده(  -
چند وقته؟  -

مال خیلی وقت پیشه.  -
اطرافش دیگه بسته شده. خطری نداره.  -

دکتــر ام.آر.آی را گرفــت و بــه مــن داد. ترکــش فضــای   
بــود. کــرده  ســیاه  را  لگنــم  از  بزرگــی 

وقتــی ترکــش خــوردم فکــر کــردم دیگــر تمــام اســت، امــا   
ــی گذشــت. صــدای  ــاد. مدت ــی نیفت ــه اتفاق ــدم ن ــی منتظــر شــدم دی وقت
عربــی حــرف زدن آمــد. گلولــه نداشــتیم. بیشــتر بچه هــا هــم زخمــی و 
ــاد  ــاالی ســرمان. تعدادشــان زی ــد ب ــد. عراقی هــا آمدن شــهید شــده بودن
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ــد. اول صبــر کــردم ببینــم اســرا  ــد، ســروصدا می کردن ــود. داد می زدن ب
ــد  ــروم. بع ــو ن ــند جل ــیر را می کش ــر اس ــم اگ ــه. گفت ــا ن ــند ی را می کش
دیــدم نــه نکشــتند. هرکــس بلنــد می شــد، اســیر می شــد. هرکــس بلنــد 
ــر  ــی تی ــه وقت ــود ک ــا ب ــب اینج ــد. جال ــالص می زدن ــر خ ــد، تی نمی ش
خــوردم دیگــر ماجــرای نارنجــک یــادم رفتــه بــود. وقتــی مــرگ را بــه 

ــد.  ــرق می کن ــه ف ــر قضی ــی، دیگ ــم می بین چش
عراقی هــا هیکل هــای درشــت و ترســناکی داشــتند. بــرای   
ــدم. از دور و از  ــلح می دی ــک و مس ــا را از نزدی ــود عراقی ه ــار ب اولین ب
فاصلــه ای مشــخص دیــده بــودم، امــا ایــن انــدازه نزدیــک، نــه. همیشــه 
آنهــا در نظــر مــا ذلیــل بودنــد. یــا اسیرشــان کــرده بودیــم یا در کمینشــان 
نشســته بودیــم، امــا حــاال باابهــت آمــده بودنــد. خیلــی ترســناک بــود.
همین کــه از جایــم بلنــد شــدم، یکــی از بچه هــا را دیــدم   
کــه گردنــش دوتــا تیرخــورده بــود. چهارتــا ســوراخ در گردنــش 
درست شــده بــود، امــا زنــده بــود)6(.  ســریع بازویــش را گرفتــم و او را 
ــد. او  ــر خــالص می زدن ــه او تی ــدش نمی کــردم ب ــد کــردم. اگــر بلن بلن

را بــا خــودم آوردم، جلوتــر ایســتادم.

ازآنجا شمارا کجا بردند؟
ما را به پشت خط عراقی ها بردند.  

چطور بردند؟
ــردم  ــر می ک ــودم، فک ــده ب ــیر نش ــی اس ــا وقت ــد. ت ــاده بردن پی  
رزمنــده هیــکل دار و درشــتی هســتم. خــودم را دســت کم نمی گرفتــم.  
وقتــی عراقی هــا مــرا می دیدنــد و بــا تعجــب مــرا بــه هــم نشــان 
ــو  ــا جل ــی از آنه ــم. یک ــرق می کن ــه ف ــا بقی ــدم ب ــازه فهمی ــد، ت می دادن
ــود.  ــاله ب ــدوداً چهل وپنج س ــد. ح ــم خوابان ــوی گوش ــم ت ــد و محک آم
موهــای جوگندمــی داشــت و هیــکل دار بــود. بیســت متری جلــو رفتیــم. 
ــه مــن می گویــد:  ــازوی او را گرفتــم. حــاال ب ــر ب ــا آن حــامل زی  6- اآلن فرمانــدار راونــد اســت. مــن ب

»اون موقــع تــا زیرشــانه ام بــودی«.
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ــم: »اگــه  ــا خــودم گفت ــاره همــان عراقــی به طــرف مــن برگشــت. ب دوب
هــر بیســت متــر بخــواد بــزِن تــو گــوش مــن کــه بیچــاره میشــم«! ایــن بــار 
قمقمــه اش را بــاز کــرد و بــه مــن آب داد. انــگار از اینکــه مــرا ســیلی زده 
ناراحــت شــده بــود. انــگار باســیلی اش می خواســت بگویــد: »تــو اینجــا 

ــدی؟«. ــی اوم ــرای چ ــی؟! ب ــکار می کن چی
لباســم خونــی بــود. خــون جنازه هــا روی لباســم ریختــه بــود.   
یــک عراقــی بــه لباســم اشــاره می کــرد. می گفــت: »انــت قاتــل«؛ یعنــی 
تــو کســی را کشــته ای. گفتــم: »نــه جنــِگ دیگــه! ایــن خــون هم خــون 
ــم.  ــو می رفتی ــراق جل ــور در خــاک ع ــه«. همین ط ــود مون زخمــی ای خ
وقتــی می دیــدم رفقــای خــودم هــم اسیرشــده اند در دل خوشــحال 
ناراحــت شــوم، حــاال  ایــن موضــوع  از  اینکــه  به جــای  می شــدم. 
ــی  ــود.  حــس اینکــه در جمع ــب ب ــم عجی ــن برای ــودم و ای خوشــحال ب

ــرد. ــم می ک ــتم آرام ــنا هس آش
جمــع مــان از کل عملیــات و از کل لشــکرهای شــرکت کننده   
ــدند. درراه،  ــهید ش ــا ش ــا همان ج ــر از بچه ه ــه نف ــد. دو، س ــر ش 143 نف
وقتــی مــا را بــه عقبــه می بردنــد، چنــد بــار بعضــی از عراقی هــا عصبانــی 
شــدند، می خواســتند مــا را بکشــند، امــا بعضــی جلوی شــان را  گرفتنــد 
ــی!  ــت: »ایران ــود، می گف ــده ب ــی ش ــه عصبان ــربازی ک ــتند. س و نگذاش
تــف!«  او یــک داد مــی زد: »اخــوی! اخــوی!« نمی دانــم واقعــاً بــرادرش 
کشته شــده بــود یــا دوســتش را ازدســت داده بــود. گلنگــدن کشــید مــا 
ــم. چشــم هایم را می بســتم.  ــا هــم همین طــور ایســتاده بودی را بکشــد. م
می گفتــم حــاال مــا را می کشــند و تمــام می شــود، امــا چنــد نفــر دیگــر 
ــه باری  ــد: »ال! ال! ال!« دو، س ــتند. می گفتن ــد و نمی گذاش ــو می آمدن جل
ــر چــه کســی  ــه شانســمان داشــت کــه گی ــاد. بســتگی ب ــاق افت ــن اتف ای
بیفتیــم. دو، ســه نفــر از رفقایــم ســالم بودنــد، امــا عراقی هــا بــه سرشــان 
ــد  ــا هــم کســانی بودن ــن عراقی ه ــا را کشــتند. بی ــد و آنه شــلیک کردن

ــند.  ــا را بکش ــتند م ــه نمی خواس ک
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بــود.  هلیکوپتر شــان  پایــگاه  کــه  بردنــد  به جایــی  را  مــا   
همان جــا مــا را روی زمیــن نشــاندند. بعــد ســروکله ی خبرنگارهــا 
ــگار می آمــد  ــازه شــروع شــد. هــر چــه خبرن پیــدا شــد. بدبختــی مــن ت
ــره ام آرام  ــیدم. چه ــاًل نترس ــد. اص ــن می آم ــتقیم روی م ــش مس دوربین
بــود. در ابهــام بــودم. حــس عجیبــی داشــتم. انتظــار ایــن وضــع را 
ــرآور  ــم زج ــه برای ــن جمل ــد«. ای ــوم ش ــه تم ــم: »دیگ ــتم. می گفت نداش

ــود. ب

خبرنگار از شما سؤالی نکرد؟
در پایــگاه بالگــرد از مــا کلــی فیلــم گرفتنــد. خبرنــگاری بــه   
ســمت مــن آمــد. افســر عراقــی هــم آنجــا ایســتاده بــود. خبرنــگار از مــن 
پرســید: »بــرای چــی اومــدی تــوی خــاک مــا داری می جنگــی؟ مــا کــه 
ــد  ــا اومدی ــاک م ــما از خ ــم: »ش ــرون«! گفت ــم بی ــما اومدی ــاک ش از خ
بیــرون. قبــوِل! ولــی مــِگ همیــن چــن روز پیــش بــا موشــک دزفــول رو 

ــن؟«! نزدی
-خب که چی؟!

ــرد  ــه ب ــه دیگ ــب ک ــن عق ــه بری ــم ک ــد بزنی ــما رو اونق ــد ش ــا بای -م
موشــکاتون بــه شــهرای مــا نرســه!
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ــه  ــا مــن مصاحب ــی می خواســتند ب ــود کــه وقت ــب اینجــا ب جال  
ــاز  ــه کم ســنی داشــتم، افســر گفــت: »دستاشــو ب ــد، چــون مــن قیاف کنن
ــو  ــت: »دستاش ــگار دادم، گف ــه خبرن ــواب را ب ــن ج ــی ای ــن«. وقت کنی
ببندیــد«. ایــن بــار به جــای اینکــه دســتم را از مــچ ببندنــد، از پشــت و از 
آرنــج بســتند. اگــر یکــی از بچه هــا بــه دادم نرســیده بــود، دســتم حتمــاً 

ــرد. ــدا می ک ــکلی پی ــک مش ی

دوستتان چه کرد؟
طــوری  بسته شــدن  موقــع  را  دستشــان  بچه هــا  بیشــتر   
می گرفتنــد کــه بعــد از محکــم شــدن طنــاب، گــره شــل می شــد. بعــد 
ــاب  ــی از آنهــا دست هایشــان را از طن ــد. خیل دستشــان را آزاد می کردن
ــد.  ــه بودن ــر گرفت ــت س ــی پش ــکلی نمایش ــه ش ــا ب ــد. تنه درآورده بودن
ــا  ــی از بچه ه ــی یک ــد، در تاریک ــی کردن ــا عراق ــوار ایف ــا را س ــی م وقت

دســت های مــرا بــاز کــرد.
ــد. شــب رســیدیم. چشــم هایمان  ــه العمــاره بردن ــدا مــا را ب ابت  
ــی  ــید! چ ــد گمش ــت: »بری ــی گف ــه فارس ــی ب ــم، یک ــاز کردی ــه ب را ک
می خوایــد اینجــا؟! اهــواز رو کــه گرفتیــن«! بــا خــودم گفتــم: »کجــاس 
اینجــا کــه فارســی حــرف می زنــن؟! تــازه اهــواز مــال خودمــون بــوده«. 
ــد. فارســی  ــده شــده بودن ــراق پناهن ــه ع ــد کــه ب ــی بودن ــا عرب های آنه

حــرف می زدنــد.
ســه روز در العمــاره بودیــم. تمــام آن ســه روز مــا را بازجویــی   
ــد. روز ســوم  ــا غــذا ندادن ــه م ــد. در آن ســه روز ب ــد و می زدن می کردن
ــج و خورشــت  ــون برن ــم بهت ــد: »نگــران نباشــین، ظهــری می خوای گفتن
ــان  ــارت برایم ــدر اس ــتیم. آن ق ــنگی نداش ــی از گرس ــچ حس ــم«. هی بدی
ــه روز  ــم س ــس نکردی ــاًل ح ــه اص ــود ک ــاک ب ــم و دردن ــب و مبه عجی

غــذا نخورده ایــم.  
می پرســیدند.  را  فرمانده هــا  اســم  بازجویــی  موقــع   
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ــم: »قاســم ســلیمانی«.  ــه؟« می گفت ــده لشــکرتون کی می پرســیدند: »فرمان
می دانســتم عراقی هــا او را می شناســند. از فرمانــده تیــپ و گــردان و 
ــم  ــن بودی ــتیم و مطمئ ــه می دانس ــم ک ــانی را می گفتی ــم کس ــته، اس دس
ــم. حــاال عراقی هــا  ــده بودی ــه چشــم دی شــهید شــده اند و جســدش را ب
ــم اطالعاتمــان  ــا فکــر می کردی ــات می دانســتند. م ــا جزئی ــز را ب همه چی

اســرار نظامــی اســت و سرســختی می کردیــم.
پــس از بازجویــی، مــا را بــا اتوبــوس بــه بغــداد بردنــد.   
وحشــتناک ترین شــب عمــر مــن بغــداد بــود. از داخــل اتوبــوس شــهر را 
می دیدیــم. چشــمانمان را بســتند، امــا اســیر از همــان لحظــه اول اســارت 
ــد،  ــی می خواســتند چشــممان را ببندن ــد. وقت ــرد چــه کار کن ــاد می گی ی

ــممان  ــتند چش ــی می بس ــم. وقت ــار می دادی ــم فش ــان را روی ه پلک هایم
را بــاز می کردیــم. چشــم بند بــاال می رفــت و از باریکــه ی زیــر آن 
همه جــا را می دیدیــم. ماشــین پلیــس جلــوی اتوبوس هــا به ســرعت 
ــا  ــرش ب ــت س ــا هم پش ــید. اتوبوس ه ــر می کش ــرد و آژی ــت می ک حرک
ــرن؟«. ــا خــودم می گفتــم: »مــا رو کجــا می ب ــاد می رفتنــد. ب ســرعت زی

ــیر  ــر اس ــاندند. 140 نف ــی نش ــد و جای ــادگان بردن ــه پ ــا را ب م  
زخمــی و درب و داغــون بودیــم. در تاریکــی دیــدم چیــزی تــکان 
می خــورد. چشــمم کــه عــادت کــرد، بــا دیــدن آن صحنــه گفتــم: »یــا 
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ــه  ــد ب ــه و چوب دارن ــل و میل ــا کاب ــی ب ــروی عراق ــی نی ــل«! کل ابوالفض
ایــن ســمت می آینــد. بــه جانمــان افتادنــد. آن قــدر زدنــد کــه دیگــر بــه 
ــد.  ــرار کردن ــن کار را تک ــاره همی ــب دوب ــردا ش ــد. ف ــس افتادن نفس نف
صبــح روز بعــدازآن، ســوار اتوبــوس شــدیم. مــا را بــه اردوگاه موصــل 

ــد. ــک بردن ی
اردوگاه هــای موصــل، در اصــل پــادگان بــود. ایــن اردوگاه ها   
ــر  ــش پایین ت ــل اردوگاه از اطراف ــطح داخ ــد. س ــودی قرارگرفته ان در گ
اســت. وقتــی وارد اردوگاه می شــوی از یــک سراشــیبی پاییــن مــی روی. 
ــوس وارد داالن ورودی می شــد. در را  ــد. اتوب ــاز می کردن یــک در را ب
ــد.  ــاز می کردن ــوس ب ــروج اتوب ــرای خ ــر را ب ــد در دیگ ــتند. بع می بس

ــرار نکنــد. ــود کــه اســیر ف ــرای ایــن ب ایــن کار ب
دیــدم  می شــدیم،  موصــل  اردوگاه  وارد  داشــتیم  وقتــی   
ــوس دارد وارد داالن تاریکــی می شــود. فکــر می کــردم ســیاه چال  اتوب
ــوز  ــد. هن ــتناکی می آم ــای وحش ــدای جیغ ه ــل داالن ص ــت. از داخ اس

وارد داالن نشــده بودیــم. بــا خــودم گفتــم: »بــرای آخریــن بــار خورشــید 
ــه  ــوس ب ــردم. اتوب ــده برگ ــا زن ــردم ازآنج ــر نمی ک ــم«. فک ــگا کن رو ن
اتوبــوس، بچه هــا را وارد اردوگاه می کردنــد. بعدهــا ایــن را دیــدم کــه 
ســربازها بــا باطــوم، بــه ســتون در دو طــرف می ایســتادند. بایــد از وســط 

آنهــا رد می شــدیم. 
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ــا  ــد. ت ــوس ش ــربازی وارد اتوب ــید. س ــا رس ــوس م ــت اتوب نوب  
وقتــی نوبتمــان نشــده بــود اوضــاع خیلــی وحشــتناک بــود. نمی دانســتی 
ــد  ــل می زنن ــا کاب ــد ب ــی دارن ــد. اگــر بدان آنجــا دارد چــه اتفاقــی می افت
ــدای  ــک ص ــی تاری ــا از داالن ــت. آن روز تنه ــر اس ــش راحت ت تحمل
جیــغ می شــنیدیم. از طرفــی هم فکــر می کردیــم مــا را در ســیاه چال 

می اندازنــد.
ــاده می شــدم، یکــی از بچه هــای  ــوس پی وقتــی داشــتم از اتوب  
رفســنجان را دیــدم کــه از اتوبــوس پاییــن آمــده و نشســته اســت. جیــغ 
مــی زد. عراقی هــا هــم کتکــش می زدنــد. بــه ذهنــم رســید اینجــا نبایــد 
ــا  ــی ب ــربازهای عراق ــف س ــط ص ــردم. وس ــزم ک ــم را ج ــتم. عزم بایس
ســرعت شــروع کــردم بــه دویــدن. وقتــی باطومشــان را بــاال می آوردنــد 
ــت  ــدم. از بخ ــان رد می ش ــرعت از زیردستش ــا س ــن ب ــد م ــرا بزنن ــا م ت
بــد مــن مســیر را شناســایی نکــرده بــودم. جایــی از داالِن ســربازها پیــچ 
داشــت. عمــداً بــه شــکل مارپیــچ ایســتاده بودنــد. بــا ســر بــه شــکم یکــی 
ــاالی  ــر ب ــج نف ــار، پن ــدم چه ــه خــودم آم ــی ب از ســربازها خــوردم. وقت
ســرم بودنــد. صــدای هن هنشــان می آمــد. داشــتند مــرا می زدنــد. 
هرچــه کتــک نخــورده بــودم، آنجــا جبــران شــد. تدبیــر بــه درد نخــورد 

ــده(! ــا خن )ب
پنــج نفــر بــه پنــج نفــر جمعمــان کردنــد. روی زمیــن نشــاندند   
و زدنــد نــگاه کــردم دیــدم انتهــای ایــن داالن نــور هســت، حیــات دارد! 
دیگــر بســته نیســت! تمــام بدنــم داشــت می ســوخت. هنــوز داشــتند مــا 
ــی  ــاز و نوران ــه فضــای ب ــودم کــه اینجــا ب ــد، امــا خوشــحال ب را می زدن
ــن چیزهــا راضــی می شــود. ــه کمتری راه دارد. بعضــی وقت هــا انســان ب

وســط اردوگاه موصــل حیــاط بــود و چهــار طــرف اردوگاه ها   
ــد:  ــد. از پنجــره داد می زدن قــرار داشــتند. اســیرهای قدیمــی آنجــا بودن
ــا  ــد م ــزی نیســت«! مــن فکــر کــردم دارن »نترســید، نگــران نباشــید، چی
را مســخره می کننــد. بــا خــودم گفتــم: »یعنــی چــی؟! دارن مــا رو 
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ایــن موضــوع دردم را کــم کــرد. رفتیــم آسایشــگاه. مــاه اول هــرروز مــا 
ــر شــد. هــر چــه گذشــت  ــواش اوضــاع کمــی بهت ــد. یواش ی را می زدن

ــا مــا کاری نداشــتند. دیگــر ب
یــک مــاه در موصــل یــک بــودم. بعــد از مدتــی چــون ســنم   
ــد.  ــک بردن ــادی ی ــه اردوگاه ُرم ــر ب ــده ای دیگ ــا ع ــرا ب ــود، م ــم ب ک
ــرا  ــی م ــوان شورش ــد به عن ــاه بع ــش م ــد. ش ــات کنن ــتند تبلیغ می خواس
ــاره  ــد. بعــد از حــدود یــک ســال هــم دوب ــه اردوگاه رمــادی دو بردن ب

به عنــوان شورشــی مــرا بــه موصــل یــک برگرداندنــد.

حاال واقعًا شورش کرده بودید؟
غــذا  اعتصــاب  روز  ســه  یک بــار  بــود.  زیــاد  درگیــری   
ــب  ــای صلی ــدند. پ ــلیم ش ــاًل تس ــا کام ــه عراقی ه ــدی ک ــم. در ح کردی
ســرخ هــم وســط کشــیده شــد. البتــه فیلــم هم بــازی می کردیــم. آب را 
ــود. دیدیــم داریــم تلــف می شــویم.  ــه رویمــان بســتند. خیلــی گــرم ب ب

ــه  ــا روحی ــه م ــتند ب ــا می خواس ــت؟« آنه ــزی نیس ــور چی ــن، چط می زن
ــد. بدهن

بــه حیــاط نــگاه کــردم. جــای پــای آدم هــا را دیدم. خوشــحال   
ــه مــن  شــدم کــه ســاعت هایی اســرا بیــرون می آینــد. همیــن موضــوع ب
ــد.  آرامــش داد؛ اول، خورشــید. دوم، ســاعت هایی اســرا بیــرون می آین
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از طرفــی هــم می دیدیــم اعتصــاب فایــده نــدارد. صــدا می زدیــم: 
ــرون  ــگاه بی ــی را از آسایش ــره«. یک ــن داِر می می ــان! ای ــان! نگهب »نگهب
ــگاه  ــه درمان ــت. او را ب ــد اس ــش ب ــد حال ــان می دی ــم. نگهب می انداختی
ــد.  ــد. او هــم ســرم را می کن ــه او ســرم وصــل می کردن ــرد. آنجــا ب می ب
ــوام«!  ــرم نمی خ ــم س ــن ه ــوردن م ــه آب نخ ــی بقی ــا وقت ــت: »ت می گف
وقتــی نگهبــان بیــرون می رفــت، ســریع یــک پــارچ آب ســر می کشــید!
عراقی هــا وحشــت کردنــد. فکــر می کردنــد ایــن اوضــاع   
ــرده  ــام ک ــرخ ثبت ن ــب س ــم صلی ــا را ه ــد. م ــته بده ــت کش ــن اس ممک
بــود. از طــرف صلیــب آمدنــد و تمــام خواســته هایمان اجــرا شــد. پیــش 
از آن مــا را خیلــی کتــک می زدنــد. هــر دقیقــه صــدای نالــه می شــنیدی! 
یــا خــودت را می زدنــد یــا داشــتند دیگــری را؛ و ایــن برایــت ســخت تر 

ــد. ــان کردن ــت آخر رهایم ــود. دس ب
از ســال دوم اســارت زیــاد بــا مــا کاری نداشــتند. چــون   
به طــور ناخــودآگاه ارتباطــی بیــن زندانــی و زندانبــان برقــرار می شــود. 
زندانبــان هرقــدر هــم کــه خشــن باشــد، بــه زندانــی اش عــادت می کنــد. 
از طرفــی اســیر جدیــد وارد اردوگاه می شــد و ســربازها دیگــر مشــغول 

می شــدند. آنهــا 
ــا  ــرای م ــا ب ــی اســت، ام بااینکــه صلیــب ســرخ ســازمانی غرب  
ــا  ــرد، ام ــا را بگی ــوردن م ــوی کتک خ ــت جل ــود. نمی توانس ــوب ب خ
بــرای مــا کتاب هــای زیــادی آورد. در فرصــت اســارت کتــاب ســفارش 
ــرا  ــن اس ــی. بی ــه، آلمان ــی، فرانس ــی، عرب ــای انگلیس ــم. کتاب ه می دادی
ــی  ــای متخصص ــت. دکتره ــان می دانس ــت زب ــه هف ــود ک ــگاری ب خبرن
ــد.  ــل شــده بودن ــس فارغ التحصی ــا پاری ــادا ی ــد کــه از کان ــا بودن ــن م بی
ــد، عــراق همــه را اســیر  ــی بزنن ــران بیمارســتان صحرای ــد ای ــده بودن آم
ــی  ــم. از طرف ــاد می گرفتی ــود. پیــش آنهــا زبان هــای مختلــف ی کــرده ب

ــود.  ــوع ب ــم ممن ــذ و قل کاغ
از کســی قلــم کوچکــی گرفتنــد، جفت پــا روی ســینه اش   
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 7. از ســال هفتــاد مرتجــم فیلــم و رسیــال و برنامه هــای علمــی تلویزیــون هســتم. بــا معاونــت ســیام همــکاری 

می کنــم. واحــد دوبــاژ بــرای هــر شــش شــبکه اســت. اآلن برنامــه ای بــرای ترجمــه در دســت دارم کــه دربــاره 

.brain story مغــز اســت؛ داســتان مغــز؛

پریدنــد، بنــده خــدا شــهید شــد امــا ممنوعیــت قلــم هــم بــه نفــع مــا شــد؛ 
ــر  ــی. دیگ ــظ کن ــت را حف ــه خوانده های ــدی هم ــور می ش ــون مجب چ

نمی کــردی. یادداشــت 
کتاب هایــی کــه صلیــب ســرخ آورد، خیلــی بــه مــن کمــک   
ــودم. اول  ــل ب ــن تحصی ــه در س ــن ک ــل م ــی مث ــوص کس ــرد. به خص ک
انگلیســی و بعــد عربــی یــاد گرفتــم. بــه فرانســه و آلمانــی هــم تــا حــد 
زیــادی مســلط شــدم)7(.  گاهــی در اردوگاه می آمدنــد جایــی را 
ــان  ــذش هم ــد، کاغ ــیمان را می آوردن ــت س ــی پاک ــد. وقت ــیمان کنن س
ــداد  ــز م ــک مغ ــت ی ــادم هس ــد. ی ــرده می ش ــت ب ــرای یادداش ــه ب لحظ
داشــتم. بســیار کوچــک بــود. آن را تــه جیبــم پنهــان می کــردم. وقتــی 
ــردم  ــگاه می ک ــم را ن ــار طرف ــم، چه ــزی بنویس ــا آن چی ــتم ب می خواس
ــت  ــتم. یادداش ــه آن می بس ــی ب ــه چوب ــخ تک ــا ن ــد. ب ــری نباش ــا خب ت
ــتم.  ــم می گذاش ــش در جیب ــر جای ــاره آن را س ــد دوب ــتم، بع برمی داش
ــرم  ــد، ج ــن می گرفتن ــداد را از م ــک م ــز کوچ ــان مغ ــر هم ــون اگ چ

بزرگــی محســوب می شــد.

یادداشت هایتان را کجا پنهان می کردید؟
جاهــای مختلفــی بــرای پنهــان کردنــش داشــتیم. مثــاًل داخــل   
ــتیم.  ــش نمی داش ــاد نگه ــن. زی ــلوار و پیراه ــه ش ــا، در لیف ــیه پتوه حاش
دور  و  می کردیــم  پــاره  می کردیــم،  حفــظ  را  آن  بایــد  ســریع 

ختیــم. ندا می ا
ــب  ــیم. صلی ــه بنویس ــتیم نام ــار می توانس ــاه یک ب ــه  م ــر س ه  
ــا را  ــز خودکاره ــا مغ ــیم. بچه ه ــه بنویس ــا نام ــی داد ت ــودکار م ــرخ خ س
ــب  ــل صلی ــز دیگــری می گذاشــتند و تحوی ــش چی ــد، جای درمی آوردن
ــع  ــا را جم ــب خودکاره ــای صلی ــی از مأموره ــار یک ــد. یک ب می دادن
ــه  ــال اینک ــه خی ــد. ب ــال کردن ــا او را دنب ــت. بچه ه ــت می رف ــرد. داش ک
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حواســمان نیســت، بــا ســر زیردســت او زدنــد. حــدود ســیصد خــودکار 
ــر از یــک  ــن ســیصد خــودکار ظــرف کمت ــن پخــش شــد. ای روی زمی
ــت هایش را  ــود. دس ــده ب ــات ش ــب م ــور صلی ــد! مأم ــد ش ــه ناپدی دقیق
ــا  ــد و م ــربازها آمدن ــدازآن س ــای!« بع ــای! آه ــت: »آه ــرد و گف ــاال ب ب
ــاید از آن  ــد. ش ــش کردن ــگاه را تفتی ــد. آسایش ــی زدن ــک مفصل را کت
تعــداد، تنهــا پنجــاه خــودکار را پیــدا کردنــد. مأمــور صلیــب ســرخ کــه 
اســمش هانــس بــود، بــه فارســی گفــت: »مــن مــی رم همه جــا می گویــم 
ــو »دزد  ــو بگ ــه، ت ــد: »باش ــم می گفتن ــا ه ــتن«! بچه ه ــا دزد هس ایرانی ه

ــی هــم خــوِب«! ــا خیل ــرای م ــدن. ب ــا بگــو خــودکار دزدی هســتن«! ام
-نه اینو نمی گم.

از بچه ها دلجویی کرد.
گاهــی ســرگرد عراقــی بــا خبرنــگار وارد آسایشــگاه می شــد.   
ــا  ــت، تنه ــرون می رف ــی بی ــا خــودکار داشــت. وقت ــش ســه ت ــوی جیب ت
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یــک خــودکار برایــش باقی مانــده بــود. بچه هــا دوتایــش را بــه غنیمــت 
ــود.  ــارت ب ــاع اس ــمندترین مت ــی از ارزش ــودکار یک ــد. خ ــه بودن گرفت

باالخــره بــه طــرزی اموراتمــان را می گذراندیــم.
دو ســال آخــر اســارت بــود. دیــدم ســنم بــاال رفتــه. بــا خــودم   
ــه مأمــور  ــدارم«. ب ــرم یــه دیپلمــم ن ــا همیــن وضــع پیش ب گفتــم: »اگــه ب
صلیــب ســرخ گفتــم: »کتــاب دبیرســتان ایــران رو بــرام بیاریــن«. گفــت: 

ــم«.     ــالش می کنی ــا ت ــی م ــذاره، ول ــراق نمی »ع
صحبــت کــرده بودنــد و عراقی هــا قبــول کــرده بودنــد.   
زیســت شناســی، فیزیــک، شــیمی و ریاضــی  را برایــم آوردنــد و بســاط 
کالس هــا دایــر شــد. حــاال شــروع بــه یادگیــری ایــن درس هــا کــردم. در 
حــدی کــه وقتــی بــه ایــران آمــدم، در هــر ســه مــاه یــک ســال تحصیلــی 
را امتحــان دادم. درســی کــه در اردوگاه بــا ولــع می خوانــدم، هرگــز در 
ــگار  ــم، ان ــت می گرفت ــیمی را در دس ــاب ش ــی کت ــدم. وقت ــران نخوان ای
ــردم  ــاس می ک ــم. احس ــود ببلع ــام وج ــا تم ــش را ب ــتم مطالب می خواس
از دوســتانم در ایــران عقب مانــده ام. ایــن موضــوع باعــث می شــد 
بیشــتر درس بخوانــم. در دوران مدرســه رقیــب داشــتم. بــا خــودم فکــر 
می کــردم چقــدر حــاال پیشــرفت کرده انــد. وقتــی برگشــتم ایــران 

ــده(! ــا خن ــده )ب ــی نش ــس هیچ ــدم هیچ ک دی

چند سال اسير بودید؟
حــدود هشــت ســال. از فروردیــن 1362 تــا مــرداد 1369.   

بخوانــم. درس  کــه  داشــتم  شــدیدی  عطــش  بااین حــال 

کی خبر آزادی تان را شنيدید؟
اردوگاه مــا قدیمــی بــود. اســرا هرچــه توانســته بودنــد کتــاب   
ــه  ــا ب ــام آن کتاب ه ــود. تم ــم آورده ب ــب ه ــد. صلی ــفارش داده بودن س
کتابخانــه ای غنــی تبدیل شــده بــود. بعضــی وقت هــا کــه وارد کتابخانــه 
ــوی خــوب کاغــذ کتاب هــا مشــامم را  می شــدم، مدهــوش می شــدم. ب
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ــه  ــودم، یک لحظ ــه ب ــه رفت ــه چاپخان ــش ب ــت پی ــد وق ــرد. چن ــر می ک پ
ــتم. ــه اردوگاه برگش ــه کتابخان ــگار ب ان

دلــم می خواســت مســئول کتابخانــه شــوم؛ چــون همــان لحظــه   
کــه کتابــی را می دیــدم نمی توانســتم آن را بــردارم. هــر آسایشــگاه 
یــک رابــط کتابخانــه داشــت. بایــد بــه او می گفتــی، او برایــت ســفارش 
ــه شــما  ــه آسایشــگاه مــی آورد و ب مــی داد و تحویــل می گرفــت. بعــد ب
تحویــل مــی داد. گاهــی ایــن کار یــک هفتــه طــول می کشــید. مــن هــم 
خیلــی بی صبــر بــودم. بعــد از قطع نامــه مــن مســئول کتابخانــه شــدم. دو 

ــودم. ــه ب ســال آخــر اســارت را مســئول کتابخان
یــادم هســت ســال آخــر جســته، گریختــه خبرهایــی بــه   
ــام  ــه تم ــگ ک ــود. جن ــده ب ــخت ش ــان س ــر کار برایم ــید. دیگ ــا رس م
ــم  ــر می کردی ــود فک ــگ ب ــی جن ــا وقت ــد. ت ــراب ش ــا خ ــه م ــد روحی ش
ــی  ــچ اتفاق ــم. جنــگ تمــام شــد. هی ــم صــدام را ســرنگون کنی می توانی
ــح و  ــام صل ــد. ج ــازی می کردن ــال ب ــم فوتب ــراق باه ــران و ع ــاد. ای نیفت
دوســتی کویــت را از رادیــو گــوش می دادیــم. ایــران بــا عــراق مســاوی 
شــد و در فینــال بــه کویــت باخــت. مــا هرچــه داشــتیم نــذر می کردیــم 

ــازد! ــراق نب ــه ع ــران ب ــه ای ک
ــر  ــود، فک ــگ ب ــی جن ــا وقت ــود. ت ــه ب ــان به هم ریخت روحیه م  
می کردیــم وقتــی جنــگ تمــام شــود می رویــم. حــاال دو ســال بــود کــه 
جنــگ تمام شــده بــود، امــا هنــوز در اردوگاه بودیــم. از طرفــی اســرای 
جنــگ چیــن و ویتنــام را بعــد از ده ســال آزاد کردنــد. آنهــا باهــم چنــد 
روز جنگیــده بودنــد، بعــد از ده ســال اسرایشــان را آزاد کردنــد! حــاال 
ــده  ــد ش ــود؟! ناامی ــه می ش ــم چ ــال جنگیدی ــت س ــه هش ــا ک ــت م عاقب

ــم. بودی
ســال آخــر جنــگ خبرهایــی رســیده بــود کــه احتمــاالً آزاد   
ــی  ــت. حت ــود داش ــی وج ــوی قاچاق ــک رادی ــویم. در اردوگاه ی می ش
خبــردار شــدیم کــه آقــای رفســنجانی و صــدام بــه هــم نامــه نوشــته اند. 
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8- پانزده روز بعدازآن اتفاق آزاد شدیم.

ــک روز  ــرد. ی ــه ک ــت حمل ــه کوی ــراق ب ــا ع ــم، ام ــده بودی ــدوار ش امی
ــا  ــگ ب ــان جن ــل زم ــراق مث ــوی ع ــنیدیم رادی ــدیم، ش ــدار ش ــح بی صب
ــد  ــد. چن ــی می خوان ــه نظام ــراء دارد اطالعی ــی ق ــا صدای ــران کســی ب ای
روز قبــل از آن هــم اختالفاتشــان باالگرفتــه بــود. گفتیــم دیگــر بیچــاره 
شــدیم! جنــگ دیگــری هــم شــروع شــد. دیگــر این هــا یادشــان مــی رود 
کــه مــا هــم هســتیم)8(.  واقعــاً ناامیــد شــده بودیــم. حالمــان خیلــی بــد 

شــد.

ــد در  ــن بای ــام رفت ــرای حم ــام. ب ــم حم ــح رفت ــنبه صب چهارش  
صــف می ایســتادی، یــک ســطل آب برمی داشــتی. وقتــی نوبتــت 
می شــد بــه حمــام می رفتــی. ســطل آبــم را برداشــته بــودم کــه از 
ــه  ــه زودی اخبــاری از جنــگ ایــران و عــراق ب ــد ب بلندگــو اعــالم کردن
ــه ضــرر  ــد ب ــد هرچــه باشــد نمی توان ــم آم ــه ذهن ــان می رســد! ب اطالعت
مــا باشــد. تــازه بــه کویــت حملــه کــرده، او دیگــر نمی توانــد هــم بــا مــا 
بجنگــد، هــم بــا آنهــا، ولــی از بــس خبرهــای این چنینــی شــنیده و بعــد 

ــم.  ــدی نگرفت ــر را ج ــن خب ــر ای ــودم، دیگ ــده ب ــد ش ناامی
ــه  ــه. کتابخان ــم کتابخان ــم رفت ــام ه ــد از حم ــام. بع ــم حم رفت  
ــه آن نمی رســید. طبــق معمــول  تنهــا جایــی بــود کــه صــدای بلندگــو ب
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مدهــوش کتاب هــا بــودم و همین طــور ورق مــی زدم. بعــد از یــک 
ــیر  ــر اس ــزار نف ــه دو ه ــدم هم ــدم. دی ــرون آم ــه بی ــاعت از کتابخان س
اردوگاه دارنــد باهــم حــرف می زننــد! صدایشــان مثــل صــدای کنــدوی 
ــه یکــی از  ــود. هرازگاهــی صــدای جیــغ و خنــده می آمــد. ب زنبورهــا ب
ــی  ــره؟! چ ــه خب ــم: »چ ــود گفت ــتاده ب ــی ایس ــان نزدیک ــه هم ــم ک رفقای
شــده؟!« گفــت: »صــدام اعــالم کــرده کــه از روز جمعــه اســرا رو آزاد 

بعــد هــم عقب نشــینی می کنــد«. می کنــد! 
می دانســتیم بعــد از قطع نامــه عــراق بخش هایــی از خــاک   
دلمــان  مــی داد.  آزارمــان  موضــوع خیلــی  ایــن  را گرفتــه.  ایــران 
نمی خواســت زمانــی آزادشــویم کــه خاکمــان دســت عراقی هــا باشــد. 
حــرف دوســتم برایــم غیرطبیعــی آمــد. چنیــن کاری از صــدام بعیــد بود. 
بچه هــا سربه ســر همدیگــر می گذاشــتند. فکــر کــردم دوســتم ســرکارم 
گذاشــته. بــه او گفتــم: »بــرو بابــا!« و رفتــم. وقتــی کمــی جلوتــر رفتــم، 
دیــدم نــه بابــا! انــگار قضیــه جــدی اســت. از کســی دیگــر پرســیدم عیــن 
حــرف دوســتم را زد. بــاورم شــد واقعــاً خبــری هســت. ولــی بــا خــودم 

ــا زدن«! ــن حرف ــی از ای ــم: »خیل گفت
یکــی از بچه هــا بــه اســم کیومــرث، کــرد قصــر شــیرین بــود.   
روز اول جنــگ تــوی قصــر شــیرین اســیرش کــرده بودند. عینکی داشــته 
کــه از چنــد جــا شکســته بــود. فرانســه و ایتالیایــی عالــی یــاد گرفتــه بــود، 
ــود. وارد  ــاب ســفارش داده ب ــا لهجــه کــردی! آن روز او هــم کت ــا ب ام
ــت:  ــت!« گف ــا کتاب ــم: »بی ــدم. گفت ــرث را دی ــدم و کیوم ــگاه ش آسایش
ــوان  ــه می خ ــن! جمع ــس ک ــرو، ب ــدرت! ب ــه پ ــت ب ــره! رحم ــرو ُک »ب

ــران!«. ــون ای ببرنم
-بابا ولمون کن! کدوم ایران؟ صدام حسین ازین حرفا زیاد زده!

-رئیس جمهور یه مملکتی که نمیاد حرف الکی بزِن که!
-نه اینکه تا حاال حرف الکی نزده؟

-من اینو نمی خوام.
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ــاب را برداشــتم.  ــه درک!« خــودم کت ــم: »ب ــرت کــرد. گفت ــاب را پ کت
ــاالی ســرم. داشــتم ورقــش مــی زدم کــه آمــد ب

-به خدا اگه بذارم کتاب بخونی!
-چکار من داری؟

ــو جــا دارن  ــا هن ــه این ــدی، خــدا گفت ــاب خون ــس کت -همــی شــما از ب
ــن! ــم شــما درآوردی ــدر من ــاًل نگهــش ون دارم! پ فع

بلنــد شــدم که بــروم، دنبالــم آمد. اردنگــی زد، جاخالــی دادم.   
ــرث  ــردم. کیوم ــم ک ــاب را قای ــر کت ــت. آخ ــرم برنمی داش ــت ازس دس
ــود.  ــده ب ــالگی اسیرش ــا هشت س ــت ی ــت هف ــن بیس ــود. در س ــی نب نظام
ــوز  ــی داد. هن ــان م ــاله نش ــا پنجاه س ــود، ام ــالش ب ــت س ــاال سی وهش ح

وارد زندگــی نشــده، خارج شــده بــود.
حوالــی ظهــر شــد. دیــدم موضــوع جــدی اســت. پیــام صــدام   
ــش  ــل اول ــت. حداق ــادم هس ــام ی ــن پی ــی مت ــد. حت ــش ش از رادیوپخ
یــادم مانــده: »ایهــا االخ الســید علــی اکبــر هاشــمی الرفســنجانی، 
ــوه  ــا اردتم ــق کل م ــد تحق ــالمیه. لق ــران االس ــه االی ــه الجمهوری رئیس
ــر هاشــمی رفســنجانی  ــرادر علــی اکب ــه«؛ یعنــی ب ــم ترکــزون علی و کنت
آنچــه  شــد  محقــق  تحقیــق  بــه  ایــران،  اســالمی  رئیس جمهــوری 
می خواســتید و بــر آن تأکیــد می کردیــد. از روز جمعــه اســیران را 
آزاد می کنیــم و بــه مــرز بین المللــی برمی گردیــم. انــگار کســی بــا 

ــی زد. ــرف م ــن ح ــا م ــی ب ــان چین زب
آن روز خبــری نبــود. شــب مثــل ســابق آمدنــد آمــار گرفتنــد،   
ــود. از صبــح صلیــب  ــد و رفتنــد. فــردا روز دیگــری ب در را قفــل کردن
ســرخ آمــد. ایــن بارنامــه نیــاورده بــود. آمدنــد وســط اردوگاه بــا 
فرمانــده صحبــت کردنــد و رفتنــد. از غــروب آن روز دیدیــم ســربازها 
ــه در  ــربازهایی ک ــد. س ــاب می بندن ــب خش ــد جی ــت بام دارن روی پش
اردوگاه بودنــد اســلحه نداشــتند. بیشــتر باطــوم و شــلنگ دستشــان بــود. 

ــرد. ــرق می ک ــار ف ــن ب ــگار ای ــی ان ــود، ول ــی نب ــه خوش یمن صحن
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جــزو  مــن  شماســت.  کنــار  اردوگاه  نوبــت  اول  گفتنــد   
ــب ســرخ  ــد. صلی ــزار اســیر آزاد می کردن ــودم. روزی ه گــروه ســوم ب
می گفــت بیشــتر از ایــن نمی توانیــم آزاد کنیــم. آن روز هــزار نفــر اول 
را بردنــد. نیمــی از مــا در اردوگاه مانــد. شــب بعــد در را نبســتند!

حال بچه ها چطور بود؟
ــود.  ــدر اســارت آن شــب ب ــود. شــاید شــب ق ــی نب باورکردن  
دربــاز بــود. بعــد از هفــت ســال و نیــم شــب از آسایشــگاه بیــرون آمــدم. 
ــب  ــم. آن ش ــگاه می کردی ــراق را ن ــتاره ع ــم س ــمان ک ــا آس ــا بچه ه ب
بــه هــم آدرس می دادنــد، آواز  نمــاز جماعــت خواندیــم. بچه هــا 
ــگاه کــردم. ســاعت نزدیــک ســه نیمه شــب  ــه ســاعت ن ــد. ب می خواندن
ــه گرســنه مان بــود. تمــام  ــه خوابمــان می بــرد، ن بــود. هیچ کــدام از مــا ن
ــد شــبی  ــادم نمی آی ــم. ی ــان گرســنه بودی ــودم. همه م اســارت گرســنه ب
ــه و  ــاه را گرفت ــره م ــام جی ــپزها تم ــب آش ــا آن ش ــم، ام ــوده باش ــیر ب س
ــد. کســی  ــاط گذاشــته بودن ــوی حی ــذا ت ــگ غ ــی دی ــد. کل ــه بودن پخت
کــه یک مشــت برنــج بــه او می دادنــد، حــاال یــک دیــگ غــذا جلــوش 

ــتیم. ــتها نداش ــورد. اش ــزی نمی خ ــا چی ــود، ام ب
ــا بی میلــی مشــتی برنــج برداشــتم و خــوردم. حــس عجیبــی  ب  
بــود. اصــاًل اگــر آزادم نمی کردنــد، همین کــه شــب آمــده بــودم 

ارزش داشــت. دنیــا  یــک  برایــم  بیــرون، 
فــردا صبــح، نزدیــک ســحر ســربازها وارد آسایشــگاه شــدند.   
اتوبــوس وارد حیــاط شــد. ســوارمان کردنــد. مــا را بردنــد بیــرون. ایــن 
ــم هایمان  ــه چش ــود ک ــار ب ــتند. اولین ب ــم هایمان را نبس ــر چش ــار دیگ ب
ــود  ــا ب ــردم. مدت ه ــگاه می ک ــت ها را ن ــتم دوردس ــتند. داش را نمی بس
دورترهــا را ندیــده بودیــم. بــرای ســال ها اطرافمــان دیــوار بــود. ســرباز 
ــه«.  ــم: »ن ــی ره؟« گفت ــیاهی نم ــمت س ــت: »چش ــی گف ــه عرب ــی ب عراق
واقعــاً هــم  چشــم هایم ســیاهی نمی رفــت. ســربازهایی کــه آن قــدر 
ــه  ــی ب ــه عرب ــد. ب ــع می ش ــان جم ــک در چشم هایش ــد، اش ــن بودن خش
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ــت  ــت و دخال ــه کوی ــه ب ــد از حمل ــید«! بع ــا را ببخش ــد: »م ــا می گفتن م
ــران ســمپاتی داشــتند. تصــور  ــا ای ــکا در جنــگ کویــت، کمــی ب آمری
ــا آمریــکا  ــد ایــران از آنهــا حمایــت می کنــد؛ چــون داشــتند ب می کردن

می جنگیدنــد.
ــد.  ــل آوردن ــن موص ــتگاه راه آه ــه ایس ــا را ب ــود. م ــح ب صب  
را می خواندنــد.  اســم هایمان  بغــداد می رفتیــم. یکی یکــی  به طــرف 
ســوار قطــار شــدیم. ســربازی کــه در اردوگاه می ترســیدی بــه او نــگاه 
کنــی، اســلحه اش را بــه بچه هــا مــی داد. در موصــل مــردم جشــنی بــه راه 

ــد. ــه بودن انداخت

دليل جشن چه بود؟
معلــوم نبــود. شــاید بــه خاطــر اینکــه جنــگ تمام شــده   
ــتند و اسیرشــان داشــت آزاد می شــد.  ــم اســیر داش ــا ه ــود. شــاید آنه ب
ــا دســتار  ــدام ُکــردی روی تراکتــور ب ــادم هســت پیرمــرد کوچــک ان ی

. قصیــد می ر
وقتــی بــه بغــداد رســیدیم، مــا را بــا اتوبــوس بــه مــرز خســروی   
ــا.  ــید آن دوره ــر می کش ــم پ ــم، دل ــران را می دیدی ــد. از دور ای آوردن
ــاز هــوای وطنــم آرزوســت«  یکــی هــم تــوی خــاک ایــران آهنــگ »ب
را گذاشــته بــود. دیگــر داشــتیم دیوانــه می شــدیم. کســی بــه مــن 
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ــون  ــی؟« چ ــکار می کن ــوره، چ ــم بخ ــه ه ــه ب ــه برنام ــا اگ ــت: »رض گف
اســرای مجــروح و  بــود کــه یک بــار می خواســتند  افتــاده  اتفــاق 
ــز  ــا همه چی ــد، ام ــده بودن ــم ش ــا ه ــوار هواپیم ــد، س ــول را آزاد کنن معل
به هم خــورده بــود. دوبــاره آنهــا را بــه اردوگاه برگردانــده بودنــد. 
ــود. حــاال  ــه دیگــران بخشــیده ب طــرف حتــی وســایل شــخصی اش را ب
ــن احتمــال وجــود داشــت.  ــد. ای ــس بدهی ــد می گفــت وســایلم را پ بای
گفتــم: »اگــه همه چــی بــه هــم بخــوره، مــی دوم تــو ایــن بیابــون، منــو بــه 

ــردم«! ــه برنمی گ ــن دیگ ــدن! م ــار ببن رگب
ــم  ــواب می بین ــم. خ ــواب می بین ــال خ ــه س ــد این هم ــوز بع هن  
جنــگ اســت. قــرار اســت اســیر شــویم. مــن می گویــم: »ایــن بــار دیگــه 
اســیر نمی شــم«! ایــن تنهــا خوابــی اســت کــه هنــوز از اســارت می بینــم. 
ــا خــودم می گویــم: »همین جــا تمومــش می کنــم«! هنــوز آن وحشــت  ب

ــم هســت. درجان

ــد  ــوس بودن ــه در اتوب ــری ک ــرای دیگ ــال اس ح

ــود؟ ــور ب چط
ــر،  ــک نف ــا را ی ــت. م ــف نیس ــل توصی ــاًل قاب ــس اص ــن ح ای  
یــک نفــر می آوردنــد. از این طــرف اســیر می رفــت، از آن طــرف اســیر 
ــروح  ــتند: »بال ــی داش ــعار معروف ــا ش ــت. عراقی ه ــب اس ــد. جال می آم
بالــدم نفدیــک یــا صــدام« یعنــی ای صــدام! بــا روح و جــان فــدای تــو 
می شــویم. شــنیدیم کــه اســرای عراقــی کــه در اتوبــوس بودنــد، دارنــد 
همــان شــعار را می دهنــد. بــا خودمــان گفتیــم: »نامــردا هنــوز نرفتــه دارن 
شــعار میــدن!« فکــر کردیــم نمــک خــوردن، نمکــدان شکســتن، ولــی 
بعــد کــه خــوب گــوش دادیــم، شــنیدیم کــه می گوینــد: »بالــروح بالــدم 

ــا اســالم«! نفدیــک ی

ــه  ــتيد چ ــران گذاش ــاک ای ــان را در خ ــی پایت وقت

ــتيد؟ ــی داش حس
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ــش را روی خــاک کشــیده  ــدر صورت ــود کــه آن ق اســیری ب  
بــود، صورتــش زخــم شــده بــود. بچه هــا طــوری خــاک را می بوســیدند 

کــه ... . قابــل وصــف نیســت.

خودتان چه حالی داشتيد؟
ــاق  ــه اتف ــس ک ــه. ب ــکل نگرفت ــه ام ش ــا در حافظ ــن چیزه   ای
ــرق  ــم ع ــر می کن ــه آن روز فک ــی ب ــم وقت ــوز ه ــود. هن ــره ای ب غیرمنتظ
می کنــم. بایــد در آن شــرایط قــرار بگیــری تــا آن را درک کنــی. موقعی 
کــه اســیر می شــدم، حســی مبهــم پــر از درد داشــتم. بــس کــه رویــداد 
ــع آزاد شــدن هــم حــس  ــود کــه انتظــار داشــتم. موق ــر از آن ب بزرگ ت
بــی دردی داشــتم. آن قــدر ســریع اتفــاق افتــاد کــه نتوانســتیم خودمــان را 

ــم. ــق دهی ــا آن وف ب
وقتــی وارد خــاک ایــران شــدیم، وارد اتوبوســمان کردنــد. در   
آن گرمــای تابســتان، ســربازی بــا کلمنــی آب ســیب وارد اتوبــوس شــد. 
از بغلــش لیوانــی بیــرون مــی آورد، بــه هــر کــس یــک لیــوان آب ســیب 
مــی داد. آب ســیب طبیعــی بــود. انــگار صحنــه عــوض شــد. اولیــن  بــاری 

ــود. ــا خــوردن ایــن آب ســیب ب کــه حــس کــردم آزادشــده ام، ب
ــم  ــگ »وطن ــم آهن ــم. بازه ــر آمدی ــاد. جلوت ــوس راه افت اتوب  
آرزوســت« از بلندگوهــا پخــش می شــد. یکــی از بچه هــای ســپاه مثــل 
ــده  ــان آم ــا از او خوشش ــت. بچه ه ــتی داش ــش پرپش ــالب ری ــل انق اوای
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می بوســیدند. را  او  و  می کردنــد  دنبالــش  بــود. 
ــد،  ــراق آوردن ــه ع ــد و ب ــی را دزدیدن ــای ایران ــی هواپیم وقت  
در روزنامــه عکســش را انداختــه بــود. در گوشــه ای از عکــس کلمــه ی 
»همــا« افتــاده بــود. آن هــم خیلــی کوچــک. بچه هــا آن را می بوســیدند 
و گریــه می کردنــد. دلمــان می خواســت حتــی شــده بــرای یــک 
روز در ایــران باشــیم و بعــدش بمیریــم! اواخــر اســارت بعضی هــا 
می مردنــد. سنشــان باالبــود، گاهــی هــم مریضــی می آمــد. مثــاًل اســهال 
خونــی پنــج نفــر را کشــت. احتمــال مردنمــان خیلــی زیــاد بــود؛ چــون 
ــه  ــت ت ــان داش ــر توانم ــد. دیگ ــف می ش ــت ضعی ــم داش ــان کم ک بدنم

می کشــید.
ــابه  ــال نوش ــت س ــد از هش ــد. بع ــاه آوردن ــه کرمانش ــا را ب م  
برایــم بــاز کردنــد. مــن دو، ســه شیشــه نوشــابه پشــت هم خــوردم. یــادم 
افتــاد "یــک ســال مــاه رمضــان، گرســنه و تشــنه در گرمــای موصــل در 
حیــاط نشســته بــودم. داشــتم اطرافــم را نــگاه می کــردم. صــدای دلنگــی 
آمــد. نــگاه کــردم. دیــدم ســربازی از روی پشــت بام قوطــی پپســی اش 
را پاییــن انداختــه». ایــن برایــم عقــده شــده بــود. بعــد از آزادی آن قــدر 
نوشــابه خــوردم کــه ناراحتــی معــده پیــدا کــردم، مجبــور شــدم درمــان 

کنــم.
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ــم.  ــادگان جــی آمدی ــه پ ســوار هواپیمــای C130 شــدیم و ب  
در تهــران دو روز قرنطینــه بودیــم؛ هــم ازلحــاظ بهداشــتی، هــم امنیتــی. 
ــانی  ــی کس ــتند؛ حت ــی کاری نداش ــد. باکس ــات می گرفتن ــا اطالع از م
کــه بزرگ تریــن خیانت هــا را کردنــد، رهایــش کردنــد. تنهــا برایشــان 
اســتقبال رســمی تشــکیل ندادنــد. بــه هرکــدام از مــا یــک ســکه و یــک 
چــک بیســت هــزار تومنــی دادنــد. یکــی از بچه هــا گفــت: »رضــا 
نوشــابه شــده ده تومــن!« گفتــم: »اه، راس می گــی؟!« موقعــی کــه اســیر 
شــدیم نوشــابه یــک تومــان بــود. حــاال ده برابــر شــده بــود. بــه دوســتم 
ــز عوض شــده  ــم!« همه چی ــم: »خــوب شــد اینجــا دو، ســه تا خوردی گفت
بــود. مثــل ایــن بــود کــه صدســال خــواب رفتــی و تــازه بیــدار شــدی.

لحظــه ای کــه پــدر و مــادر را دیدیــد، از آن لحظــه 

: ئيد بگو
و  دائــی ام  بــا  پــدرم  دیــدم.  کرمــان  در  را  پــدرم  مــن   
پســرعمویش بــرای اســتقبال بــه کرمــان آمــده بودنــد. وقتــی بــه جبهــه 
رفتــه بــودم، موهایشــان کمــی جوگندمــی شــده بــود، امــا قبــراق 
بودنــد. حــاال چنــد پیرمــرد جلــوی خــودم می دیــدم. یــادم هســت روی 
ــم.  ــن انداخت ــودم را پایی ــدم خ ــدرم را دی ــی پ ــودم. وقت ــی ب دوش کس
ــید،  ــم رس ــه پاهای ــی ب ــودم. وقت ــوت ب ــید. مبه ــرا می بوس ــور م همین ط
ــش  ــد شــد. بردن ــدرم ب ــرود. حــال پ ــر ب ــم. نگذاشــتم پایین ت او را گرفت

بیمارســتان. برایــش ســرم وصــل کردنــد.
جیرفــت شــهری اســت کــه در پســتی زمیــن قرارگرفتــه؛   
ــه  ــی ک ــه. از پیچ ــتان گرفت ــش را کوهس ــت و اطراف ــه اس ــون جلگ چ
ــد از  ــه بع ــزی ک ــن چی ــود. اولی ــده می ش ــهر دی ــان ش ــذری، ناگه می گ
پیــچ دیــده می شــود، ســاختمان ســیلوی شــهر اســت. رفیقــی داشــتم کــه 
ــچ  ــه از اون پی ــار دیگ ــه یه ب ــم: »می ش ــه او می گفت ــود. ب ــهری ام ب همش
ردشــیم و اون ســاختمونو دوبــاره ببینیــم؟« اتفاقــاً باهــم آزاد شــدیم. در 
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ــع  ــم. موق ــت آمدی ــه جیرف ــم و باهــم ب ــی باهــم بودی آن گــروه هزارتای
ورود بــه جیرفــت در یــک اتوبــوس بودیــم. همــان موقــع بــه او گفتــم: 
»همــون موقع ســتا«! گاهــی در اســارت بــا هــم خیابان هــای شــهر را 

ــود! ــاک نش ــان پ ــهر از ذهنم ــه ش ــا نقش ــم ت ــرور می کردی م
مــادرم را در جیرفــت دیــدم. مــادرم خیلــی کوچک شــده   
ــودم. بااین حــال خیلــی کوچــک و الغــر  ــود. نگــو مــن بزرگ شــده ب ب
شــده بــود. مــا را روی ســکویی، روی تریلــی گذاشــته بودنــد. مــردم از 
مــا اســتقبال می کردنــد. از آن بــاال مــادرم را دیــدم. خــودم را بــه پایــش 

ــم. انداخت

مادر با دیدن شما چه کار کرد؟
ــه نمی کــرد. خنــده  ــادم نیســت. دیگرکســی گری جزئیاتــش ی  
ــد  ــه بودن ــه گفت ــی ک ــود. از موقع ــی ب ــرای عجیب ــد. ماج ــم نمی کردن ه
ــم نشــده  ــه ه ــک هفت ــت رســیدم، ی ــه جیرف ــی ب ــا وقت آزاد می شــوید ت

بــود. آن هــم در اوج ناامیــدی! مــن در ابهــام بــودم.
ــود.  ــی ب ــم ابتدای ــرادرم کالس پنج ــم، ب ــه رفت ــه جبه ــی ب وقت  
ــد.  ــانش دادن ــن نش ــه م ــار ب ــد ب ــود. چن ــاله ب ــتم بیست س ــی برگش وقت
ــم همــه  ــاره می پرســیدم!  خواهرهای ــن بازهــم گمــش می کــردم. دوب م
ــتند.  ــه داش ــد و بچ ــرده بودن ــه ازدواج ک ــاال هم ــا ح ــد، ام ــرد بودن مج
نمی توانســتم بچه هایشــان را از هــم تشــخیص بدهــم. تنهــا کســانی 
را می شــناختم کــه موقــع رفتنــم جــوان بودنــد و حــاال میان ســال 
نمی شــناختم.  را هــم  بودنــد. حتــی درخت هــای کوچه مــان  شــده 
ــده  ــی ش ــت بزرگ ــاال درخ ــود ح ــان ب ــوی خانه م ــه جل ــه ای ک درختچ
بــود. اگــر در جیرفــت رهایــم کــرده بودنــد خانه مــان را گــم می کــردم!

بعد از تمام شدن تب وتاب ها، چه کردید؟
بیــش از هــر چیــز نگــران درســم بــودم. دنبــال ایــن بــودم کــه   
ــال 1367  ــرداد س ــم. 28 م ــام کن ــه و ثبت ن ــروم مدرس ــر ب ــه زودت هرچ
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ــه جیرفــت رســیدم. اولیــن  ــا ششــم شــهریور ب کــه آزاد شــدم، پنجــم ی
ــان  ــانی امتح ــاه از کس ــان در آذرم ــاه دادم. آن زم ــم را در آذرم امتحان
ــاه  ــد. آذرم ــان بدهن ــد امتح ــته بودن ــهریور نتوانس ــه در ش ــد ک می گرفتن
ســال اول دبیرســتان را امتحــان دادم. دی مــاه ســال بعــد را امتحــان دادم. 
خــرداد خــودم را بــه دیپلــم رســاندم. ســال بعــد پزشــکی دانشــگاه شــهید 
ــا ســهمیه رزمنــدگان بیــن پانــزده نفــر اول  بهشــتی قبــول شــدم. شــاید ب
بــودم. آن هــم بــه لطــف تالشــی کــه در اســارت کــرده بــودم. نگذاشــتم 
ــی و درس هایــی کــه در اســارت  ــان و عرب از دیگــران عقــب بیفتــم. زب
خوانــده بــودم همــه را صــد درصــد زدم. آن موقــع هیچ کــس ایــن 

ــن حــد نمــی زد. ــا را در ای درس ه

صبح هایــی کــه بعــد از آزادی از خــواب بيــدار 

ــد  ــر نمی کردی ــت؟ فک ــی داش ــه حس ــدید چ می ش

ــتيد؟ ــير هس ــوز اس هن
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آن موقــع اصــاًل خــواب نمی دیــدم، امــا حــاال تــازه دارم   
ــد  ــن  بع ــت. م ــرده اس ــاز ک ــر ب ــاال س ــازه ح ــگار ت ــم. ان ــواب می بین خ
ــال را  ــف پرتق ــر نص ــتم. اگ ــکل داش ــوردن مش ــذا خ ــارت در غ از اس
می خــوردم دل درد می گرفتــم. درصورتی کــه بچــه جیرفــت بــودم 
غذایــم پرتقــال بــود. در ده ســالگی، در روز پنج تــا پرتقــال می خــوردم. 
ازنظــر اعصــاب و روان هــم بیمــار شــده بــودم. بعــد بــه همیــن بیمارســتان 

ضیائیــان ارجاعــم دادنــد کــه خــودم امــروز در آن کار می کنــم.

چــرا بــرای تخصــص روان پزشــکی را انتخــاب 

کردیــد؟
نمی دانــم دلیلــش چــه بــود، ولــی اتفــاق جالبــی برایــم افتــاد.   
ــیار  ــض بس ــردم. مری ــگاه کار می ک ــی در دانش ــک عموم ــوان پزش به عن
ــردم. شــاید در نوبتــم نــود مریــض می دیــدم. در  ــم ویزیــت می ک ه
ــم  ــرد. تصمی ــت نمی ک ــار ویزی ــدر بیم ــی این ق ــی کس ــتان دولت بیمارس
گرفتــم از ایــن رونــد خــالص شــوم. واقعــاً زجــرآور بــود. حســابی درس 
ــدم،  ــده ســاعت درس می خوان ــای آخــر هف ــدم. گاهــی در روزه خوان
امــا بــه شــکل فجیعــی رد شــدم. بــا خــودم گفتــم: »اگــه قضــا و قــدر ایــن 
ــدر رو عــوض  ــن قضــا و ق ــن ای ــم، م ــی بمون باشــه کــه پزشــک عموم
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می کنــم«! ســال بعــد طــور دیگــری دعــا کــردم. گفتــم: »خدایــا تــو بــه 
مــن کمــک کــن مــن تخصــص رو بگیــرم، منــم بــه تــو کمــک می کنــم 
ــم  ــه بکش ــم مال ــد توان ــت در ح ــا هس ــه در دنی ــی ک ــن چاله چوله های ای

ــم«.  درســتش کن
اصــاًل قــرار نبــود مــن روان پزشــکی بزنــم. اول اورولــوژی را   
ــاب  ــی انتخ ــتم داخل ــم می خواس ــدی ام را ه ــته بع ــردم. رش ــاب ک انتخ
ــاه  ــت پن ــر عف ــه دکت ــم ب ــاب کن ــی را انتخ ــه داخل ــل از اینک ــم. قب کن
آن قــدر  روان پزشــکی«!  بــزن  نــزن،  »داخلــی  گفــت:  زدم.  زنــگ 
ــم را  ــاب دوم ــه انتخ ــوم ک ــول می ش ــوژی قب ــه اورول ــودم ک ــن ب مطمئ
ــدم.  ــول نش ــوژی قب ــودم. اورول ــم آورده ب ــره ک ــکی زدم. نم روان پزش
روان پزشــکی قبــول شــدم. اصــاًل از ایــن رشــته خوشــم نمی آمــد. ســال 
ــال  ــور. از س ــم همین ط ــال دوم ه ــم. س ــراف بده ــتم انص اول می خواس
ــه ایــن رشــته  ســوم برایــم علی الســویه شــد. از ســال چهــارم به شــدت ب
عالقه منــد شــدم. تــا یکــی، دو ســال پیــش کــه ســرحال تر بــودم، ماهــی 
هــزار بیمــار را ویزیــت می کــردم. اآلن ماهــی هشــت صد بیمــار ویزیــت 

می کنــم. به شــدت هــم راضــی هســتم.

چه سالی ازدواج کردید؟
ــری  ــا دفت ــود، ام ــازه دار ب ــت. مغ ــردائی داش ــک پس ــدرم ی پ  
داشــت و هفــت، هشــت نفری را حقــوق مــی داد. خیــر بــود. می گشــت 
ــه او کمــک می کــرد. ســال 1365  ــد اســت. ب ــد چــه کســی نیازمن بدان
ــان  ــم، هم ــه بودی ــم جبه ــا ه ــال 1361 ب ــود. س ــواص ب ــد. غ ــهید ش ش
ــارت  ــد از اس ــی«! بع ــاد مای ــو دام ــت: »ت ــوخی می گف ــه ش ــم ب ــع ه موق
ــی اســت. مــن هــم  ــدم مــورد هــم مــورد خوب ــر شــد. دی ــه جدی ت قضی
از فرصــت اســتفاده کــردم، گفتــم وصیــت شــهید اســت )بــا خنــده(، بــا 

ــردم. ــدرم ازدواج ک ــردائی پ ــر پس دخت

چند فرزند دارید؟
دو فرزنــد دارم؛ پســرم انتــرن دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران   
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ــد دیگــرم کالس  ــود. فرزن ــا مــاه پیــش در همیــن بیمارســتان ب اســت. ت
یازدهــم اســت.

اآلن با دوستان زمان اسارت ارتباط دارید؟
بلــه هرســال در همایشــی دورهــم جمــع می شــویم. قــرار   
اســت 28 همیــن مــاه )مــرداد( همایــش در کرمانشــاه باشــد. همــه بچه هــا 
نیســتند. حــدود پنجاه نفــری هســتند کــه بــه هــم نزدیک انــد. پشــتیبانش 
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ــن  ــرای ای ــی را ب ــا جای ــی از بچه ه ــار یک ــر ب ــتیم. ه ــان هس ــم خودم ه
همایــش اجــاره می کنــد.

جــوان پانــزده ســال دهــه شــصت بــا پانــزده 

می کنــد؟ فرقــی  چــه  امــروز   ســاله های 
       

ــان  ــد، هم ــش بیای ــم پی ــروز ه ــرایط ام ــان ش ــر هم ــاید اگ ش  
اتفــاق بیفتــد. کســی نمی دانــد. انقــالب کــه شــد همــه انقالبــی بودنــد. 
ــی  ــار کشــیدند. وقت ــادم هســت. بعــد از انقــالب خیلی هــا کن درســت ی
جنــگ شــروع شــد، درســت اســت کــه عــراق در ماه هــای اول خیلــی 
ــان  ــدند. هم ــوض ش ــه ع ــاه هم ــد م ــد از چن ــا بع ــت، ام ــا را گرف جاه
ــه  ــد. درصورتی ک ــس گرفتن ــان را پ ــد و خاکش ــد جنگیدن ــا رفتن آدم ه
قبــل از جنــگ خیلی هــا بودنــد کــه خودشــان را از انقــالب جــدا کــرده 
ــن شــرایط اســت کــه انســان ها را می ســازد.  ــد. ای ــار کشــیده بودن و کن

ــد.  ــات می افت ــان اتفاق ــم هم ــود بازه ــرار ش ــع تک ــر آن وقای اگ
گاهــی بــه پســرم می گویــم: »دیپلــم گرفتــی بــرو خــارج   

نمــی روم«. »نــه  می گویــد:  بخــون«.  درس 
-چرا؟

-مملکت اگر هم خوب نباشه باید بمونیم درستش کنیم.
دقیقــاً حرف هــای آن روز خــودم را پســرم دارد تحویلــم   
ــر  ــم اگ ــرد. اآلن ه ــوض ک ــا را ع ــرایط آدم ه ــا ش ــد. آن روزه می ده

می افتــد. اتفــاق  همــان  شــود،  مســئله ای 
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 دکترعلی قلی نژاد 
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 انگار همه آتش ها سر ما ریخته می شد

لطفًا خودتان را معرفی کنيد؟
بــا ســالم، علی قلــی نــژاد هســتم متولــد ســال 1346 کــه    
ــر  ــی ازنظ ــواده معمول ــل در خان ــراف اردبی ــتاهای اط ــی از روس دریک
مــادی بــه دنیــا آمــدم. پــدر و مــادرم خوشــبختانه در قیــد حیــات هســتند 
ــال 1375  ــتم و در س ــواده هس ــر خان ــن پس ــرادر دارم و بزرگ تری و 3 ب

کــردم. ازدواج 

چگونــه  را  خــود  راهنمایــی  و  ابتدایــی  دوران 

یــد؟ نده ا ا گذر
دوران ابتدایــی و راهنمایــی را در محــل تولــدم اطــراف اردبیل   
دبســتان امیــد گذرانــدم. دوران راهنمایــی هنــوز تمــام نشــده بــود کــه بــه 
دلیــل شــرایط موجــود و مشــکالت مجبــور بــه تــرک تحصیــل شــدم و 
بعــد از دوران جبهــه و اســارت ادامــه تحصیــل دادم. دوره متوســطه را در 

 انگار همه آتش ها سر ما ریخته می شد
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ــدم. ــل گذران مدرســه ایثارگــران اردبی

در چــه رشــته ای تحصيل کرده ایــد و اکنــون در 

ــد؟ ــت داری ــه ای فعالي ــه زمين چ
کارشناســی در رشــته مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی    
در دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران ســپری شــد. دوره کارشناســی ارشــد 
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را در همیــن رشــته و در دانشــگاه آزاد واحــد تهــران شــمال گذرانــدم و 
ــتم. ــات هس ــوم و تحقیق ــد عل ــجوی PhD واح ــر دانش ــال حاض در ح

و هم اکنــون نیــز در بیمارســتان امــام خمینــی بــا ســمت کارشــناس امــور 
بیمارســتان ها مشــغول بــه کار هســتم.

چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟
ــه پزشــکی عالقه منــد  ازآنجایی کــه رشــته مــن تجربــی بــود ب  
بــودم. در زمــان کنکــور بــه دلیــل مشــغله کاری زیــاد و کارهــای متفرقــه 
نتوانســتم رتبــه موردنظــر بــرای پزشــکی را کســب کنــم و بیــن دو رشــته 
ــی را  ــتی درمان ــات و بهداش ــت خدم ــت مدیری ــود درنهای ــی خ انتخاب

ــردم. ــاب ک انتخ
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چه شد که به جبهه رفتيد؟
در زمــان جنــگ یــک فضایــی در کل کشــور ایجادشــده بــود   
و خبرهایــی کــه از جبهه هــا می آمــد و جنایــت عــراق در شــهرهای 
اشــغالی، غیــرت ایرانــی و دینــی مــا اجــازه نمــی داد کــه در خانــه 
بنشــینیم و نــگاه کنیــم. خانــواده بــا اعــزام مــن بــه جبهــه بــه دلیــل اینکــه 

فرزنــد بــزرگ خانــواده و کمک حــال بــودم مخالــف بــود.
ــدم. قبــل از  ــزام ش ــواده اع ــم خان ــن دور از چش ــن م بنابرای  
اعزامــم بــه جبهــه در انجمــن اســالمی و بســیج فعالیــت می کــردم. 
ــا  ــودم )دوره هــای آشــنایی ب ــز طــی کــرده ب دوره هــای آموزشــی را نی
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ــای  ــود(. حرکت ه ــاز ب ــه نی ــه جبه ــن ب ــرای رفت ــه ب ــر آنچ ــالح و ه س
ــروم. ــه ب ــه جبه ــن ب ــه م ــد ک ــث ش ــتی باع ــی و وطن دوس ــی، مذهب دین

ــا  ــرای م ــه را ب ــان در جبه ــگ و حضورت ــع جن وقای

ــد؟ ــو کني بازگ
زمانــی کــه جنــگ شروع شــده بــود تقریبــاً 14- 15 ســال   
ــزام شــدم در ســال 1362، 16 ســال  ــه اع ــه جبه ــی کــه ب داشــتم و زمان
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داشــتم.
ــای  ــودم ج ــردم و خ ــر ک ــزام را پ ــه اع ــه ب ــای مربوط برگه ه  
ــان  ــردم. زم ــالم ک ــیله اع ــان را بدین وس ــت زدم و رضایتش ــدرم انگش پ

اعــزام مــا را مــاه محــرم اعــالم کردنــد...
ــیج  ــا بس ــه ب ــم ک ــادرم گفت ــه م ــید ب ــزام فرارس ــی روز اع وقت  
ــود کــه  ــه ایــن صــورت ب ــروم اردبیــل و ب ــد ب ــرای یــک برنامــه ای بای ب
مــن دور از چشــم خانــواده بــه اردبیــل، ازآنجــا بــه تبریــز و پــس ازآن بــه 
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منطقــه مریــوان اعــزام شــدم.
شــب اول را در بســیج ناحیــه مرکــز بخــش ماندیــم و توجیــه   
ــم  ــرم، مراس ــا 12 مح ــود ب ــادف ب ــا مص ــزام م ــان اع ــدیم، زم ــه ش اولی
عــزاداری را بــر پــا کردیــم و ســینه زنان ســوار ماشــین ها شــدیم و رفتیــم 

ــم. ــز رفتی ــمت تبری ــه س ــر ب ــل و بعدازظه ــپاه اردبی ــمت س ــه س ب
پاییــز بــود، در ســپاه تبریــز وســایل اولیــه را تحویلمــان دادنــد   

و پس ازآن راهی مریوان شدیم. 20 یا تقریباً 30 روزی بود که در  
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در مرحلــه ســوم عملیــات والفجــر 4 شــرکت کــردم و جــزو   
بــود. تک تیرانــداز  و  پیــاده  نیروهــای 
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منطقه بودیــم و آموزش های تکمیلی را می گذراندیم.  
آتــش دشــمن خیلــی ســنگین بــود و هرلحظــه نیــز ســنگین تر   
می شــد. مــن و یکــی از بچه هــا در یــک ســنگر آرپی جــی بســیار 
کــه  می دیدیــم  خودمــان  اطــراف  را  بچه هــا  و  بودیــم  کوچــک 

در ارتفاعــات کانی مــان کاه اطــراف شــهر پنچویــن عــراق بــه   
ســمت دشــمن حملــه کردیــم و فــردای صبــح آن شــب دشــمن پاتــک 
زد کــه تعــدادی از هم رزمانمــان بــه شــهادت رســیدند، مــا دو نفــر 
بودیــم کــه در ایــن منطقــه اســیر شــدیم و نیروهــای دشــمن از پشــت بــه 

ــد.  ــیر کردن ــا را اس ــد و م ــا آمدن ــمت م س



خــط مقدم : شماره 11 ، بهار 1201399

یکی یکــی کــم می شــدند. یکــی از دوســتان گفــت بیــا برگردیــم 
عقــب، احســاس نگرانــی بــه ایشــان دســت داده بــود و مــن گفتــم اگــر 
مــا بریــم ایــن قســمت خالــِی، اصــرار کــرد و مــن بــه ایشــان گفتــم شــما 
ــد و دقایقــی  ــد. ایشــان رفتن ــد یــک نفــر جــای شــما بیای ــد و بگویی بری
بعــد یــک نفــر دیگــر جایــش آمــد. دوســت جدیــد باتجربه تــر از مــن 

بــود، کم کــم هــوا روشــن تر شــده بــود.
آتــش هرلحظــه ســنگین تر می شــد، شــرایط طــوری بــود کــه   
حتــی نمی توانســتیم ســرمان را بلنــد کنیــم، انــگار همــه آتش هــا ســر مــا 

می شــد. ریختــه 
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ــن  ــر، م ــم پایین ت ــد بروی ــد بیایی ــد گفتن ــا آمدن ــی از بچه ه یک  
گفتــم اگــر بریــم می زننــد. ایشــان توجــه نکردنــد و رفتنــد جلوتــر، یــک 
کانــال ماننــد کنده شــده بــود در آن قســمت، بــه نزدیکــی آن کانــال کــه 
رســید، مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفــت صــدای فریــادش بــه گــوش 
ــان را  ــتیم خودم ــا نمی توانس ــه م ــود ک ــوری ب ــرایط ط ــا ش ــید ام می رس
ــه او برســانیم و در آن شــرایط امــداد گــری هــم وجــود نداشــت کــه  ب
بــه کمــک دوســتمان بــرود و ســرانجام ایشــان بــه درجــه رفیــع شــهادت 

رســید.
ــد و  ــم ش ــا ک ــم صداه ــه دیدی ــم ک ــنگر بودی ــل س در داخ  
آتــش خامــوش شــد. یک لحظــه احســاس کــردم کــه صــدای همهمــه 
می آیــد، ســرمان را وقتــی بلنــد کردیــم دیدیــم کــه عراقی هــا در 

فاصلــه 10 متــری مــا هســتند.
ــه  ــه ب ــه در آن لحظ ــری ک ــا فک ــتم تنه ــرس نداش ــاس ت احس  
یــادم آمــد ایــن بــود کــه یکــی از دوســتان قدیمــی ام را کــه ایشــان نیــز 

قبــل از مــن مفقودشــده بودنــد را ممکــن اســت ببینــم.
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ــارت  ــان اس ــود 1362/8/12 زم ــده ب ــی متوقف ش ــان گوی زم  
بــود.

مــا را گرفتنــد و تــا حــدود 200 متــری جلــو بردنــد و دســت ها   
ــرای  ــم اس ــتند. کم ک ــر گذاش ــار یکدیگ ــتند و کن ــمانمان را بس و چش
دیگــر نیــز بــه مــا اضافــه شــدند و شــدیم 11 نفــر، مــا را ازآنجــا انتقــال 
دادنــد بــه ســلیمانیه، داخــل یــک اتاقکــی مــا را نگــه داشــتند و فــردای 
ــا  ــد م ــد. روز بع ــی کردن ــدید پذیرای ــتم های ش ــرب و ش ــا ض آن روز ب
را مــورد بازجویــی قراردادنــد، نوبــت مــن شــد، مــن اطالعــات زیــادی 
نداشــتم چــون هــم مدت زمانــی کــه بــه جبهــه آمــده بــودم کــم بــود و 
هــم جــزو نیروهــای معمولــی بــودم، )از کجــا آمدیــد؟ کــدام عملیــات؟ 
چقــدر نیــرو در منطقــه مســتقر اســت؟ وضعیــت منطقــه چطــور اســت؟ 
نیروهــا کجــا مســتقرند و...( مــن هــم در پاســخ می گفتــم کــه اطالعــی 
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نــدارم، ســرهنگ عراقــی عصبانــی شــد و چنــد ســیلی زیــر گــوش مــن 
ــه هــر شــکل بازجویــی تمــام شــد. زد، ب

ــد،21 نفــر داخــل  ــه کرکــوک  انتقــال دادن بعــدازآن مــا را ب  
ــد و  ــیطنت می کردن ــا ش ــا بچه ه ــم، در آنج ــک بودی ــاق کوچ ــک ات ی
ــا را  ــه بچه ه ــد روحی ــعی می کردن ــد س ــه می کردن ــوخی هایی ک ــا ش ب
بــاال ببرنــد، از کرکــوک  بــه بغــداد رفتیــم )زنــدان 3 گــوش( معــروف 
بــود، در آنجــا تقریبــاً 150 نفــری بودیــم. ناگفتــه نمانــد مــا بــا هــر ورود 
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ــه هــر مکانــی مــورد پذیرایــی )شــکنجه( قــرار می گرفتیــم.   و خــروج ب
ــد. ــه موصــل بردن ــا را ب ــم و ازآنجــا م ــداد ماندی دو شــب در بغ

ــادم  ــت و آزار ی ــارت و اذی ــتگی اس ــه خس ــر آن هم ــالوه ب ع  
ــوردن  ــرای خ ــزی ب ــا چی ــه م ــه ب ــد ک ــاعت می ش ــه 24 س ــد ک می آی
نــداده بودنــد در همیــن حیــن عراقی هــا داشــتند ســاندویچ می خوردنــد، 
یکــی از عراقی هــا یک لقمــه بــه یکــی از بچه هــا داد )لقمــه خیلــی 
ــود کــه بااینکــه لقمــه خیلــی کوچــک  ــب اینجــا ب ــود( جال کوچــک ب
ــد  ــه چن ــد قســمت تقســیم کــرد و ب ــه چن ــان را ب ــود بااین حــال او هم ب
نفــر داد، عراقــی کــه ایــن کار را کــرده بــود متعجــب بــود و بــه او گفــت 
مــن ایــن و بــه تــو دادم فقــط، در جــواب او گفــت مــا همــه برادریــم و 

ــنه... ــه گرس هم
بــه موصــل رســیدیم. ســربازان عراقــی مثــل یــک تونــل   
صف کشــیده بودنــد و آمــاده زدن بچه هــا بودنــد، پــس از گذشــتن 
تــوی آن لحظــه  البتــه  اردوگاه موصــل )4( شــدیم.  تونــل وارد  از 
ــد و  ــی بودن ــا زخم ــی از بچه ه ــت، خیل ــا کجاس ــه آنج ــتیم ک نمی دانس
نمی توانســتند بخوابنــد و روی زانوهــای مــا می خوابیدنــد و در ایــن 
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بودنــد. درمان نشــده  روز  چنــد 
ــاره گفتنــد کــه بایــد آمــاده  چندســاعتی آنجــا ماندیــم و دوب  
انتقــال شــویم. مــا را بــه حیــاط اردوگاه بردنــد و دیدیــم کــه از پنجــره 
ــالن  ــک س ــد، در ی ــگاه می کنن ــا ن ــه م ــد ب ــراف دارن ــاختمان های اط س
ــی  ــه اتاق های ــپس ب ــد. س ــا دادن ــه م ــذا ب ــداری غ ــدیم و مق ــتقر ش مس
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ــدس  ــوان ح ــوار می ت ــده از دی ــای به جامان ــار خون ه ــه از آث ــد ک بردن
ــش اســرای  ــی را آنجــا نگــه می داشــتند و ســرانجام به پی زد اســرای قبل
ــه اســتقبال آمدنــد و  ــا رفتــن عراقی هــا بچه هــا ب دیگــر منتقــل شــدیم، ب

ــد. ــا کرد ن ــا م ــت ب ــه صحب ــروع ب ش

تقریبــاً حــدود 7 ســالی در اســارت بودیــم و اتفاقــات بســیاری   
ــدند. ــرا آزاد ش ــام اس ــاً تم ــه تقریب ــی ک ــا زمان ــاد )1369-1362( ت افت
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بعــد از مســتقر شــدنمان در اردوگاه، متوجــه شــدیم کــه   
نیروهــای صلیــب ســرخ جهانــی ماهانــه نامه هایــی از اســرا بــه خانواده هــا 

می رســاندند. بالعکــس  و 
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ــل  ــان داخ ــا نماینده هایش ــور م ــد از حض ــم بع ــاه و نی ــک م ی  
ــه  ــاندند و ب ــان رس ــه خانواده هایم ــا ب ــی از م ــد و نامه های اردوگاه آمدن
از این کــه مــا اسیرشــده ایم مطلــع شــدند. ایــن صــورت خانــواده 

ــود کــه شــما باشــید دوســتانتان را  ــی ب ــان اســارت زمان ســخت ترین زم
ــا شــاهد  ــد؛ و م ــد کاری کنی ــد و صــدای آن هــا را بشــنوید و نتوانی بزنن
ــات  ــم ها و ... در ضرب ــل چش ــا مث ــدن بچه ه ــای ب ــت دادن اعض از دس

ــود. بودیــم و ایــن بســیار آزاردهنــده ب
زمانــی کــه قطعنامــه نیــز پذیرفتــه شــد لحظــات خوبــی  بــرای   
ــد و  ــا می آین ــای م ــه رزمنده ه ــم ک ــد بودی ــن امی ــه ای ــا ب ــود و م ــا نب م
منطقــه را می گیرنــد و حــرف امــام در گوشــمان بــود کــه گفتــه بودنــد 
ایــن جنــگ حتــی اگــر 20 ســال طــول بکشــد مــا ایســتاده ایم و شــنیدن 
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ــوری اســالمی  ــان بنیان گــذار جمه ــام زهــر از زب ــیدن ج ــخن نوش س
ــود. ــایند نب ــرایط خوش ــه در آن ش ــا ک ــرای م ــاًل ب اص

از دیگــر اتفاقــات ســختی کــه در دوران اســارت افتــاد رحلــت   
ــوی  ــی و رادی ــای عراق ــق رادیوه ــا از طری ــه م ــود ک ــام ب ــرت ام حض
ــع عراقی هــا  ــه در آن موق ــم . البت ــع شــده بودی مخفــی کــه داشــتیم مطل
فضــا را بــرای عــزاداری مــا بــاز گذاشــته بودنــد ایــن درزمانــی بــود کــه 
ــایر مراســم برخــورد  ــان محــرم و س ــا در زم ــای م ــا عزاداری ه ــا ب آن ه
ــد، فضــای  ــا بودن ــاد روی بچه ه ــی شــاهد فشــار زی ــا وقت ــد، ام می کردن

ــد. ــته بودن ــاز گذاش ــی ب ــا کم ــرای م ــزاداری را ب ع
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کــم  و بیــش از خبرهــا مطلــع می شــدیم کــه مذاکراتــی مبنــی   
می گیــرد. انجــام  کشــور  دو  بیــن  اســرا  آزادی  بــر  

ــد کــه از  ــد و گفتن یــک روز از ســازمان صلیــب ســرخ آمدن  
ــر  ــا شــنیدن ایــن خب ــردا کارهــای آزادی اســرا انجــام خواهــد شــد. ب ف
موجــی از شــادی در بیــن بچه هــا پیچیــد، چــون باورمــان نمی شــد 
هیچ وقــت بازگشــتی در کار باشــد. مــن جــزو گروه هــای نهــم یــا دهــم 

ــتم. ــران بازمی گش ــه ای ــه ب ــودم ک ب
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اولیــن کســی کــه بعــد از اســارت از آشــنایان دیــدم عمویــم   
ــتقبال  ــرای اس ــرز ب ــب م ــا ل ــه راه را ت ــه این هم ــد ک ــاورم نمی ش ــود. ب ب
ــردم  ــر می ک ــن فک ــه ای ــتم ب ــت داش ــول بازگش ــد در ط ــده باش ــن آم م
کــه اگــر مــن شــب برســم بــه اردبیــل چگونــه بــه روســتایمان بــروم کــه 
این چنیــن بــا اســتقبال شــدید مــردم و خانــواده و عمویــم مواجــه شــدم. 

ــتیم. ــل بازگش ــه اردبی ــه ب ــم ک ــری بودی ــع 15 نف ــک جم ــا ی م



133 سفیران استقامت

 تلخ تریــن و شــيرین ترین خاطراتتــان را از دوران 

اســارت بــرای مــا بگویيــد؟
ــود.  ــیرین ب ــخ و ش ــوع تل ــرات از ن ــار از خاط ــارت سرش اس  
ــردم،  ــاره ک ــز اش ــل نی ــمت های قب ــه در قس ــور ک ــش همان ط تلخی های
ــا  ــد و آن ه ــا می زدن ــم م ــوی چش ــان را جل ــه هم رزمم ــود ک ــی ب لحظات
ــتن  ــود، بس ــرآور ب ــیار زج ــا بس ــرای م ــن کار ب ــد و ای ــیب می دیدن آس
درهــا، نگه داشــتنمان در یــک محیــط کــه بــرای هــر نفــر ســه وجــب و 
نیــم جــا و نــدادن غــذا بــرای ســاعت ها، نبــودن فضــای بهداشــتی و... از 

ــود. ــکالت آن دوران ب ــر مش دیگ
و  یکدلــی  بــه  می تــوان  زمــان  آن  شــیرینی های  از  امــا   
یک زبانــی بچه هــا دورهــم و حاکــم شــدن فضــای معنــوی اشــاره 

کــرد.
در هــر مناســبتی مــا بــرای خــود برنامــه داشــتیم؛ و زمان هایــی   
کــه ایــران بــا حمــالت خــود بــه نیروهــای عراقــی پیــروز می شــد بســیار 

خوشــحال بودیــم و ســفره وحــدت برگــزار می کردیــم.
اردوگاه کــه رفتیــم به صــورت مخفــی رادیــو داشــتند و اخبــار   
ــت  ــق روای ــی طب ــد از مدت ــد، بع ــری می کردن ــی گی ــق پ را از آن طری
دوســتان گفتنــد کــه درجایــی کــه رادیــو را جاســازی کرده انــد 
ــان  ــن پنه ــرم ک ــون آن را در آبگ ــود چ ــوخته ب ــهل انگاری س ــر س براث
ــد از  ــد و گروهــی کــه آبگــرم کــن را روشــن کــرده بودن کــرده بودن
ــو  ــورت رادی ــن ص ــه ای ــد و ب ــر بودن ــت بی خب ــش رادیوس ــه داخل اینک
ســوخت. مــا یــک مــدت از اخبــار بی اطــالع بودیــم و شــرایط ســختی 
ــا از  ــد و م ــود می آم ــه وج ــه ب ــایعاتی ک ــل ش ــه دلی ــاً ب ــود، مخصوص ب
ــون  ــتان چ ــی از دوس ــی یک ــد از مدت ــم، بع ــالع بودی ــت آن بی اط صح
ــی  ــاال نگهبان ــه ب ــی کــه در طبق می دانســت کــه یکــی از ســربازان عراق
ــرار  ــوار ق ــود را روی دی ــخصی خ ــوی ش ــات رادی ــی اوق ــی داد گاه م
ــک  ــی را ت ــرباز عراق ــو س ــه رادی ــد ک ــزی می کن ــذا برنامه ری ــی داد. ل م
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ــو چهــِل  ــه دســت آوردن رادی ــرای ب ــه دســت آورد(، بچه هــا ب ــد )ب بزن
روز توســل بــه حضــرت عبــاس را گرفتنــد و دقیقــاً روز چهلــم شــرایطی 
پیــش آمــد کــه توانســتند دور از چشــم ســرباز عراقــی رادیــو را به دســت 
آورنــد بــرای همیــن اســم مســتعار رادیــو )ســفره حضــرت عبــاس( شــده 

بــود.

فکــر  بعــدازآن  شــرایط  بــه  جنــگ  دوران  در 

؟ یــد د می کر
اصــاًل تصــوری نداشــتم و بــه بعــد از جنــگ فکــر نمی کــردم؛   
امــا در اواخــر دوران اســارت از ســوی اســرایی کــه قبــل از مــا آزادشــده 
بودنــد نامه هایــی بــه دســت مــا می رســید مبنــی بــر اینکــه دوســتان بایــد 
ــد  ــژه کنن ــه وی ــل توج ــه تحصی ــی و ادام ــای درس ــدن کتاب ه ــه خوان ب

ــی توجــه دارد. ــن مــورد خیل ــه ای چــون کشــور ب
بعدازایــن قضیــه بــه ســمت خوانــدن کتاب هــای درســی روی   
آوردیــم. ســال های آخــر کتاب هــای درس علــوم و ریاضــی را داشــتیم 
ــاً از  ــره کــه تقریب ــرای ســه ســالن 150 نق ــاب ب ــم، یــک کت کــه بخوانی
بیــن ایــن تعــداد حداقــل 100 نفــر بــه خوانــدن کتــاب عالقه منــد بودنــد، 
یعنــی بــه عبارتــی هــر کتاب بیــن 100 نفــر دست به دســت می شــد. 
ــم آن  ــدا می کردی ــه پی ــی ک ــر مقوای ــود، ه ــدود ب ــیار مح ــات بس امکان
ــت  ــا دس ــتیم و ب ــتیک می گذاش ــم و روی آن پالس ــرب می کردی را چ
ــل  ــه عم ــل تخت ــتیم مث ــم و می نوش ــار می آوردی ــر روی آن فش ــی ب وقت
می کــرد؛ و در همــان دوره بــود کــه شــروع کردیــم بــه درس خوانــدن 

ــم. ــرآن می خواندی ــه و ق ــتر ادعی ــل از آن بیش ــا قب ت

تاکنون به ثبت خاطراتتان فکر کرده اید؟
می افتــم  خاطراتــم  نوشــتن  فکــر  بــه  وقت هــا  بعضــی    
ــرم  ــه نظ ــی ب ــتم، ول ــی نداش ــزه کاف ــاید انگی ــت و ش ــفانه وق ــی متأس ول
همه کســانی کــه می تواننــد ایــن خاطــرات را ثبــت کننــد بایــد بنویســند 
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ــن نوشــته ها خــود تاریــخ اســت، تاریــخ یــک کشــور از  ــه نظــرم ای و ب
زبــان افــراد مختلفــی کــه در مهم تریــن برهــه زمانــی درگیــر آن بودنــد.

چطــور می تــوان طــرز تفکــر ایثارگــران را بــه نســل 

ــل کرد؟ ــد منتق جدی
ــا  ــال ارزش ه ــت و انتق ــاوت اس ــی متف ــروزی خیل ــرایط ام ش  
ــم  ــرار کنی ــه برق ــر را در جامع ــن تفک ــر ای ــت. اگ ــده اس ــخت تر ش س
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مشــکالت حــل خواهــد شــد. اگــر خاطرتــان باشــد در قســمتی از ایــن 
ــده اشــاره کــردم و اینکــه در آن شــرایط  ــان رزمن ــه ن ــه لقم نوشــته ها ب
ــیم  ــم تقس ــراد ه ــه اف ــن بقی ــت و بی ــم گذش ــم ه ــه ک ــخت از آن لقم س
کــرد. اگــر همیــن یــک حرکــت )گذشــت( را ســرلوحه کار خــود قــرار 

ــد. ــد ش ــل خواه ــکالتمان ح ــی از مش ــم خیل دهی

کســی  چــه  زندگی تــان  فــرد  تأثيرگذارتریــن 

اســت؟
ــه  ــتانی ک ــادل باس ــهید ع ــم از ش ــاد کن ــا ی ــا دارد ت ــا ج اینج  
ــر  ــود. ایشــان دبی ــن ب ــراد زندگــی م ــن اف ــت جــزو تأثیرگذارتری به جرئ
ــد و تلنگــر رشــد و حرکــت را در مــن  انجمــن اســالمی محــل مــا بودن
ــردم  ــرکت ک ــان ش ــرآن ایش ــه در کالس درس ق ــاری ک ــن ب زد و اولی
ــه حــوزه  ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــی و ب ــد درس بخوان ــن گفــت بای ــه م ب
ــا  ــن ماجــرا مفقــود شــدند و مــن اســیر، ام ــم، ایشــان ســال بعدازای بروی
همیشــه صحبت هــای ایشــان و تأثیــر کالم ایشــان در ذهنــم بــود و البتــه 

لطــف خداونــد را نمی شــود هیــچ گاه فرامــوش کــرد.

ــرای ســامتی روحــی و جســمی خــود چــه کاری  ب

ــد؟ ــام می دهي انج
بــرای ســالمتی روحــی کــه بیشــتر بــه ســمت معنویــات روی   
مــی آورم و بــا دعــا و نیایــش ســعی می کنــم کــه حالــم را خــوب کنــم. 
بــرای ســالمتی جســمی نیــز ورزش هــای عمومــی انجــام می دهــم.

از هم دوره ای هــای اســارت باکســی در ارتبــاط 

ــتيد؟ هس
ــف  ــای یوس ــتم. آق ــاط هس ــا در ارتب ــدادی از آن ه ــا تع ــه ب بل  
ــکندری در  ــن اس ــای حس ــبزوارند. آق ــه در س ــان ک ــی و برادرش افچنگ

راد. آقــای حســین کاظمــی  تهــران  در  و  کرمــان 
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بهترین دوران زندگی تان چه زمانی بوده؟
ــم اخــالص  ــه اینکــه ه ــا توجــه ب ــا ب ــن دوره ه یکــی از بهتری  
ــه  ــی ک ــه کارهای ــه هم ــم اینک ــود و ه ــم ب ــادی در آن دوران حاک زی

بــود. اســارت  زمــان  بــود  خــدا  درراه  می کردیــم 

بزرگ ترین آرزویتان چيست؟
رفــع ظلــم و ســتم در جهــان، ظهــور امــام زمــان )عــج(،   
پیــروزی رزمنــدگان اســالم، نابــودی اســتکبار و موفقیــت اســالم و 

. مســلمین

حرف آخر؟
  حــرف آخــر شــاید بهتــر اســت یــادآوری ایــن نکتــه باشــد که 
مــا بیاییــم از همــه امکاناتــی کــه داریــم مخصوصــاً در شــرایط اقتصــاد 
مقاومتــی بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده کنیــم. در زمــان اســارت در 
یــک آسایشــگاه 150 نفــر زندگــی می کردیــم و از همیــن یــک ســالن 
اســتفاده گوناگــون می شــد، در زیــر آن همــه فشــار بــا برنامه ریــزی 
ــط  ــه محی ــط درس، ب ــه محی ــد ب ــل می ش ــط تبدی ــان محی ــان هم خودم
ــی  ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــی ک ــه محیط ــط ورزش ب ــه محی ــزاداری، ب ع

ــم. ــتفاده را می کردی ــترین اس ــم، بیش ــات ک ــان امکان ــتیم و از هم داش
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 محمد رضا محمدی 
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 تعجب کردند چطور سه ضربه کابل را تحمل 

کردم

لطفًا خودتان را معرفی کنيد.
محمدرضــا محمــدی متولــد 18 اســفند 1347 دریکــی از   
ــان  ــالگی در هم ــا 10 س ــتم. ت ــی هس ــرچ س ــام ق ــه ن ــه ب ــتاهای میان روس
روســتا بــه تحصیــل خــود ادامــه دادم. قبــل از انقــالب اســالمی بــه تهــران 

مهاجــرت کردیــم و تــا دیپلــم در تهــران درس خوانــدم.

 تعجب کردند چطور سه ضربه را تحمل کردم
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ــت بیمــاری در  ــه عل ــم ب ــرادر کــه یکــی از برادران ــک ب  3 خواهــر و ی
ســال 1380 بــه رحمــت خــدا رفتنــد. فرزنــد دوم خانــواده هســتم. ســال 
ــل  ــرم متأه ــد دارم، دخت ــردم. 2 فرزن ــه ام ازدواج ک ــا دخترعم 1370 ب
ــجوی  ــت و دانش ــاله اس ــرم 21 س ــاله دارم و پس ــوه 7 س ــک ن ــوده و ی ب

ــرم ســوم هوافضــا اســت. ت

چی شد که تصميم گرفتيد به جبهه بروید؟
تیرمــاه ســال 1366 بــه خدمــت ســربازی رفتم، 3 ماه آموزشــی   
را در اســتان گلســتان، شــهر گــرگان روســتای نــو ده گذرانــدم. ســپس 
در تقســیم ســربازان، بــه هنــگ ژاندارمــری اهــواز اعــزام شــدم. ازآنجــا 
بــه پاســگاه های ژاندارمــری مسجدســلیمان دزفــول، شــوش رفتــه و 
خدمــت کــردم. در خردادمــاه 1367 بــه منطقــه اعــزام شــدیم. از هنــگ 
ــه جبهــه اعــزام شــدیم.  ــا 3 دســتگاه ماشــین آیفــا ب ژاندارمــری اهــواز ب
زمانــی کــه بــرای صــرف ناهــار رفتیــم، بعضــی از هــم ســربازی هایمان 
ــن  ــه م ــد. ب ــرار کردن ــرده و ف ــتفاده ک ــت سوءاس ــیدند و از موقعی ترس
ــربازی  ــت س ــن آرزوی خدم ــم م ــی؟ گفت ــرار نمی کن ــرا ف ــد چ گفتن
ــه منطقــه اعــزام شــدیم و در  ــه مملکتــم خدمــت کنــم. ب را داشــتم تــا ب
ــگ  ــم. جن ــرار گرفتی ــت آزادگان ق ــه دش ــار 2 منطق ــردان 407 انص گ
ــل  ــون اص ــا چ ــا، بعثی ه ــم عراقی ه ــن نمی گوی ــود، م ــا ب ــا بعثی ه ــا ب م

ــد. ــرده بودن ــروع ک ــا ش ــگ را بعثی ه جن

چگونه اسير شدید؟
یــک مــاه در دشــت عبــاس خدمــت کردیــم. در خــط مقــدم   
بودیــم کــه حملــه شــروع شــد. روزی کــه از کمیــن برمی گشــتیم 
ــم و  ــار رفت ــا تیرب ــال ب ــد، از راه کان ــروع ش ــا ش ــش بعثی ه ــان آت ناگه
شــروع بــه تیرانــدازی کــردم، حــدوداً چنــد ســاعت طــول کشــید، ســرباز 
ــودم،  ــده ب ــم دی ــار ه ــوزش تیرب ــا آم ــردم ام ــا ژ 3 کار می ک ــودم و ب ب
ــروح  ــا مج ــرد، بچه ه ــدازی ک ــه تیران ــروع ب ــد و ش ــم آم ــپس کمک س
ــر  ــود؛ تی ــان ب ــان و دیدب ــل اصفه ــا کــه اه ــد. یکــی از بچه ه شــده بودن
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ــه آمبوالنــس انتقــال  خــورد، همان جــا شــهید شــد. مــن مجروحــان را ب
مــی دادم؛ لبــاس و بدنــم غــرق خــون شــده بــود، مقاومــت مــا 32 ســاعت 
طــول کشــید. فــردای آن روز هلی کوپترهــای بعثــی آمــد، اکثــر بچه هــا 
شــهید شــده بودنــد تعــدادی هــم کــه مقاومــت می کردنــد، رمــق 
آن چنانــی نداشــتند، هلی کوپتــر، مــا را از بــاال شناســایی کــرده بودنــد و 
گــرا داده بــود کــه مــا در ســنگری در آن نقطــه هســتیم. خمپــاره ای بــه 

ــر مــوج انفجــار و ترکــش مجــروح  ــا اصابــت کــرد و مــن براث ــار م کن
شــدم.

مــن را بــه اســارت گرفتنــد. چنــد ســاعت بعــد دکترهــا   
ــل  ــه منتق ــت جبه ــه پش ــم ب ــروح بودی ــه مج ــا را ک ــد، م ــه ام کردن معاین
ــوار  ــه س ــی ک ــود، زمان ــرده ب ــت ک ــن اصاب ــای م ــش به پ ــد، ترک کردن
آیفــا بودیــم، مجــروح عراقــی هــم بــود، مــن مجــروح بــودم امــا 
ــم گذاشــتم.  ــدم ســرش را روی پای ــی را کــه دی ــی مجــروح عراق بی تاب
ــا هســتند،  ــی م ــرادر دین ــا ب ــا را دشــمن نمی دانســتم، آن ه ــن عراقی ه م

بودنــد کــه جنــگ را شــروع کردنــد. بعثی هــا و آمریکایی هــا 
نزدیــک ظهــر 22 تیرمــاه اســیر شــدم، عصــر مــا را بــه اردوگاه   
صالح الدیــن، کمــپ 12 بردنــد. ابتــدا مجروحــان را بــه درمانــگاه انتقــال 
دادنــد. مــن چــون مجــروح بــودم تونــل وحشــت راندیــدم؛ امــا بچه هــا 
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می گفتنــد اســیرهای ســالم را از تونــل وحشــت عبــور می دادنــد. حــدود 
ــه آسایشــگاه فرســتادند. ــودم، ســپس مــا را ب ــگاه ب یــک مــاه درمان

در دوران اسارت اسهال خونی شدید گرفتم.  
شــهریور ســال 1369 بعــد از دو ســال آزاد شــدم. یــک ســال   
اول اســارت خانــواده از مــا هیــچ خبــری نداشــتند و مفقوداالثــر بــودم؛ 
صلیــب ســرخ بعــد از یــک ســال بــه اردوگاه مــا آمــد و اطالعــات مــا را 

ــد. ــت کردن ــیر ثب ــوان اس به عن

از خاطرات دوران اسارت خود بفرمایيد.

ــود  ــای خ ــا پنجه ه ــم، ب ــگاری می کردی ــارت بی ــدت اس در م  
ــا هســته  ــن ب ــم، م ــم، آجــر حمــل می کردی محوطــه را جــارو می کردی

می کــردم.  درســت  تســبیح  خرمــا 
ــبیح  ــردن تس ــت ک ــرگرم درس ــر س ــا عص ــح ت ــک روز صب ی  
بــودم، نــه ســرویس بهداشــتی رفتــه بــودم نــه آب خــورده بــودم. بــدون 
ــر  ــید عام ــتن س ــگام برگش ــوردم، هن ــم آب خ ــدم، رفت ــد ش ــازه بلن اج
نامــی، صدایــم کــرد، گفــت: بیــا، ســه تــا کابل جــون دار بــه مــن زد، من 
قبــل اســارت کنــگ فــو کار می کــردم و ورزشــکار بــودم، می دانســتم 
در هنــگام کتــک خــوردن چــه زمانــی دم و بــازدم را کنتــرل می کــردم 
و تخلیــه نفــس را انجــام دهــم و آن هــا متعجــب بودنــد چطــور مــن ایــن 
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ــدم. ــه خــودم نپیچی ــل را تحمــل کــردم و ب ســه کاب
و  کــردم  درســت  ســوزن  ســیم خاردار  بــا  دوران  آن  در   
قــرآن  بعضی هــا  می کردنــد،  سنگ تراشــی  دوختــم.  قــرآن  جلــد 

می دادنــد. یــاد  زبــان  می خواندنــد، 
بــود،  ایــن صــورت  بــه  اردوگاه هــم  برنامــه غذایــی در   
صبح هــا یــک لیــوان چــای یــک نــان فانتــزی. ظهــر یــک لیــوان برنــج 
و یــک لیــوان آب خنــک در 24 ســاعت و شــب ها تــه لیــوان آبگوشــت 
ــه  ــدت 15 دقیق ــه م ــه ب ــار در هفت ــام یک ب ــود. حم یک تکــه گوشــت ب
ــد؛  ــراد می گرفتن ــاز ای ــادت وضــو و نم ــرای عب ــل ب انجــام می شــد. اوای
امــا بعدهــا عــادی شــد. نمــاز می خواندیــم، هــر آسایشــگاه یــک قــرآن 
ــق و  ــن خل ــبکه های منافقی ــتر ش ــه بیش ــد ک ــون داده بودن ــک تلویزی و ی

ــود. ــی ب عرب
ــال و بســکتبال  ــا والیب ــد، بچه ه ــور زده بودن داخــل محوطــه ت  
ــان  ــا خانواده هایم ــی ب ــچ ارتباط ــا هی ــدت م ــد. در آن م ــازی می کردن ب

نداشــتیم...

ــی  ــی و مذهب ــبت های مل ــرایط اردوگاه در مناس ش

چگونــه بــود؟
ــه  ــد، بعدازاینک ــخت می گرفتن ــد و س ــازه نمی دادن ــل اج اوای  

می کردنــد. اذیــت  کمتــر  آمــد.  ســرخ  صلیــب 

تلخ ترین خاطره دوران اسارتتان را بفرمایيد؟
اخبــار  از  اســت.  مــن  خاطــره  تلخ تریــن  امــام؛  رحلــت   
تلویزیــون متوجــه خبــر شــدیم. ســربازان اردوگاه تیرانــدازی کردنــد و 

نیاوردنــد. بیــرون  را  مــا  اصــاًل  ســاعت   24 بودنــد.  خوشــحال 

از دوستان دوران اسارت نام ببرید:
حمید طاهمی، حمید یوسفی  

ــه مــا کت شــلوار  ــی کــه موقــع آزادی، ب خاطــرم هســت زمان  
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داده بودنــد، حمیــد یوســفی از کت وشــلوار ســورمه ای رنــگ مــن 
خوشــش آمــده بــود، گفــت محمــدی یک چیــزی بخواهــم انجــام 
میــدی؟ گفتــم چــی، گفــت کت وشــلوارم کمــی تنــگ اســت، لباس هــا 
ــاِش و عــوض کردیــم. کت شــلوار او  را باهــم تعویــض کنیــم. گفتــم ب

چهارخانــه ای بــود و خوشــش نمی آمــد

از دیگر خاطرات خود برایمان تعریف کنيد:
ــان  ــودم، همــان زم ــد شــد در حــال مــرگ ب ــم ب ــار حال یک ب  
کــه اســهال خونــی گرفتــه و یــک مــاه بیمــار بــودم، بعضی اوقــات 
ــا کــه از  ــا بچه ه ــد ت ــم عــود می کــرد. چن هــم مشــکل اعصــاب و روان
همشــهری هایم نیــز بودنــد، خیلــی بــه مــن رســیدگی کردنــد. در زمــان 
ــا  ــود را ب ــای خ ــه ج ــودم ک ــت ب ــا در لیس ــریع تر از آن ه ــن س آزادی م

آن هــا جابه جــا کــردم.
روزی ابریشــم چــی معــاون رجــوی از منافقیــن بــاده؛ پانــزده   
ــرا  ــل از آزادی اس ــاه قب ــدوداً 6،5 م ــد. ح ــه اردوگاه آمدن ــادی گارد ب ب
ــد، ابریشــم چــی  ــه دنبــال جــذب نیــرو و تجدیدقــوا بودن ــود. این هــا ب ب
ــد و  ــه دارن ــا نقش ــدم، این ه ــه ش ــن متوج ــرد. م ــت ک ــرا صحب ــرای اس ب
می خواهنــد مــا را از خــط اســالم و امــام بــه درکننــد. بــا بچه هــای 
ــرم.  ــات بگی ــروم اطالع ــا ب ــا این ه ــن ب ــه م ــردم ک ــت ک اردوگاه صحب
یــک مــاه بــرای جمــع آوری اطالعات همراهشــان رفتــم. مــا را قرنطینه ی 

ــدم. ــم برگردان ــر را ه ــودم 15 نف ــراه خ ــتم و هم ــن برگش ــد. م کردن

چطور متوجه شدید آزادتان می کنند؟
مــا امیدمــان بــه خــدا بــود، لحظــه ای کــه مــا را اســیر گرفتنــد.   
ــر آزاد  ــم.  خب ــدوار بودی ــم، امی ــوکل  می کن ــو  ت ــه ت ــا ب ــم خدای گفت
ــاه قبــل از آزادی  شــدن اســرا را از تلویزیــون شــنیدیم حــدوداً دو م
ــه  ــد ک ــروه آزاد می کردن ــج و گروه گ ــرا را به تدری ــدیم اس ــه ش متوج
ــد  ــر اسیرشــده بودن ــرادی کــه زودت ــود، اف ــر اســاس مــدت اســارت ب ب
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می شــدند. آزاد  زودتــر 
ــادم هســت، ایشــان زمــان  خاطــره ای کــه از آقــای یوســفی ی  
ــود  ــگ ب ــا تن ــم و ج ــی می خوابیدی ــون کتاب ــد چ ــت می ش ــواب اذی خ
ــد، گاهــی مــن  ــار مــن می خوابی ــکل بزرگــی داشــت و کن و او هــم هی

می نشســتم تــا او راحــت بخوابــد.

بعــد از شــنيدن خبــر پذیــرش قطعنامــه چــه حســی 

داشــتيد؟
خیلی خوشحال شدیم.  

ــد از آزادی از  ــرز بع ــان از م ــال و عبورت نحــوه انتق

ــد. ــارت را می فرمایي اس
ــد. 3  ــه مــرز اســالم آباد غــرب آوردن   مــا را از صالح الدیــن ب
و 4 روز در چــادر قرنطینــه بودیــم. ســپس لبــاس دادنــد و در فــرودگاه 

اســالم آباد غــرب بــا 330 بــه فــرودگاه مهرآبــاد منتقــل کردنــد.
خانــواده هــم از طریــق رادیــو کــه اســامی  اســرا را می خواندنــد، مطلــع 
شــده بودنــد. خانــواده بــرای اســتقبال بــه فــرودگاه آمــده بودنــد. مــن در 
فــرودگاه روی صندلــی نشســته بــودم، بــرادرم فکــر می کــرد مــن پایــم 
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ــت. ــده اس قطع ش

ــه وطــن  چــه حســی داشــتيد کــه بعــد از 2 ســال ب

ــد؟ ــته بودی برگش
خاک وطنم را بوسیدم و نماز شکر خواندم.   

بعد آزادی چه اتفاقی افتاد؟
ــم. بعــد از  ــار پــدرم کار کفاشــی می کردی ــا ســال 1371 کن ت  
ــم. ــه گرفت ــران نام ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــرای دانش ــران ب ــاد ایثارگ بنی
بعــد از اســارت بیمــار بــودم. در بیمارســتان مهــرگان بــه خاطــر مســائل 

اعصــاب و روان بســتری شــدم، یــک مــاه بســتری بــودم.
در دانشگاه به من گفتند کجا می خواهی کارکنی.

ــینا  ــتان س ــه بیمارس ــد ب ــم، گفتن ــت گذاری ــا خدم ــم، م گفت  
بــرو کــه مــن رفتــم و مــدت 10 ســال آنجــا کارکــرد؟ هم زمــان بــاکار 
تحصیلــم را نیــز ادامــه دادم. قبــل از آن تــا دوم راهنمایــی خوانــده بــودم 
و بــاکار دیپلمــم را گرفتــم. شــب ها بــه مجتمــع آموزشــی رزمنــدگان در 
مجتمــع شــهید ایمانــی کــه در آذری بــود، می رفتــم و درس می خوانــدم. 
ــتاری  ــپس پرس ــودم س ــکی ب ــکده پیراپزش ــا 83 دانش ــال های 1382 ت س
ــر  ــال حاض ــودم و در ح ــان ب ــک خ ــرزا کوچ ــتان می ــی، بیمارس و مامای

ــتم. ــی )ره( هس ــام خمین ــع ام ــرداری مجتم تصویرب

در حال حاضر ورزش می کنيد؟
بلــه قبــاًل ورزش رزمــی کاراتــه و کنــگ فــو کار می کــردم،   
امــا پزشــکان، اجــازه ورزش ســنگین را بــه مــن نــداد. در حــال حاضــر 
دارت کار می کنــم. ایــن ورزش ازلحــاظ روحــی بــه مــن خیلــی کمــک 
ــه ای  ــورت نیمه حرف ــاله به ص ــرده و یک س ــتر ک ــزم را بیش ــرده، تمرک ک
کار می کنــم. همچنیــن مقــام ســوم کشــوری، انفــرادی و تیمــی کســب 
ــم. ــازی کار می کن ــنا و بدن س ــاده روی، ش ــردارت، پی ــالوه ب ــردم. ع ک
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بــرای دارت در هفتــه حداقــل 9 ســاعت تمریــن می کنــم. گاهــی همــراه 
بــا خانــواده دارت  بــازی می کنیــم، دارت خیلــی نشــاط آور اســت.

بهترین دوران زندگی تان کدام دوره بود؟
آزادی از بند اسارت، ازدواج، تولد فرزندانم و تولد نوه ام  

افراد تأثيرگذار زندگی شما چه کسانی هستند؟
پدر، مادر و همسر  

ــل  ــه نس ــری را ب ــگ ایثارگ ــود فرهن ــه می ش چگون

ــرد؟ ــل ک ــد منتق جدی
  راه هــای گوناگونــی دارد، هماننــد اقدامــی کــه در مــدارس بــا 
عنــوان همیــار پلیــس انجــام می شــود، از همیــن ســنین فرهنــگ ایثــار را 
هــم مثــل فرهنــگ رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی به طــور مؤثــر 
منتقــل کــرد. از ایثــار ایثارگــران و خاطــرات شــهدا تعریــف کننــد. در 
ــا  ــور کــه جوان ه ــان ن ــد، راهی دانشــگاه خاطــرات شــهدا را بازگــو کنن

ــت. ــی ای اس ــه ی عال ــی برنام ــد خیل می رون
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همچنــان بــرای بيمــاری بــه پزشــک مراجعــه 

؟ می کنيــد
 بعضــی مواقــع دارو مصــرف می کنــم امــا الحمــداهلل بهتــر شــدم و 

ــت. ــی نیس دائم

ــه  ــی ک ــر، بچه های ــای ایثارگ ــما از بچه ه ــار ش انتظ

در جبهــه بودنــد و فرزنــدان شــهدا چيســت؟
دوســت دارم همــان فرهنــگ جبهــه را رعایــت کننــد. بــه وصیــت امــام 

عمــل کننــد و راه او را ادامــه دهنــد.

از مسئولين چه انتظاری دارید؟
انتظار دارم عدالت را رعایت کنند، وضعیت اشتغال را سامان دهند.

بــرای ورزش عمومــی و ورزش  نظــر شــما  بــه 

ایثارگــران چــه بایــد کــرد؟
ــراد  ــر اف ــد. اکث ــه کــرد، برنامــه گذاشــت، اطالع رســانی کنن ــد هزین  بای

ــود. ــازی ش ــد فرهنگ س ــد، بای ــی از ورزش ندارن ــناخت کاف ش

سخن آخر
ــی کشــیدند. از  ــرا خیل ــت م ــم، زحم ــکر می کن ــادرم تش از پــدر و م
همســرم تشــکر می کنــم بــا نداری هایــم ســاختند. از آقــای دکتــر 
ــند. ــت می کش ــران زحم ــرای ایثارگ ــی ب ــم خیل ــکر می کن ــی تش مقیم
به عنــوان حــرف آخــر می خواهــم، راه امــام و شــهدا را برویــم و از 
ــه  ــد ک ــکنی می کنن ــی قانون ش ــم. بعض ــروی کنی ــا پی ــای آن ه ارزش ه

ــد. ــت بفرمای ــت هدای ــه راه راس ــدا ب ــدوارم خ امی


