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اصلي ترين وظيفه اي كه انتشارات شاهد از آغاز فعاليت خود در عرصه ي 
نشر و ترويج آثار، ارزش ها و جانفشاني هاي مجاهدان راستين و ايثارگر به عهده 
گرفته است، همانا زنده نگاه داشتن ياد و خاطره ي آنان است. اين آثار چه در 
قالب خاطره و چه در قالب يادگار  نوشته ها و آثار مكتوب حكايت از پاسداري 
از عّزت و شرف اين مرز و بوم دارد و برگ زّريني است در تاريخ پرفراز و نشيب 
مبارزات حق طلبانه. اين عّزتمندان افتخار آفرين كه اگر توفيق سيراب شدن از 
"شراب طهور" شهادت را نيافتند، اّما مسلماً  متحّمل مصايب شديد و مقدسي 

چون جانبازي و اسارت شده اند، كه اجر و منزلت آنان نزد پروردگار افزون و بلند 
مرتبه است.

از مهم ترين و معتبرترين شيوه هاي برافروخته نگاه  داشتن آتش ياد و خاطره ي 
آن دالور مردان عرصه ي مجاهده و پيكار، به دست دادن گزارش هاي واقعي و 
عيني از زندگاني و سلوك آنان است در قالب ضبط خاطرات و يا دست نوشته ها 

شر
ن نا

سخ
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و يادداشت هاي بر جاي مانده از آنان، كه ميزان تأثيرگذاري آن بر مخاطب آگاه به 
مراتب از شيوه هاي ديگر بيش تر است. چرا كه در اين گونه ي نگارش، عنصر خيال 
كم ترين نقش را در اثر دارد و آن چه هست يكسره پهنه ي انكارناپذير واقعيت 

است. 
از سوي ديگر انتشار خاطراتي كه از مجاهدان راه حق در حافظه ها باقي 
مانده است و يا بر صحيفه ي كاغذ نقش بسته است، دست مايه ي بكر و بي بديلي 
است براي آن عده از محققان و هنرمنداني كه در آثار خود، دغدغه ي سالكاني 
را دارند كه روزگاري براي پاسداري از سرزمين اسالمي خويش، به ميدان آمدند 
و حماسه ها آفريدند تا آن شجره ي طيبه اي كه به دست مبارك آن پير فرزانه در 

خاك اين مرز و بوم كاشته شده بود، ببالد و به ثمر بنشيند.
.
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ميكائيل احمدزاده كه هم جانباز است و هم از آزادگان دوران دفاع 
مقدس، در پانزدهم آذر سال 1345 در شهرستان خوی ديده به جهان 
گشود. ابتدايی و راهنمايی را همان جا گذراند. كالس دوم راهنمايی بود كه 
زمزمه ي انقالب اسالمی هنگامي باال گرفت. او هم مانند همه ی نوجوانان آن 

هنگام، با انقالب همراه شد.
پس از پيروزي انقالب، در قالب هسته های مقاومت مساجد فعاليت های 
انقالبی را ادامه داد. با آغاز جنگ تحميلی آموزش های اوليه ي نظامی را در 
پادگان حّر خوی گذراند. در سال 62 اولين حضورش در جبهه های شمال 
 غرب را تجربه كرد و در عمليات والفجر2 شركت نمود. در سال 63 و در 
عمليات بدر، همراه لشكر هميشه پيروز عاشورا بود و سپس به عنوان نيروی 

ويژه در سپاه خوی مشغول خدمت شد.
سال 63 وارد نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی شد و با توجه به 
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تجربه های جنگی و آموزش های ويژه، مسئوليت اطالعات و عمليات تيپ 
58 ذوالفقار را به عهده گرفت. در عمليات  مختلفی مانند بدر، كربالی 5، 

نصر 2 و 6، قادر و ... شركت نمود و چندين بار مجروح  شد.
در پايان جنگ و در روز 67/5/5 ، پس از مجروح شدن در منطقه ی 
سومار به اسارت نيروهای عراقی درآمد و در 69/9/16 بعد از دو سال و چند 

ماه اسارت به آغوش ميهن بازگشت. 
وی كه تا كنون تجربه های علمی و دفاعی خود را در قالب جزوات و 
كتاب های آموزشی ارائه نموده، در اين جا به ذكر خاطراتش پرداخته است. 
بيان آقای احمدزاده در ثبت آن چه روی داده، صريح و بی پيرايه است. او 
همچنان كه پايداری ها و شجاعت های رزمندگان را به تصوير كشيده، از 

خودفروختگی منافقان و همكاری آنان با رژيم بعثی نيز گفته است.
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مأموريت رزمی ) لشكر عملياتي 58 تكاور ذوالفقار(

تجربه های گذشته ام در سپاه و بسيج و در مناطق عملياتی شمال  غرب 
تا جنوب و شركت در عمليات های برون مرزی، باعث شد حاال كه به استخدام 

ارتش در می آمدم، در يگان هاي اطالعاتي انجام وظيفه كنم.
به لحظات پاياني جنگ نزديك مي شديم و من در لشكر 58 تكاور ذوالفقار 
بودم كه همانند ديگر لشكرهاي صف شكن، با برخورداري از زبده ترين افراد، در 

فكر يورش برق آساي ديگری بر صفوف دشمن بود.
به عنوان مسئول واحد اطالعات و عمليات يگان در آن زمان، بنا به دستور 
قرارگاه عملياتي غرب، مسئوليت طرح ريزي عمليات نفوذي مجدد به عمق 
خاك دشمن برای برهم زدن آرايش نظامي خط دفاعي دشمن در منطقه ی 

نفت شهر را به عهده داشتم.
20 شب متوالي با همت و قدرت تكاوران به طرف دشمن راهي مي شديم 
و با استفاده از متخصصان امور اطالعاتي )مفسر عكس هوايی، مترجمان عربي، 
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متخصص ترتيب و تركيب نيرو و ديده بان توپخانه و رابط هوايی( و با تالش 
مضاعف گروه هاي زبده ی گشتي شناسايي و گشتي رزمي، فعل و انفعاالت 

منطقه را تجسس مي كرديم.
در آن منطقه تپه اي بود معروف به تپه ي آنتن كه از نظر نظامي يك 
ارتفاع حساس بود؛ به صورت كلّه قندي اراضي بسيار زيادي از عقبه ی نيروهاي 
ما و دشمن را پوشش مي داد و هرگونه تحرك را مي شد از آن جا كشف نمود. 
موشك هاي 9 متري الحسين و 6 متري القادسيه از پشت ارتفاعات خانقين 
عراق پرتاپ مي شد كه همين تپه ي آنتن بر آن جا مشرف بود. در صورت 
دسترسي به اين تپه، ما مي توانستيم ضمن خارج ساختن نيروهامان از ديد و 

تير دشمن، به چندين كيلومتر از عقبه ی دشمن نيز مسلط شويم. 
گروه گشتی و شناسايی يگان  ما هر شب تا صبح تالش مي  كرد كه 
معبری در ميادين مين بگشايد. باالخره هم تكاوران ما سه معبر مهم را در 

اين ميدان گشودند. 
ناگفته نماند كه در كنار اين تپه ی آنتن، رودخانه ي معروف و پرآبی روان 
است به نام كنگاووش كه به خاك ايران می ريزد و با صدا و غرش مهيبش 
سكوت منطقه را مي شكند. به علت حجم زياد و سرعت آب رودخانه، امكان 
مين گذاري و تله های انفجاری در آن وجود نداشت. اما عراقي ها هر شب براي 
غافلگيرنشدن از سوي نيروهاي ايراني، چند نگهبان با سالح ها و مسلسل هاي 
مختلف را برای حفاظت و غافلگيرنشدن به نقاط مختلف ساحل رودخانه اعزام 
می كردند. در حقيقت تنها راه نفوذ ما به مواضع عراقي ها از داخل آب رودخانه 

كنگاووش بود.
تيمسار شهبازی، رئيس ستاد مشترك وقت ارتش جمهوری اسالمی 
ايران، در منطقه حضور يافت و شخصاً روند هدايت نيروها و سازماندهی آن ها 
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براي حمله را به دست گرفت. كار روی مدلی به ابعاد 30 در30 متر از منطقه 
را براي حمله ي آينده آغاز كرديم. پيشرفتمان عالی بود. 

در روزهای پايانی كار بوديم كه يك شب  در حين اعزام گشتي شناسايي، 
متوجه معابر وصولي دشمن به  طرف نيروهاي خودي شديم. آن ها داشتند 
شبانه براي سنگركني به جلو مي آمدند. گويا آن ها هم قصد عمليات عليه ما را 
داشتند و اين مسئله می توانست برای نيروهای مستقر در خط بسيار خطرناك 

باشد. 
برای رهايی از اين وضع پيش بينی نشده و برای به دست گرفتن ابتكار 
عمل قبل از ترفند دشمن، به  اتفاق گروه كار در هدايت عمليات آتی و پس از 
بررسی های فراوان و درنظرگرفتن همه ی جوانب، تصميم گرفتيم كه سحر روز 
بعد و هنگام تاريكي تا روشن شدن هوا برای گشتی های عراقی كمين بزنيم. 
نتيجه ی اين كار، آگاهی از ترفند دشمن بود و اگر می توانستيم چند نفرشان را 
اسير كنيم، آنان را تخليه ی اطالعاتي می كرديم و از اطالعاتشان در يورش های 

بعديمان استفاده می كرديم.



سحر روز بعد، در تاريكي هوا به  طرف محل مورد نظر حركت كرديم 
آرايش نظامي گرفتيم؛ در پهلوها و عقب و جلوی گروهمان نگهبانان صحرايي 
گذاشتيم. منطقه كوهستاني  بود و با توجه به سرماي شديد شبانه در آن 
هنگام از سال، لباس هاي سبز جنگلي پوشيده بوديم، لباس هايی كه در شب 
ديده نمی شدند و قابل تشخيص نبودند تا دشمن محل و مأموريت ما را كشف 

نكند.
ساعت 3 بامداد 11 نفر از نيروهاي عراقي به صورت پاورچين و خميده، 
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به سوي مواضع ما مي آمدند.آدم دلش ناخواسته می خواست قبل از هر دستوری 
مسلسل را به سويشان نشانه برود و آتش كند، اما برای موفقيت بايد منتظر 
فرصت می شديم. عراقی ها بعد از طي مسافتي، هركدام به محل مواضع خود 

راهي شدند. 
هوا بسيار تاريك بود و يگان از ما بي اطالع بود، چون بي سيم ها را خاموش  
كرده بوديم تا موقعيتمان كشف  نشود. آن ها هر لحظه مي خواستند وضعيت 
ما را بدانند و منتظر و آماده بودند كه برای پشتيباني از ما آتش بريزند و نيرو 

اعزام كنند.
با دوربين هاي مادون قرمز ديد در شب، منطقه را مي پاييديم. غرش 
رودخانه ي كنگاووش سكوت شب را مي شكست. بعد از لحظاتي كه همه 
آمادگي حركت داشتيم، متوجه دو نفر عراقي شديم كه مشغول نگهباني در 
كنار رودخانه بودند. دو نفر از تكاوران ما با فنون رزمي و حركات تاكتيكي 

آهسته جلو رفتند تا آن دو را دستگير كنند يا بكشند.
تكاوران كه به نگهبانان رودخانه نزديك مي شدند، چهار نفر از ما هم به 
 سوي سنگر استراق سمع عراقي ها به صورت سينه خيز حركت كرديم. هر خيز 
ما تقريباً دو سه دقيقه طول مي كشيد. باقي نيروهای ما هم هركدام به سوي 

مختلف آرايش گرفته بودند و همديگر را تأمين و حراست می كردند.
زمان به تندي مي گذشت. تصميم گرفته بوديم و ديگر نبايد زمان را از 
دست مي داديم. نبايد هم عجله مي كرديم. قرار بود با هماهنگي تا حد ممكن 
به نگهبان استراق سمع دشمن نزديك شويم و او را از پاي درآوريم. آن دو 
نفر ديگر هم همچنان در پی نگهبان های رودخانه بودند. لحظه اي ناهماهنگی 
و بي توجهي منجر به كشته  شدن ما مي شد. حتي اجساد ما نيز در ميان 

عراقي ها باقي مي ماند.
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هوای كوهستان سرد بود و نزديك سحر سرما تحمل ناپذيرتر مي شد. 
عراقي ها احتماالً به كنجي پناه برده بودند و چرت می زدند. سر و گوش خود 
را هم محكم پوشانده بودند و برای همين بود كه صداهاي ما را كمتر متوجه 

می شدند.
زمان به  سرعت مي گذشت، ولي حركت ما ناچيز بود. باألخره بعد از 
يك ساعت و نيم حركت بسيار آرام، ما در چند قدمي سنگر عراقي مستقر 
شديم. با صداي شليك توپ يا يك خمپاره ي سرگردان، عراقي داخل سنگر 
لحظه اي بلند مي شد و نگاه كوتاهي به اطراف مي انداخت، اما دوباره مي نشست 
و چرت مي زد. آن زماني كه به سوی ما نگاه مي كرد، موي بدنمان سيخ 
مي شد. فكر مي كرديم صداي ما را شنيده و هر آن ما را به تيربار خواهد بست. 
شليك گلوله هاي منور قطع نمي شد. با نزديك شدن به سنگر دشمن، صداي 

نفس هامان بيشتر مي شد. حتی صداي قلب خودم را مي شنيدم. 
سالح هاي خودكار و كوتاه خود را زير شكم مخفي كرده بوديم تا برق 
نزند و صدا نداشته باشد. انگشتانمان ماشه ي مسلسل ها را مي ساييد كه اگر 
دشمن متوجه ما شد، قبل از كشته  شدن بكشيم. ديگر به 5 متري سنگر 

دشمن رسيده بوديم.
لحظه ي موعود فرا رسيد. هم تيم ما و هم تيم رودخانه به محل مورد 
نظر رسيده بوديم. بعد از ساعتي فجر طلوع مي كرد و كار ما دشوار مي شد. 
گاهي صداي پارس سگ هاي عراقي به گوش مي رسيد. شيار و آب روی بسيار 
كوچكي وجود داشت كه در حين تيراندازي احتمالي عراقي ها، مي توانستم در 
آن جان             پناه بگيرم. به زور خودم را در آن، جا دادم. نصف بدنم از شيار بيرون 

بود. علف هاي كوتاه كوهي مرا  از ديد دشمن پنهان مي كرد.
در آن هنگام حساس، يك گربه ي وحشي به ما حمله ور شد و صداي 
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بسيار بلند و وحشتناكی از خود درآورد. نفس های ما در سينه مان حبس شد 
و بدنمان به لرزه افتاد. سرباز عراقي از خواب پريد و با نگاه هايي وحشت زده 
و دريده منطقه را پاييد. به علت تاريكي و استتار ما، نتوانست ما را تشخيص 

دهد و گربه هم فرار كرد.
خواست خدا بود كه ما تيراندازي نكرديم. اگر چنين مي شد، همگي از بين 
رفته بوديم. عراقي اين  بار مدت طوالني به منطقه حساس شد و سعي كرد 
خوب زمين را تشخيص دهد. او پشت تيربار و ما هم در چند قدمي او بوديم. 
همگي حركات سايه وار او را نگاه مي كرديم. انسان در آن لحظات خطرناك به 

هيچ چيز جز خدا و عنايات الهي فكر نمي كند.
بايد دشمن را غافلگير مي كرديم تا معبرها كشف نشود. اگر تيراندازي 

مي شد، جهنمي وحشتناك از دود و گلوله و خون به وجود مي آمد.
در آن  سو، سربازان عراقي به حالت دوزانو و اسلحه وسط دوزانو چرت 
مي زدند. دوستان به چند قدمي آنان رسيده بودند تا در يك لحظه دستگيرشان 
كنند يا بكشند. يكي از همكاران از پشت به يكيشان حمله كرد و كارد سنگري 
را روی گلوي او فشرد اما فرو نكرد؛ می خواست زنده بگيردش. او در اثر اين 
حركت سريع خواست داد بزند، اما تكاور شجاع با فشار مضاعف كارد به او 
فهماند كه كار از كار گذشته و بايد خاموش بماند. سرباز عراقی مثل بيد 
مي لرزيد و زبانش بند آمده بود. در اين لحظه و در اثر خش خش اين درگيری، 
نگهبان هم جوار با صداي خفه ای صدا كرد: »جميل جميل«. با اين صداها 
نگهبان جلويي ما هم از خواب پريد و اسلحه ي خود را چسبيد و سراسيمه 

به طرف صدا نگاه كرد.
صداهای كنار رودخانه زياد شد. عراقي ها متوجه حضور ما شدند و ناگهان 
از داخل رودخانه تيراندازي را شروع كردند. عراقی جلوي ما هم دست به 



اسلحه برد تا تيراندازي كند، اما با رگباري كوتاه، او را از پاي درآورديم.
چند نارنجك صوتي و جنگي به داخل كانال هاي عراقي انداختيم تا 
نگهبانان دشمن بترسند. انفجارهای شديد و گرد و خاك فراوان باعث مي شد 
ما از فرصت استفاده كنيم و عقب نشيني كنيم. تيراندازي از هر سو آغاز 
شد؛ جهنمي به پا شد. نگهبانان خواب آلود عراقي از هر سو بي هدف رگبار 
مي بستند. صداي فرياد عراقي ها به گوش مي رسيد كه هم قطاران خود را به 

ياري مي طلبيدند. 
گرد و خاك و دود همه جا را گرفت. ما هم سريعاً با تيراندازي و حركت 
سراسيمه و نگران دور مي شديم. خواست الهي بود كه گلوله هاي رسام و منور 
از كنار سر و گوش و پاي ما مي گذشتند، اما به ما نمي خوردند.  بايد مسافت 

طوالني تا مواضع خودي را طي مي كرديم؛ بسيار خطرناك و دشوار بود.
يكي از سربازان ما از كتف راست تير خورد. در اثر شليك خمپاره ها كه 
آغاز شده بود، يكي از درجه داران زبده ی ما هم از گونه و پيشاني مجروح شد. 
گروه ما طبق نقشه ی قبلي كه  بايد در حين خطر يا كشف گشتي، از مسير 
سري حركت مي كرد تا هم مسير گشتي لو نمي رفت و هم تلفات كمتر بود. 
مسير سري مسيری جداگانه بود كه نيروهای نظامی به صورت قراردادی بين 
خود هماهنگ و تعيين می كنند تا در صورت بروز خطر يا احتمال كمين  

دشمن، از آن راه بر گردند. 
تيم ديگر ما اسير عراقي را به زور و كشان كشان آورده بودند و در فاصله ی 
مناسبی پشت تپه اي پناه گرفته بودند تا ما هم خود را به جمع آن ها رسانديم. 
آسمان منطقه غرق در آتش و دود بود. بی سيم  ها را روشن كرديم. سريعاً به 
يگان مادر كه در خط مقدم آماده بودند، اطالع داديم كه ما موفقيت آميز 
برمي گرديم. شما مواضع عراقي ها را زير آتش بگيريد. آتشبارهاي خودی 



سنگرها و مواضع عراقي را در هم كوبيدند. ما هم به سوی نيروهامان حركت 
كرديم. 

به خواست خداي بزرگ همگي خسته و نفس زنان و با زخم هاي بسيار زياد، 
اما سطحي در اثر خار و خاشاك و زمين گيرشدن و غلت خوردن هاي متوالي و 

به اتفاق اسير دستگيرشده، خود را به خاكريز نيروهاي خودي رسانديم. 
ساعت 4:30 صبح بود كه با چند دستگاه خودروي نظامي از پيش آماده 
سريعاً به مقر تيپ راهي شديم. اسير را تحويل دژباني داديم تا برای تخليه ی 

اطالعاتی و بازجويی جنگی زنداني گردد.
آتش سالح هاي مختلف دشمن لحظه اي خاموش نمي شد. آن ها  فهميده 
بودند كه يك نفرشان را اسير گرفته ايم و به زودی تخليه ی اطالعاتي خواهد 
شد. اين مي توانست مواضع و موقعيت عراقي ها را در اين منطقه با خطر جدي 
مواجه سازد. آن ها در اثر اين حقارت، مواضع ما را خشمگينانه زير آتش گرفته 
بودند. بي شك شب خوبي براي آنان نبود، زيرا پس از مدت ها خواب را از 

چشمان آن ها  ربوده بوديم 
همگي پس از عوض  كردن يونيفورم های خود و مداواي زخم هامان، براي 
استراحت كوتاه به سنگرهامان رفتيم تا فردا با توان بيشتری كار نبرد را ادامه 

دهيم.



صبح، بعد از صبحانه ای مختصر، برای ادامه ی كار و مأموريت به اتاق 
عمليات رفتم. دستور داده شد كه اسير را برای تخليه ی اطالعات بياورند. 
در اين جمع، فرماندهان و مسئوالن اطالعاتي و عملياتي رده هاي باال برای 
درجريان بودن امور در سنگر ركن دوم حضور داشتند و اين پيشرفت را همگي 

تبريك مي گفتند. 



ت
ري

تك
 15

اه 
وگ

رد
ا

21

تخليه ی اطالعاتي 

در بازجويی اوليه مشخص شد كه او »يوسف جاسم روضان« نام دارد 
و مهندس عمران است. 13 سال است كه به عنوان سرباز وظيفه خدمت 
مي كند و به علت كمبود نيرو در عراق 11 سال است از خدمت رهايش 
نكرده اند. متأهل است و 3 فرزند دارد. اهل روستاي زالزله ی ديوانيه است و 

فعاًل در يگان كماندويی خدمت مي كند. 
يوسف جاسم روضان گفت كه نيروهای صدام از لحاظ تجهيزات نظامي 
در وضعيت خوبي قراردارند و همگي تجربه ی جنگي خوبي دارند. رفتار 
فرماندهانشان بسيار تند و وحشيانه است. بيش از يك ماه است كه انتظار 
حمله ی ما را می كشند، اما تا آن زمان از معبرهاي ما خبري نداشتند. او 
توضيح داد كه استخبارات عراق توسط مخبرها و جاسوسان محلی در داخل 
خاك ايران مطلع شده اند كه ايرانی ها در اين منطقه قصد حمله دارند. لذا 
مرخصی ها را لغو كرده اند و يگان های خط مقدم از چندين روز قبل در 
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آمادگی كامل به سر می برند. روحيه ی سربازان عراقی بسيار پايين است؛ 
به خاطر ترس از حمله ی ايران و اين كه نيروهای تكاور ايرانی در مقابلشان 
مستقرند و حمله را نيز تكاوران انجام خواهند داد. بي انضباطی های خدمتی 
و اخالقی به علت وضعيت موجود براي آن ها تكراری و موجب خردشدن 

اعصابشان شده است.
مهندس يوسف فرمانده خود را فردي قسی القلب و خشن خواند و از 
يگان هاي آماده ی احتياط در عقبه خودشان و خاك ريزهاي دوم و سوم 
جهت عقب روي الك پشتي خبر داد. وي محل دقيق توپ ها و استقرار تانك 
و خودروهای زره پوش را فاش ساخت. او عماًل جای سنگرهای تيربار، استراق 
سمع، فرماندهی، مهمات، استراحت، موضع خمپاره و مسيرهاي ميدان مين 
و معبرهاي موجود را بيان كرد. حتی كوچك ترين مسائلی را كه مي توانست 
عمليات ما را تسهيل سازد، مانند ساعات تعويض نگهباني، تعداد افراد در 
آن نقطه، نوع سالح هاي موجود، فاصله تا يگان بعدی، سيستم ارتباطی و 
رمزهاي قراردادی، ساعات تقسيم غذا و هرچه را كه نياز داشتيم، برايمان 

گفت. 
در مدت دو روز گفته هاي او را با استناد به ديده باني ها و اخبار و تجارب 
گشتي ها روي ماكت پياده كرديم؛ آن قدر واضح  كه حتی براي  اشخاص غير 

نظامي هم تشخيص اهداف با شبيه سازي حقيقي آسان بود.
باعث  مفيدش  و  جامع  گفته هاي  و  بود  بسيار خوب  اسير  همكاری 
ما  به  ما  بچه های  و دوستانه ی  انسانی  رفتار  اثر  در  او  ما مي شد.  پيروزي 
اعتماد كرده بود. او باور كرده بود كه ما واقعاً و صادقانه او را برادر ديني 
خود مي دانيم. در دو سه روزی كه او پيش ما بود، در سنگر من مي خوابيد و 
حسابی با هم رفيق شده بوديم. با اين كه محيط نظامي اين موارد را مردود 
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مي داند و اعتماد به دشمن را نهي مي كند، ولي من مانند يك همكار با او 
كار كردم و او نيز كوتاهي نمی كرد. 

مهندس يوسف جاسم روضان هنگام بدرقه ي به پشت جبهه، با چشمانی 
و  از مهمان نوازي  او ضمن تشكر  داد.  به من  اشك آلود يك دست نوشته  
اين كه به او اعتماد كامل داشتم، نشانی خانواده اش را نوشته بود و خواهش 
كرده بود كه سالمتيش را هر جور هست، به خانواده اش اطالع دهم. با او 

خداحافظي كردم و ديگر او را نديدم.



 بايد چند روز ديگر عملياتمان را عقب مي انداختيم، چون عراقي ها خوب 
مي دانستند كه سرباز اسيرشان را تخليه ی اطالعاتی می كنيم. آن ها حتماً 
سيستم دفاعي خود را تغيير مي دادند و اين امري عادي بود و اصول رزم 
هم آن را تأييد مي نمود. پس ما بايد منتظر يك فرصت مناسب می مانديم. 
كرديم.  ارسال  را  عمليات  دستورالعمل  و  نوشتيم  را  عملياتي  طرح های 
يگان هاي تكاور و فرماندهان را به خوبي نسبت به منطقه توجيه كرديم. در 
اين فرصت پيش آمده آموزش هاي پيشرفته ي تكاوري و ورزش هاي رزمي را 
ادامه داديم و آماده  مانديم تا دستور عبور از خط و حمله به ارتفاع عظيم و 

خطرناك تپه ي آنتن را صادر كنند.
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خلبان اسير عراقي

 ساعت 10 صبح يكي از اين روزها روي ارتفاعي رفته بودم و از سنگر 
ديده باني خط عراقي ها را نگاه مي كردم. چند هواپيماي جنگي عراقی به 
آسمان منطقه آمدند و مواضع ما را بمباران كردند. چهار فروند ميراژ 2000 
بودند و دو ميگ 21. آتش و دود همه  جا را گرفت و چند نفر از سربازان 

ما شهيد شدند.
توپ هاي ضد هوايی به هر سوي آسمان تيراندازي مي كردند. يكي از 
رزمندگان موشك دوش پرتاپ سهند 3 را به سوي هواپيما شليك كرد. يكی 
از هواپيماها آتش گرفت و خلبانش با چتر از كابين بيرون پريد. هواپيماي 
او داخل خاك ايران و در پشت نيروهاي ما سقوط كرد. بقيه ی جنگنده های 

عراقی هم پا به فرار گذاشتند.
خلبان را با چتر در آسمان می ديديم. چند نفر از رزمندگان ما پخش 
شدند تا خلبان را دستگير كنند. من هم اسبی را كه براي كشيدن مهمات 
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به كوه هاي مرتفع داشتيم، سوار شدم و به سوي دره تپه هاي اطراف حركت 
كردم.

تقريباً بعد از دو ساعت جست و جو باألخره محل سقوط ميراژ 2000 
عراقي را پيدا كرديم. از هر طرف رزمندگان خود را به آن نقطه مي رساندند 

تا انهدام جنگنده ی عراقي را ببينند و روحيه بگيرند.
هواپيما تكه تكه شده بود و پخش شده بود. دو بمب شيميايي هم در 
محل سقوط پيدا شد كه متعلق به جنگنده بوده و به خواست خدا خلبان 
فرصت پرتاپ آن را پيدا نكرده بود. جالب اين كه در حين سانحه نيز منفجر 
نشده بود. منطقه را فوري ترك كرديم. يگان موشكي زمين به هواي نيروي 
هوايی ارتش كه در دو سه كيلومتري سايت موشكي مستقر بود، بمب ها را 

به عقب تخليه كردند. 
از خلبان خبري نبود. با توجه به موقعيت منطقه او نمي توانست از مرز 
خارج شود. پس از چهار ساعت كاوش مناطق عقب توسط دو گروهان تكاور، 
باألخره او را نزديك سياه چادرهای عشاير گيالن غرب يافتيم و بالفاصله او 

را منتقل كرديم. 
به وسيله ی مترجم عرب زبان بازجويی جنگي را آغاز كردم. نام و نشان 
و واحد و شماره ی پرسنلي و محل سكونتش را جويا شدم. او سروان خلبان 
»جميل صديق محمد زهير« بود؛ اهل دهوك عراق. دو پسر داشت و يك 
دختر. مأموريت او انهدام سكوهاي پرتاپ موشك زمين به هواي »هاگ« 

نيروي هوايی ارتش در پشت منطقه ی نفت شهر بود. 
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 شهيد گمنام

با يك دستگاه جيپ  نفر ديگر  فرداي آن روز غرورآفرين، من و دو 
براي ديده باني از ديدگاه فرماندهی لشكر و بررسی آخرين تحوالت فيزيكی 

دشمن در نقطه ی  مقابل يگان های جلويی به خط مقدم راهي شديم. 
هنوز يك كيلومتر دور نشده بوديم كه يك جنازه  در70 يا 80 متري 
كنار جاده توجه مرا جلب كرد. به نظرم آمد كه در اثر بمباران شهيد شده 
باشد. سربازي بلندقامت، نيم برهنه و به پهلو بر خاك افتاده بود. پاي چپش 
بر زانو خم بود؛ آن چنان  كه گويی در لحظه ی مرگ يك  بار ديگر كوشيده 
بود كه برخيزد. قمقمه ی آبش آن سوتر بر خاك افتاده بود و تيغه ی سرنيزه ی 
او در آفتاب برق مي زد. از كنار لب پاييني اش بر گونه ی راست، آن جا كه 
رنگي به سان شكوفه ی بادام داشت، چندين رشته ی ارغواني شرابه ی  خون 
فروريخته بود. لب بااليش دريده بود، اما انگار هنوز مي شد زمزمه ی آن 

لب ها را كه در گذشته لحني پرشور و افسونگر داشتند، شنيد. 
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اين هم  است. جز  بود كه سرباز گردان زرهي  پيدا  قرمزش  از كاله 
به حال شهيدان زيادی  تا  نبود.  بر تنش  پيراهني  نشانه اي ديگر نداشت. 
ديده بودم، اما در كار اين يكي حيران مانده بودم كه چرا پيراهن نداشت. 
باالي سرش فاتحه اي خوانديم و او را به قرارگاه تخليه كرديم تا هويتش را 

شناسايی كنند. دعا می كرديم كه گمنام به پشت جبهه فرستاده نشوند. 
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بازگرداندن پيكر شهيد

چند روز بعد، فرمانده لشكر به  اتفاق ستاد فرماندهی رده ی باال تصميم 
گرفتند كه يك عمليات چريكي محدود ولی قاطع و دندان شكن را آغاز 
كنيم. اين حمله دشمن را از محل حمله ي اصلي در سمت چپ لشكر، يعنی 

منطقه ی قصر شيرين گمراه  می كرد.
85 نفر از نيروهاي زبده داوطلب اين عمليات  شدند. آن ها كاماًل آماده 
بودند و بارها در يورش های مختلف برون مرزی و شكستن خط هاي مقدم 

دشمن آبديده شده بودند.
در اين گيرودار آماده شدن برای تك به دشمن، ساعت دوازده ظهر بود 
كه ركن دوم لشكر، تلفنی اطالع داد كه برادر و پدر شهيد ستوان كرمي به 
منطقه وارد شده اند و مي خواهند خودشان جنازه ی ستوان كرمي را به عقب 
ببرند. دستور دادند كه با درنظرگرفتن تمام جوانب حفاظتی و امنيتی، با 
ايشان همكاری كنيم. ستوان كرمي كه فرمانده دسته ي دوم گروهان يكم 
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تكاور بود، در 66/3/27 ساعت2:30 بامداد و هنگام درگيري بسيار سخت ما 
با كمين عراقي ها، در ميدان مين عراقي ها گيركرد و روي مين ضد نفر رفت. 
پيكر بي جانش در ميدان مين   جا ماند و ما به علت حجم زياد آتش دشمن و 

گرفتارشدنمان در ميدان مين نتوانستيم پيكرش را عقب بياوريم. 
آن شب جز ستوان كرمی، تعدادي شهيد و مجروح ديگر هم داشتيم. او 
افسري شجاع و بلند قد و قامت و اهل ايالم بود. مردانه و خشن بودن او در 
گشتی های رزمی موجب آزار و ترس و وحشت عراقي ها بود. سه ماه بود كه 
ازدواج كرده بود. او در پشت آن هيكل تنومند و خشن، قلبی مهربان و رئوف 
داشت. پس از شهادتش همه ي هم رزمان و سربازان تحت امرش ناراحت 
بودند كه او را از دست  داده اند. همواره از اين كه غريبانه جسدش در جلوی 
چشمانمان در ميدان مين جا ماند، احساس حقارت و خجالت مي كرديم. 
خانواده ي او تالش زيادي داشتند تا جنازه ي او را برگردانند. جنازه ي شهيد 
در مقابل عراقي ها مانده بود و ما امكان برگرداندن او از چند متری مواضع 

عراقی ها را نداشتيم.
نمي توانست  اتفاقات جالبی مي افتاد كه هيچ كس  روزها  آن  در  اما 
آن گونه پيش بيني كند. ما به چشم خود لطف و رحمت الهي را ديديم كه 
تقدير به گونه ای رقم خورد كه ما انتظارش را نداشتيم؛ »نا اميد نشويد و از 
رحمت الهي غافل نباشيد.« عملياتي كه قصد اجرای آن را داشتيم، درست 

از همان نقطه ای بود كه شهيد كرمي جا مانده بود.
پدر شهيد كرمی مردي بود حدود 60 ساله، ولي سالم و قوي بنيه و 
شجاع؛ از عشاير ايالم. ايشان از امام جمعه و نماينده ی امام در ايالم مجوز 
گرفته بود تا خود را به منطقه برساند و تعهد كرده بود كه جنازه ي پسرش 

را به پشت خط بياورد. اگر هم كشته می شد، خانواده  اش رضايت داشتند.
كوتاهي  پسرش  حق  در  ما  كه  مي كرد  فكر  اول  كرمی  شهيد  پدر 
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مي كنيم، اما بعد از اين كه وضعيت و موقعيت فعلي را برايش تشريح كرديم، 
كمي آرام گرفت و منتظر شدكه ببيند ما چه خواهيم كرد. آن ها داخل 
سنگر فرمانده تيپ ميهمان بودند. به آن ها گفتم امشب عمليات محدودي 
در همان نقطه ي شهادت شهيد كرمی داريم. پدرش با گريه  و زاری اصرار 
كرد كه با ما خواهد آمد و نامه اي از مقامات دارد. صحبت ها و نصيحت های 
ما نتيجه نداد. او تصميم خود را گرفته بود. الجرم با هماهنگي مسئوالن قرار 

شد تنها پدر او همراه گروه هاي تك كننده بيايد.
با توجه به مسئوليت من و بنا به دستور، ايشان در كنار من بود. به او هم 
تفنگ داديم تا هنگام نياز از خودش دفاع كند. همه ی ما احساس حقارت و 
شرمندگي می كرديم و سعي داشتيم براي پيداكردن شهيد كوتاهي نكنيم 

تا پدرش دست خالي برنگردد.
ساعت 11:30 به وسيله ي خودروها به منطقه ی قصر شيرين راهي 
شديم. تقريباً ساعت 12:40 با هماهنگي يگان های خط نگه دار از خاكريزهاي 
خودي به سوي مواضع دشمن سرازير شديم. با وجود مسائل چند روز پيش 
و آمادگي كامل دشمن، ما حتماً بايد اقدام درستي انجام مي داديم. مسئله ی 
شهيد كرمي هم اضافه شده بود. پدر شهيد كرمي استقامت خوبي داشت و 
به مسائل نظامي گري آشنا بود و مي توانست در حين درگيري گليم خود را 

از آب بيرون بكشد.
به چند گروه مختلف تقسيم شديم؛ كمين، بكاو و بكش، دستبرد و 
تخريب. در تاريكی شب همه ی هماهنگی ها و يادآوری های منطقه ی رزم 
و اهداف و آخرين بازديد تجهيزات اجرا شد. بيشتر افراد سال گذشته در 
همين زمين ها عمليات كرده بودند و آشنايي خوبي داشتند. در ساعت های 

آخر شب از مواضع خودی به  سوی دشمن روانه شديم.
با استفاده از تاكتيك رزم شبانه و اعزام گروه های ديدور جلويی و پهلوها 
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و پشتيبانی همديگر، با رعايت همه ی جوانب جهت غافلگيرنشدن توسط 
دشمن حركت كرديم.

ساعت 2:35 نيمه  شب از زمين های پست و بلند منطقه عبور كرديم 
و به ميادين مين و سيم خاردار عراقی ها رسيديم. هنوز مأموريت ما براي 
به صورت  منور  و  ولي  گاهی گلوله هاي خمپاره  بود.  نشده  دشمن كشف 
پراكنده در هر سو اصابت می كرد و انفجار مهيبي رخ مي داد. اين انفجارها 
چون همه شب اتفاق مي افتاد، شك برانگيز نبود. كوچك ترين صداها براي 
ما خطرساز بود. هر آن مي توانست وجود عراقي و شليك مسلسل هاي آن ها 

اتفاق بيافتد و سرنوشت ما هم مانند شهيد كرمي شود.
هنگام شهادت ستوان كرمي در چند متري او بودم. دقيقاً آن نقطه ای 
را كه او افتاده بود، مي شناختم. آن جا را در نور مهتاب به پدر شهيد و ديگر 
همرزمان نشان دادم. دوربين مادون قرمزم را به پدر شهيد دادم تا نگاه كند. 
چشمان رنجور و شجاع پدر شهيد پر از اشك بود و شايد احساس قلبي او 
خبر از نزديكي جسم بي جان جگرگوشه اش داشت. در آن موقعيت خطرناك 
يك حالت غريبي به همه دست داده بود. به پدر شهيد تأكيد كردم كه ديگر 
مجاز نيست جلو بيايد، چون ممكن بود در اثر احساسات پدري حركتی 
بكند كه مأموريت لو برود و همگي ما از بين برويم. او را به يك سرباز سپردم 

و گفتم شما هواي ما را داشته باشيد.
يا شانس ما بود يا پدر شهيد كه از كمين دشمن خبري نبود. به راحتی 
به ميدان مين دشمن رسيديم. تيم تخريب با حركاتی سريع مين ها  را خنثی 
با دوربين كاوش  كردند. در داخل ميدان مين شيار بسيار كوچكي بود. 
كرديم و ديديم چند شي ء مشكوك به چشم مي خورد، ولی تشخيصش 
بسيار سخت بود. در مرور زمان بر اثر تابش آفتاب و گرد و خاك و برف و 

باران تقريباً همه  چيز ماهيت و شكل خود را از دست می دهد. 
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با كمی فكركردن و كاوش زمين دريافتم كه درست رسيده ايم باالی 
سر شهيد كرمی. تنها چيزي كه او را مي شناساند، بادگير آبي رنگي بود كه 
شب شهادت به تن داشت. چند متر آن طرف تر هم چند جسد گمنام از 
حمله هاي قبل ديده مي شدند. خيلي خوشحال شدم، چون پيش پدر شهيد 

روسفيد مي شديم. 
در تاريكی شب استخوان ها و پالك و تجهيزات پوسيده ی شهيد كرمي 
را داخل يك كوله پشتي جمع كرديم. حاال آن هيكل بلندقامت و رشيد در 
يك كوله پشتي جمع شده بود. كوله را به يك سرباز داديم تا جسد او و چند 

شهيد گمنام ديگر را به عقب ببرد.



پس از عبور از ميدان مين دشمن به داخل كانال هاي عراقي سرازير 
شديم. تا آن لحظه امتياز بزرگ يگان ما اين بود كه بدون كشف  شدن به 

مواضع عراقی ها رسيده بوديم.
در يك لحظه ی كوتاه، عراقی ها متوجه حضور ما در كانال های خود 
شدند. ناگهان رگبار گلوله ها از هر سو باريدن گرفت و با شليك آتش بارها از 

زمين و هوا، درگيري سختي آغاز شد.
تكاوران ما داخل كانال ها بودند و همين، ادامه ی درگيري را براي عراقي ها 
پاك سازی  نارنجك  پرتاپ  با  را  آن ها  می كرد. سنگرهای  بسيار سخت تر 
مي كرديم. صداي هياهو و داد و فريادشان به آسمان برخاسته بود. از داخل 
كانال به  طرف سنگرهاي استراحت عراقي ها تيراندازي مي كرديم و آن ها 

سراسيمه و با زيرشلواري و زيرپوش دفاع مي كردند.
كانال های مواصالتی عراقی ها برای ما ناآشنا بود. فريادهای دل خراش 
عراقی ها از هر سو به هوا برمی خاست و تيراندازيشان سرگردان و بی هدف 
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بود. عده ای فرار می كردند و عده ای نيز از ترس توی سنگرها مانده بودند.
وضعيت رفته رفته خطرناك تر می شد و احتمال خودی كشی بسيار بود. 
ساعت نزديك 4 صبح بود و هوا كم كم روشن مي شد و صداي كاميون هاي 
حامل نيروهاي كمكي عراق به گوش مي رسيد. پيدا بود كه داشتند نزديك 

مي شدند.
»الّدخيل  مي  زدند  فرياد  تاريكي  در  ترس  از  عراقي  زبون  نيروهاي 
الّدخيل«، اما ديگر دير شده بود؛ ما قصد اسيرگرفتن نداشتيم. مأموريت 
توجه  معطوف كردن  و  آن ها  گوش مالي  و  بود  دشمن  مواضع  انهدام  ما 
فرماندهان به منطقه بود تا بتوانيم حمله ی اصليمان را از منطقه ی نفت شهر 

آغاز كنيم. 
نيروهاي كمكي عراق خيلي نزديك شده بودند. با بي سيم اطالع داديم 
كه پشت خط عراقي ها را زير آتش بگيرند. سنگرها يكي يكي از بين مي رفت 
و عراقي ها از هر سو فرار مي كردند. بعضي هم كه نتوانسته بودند فرار كنند، 

خود را داخل اجساد انداخته بودند. تلفات دشمن بسيار زياد بود.
داخل كانال عراقي ها بودم كه يكي از سربازان خودي داد زد مواظب 
باش. برگشتم ديدم يك عراقي قوي هيكل كه داخل جنازه ها خود را به 
مردن زده بود، برخاسته و می خواهد از پشت با سرنيزه به من حمله كند. 

يك رگبار ده دوازده تيري به سروصورت او بستم. 
از هر سو تيراندازي و پرتاپ نارنجك و آرپي جي ادامه داشت. از ته 
كانال يك عراقي كه به طرز وحشتناكي مجروح شده بود و احتماالً موجي 
هم شده بود. فريادكشان در حالي كه يك قبضه آرپي جي داشت به  طرف 
من حمله  كرد. پيش از اين كه بتواند از سالح خود استفاده كند، يك رگبار 
بي هدف به داخل كانال بستم. در اثر كمانه كردن تير، چند تير به كلّه اش 

اصابت كرد. كاله آهني به سر نداشت و كشته شد.
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ديگر احتمال اين زياد بود  كه نفرات خودي همديگر را هدف بگيرند. 
دستور داديم كه مجروح ها و شهدا را به عقب ببرند و تا آن ها دور می شوند، 

ما درگيري را ادامه دهيم. 
اين كار سريع انجام شد. با استفاده از سالح ها و مهمات خود عراقی ها، 
سعی كرديم حركت يگان های احتياط عراقی ها را كه به كمك همرزمانشان 

آمده بودند، سد كنيم.
پس از دورشدن مجروح ها و شهدا، كانال ها را تخليه كرديم. هرچقدر 
امكان داشت، اسلحه و تجهيزات عراقی ها را به غنيمت گرفتيم. نيروهای 
كمكی عراقی  وارد كانال ها شده بودند و پيش روي مي كردند؛ به نوعی مواضع 

خودشان را پاك سازی و ترميم می كردند.
به وسيله ی بي سيم اطالع داديم كه مواضع عراقی ها را تخليه كرده ايم. 
حاال نوبت توپخانه ی ما بود كه مواضع خط مقدم عراقی ها را بكوبند تا ما 
دور شويم. آتش توپخانه ی 203 ميلی متری و خمپاره هاي ما شروع شد و 

باقي مانده ی عراقي ها و نيروهاي كمكي را در داخل كانال ها غافلگير كرد.
نيروهای  يعني  ايران،  و  عراق  خط  واسط  حد  هم  عراق  توپخانه ی 
تك كننده را هدف قرار داده بود تا ما نتوانيم به خط خودمان برسيم. در اين 

بين چند نفر هم شهيد شدند، ولي ديگر جسدي را جانگذاشته بوديم. 
خودمان را به مواضع نيروهامان رسانديم و با خودروهامان سريعاً منطقه 
كرديم.  محول  نيروهاي خط نگه دار  به  را  دفاع  مأموريت  كرديم.  ترك  را 
احساس غرور داشتيم، چون تلفات بسيار زيادی از دشمن گرفته بوديم. 

همه خسته بوديم و نشاني از زخم و خون بر چهره و تن داشتيم.
بي اختيار ياد پدر شهيد كرمي افتادم. تا به يگان اوليه رسيديم، سراغ 
او را گرفتم. گفتند در تخليه ی شهدا است. او جنازه ی فرزندش را از محل 
كشف تا آن جا بغل كرده بود و آورده بود. او همان طور كه با خداي خود عهد 
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بسته بود كه پسرش را خودش پيدا كند و بياورد و خودش به خاك بسپارد، 
حاال داشت به عهد خود وفا می كرد. 

باالي سر شهيد كرمی رفتم. كل وزن او بيش از 10 كيلو نبود. براي بهتر 
شناختن جسد، پالك او را از جيبش درآوردم تا براي پدر و برادرش مشخص 
شود، اما پدرش گفت كه او فرزندش است و مي تواند از تن پوسيده اش هم 
بشناسدش. او گريه مي كرد و ما هم گريه مي كرديم. اتفاق جالبي كه افتاده 
بود، اين بود كه او يك سال پيش ساعت 2:30 در كنار من شهيد شده بود 
و حاال درست يك سال بعد، نه كم و نه زياد و در همان ساعت شهادتش 
جسدش توسط من پيدا شد. نمي دانم چه حكمتي بود كه جسد غريب و 
مردانه اش يك سال تمام زير برف و باران بماند و عراقي ها هم با جسد او 

كاري نداشته باشند تا ما او را پيدا كنيم.
پدر شهيد بسيار خوشحال بود كه جگرگوشه اش را پيدا كرده و به مادر 
چشم انتظارش خواهد رساند. مي گفت شخصاً رشادت تكاوران را به چشم 
ديده و شجاعت هاي سربازان را فراموش نخواهد كرد. او قباًل فكر مي كرد 
كه نيروهاي خودی می ترسند كه جنازه ی پسرش را برگردانند، اما امروز 
فهميده بود كه نيروهاي ما برابر قوانين و مقّررات و با نقشه هاي نظامي كار 

مي كنند.
پيداشدن شهيد كرمي و مراجعه ی پدر و برادرش و تقارن عمليات در 
آن تاريخ و سالگرد، بسيار تعجب برانگيز بود. فرماندهان رده باال و خصوصاً 
تيمسار شخصاً به منطقه آمدند و از تالش پيروزمندانه ی رزمندگان تشكر 

و قدرداني كردند. 
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پذيرش قطعنامه 

نيروهاي تكاور با شور و شوق فراوان آماده مي شدند كه تك اصلي را 
كه روزهای متمادی طرح ريزی كرده بوديم، از نقطه ای ديگر بر عليه مواضع 

عراقي ها شروع كنند، اما وضعيت موجود حكايت از مسائلي ديگر داشت. 
مدت زيادي نگذشت كه فهميديم ايران قطعنامه ی 598 سازمان ملل را 
در تاريخ 67/4/26 رسماً پذيرفته است. امام هم پيام تاريخي خودشان را بيان 

نمودند و ما دانستيم كه جنگ به مرحله ی پاياني خود رسيده است.
وضعيت بسيار آشفته بود. نمي دانستيم خوشحال باشيم يا ناراحت. با 
مراجعه ی فرماندهان رده ی باالتر به يگان ها كم كم مسائل پشت پرده بازگو 
شد. اعالم كردند كه مصلحت نظام و كشور مي طلبد كه آتش بس را قبول 
كنيم. برداشت ما اين بود كه غير ممكن است امام عملي بر خالف مصالح 
كشور انجام دهد. بي شك ايشان با درايت و تدبير خويش تصميم گرفته است 

و ما هم مريد و فرمان بردار ايشان هستيم. 
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جلسه اي با حضور فرماندهان يگان ها در سنگر عمليات انجام داديم. 
توصيه ی جدی اين بود كه اين وضعيت نبايد هوشياري رزمندگان را تحت الشعاع 
قرار دهد. برابر ضوابط، ما بايد مأموريت محوله ی خود را انجام دهيم و اجازه ی 
به هم خوردن وضعيت فيزيكي منطقه را به  هيچ كسی نمي دهيم. آمادگي 
كامل خود را جهت غافلگيرنشدن و احتماالت و عواقب بعدي نيز بررسي 
كرديم. شب هنگام، تمام آسمان جبهه غرق در نور گلوله هاي منور سالح هاي 
كوچك و خمپاره و توپخانه ی روشن بود. عراقي ها خيلي شادي مي كردند، 

چون داشتند از باتالق جنگ رها مي شدند.
در ديگر يگان هاي هم جوار، عراقي ها با تقديم سيگار و شيريني و چاي 
خشك به خطوط پدافندي نيروهاي ايراني رفت وآمد مي كردند. بعضي از 
تبريك  را  جنگ  پايان  و  مي رفتند  عراقي ها  سنگرهاي  به  هم  ايراني ها 

مي گفتند.
دشمن قابل اعتماد نبود. در يكي از گردان هاي لشكر 92 زرهي، عراقي ها 
به بهانه ي ابراز دوستي وارد سنگرهاي ايرانيان شده بودند و تعداد زيادي را به 
اسارت برده بودند و آن جا را تسخير كرده بودند. متجاوز حيله گر با استفاده از 
پوشش آتش بس سعي داشت توازن و برتري و موقعّيت خود را بهبود بخشد 
تا هنگام مذاكره با ايران دستش پر باشد و ايران را در برابر درخواست هايش 

مجبور به كوتاه آمدن كند.
اين  بي اعتماد بودن  به  توجه  »با  شد:  زده  تلفن گرام  يگان ها  تمام  به 
مزدوران، هرگونه ارتباط با آن ها ممنوع است و متخلفان مجازات خواهند 
شد.« خود نيروها هم بعد از شنيدن اين عمل ناجوانمردانه ي عراقي ها با لشكر 

92 زرهي اهواز بسيار هوشيار شدند. 
شِب روز سوم بود كه خبر حمله ی ناجوانمردانه ی عراقي ها از هر سو 
به گوش رسيد. آن ها ماهيت كثيف خود را يك بار ديگر به همگان نشان 
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می دادند و قراردادهای سازمان ملل را زير پا می گذاشتند. ايران در پاسخ به 
اين عمل ناعادالنه، محافل جهاني را در جريان امور گذاشت تا دنيا بداند كه 
ايران به قطعنامه هاي سازمان ملل احترام مي گذارد و هرگز از عهد و پيمان 
خود باز نمي گردد. با اين وجود دشمن فرصت طلب و طمع كار از تمام خطوط 

ايران مي گذشتند و به داخل خاك ايران سرازير مي شدند. 
رزمندگان مات و مبهوت مانده بودند كه اين چه حكايتي است؟ چرا عراق 
معاهده را نقض كرده؟ تكليف ما چيست؟ اما دستور رده ی باال همواره اين 
بود كه تيراندازي نكنيد تا جهانيان عراق را به عنوان نقض كننده ی قرارداد 

598 محكوم نمايند.
بي شك منتظرماندن و ياري جستن از بيگانگان و اثبات حقانيت در دنياي 
جهان خواران جايي ندارد. زيرا جهان شاهد حمله عراق به ايران بود، ولي 
هرگز اقدامي عليه متجاوز نكرده و نخواهند كرد. آن ها در جنگ ها دنبال سود 

خودشان بوده و هستند. 
دشمن سعي داشت از مواضع ما عبور كند، اما ما با درگيري خونين و 
پاسخ دندان شكن، مانع پيش روي عراقي ها شده بوديم. تنها در اين قسمت 
جبهه، دشمن نتوانسته بود خط ما را بشكند. نيروهاي ما كامالً آماده بودند و ما 
انتظار چنين حركتي را از دشمن داشتيم. تصميم ما انتقام سخت از مزدوران 
و درس عبرت دادن به متجاوزان بود. همه ی رزمندگان تكاور خشمگين از 
اين ترفند موذيانه ی عراق انگشتان خود را بر ماشه هاي مسلسل مي ساييدند. 
وضعيت غير قابل توصيف بود. رگ غيرت اجازه ی ذلت به ما نمي داد. درگيري 

سخت تا سحرگاه ادامه داشت و دشمن هر لحظه مأيوس مي شد.
من در ديدگاه با دوربين تلسكوپي خط مقدم را نگاه مي كردم كه ديدم 
دشمن وارد كانال های گروهان سوم ما شد. تكاوران ما با سرنيزه ها جنگ تن 

به تن را شروع كرده بودند. جنازه ی مزدوران در كانال ها انباشته شده بود.
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به سمت راست لشكر نگاه كردم. در سرازيري جاده و كنار رودخانه ی 
كنگاووش يك ستون زرهي كه تعداد بسياري از نيروهاي عراقي سوار بودند، 

به داخل خاك ايران در حال پيش روي بودند. 
با بي سيم اين خبر را به فرمانده تيپ اطالع دادم. ايشان دستور دادند 
تعداد 35 نفر از شكارچيان تانك را با چند دستگاه خودرو با سرعتی سرسام آور 
به باالي تپه رسانديم. سربازان آرپي جي زن هر كدام در گوشه اي كمين كردند 
و منتظر شدند كه تانك هاي عراقي نزديك شوند و شكار تانك ها و بستن 

جاده را آغاز كنند. 
هركس يك تانك را هدف  گرفته بود. مي خواستيم يك تيپ زرهي را در 
همان مكان منهدم كنيم،  زيرا شكل فيزيكي آن مكان طوري بود كه عراقي ها 
بايد سربااليي را با سرعتی بسيار كم طي مي كردند و ما به آن ها مشرف بوديم. 
عراقي ها مغرور از پيروزي در مناطق ديگر انتظار نداشتند كه در كمين ما 
بيفتند. لذا آزادانه و مانند اين كه به شهر خود مي روند، بدون اعزام ديدور و 

جلودار حركت مي كردند و اين نقطه ضعف دشمن و برتري ما بود.
بي سيم هاي فرماندهي كه 12 دستگاه بودند، هر لحظه يك پيام خطرناك 
را از يكی از واحدها اعالم می كردند. بسيار نگران كننده بود. فرماندهي لشكر با 
بي سيم به همه پيام پايداري و استقامت و روحيه مي داد و رهنمودهای الزم را 
ارائه مي كرد. سروصداي بي سيم ها با غرش توپ ها و انفجار مهيب خمپاره هاي 
سرگردان در هم آميخته بود. هركس اسلحه و تجهيزات خود را به همراه 

داشت تا به موقع با عراقي ها درگير شود.
تيم هاي شكار تانك مي خواستند آتش كنند كه با بي سيم اطالع دادند كه 
درگيري را قطع كنيد و به سوي تانك ها شليك نكنيد. گفتند هركس تيراندازي 
كند، مجازات و دادگاه صحرايی مي شود. لذا با خودروها به يگان برگرديد. با 
اين اوصاف حمله به تانك ها منتفی شد. با سرعت زياد و برابر دستور، آن جا 
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را ترك كرديم و به پاسگاه فرماندهي تيپ رسيديم. نيروهاي عراقي به سوي 
خاك ايران پيش روي مي كردند. دسته ی موشك انداز 107 ميلي متري يگان 
ادوات همچنان مواضع خط جلويی را بي امان در هم مي كوبيد؛ همان جا را كه 

سربازان ايراني با عراقي ها مشغول جنگ تن به تن بودند. 
تقاضاي يگان هاي در خط برای آتش  پشتيباني، به اوج خود رسيده 
بود. نيروهاي پشتيباني نمي توانستند تمام جبهه را پوشش دهند. صداي 
بي سيم ها امان ما را بريده بود و نمي دانستيم چه كنيم. يك لشكر كماندويی 
عراق از خط مقدم عبور مي كرد. بي شك آن نيرو و مهمات كم، تكاپوي 

مقاومت طوالني را نمي داد. 
از اتاق عمليات با قرارگاه لشكر تماس مي گرفتيم، اما ارتباط قطع بود. 
با يگان هاي هم جوار تماس مي گرفتيم، يا امكان نداشت يا آن ها هم وضعيت 
ما را داشتند. با اين كه هيچ كداممان حتي آب هم نخورده بوديم، اما اصاًل 
احساس گرسنگي هم نمي كرديم. ثانيه ها به تندي مي گذشت و هر لحظه 
از ديده بانان و فرماندهان گروهان ها مي رسيد. در يك لحظه  تازه  خبری 
متخصصان مخابراتي با دستگاه هاي پيشرفته با قرارگاه عملياتي غرب تماس 
گرفتند و به آن ها اعالم كردند كه نيروهاي عراق از جاده هاي مختلف وارد 
خاك ايران شده اند و تعداد زيادي از واحدهاي ما از برابرشان عقب كشيده اند. 

برخی هم در اثر مقاومت شهيد شده اند. 
لحظه اي غم انگيز همه جا را فرا گرفته بود. احساس می كرديم كه روحيه ی 
خود را مي بازيم. همه ي فرماندهان عصباني و بي قرار بودند. آن ها وجدانشان 
اجازه نمي داد كه فرزندان مردم را كه مانند برادران و فرزندانشان بودند، در 
كانال هاي خط تنها بگذارند تا عراقي هاي مزدور سرشان را ببرند. آنان  كه 
مردانه قول مقاومت تا آخرين نفس را داده بودند، تشنه و گرسنه و بی مهمات 
و سالح مناسب، اما شجاعانه مي جنگيدند. با اين اوصاف همه  فرمانده ی تيپ 
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را متقاعد كرديم كه ما رزمندگان 8 سال جنگ هستيم و بارها اين موارد را 
تجربه كرده ايم و چندين بار هم دشمن را به عقب رانده ايم و درس عبرت 
فراموش نشدني به آن ها داده ايم. پس ما با افراد زيرمجموعه مان، درگيري 
را به جنگی خونين تبديل خواهيم كرد تا وضعيت موجود مشخص شود. 
فعاًل دست روي دست گذاشتن چيزي جز پيش روي دشمن و كشته شدن 

نيروهامان به همراه نخواهد داشت. 
فرمانده تيپ از جا برخاست با چشمان اشك آلودش كه نشانه ی قدرداني 
و تشكر بود، دست يكی از درجه داران دسته ی شناسايی را بوسيد و با ديگران 
روبوسي كرد و گفت من در اين مسئله مانده بودم. شماها قلب مرا روشن 
ساختيد و با سخنان برخاسته از روح شهامت و شجاعت خود، مرا در كارم 
راسخ تر كرديد. پس ما هم تا اطالع ثانوي برابر وظيفه ی ذاتي و نه برابر 
دستور، در دسته هاي كوچك چريكي با هرچه از امكانات كه داريم، دشمن را 
در جای خود زمين گير می كنيم و به علت عدم آشنايي دشمن به منطقه مان، 
هرچه مي توانيم از آن ها تلفات مي گيريم. شما هم شاهد باشيد كه من با شما 
پيمان مقاومت و ايثار بسته ام و عواقب آن را هرچه باشد، مي پذيرم. لذا سريعاً 

با همكاري يك ديگر طرح ريزي كنيد و به مواضع خود برگرديد. 
در هر واحد نظامي ارتش طرح هايي مانند ضد چريك، پدافند عامل، 
پدافند غير عامل، پدافند ضد شيميايي، عمليات چريكي، حتي در زمان صلح 
پيش بيني مي كنند كه در هنگام نياز سريعاً قابل استفاده باشد. ما هم اين 
طرح ها را قبالً نوشته و سازماندهي كرده بوديم. فرماندهان را برابر طرح ها در 
روي ماكت منطقه توجيه كرديم و مسئوليت و مواضع هركس را مشخص 
نموديم. آن ها در چند دقيقه خود را به افرادشان رساندند. گروهي در مواضع 
خود مي ماندند و گروهي نيز برابر طرح، از مواضعشان به محل هاي جديد 

مي رفتند. عده اي نيز عقب روي مي كردند تا دشمن را به كمينگاه بكشانند. 



ت
ري

تك
 15

اه
وگ

رد
ا

42

ستون زرهی دشمن اينك از داخل جاده ی دره به زمين هاي باز رسيده 
بود و در اثر مقاومت هاي ضعيف اقدام به آرايش باز و پيش روي مي كرد.

به علت كمبود مهمات، هركس هرچه مي توانست، جهت درگيري و 
دفاع به خود مي بست. صداي سفير گلوله ها و تركش خمپاره ها امان نمي داد. 
تانك هاي عراقي شليك مستقيم مي كردند. جاده ها ي نظامي ما بسيار ناامن 
شده بود. هر چنددقيقه جنگنده هاي عراق حمله هوايي مي كردند. يگان هاي 
تكاور ما توانستند در اولين ساعت نبرد، دشمن را زمين گير نمايند و تعداد 
بسياري از زره پوش ها و تانك هاي عراقي را شكار كنند. دود از همه جا به هوا 

بر مي خاست. 
عراقي ها كه اين مقاومت را مي ديدند، بسيار خشمگين و با تمام امكانات 
اجراي آتش مي كردند. به علت نبود امكانات پزشكي و خودرو، رزمندگان 
مجروح و شهيد ما در همان جا مي ماندند. چون عمليات چريكي بود، جابه جايي 
و تحرك الزمه ی رزم بود. درگيري فقط در مقابل لشكر 58 ذوالفقار ادامه 
داشت و ديگر يگان هاي هم جوار سمت راست و چپ يا در اثر فشار عراقي ها 

يا طبق دستور عقب نشيني مي كردند. 
دشمن مي خواست ما را دور بزند. هلي كوپترهاي توپ دار از ارتفاع بسيار 
باال به سوي ما تيراندازي مي كردند و سعي داشتند نيروي هلي برن خود را 
در پشت ما پياده كنند، اما شليك بي امان پدافند هوايی اجازه ی اين كار را 
نمي داد. جنگي خونين كه تا آن زمان همانند آن را در هيچ عملياتي نديده 
بوديم، ادامه داشت. جنگ تن به تن آغاز شده بود. يگان ها با بي سيم درخواست 
مهمات مي كردند و گروهان ادوات با تمام امكانات موجود نيازمندي آن ها را 
برطرف مي كرد. نيروها تشنه بودند. عده اي را مأمور رساندن آب در دبه هاي 
20 ليتري كرديم. آب هم در اثر حمله ی عراقي ها به ما نمی رسيد و اوضاع 

وخيم تر مي شد.
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در سنگر ديده باني با مسئوالن عمليات و بي سيم چي ها مشغول هدايت 
عمليات بوديم كه فرمانده تيپ با بي سيم مرا صدا كرد و گفت: تانك هاي 
عراقي از سمت چپ نيز وارد كارزار شدند. شما با چند نفر ديگر آر پي جي 

برداريد و خودتان را به آن جا برسانيد. 
از سنگر خارج شدم. با دوربين دوچشمي به آن طرف نگاه كردم. ديدم 
از  دستگاه  كه هشت  می دانستم  بود.  نخواهد  جواب گو  آرپي جي  موشك 
خودروهاي تفنگ 106 ميلي متري ضد تانك و ضد بتون در پايين تپه آماده 
بودند تا به محض نياز از كمين گاه خارج شوند و به صفوف تانك ها يورش 
ببرند. ابالغ كردم كه هر چهار دستگاه 106 با مهمات كافي آماده ي حركت 
شوند. سوار جيپ ها شديم و به قرارگاه تيپ رسيديم. ديدم همه ی سربازها و 
افسرها در سنگرها به سوي دشمن تيراندازي مي كنند. حجم آتش تانك هاي 

عراقي بسيار زياد بود. 
با يك آرايش خاص، دو دستگاه جيپ 106 را باالي تپه هاي قرارگاه 
عراقي ها  به  منتهي  جاده ی  به سوی  هم  را  دستگاه  دو  و  دادم  قرار  تيپ 
فرستادم. مأموريت هر كس را مشخص كردم. نقشه ی ما اين بود كه ما با 
106های پايين به قلب تانك ها مي رويم و 106هاي روي تپه بايد در حين 
درگيري تانك هاي عراقي را شكار كنند. همين طور بنا بود در صورت هدف  
گرفته شدن جيپ هاي روي تپه، ما از فرصت استفاده كنيم و تانك ها را شكار 
كنيم. اين گونه تانك ها را گمراه می كرديم. چند نفر آرپي جي زن هم نزديك 
تانك ها برديم تا در پشت تپه ها مخفي شوند و به سوی تانك ها شليك كنند. 
تفنگ هاي 106 ميلي متري دست  كمی از تانك ندارند و با دقت فوق العاده ی 

آن ها در تيراندازي مي توانستيم تانك ها را شكار كنيم.
با بي سيم اطالع داديم كه تيم يكم آماده باشند. با سرعت عجيب و 
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تانك ها  برديم.  يورش  عراقي  تانك هاي  به سوي  جاده  روي  در  سرسام آور 
متوجه ما شدند و چند گلوله ی بي هدف به سوی ما انداختند. در اثر سرعت 
جابه جايي، ما هدف واقع نشديم. در اين ميان 106هاي روي تپه يكي از 
تانك را هدف قرار داد و منهدمش كرد. لوله ی تانك های ديگر به سمت تپه 
معطوف شد تا جيپ را شكار كنند. حاال نوبت ما بود. ما هم يكي از تانك ها 
را منهدم كرديم. همه خوشحال بوديم. گلوله هاي كوچك و بزرگ كاليبر 
تانك ها از كنار سروصورتمان رد مي شد، اما ما توجهي نداشتيم. در فرصت 
كوتاه آرپي جي زن ها را در نقاط مختلف نهاديم و خودمان نيز پشت خاكريزها 
موضع گرفتيم. ايجاب می كرد كه برای كشف نشدن محل موضع 106ها، به 
علت آتش پرحجم و آتش عقبه و ايجاد گردوخاك، بعد از تيراندازي سريعاً 

محل خود را عوض نمايند. 
درگيري ادامه داشت. هركس از نيروهاي ما هرچه مي توانست، انجام 
مي داد و به ديگري كمك مي كرد. تانك ها زمين گير شدند و دنبال محل 
موضع و پنهان شدن مي گشتند. يكي از سربازان شجاع دسته ی شناسايی 
خود را به نزديك ترين محل رساند و به  سوي تانك شليك كرد. تانك آتش 
گرفت. سرباز شجاع هنگامی كه برمی گشت، از پشت مورد اصابت رگبار 

نيروهاي پياده  ی دشمن قرار گرفت و درجا به شهادت رسيد. 
عراقي ها سردرگم شده بودند. نمي دانستند عده ی ما چند نفر است. فكر 
مي كردند با يك تيپ درگير شده اند. از هر سو تكاوران شجاع به آن ها حمله ور 
مي شدند. با بي سيم خودرو به 106هاي روي تپه ی قرارگاه تيپ گفتم كه 
همچنان اجراي آتش كنيد. خودم هم پياده به تيپ رفتم. فرمانده تيپ و 

ديگر دوستان مرا بوسيدند و تبريك گفتند.
چون دشمن تقريباً به 500 متري قرارگاه رسيده بود، برابر دستورالعمل 
 بايد تمام مدارك و نقشه ها و طرح ها و دستگاه هاي ارتباطي و مرموزات را 
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منهدم مي كرديم تا به دست دشمن نيفتد. فرماندهي به من گفت كار خود 
را انجام بده، ديگر اميدي نيست. 

از وضعيت يگان هاي پياده تكاور پرسيدم، گفت با وجود جان فشاني 
رزمندگان، به علت نبود آب و غذا و خصوصاً مهمات فكر نكنم تا ساعتی 
مقاومت كنند. اما خبرها حاكي از تلفات زياد دشمن و انهدام خودروها است 
و نيز اين كه رزمندگان كه از ساعت 2 بامداد درگير هستند، بسيار خسته اند. 

از سويی ما ارتباط با عقب هم نداريم و از نيروهاي احتياط خبري نيست. 
پيش بيني  مواقع  همين  براي  كه  موجود  منفجره ی  مواد  با  سريعاً 
مي كرديم، تمام سنگرهاي حساس مانند مخابرات، اتاق عمليات، كمدهاي 
حاوي اطالعات، سري دستگاه هاي مرموزات و هرچه كه براي دشمن مهم و 
قابل استفاده بود را تله بندي كردم و ماشين انفجار آن را به يكي از سربازان 
دادم كه همشهري ام بود. به او تأكيد كردم كه هر موقع ديدي دشمن به 
100 متري رسيده، اين دستگاه را فشار بده تا يك قرارگاه با آن همه امكانات 
و تجهيزات منهدم شود. تيپ آرام و قرار نداشت. از هر سويي هركس چيزي 

مي خواست و هركس خبري مي داد.
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عقب نشيني تاكتيكي
  

فرمانده تيپ به صورت خصوصي به من گفت كه ديگر تاب مقاومت 
بين بردن فرزندان  از  اين كار يعني خودكشي محض و  ادامه ی  نيست و 
مردم. ما بايد عقب نشيني تاكتيكي انجام دهيم. لذا شما مخفيانه و طوری 
كه كسي از موضوع خبردار نشود، چون موجب ضعف روحيه مي گردد، با 
يك جيپ خودت را به جاده ی گچي  برسان و وضعيت جاده و منطقه را 
بررسي كن تا در صورت لزوم، از محل عقب نشيني كنيم. اين جاده توسط 
خود عراقي ها در سال 59 و هنگام تك به گيالن  غرب احداث شده بود و 
در اثر پيش روي ايران به دست نيروهاي ما افتاده بود. اين جاده به قرارگاه 

لشكر و شهر گيالن  غرب منتهي مي شد. 
سه نفر از سربازان زبده را برداشتم و به  سوي جاده ی گچي رفتم. تقريباً 
ساعت 3 بعد از ظهر بود كه با سرعت زياد به عقب منطقه برگشتيم و با 
سالح هاي خودكار آمادگي الزم براي درگيري احتمالي با عوامل دشمن را 
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داشتيم.
حدوداً شش كيلومتر دور شده بوديم. با دوربين دوچشمي تمام كوه ها 
و تپه ها و شيارها را نگاه می كردم. مأموريت حساسی بر دوش من گذاشته 
بودند. منطقه كوهستانی بود و بي سيم ها قادر به تماس با رده ی باال نبودند. 
تالش داشتيم نتيجه را به فرمانده تيپ برسانيم تا ديگر رزمندگان بتوانند 

به جاي مناسب برسند.
در همين افكار بودم كه در فاصله ی 150 متري روبه رو و باالي يك 
با  را  نفر  يا 180  و حدود 170  سبزرنگ  زره پوش  دستگاه  چند  ارتفاع، 
لباس هاي سبز ديدم كه همگي نشسته بودند. انگار كه منتظر كسي باشند. 
فوراً ماشين را به كنار جاده كشاندم تا نبينندمان. يكي از دوستان گفت 
حتماً آن ها نيروهاي سپاه پاسداران هستند كه لباس سبز دارند، اما من 
نمي توانستم قبول كنم. چون سپاه در آن زمان، زره پوش چرخ دار سبزرنگ 
نداشت. احتمال دادم آن ها عراقي هستند و از جاده ی قديم سومار به اين جا 

آمده اند و قصد كمين زدن به نيروهاي ايراني را دارند. 
ما مي توانستيم با شليك دوگلوله ی 106 چند دستگاه زره پوش و تعداد 
بي شماري از آنان را از بين ببريم، اما مأموريت ما شناسايی بود و در صورت 
درگيري، احتمال كشف محل و متوجه شدن عراقي ها و در نهايت به محاصره 
 افتادن تمام رزمندگان وجود داشت. با سرعت زياد از محل دور شديم تا 

خود را به همرزمانمان برسانيم. 
خيلي عجله داشتم تا موقعيت فعلي را به فرمانده گزارش كنم و نيز 
به كمك ديگر رزمندگان بروم. به سبب مسئوليتي كه در آن واحد رزمي 
داشتم، همه مرا مي شناختند و امورات موجود به نوعي به ما مربوط مي شد 
و اين امكان را به وجود آورده بود كه در هر قسمتي دخالت كنم و نظر 
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بدهم. 
به 200 متري عقب مواضع خودي رسيده بوديم كه يك ستون بزرگ 
با گردوخاك بسيار به طرف ما مي آمد. نزديك كه شد، ديديم فرمانده تيپ 
دستور عقب نشيني داده و به صورت ستون در حال حركت هستند. خود را 
به خودروي فرماندهي رساندم. او قبل از من پرسيد چي شد؟ گفتم ما در 
محاصره ی كامل قرار داريم. در روي ارتفاع در فاصله ی شش كيلومتري، 

دشمن آماده ی پذيرايی از ما است. 
در آن هنگام كه چند فرمانده نيز به ما پيوسته بودند، اعالم كردند بايد 
از محاصره خارج شويم و اگر الزم شد، با جنگ سرنيزه عبور خواهيم كرد. 

آن ها تصميم خود را گرفته بودند و البته راهي جز اين نبود.
خودروهاي  در  بودند.  خسته  رزمندگان  همه ی  افتاد.  راه  به  ستون 
كوچك چندين نفر روي هم انباشته بودند. از درجه داري پرسيدم آيا ستاد 
فرماندهي منفجر شد يا نه؟ گفت نه. هيچ كس هم در آن جا نبود. سراغ 
سرباز مسئول آن كار را گرفتم، همه گفتند نديديم. اگر دشمن به اسناد و 
مدارك ما دسترسي پيدا مي كرد، موجب ضرر و زيان هاي بسيار زيادی برای 

كشور و نيروها بود.
كارم درآمده بود. تصميم گرفتم خودم برگردم. همه گفتند عراقي ها 
پشت سر ما هستند، قرارگاه سقوط كرده، آن ها وارد سنگرها شده اند و ... 
ولي من  بايد برمی گشتم. با همان ماشين و نفرات به سرعت از ستون جدا 
شدم و به  سوي سنگرهاي تخليه شده رفتم. عراقي ها از آن سو وارد قرارگاه 
شده بودند داشتند پاكسازی می كردند؛ داخل سنگرهاي استراحت نارنجك 

پرتاب مي كردند تا ايراني های مخفي  شده  را بكشند. 
از ماشين پياده شدم. دوان دوان خودم را به محل قرارگرفتن ماشين 
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تاريك  كم كم  هم  هوا  بود.  گرفته  را  همه جا  وآتش  دود  رساندم.  انفجار 
مي شد. صداي عراقي ها به گوش مي رسيد كه فرياد مي كشيدند. حتي يكي 
از عراقي ها به سوي ما شليك كرد، اما نخورد. ماشين انفجار را فشار دادم. 
قرارگاه تيپ با آن امكانات و وسايل به هوا برخاست. تعدادي از عراقي ها هم 
كشته شدند. آن ها براي سرقت وسايل و غنيمت گرفتن وارد سنگرها شده 
بودند. شدت انفجار بسيار زياد بود و عراقي ها را ترساند. سراسيمه خود را در 
اطراف مخفي مي كردند. ما هم با تيراندازي هاي بي هدف با ماشين به سمت 
رزمندگان حركت كرديم. در اين بين يكي از سربازان شجاع اهل زنجان 
جا ماند. ندانستيم او شهيد شده يا مجروح. عراقي ها از پشت ما را به رگبار 

مي بستند و حتي گلوله اي هم به عقب ماشين اصابت كرد.
با سرعت زياد توسط يك سرباز عرب زبان خودمان را به ستون رسانديم 
كه در حال عقب روي بودند. ديگر هوا تاريك شده بود. با تالش بسيار خودرو 
را از جاده ای باريك و خطرناك به سر ستون رساندم تا بهتر اوضاع را ببينم. 
ما خودروي پنجم يا ششم پشت فرمانده ستون بوديم. مقداري رفتيم تا در 
جايي كه قباًل آمده بوديم. دقيقاً به اطراف نگاه كردم. روي تپه ها خبري 
از آن نيروهای سبزپوش نبود. همراهان گفتند شما اشتباه كرديد و آن ها 
سپاهي بوده اند، شما حرف ما را قبول نمي كردي. من هيچ نگفتم. حتي 
احساس خجالت هم كردم كه به فرمانده تيپ گزارش اشتباه دادم و اين كه 

او در مورد من چه فكري مي كند؟ 
اما دل شوره ی عجيبي داشتم و قلبم چيز ديگري مي گفت. هوا تاريك 
تاريك شده بود. خودروها و تانك ها با هم برخورد مي كردند. صداي موتور 
خودروها همه جا را گرفته بود. همرزمانم همه خسته بودند و هيچ كس 

نمي دانست سرنوشت اين نبرد به كجا مي انجامد.
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 كمين عراقي ها 

ستون نيروهاي خودي از سربااليی كه حركت خودروها را بسيار كند 
مي كرد، به باال مي رفت. ساعت 11 شب بود. آسمان بسيار تاريك بود. حتي 
چند قدمي را هم نمي ديديم. طول ستون بسيار زياد بود، به طوري كه سر 
ستون با سرعت قدم انساني باالي تپه ی بزرگي رسيده بود و عقب ستون 
هنوز گردنه ی يك كوه را رد نكرده بود. در اين حالت نصف ستون نمايان و 

نيمي ديگرش در پشت ارتفاعات پنهان بود.
جاده خاكي و باريك بود. يك طرف جاده  به سمت زمين هاي باز بود و 

طرف ديگرش به دره هايی عميق كه عمقشان تا 150 متر هم مي رسيد. 
دشمن فرصت طلب با ادامه ی درگيري ما در خط مقدم، نيروهاي خود 
را از سومار انتقال داده بود به پشت سر ما؛ يعني مكان فعلي. در زمانی كوتاه 
بهترين محل را براي كمين ستون ما انتخاب كرده بود و اجازه داده بود 
كه ستون ما هرچه مي توانست، به نوك تپه برسد تا آن ها از ارتفاعات ما 
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را سركوب كنند و ستونمان را تارومار سازند. آن ها منتظر پذيرايی از ما و 
تالفي تلفات چشمگيرشان در خط مقدم بودند.

هنوز سر ستون به باالي تپه نرسيده بود كه در يك لحظه نورافكن هاي 
شليك  هم زمان  و  كرد  نورباران  را  منطقه  آسمان  عراقي  زره پوش هاي 
تيربارها و ضد هوايی ها بر روي ستون پياده آغاز شد. به همه چيز تيراندازي 
مي كردند؛ به خودروها به نفرات. موشك های آرپي جي ضد نفر به باالي سر 
ما شليك مي كردند. با خمپاره و موشك به ادوات شليك نمي كردند. شايد 

دوست داشتند همه ی تجهيزات ما را سالم به غنيمت بگيرند.
از روي خودروها پايين پريديم و در كوچك ترين شيارهاي زمين و 
جاده زمين گير شديم. در پاسخ به عراقي ها و برای كاستن از حجم آتش 
آن ها با هر سالحی كه داشتيم، تيراندازي كرديم. يك نفر در تاريكي فرياد 
كشيد نورافكن ها را بزنيد. به آن سمت تيراندازي شد و نورافكن ها از كار 
افتاد. فرصت خوبي براي جابه جايی و موضع گرفتن پيش آمد. ماندن در آن 
شرايط مرگ حتمي بود. سمت راستمان كه زمين باز بود، محلی برای فرار 
بود. با چند نفر كه در اطرافم  پراكنده زمين گير شده بودند، تصميم گرفتيم 
از سمت دره فرار كنيم. اين مسير بسيار خطرناك بود، ولي مي توانست 
عده ای از ما را فراري دهد. به آن سمت جاده غلت خورديم و از كنار دره 
به طرف عقب ستون و پيچ موجود فرار كرديم. آن جا ديگر امكان ديد و تير 

نبود. 
دشمن داخل شيار را با تيربارهايش به آتش كشيده بود. من به عقب 
نگاه نمي كردم؛ فقط مي دويدم. گلوله ها به هر سويم اصابت مي كرد يا از 
باالي سرم رد مي شد. دقيقاً نمي دانستم چند نفر پشت سرم شهيد شده اند 
يا پرت شده اند به ته دره ها. به پشت تپه كه رسيدم، چند نفر از فرماندهان 
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دسته را ديدم و گفتم جلو ستون بسته شده و امكان خروج نيست. بايد از 
دره ها و شيارها عبور كنيم، ولي اول بايد تمام تجهيزات را به دره بريزيم. 
آن گاه با كمك همديگر هرچه مي توانستيم از لودر و دستگاه هاي شنود و 
تله تايپ و خودروهاي نو و توپ ها و موشك اندازهاي كششي را به پايين دره 
ريختيم تا دشمن نتواند از آن ها استفاده كند. همان جا با دوستان و افرادي 
كه همديگر را مي شناختيم، دور هم جمع شديم. آن ها گفتند شما مسئول 
اطالعات و عمليات هستيد و حتماً به منطقه آشنايی داريد. پس با همديگر 
از پشت ستون و از داخل شيارها حركت كنيم تا خودمان را به قرارگاه 
لشكر برسانيم كه در نزديكي گيالن  غرب بود و آن گاه به اتفاق ديگر نيروها 
از پشت به عراقي ها حمله كنيم. راهي جز اين هم نداشتيم. نيروها هركدام 
به سويی حركت مي كردند. در آن تاريكي امكان پيدا كردن همديگر بسيار 
سخت بود. يگان ها انسجام خود را از دست داده بودند. باران گلوله از آسمان 
مي باريد. من و سه نفر از كادري ها و 9 نفراز سربازان زبده كه ما را به خوبي 
مي شناختند، به صورت خيز و خزيده و دوال و دوان دوان از آن محل دور 

شديم. من ديگر از سرنوشت ستون خبري نداشتم.
حدود ساعت 2:30 بامداد متوجه صداي چند نفر در داخل دره شديم. 
همه مان به حالت خزيده منتظر نزديك  شدن آن ها مانديم. هر كس سعي 
داشت جان پناهي براي ديدن و ديده نشدن بيابد. صداها بيشتر و نزديك تر 
مي شد. همه ماشه ی اسلحه ها را لمس مي كرديم تا قبل از عمل تازه وارد ها 
از خود دفاع كنيم. ما فكر مي كرديم عراقي ها برای گشتي و كاوش منطقه 
حركت كرده اند. تا اين كه نفرات ديده شدند. يكي از افراد كه جلوتر قرار 

داشت، با صدايي نيمه بلند گفت: تيراندازي نكنيد، خودي هستند.
آن ها بسيار ترسيده بودند و فكر مي كردند ما عراقي هستيم. وضعيت 
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پيش روي  علت  به  كه  بودند  كادري  و چند  نداشتند. چند سرباز  خوبي 
دشمن در منطقه ی سلمان كشته و ارتفاعات 402 در اثر درگيري شديد 
و فشار دشمن عقب آمده بودند و يگان هاي خود را گم كرده بودند. آن ها 
آن ها هم  از  نفر  نيروهاي عراقي حركت مي كردند. دو  به  سوي  ندانسته 
مجروح بودند. آب و غذا هم نداشتند. با قمقمه هاي خود سيرابشان كرديم. 
موقعيت خودمان را بازگو كرديم و نگذاشتيم به سوي دشمن بروند. آن ها 

هم ديده ها و وضعيت يگان هاشان را برای ما تشريح كردند.
همان موقع تصميم گرفتيم تا رسيدن به يك منطقه ی بهتر و خروج 
از محاصره ی دشمن با همديگر حركت كنيم؛ مشروط بر اين كه هدايت 
افراد با گروه ما خواهد بود. چون همه ی گروه ما چندين ماه در اين مناطق 
مأموريت داشتيم و بهتر مي توانستم از منطقه ی آلوده خارج شويم. تعداد 
ما به 36 نفر رسيده بود. 13 نفرمان جمعي تيپ 40 سراب بودند كه به ما 

ملحق شدند. 
با قطب نما جهت را بررسي كردم و به سمت جاده خاكي گيالن  غرب 
حركت كرديم تا نزديكي هاي صبح راه رفتيم. همگي ضمن راه رفتن چرت 
مي زديم، ولي بايد ادامه مي داديم. هرچه فرصت را از دست مي داديم، دشمن 

بيشتر ما را محاصره مي كرد و امكان رهايی تقريباً غير ممكن مي شد.
ساعت 6 صبح به قرارگاه لشكر رسيديم؛ به اميد ملحق شدن به ديگر 
همرزمانمان و كسب تكليف از فرماندهي لشكر. خوشحال بوديم و تندتر قدم 
برمی داشتيم. فكر مي كرديم ديگر رنج آوارگي تمام شده و اينك خواهيم 

توانست با سازماندهي مجدد هويت خود را پيدا كنيم.
حركت  جلو  در  غافلگيرنشدن  براي  كه  پيش رو  سربازان  از  نفر  دو 
مي كردند و در فاصله ی 50 متري ما بودند، خيلي سريع از تپه ای كه ستاد 
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فرماندهي لشكر بود، باال رفتند. چند ثانيه نكشيد كه صداي رگبار اسلحه ها 
از هر سو به گوش رسيد و سفير گلوله ها خواب را از چشمان ما ربود. مات و 
مبهوت مانده بوديم. ناگهان متوجه شديم عراقي ها گروه گروه از تمام تپه ها 
سرازير مي شوند. قرارگاه لشكر نيز به دست واحدهاي هلي برن عراق افتاده 

بود و عراقي ها آن جا را مركز فرماندهي خود قرار داده بودند. 
سروصداي عراقي ها كه فرياد مي زدند و عربي حرف مي زدند، به گوش 
مي رسيد. ما سريعاً در داخل شيارها پخش شديم و تيراندازي متقابل كرديم. 
عراقي ها با خمپاره هاي هجومي خود داخل شيارها را به گلوله بستند. سه 
نفر از سربازان ما مجروح شدند. شكم يكي از آن ها به بيرون ريخت، ولي 
هنوز نمرده بود .مي گفت جيب مرا خالي كنيد. يكي از افراد جيب او را خالي 

كرد كه عبارت بود از چند نامه و آدرس.
او مي خواست بعد از شهادتش جسدش مفقوداالثر نشود و مشخصاتش 
به دست خانواده اش برسد. ما براي كاهش تلفات به باالي تپه ها رفتيم و به 
 سوي عراقي ها تيراندازي كرديم. عراقي ها ديگر نتوانستند ما را دنبال كنند. 
در روي تپه تقريباً ما مسلط شديم و از عراقي ها تلفات هم گرفتيم، ولي 
انسجام خود را از دست داده بوديم و كنترل كافي بر همديگر نداشتيم. در 

حال تيراندازي از عراقي ها دور شديم.
مقداري كه از آن منقطه دور شديم، نگران و خشمگين اين مسئله 
براي ما مشخص شد كه عراقي ها بيشتر از تصور ما پيش روي كرده اند. از 
سقوط قرارگاه لشكر بسيار ناراحت و مأيوس شديم. دانستيم كه راه دشوار و 
خطرناكي در پيش داريم. لذا تصميم گرفتيم از گروهي كه به گروه ما پيوسته 
بودند، جدا شويم. زيرا هم تلفات كمتر مي شد و هم تندتر حركت مي كرديم و 
در درگيري ها كنترلمان بهتر مي شد. آن گروه هم قبول كردند و گفتند ما هم 
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همين خيال را داشتيم، زيرا مي خواهيم از شيارهاي اطراف به سوی گيالن 
غرب برويم. در صورتي كه ما به علت اشغال گيالن غرب توسط عراقي ها 
تصميم گرفتيم راه خود را به سمت جاده ي اصلي و آسفالته ي سومار به ايوان 
تغيير دهيم و برای خروج از محاصره بيشتر تالش كنيم. بعد از خداحافظي 
با گروه تيپ 40 سراب و استراحتی كوتاه در محل، از همديگر جدا شديم و 

هر گروه به راه خود ادامه داد.



هوا ديگر كاماًل روشن بود. احتمال كشف ما توسط هلي كوپترهاي عراقي 
زياد بود. به هر سو كه نگاه مي كرديم، وسايل و تجهيزات نظامي پخش بود. 
تعداد بي شماري از خودروهاي خودي كه همگي توسط رزمندگان تارومار 
شده بودند تا سالم به دست دشمن نيفتند. مقداري مهمات جمع  كرديم و 

به راه خود ادامه داديم.
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حمله به خودروي عراقي

 در روي جاده ی خاكي با آرايش باز راه مي رفتيم. ناگهان يك خودروي 
عراقي را ديديم كه روي جاده به سوی ما می آمد. يكي از سربازان دسته ی 
شناسايی كه عرب زبان بود، روي جاده نشست؛ نشانه رفت و ما به هر سو 
كه حاال  عراقي  به خودروي  بلند  با صداي  پراكنده شديم. سرباز شجاع 

نزديك شده بود، به عربي گفت: قف؛ ايست.
يك افسر و دو نفر سرنشين و راننده بودند. آن ها فرصت عكس العمل 
پيدا نكرده بودند. در يك لحظه متوجه ما شدند. شايد خيال نمي كردند كه 

ما در محاصره ی آن ها آزادانه روي جاده راه برويم. 
با ترس و وحشت ما را نگاه می كردند. راننده سرعت خود را كم كرد تا 
در فاصله ی چند متري ما پياده شوند. سرنشينان فرياد زدند فرار كن. خودرو 
با سرعتی بسيار زياد فرار كرد. ما هم رگبار بستيم. راننده و سرنشينان در اثر 
عجله و وحشت از جاده خارج شدند و به ته دره ی بسيار عميق سمت چپ 
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سقوط كردند. خورو در ته دره منفجر شد و آتش گرفت.
در اثر تيراندازي ما، عراقي های باالي تپه ها متوجه ما شدند و به سوي ما 
تيراندازي كردند. ما هيچ تلفاتي نداديم و با سرعت از آن محل دور شديم.

آب تمام شده بود و همه مان بسيار تشنه بوديم. ضعيف شده بوديم و 
احساس مي كرديم ديدمان تار شده است. همه سراغ آب مي گرفتند، اما در 
آن مناطق آبی نبود. يك لحظه به ياد نقطه اي افتادم كه قباًل براي رزم شبانه 
و آموزش سربازان به آن جا رفته بودم. چند بركه ی كوچك داشت و احتماالً 
آب پيدا مي شد. چندان دور هم نبود. به آن سمت رفتيم. تقريباً ظهر بود كه 
رسيديم. هنوز پاي هيچ كس به آن جا نرسيده بود. آب بركه ها لجن بسته 

بود و پر بود از قورباغه ها. زالو و لجن بيشتر از آب بود.
بچه هاي تشنه خود را روي همان آب لجن انداختند و سركشيدند. 
نگاه نمي كردند كه چه مي خورند. من هم دستمالم را روي آب انداختم و 
نوشيدم؛ بسيار تلخ و زهرآگين بود، ولي چاره ای نبود. با قمقمه مقداري از 

همان آب برداشتيم و پس از استراحتی كوتاه، دوباره راه افتاديم.
يك ساعت راه پيمايی كرديم. به يك تقاطع رسيديم كه قباًل حمام 
از آن مي گذشت. به همين علت حمام را در  باريكي  صلواتي بود و رود 
آن جا ساخته بودند. فهميديم كه هم حتماً آب هست و هم اين  كه عراقي ها 
در آن جا حضور دارند و نقطه ی آماد آن ها است. برای همين از آن جا دور 

شديم. 
انبار و  بُنه ی رزمي )محل  بوديم كه  يا چهار كيلومتر دور شده  سه 
تدارك وسايل نيروها( نمايان شد. ساعت تقريباً 5 عصر بود و چيزي به 
تاريكي هوا نمانده بود. بسيار خسته بوديم. كنجكاو شديم كه آن محل را 
كاوش كنيم و ببينيم چه پيدا مي كنيم، چون بنه در دره قرار داشت و امكان 
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ماندن عراقي ها در آن جا وجود نداشت. 
بسيار آهسته و با احتياط كامل واردآن محوطه شديم. هيچ كس نبود. 
سنگرها خالي بودند، ولي بوي آزاردهنده ای همه جا پيچيده بود. به داخل 
چند سنگر نگاه كرديم. پيكرهاي شهيدان آغشته به خون و سوراخ  سوراخ 

باقي مانده بود.  بوي اجساد همه  جا پيچيده بود. 
مقداري كنسرو و آذوقه پيدا كرديم. به داخل دره رفتيم كه آب هم 
جاري بود. چند شهيد ديگر هم در آب جان باخته بودند. اين نشان می داد 
كه عراقي ها چند روز پيش به آن جا حمله كرده و به سمت گيالن غرب 

رفته اند.
هوا تاريك شده بود. ما هم ديگر توان راه  رفتن نداشتيم و احتياج به 
خواب داشتيم. همان جا مانديم. نوبتي نگهباني می داديم تا غافلگير نشويم 
و تا روشن شدن هوا از آن محل دور شويم. كنسروها را  بازكرديم و مقداري 
غذا خورديم. به حالت آماده چرت مي زديم. بسيار خسته بوديم و اعصاب 
ولي  بود،  زده  تاول  پاهامان  نمي زد.  بود. كسي حرفی  همه ضعيف شده 
احساس خوبي داشتيم از اين كه نزديك آب سالم بوديم. اميدوار به ادامه ی 

حركت بوديم. 
است.  ارزشمند  چقدر  كه  نمي دانستم  را  آب  قدر  موقع  آن  تا  من 
مي خواستيم جلو آب را بگيريم كه آب از جوي كوچك روان هدر نرود. 
می خواستيم همه ی آب را نگه داري كنيم. چون پيكر شهدای تشنه لب را 

ديده بوديم وخودمان هم تشنگی را تجربه كرده بوديم.
در پايين جاده در داخل شيار عميق كه استراحت مي كرديم، صداي 
خودروهاي سنگين عراقي ها به گوش مي رسيد كه به طرف ايران نيرو و 
تداركات ارسال مي كردند. مي دانستيم كه از ديد عراقي ها مخفي هستيم و 
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تا روشن شدن هوا خطري ما را تهديد نمي كند. در ساعات مختلف و تا پاسي 
از شب اين حركت ادامه داشت. ما نوبتي استراحت مي كرديم. هوا سرد بود. 

هر دو يا سه نفر به هم چسبيده بوديم و استراحت مي كرديم.



تقريباً 4:30 بامداد تصميم گرفتيم حركت كنيم. همه آهسته از دره 
و شيارها به باالي جاده حركت كرديم. روي جاده رسيده بوديم كه دو 
كاميون آيفاي عراق با سرعت بسيار كم كه گويا حامل نفرات است، به 
سمت ما  آمدند. يكي از تكاوران گفت: من كمي حالم بهتر شده، بگذاريد 
در اول صبح اين كاميون ها را مانند جيپ عراقي به دره بفرستيم و از عرض 
جاده متواري شويم. فكر كرديم، ديديم بهترين فرصت است. چون عراقي ها 
در حال چرت زدن، داخل كاميون ها پيش مي آمدند و ما مي توانستيم بعد از 

كشتن آن ها به سمت دره هاي اطراف فرار كنيم. همه قبول كردند. 
هركدام در جايی كمين گرفت تا كاميون ها نزديك شوند. خودروها با 
زوزه و با تحمل بار زياد و خواب آلود آهسته آهسته پيش مي آمدند. كاميون ها 
از چراغ جنگي استفاده كرده بودند تا مسير حركت آن ها براي ايراني ها 

كشف نگردد، اما خودشان هم نمي توانستند مسافت زيادي را ببينند.
به 15 متري ما كه رسيدند، همه بی هيچ تأخيري كاميون ها را به 
رگبار بستيم و نارنجك هم انداختيم. كاميون اولي درجا از كار افتاد. راننده 
و كمكي مي خواستند خود را به پايين پرت كنند كه به آن ها فرصت چنين 
كاري را نداديم. چون كاميون اولي چادر داشت بي هدف رگبار مي بستيم. 
در اين اوضاع چند نفر هم از پشت كاميون جهت پيداكردن جان پناه و اقدام 
متقابل به بيرون پريدند، اما گنگ بودند و به درستي نمي دانستند سمت 
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آتش از كجاست. اما كاميون عقبي با دستپاچگي از جاده خارج و درجا 
چپ شد و عده اي زياد از نفرات زير كاميون ماندند. دو يا سه نفر هم فرصت 

تيراندازي به ما را پيدا كردند.
صحنه اي عجيب پيش آمده بود. به علت واقع  شدن در ارتفاع بر آن ها 

مسلط بوديم؛ مانند كمين عراقي ها به ستون ما.
قبل از عكس العمل عراقي ها با هم از به سمت بيابان هاي سومار فرار 
كرديم. 2 يا 3 كيلومتر را بي امان  دويديم تا موقعيت مان براي عراقي ها كشف 
نشود. خيلی خوشحال بودم كه توانسته بوديم كاري انجام دهيم. ديگران 

هم راضي بودند.
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تهيه ي آب و آذوقه

 بعد از مدتی، چند خانه ي كاهگلي ديده شدند. با دوربين نگاه كرديم. 
سنگرهاي ايراني بودند كه در حين عقب نشيني دست نخورده باقي مانده 
بودند و به علت واقع شدن در وسط منطقه ی دور از جاده، از دسترس عراقي ها 
خارج بودند. يا اين كه فعاًل عراقي ها به سمت ايران حركت مي كردند و شايد 

بعداً به آن جا پا مي گذاشتند.
تصميم گرفتيم به داخل سنگرها سر بزنيم و ببينيم كدام واحد است 
و چيزي براي استفاده پيدا مي شود يا نه. با گذاشتن مراقب به اطراف و با 
احتياط كامل نفربه نفر وارد محوطه شديم. هيچ جنبنده اي پيدا نمي شد. 
مانند يك روستای خالي از سكنه بود. وقتی وارد سنگرها شديم و مدارك 
و اسناد به جا مانده را بررسي كرديم، ديديم بُنه ی احتياط گردان 158 
چترباز تيپ 55 هوابرد است. همه چيز در سنگرها پيدا مي شد؛ آب و نان و 
كنسرو. انبارها را باز كرديم پر از برنج و قند و چاي و مواد غذايي بود. بسيار 
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خوشحال شديم، چون مي توانستيم با اين غذاها قواي خود را بازيابيم و بهتر 
ادامه ی مسير بدهيم. چند سنگر پر از اسلحه و مهمات بود. مقداري مهمات 

و اسلحه ی يوزي و كالش و نارنجك برداشتيم. 
بچه ها راديويی را پيدا كردند. اخبار، عيد قربان را خبر مي داد. می گفت: 
رزمندگان اسالم جلوی پيش روي عراقي ها را گرفته اند و كم كم آن ها را به 

سوی مرزهاي بين المللي عقب مي رانند.
جاي تعجب بود! پس چرا خبري از ايراني ها نبود؟ چرا حتي يك جنگنده ی 
ايراني در آسمان ديده نمی شد؟ با وجود اعالم راديو هنوز دشمن در سومار و 

در خاك ما به سر مي برد.
مسئله پيچيده شده بود. بچه ها مقداري آب و آذوقه جمع  كردند تا 
سريعاً از آن محل دور شويم. احتمال وارد شدن عراقي ها براي پاك سازی 

بسيار بود و مصلحت نبود بمانيم. 
ما هيچ خودرويی در واحد نديديم تا با آن ادامه ی مسير دهيم. يكي از 
اشتباه هاي رزمندگان اين بود كه آن محل را منهدم نكرده بودند. با دوستان 
به دست  را سالم  نظامي  امكانات  و آن همه  آن مكان  تا  مشورت كرديم 
دشمن نسپاريم. آن ها هم قبول كردند، زيرا حيف بود اين همه بيت المال 
مردم به دست عراقي ها بيفتد و از آن ها براي از بين بردن نيروهاي ما استفاده 
كنند. بايد با مواد منفجره و مين ها و گلوله هاي اجتماعي گردان 158 هوابرد 

را منهدم می كرديم.
برداشتيم و در مدتی كوتاه در  اسلحه خانه  از  مقدار زيادی تي ان تي 
سنگرهاي مهم و انبارها و جنگ افزارخانه ها و ستاد فرماندهي كار گذاشتيم. 
بعضي از سنگرها را هم تله كرديم تا هنگام ورود عراقي ها منفجر شوند. سيم 
ماشين انفجار را تا جای مناسبی كشيديم و با فشاردادن آن تمام سنگرها و 
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همه ی ادوات به هوا برخاست. 
آتش سوزي بزرگي راه افتاد. ما سريعاً از محل دور مي شديم كه ناگهان 
يك هلي كوپتر عراقي ظاهر شد. احتماالً براي كاوش محل و جوياشدن علت 
انفجار آمده بود. يك هلي كوپتر هجومي سبزرنگ بود. پراكنده شديم، اما 
آن ها ما را ديده بودند وتشخيص داده بودند كه ايراني هستيم. از هوا ما را 
به رگبار بستند. ما به هر سو فرار مي كرديم، ولي هلي كوپتر دست بردار نبود 
و عرصه را بر ما تنگ كرده بود. يك تير به كمر سربازی به نام سعيد عرب 

خورد و او درجا شهيد شد.
با داد و فرياد به همديگر حالي كرديم كه تيراندازي كنيم. ما هم بي امان 
جهت خالصي از وضع موجود تيراندازي مي كرديم. هلي كوپتر جهت در 
امان ماندن از تيرهاي سرگردان ما باال كشيد و در ارتفاع بسيار باال پرواز  كرد 
و ما را دنبال  نمود. يكي از كادري ها به نام عزيزي گفت هلي كوپتر حتماً 
محل ما را به واحدهاي زميني خبر خواهد داد تا ما را درآن جا دستگير كنند 
يا بكشند و براي همين است كه ما را دنبال مي كند. پس به شيارها فرار 
كنيم تا در امان باشيم. فكر جالبي بود. همه در شيارها پراكنده شديم. ما 
يك شانس خوبي داشتيم  كه تا تاريكي هوا چيزي نمانده بود و  ما از ديد 

خلبان هلي كوپتر و نفرات زميني تا حدودي مصون می مانديم.
همه خسته شده بوديم و در مورد شهادت سرباز سعيد عرب اشك در 
چشمانمان حلقه بسته بود. او سربازي شجاع بود و زحمات زيادي را متحمل 
شده بود. هركس جايي دراز كشيده بود تا هوا كاماًل تاريك گردد. همه جاي 
بدنمان پوشيده از خار و خاشاك بود. زانوها و ساعد دست هاي بعضي ها 
در اثر غلت خوردن ها و حركات رزمي زخم شده بود. نفس نفس مي زديم و 

منتظر تاريكی هوا بوديم تا تغيير مكان دهيم.
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چند دقيقه نشدكه هلي كوپتر از محل دور شد. ما هم بالفاصله حركت 
كرديم. اين بار حركتمان بسيار تند بود تا هم تأخير را جبران كنيم و هم 
مورد تعقيب واقع نشويم. راديو را باز كرده بودم. خبر قابل توجهي نداشت. 
فقط مارش نظامي مي زد. با اين  وجود روحيه ی بچه ها باال مي رفت. من و 
ديگر كاركنان كادر از سربازان دل جويی و تشكر كرديم و نويد پيروزي و 

بازگشت به يگان هامان را داديم. 
روز بسيار سخت و در عين حال موفقيت آميزی بود و راضي بوديم. 
به خصوص كه غذا و آب و وسايل ديگر پيدا كرده بوديم وآذوقه ی كوله پشتي ها 

ما را چند روزي زنده نگه مي داشتند.
جاده  دورتراز  مناطق  به  كمين افتادن  به  ترس  از  دشمن  نيروهای 
سركشي نمي كردند. آن ها مي دانستند كه هنوز ايراني ها در منطقه هستند. 
ما آن شب راه پيمايي كرديم و عجله داشتيم كه به يك محل مناسب تغيير 
مكان دهيم. شايد تا آن لحظه در بيابان هاي اطراف افرادي مانند ما زنده 
مانده بودند و در جست وجوي ايراني ها و خروج از محاصره ی دشمن تالش 

مي كردند.  
نقشه ی همگي ما اين بود كه خود را به جاده ی آسفالت سومار ايوان 
برسانيم. چون راه مواصالتي مهمي بود و حتماً تردد نيروها در آن جريان 
داشت. در اين راه ما مي توانستيم بهتر موقعيت نيروها را بشناسيم و از 
وضعيت منطقه آگاه شويم. اين كار داليل زيادی داشت؛ حتماً شهر سومار 
به علت حساسيتش از نظر رزمندگان دور نمانده بود و حتماً نيروهاي ايراني 
جهت پس گيري به آن جا سر مي زدند. دوم اين كه امكان جنگ چريكي و 
كم شدن تلفات ما در اثر موانع طبيعي و مصنوعي بسيار بود. سوم اين كه 
نخلستان و رودخانه در شهر سومار وجود داشت. چهارم اين كه به علت 
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پيش روي دشمن در داخل خاك ايران، مواضع دشمن خالي مانده بود و تا 
حدي امنيت وجود داشت.  

با اين تصورات ما تا نزديكي هاي سحر حركت كرديم. كوه و دره تمامي 
نداشت. انگار مسافت طوالني تر شده بود. هيچ كس صحبت نمي كرد. فقط 
حواس ها به اطراف بود تا غافلگير نشويم. تنها صداي پاها بود و برخورد با 

سنگ  و خاشاك. 
ساعت 5 بامداد در محلي مناسب ايستاديم و كمی استراحت كرديم. 
مقداري هم غذا خورديم. هيچ جنبنده ای در منطقه نبود. انگار هنوز پاي 
اثر جنگ چندين  در  بود، چون  بود. چنين هم  نرسيده  به آن جا  انسان 
سال پاي كسي به بيابان هاي خارج از جاده نرسيده بود. اگر قباًل ترددی 
بوده، حتماً عشاير بودند. روحيه ها باال رفته بود. همه ميل داشتند فقط آب 
بنوشند. عالقه ی چنداني به مواد غذايي نداشتند. تمام نگراني ما از وضعيت 
ديگر رزمندگان و يگان ها بود و اين كه دشمن چگونه و چه اندازه در خاك 

ايران پيش روي نموده است.
همه تجهيزاتشان را جمع وجور كردند و با احتياط كامل حركت كرديم. 
بود كه در كنار جاده چند دستگاه خودرو  هوا هنوز كاماًل روشن نشده 
توجه ما را جلب كرد. با تأمين كامل جلو رفتيم. خودروهاي سپاه پاسداران 
بودند كه آن ها هم از بيم به غنيمت رفتن هركدام به شكلي از كار انداخته 

بودندشان. 
يكي از بچه ها از پياده روي شكايت كرد و گفت: دو خودروي جيپ 
را آماده حركت كنيم و تا حد امكان از خودرو استفاده كنيم؛ هم خسته 
نمي شويم و هم سرعت حركتمان تند مي شود. فكر خوبي بود. يك جيپ 
از  بعضي  و  باطري  آماده كرديم.  با كمك هم  بود،  را كه يك طرفه چپ 
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وسايل جيپ ديگر را هم كه برداشته بودند، از ديگر خودروها تأمين كرديم. 
هوا ديگر كاماًل روشن شده بود. سوار جيپ ها شديم و با سرعت به سمت 

سه راهي جاده ی سومار حركت كرديم.
هرچه  جلو مي رفتيم، خبري از عراقي ها نبود و اين در حركت ما تأثير 
زيادي داشت. اندوه و بغض همه را فراگرفته بود، ولي كسي حرفی نمي زد. 
بعد از طي مسافتي يك دستگاه كاميون واژگون عراقي توجه ما را جلب 
كرد. نزديكش كه رسيديم، ديديم عراقي ها در اثر درگيري با رگبار گلوله ی 
رزمندگان ما كشته شده اند و اجسادشان باقي مانده است. پيدا بود كه اين 

اتفاق چند روز پيش افتاده است.
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گرفتن اسير 

از ارتفاعي گذشتيم. ديديم يك پل را با تي ان تي منفجر كرده  بودند 
و امكان عبور از آن محل يا از كناره ها وجود نداشت.  ناچار مجبور شديم 
جيپ ها را به دره ُهل دهيم و دوباره مسير را پياده ادامه دهيم. مقداري از 
راه را آمده بوديم كه جاده ی آسفالته ی سومار به ايالم نمايان شد. از كنار 
جاده رودي مي گذشت و ما تقريباً در امتداد بيمارستان صحرايي ارتش و 
سه راهي كاشي پور قرار داشتيم. ديديم دو نفر عراقي در كنار رود سرگرم 
شستن دست و صورت هستند، يك نفر هم پشت تيربار و به سمت ديگر 

نشسته است. مأموريت آن ها بستن جاده ی فرعي بود كه ما مي آمديم.
سريعاً هركدام به سويی پخش شديم تا از ديد عراقي ها پنهان بمانيم. 
بايد از اين جاده عبور مي كرديم و چاره ي ديگری نداشتيم. ديگر عراقي ها 
هم تقريباً در فاصله ای قابل توجه داخل كاميون ها و روموك هاي كششي در 

حال استراحت بودند.
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به  عراقي ها  براي  حيله اي  گرفتيم  تصميم  و  كرديم  مشورت  هم  با 
با  از سربازها و يك درجه دارمان را  نفر  كار بنديم. قرار گذاشتيم كه دو 
اسلحه ی خالی از روي جاده عبور كنند تا عراقي ها آن ها را ببينند و در حين 
دستگيري دوستانمان ما از مواضع خود به آن ها حمله كنيم. براي مسلط 
 شدن بر عراقي ها آهسته و دور از چشم آن ها جلو رفتيم و در محل هاي 
داراي ديد و تير مناسب موضع گرفتيم. آن گاه به دوستانمان اشاره كرديم 

كه حركت كنند. 
اين دوستان شجاع ايثار نموده بودند، چون احتمال داشت عراقي ها 
آن ها را دستگير نكنند و ترجيح بدهند كه با  تيربار بزنندشان. با اين وجود، 

همرزمان ما جان خود را براي رهايي ديگران فدا مي كردند.
آن ها با سروصدا به پايين جاده حركت  كردند تا عراقي ها را متوجه خود 
كنند. چنين هم شد. تيربارچي عراقی قبل از همه متوجه موضوع شد و 
با صداي بلند داد  زد: ايراني ايراني. دو عراقي كنار رود هم متوجه شدند. 
دوستان ما وانمود كردند  كه ناگهاني عراقي ها را ديده اند، دست هاشان را 
باال بردند و امان امان گفتند. هر سه عراقي به سمت دوستان ما دويدند و 
تنها يكي اسلحه همراه آورد. به چند قدمي آن ها كه رسيدند، با صداي بلند 
فرياد زدند: قف؛ ايست و با اشاره فرمان دادند كه اسلحه هارا دور بيندازند و 

بنشينند. 
دوستان ما دستور آن ها را اجرا كردند. اين در حالي بود كه با ما چند 
قدم فاصله داشتند. عراقي ها برای گرفتن غنيمت به سوي دوستان ما دويدند. 
هنوز به آن ها نرسيده بودند كه ما با رگبارهاي كوتاه و متوالي خود دو نفر 
از آن ها را از پاي درآورديم. عراقي سوم مات و مبهوت در وسط جاده افتاد. 
همه ی اين كارها در چند ثانيه اتفاق افتاد. دوستان ما سريع آن عراقي را 
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دستگير كردند. 
در اثر تيراندازي، ديگر عراقي ها كه با فاصله اي از ما در آن سمت جاده 
استراحت مي كردند، متوجه ما شدند و از دور و بی هدف ما را به رگبار 
بستند. ما هم سريع به اتفاق عراقي به عقب برگشتيم. عراقي ها با سروصدا 
فرياد مي زدند و مي خواستند ما را در جاده ی خاكي تعقيب كنند، اما ما در 
سربااليی جاده قرار داشتيم و مسلط به آن ها بوديم. ديگر جرأت نكردند ما 

را دنبال كنند. 
خوشحال بوديم كه جلوي چشم عراقي ها يكيشان را اسير كرديم و با 
خود برديم و دو نفر را به هالكت رسانديم. خوشحال بوديم نقشه مان كارساز 
بود و اين كه تلفاتي نداشتيم. از سمت راست جاده به ارتفاعات مجاور به 

سمت سومار تغيير محل داديم و از ديد عراقي ها دور شديم.



عراقي را با بند پوتين بستيم. سن زيادي نداشت، ولی ظاهرش زيبا و 
آراسته بود. از ديدن كشته ها مي لرزيد. زبانش بند آمده بود و گريه مي كرد. 
در حال حركت، سرباز عرب زبان ما به او فهماند كه سريع حركت كند و از 
ما نترسد. به محل مناسبي كه رسيديم، جيب هايش را گشتيم و مداركش 
را برداشتيم. مشخصات ديگر عراقي ها را پرسيديم. او خود را »حسن عديل 
رحمان« معرفي كرد و گفت: شيعه و اهل روستايي از توابع كاظمين است. دو 
فرزند دارد. هفت سال است كه خدمت می كند و جمعي تيپ 455 مكانيزه 
است. بعثي ها او را مجبوری به جنگ آوردند و اگر نمي آمد، بستگانش را 
مي كشتند. يگان او در حال پيش روي به سمت ايالم است و نيروهاي عراقي 
تا نزديكي سه راهي ايوان رسيده اند. می گفت عراق به پيروزي بزرگي دست 
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يافته است. ما همگي ناراحت شديم و فهميديم كه در وسط عراقي ها قرار 
گرفته ايم و فاصله مان با نيروهايمان بسيار زياد است. بايد از نيروي كمكي 

قطع اميد می كرديم.
با دوستان مشورت كرديم كه چه كنيم. هركس نظري داشت. آخر 
تصميم گرفتيم راه را ادامه  دهيم. قرار شد در صورت برخورد با عراقی ها، تا 

آخرين نفس درگيري را ادامه دهيم.
با سرباز اسير عراقي با مهرباني رفتار مي كرديم. آب و غذا به او می داديم 
و به او فهمانديم كه صدام نقض كننده ی آتش بس بوده و باعث آوارگي و 
بي خانماني هزاران تن و كشته شدن بهترين جوانان شده و دست آخر هم 
شكست خواهد خورد، چون ملت ايران مردمي متعصب به دين و خاك 
و ناموس خود هستند و هرگز ننگ چيره شدن عراق بر ايران را نخواهند 

پذيرفت.
اسير عراقي گفت: ما به كمك مجاهدين )منافقين خلق( وارد خاك 
ايران شده ايم و در هر واحد رزمي عراق تعدادي منافق وجود دارند كه در 

گمراه كردن ايرانی ها و تبليغات كمك بزرگي به عراقي ها نموده اند.
اكثر نيروهاي عراقي از شهر سومار خارج شده بودند و به سمت داخل 
ايران رفته بودند. با اين توصيف كار ما مشكل مي شد. ما بايد آمادگيمان را 

كاماًل حفظ می كرديم تا غافلگير نشويم و فريب دشمن را نخوريم.
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جنايت فجيع

در فاصله ی 150 متري دو نفر با لباس خاكي نظر مرا جلب كردند. يكي 
نشسته بود و ديگري كف جاده خوابيده بود. با دوربين نگاه كردم، ديدم 
ايراني هستند و لباس بسيجي به تن دارند. آن كه خوابيده بود، مجروح بود 

و ديگري هم انگار توان حركت نداشت. 
پس از طي چند كيلومتر در امتداد جاده به پشت ارتفاعي رسيديم 
كه بسيار به جاده ی آسفالته نزديك بود. پيش از هر اقدامي ديديم كه يك 
ستون نفربر عراقي روي جاده به آن ها نزديك مي شوند. دو نفر مسلح سوار 
بر موتور سيكلت جلودار بودند و مابقي زره پوش بودند و به  سوی سه راهی 

ايالم ايوان می رفتند.
بسيجي ها بی اسلحه و مهمات بودند. به محض ديدن ستون موتوری 
عراقي ها تقاضاي كمك كردند، اما موتورسوارها كه نقش جلوداری ستون 
را به عهده داشتند، تا فهميدند آنان ايراني هستند، با رگباری آن ها را به 
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شهادت رساندند و پيكرشان را وسط جاده رها كردند. زره پوش هاي پشت 
َسري بی هيچ رحم و انسانيتی با چرخ هاي شني دار خود از روي ايشان 

عبور كردند. 
خيلي ناراحت شديم. حتي اسير عراقي هم از ديدن اين صحنه بسيار 
ناراحت شد. به ما اثبات شد كه نتيجه ی تسليم مرگ حتمي است و همين 

عزم ما را در ادامه ی راهمان استوارتر كرد. 
يكي از سربازان گفت: بگذاريد نزديك شوند تا ما از اين نقطه چند 
رگبار به آن ها بزنيم؛ با توجه به اين كه جای ما بر عراقی ها مشرف بود، همه 
قبول كردند كه درگير شويم؛ الاقل چند بعثی را به هالكت می رسانديم و 

بعد هم به تپه های اطراف می گريختيم.
همه خشاب ها را كنار خود گذاشتيم و به حالت درازكش درآمديم. 
شود.  نزديك تر  هرچه  عراقی ها  ستون  توجه،  بی جلب  كه  داديم  اجازه 
موتورسوارهاي پيش رو عراقي نزديك ما رسيدند. از باالي و از هر سو چند 
رگبار كوتاه، ولي مؤثر بستيم. هر دو موتورسواركشته شدند و به سويی 

افتادند. 
سرنشينان زره پوش ها متوجه ما شدند و روي جاده به سمت ما موضع 
گرفتند و تيراندازي كردند. حتي دو دستگاه نفربر پي ام پي عراقي جهت 
تعقيب ما به  طرف تپه روانه شدند، اما شيب تپه تند بود و تا نيمه ی راه 
از زره پوش ها خارج و هركدام در سويی سنگر  نيروهاشان  ندادند،  ادامه 
گرفتند و مشغول دفاع شدند. همه ی ستون، زمين گير شده بودند. از هر 
سو به سمت ما تيراندازي مي كردند. حجم آتش عراقي ها بسيار زياد بود. 

جاده ی آسفالته ی سومار بسته شد. تمام خودروهاي عراقي هركدام به 
سمتي هدايت شدند.گروه هاي پياده ی عراقي از خودروها پياده شدند و به 
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سمت ما حمله كردند. درگيري سختي شد. آتش ما كم بود، ولی به علت 
داشتن ديد بهتر به خوبی از عراقی ها تلفات می گرفتيم.

عراقي ها با خمپاره هاي كوچك ما را هدف گرفتند. يكي از سربازان به 
نام سجاد نوري اهل مازندران از ناحيه ی كتف تير خورد و يكي از سربازان 
ديگر هم در حين جاخالي  دادن ليز خورد و سرش شكافت. ما لحظه ا ي از 

اسير عراقي غافل نمي شديم تا نتواند فرار كند.
از  قبل  بود.  برتر  آتششان  و  داشتند  اجتماعی  سالح های  عراقی ها 
تپه ها  به  را ترك كرديم و  پياده ی عراقی  سريع محل  نيروهاي  رسيدن 

گريختيم.
درگيري هاي كوتاه اساس كار واحدهاي تكاور بود و با قدرت بدني و 
با تجربه ی آموزش هاي كوهستاني كار چندان دشواري نبود. با اين روش 
دشمن را آزار می داديم و ضربات كوتاه و مؤثر و گيج كننده ای وارد مي كرديم. 
از دور مي ديديم كه عراقي ها بي هدف به  سوي ما تيراندازي مي كردند و به 
علت شكل فيزيكی بسيار خطرناك منطقه تعقيب را رها كردند. چون در 

ادامه ی اين كار تلفات آن ها در شيارها و دامنه ها بسيار مي شد.
سرباز تيرخورده ی ما بسيار درد مي كشيد و خون زيادي از او رفته بود. 
با چند تكه پارچه خون او را بند آورديم. خوشبختانه تير خارج شده بود. 
دست و صورت خود را آب زديم و استراحت كوتاهي كرديم. سرباز عراقي 
مات و مبهوت و با ترس ما را نگاه مي كرد. شايد فكر مي كرد چرا اين ها 

مقاومت مي كنند. شايد هم به شجاعت سربازان ما غبطه مي خورد.
خودت  نداريم.  كاري  تو  با  ما  نباش،  نگران  گفتيم  عراقي  اسير  به 
جنايات سربازانتان را ديدی. لذا تو بايد هر چه مي داني به ما بگويی، چون 

در صورت به دام  افتادن ما كشته  شدن او هم حتمي خواهد بود.
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اسلحه و مهمات ما به علت گستردگی عمليات تقريباً در منطقه پخش 
شده بود. هر چند وقت به جايی می رسيديم كه روی زمين پاشيده شده 
بود. اين امكان برای ما پيش آمده بود كه بعد از درگيری های كوتاه نگرانی 
مهمات نداشته باشيم و برای رويارويی احتمالی بعدی تجهيز می شديم. 
حركت  دره ها  و  تپه ها  ميان  از  اصلی  جاده ی  امتداد  در  آهسته آهسته 

می كرديم تا خودمان را به يگان های خودی برسانيم.
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ستون زرهي منافقين

بعد از طی راه نسبتاً طوالنی از باالي ارتفاعات مشرف به جاده با دوربين 
نگاه كرديم. يك ستون زرهي بزرگ در حال حركت به سمت دره ی چهارزبر 
ايران بود. همه شان پرچم ايران را بر روي خودروها نصب كرده بودند. با كمي 
دقت متوجه شديم كه منافقين خلق هستند كه براي عمليات و حمله به 

شهرهاي ايران حركت مي كنند. 
اكثر نفرات آن ها زن بودند. تمام زره پوش ها مدرن بودند. نيروهاشان 
صحنه ی  داشتند.  گوشي دار  كاله آهني هاي  و  گلوله  ضد  لباس هاي  هم 
عجيبي بود؛ جوانان فريب خورده ی هم وطن مان در كنار عراقي هاي متجاوز 
به خاك خودشان حمله می كردند و در حال خيانت به كشورشان گستاخانه 
فرياد شادی می كشيدند. از اين  كه هموطنانان با گلوله های سربی دشمنان 

قسم خورده شان سوراخ  سوراخ می شدند، احساس غرور می كردند.
بود؟ جايگاه  والدين شهدا چه  به  بود؟ جواب آن ها  اين چه منطقي 
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آن ها در ميان مردم چه خواهد بود؟ چگونه آن ها سنگ وطن را بر سينه 
می زدند، در حالی  كه خودشان كشورشان را به آتش و خون می كشيدند؟ 
البته خيانت منافقين در جبهه های جنگ چيز تازه اي نبود. آن ها با نفوذ 
به يگان هاي رزمي در منطقه ی جنوب، مواضع ايران را به عراقي ها تحويل 

دادند و تعداد بي شماري را به خاك و خون كشيدند.
ما از هر نقطه اي كه مي خواستيم وارد جاده ی سومار شويم، با نيروهاي 
و  تردد  راه  تنها  مواصالتی  جاده ی  اين  چون  مي شديم.  مواجه  عراقي 
نزديك ترين راه به كرمانشاه بود. به علت ازدياد تردد عراقي ها مجبور به 
پناه بردن به دامنه ی ارتفاعات كنار جاده جهت مقابله با خطرات احتمالی و 

برخوردهای ناگهانی مي شديم. 
با توجه به اين كه مجروح داشتيم و مسير حركت ما مسدود بود، تصميم 
گرفتيم در يك غار سنگي استراحت كنيم و شب را همان جا بمانيم تا به 
خواست خدا صبح زود حركت كنيم. نوبتي چند نفر نگهباني مي داديم و 

چند نفر استراحت مي كردند. 
آن جا به دوستان همرزمم گفتم فعاًل وضعيت اين گونه شده است. حتماً 
نبايد مأيوس  اجانب دارند و  با  برای مقابله  فرماندهان نظامی طرح هايی 
شويم. ترفندهای نظامی گری بسيار پيچيده و مبهم است و سكوت نيروهای 
خودی بی دليل نيست. عراقی ها هم جرأت و توان آن را نخواهند داشت كه 
وارد ايران شوند. اگر نيروی نظامی هم نداشته باشيم، مطمئن باشيد كه 
ملت ما  دست خالی، پدر عراقی ها را درخواهند آورد. با اين اوصاف جای 
نگرانی نيست و مملكت بی صاحب هم نيست. اگر كسي نمي خواهد ادامه ی 
مسير دهد، مي تواند به عقب برگردد. صددرصد نيروهاي ايراني امروز يا فردا 

آن ها را پيدا خواهند كرد. ما اجباري در كار نداريم. 
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بعد از مدتي سكوت، به اتفاق گفتند ما تا آخر با هم هستيم و امنيت در 
همين جا است. ما با هم شروع كرديم و با هم تمامش خواهيم كرد. يا كشته 

مي شويم يا به نيروهامان ملحق مي شويم.
شانس ما اين بود كه با سربازانی جسور و مقاوم همراه بوديم. آن ها با 
چشم خود جنايات عراقي ها را ديده بودند و هركدامشان خاطره ی شهادت 
عزيزاني از دوستان و هم قطارانشان را در سينه داشتند و بار سنگين نبردهای 

مختلفی را تجربه كرده بودند.
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عيد قربان در سومار 

سحرگاه گوينده ی  راديو خبر عيد سعيد قربان را اعالم كرد. روز بزرگي 
بود. سرنوشت ما هم در همين روز رقم  خورد. عيد را به همديگر تبريك 
گفتيم. دوستان نماز صبح را انفرادي اقامه كردند. مقداري نان خشك و 
كنسرو خورديم و حركت كرديم. در ارتفاعات كنار جاده حركت مي كرديم. 
گاهي عراقي ها ما را مي ديدند. فرياد مي زدند و ما را نشان مي دادند. گاهي 
مي گفتند تسليم شويد و گاهي هم به سوی ما تيراندازي مي كردند. آن ها 
نمي خواستند ما را تعقيب كنند، بلكه سعي داشتند به داخل خاك ايران 

حركت كنند و فرصت را از دست ندهند.
از دور درختان شهر سومار ديده شدند. گردوخاك شهر از دور نمايان 
بود، تردد زره پوش ها و خودروها و جابه جايي عراقي ها حسابی شهر را شلوغ 

كرده بود. 
كناره ي رودخانه ی شهر سومار مملو از درختچه ها و نخل ها و علف هاي 
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تير عراقي ها  و  از ديد  پناه گرفتن  برای  بود؛ جاي بسيار مناسبی  پاكوتاه 
بود. جاده ی آسفالته از كنار آن رودخانه ی پر از آب تا نزديكي ايوان ادامه 

داشت.
نزديك هاي ظهر به دروازه ی شهر رسيديم. عراقي ها در حال پيش روي 
بودند. كاميون ها و تريلرها در حال تداركات بودند. شهر بسيار شلوغ بود و 

رفت و آمد بسيار. 
ما هم با استفاده از شلوغي منطقه از كنار درختچه های اطراف رودخانه ی 
سومار با اختفا و پوشش گياهي به سمت مركز شهر حركت كرديم. خيلي 
احتياط مي كرديم كه ديده نشويم. خود را به جنگل رسانديم تا وضعيت را با 
چشم خود ببينيم. هركدام به   سويی پخش شديم و به اطراف پدافند كرديم 

تا غافلگير نشويم. خوشبختانه تا آن لحظه كسي ما را نديده بود. 
همه خسته بوديم. روي علف زارها دراز كشيديم و از البه الي بوته ها 
اطراف را مي پاييديم. گروه مهندسي عراق سرگرم نصب يك پل شناور بر 
روي رودخانه بودند و سروصداي زيادي مي كردند. سرباز مجروح ما بسيار 
درد مي كشيد. او ديگر تحمل راه رفتن نداشت و مي گفت مرا رها كنيد و 

برويد. ما هم بي توجه به حرف هايش نوبتي او را جابه جا مي كرديم.
در گوشه ی ورودي شهر و در 50 يا 60 متري عراقي ها داخل بوته زارها 
پنهان بوديم. حدوداً يك ساعت نمي شد كه چندين خودروي مجاهدين 
خلق وارد سومار شده بودند. آن ها براي استراحت و شستن دست و صورت 
كنار رودخانه پياده شدند. لباس هاي جديد و ضدگلوله و سالح هاي مدرني 
شوخي  هم  با  بودند.  مخلوط  هم  با  پسر  و  دختر  و  مرد  و  زن  داشتند. 
مي كردند و مي خنديدند. منافقين از عراقي ها بيشتر نظر ما را جلب كردند، 

زيرا مي خواستيم چهره ی واقعي اين خائن ها را از نزديك ببينيم.
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مزدور  بعثي هاي  اين  حالي كه  در  مي كردند  خوش وبش  عراقي ها  با 
فرزندان ايران را به خاك  و خون كشيده بودند. همه از منافقين تنفر داشتند 
و حتي مي گفتند عراقي ها به منافقين شرف دارند، چون وطن فروش نبودند 

و برای منافع خودشان می جنگيدند. 
كنجكاوي و سرك كشيدن هاي متوالي ما توجه منافقين را جلب كرد. 
آن ها محل ما را به همديگر نشان  دادند و براي اطمينان با زبان عربي ما را 
صدا كردند. وقتی ديدند جواب نداديم، يقين كردند كه ما ايراني هستيم. 
با داد و فرياد هر كدام اسلحه ی خود را برداشته و به سمت ما به صورت 
هجومي حمله ور شدند. تا ما را دستگير كنند، عراقي ها هم متوجه موضوع 

شده بودند. در يك لحظه همه به  سوي ما آمدند.
ديگر امكان بازگشت نداشتيم. زيرا از هر طرف ديده می شديم و هدف 
واقع مي شديم. همه به اندازه ی كافي مهمات از منطقه جمع آوري كرده 

بوديم و بيشتر از هر چيز به مهمات بها مي داديم. 
هركدام در كنار درختان نخل سنگر گرفتيم و يك آرايش دايره اي 
گرفتيم تا دفاع كنيم. منافقين و عراقي ها استعداد ما را نمي دانستند و فكر 
مي كردند دو يا سه نفر هستيم. از ترس پنهان شده بوديم و آن ها سعي 
داشتند خود را به ما برسانند. آن ها به ده قدمي ما رسيده بودند كه رگبار 
يكي از سربازان ما در اولين لحظه دو نفر از منافقين را به درك واصل كرد. 
ما هم به از هر سو تيراندازي كرديم. تعداد تلفات منافقين بيشتر شد. آن ها 
هم به سوي ما آتش گشودند. ما سنگرگيري كرده بوديم و موضع بهتري 
داشتيم. عراقي ها هم به كمك منافقين آمدند. درگيري خونين آغاز شد. 
نخلستان سومار تبديل به جهنمي واقعي شده بود. تقريباً تمام نيروهاي 

دشمن با ما درگير بودند.
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كنند.  صرفه جويی  مهمات  مصرف  در  كه  كردم  اشاره  همرزمان  به 
دشمِن قسم خورده، تصميم داشت ما را از بين  ببرد. دود و بوي گلوله همه  
جا پيچيده بود. ما سرسختانه  مقاومت می كرديم و دشمن عجول را شكار 
مي كرديم. صداي آژير آمبوالنس هاي عراقي ها بلند شده بود و خبر از تلفات 

زياد آن ها مي داد. منافقين با بلندگو اعالم مي كردند: 
»ما هم وطنان شما هستيم؛ تسليم شويد. ما نمي گذاريم عراقي ها به 
شما صدمه بزنند. شما برادران ما هستيد. جنگ تمام شده و ارتش پيروز 
مجاهدين خلق، شهرهاي ايران را يكي پس از ديگري فتح مي كند. به جواني 

خود رحم كنيد. تسليم شويد. اسلحه هاي خود را دور بريزيد.«
آن ها با اين سخنان فريبنده مي خواستند ما را تحويل عراقي ها بدهند. 
ما جواب نمي داديم و هركدام كه نزديك مي شد، با تير از پاي در مي آورديم. 
زياد حفظ مي كرد.  تير  و  از ديد  را  ما  و  آن  محل پوشش خوبي داشت 
سروصداي عربي در همه ي نخلستان پيچيده بود و صحنه هاي ترسناكی 
به  وجود آورده بود. عراقي ها و منافقين تصميم گرفتند با خمپاره اندازهاي برد 
كوتاه خود ما را از مواضعمان بيرون بياورند. شليك خمپاره ها و آرپي جي 7 
از هر سو باريدن گرفت. اسير عراقي، مات و مبهوت در گوشه ا ی زمين گير 
شده بود و از ترس كشته شدن بال بال مي زد. سعي مي  كرد در كنج درختان 

جان پناه بگيرد.
عرصه را بر ما تنگ كردند. دو نفر از دوستان ما از ناحيه ی پا سخت 
مجروح شدند. ما هم بي  امان تيراندازي مي كرديم و از منافقين و عراقي  ها 
ديگر  تقريباً  مي كرد.  اصابت  همه جا  به  تركش  و  تير  مي  گرفتيم.  تلفات 
صداي همديگر را نمي شنيديم و در اثر گرد و خاك و دود يكديگر را هم 

نمي ديديم.
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سرمان را نمي توانستيم باال بگيريم. باران گلوله مي باريد و نمي توانستيم 
تغيير محل دهيم. مي دانستيم مرگمان حتمي است و اگر دستگير شويم، 
بي اختيار  لذا  كشت.  خواهد  را  ما  كشته شدگان  انتقام  عوض  در  دشمن 
مي خواستيم از تعداد دشمنان كم  كنيم. اما ديگر روز آخر مقاومت فرارسيده 
بود. مهمات نيز تمام مي شد. ما به محاصره ی كامل دشمن افتاده بوديم. هر 

لحظه حلقه ی محاصره تنگ تر مي شد. 
دشمن جای ما را آماج تفنگ ضد بتن و ضد تانك 107 قرار داد. موج 
انفجار همه  چيز را به   سويي پرتاپ مي كرد. سرباز جواد ليالي، اهل كرمان در 
دم شهيد شد. انفجار يكي از درجه داران به نام يوسف جمالي را موجي نمود. 
او بي اختيار شروع كرد به دويدن كه نا گاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 
پيكرش ميان ما منافقان ماند. كتف راست من هم تركش خمپاره خورد. 
بازو و دستم مي سوخت و ديگر نمی توانستم تيراندازي كنم. مطمئن بوديم 
كه هدف دشمن كشتن ما است. انگار تمام جنگ برای آن ها در همان محل 

كوچك خالصه شده بود.
تا آن جا  ما هركدام  را شخم مي زدند.  خمپاره ها وجب به وجب زمين 
زمين  بريدگي هاي  و  شيارها  كوچك ترين  به  را  خود  داشت،  امكان  كه 
مي چسبانديم. بيش از هشت نفر ما سالم نمانده بوديم. خشاب بعضي مان 
هم خالي بود و انتظار درگيري و جنگ تن  به تن را مي كشيديم. عراقي ها و 
منافقين بعداً گفتند كه تلفاتشان تا آن هنگام 23 نفر بوده و ما عيد قربان 

را با نبردي خونين و ماندگار ادامه می داديم.
در يك لحظه ی كوتاه دشمن سر رسيد و از هر سو به ما حمله كرد. 
با فريادهاي بلند اعالم می كردند كه تسليم شويد. ما چند نفر كه همديگر 
را مي ديديم،  ناچار اسلحه هامان را به  سويی پرتاپ كرديم و اشهد خود را 
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خوانديم. با چهره هايي خطرناك از هر طرف به ما حمله  كرد و ما را به باد 
كتك و قنداق تفنگ گرفتند. ما از درد به خود مي ناليديم. من و چند نفر 
ديگر زخمي بوديم و خون از بدنمان جاری بود، ولي عراقي ها و منافقين 

بي امان ما را مي زدند و فحش مي دادند. 
دست و پاي ماها را بستند و در گوشه اي جمع كردند. يكي از عراقي ها 
با فرياد مي گفت بايد اين ايراني ها را بكشم. تيري به سمت ما شليك كرد، 
اما به درخت نخل اصابت كرد. ما همديگر را نگاه مي كرديم. تعدادي از 
دوستانمان نبودند. شايد فرار كرده بودند، شايد هم در كنار نخلي به شهادت 
رسيده بودند. با حسرت و اشك آلود همديگر را نگاه مي كرديم و آن لحظه 
را پايان زندگي خود مي دانستيم. يك لحظه به فكر پدر و مادر چشم انتظارم 
افتادم كه حتی جسد من هم به دستشان نخواهد افتاد. نمي توانستم روي 
پا بايستم. دقايق سختي بود. يكي از عراقي ها دورتر از ما باالي سر شهيدان 
مي رفت و تير خالص به سر و سينه ی آنان مي زد. ديگر اطمينان حاصل 

كرديم كه بقيه ی همرزمان ما شهيد شده اند.
فرياد  هم  سر  حتي  و  مي كردند  بحث  هم  با  عراقي  چند  گوشه اي 
را  ما  همه ی  مي خواسته  عراقي ها  از  يكي  فهميديم  بعدها  مي كشيدند. 
يك  جا به رگبار ببندد، اما چند نفر ديگر مانع مي شدند و مي گفتند بگذاريد 

اسيرشان كنيم. 
در اين ميان سرباز اسير عراقي را ديديم كه به سمت ما مي آمد. او را 
از ياد برده بوديم. دستش باز بود و با زبان عربي داد مي زد و قسم مي داد 
كه ما را نكشند. ما مات و مبهوت مانده بوديم. اسير عراقي به فرماندهانش 
مي گفت اين ايراني ها با من رفتار انساني داشتند و هيچ صدمه اي به من 
نرساندند، به من آب و غذا دادند. با قسم هاي گوناگون باالخره آن ها را قانع 
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كرد تا ما را نكشند.
منافقين بيشتر از عراقي ها ما را زدند. چشمان ما را بستند و به باد 
مشت و لگد گرفتند. بي رحمانه از هر سو حمله ور مي شدند و از اين كه 
مي ديدند تعداد بسياري از مزدوران عراقي و منافقين را كشته ايم، خشمگين 
بودند و ناسزا مي گفتند. دخترها جمع شده بودند و هركدام چيزي مي گفت 
و ما را سرزنش مي كرد كه چرا به جبهه آمديم. آن ها ما را به چشم يك 
هم وطن نگاه نمي كردند. دلشان به حال ما نمي سوخت و حتی ما را تحقير 

مي  كردند. 
بعد از كتك  مفصلی كه منجر به شكستن بيني و سر دوستان شد، 
آيفا  كاميون  يك  در  را  لگد همه مان  و  با كتك  و  بستند  را  ما  چشمان 

انداختند. كاميون با سرعت تمام حركت كرد.
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آغاز اسارت 

فاصله ی سومار تا اولين شهر مرزي عراق، بعقوبه، يك كيلومتر بيشتر 
نيست، در حالي  كه كاميون مسافتی طوالني را طي مي  كرد و توقف نداشت. 
ما همه ساكت و غمگين، با چشمان بسته به نقطه ی نامعلومی فرستاده 
مي شديم. احساس كردم كه به سمت ايران در حركت هستيم. حدود 10 
دقيقه در راه بوديم. ما را پياده كردند و با  زور به يك سالن بردند و چشمان 

ما را باز كردند.
ديديم تعداد بسياري از ايراني ها كه در كوه و دشت مبارزه مي كردند، 
اسير شده اند. آن ها از واحدهاي مختلف سپاه و ارتش بودند. ما را دل داري 
دادند و زخم هامان را با پارچه ی لباس هاشان بستند. آن ها هم همين امروز 

اسير شده بودند.
بقيه ی  بوديم.  نفرمان مجروح  بوديم كه سه  زنده  نفر  ما 7  گروه  از 
دوستان در مرز سومار و مندلي عراق به شهادت رسيده بودند؛ آن جوانان 
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شجاع و جسور و بي  ادعا كه چند روز بود پابه پاي هم منطقه را در نورديده 
بوديم و هركدام در جاي خود چندين نفر از مزدوران را به هالكت رسانده 

بودند.
بسيار غمگين بوديم. از جاي خود بلند شدم و از پنجره بيرون را نگاه 
كردم. ديدم ما را به قرارگاه جهاد لرستان آورده اند كه در وسط جاده ی 
سومار به ايالم قرار داشت. در حقيقت آن مكان محل جمع آوري و تخليه ی 

اسرا بود.
تردد در روي جاده بسيار سنگين بود. ادوات جنگي در حال حركت به  
سوي شهرهاي ايران بودند. اين نشان از عملياتی گسترده داشت و برای ما 

خوشايند نبود.  
عراقي ها مقداري آب به ما دادند. يك سروان عراقي با غرور زياد باالي 
سر ما حاضر شد و به عربي گفت: شما اسير ما هستيد و ما به رهبري 
صدام حسين ايران را فتح خواهيم كرد. شما شانس آورديد كه كشته نشديد. 
عراق پيروز شده و ما در حال پيش روي به  سوي شهرهاي ايالم و كرمانشاه 
هستيم. ما انتظار داريم دستورهای نگهبانان را گوش دهيد. هركس قصد 

فرار داشته باشد، كشته خواهد شد.
سخنان او را يكی از منافقان ترجمه مي كرد. همه ی ما مأيوس بوديم 
و ناراحت از اين كه چگونه اين عراقي هاي بزدل كه تا ديروز جرأت حركت 

نداشتند، اكنون دم از فتح شهرهاي ايران مي زنند؟
بعد از چند دقيقه سؤاالتي در مورد محل هاي استقرار يگان هاي زرهي 
ايران مي كردند. گويا برای لشكرهاي زرهي ارتش اهميت زيادي قائل بودند 

و از آن ها واهمه داشتند. 
ما و اسراي ديگر را سوار كاميون كردند. اين بار ما را به  سوي عراق 
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با  را  بار وطن خود  براي آخرين  بود.  باز  ما همه  دادند. چشمان  حركت 
حسرت نگاه مي كرديم. ارتفاعات كنار جاده را می ديديم كه حكايت تالش ها 
و نبردهای خونين ما را در سينه داشت و دوستان شهيد ما كه حماسه 
آفريدند و مظلومانه كشته شدند و با جان و دل دستورها را اجرا مي كردند. 

فاتحه اي نثار روح آنان كردم.
به ورودي شهر سومار رسيديم. به محل درگيري و اسارت خود نگاه 
كرديم. هنوز تعدادي آمبوالنس در نخلستان ديده مي شد و اين حكايت 
و  مي گفتند  ناسزا  مي ديدند،  را  ما  كه  عراقي ها  بود.  آنان  زياد  تلفات  از 

مي خنديدند. 
كاميون آيفاي عراقي به سرعت از مرز ايران خارج شد و در خاك عراق 
ادامه ی مسير داد. كنجكاوانه به هر سو نگاه مي  كرديم. دو نفر عراقي كه در 
پشت خودرو محافظ ما بودند، تذكر مي دادند كه سرتان را پايين بگيريد، 

ولي ما نگاه مي كرديم. 
خيلي زود وارد شهر مرزي مندلي عراق شديم. ارتش عراق در اين شهر 
مرزي ستون كشي مي كرد و شهر مملو از نظاميان بعثی بود. همه ی ما را به 
يك محل اداره مانند بردند. گويا اداره ی راه عراق بود. ساعت تقريباً 5 عصر 
بود. همه گرسنه بوديم. به يكديگر مي گفتيم كه سعي كنيم اطالعاتي را 

براي دشمن بازگو نكنيم.
از استخبارات عراق دو نفر نظامي مسلط به زبان فارسي و تركي براي 
بازجويی ما حاضر شدند. نام و نشان و يگان ما را پرسيدند و از واحدها و 
فرماندهان و ادوات  ما سؤاالتي كردند. ما هم برحسب وظيفه تنها مشخصات 

فردي را مي گفتيم و از ارائه ی اطالعات نظامی طفره مي رفتيم.
آن ها مي گفتند تعداد زيادي از ايرانيان اسير شده و ما ايران را شكست 
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داديم. سعي داشتند روحيه ی ما را ضعيف كنند. ولي ته قلب ما چيز ديگری 
مي گفت؛ با وجود اين ديده ها و شنيده ها نمي توانستيم شكست ايران را 
قبول كنيم. حس مي كرديم سّري در اين كار نهفته است. اما ديگر اسير 

بوديم و بايد سرانجام كار را در خاك دشمن مي ديديم.
سوار  را  ما  نبود،  دقيقي  بازجويی  كه  مقدماتي  بازجويی های  از  بعد 
كاميون هاي ديگری كردند. اين بار دو نفر سرباز جوان محافظ ما بودند؛ 

يكي باالي سقف كاميون رو به ما نشست و ديگري به آخر كاميون رفت.
خودروها حركت كردند. هنگام ترمزكردن كاميون، سرباز روي سقف 
مي رفت كه بيفتد. ما به وسيله سربازان عرب زبان گفتيم آن باال خطرناك 

است، ولي او توجه نكرد. 
ناگهاني كاميون، سرباز  اثر ترمز  هنوز خيلی راه نرفته بوديم كه در 
محافظ عراقي از روي سقف به جلوي كاميون پرت شد و كشته شد. جنازه ی 

او را سوار كاميون ما كردند و به سرعت حركت كردند. 
من و دو نفر از درجه داران كه با من اسير شده بودند، نقشه ی فرار 
مي كشيديم، ولي موقعيت مناسب نبود، چون جاده پر از عراقي بود و ما 

كشته مي شديم.
در اين افكار بوديم كه به يك پادگان نظامی در شهر بعقوبه ی عراق 
رسيديم. سوله هاي تانك بسيار بزرگي در پادگان بود. كاميون ها از در ورودی 

دژباني عبور كردند و وارد پادگان شديم.
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بعقوبه ی عراق، مقّر منافقين خلق 

در حين ورود، چهره هايی را ديديم كه شباهت زيادی به ايراني ها داشتند 
و به ما مي خنديدند. قبل از سؤال ساختمان ها و تابلوي مقر منافقين خلق در 
سمت راست دژباني پادگان عراقي ها پيدا بود. آن ها به هر سو تردد مي كردند 
و ما را نگاه مي كردند. ما هم مات و مبهوت مانده بوديم كه چگونه انسانی 

وطن خود را به دشمن بفروشد؟ اين منافقين چگونه انسان هايی بودند؟
با اين تصورات كاميون از خياباني كه پيچيد، صحنه هاي تكان دهنده و 
وحشتناكی را ديديم كه بدنمان لرزيد. ناخودآگاه از جا جستيم. محافظين 
عراقی ما را در جاي خود نشاندند. حدود دو هزار نفر ايراني را لخت كرده 
بودند و تنها با يك شلوار، مانند انسان های قرون وسطايی با كابل و لوله و 
هرچه امكان داشت، به وسيله دژبان هاي عراقي به سر و كول آن ها مي زدند 
و از سويی به سوی ديگر مي دواندند. خون از سر و صورت و بدنشان سرازير 

بود.



با خود گفتيم: چرا اين ها با اسرا چنين رفتار زشتی دارند، خود من 
اسرای عراقی زيادی را ديدم كه در پادگان ذوالفقار نگه داری می شدند. وضع 
زيستی و امكانات آن ها از سربازان ما هم بهتر بود، ايرانی ها اسرای عراقی را 
به عنوان ميهمان تلقی می كردند و سعی داشتند اخوت دينی را به آن ها 

اثبات كنند.
كاميون نظامي در محوطه ی داخل پادگان ايستاد. يك سرگرد عراقي 
نزديك شد. ظاهراً فرمانده اردوگاه بود. تا دستور داد ما را پياده كنند، تعداد 
بی شماری از عراقی ها با چوب و كابل و لوله به سوی ما حمله ور شدند. با 
مشت و لگد و باتوم و كابل ما را به زمين انداختند و هرچه می توانستند، 
زدند. اين موضوع جديدی نبود. تمام عراقی ها در هر جای عراق اين گونه از 
اسرا استقبال می كردند. شايد می خواستند به اين طريق از اسرا زهر چشم 

بگيرند.
سرگرد عراقی به دژبان ها دستور داد ما را به سوله ی سمت چپ هدايت 
كنند. با ضربات شديد عراقي ها ما را در اين سوله انداختند كه انبار بزرگی با 
ابعاد 100 در 50  متر بود. ديديم بسياري از رزمندگان در آن جا هستند. همه 
به  سوي ما مي آمدند، چون ما تقريباً آخرين گروه اسيرشدگان بوديم و تا آن 
روز مقاومت كرديم. اسرا مي خواستند آخرين اخبار و ديده ها و شنيده هاي ما 

را بدانند و سراغ دوستان و فرماندهان را می گرفتند.
لحظه اي طول نكشيد كه تعداد بسياري از رزمندگاِن يگان را در آن جا 
از  براي گفتن و شنيدن داشتيم. سراغ بعضي  پيدا كرديم. خيلي سخن 

دوستان را گرفتم. عده اي شهيد شده بودند و برخي را هم گم كرده بودند.
ما چگونگي اسارت و آخرين ديده ها را براي همرزمانمان تعريف كرديم. 
نااميدانه به وضعيت آتی خويش فكر می كرديم كه عاقبت موضوع به كجا 



خواهد انجاميد و اصوالً چرا اين وضعيت پيش آمد؟
اسرا نفربه نفر محل و چگونگی اسارتشان را بيان مي كردند. در آن جا 
سرگروهبان »اندرماني« را پيدا كردم. او درجه دار شجاعی بود و چندين بار تا 
دم مرگ در عمليات ها با هم بوديم. همديگر را بغل كرديم و بوسيديم. از او 

چگونگي اسارت و سرنوشت ستون را در آن شب پرسيدم. 
او مي گفت بعد از درگيري و افتادن به كمين عراقي ها، ما هم دست 
خالي مقاومت كرديم، اما نمي توانستيم از ديد و تير آن ها خارج شويم. تلفات 
و زخمي ها لحظه به لحظه بيشتر مي شد. بلندگوها به فارسي اعالم مي كردند 
تسليم شويد؛ جنگ تمام شده. ما شما را به آغوش خانواده تان مي فرستيم. در 
آن شب تعداد زيادي از ما را داخل كاميون ها چپاندند. به طوري در هر كاميون 
20 نفر، با زور 50 يا 60 نفر را روي همديگر ريخته بودند. سه كاميون آيفا 
بوديم. منافقين راهنماهاي عراقي ها بودند. اين وطن فروشان خدمات زيادي 
را براي دشمن انجام دادند. به طوري كه ما مي خواستيم صحبت كنيم، به 
عراقي ها مي گفتند ايراني ها قصد فرار دارند. عراقي ها هم بر ما فشار مي آوردند. 
آن شب ما را تا صبح در پشت كاميون ها نگه داشتند، زيرا به علت امن نبودن 

جاده ها از سوي ايراني ها مي خواستند روز روشن حركت كنند. 
بودند  برده  بعقوبه  اردوگاه موقت  به  را بدون توقف  او مي گفت آن ها 
و بقيه ی مسائل را كه خودم مي ديدم. از سرنوشت فرماندهان و خصوصاً 
سرهنگ سالجقه پرسيدم. گفت او را هم اسير كردند و او را از ما جدا كردند 

و به اردوگاه افسران فرستادند.
مشخص شد تقريباً تمام همرزمان ما در اسارت بودند. تعدادي در اين 
سوله به سر مي بردند و بقيه نيز در جاهاي ديگر بودند. هر چه از افراد و 

تجهيزات و مسائل ديگر مي پرسيدم، او جواب مي داد.





تعداد اسرا درآن مكان بسيار بود. عراقي ها به ايراني ها اجازه ی استفاده 
از دستشويی را نمي دادند. خيلي از همرزمان بيماري ريوي گرفته بودند. 
آن ها هفت روز در آن شرايط نگه داري مي شدند. از غذا خبري نبود. همه 
از گرسنگي بي حال و بي رمق در گوشه اي افتاده بودند. بوي لجن و ادرار 
و مدفوع همه جا پيچيده بود، به طوري كه قسمت زيادي از سوله به عنوان 
دستشويی استفاده مي كرديم و هنگامي كه در سوله را بازمي كردند، اسرا به 
درها هجوم مي بردند. عراقي ها هم ضمن استفاده از كابل و باتوم، تيراندازي 
هم مي كردند. وضعيت بسيار اسفناكي بود. بچه ها با توجه به زبان و شهر 
و يگان، چند نفر چند نفر گرد هم آمده بودند. عراقي ها صبحانه نمي دادند. 
ساعت پنج بعد از ظهر دو يا سه ديگ برنج به سوله مي آوردند. ما نه ظرف 

داشتيم و نه چيز ديگر.
آن هايی كه قدرت بدني بيشتری داشتند، موفق مي شدند چند لقمه 
برنج از زير پاي اسرا كه از سر و كول هم باال مي رفتند، بخورند و بقيه 
گرسنه می ماندند. در اين مواقع تعدادي هم مجروح مي شدند و گاهی دست 

و پايشان مي شكست. 
عراقي ها سه يا چهار گوني نان عربي كه »سمون« نام داشت، بسيار 
نامنظم و غير عادالنه از باالي درها و پنجره ها به داخل پرتاپ مي كردند. 
اسرا در پي گرفتن نان دسته به دسته به اين طرف و آن طرف مي دويدند و 
نان ها زير پاها له مي شدند. حتي دوستان مي گفتند سِر رسيدن به آب و غذا 

چند نفر هم جان دادند.
در بيرون سوله چند تانكر آب ثابت بود. عراقي ها با ماشين فاضالب، 
آن ها را پر مي كردند. آن گاه در سوله را باز مي گذاشتند. رزمندگان به آب 
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حمله ور مي شدند. عراقي ها داخل آب، مواد شوينده مي ريختند تا اسرا اسهال 
بگيرند و ناي حركت نداشته باشند تا خوب كنترلشان نمايند.

اردوگاه از سه سوله ی تانك تشكيل شده بود و حدود دو هزار نفر را 
آن جا نگه داري مي كردند. هر لحظه با عراقي ها درگيري وكشمكش داشتيم. 
می خواست،  هركس  نداشت.  مناسبي  فيزيكي  حفاظت  اردوگاه  اطراف 
ايران  تا مرز  پادگان  فاصله ی  فرار كند.  از ديد دشمن  مي توانست خارج 
چند دقيقه بيشتر نبود. عراقي ها از ترس فرار اسرا، به هركس كه به طرف 
سيم خاردار نزديك مي شد، تيراندازي مي كردند. علی الخصوص كه فعاًل آمار 
و ارقام ما هم مشخص نبود. عراقي ها رفتار درستی نداشتند. از ما به صورت 
فلّه ای آمار می گرفتند، اما اسرا از سويی به سويی جابه جا مي شدند و امكان 

شمارش نبود. 
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فرار از اردوگاه

شب ما گرسنه و نگران گرد هم آمديم. اندرماني پيش من آمد و گفت: 
فالني، نبايد خودمان را گول بزنيم. با اين اوصاف نمي شود به فردا اميدوار 
بود. مرگ يك بار و شيون هم يك بار. فعاًل ما از مرز خيلي دور نيستيم و 
امكانش هست كه از اين جا خارج شويم. اگر ما را به نقطه ی دوری ببرند، 
ديگر بايد خواب ايران را ببينيم. تصميم گرفته ايم فرار كنيم. ديگر صبرمان 
از منطقه  به شناختی كه شما  توجه  با  تو هم  داريم  تمام شده. دوست 
داری، مانند گذشته ما را همراهی كنی. راستش را بخواهی بيشتر دوستان 

روحيه ی خوبی ندارند كه با ما راهی شوند. 
آن ها سه نفر از تكاوران زبده بودند كه من هم مي شناختمشان. دوست 
داشتند من هم با آن ها همراه شوم. خيلي با هم صحبت كرديم. من از هر 
مورد سؤال مي كردم، آن ها جواب قانع كننده ای مي دادند. آن ها از گوشه ی 
در صورت  و  بودند  كرده  باز  زور  با  را  محلي  بود،  پيش ساخته  كه  سوله 
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بلند كردن آن قسمت مي شد رفت بيرون و گريخت.
در جواب دوستان گفتم: من مجروح هستم. شايد نتوانم شما را همراهي 
كنم. آن ها گفتند كه دوست دارند با آن ها باشم. در ضمن زخم هنوز خطرساز 
نشده و ديگر اين كه فعاًل منطقه مملو از نيروهاي مختلف عراقي و منافقين 
است و كنترل خوبي وجود ندارد، ما مي توانيم از اين فرصت استفاده كنيم 

تا ببينيم بعداً در بيرون چه پيش خواهد آمد. 
چون من خسته بودم، در ضمن با چشم خود بيرون را خوب بررسي 
نكرده بودم، تصميم گرفتيم كار را به فردا موكول كنيم تا من هم اوضاع را 
بررسي كنم. در روي سنگ فرش سوله دراز كشيدم و با افكار پريشان، خسته 

و مجروح به خواب رفتم.
صبح با تيراندازي و درگيري مجدد از خواب بيدار شدم. عراقي ها با اسراي 
سوله ی ديگر درگير شده بودند. هواي سوله ها بسيار بد بود. نمي توانستيم 
نفس بكشيم. اسرا با فريادهاي گوش خراش به درها حمله ور می شدند. از 
بيرون هم عراقي ها تيراندازي مي كردند تا درها شكسته نشود. ليكن، با فشار 
چندصد نفري، درهاي بزرگ از جا كنده شدند و همه به بيرون رفتيم. 

عراقي ها كنترل خوبي نداشتند و خودشان هم از ما مي ترسيدند.
بيرون سوله به سيم خاردارهای اطراف نگاه كردم. اطراف اردوگاه نخلستان 
و علفزار بود. در صورت خروج از اردوگاه نگهبانان نمي توانستند ما را ببينند. 
دوستانم حساب همه كار را كرده بودند. يك تصميم و يك حركت شجاعانه 
می طلبيد تا از آن مكان جهنمی دور شويم. با اين اوصاف، من هم قبول كردم 

كه همان شب از سوله فرار كنيم. 
آن روز موفق شدم مقداري آب بخورم. جاي زخم چرك كرده بود. 
ناراحتي و استرس، مانع از احساس درد مي شد. خون، بازو و سينه ی مرا 



ت
ري

تك
 15

اه
وگ

رد
ا

96

خيس كرده بود و مقدار زيادي نيز خونابه ی خشك شده بود. 
در  مجروح  بي شماري  تعداد  نداشتند.  توجه  مجروح ها  به  عراقي ها 
گوشه اي افتاده بودند و يك نفر هم در اثر خون ريزي شهيد شده بود. اسرا با 

كارتن روي او را پوشانده بودند.
من مقداري گچ از ديوار كندم. ساييدم و روي چرك ها و جای خون ريزي 

 ريختم. بد نبود، مانع خون ريزي مي شد.
تصميم فرار را به دوستان قبلي گفتم. تعدادي رغبت نداشتند كه با آن 
حال و احوال با ما بيايند. تنها يك نفر به نام گروهبان صادقي خواست كه 
همراهمان بيايد. پنج نفر شديم. بيشتر از اين هم خطرساز و كنترل سخت 

بود. 
پاسي از نيمه شب گذشته بود. شايد سه و نيم بامداد بود. همديگر را 
بيدار كرديم. با هزار دوزوكلك و طوری كه كسی متوجه خروج ما نشود، 
به گوشه ی سوله رفتيم و يكی يكی از سوراخ سوله خارج شديم. اسرا فكر 

مي كردند براي رفع حاجت مي رويم، لذا كنجكاوي نمي كردند. 
نگهبان در آن موقع شب خواب آلود بود. دور و بر سيم خاردار، جعبه و 
قوطي و خرت و پرت زياد بود. ما يكي يكي از پشت آن ها خود را به سيم خاردار 
رسانديم. لحظات سختي بود. احساس خطر مي كرديم، چون اسلحه نداشتيم 
كه از خود دفاع كنيم. شايد داخل سيم خاردارها را مين گذاري كرده بودند. 

به  اكثرشان  بود.  نيروهاي عراق بسيار كم  اشاره كنم كه شمار  بايد 
داخل ايران ستون كشي كرده بودند. هر از گاهي نورافكن يكي از نفربرها را 

می انداختند به محوطه و اطراف سوله ها.
يكي از دوستان با از خودگذشتگی، داوطلبانه خواست اول او از داخل 
سيم خاردار پادگان خارج شود تا اگر مين در ميان سيم خاردارها نبود، ما هم 
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از آن نقطه خارج بشويم. او با ازخودگذشتگی از سيم خاردار نه چندان محكم 
عبور كرد. شانس با ما يار بود. هيچ مينی در كار نبود. با كمترين سروصدا 
از سيم خاردار گذشتيم. من در حين عبور از سيم خاردار به خاطر جراحت و 
كندی در جابه جا شدن، لباسم گير كرد و چون زخمي بودم، نمي توانستم 
رها شوم. فوراً اندرماني سيم خاردار را كنار زد و خارج شدم. سينه خيز تا 
آن جا كه رمق داشتيم، از اردوگاه دور مي شديم. خيلي خوشحال بوديم كه 
از آن جهنم مي رويم. درد را احساس نمي كردم. كمي دورتر از جا بلند شديم 

و با آخرين سرعت، دويديم و دور شديم.
نمي شد  بود.  نظامي  تأسيسات  از  پر  كوچك  شهر  اين  گوشه ی  هر 
بود.  پراكنده  و  داد. همه جا آشفته  از هم تشخيص  را  خانه ها و سنگرها 
تعداد بسيار زيادي خودرو جمع كرده بودند. از دور، آسمان ايران با منورها 
روشن بود كه حكايت از عمليات و ناآرامي داشت. در آن ساعت شب با 
حسرت وصف ناپذيری به ايران نگاه می كردم و آرزو می كردم دوباره به وطنم 

برگردم.
ايران  مرز  داخل  به  را  نحوي شده، خودمان  هر  به  می كرديم  سعي 
ايران كشته  اگر هم كشته می شويم، در خاك  برسانيم. دوست داشتيم 
شويم. اين بسيار بهتر از اين بود كه عراقی ها ذره ذره بكشندمان. از اين كه 
نگهبانان متوجه فرار ما نشدند، تا حدودي خيالمان راحت بود. می دانستيم 
فرصت پيدا خواهيم كرد كه از آن جا دور شويم. فقط مشكل ما چگونگی 
خروج از مرز بود. تنها يك گلوگاه وجود داشت كه بايد حتماً از آن جا عبور 

می كرديم، چون غير از اين نقطه، همه جا ميادين مين بود.
چگونه مي توانستيم از دژباني عراقي ها كه در دروازه ی شهر سومار برقرار 
كرده بودند، عبور می كرديم؟ يكي از دوستان پيشنهاد داد كه از سمت 
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راست دژباني از داخل سيم خاردارها رد شويم. بقيه ترجيح دادند از داخل 
شهر عبور كنيم، زيرا منافقين هم تردد دارند و امكان متوجه شدن عراقي ها 

بسيار ضعيف است.
ما مقداري خرما از زمين جمع كرديم. رودي نيز جاري بود كه از  آبش 
خورديم. خودروهاي عراقي در هر سو ديده مي شدند. گوشه اي نشستيم و 
نقشه كشيديم كه در تاريكي، يكي از خودروها را سرقت كنيم و با آن تحت 
عنوان منافق از دژباني خارج شويم. مقداري آن منطقه را گشتيم. خطر 

ديده شدن در آن ساعت از شب و تشخيص دادن ما كم بود.
باالخره يك تويوتاي اف 2 عراقي را نشان كرديم كه كنار خاكريزي 
گذاشته بودند. روشن كردن اين ماشين ها آسان بود، تازه اكثر خودروهاي 

نظامي، سويچ سالمی ندارند و با هر شيئی روشن مي شوند.
رحيم اندرماني جلو رفت و با احتياط كامل، در ماشين را باز كرد. دو 
دقيقه نشد كه ماشين را روشن كرد و به آرامي از آن محل دور شد. كسي را 
هم نديديم كه دنبال ماشين بيايد. نزديك ما كه شد، ما هم سوار شديم. از 
بيراهه وارد جاده ی بين المللي شديم و به سوی مقصد و سرنوشت نامعلومی 

حركت كرديم. سعی داشتيم مسيرمان حتماً به سمت ايران باشد.
در آن ساعت شب، خودروهاي نظامي زيادی در حال تردد بودند. چند 

عراقي هم ما را ديدند، اما تشخيص ندادند كه ايراني هستيم.
روي جاده، دژبان كنترلي عراقي ها نمايان شد. نفس در سينه هامان 
حبس شده بود. چاره اي هم جز حركت نداشتيم. هوا كم كم روشن مي شد. 
نمی دانستيم چه كار كنيم؛ برگرديم يا ادامه دهيم. جای درنگ هم نبود، زيرا 
عراقی ها متوجه می شدند. لذا قبل از اظهار نظر كسی، اندرمانی مستقيم 
رفت به  سوی پست كنترلی عراقی ها. نفس ها عماًل در سينه ها حبس بود. از 
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سويی اشتياق پيوستن به نيروهای خودی و برگشتن به وطنمان و ديگری 
ترس از شناخته شدن توسط عراقی ها. 

با اين اوصاف،  ناچار به مقابل پست كنترل رسيديم. اول نگهبان چيزي 
از ما نپرسيد و با عجله نگاهي كرد و به عربي گفت: »روه«. اما نمي دانم 
چه چيزي نظرش را جلب كرد كه به عربي سؤالي كرد. يكي از دوستان به 
فارسي گفت: المجاهدين ايراني. عراقي مجدداً سؤالي ديگر كرد، هيچ كس 
نتوانست جواب بدهد. عراقي با دست دستور داد ماشين را كناري بزنيم و 
هم زمان اسلحه ی خود را از حالت بند تفنگ خارج ساخت. اندرماني كمي 
فاصله گرفت. عراقي داد و فرياد راه انداخت كه ايراني، ايراني. آن گاه توجه 

ديگران به ما جلب شد. ما داد زديم رحيم فرار كن.
اندرماني پدال گاز را فشار داد. ماشين از جا كنده شد. عراقي ها به سوي 
ما رگبار بستند و سحرگاهان سفير گلوله همه جا را گرفت. با سرعت زياد 
از آن نقطه دور شديم. يك عراقي را هم وسط جاده زير گرفتيم. ضربه ی 
ماشين به  حدي بود كه او چند متر پرتاپ شد و شيشه ی جلويی هم چند 
ترك برداشت و كم مانده بود كه فرمان از دست اندرماني خارج شود. او به 
هر نحوي، فرمان را كنترل كرد و با سرعت بسيار زياد فرار كرديم. عراقي ها 
هم با فاصله ی كمی با چند خودرو ما را تعقيب نمودند و هر از چندگاه، 
تيراندازي مي كردند. دو نفر از دوستان كف پشت تويوتا خوابيده بودند تا 

تير نخورند. 
مي رفتيم.  پيش  به سرعت  خرابه ها  كنار  از  شديم.  سومار  شهر  وارد 
خودرو با جهش های ناگهانی و سرعت زياد به اين سو و آن سو روانه می شد. 
دست اندازها و سرعت گيرها را يكی پس از ديگری پشت سر می گذاشتيم. 
عراقي ها هم با سرعتی سرسام آور ما را تعقيب مي كردند. ما تصميم داشتيم 
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بعد از خروج از مرز، كمي دورتر از سومار به جاده هاي خاكي بپيچيم، چون 
ديده بودم عراقي ها از ترس كمين، به آن جاها نمي رفتند و دژبان ها دست 

از تعقيب برمي داشتند. 
لحظات به تندي مي گذشت و ما نگران بوديم. چند تير هم به ماشين 
اصابت كرد، اما كسي زخمي نشد. همه ی ما سراسيمه عقب و جلو را نگاه 
مي كرديم و وضعيت را به اندرماني مي گفتيم. او نيز با سرعتی باورنكردني 
همه ی دست اندازها را رد مي كرد. از اين كه دوباره وارد ايران مي شديم، حس 
خوبي داشتيم. احساس مي كرديم در خاك خود جواب آن ها را خواهيم داد 

و اين حس توان ما را مضاعف مي كرد.
اثر سروصداها و  از واحدهاي نظامي و ادوات زرهي بود. در  شهر پر 
تيراندازي، عراقي هاي كنار جاده هم فرياد مي كشيدند و عراقي ها را تشويق 

مي كردند كه ما را بزنند. همه ی اين ها چند دقيقه بيشتر طول نكشيد.
ما يك جا را پيش بينی نكرده بوديم؛ تويوتا با سرعت پيش مي رفت. 
ناگهان پل فلزي كه عراقي ها روي رودخانه نصب كرده بودند، ظاهر شد. اين 
پل ها فراز و نشيب هايی دارند. من يادم افتاد كه پل دست انداز زيادی دارد و 

احتمال سقوط ما به رودخانه زياد است.
می خواستم به اندرماني بگويم كه ماشين با سرعت زيادی به پل رسيد. 
سرعت ماشين زياد بود و از سويی، تحت تعقيب بوديم و همه دست پاچه 
بوديم كه در اثر موج های كف پل، كنترل از دست اندرماني خارج شد و 
خودرو به شدت به كناره هاي پل  برخورد كرد. بعد از چند متر، آن طرف پل، 
ماشين در شيار كنار جاده به پهلو چپ شد. دو نفر پشتي به بيرون پرتاپ 

شدند و پاي يكيشان شكست. ديگري هم سخت مجروح شد. 
ما سه نفر كه جلو بوديم، روي هم افتاديم. در اثر اين سانحه قفسه ی 
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بكشم.  نفس  نمي توانستم  كه  ديد، طوری  آسيب  به سختي  من  سينه ی 
ديگران هم بهتر از من نبودند.

قبل از آن كه بتوانيم خارج شويم، عراقي ها با اسلحه هاي گرم باالي سر 
ما ايستادند. در را باز كردند و يكي يكي ما را كشيدند بيرون. جالب اين كه 
ما ديروز در همين منطقه نبردي بزرگ داشتيم و در همين نزديكي اسير 

شده بوديم. 

بعد از اين كه مطمئن شدند اسلحه نداريم، ما را به باد كتك گرفتند. 
عربي  به  شديم.  اذيت  مدت ها  تا  كه  مي زدند  سروصورتمان  به  ضرباتي 
سؤال هايي مي كردند و ما ناله مي كرديم. آن قدر كتك خورديم كه بدنمان 
بي حس شد. من ديگر ضربه ها را حس نمي كردم. چند ضربه سخت به سر و 
كول من زدند  كه از حال رفتم. عراقي ها ما را داخل يك تويوتا انداخته بودند 

و مجدداً به  طرف خاك عراق بازگردانده بودند.
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اسارت مجدد

وقتي به هوش آمدم، ديدم ديگران نسبت به من سر حال تر هستند و 
ما در قرارگاه دژبان هستيم، يعني همان جا كه ما را شناخته و تعقيب كرده 
بودند. يك نفر عراقي كه گويا اهل كركوك عراق بود، به زبان تركي از ما 
پرسيد شما از كجا آمديد؟ ما هم گفتيم: در بيابان ها سرگردان بوديم و 

نمي دانستيم كجا هستيم و كجا مي رويم.
پرسيد ماشين را از كجا پيدا كرديد؟ جواب داديم در يك بيراهه مانده 

بود. 
فرمانده دژبان در محل حاضر شد و دستور داد سريعاً ما را به اردوگاه اسرا 
تخليه كنند، چون خودشان در دروازه ی سومار مأموريت ديگری داشتند. 
لذا زياد سؤال و جواب نشديم. گزارشي هم از سرقت خودرو دريافت نكرده 
بودند تا بفهمند ما از اردوگاه فرار كرديم. آن جا هم لطف الهي شامل حال 

ما بود.
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پاي سرگروهبان موسوي شكسته بود و بسيار ناله مي كرد. او را با يك 
دستگاه وانت به  جاي نامعلومي بردند. بقيه ی ما را سوار بر يك دستگاه 
تويوتا كردند و به پادگان ذوالفقار بردند. نمي دانستيم بخنديم يا گريه كنيم؛ 

باز هم به  جاي اول بازمي گشتيم.
وارد پادگان شديم. لحظه اي اضطراب وجودمان را گرفت كه شايد كسي 

فرار ما را به گوش عراقي ها رسانده باشد. نگران بوديم. 
وارد سوله شديم. كسي متوجه موضوع نبود. حتي دوستان نزديك هم 
تا آن لحظه كه بيشتر از چند ساعت طول نكشيده بود، باور نمي كردند كه 
ما تا سومار رفته ايم و دوباره برگشته ايم. اگرچه نتوانسته بوديم فرار كنيم، 
اما ته دلمان راضي بوديم و احساس غرور مي كرديم  كه جرأت كرده بوديم 

تا آن  سوي مرز پيش برويم.
بعدها متوجه شديم اگر ما سالم وارد ايران مي شديم، عمليات عراقي ها 
پايان يافته بود و بعد از ظهر آن روز بازمي گشتند. زيرا عمليات مرصاد عليه 
مرز  به سوي  تنگه ی چهارزبر  از  و سپاه  ارتش  از سوي دالوران  منافقين 
بين المللي آغاز شده بود و ما مي توانستيم كشته شدگان وآوارگان نيروهاي 
عراقي و منافق را با چشم خود ببينيم. از سويي هم اعتقاد داشتم شايد 
عمر ما به پايان نرسيده بود و سرنوشت اين بود كه اسير شويم و زنده 
بمانيم. شايد اگر وارد ايران مي شديم، نيروهاي ايران ما را با منافقين اشتباه 

مي گرفتند و مي كشتند.
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 اردوگاه دائمي 
     

آن روز، روز پاياني براي دشمنان كشور بود. براي ما هم آخرين روز وداع 
با وطن و آغاز اسارتی طوالنی بود. آن روز بايد اردوگاه را تخليه مي كردند. 
ما را وارد سوله ها كردند. دو ساعت نگذشته بود كه بچه ها خبر دادند تعداد 
بسيار زيادي اتوبوس وارد اردوگاه شد. همه از الي درزها به بيرون نگاه 
طولي  مي شود.  چه  نمي دانستيم  هنوز  اما  مي گفتند،  راست  مي كرديم. 
نكشيد كه عراقي ها در هاي سوله ها را باز كردند و ما را به محوطه ريختند. 
يك سرگرد در جمع حاضر شد و سخنان او را به فارسي ترجمه مي كردند. 

با عجله و دست پاچگي گفت: 
ايران قطعنامه ی 598 را پذيرفته، ليكن ما مجبور شديم به ايران حمله 
كنيم و بسياري از شهرها را تصرف كنيم. صدام نظرش اين است حاال كه 
شما تا اين جا آمديد، ما شما را به زيارت كربال خواهيم برد و از آن جا از مرز 
بصره به ايران خواهيم فرستاد. لذا اتوبوس ها به اين منظور در اين جا حاضر 
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شدند. ما انتظار داريم از مهمان نوازي ما راضي باشيد و كاري انجام ندهيد 
كه پشيمان شويد، چون جنگ تمام شده و ما مسئول هستيم كه شما را 
به وطن خودتان بفرستيم و اگر شرايط اين جا خوب نبود، به علت كمبود 

امكانات است.
آن گاه ما را به  ستون يك سوار اتوبوس ها كردند. سخنان سرگرد عراقي 
ايجاد  دائمي، مشكلی  اردوگاه  به  رسيدن  تا  ما  او مي خواست  بود.  دروغ 
نكنيم. علت دست پاچگي او هم به علت آغاز عمليات ايران عليه عراق بود 
كه ضربات سنگيني را متحمل شده بودند. هنگامی كه او براي ما سخنراني 

مي كرد، نيروهاي عراقي در حال فرار بودند. 
33 اتوبوس  اسراي ايراني را به سمت بغداد حركت دادند. از اين كه از 
بوديم. مي دانستيم هرجا  اردوگاه وحشتناك خارج مي شديم، راضي  اين 
ببرندمان، بهتر از اين جا خواهد بود. من و ديگران با دقت تمام و كنجكاوانه 
مناظر بيرون را نگاه مي كرديم و در ذهن خود همه ی نقاط و امكانات عراق 
را با كشورمان مقايسه مي كرديم. من با ديد اطالعاتي، كوچك ترين زوايا را 

نگاه مي كردم.
از داخل شهرها كه مي گذشتيم، عراقي ها ما را فحش مي دادند و حركات 
زشتی نشان می دادند. تعداد كمي هم از اسير شدن ما ناراحت بودند، ولي 

اكثراً خوشحال بودند و پاي كوبي و شادماني مي كردند.
ساعتی بعد به بغداد رسيديم. از روي پل تاريخي و معروف دجله عبور 
كرديم. رودخانه ی بسيار زيبا و پرآب دجله در زير پاي ما قرار داشت. از اين 
پل حساس با انواع و اقسام ســـالح هاي پدافند هوايی مانند يك پادگان 

محافظت مي كردند.
رود دجله و فرات از كنار اين شهر باستاني مي گذشت. از بركت همين 
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رود قسمت زيادي از شهر سرسبز و خرم بود. ما با ديدن عظمت و بزرگي 
رود به ياد تشنه لبان صحراي كربال افتاديم. چگونه اين آب را به روي ياران 

امام حسين )ع( بسته بودند؟
اتوبوس ها از كنار شهر كربال گذشت. به نگهبانان می فهمانديم زيارت 
چی شد؟ اما خبری از زيارت نبود. همه با چشمان اشك آلود به مناره هاي 
تربت پاك آرزوي جوانان  اين  نگاه مي كرديم. ديدار  طاليی رنگ حرمين 
مخلص و مؤمني بود كه در حسرت طواف اين ضريح مطهر در بيابان هاي 
به شهادت  به فلك كشيده ی كردستان  تفتيده ی جنوب و كوه هاي سر 
از شدت شوق ديدار ساالر شهيدان خون مي گريستيم. صداي  رسيدند. 
گريه  و زاری ما چنان شدكه محافظين عراقي احساس خطر كردند. باالخره 

با وجود خواهش و تمنا براي زيارت، ما را با سرعت زياد از كربال بردند. 
همه ناراحت بوديم. بعضي ها ديگران را دل داري مي دادند كه زيارت 
خواهيم رفت و شكايت ها از اين عهدشكنان خواهيم كرد. انسجام خود را از 
دست ندهيد. روحيه داشته باشيد. ما راه طوالنی و سختي در پيش داريم. با 
جان و دل آماده باشيد و جلوی دشمن استوار و دشمن شكن باشيد. با اين 

سخنان كمي آرام مي گرفتيم. 
از بيابان هاي وسيع عبور مي كرديم. جز خاك نامرغوب و دشت وسيع 
آدم گرفته مي شد. شهر  از ديدن آن مناظر، حاِل  چيزي ديده نمي شد. 
معروف تكريت را هم ديديم كه از صدقه سری صدام به شهر آبادي تبديل 
شده بود. از اين شهر مانند پادگاني محافظت مي شد. از هر چهار گوشه 
به وسيله ی انواع ضدهوايی و موشك هاي زمين به هوا پوشش داده مي شد و 
با خاكريزهاي بلند احاطه گرديده بود. به خاك اين شهر كه فرزندي مانند 

صدام را به بار آورده بود، لعنت فرستادم. 
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استان صالح الدين  ايراني در  اسراي  بزرگ  اردوگاه  مقابل  به  باالخره 
رسيديم. همه از جاي خود بلند شدند تا زندان خود را از بيرون نظاره كنند. 

در آن لحظات سعی می كرديم مناظر را به خوبی در ذهن خود بگنجانيم.
تعداد بسياري اردوگاه با ساختمان ها و تأسيسات مختلف در اشكال و 
ابعاد گوناگون در هر سوی اين منطقه ديده مي شد. محلي خشك و عاري از 

آب و علف بود؛ و صحرايی كه تا چشم كار مي كرد، كوير بود.
و وحشتناك در پيش  بسيار سخت  روزگاری  پيدا كرديم كه  يقين 
داريم. محافظان عراقي اردوگاه ، با ديدن اتوبوس ها در جلوي درب ها صف 
مي كشيدند. آن ها چوب و چماق و كابل و شيلنگ و سيم خاردار و حتي 

لوله ی آب به دست داشتند.
اتوبوس ها توقف مي كردند تا تعدادي اسير را جهت تكميل  ظرفيت 
ساختمان ها به آن اردوگاه تحويل دهند. اسراي تازه وارد را مجبور مي كردند 
از داخل دو صف 50 متري كه به تونل مرگ معروف بود، بگذرند. با هرچه 
كه در دست داشتند، بر سر و روی اسيرها مي زدند. مي خواستند زهر چشم 

بگيرند. 
لحظات بسيار وحشتناكی بود. هر اسير در ابتداي ورود تا خروج از تونل 
بيش از 80 يا 90 ضربه مي خورد. دست و پاها مي شكست. چشم ها بيرون 

مي ريخت. عراقي ها هم بي توجه مي كوبيدند.
اردوگاه كه  نبود. ظرفيت هر  استثنايی  بايد كتك مي خوردند؛  همه 
تمام مي شد، به سوی اردوگاه ديگر حركتمان مي دادند. فاصله ی اردوگاه ها 
از هم چندصد متر بيشتر نبود. اين ساختمان ها را سال 1965 و هنگام 
آغاز جنگ اعراب و اسرائيل، به اصطالح براي اسكان نيروهای عرب در حال 
جنگ ساخته بودند و به خاطر شكست ارتش اعراب تا شروع جنگ تحميلی 
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بالاستفاده مانده بودند. هر ساختمان پنجره هاي كوچكی داشت و كف و 
سقفش بتونی بود. محوطه عاري از هر درخت و روييدني بود. تنها تانكرهاي 

بلند آب اردوگاه ها از هر سو جلب توجه مي نمود.
اسراي ايراني را بين اردوگاه ها تقسيم مي كردند. نوبت اتوبوس ما كه 
رسيد، اردوگاه هاي كوچك پر شده بودند. ما را در ساختمان هايي بی دروپيكر 
و استفاده نشده تخليه كردند كه نه حصار داشت و نه امكانات رفاهي و آب و 
دستشويی و حمام. از دوستانمان جدا شديم و هركدام به اردوگاهي افتاديم. 

حدود 2500 نفر از ما را به اين قسمت بردند.
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اردوگاه شماره 15 تكريت

پياده  موقع  داشت.  نام  شماره 15  اردوگاه  تازه تأسيس،  اردوگاه  اين 
شدن، عراقي ها با ضربات سهمگين، ما را هم به باد كتك گرفتند و به زور 
وارد آسايشگاه ها كردند. يكي از دوستان شوخ طبع نوشته ی عربي را روي 
ديوار خواند كه نوشته بودند: »عاش البعث«، يعني زنده باد بعث. او بعد از 
كتك خوردن مفصل گفت كه اين آش بعثي بود،  فردا هم با چلوی بعثی از 

ما پذيرايی مي كنند!
در بين ما بچه هاي سپاه و بسيج و حتي عشاير و مردم عادي بودند. 
آسايشگاه مانند طويله بود. در هاي آهني داشت كه از پشت بسته مي شد. 
هر آسايشگاه هشت پنجره ی كوچك داشت. جلوی آسايشگاه ها با سايبان 
ديد.  داخل  از  را  آسمان  نمي شد  كه  به طوري   بود،  شده  پوشيده  بتوني 
تهويه ای در كار نبود و كليد برق در بيرون بازداشتگاه و داخل اتاق نگهبانان 

بود. المپ هاي آسايشگاه را شب ها تا صبح روشن مي گذاشتند. 
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شماره ی آسايشگاه ما پنج شد. ظرفيت هر آسايشگاه 50 نفر بود، در 
حالي  كه 162 نفر را جا داده بودند. حتی نمي توانستيم راحت دراز بكشيم. 
مجبور بوديم مقابل هم و ضربدري بخوابيم و پايمان مقابل چشمان نفر 
جلويی قرار مي گرفت. اندازه گرفتيم، هركس 30 در 70 سانت جا داشت. 

نمي توانستيم به پشت بخوابيم. همه يك طرفه استراحت مي كردند.
روز اول از آب و غذا خبري نبود. روي بتن كف آسايشگاه دراز كشيديم. 
اصاًلٌ نمي توانستيم كامل دراز  بكشيم. اين كار نوبتي صورت مي گرفت. همه 
غرق عرق بوديم. از شدت گرما تعدادی از حال رفته بودند. بوی بد همه جا را 
گرفته بود. از دستشويی خبري نبود. اكثراً بيماري ريوي سختي گرفته بودند. 
تعدادي، از جمله خودم، مجروح بوديم و به علت سردی محل جراحت و 
عذاب وحشتناك زخم، ناي حركت نداشتيم. صداي شيون و زاري مجروح ها 

و پيرمردان بلند بود. 
همه را مجبور كردند كه پيراهن و پوتين و كفش ها را به بيرون آسايشگاه 
بريزيم تا آن ها لباس راحت به ما بدهند. اين هم از ترفندهاشان بود. آن ها به 
علت كمبود نگهبان و نبود حفاظت فيزيكي مناسب پيراموني، مي خواستند 
كسي نتواند فرار كند و در صورت فرار، به علت نداشتن كفش و لباس 
شناسايی و دستگير شوند. هركس تنها يك شلوار به تن داشت. همه برهنه 

بوديم و تا سه ماه خبري از لباس نبود.
من شلواری داشتم كه خيلي مقاوم بود و پاره نمي شد، اما شلوار بعضي ها 
يا مناسب نبود يا پاره بود. دشمن توجهي نداشت. اين رفتارهاي غير انساني 
را از نازي هاي آلماني هم نشنيده بوديم. وقتی اعتراض می كرديم، مي گفتند 

به علت زيادی اسرا حساب كار را نكرديم و اكنون كمبود امكانات داريم. 
نگهبانان داخل برجك هاي پيرامون اردوگاه سربازانی عليل بودند كه با 
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يك دست عصا داشتند و با دست ديگر تفنگ. اين نشانه ی كمبود بسيار 
شديد نيروي انساني در عراق بود. روحيه ی سربازان در اثر طوالني شدن 
جنگ، بسيار ضعيف بود. همه ی مردم عراق را از كار و زندگي انداخته بودند. 
به جاي اين كه دولت صدام را مجبور به پايان جنگ كنند، تالفي  اش را سر ما 
درمي آوردند. هرگاه ايران پيشرفتي در جنگ داشت، سربازان عراقي به جان 
ما مي افتادند و تا حد مرگ شكنجه مان مي كردند. به اين طريق عقده هاي 

خود را خالي مي كردند.
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رفتارهاي غير انساني 

كه  نفربر  بسياري  تعداد  آسايشگاه شد.  وارد  يك سروان  اول  روز 
مجهز به تيربار و نورافكن بودند، دورتادور اردوگاه مستقر شدند. سروان 
ما هستيد  اسيران جنگي  از حاال  و گفت شما  را معرفي كرد  خودش 
بهتر خواهد  عراقي ها همكاري كنيد. وضعيت شما  با  انتظار مي رود  و 
شد. لباس و غذا و امكانات ديگر می دهيم، اما اگر كسي بخواهد آشوب 
همان  در  اسرا  تبادل  روز  تا  نفربرها  شد.  خواهد  كشته  فرار،  يا  كند 
فرار  مانع  و  كنند  مقابله  احتمالي  با شورش هاي  تا  ماندند  باقي  محل 

اسرا بشوند.
دستورها و مقررات داخل اردوگاه را به وسيله ی عرب زبانان ايراني 
برايمان بازگو كردند: هر موقع درب باز شد، همه بايد به صورت پنج نفر، 
پنج نفر سرها پايين و دست روي سر و به    صورت دوزانو بنشينيد. يك 
ارشد از اسرا براي هر آسايشگاه انتخاب كردند و يك نفر عرب زبان هم 
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به عنوان مترجم. ساعت 10 صبح به محوطه می بردندمان و ساعت 4 
بعد از ظهر همه مان را با آمار وارد آسايشگاه مي كردند.

در بيرون همه بايد قدم مي زدند. نشستن و صحبت كردن و راه رفتن 
دو نفري ممنوع بود. اگر می ديدند، با كابل به جان ما مي افتادند. هر 
روز آسايشگاه ها تفتيش مي شد. راديو و سيم و ميخ و چاقو و مدارك و 
عكس و خودكار و مداد و كاغذ و ... ممنوع بود. ما بايد تنها يك لباس 

مي داشتيم.
 60 بودند؛  كرده  درست  النه ی سگ  شبيه  را  انفرادي  سلول هاي 
آهني. هركس  در  و يك  و طول  و 50 در50 عرض  ارتفاع  سانتي متر 
باتوم  و  كابل  با  نقض مي كرد،  را  عراقي ها  مقررات  يا  اعتراض مي كرد 
اين  داخل  مي كردند  بيشتر  يا  روز  يك  يا  ساعت  هشت  و  مي زدند 
هست.  آن جا  در  اسيري  كه  مي رفت  يادشان  گاهی  حتي  سلول ها. 
اين سلول ها در وسط محوطه ی اردوگاه قرار داشت و به علت گرمای 
بسيار  زمستان  در سرمای  و  بود  و سوزنده  داغ  بسيار  آفتاب  مستقيم 
و  و دست  پا  درد  انفرادی،  سلول  از  آزاد شدن  موقع  كشنده.  و  سرد 
در  هرچه  می گرفت.  زندانی  از  را  حركت  توان  هفته ها  بدن  و  گردن 

آن جا فرياد مي كشيديم، كسي نبود كه جواب بدهد. 
را  آسايشگاه  از  خروج  اجازه ی  هيچ كس  به  روز  دو  اول،  روزهاي 
از  عراقي ها  اعتراض مي كرديم،  بوديم. هرچه  رفته  ياد  از  ندادند. گويا 
پشت پنجره مي گفتند بعداً. آسايشگاه تبديل به يك دستشويی بزرگ 
كرده  كاري  آن ها  رفع حاجت.  هم  و  مي كرديم  زندگي  هم  بود.  شده 
بودند كه حيا و شرم از بين مي رفت. اسرا با ديگري انس مي گرفتند تا 
بناي يك زندگي در شرايط سخت و غير انساني را در زندان هاي مخوف 
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عراق شروع كنند. همه دريافته بوديم كه در آن مكان بايد همديگر را 
تحمل كنيم و به درد هم برسيم. 

با اعتراض اسرا، فرمانده اردوگاه دستور داد يك سطل آب براي هر 
آسايشگاه و براي 16 ساعت كه در داخل بوديم، تهيه كنند. يك سطل 
آشغال بزرگ را هم كه هنوز مقداري آشغال در آن بود، آب كردند و 
به آسايشگاه ما آوردند. هرگاه اسرا شلوغ مي كردند و اعتراضي داشتند، 
عراقي ها در آب تايد مي ريختند تا همه اسهال بگيرند و مريض شوند. 

يا آب كم مي دادند تا همواره درگير خودمان باشيم.
مشكل دستشويی را هم اين گونه حل كردند كه روزانه فقط يك بار 
استفاده  انتظار 3 ساعته، يك  بار  از نشستن در صف هاي  بعد  روز  در 
كسی  و  می بستند  را  آسايشگاه ها  در  اين كه  برای  مدتی  از  بعد  شود. 
نمی توانست به بيرون برود، الجرم برای حل اين مشكل در شب، براي 
 10 هر  براي  و  ديدند  تهيه  كيلويی  پنج  روغن  نفر يك حلب   10 هر 
نفر كه يك گروه يا اكيپ خوانده مي شدند، يك تشت آلومينيومي به 
عنوان ظرف غذا و خوردن و ديگر كارها دادند. صبح ساعت 10 و ظهر 
ساعت 2 و عصر ساعت 4 از هر آسايشگاه تعداد 16 سينی تشت مانند 
برای آوردن غذا از بيرون حاضر مي شد و ما نوبتي حلب دستشويی را 

تخليه می كرديم و با تشت ها غذا مي گرفتيم.
عدس  ليتري  ونيم  يك  مالقه ی  يك  نفر   10 هر  براي  صبحانه 
يا  كلم  آب  كوچك  مالقه ی  نيم  و  برنج  بيل  نيم   هم  ظهر  مي دادند. 
بادمجان سياه به عنوان خورشت. شام هم عبارت بود از 10 تكه كوچك 
گوشت و نيم مالقه آب همان گوشت. داخل آن هم هيچ چيز ديگري 
تاريخ  وارد می شد،  غربي  از كشورهاي  كه  اين گوشت ها  نمي ريختند. 
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يعنی  ميالدي،   1965 سال   بود؛  شده  نوشته  جعبه ها  روي  توليدشان 
30 سال در يخچال ها مانده بود. تمام گوشت ها كرم زده بودند.

ما از ناچاري و از فرط گرسنگي توجهي به آن ها نداشتيم. بعد از 5 
يا 6 ماه در هر روز، يك وعده صبحانه چاي مي  دادند. يك ليوان براي 
5 نفر بود كه ما هم نوبتي هر 5 روز يك ليوان مي خورديم. براي اين كه 
را جلو خورشيد خشك مي كرديم  نان ها  معده هاي ما خوب كار كند، 

و مي خورديم.
ما  به  كوچك  ساندويچي  نان  شبيه  نان  عدد  يك  اول  روزهای 
آسايشگاه  به  كاميون  پشت  از  پتو  با  نفر   4 با  شب  هر  و  مي دادند 
عدد  يك و نيم  به  بعدها  نان  سهميه ی  مي كردند.  پخش  و  می آوردند 

افزايش يافت. 
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اسرای مفقوداالثر

ما اسراي مفقوداالثر بوديم. دولت عراق از سال 1365 آمار اسرا را به 
صليب سرخ جهاني نداده بود. اين كار براي تضعيف روحيه ی ايراني ها و در 
فشار قراردادن دولت ايران بود. صليب سرخ تنها به اسراي قبل از 1365 
به وضعيت آن ها رسيدگي مي كرد. وضع  تا حدودي  و  دسترسي داشت 
بهداشتي و رفاهي آنان بهتر بود. حتي به شكايتشان رسيدگي مي كردند 
و نامه هاشان را دير يا زود به خانواده هاشان مي رساندند. امكانات صوتي و 
تصويري و نوشت افزار و كالس هاي آموزشي مانند زبان و غيره براي اسراي 
ثبت نام شده فراهم بود. نگهبانان آن اردوگاه ها مانند نگهبانان اردوگاه ما 
آزادي عمل نداشتند. به طور نسبی وضعيت زيستی اسرای صليب سرخی 
هرچه  عراقي ها  بوديم.  عذاب  در  لحاظ سخت  اين  از  ما  بود.  ما  از  بهتر 
اهميت  چندان  مي شد،  كشته  كسي  اگر  حتي  مي كردند.  مي خواستند، 
نمي دادند. ولي در ديگر اردوگاه ها كه صليب سرخ نظارت داشت، وضعيت 
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شكل ديگري بود. 
تنها در اواخر اسارت بود كه به ما لباس هاي زردرنگی دادند كه با حروف 
التين بزرگ كلمه ی p.o.w روی آن نوشته بود. اين نشانه ی بين المللی 

براي مشخص شدن زندانيان جنگي بود.
در عراق يك گورستان براي اسراي ايراني بود. آن ها را كه از كتك و 
شكنجه و بيماري و سوء  تغذيه مي مردند، غريبانه در آن محل به خاك 

می سپردند و مشخصات و محل دفن آن ها برای ما نامعلوم مي ماند.
زخمي ها چندين ماه به همان وضعيت مانده بودند. بيماري همه را 
ناتوان كرده بود. شش ماه بود كه به حمام نرفته بوديم. شپش از سروكولمان 
باال مي رفت. شپش ها در روي زمين و ديوارها، باال و پايين مي رفتند. در زير 
بغل ها و كشاله ی ران ها و موي سر، تخم گذاري كرده بودند. سرها چند ماه 
بود تراشيده نشده و ريش ها بسيار بلند شده بود و آن شرايط غير بهداشتي 
همه را آزار مي داد. ما هر نوبت به فرمانده اردوگاه، در حين آمار شبانه 
شكايت مي كرديم و او جواب مي داد كه اسرع، اسرع. ولي باز هم هيچ اقدامي 

صورت نمي داد. 
چند روز بعد از مشخص شدن محل اقامتمان، آمارگيري كردند. نام 
آدرس  و  اسارت، شهر  محل  يگان خدمتي،  و  و سن  پدر  نام  و  نشان  و 
منزل سكونتمان را ثبت كردند. وعده دادند كه به زودی تبادل خواهيد شد، 
پس مشخصات خود را دقيق بگوييد. تكرار می كردند كه به زودي مبادله تان 

مي كنيم، ولي ما چند سال همان جا مانديم و تبادلي صورت نگرفت.
سه روز پس از استقرار، براي هر سه نفر يك پتو دادند. بعدها براي 
هر دو نفر يك پتو و در آخر اسارت براي هر يك نفر، يك پتو. يك ليوان 
آلومينيومي متوسط براي هر اسير دادند و هركس گم مي كرد، مجازات 
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سختي داشت و نمي توانست آب بخورد. لباس هاي ساده مانند شورت و 
زيرپوش به تعدادي مي رسيد و تعدادي هم منتظر واگذاري بودند.

بعد از 6 ماه يك نوع لباس به نام دشداشه كه يك پارچه ی بلند و 
ساده بود، به تعدادي دادند و باز تعدادي بي نصيب ماندند. 3 يا 4 ماه بعد، 
يك تانكر آب را از رودخانه هاي اطراف پر مي كردند و به اردوگاه مي آوردند. 
به ما مي گفتند سريع زير شيلنگ آب برويد و حمام كنيد. 10 ثانيه طول 
نمي كشيد. همان موقع تيغ هم دادند. يك تيغ براي سر و صورت دو نفر و 

بعد از اصالح، تيغ ها را با آمار كامل پس می گرفتند.
آهسته آهسته سيم خادارهاي پيرامون اردوگاه را كشيدند؛ سيم خارداري 
به عرض 10 متر و ارتفاع 4 متر كه ضمن كاشتن مين هاي منور از طريق 

برجك هاي مراقبت ديدبانی و نفربرهاي زرهي كنترل مي شد.
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جنگ رواني 

هر روز يك افسر عراقي مي آمد و از پيروزي هاي عراق سخن مي گفت. 
نيست.  مسلمان  ايران  و  است  عراق  مال  اسالم  مي گفتند  صراحتاً  آن ها 
اين نشانه ی دشمني اعتقادي بعثي ها بود. آن ها از صدام به عنوان رهبر 
شكست ناپذير تمام جهان عرب ياد مي كردند. مي گفتند ايراني ها مردمي 
آتش پرست و كافرند و حق ندارند خود را مسلمان بخوانند. احدي ياراي 
اعتراض و سخن گفتن نداشت. محيط عراق يك محيط نظامي مطلق بود. 
نظاميان قدرت مطلق داشتند. بعثيان كه فاميل ها و همشهري های صدام 
بودند، نسبت به ديگر نظاميان برتري و امتياز ويژه داشتند. نيروهاي بعثي 
مانند نيروهاي اس.اس آلمان خط مشی ويژه ای داشتند؛ به صدام وفادارتر 

بودند و در بين مردم عراق در قساوت و بي رحمي زبانزد بودند.
هر هفته يك نفر ايراني شخصي يا روحاني را كه به علت هاي گوناگون 
از ايران اخراج شده يا فرار كرده بودند، براي شست وشوي مغزي اسرا به 
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اردوگاه مي آوردند. همه را مجبور مي كردند به سخنراني هاي از پيش طرح 
شده و به چرنديات آنان گوش دهند. 

در بين اسراي ايراني افراد تحصيل كرده ی زيادي بودند كه در فرصت هاي 
مناسب با صحبت هاي خود مسائل سياسي را برای ديگران بازگو مي كردند و 
نمي گذاشتند دشمن با القائات خود مغز اسرای ايراني را مسموم كند. دشمن 

فعاليت هاي تبليغي زيادي راه انداخت، اما همگي با شكست روبه رو شد.
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تنبيه و تخليه ی اطالعاتي

يك هفته از اسارت ما نگذشته بود كه مأموران استخبارات به اردوگاه آمدند 
و شروع به بازجويی از اسرا نمودند. آن ها با شيوه هاي مختلفی مانند وعده هاي 
توخالي يا شكنجه هاي قرون وسطايی عمل مي كردند. كم كم مسئوليت و شغل 
و درجه ی تمامي اسرا به وسيله ی ستون پنجم داخل آسايشگاه ها به گوش 

عراقي ها مي رسيد و عراقي ها هر روز چند نفر را به اتاق شكنجه مي بردند.
يك روز نزديك ظهر، در آهني را باز كردند. با صداي بلند نام من و يك 
نفر ديگر را صدا زدند. او هم مانند من در جبهه مسئوليت ستادي داشت. يك 
كيسه ی سياه رنگ به سر ما كشيدند و به محل تخليه ی اطالعاتي اسرا بردند. 
براي اين كه ما را بترسانند، اول چند ضربه به سر و صورتمان زدند. هيچ جا را 
نمي ديدم. گيج شده بودم و احساس مي كردم عراقي ها هر لحظه مي خواهند 
مرا بزنند. سؤاالتي مي پرسيدند از قبيل اين كه كار من در جبهه چه بوده؟ آيا 
اسير عراقي داشتيم؟ استعداد يگان هاي بزرگ منطقه، طرح هاي عملياتي، محل 
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تداركات و مهمات. سؤاالتي كه در صورت افشا مي توانست براي منافع نظامي 
ما مضر باشد. من فكر كردم شايد سخنان مرا ضبط مي كنند و مي خواهند به 

نفع خودشان بهره برداري كنند. 
خود را يك نفر كادر ساده كه مسئول اسلحه و كاله آهني بودم، معرفي 
كردم و گفتم دو هفته بيشتر نبود كه به جبهه آمده  بودم و كسي يا جايی را 
 خوب نمي شناسم. عراقي كه به فارسي صحبت مي كرد، چند ضربه با كابل به 

پشت و سينه و كله ی من زد كه از حال رفتم.
با آب مرا به هوش آوردند. چشم بسته از پا آويختند. بعد از چند دقيقه، 
تمام وجودم درد گرفت. سرم گيج مي رفت. شدت درد چنان بود كه ناله ی من 
و دوستم همه جا را گرفته بود. ولي استقامت مي كرديم و تسليم نمي شديم. در 

همان حال آويز، چند لگد به سر وكول ما زدند. 
از اتاق خارج مي شدند و ما به همان شكل مي مانديم. تمام روده هايم 
مي خواست از گلويم بيرون بريزد. خون در بدنم جريان نداشت. لحظات بسيار 
سختي بود. از شدت فشار، خون شديدي از كتفم كه زخمي بود، دوباره فوران 
كرد. ديگر صدايی را نمي شنيدم. گويی در عالم برزخ پرواز مي كردم. ديگر 
احساس درد هم نمي كردم. يك حالت خوشی داشتم. خودم را مي ديدم كه 

آويخته شده ام و عراقي ها سراسيمه مرا پايين مي آورند و سروصدا مي كنند. 
طولي نكشيد كه صداي عراقي ها را شنيدم كه مرا به هوش مي آوردند. 
از شدت خون ريزي ناي بلندشدن نداشتم. آن جا توفيقي شد كه زخم مرا 
پانسمان كنند. حال دوستم نيز بهتر از من نبود. او را چنان زده بودند كه جاي 
كبودي شكنجه ها تا ماه ها از بدنش نمي رفت. او را با پتو به آسايشگاه بردند 
و مرا نيز كشان كشان داخل آسايشگاه انداختند. خيلي درد مي كشيدم، ولي 

پيش وجدانم راضي بودم  كه اطالعاتي به دشمن نداده  بودم.



ت
ري

تك
 15

اه 
وگ

رد
ا

123



كه  بود  اين  تنبيه  نوع  يك  داشتند.  گوناگوني  تنبيه هاي  عراقي ها 
مجبورمان مي كردند در حالت ايستاده به نور خورشيد خيره شويم و سرمان 

را هم تكان ندهيم. اين وضعيت چندين ساعت طول مي كشيد.
اسرايی را كه مي خواستند انفرادي تنبيه كنند، مجبور مي كردند كه 
سرشان را روي شن ها و سنگ ها قرار دهند و دست ها را پشتشان قالب 
كنند. پاها و سر و بدن مانند 8 و مانند مثلث مي شد. ساعت ها اين گونه 

نگه مان مي داشتند و با كابل و باتوم می زدندمان. 
تنبيه  ديگر اين بود كه شلوار اسرا را تا باالي زانو تا مي كردند و پيراهن ها 
را هم تا باالي آرنج، آن گاه با كابل ضربات شديدی  می زدند و مي گفتند روي 
زانوها و آرنج ها سينه خيز برويم. بعد از چند متر، خون از زانو و آرنج ها فوران 

مي كرد و درد و عذاب آن، هفته ها باقي مي ماند.
پنج نفره  صف هاي  در  ساعت ها  مي كردند  مجبور  را  اسرا  عراقي ها 
از حال  بمانند. همه  دوزانو  در حالت  به سر،  با دست های قالب شده  و 

مي رفتند. 
يك تنبيه ديگر اين بود كه بايد انگشت هامان را زمين مي گذاشتيم، 
آن گاه با ضربات كابل و باتوم مجبورمان مي كردند كه دور خودمان بچرخيم. 

سرگيجه و استفراغ مي گرفتيم و به زمين مي افتاديم.
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انتقام از منافقين 

 چند ماه نگذشته بود كه نيروهای سازمان منافقين خلق اقدام به تبليغات 
منفي و جنگ رواني كردند تا اسرا را با خود همسو كنند. آن ها مي پنداشتند 
اكنون كه اسرا در وضعيت بسيار سختي هستند، حتماً از عاليق و خواسته هاي 
خود پشيمان هستند و اين بهترين فرصت براي جذب  نيرو و ايجاد نفاق 
بين ما است. آن ها نشريات مختلفی را در آسايشگاه ها پخش مي كردند. 
عكس ها و پوسترهايی به آسايشگاه ها مي فرستادند. خودشان از  ترسشان 
جرأت نمي كردند وارد اردوگاه شوند. اسرا تمام نشريات و پوسترهاشان را پاره  
مي كردند و دور مي ريختند. حتي سربازان عراقي عده اي را به خاطر اين كار 

به سختي تنبيه مي كردند. 
روزها سپری می شد و ما هر روز به اميد پيروزی رزمندگان و بازگشت 
به ديار و كاشانه ی خويش لحظه شماری می كرديم. روزي براي گرفتن غذا 
به آشپزخانه رفتيم كه وسط دو قسمت بزرگ اردوگاه قرار داشت. ديديم 
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تعدادي با لباس هاي شخصي مانند لي و پيراهن هاي رنگارنگ و مدل دار 
براي گرفتن غذا از آن قسمت اردوگاه آمدند. نمي دانستيم آن ها كي هستند، 
چون صحبت كردن با هم در بيرون مجازات داشت و عراقي ها به شدت كنترل 
مي كردند. تصور مي كرديم كه آن ها ايراني هستند و تازه از شهرهاي ايران 
اسير شده اند يا اين كه ايراني هاي مقيم عراق هستند كه آن ها را از روي 

دشمني به آن جا آورده اند.
در بين اسرا يك پزشك بود كه كارهاي ساده ای مانند پانسمان و تجويز 
قرص سردرد و سرماخوردگی را زير نظر عراقي ها به عهده داشت و اتاقش 
در قسمت اين تازه واردها بود. هنگام ظهر كه دكتر به آسايشگاه آمد، خبر 
داد اين شخصي ها منافقين خلق هستند و نمي دانم به چه منظوري به 

اردوگاه آمده اند.
هركس، چيزي مي گفت. مثاًل اين كه صليب سرخ، عراق را زير فشار 
گذاشته و عراق كه ديده صليب سرخ مي خواهد آمارگيري كند، آن ها را 
موقتاً و براي بيشتر نمودن تعداد، به آن جا آورده اند. يا اين كه منافقين با 
عراقي ها درگير شده اند و صدام گفته آن ها را دستگير و مانند اسير نگه داري 
كنند. ولي نظريه ی سوم معقول تر بود؛ منافقين مي خواستند با اين ترفند 
كه آن ها هم در راه وطن اسير شده اند، با اسراي جنگي رابطه ی دوستانه 
برقرار كنند تا بهتر به اهداف خود برسند كه ايجاد نفاق و تفرقه بين اسرا 
بود و مخالفت با جمهوري اسالمي و تخليه ی اطالعاتي و جذب نيرو از ميان 

اسيران.  
حضور خائنين و خطرات آنان سريعاً در همه ی اردوگاه پيچيد. جلسات 
سّري تشكيل شد. همه عقيده داشتند نبايد اجازه بدهيم منافقين خلق 
آزادانه جلوي چشمان ما ظاهر شوند. براي ايراني ننگ است كه با خائنان 
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به مملكتش همكاري كند. حتی عراقي ها و بعثی ها كه دشمن اند، به ما 
مي خندند. تبليغات متقابل را شروع كرديم. هر چه منافقين و عراقي ها 
پنبه مي كرديم. خبرچين های آسايشگاه ها  آگاهي  با درايت و  مي بافتند، 
هم اخبار را به عراقي ها منعكس مي كردند و عراقي ها دنبال ما بودند كه 

جمعمان را از بين ببرند. 
چند نفر كه رزمي كار بوديم، به بهانه هاي مختلف و در حين گرفتن 
غذا درگيري راه انداختيم. عراقي ها براي حمايت از منافقين ما را سخت 
تنبيه كردند و به انفرادي انداختند. هدف ما هم همين بود كه در حمايت 
از دوستان خود مورد خشم عراقي ها واقع شويم. همه ی اسرا كه در بيرون 

آسايشگاه ها بودند، تا اين اتفاق را ديدند، هم صدا به عراقي ها حمله كردند.
درگيري شروع شد. حدود 500 نفر به سوي منافقين حمله كرديم. زنگ 
خطر اردوگاه به صدا درآمد. نگهبانان اردوگاه های ديگر هم برای حمايت از 

عراقي ها و سركوب ما با هرچه در دست داشتند، به اردوگاه ما دويدند.
نقشه اين بود كه در صورت رسيدن نيروهاي كمكي عراقي ، عده اي از 
اسرا با آن ها درگير شوند و بقيه خود را به منافقين برسانند. منافقين هم از 
دور خطر را احساس كرده بودند، ولي جايی براي فرار نداشتند. همه براي 
تنبيه اين خائن ها كه حيثيت و ناموسشان را به دشمن فروخته بودند و 
همه ی ما را شرمنده كرده بودند، سر از پا نمي شناختند. از آن ها بيشتر از 
عراقي ها تنفر داشتيم. خون جلوي چشم همه را گرفته بود. مي خواستيم 

انتقام عراقي ها را هم از منافق ها بگيريم.
بعضی دوستان ديروز با تكه های سيم خاردار، تيغه هاي بُرنده ای درست 
افتاديم.  با سنگ و مشت و لگد به جان منافقين  بقيه هم  بودند،  كرده 
نمي دانم چقدر طول كشيد، اما اين اقدام بسيار سريع انجام شد. منافقين 
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نمي توانستند مقابل اسراي دردكشيده و عاصي مقاومت كنند. البته اين 
تسويه حساب از رشادت و ازخودگذشتگي ديگر اسرا بود كه خود را در 
مقابل كابل و باتوم عراقي ها سپر كردند تا ما به راحتي منافقين را به سزاي 

اعمالشان برسانيم.
نيروهاي كمكي عراق وارد اردوگاه شدند و اقدام به تيراندازي هوايی 
نمودند. تيربارهاي روي نفربرها باالي سر ما را به رگبار بستند. ما را مجبور 
كردند دست از درگيري برداريم و با ضربات شديد ما را به داخل آسايشگاه ها 

ريختند و درها را قفل كردند. 
خاموش  لحظه اي  عراقي ها  صداي  بود.  ريخته  هم  به  محوطه  تمام 
نمي شد و اين طرف و آن طرف مي دويدند. صداي آمبوالنس ها براي مداوا و 
تخليه ی مجروح های منافقين شنيده مي شد. نگهبان ها هر لحظه از جلوي 
پنجره ما را تهديد مي كردند كه مجازات سختي در انتظار شماست. اسرا در 
اثر درگيري با عراقي ها و وارد شدن اجسام مختلف بر سر و كولشان مجروح 
و خوني شده بودند، ولي همه شاد بوديم؛ موفق شده بوديم تالفي چند سال 
اسارت را از خائنين بگيريم. عراقي ها ما را مجازات سختي كردند و چندين 
روز غذا وآب و نيازهاي اوليه ی ما را كم كردند. هر روز چند نفر را بيرون  
كشيدند و براي بازجويی و شكنجه بردند، اما اين حركت ما موجب شدكه 
منافقين را از اردوگاه خارج كنند و به يك مكان نامعلوم ديگر انتقال دهند.
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بهداشت در اردوگاه 

به علت شرايط بسيار بد نگه داري اسرا و آسايشگاه و نبود امكانات رفاهي، 
انواع بيماري در بين اسرا شيوع پيدا كرده بود. شايع ترين بيماری اسهال 
خوني بود. اين بيماري مخوف ما را در مدتی بسيار كوتاه از پا مي انداخت. 
نمي توانستيم درست ببينيم، توان حركت نداشتيم. مانند مرغ مريض در 
روده ها  تمام  نمي كرد.  كار  گوارش  دستگاه  مي افتاديم.  بي حال  گوشه اي 
چرك می كرد و خون ريزي مي كرد. تمام لباس هامان پر از چرك و خون 
مي شد. از خجالت نمي توانستيم به روي همديگر نگاه كنيم. اين بيماري از 
يك هفته تا دو ماه و حتي بيشتر طول مي كشيد. عراقي ها مي گفتند شما 
بايد همه اسهال خوني شويد تا اگر در اردوگاه را هم باز كرديم، نتوانيد 
بيشتر از توالت ها جايی برويد. همين طور هم بود. بيمارها در عرض يك 
ساعت توان 5 متر حركت را هم نداشتند. نه دارو بود و نه پزشك و نه 

تغذيه ی مناسب. 
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ضعف عضالت و تاري  ديد و كج  شدن ستون فقرات و بيماري هاي 
مختلف پوستي از بيماري هاي عادي آسايشگاه بود. دندان درد يك بيماري 
بسيار سخت بود كه اكثر اسرا به آن دچار بودند، از همه مهم تر بيماري سل 
همه را تهديد مي كرد. ريه ی همه اسرا در اثر شرايط بسيار بد بهداشتي و 
تنفسي آسيب ديده بود. دست و پاها در اثر رطوبت و زندگي روي بتن هاي 
كف آسايشگاه، به دردهاي گوناگون رماتيسمي دچار شده بود. يك بيماري 
ديگر هم به نام گال شيوع داشت كه كشاله ی ران ها و زير بغل ها و دستگاه 
تناسلي انسان خارش پيدا مي كرد. به طوري كه شبانه روز می خارانديم و هر 

روزهم بيشتر مي شد و تاول مي زد. 
داروي مناسب نمي دادند. شيوه ی درمان عراقي ها اين بود كه گالي ها هر 
روز را به محوطه ي باز و جلوی نور خورشيد مي بردند و همه را لخت مادرزاد 
مي كردند و نوعي روغن مي دادند و مي گفتند به آلت تناسلي بماليد و 4 يا 

5 ساعت جلو تابش مستقيم آفتاب بخوابيد.
شرم و حيا را از ميان برداشته بودند. آن ها با اسرا مانند بردگان رفتار 
رعايت  بر  مبني  ژنو  قرارداد  و  ملل  معاهده هاي سازمان  عراق  مي كردند. 
مقررات رفتار با اسراي جنگي را زير پا گذاشته بود. از كمترين حقوق يك 
ايران در  پاك  فرزندان  نمي ديد.  بوديم و كسي هم  انسان دربند محروم 
بندهاي بعثی ها عذاب های شديد و غير انساني را تحمل می كردند، ولي 

لحظه اي از ياد خدا و امام و عشق به سرزمين و مردم ايران غافل نبودند. 
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خدا در همه جا حضور دارد

   تو نيكي می كن و در دجله انداز     كه ايزد در بيابانت دهد باز
در بين عراقي ها افراد دل رحم هم پيدا مي شد. آن ها از ادامه ی جنگ 
بي زار بودند و با ما هم دردي مي كردند، اما از همديگر هم بسيار مي ترسيدند 
و به يكديگر اعتماد نداشتند. استخبارات عراق نفوذ بسيار زيادي در اركان 
جامعه و ارتش داشت. عراقي ها تحت كنترل شديد بودند. به اين خاطر، 

عراقي ها و مخصوصاً شيعه ها از تماس با ما واهمه داشتند.
بعضی نيروهاي عراقي »جيش الشعبي« بودند؛ يعني نيروهاي مردمي. 
سن بعضيشان به60 سال هم مي رسيد. ارتش عراق با آن ها به عنوان سرباز 
رفتار مي كرد و توجهي به سن و سالشان نداشت. گاهي يك سرباز 60 ساله 
را در فاضالب سينه خيز مي بردند و شالق مي زدند. نيروهای ارتش عراق هم 

از بعثي ها می ترسيدند.
اسرا  با  نام سيد حسن  به  بوديم. يك عراقي  روزي در صف نشسته 
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صحبت مي كرد و مي گفت در جنگ دو برادر و سه خواهرزاده و غيره و 
در كل 21 نفر از اقوامش كشته شده اند. از نحوه ی نگه داري اسرا در ايران 
مي پرسيد. می گفت يك برادر دارم كه مفقوداالثر است و نمي دانيم مرده 
يا زنده است. چند سال است كه از او بي خبريم. از نگراني او تمام خانواده 
همواره گريه و زاري می كنند و انتظارش را مي كشند. گفت برادرش جمعي 
تيپ 46 العباس بوده و در منطقه ی نفت خانه ی عراق كه مقابل نفت شهر 
ايران است، در حين حمله مفقوداالثر شده. می گفت آرزو دارم تنها يك بار 

او را ببينم يا از سالمتي او با خبر شوم و بميرم.
اين محل درست مقابل تيپ ما بود و اين حمله ی عراقي ها به مواضع ما 
بود كه من شخصاً حضور داشتم. گفتم من در اين عمليات بودم، نام برادرش 
را پرسيدم. گفت نامش جميل ناصر مراد است. تا اين  نام را بر زبان آورد، او 
را شناختم. او اسيري بود كه در حمله شان به مواضع پدافندي يگان ما و در 

پاتك ما و فرار آن ها به اسارت ما درآمده بود. 
براي روحيه بخشيدن  بهار سال 65 عراق  بود. در  مانده  يادم  خوب 
ما  داد. يك شب  انجام  رواني يك سري عمليات  و جنگ  نيروهايش  به 
در احتياط خط مقدم استراحت مي كرديم. ساعت 4 صبح نيروهاي خط 
مقدم با بي سيم خبر دادند كه عراقی ها حمله كرده اند و حتي با بريدن سر 
نگهبانان از داخل گروهان ما عبوركرده و اقدام به كشتار نموده اند. شدت 
درگيري چنان بود كه يگان ها نتوانسته بودند مقاومت چنداني بكنند. سريع 
سوار خودروها شديم و حركت كرديم. جنگ بي امان ادامه داشت. تركش 
و گلوله از آسمان مي باريد. جلوی پيش روی دشمن به سوي ديگر يگان ها 
را گرفتيم. با سالح هاي اجتماعي تمام سنگرهاي خودي را كه در دست 
دشمن بود و هرچه را كه ديده مي شد، به توپ و گلوله بستيم. فاصله ی ما 
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با عراقي ها كمتر از 50 متر بود. 
در آن وضعيت خبر رسيد كه دشمن مي خواهد تحكيم هدف نمايد. اگر 
اين اتفاق می افتاد، از جا كندن آن ها بسيار مشكل مي شد. دستور رسيد كه 

ما جهت بازپس گيري مواضع خودمان اقدام كنيم.
ما نيروها را جمع كرديم و از داخل شيار منتهي به كانال هاي گروهان 
دوم به دشمن نزديك شديم. ديگر نيروها ما را پشتيباني آتش مي كردند. 
عراقي ها متوجه رسيدن نيروي كمكي شده بودند. تعدادي در حال درگيري 
و تعدادي نيز عقب نشيني مي كردند. يكي از سربازان ما در كنار خاك ريز 
يك عراقي با لباس سبزرنگ را هدف گرفت و تيراندازي كرد. تير به پاي 

عراقي خورد و داخل كانال افتاد. 
در حال بازپس گيري مواضع، تعداد زيادي اسير گرفتيم. باالخره عراقي ها 
را شكست داديم. مشغول جمع آوري غنايم و تجهيزات و اسرا بوديم كه يك 
عراقي نظر مرا جلب كرد. پيش او رفتم، ديدم نيروهاي ما او را دوره كرده اند 
و هركدام چيزي مي گويد. سريع مداركش را برداشتم. از ناحيه ی پا سخت 
مجروح شده بود و در اثر درد گريه مي كرد. او سياه چرده بود و با نگاهي 
عجيب و آتشين مرا نگاه مي كرد. او با ديگر عراقي ها كه تا آن زمان ديده 
ندا مي داد كه كمكش كنم.  به من  بودم، فرق داشت. يك حس دروني 
نامش جميل ناصر مراد بود و از اهالي روستاي روضان نجف بود. با نگاهش 
مي خواست چيزي بگويد. به سختی از جيبش يك قرآن كوچك درآورد و 
گفت: اهلل اهلل، الدخيل، الدخيل. با كمك نيروها او را در آمبوالنس گذاشتيم 

و به عقب فرستاديم، ولی مداركش پيش من مانده بود. 
حاال به نگهبان عراقي گفتم برادر شما زنده است و من او را ديده ام. 
اول باور نكرد و خنديد. من دوباره گفتم او زنده است. اين بار عراقي ناباورانه 
گفت: از كجا مي داني و او را از كجا مي شناسي؟ چگونه مشخصات او را به ياد 
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داري؟ گفتم مدارك او دست من مانده بود و آن قدر خوانده بودم كه حفظ 
هستم. نام دقيقش، مشخصات چهره اش، ميزان تحصيالتش، منطقه ی دقيق 
و نام و نشانی روستاي آن ها و آدرسش را به او گفتم. باز هم باور نمي كرد. 
سؤاالت گوناگوني می كرد. حتي نام فرمانده يگان برادرش را كه از تخليه ی 

اطالعاتي اسرا به ياد داشتم، گفتم. 
عراقي از جا جست و گفت آري درست است. بگو برادرم كجاست؟ به 
او اطمينان دادم كه برادرش زنده و در ايران اسير است، اما مجروحيت او را 
نگفتم، شايد ما را اذيت مي كردند. از شادي فرياد كشيد. عراقي های ديگر 
جمع شدند. از من بسيار تشكر كرد و گفت تو خانواده ی مرا از نگراني نجات 

دادي. 
اين مسئله باعث شد رفتار او با من بسيار خوب باشد. اين شامل ديگر 
هم آسايشگاهي های من هم شد. به طوري كه نوبت شيفت او خودش از پشت 
پنجره به ما آب مي رساند و به آسايشگاه ما اجازه مي داد كه يك بار بيشتر از 
توالت استفاده كنيم. حتي مادرش دو جفت جوراب و مقداري غذاي خانگي 
و يك زيرپوش برای من فرستاد. خبرهاي بيرون را زودتر به من می رساند. 
مي گفت  آشپزخانه  به  غذا  گرفتن  هنگام  مي آورد.  روزنامه  گاهي  حتي 
سهميه ی آسايشگاه 5 را بيشتر كنند. هنگام تنبيه، رعايت آسايشگاه ما را 
می كرد. گاهي هم با هم مي نشستيم و درد دل می كرديم. او از وضعيت عراق 
و جنگ می گفت و ما از ايران. با اين گرم گرفتن ها، اطالعات و اخبار مورد 

نيازمان را از او مي گرفتيم و سريعاً به ديگر اسرا مي گفتيم. 
اما من در خاك دشمن باور كردم كه جواب خوبي، خوبي است. هركس 
ذره اي كار نيك كند، خداي بزرگ پاداشش را خواهد داد. پاداش من هم در 

آن محل كه جز خدا يار و ياوري نداشتم، همين چيز ها بود. 
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چند ماه از اسارت ما در اردوگاه هاي عراق با آن وضعيت غير انساني 
مي گذشت. بعثی ها به علت كمبود نيروي انساني و مشغول  بودن عده ی زيادي 
از آن ها در جبهه ها، براي حراست از ما تعدادي از نيروهاي جيش الشعبي را 
به نگهبانان اردوگاه اضافه كرده بودند. جيش الشعبي ها بر حسب معمول و 
براي وقت گذراني، از اسرا سؤاالتي می كردند؛ كجا اسير شديد؟ قباًل چه كاره 
بوديد؟ در همين روزها يكي از اين نيروها جلوی آسايشگاه ما آمد وگفت: آيا 
بچه ی بهشهري در آسايشگاه هست؟ و ادامه داد كه من 15 سال در ايران 
بودم. آن گاه به فارسي، ولی با لهجه ی عربي گفت: من سال هاي خيلي پيش، 
به ايران فرار كرده بودم. در ايران با يك نفر ايراني يك كاميون خريده بوديم. 
با هم كار می كرديم و دوستان بسيار خوبي براي هم بوديم. بعد از سال ها 
اقامت در ايران به عراق برگشتم. من ايران و شهرهاي شمال را خيلی دوست 
دارم. ان شاءاهلل روزي بتوانم دوباره به آن جا سفر كنم.آن گاه نام آن دوستش 

را با چند نشانی ذكر كرد. 
يك اسير ايراني به نام محمد با ما بود كه بين بچه ها به محمدبهشهري 
معروف بود. محمد سرباز تيپ 58 ذوالفقار بود و در 31 تير سال 1367 
به اسارت نيروهاي عراق در آمده بود. در جلوي ديدگان همه، محمد از جا 
جست و گفت اين نام پدر من است. به آن عراقي نزديك شد و با هم صحبت 
كردند. ديري نپاييد كه آن عراقي محمد را در آغوش گرفت و به شدت 

 گريست. نگهبانان ديگر آمدند و علت را جويا شدند.
آن عراقي سيد حسن نام داشت. سن و سالي داشت. تقريباً 57 ساله 
نشان مي داد و ديگر عراقي ها به حرمت موي سفيدش به او احترام زيادی 
مي گذاشتند. گفت محمد فرزند دوست و شريك سابق ايرانی من است. از 
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اين كه محمد را در زندان مي ديد، بسيار ناراحت و غمگين بود. سيد حسن 
مي گفت: »من مديون محبت هاي پدر محمد هستم و سال ها باهم بوده ايم.« 

شروع كرد به بيان خاطراتش از ايران.
از آن روز رابطه ی سيد حسن با محمد مانند پدر و فرزند بود. هنگام 
نگهباني براي محمد خوراكي و لباس مي آورد. حتي خيلي تالش كرد كه 
او را براي يك بار هم كه شده پيش خانواده اش ببرد، ولي فرمانده اردوگاه 

مخالفت كرد. 
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 بيمارستان نظامي 

هشت ماه پس از اسارت، احساس كردم چشم چپم تار مي  بيند و خارش 
دارد. يواش يواش ديد من ضعيف مي شد. هرچه به عراقي ها مي گفتم، گوش 
نمي دادند. تا اين كه ديد چشمم را كاماًل ازدست دادم. چون آيينه هم نبود، 
نمي توانستم ببينم كه چه شده است. دوستانم مي ديدند كه يك پرده ی 

سفيد روی چشم مرا پوشانده است. مي گفتند نترس چيزي نيست. 
يك روز در حال آمارگرفتن، دوستان صميمي من بيماري چشم مرا 
به فرمانده اردوگاه گفتند. سيد حسن هم كمك كرد تا مرا به بيمارستان 
با  و  بيمار ديگر را چشم بسته  اسير  بفرستند. فرداي آن روز من و چند 
به  بودند،  رنگ كرده  را هم  آمبوالنس هاي مشكي رنگ كه شيشه هاشان 
بيمارستان صالح الدين بردند. يك قسمت از بيمارستان را براي اسيران بيمار 

ايراني اختصاص داده بودند كه با در هاي آهني از بيمارستان جدا مي شد.
اسرا روي تخت ها با بيماري دست و پنجه نرم مي كردند وكسي ناي 
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حركت و ديدن يكديگر را نداشت. روي تختي دراز كشيدم و غرق در افكار 
خودم شدم. آيا چشم من باز هم خواهد ديد؟ سوء تغذيه از يك طرف و 
زخمي بودن و خون ريزي هاي متوالي از ديگرسو، مرا الغر و نحيف كرده بود. 

تمام استخوان هاي بدنم شمرده مي شد. 
لحظه اي نگذشت كه صداي يك نفر به نظرم بسيار آشنا آمد. كمي 
بلند شدم. دوست و هم دوره ی آموزشي ام بود؛ »داوود معين«، اهل تهران. 
او را شناختم، او هم مرا شناخت. بعد از چند سال كه هركدام به يك لشكر 
را در خاك دشمن مي ديديم. داوود  بوديم، دوباره همديگر  منتقل شده 
معين رزمنده ای شجاع و ورزيده و با آموزش باال بود. در دوران آموزش 

نظامي هميشه رتبه هاي باال را مي گرفت.
 روبوسي كرديم. خيلي خوشحال بوديم. با هم صحبت مي كرديم. از 
دوستان و منطقه و اردوگاه آن ها، از دوستان هم دوره كه سؤال مي كردم، 
مي گفت: اكثراً شهيد شده بودند. تنها چند نفر از يك گروهان آموزشي زنده 
مانده بوديم و هركدام در جايی خدمت مي كرديم. من باور كرده بودم كه 
همواره دست خدا با ماست و اين اسارت هم يك آزمايش الهي است. خداوند 

هيچ  وقت مرا تنها نگذاشته بود. حتی آن جا هم با من بود. 
صبح زود مرا براي معاينه به كلينيك چشم پزشكي بيمارستان بردند. 
يك دكتر اهل روسيه پزشك آن قسمت بود. به زبان روسي از من نام و 
نشان و وضعيت چشمم را پرسيد. يك عراقي سخنان او را به عربي ترجمه 
می كرد و يكی ديگر به فارسی. گفتم: اسمم ميكائيل است و اهل آذربايجانم، 
8 ماه است كه در اسارتم و وضعيت چشمم اين است. دكتر او از شنيدن 
اسم من خنديد. پس از حرف هاي من از جا بلند شد و به زبان روسي پرسيد: 
شما مسيحي هستيد؟ گفتم نه، مسلمانم. پرسيد اهل آذربايجان شوروي 
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هستيد؟ گفتم نه، آذربايجان ايران.
ما  است.  زياد  ميكائيل در شوروي  اسم  گفت: »پس هم نام هستيم. 
مي گوييم ميخاييل.« خنديد و بعد از معاينه گفت نگران نباش به افتخار 
هم اسم بودن، ديد تو را بازمي گردانم. او از شوروي آمده بود و حقوق مي گرفت. 
چشم من را بسيار طوالني و بادقت تمام معاينه  كرد. دارويی تجويز كرد و 
گفت: »آب چشمت خشك شده. به علت كمبود ويتامين آ است. اگر ديرتر 
را هم كور  اين چشمت كور می شد و چشم ديگرت  مراجعه مي كردی، 
مي كرد.« به عراقي گفت من بايد 15 روز بستري باشم و غذاي بيشتري به 

من بدهند. به شوخي گفت ما هم وطن هستيم و سفارش مرا به او كرد.
دكتر روسي روز چهارم خودش پيش من آمد. از كيفش يك قطره 
درآورد و گفت اين دارو فقط در شوروي پيدا مي شود و مخصوص خودش 
است. آن را به من داد و گفت هر شب در چشمم بچكانم. حتماً خوب خواهد 
شد. او ضمن خداحافظي گفت: »من فردا به كشورم بازمي گردم و اميدوارم 

شما هم به آغوش خانواده هاتان بازگرديد.« خداحافظي كرد و رفت. 
چند روز بيشتر نگذشت كه چشمم خوب شد و بينايی ام را بازيافتم. 
خدا را سپاس گفتم. احساس می كردم كه هر يك از اعضای بدن چه نعمت 
بزرگي است كه خدا داده و ما قدرش را نمي دانيم. از خوشحالي نمي توانستم 
بخوابم. اگر لطف الهي نبود و من دير اعزام مي شدم، هر دو چشمم كور 
مي شد. آن پزشك انسان دوست كاري كرد كه تا آخر عمر سپاس گزارش 
باشم و با اين كه از نظر اعتقادي با هم اختالف داشتيم، از خداي بزرگ 
برايش موفقيت و عزت خواهانم؛ در هر جاي اين كره خاكي كه هست. او 
به فرمان خداي بزرگ و حاضر، فرشته ی نجات من بود و من شخصاً قدرت 

خدا را در دست هاي بشردوست آن پزشك روسي ديدم.
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تقريباً سيزده چهارده روز از اقامت من در بند اسراي ايراني بيمارستان 
نگذشته بود كه من و داوود معيني به فكر فرار افتاديم. فرار از بيمارستان 
بسيار راحت تر از اردوگاه بود و ما بايد كاري مي كرديم. شايد ديگر پايمان به 
آن بيمارستان نمي رسيد. هشت ماه بود كه اسير عراقي ها  بوديم و ديگر به 
وعده ها و اخبار و شايد و بايدهاشان اطمينان نداشتيم. با اين كه چندين بار 
ايران و عراق پاي ميز مذاكره نشسته بودند، اما متأسفانه به نتيجه ای نرسيده 
بودند. عراق هر بار مسئله اي را بهانه مي كرد و نشست ها را به جلسات يكي 
پس از ديگري موكول مي كرد. فرزندان ايران داشتند در زندان هاي عراقی ها 

از بين مي رفتند.
ــمت  ــم صالح الدين به بغداد بود. قس ــار جاده ی مه ــتان در كن بيمارس
نگه داري اسرا هم در ته بيمارستان و در يك گوشه ای  بود كه چند در كوچك 
ــه از داخل قفل مي كردند.  ــت. اين درها را هميش براي تخليه ی زباله ها داش
يك روز در ميان، سرباز عراقي در را باز مي كرد و از اسرا مي خواست كه اتاق ها و 
حياط پشتی را جارو بزنند و تي بكشند. نگهبانان بيمارستان مانند نگهبان های 
اردوگاه حساس نبودند و گاهي در باز مي ماند. نگهبان با ديگري گپ  می زد 
و در اين فرصت می شد فرار كرد. ديوار دور بيمارستان هم بسيار كوتاه بود و 

فاصله ی قسمت ما با آن در 30 متر بيشتر نمي شد. 
داوود هم كه بيماري ريوي داشت، خوب شده بود وعراقي ها مي خواستند 
3 روز بعد او را به اردوگاه بفرستند. در همان قسمت يك سرباز شجاع و 
با دل و جرأت جمعي گردان تكاور لشكر 77 خراسان هم بود كه او بهبود 
يافته بود. سهل انگاري عراقي ها و ديگر شرايط مناسب فرار را بررسي كرديم 
و تصميم گرفتيم سه نفري از بيمارستان فرار كنيم. بايد خودمان را به 
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كنار جاده می رسانديم و در سمت مخالف بغداد، يعني به سوي بصره فرار 
می كرديم. برای اين بايد به سوی بصره می رفتيم كه اگر نمی توانستيم از مرز 
عبور كنيم، خودمان را به كويت می رسانديم. از خود عراقي ها شنيده بوديم 
كه مرز بين عراق و كويت بدون كنترل است. در آن صورت شايد به شكلي 
مي توانستيم خودمان را به ايران برسانيم. اگر هم به ايران نمی رسيديم، الاقل 

از عراق دور  شده بوديم. 
يك نفر را مي شناختم كه سال ها پيش اسير عراقي ها بود؛ فرار كرده 
بود و خودش را با مشكالت بسيار از كويت به ايران رسانده بود. ما هم 
مي خواستيم شانس خود را براي يك بار ديگر امتحان كنيم. يك نظامي 

موظف است در اولين فرصت، از دست دشمن فرار كند. 
در آن جا يك اسير سرهنگ مخابرات جمعي گردان مخابرات لشكر 92 
زرهي هم بستري بود. او با ما رابطه ی خوبي پيدا كرده بود، اما نمي خواست 
فرار كند، چون او نسبت به ما سختي و آزار كم تري كشيده بود. او در كمپ 
افسران و بين اسراي ثبت نام شده ی صليب سرخ جهاني نگه داري مي شد و 
شرايط اردوگاه آن ها با ما بسيار فرق داشت. او نمي توانست درك كند كه ما 

چه روزگاري را تحمل مي كنيم. 
به ما مي گفت به زودی تبادل اسرا شروع خواهد شد و چيزي نمانده 
از  بعد  چون  داد،  انجام  نادرست  حركت  نبايد  و  برگرديم  كشورمان  به 
البته قصد او نوعي دل سوزي بود  تحمل سال ها اسارت كشته مي شويد. 
كه مي خواست منطقي فكر كنيم و همه ی جوانب را در نظر بگيريم. حتي 
براي  را كه مي دانست،  و هرآن چه  فواصل  و  از وضعيت جاده ها  مواردي 
ما گفت. ما به خطرناك بودن مسئله آگاه بوديم و مي دانستيم در صورت 
متوجه شدن، تمام نگهبانان با وسايل نقليه بيابان ها و جاده ها را زير و رو 
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خواهند كرد. اما ما ديگر حاضر نبوديم به اردوگاه برگرديم.
وضعيت غذای بيمارستان به مراتب بهتر از اردوگاه بود. كنسرو و مربا 
و شيرخرما هم مي دادند، مقدار زيادي هم در انبار بيمارستان بود. تصميم 
گرفتيم كه هنگام نظافت اتاق ها فرار كنيم. تنها يكی از نگهبانان قسمت 
اسرا اسلحه ی كالشينكوف داشت و بقيه كابل به كمر مي بستند. اكثراً براي 
صحبت با دوستانشان به سالن بيمارستان مي رفتند؛ گويا آن ها هم اعصابشان 

خراب مي شد و نمي توانستند چندين ساعت باالي سر ما بايستند.
يك كيسه ی كوچك برنج پيدا كرديم. صبح زود چند كنسرو و مربا و 
شيرخرما از جعبه ها كش رفتيم، زيرا نمي توانستيم در صورت فرار از مردم 
كمك بگيريم. تمام عراقي ها يك جوري با ارتش عراق ارتباط داشتند و 
اگر مي فهميدند ما ايراني هستيم، يا ما را مي كشتند يا خبر مي دادند كه 
دستگيرمان كنند. اين اطالعات را در چند ماه اسارت از صحبت هاي خود 

عراقي ها فهميده بوديم و نمي خواستيم ريسك كنيم.
ساعت 10 صبح بود كه سرباز عراقي درِ پشتي را باز گذاشت و به ما 
گفت مشغول كار شويد. ما هم قباًل هر چيزي را كه مي توانست به دردمان 
بخورد، برداشته بوديم كه با خودمان ببريم. گاهی نگهبان عراقي تا 20 
دقيقه هم مي شد كه سرش جايی مشغول مي شد و درها باز مي ماند. ما هم 

دنبال چنين فرصتی  مي گشتيم.
 مترجم متوجه حركات ما و صحبت هاي پنهاني بين ما شد و روي ما 
حساس شده بود. يك نفر از سالن، نگهبان عراقي را كه سيگار مي كشيد و 
باالي سر ما بود، صدا زد. نگهبان بيرون رفت. صحبت هاي آن دو طوالني 
شد. ما براي فرار حاضر شديم. داوود اول به  سوي ديوار بيمارستان دويد. 
غالمرضا رضايی وسط در قرار داشت. به من گفت وسايل را بياور. سريع به 
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اتاق بغلي رفتم كه كيسه را از زير تخت بيرون بياورم؛ ديدم كيسه نيست. 
با عجله همه جا را گشتم، نبود. برگشتم تا به سرباز رضايی بگويم وسايل 
نيست كه ديدم جناب سرهنگ اسير ايراني با عجله وارد شد و گفت فرار 

نكنيد؛ لو رفتيد.
مات ماندم كه چه شد؟ جناب سرهنگ سريع به  طرف در پشتي دويد 
و خودش داوود را صدا زد: برگرد، برگرد. همه ی اين ها يك دقيقه هم طول 

نكشيد. داوود هم از پريدن روي ديوار منصرف شد و فوراً به اتاق برگشت.
درهای بخش باز شد. پنج نفر عراقي با هيكل هاي بسيار درشت و اندام 
ورزيده وارد شدند. ما را گرفتند زير مشت و لگد و كابل. بي رحمانه مي زدند. 
يكي هم آمار مي گرفت. سريعاً درها را قفل كردند. از صداي ناله هاي ما ديگر 
بيماران بيمارستان در پشت درهاي بخش نگه داري اسرا جمع شده بودند. 
جريان از اين قرار بود كه »بهروز عرب«  ما را لو داده بود؛ همان مترجم 
عرب. بهروز عرب به حركات ما مشكوك شده بود و ما را زير نظر گرفته بود. 
تا اين كه چند دقيقه قبل از اقدام ما متوجه كيسه ی مواد غذايي شده بود كه 
زير تخت مخفي كرده بوديم. مخفيانه به عراقي ها اطالع داده بود. اما جناب 
سرهنگ جاي مواد غذايی را سريعاً عوض كرده بود تا ما آن را پيدا نكنيم. 
هم زمان مترجم را دنبال  كرده بود  كه دوان دوان پيش عراقي ها  رفته بود. 

لذا فوراً و قبل از آمدن عراقي ها خطر را به ما اطالع داده بود. 
عراقي ها آمار گرفتند. ديدند همه سر جاي خودشان هستند. به عربي 
و با دادوبيداد، مترجم را مؤاخذه مي كردند. مترجم هم سريع زير تخت را 
نشان داد تا ثابت كند كه ما مي خواهيم فرار كنيم. زير تخت را گشتند، 
چيزي پيدا نكردند. ما هم كه متوجه موضوع شديم، خودمان را به آن راه 
زديم كه نه چيزي ديده ايم و نه مي دانيم. بهروزعرب جاهای ديگر را شخصاً 
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گشت. ناگهان مواد غذايي را از زير بالش سرهنگ اسير پيدا كرد.
سرهنگ را خواستند و پرسيدند كه اين ها را چه كسي اين جا گذاشته و 
براي چيست؟ بهروزعرب پي درپي مي گفت: براي فرارآن سه نفر است. برای 
فرار آن سه نفر است. اما سرهنگ از جا برخاست و گفت همه ی اين مواد 
غذايي را من برداشتم. پرسيدند براي چه؟ جواب داد: مي خواستم هنگام 
برگشتن به اردوگاه اين آذوقه ها را براي دوستانم ببرم كه از سوء  تغذيه 
در حال مرگ هستند. باالخره با آيه و قسم و دليل هاي گوناگون عراقي ها 
را متقاعد كرد كه كار اوست و همه ی ما را از مخمصه نجات داد. عراقي ها 
هم كه مي دانستند او افسر ارشد است، نمي توانستند زياد زير فشار قرارش 

دهند.
در عوض در جلوي همه، بهروزعرب را زير ضربات كابل گرفتند كه چرا 
ندانسته كاري كرده كه آن ها روي بيماران دست بلند كنند. هزاران فحش 

دادند و توهين هايی به او كردند كه مي خواست جلوي چشمان ما بميرد. 
بهروزعرب يك سرباز اسير عرب زبان اهل اهواز بود كه شده بود مترجم 
بين ما و عراقی ها. او هم يگان ما بود و در خدمت سربازي، راننده ی لودر بود. 
من كه مسئول اطالعات و عمليات يگان بودم، گاهی از گردان مهندسي 
لودر و بولدوزر درخواست مي كردم كه جاده  و سايت بزنيم يا سنگر بسازيم 
براي ُحسن اجراي  يا خاكريز بكشيم. هنگام كار كردن آن ها خودم هم 
مأموريت و دقت در كار حاضر مي شدم. اين سرباز را از همان جا مي شناختم. 
چند بار با او به علت سستي و درست انجام ندادن كارها درگير شده بودم. 
اصوالً او از من دل  خوشي نداشت. من از او مي خواستم كه كارش را جدی 
و درست انجام دهد تا رزمندگان خط مقدم از ديد و تير دشمن در امان 

باشند، اما او اين ها را به حساب خصومت شخصي مي گذاشت.
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او هم اسير شد. چند بار در حضور عراقي ها با پوزخند و تمسخر به من 
بي احترامي كرد و متلك انداخت. يك بار هم سفارش مرا به عراقي ها كرد 
كه چند كابل و باتوم نوش جان كردم. او براي عراقي ها خوش خدمتی های 
بسيار زيادي می كرد. مثاًل در اوايل اسارت، آسايشگاه های ما چند محفظه و 
سوراخ براي تعبيه و تهويه داشت كه دستگاه نداشتند. بعضی از اسرا نقشه 
كشيده بودند كه از آن سوراخ ها فرار كنند، اما بهروز به عراقي ها اطالع  داد و 
آن ها تمام سوراخ هاي تهويه ی اردوگاه را گرفتند. بعد هم براي اين  كه بهروز 

در امان باشد، او را به بيمارستان انتقال داده بودند.
يك بار هم كه مرا برای تخليه ی اطالعاتي به دفتر استخبارات اردوگاه 
بردند، حدس مي زنم كه خبرچيني او بود. چون عراقي ها سؤاالتي مهم تر و 

تاكتيكي تر نسبت به دفعات پيش مي پرسيدند. 
اكنون ما دوباره در بيمارستان نزديك هم بوديم. اگر لطف و كمك 
بهروز در  انجام نمي دادند. چون  براي من  نبود، كاري  آن پزشك روسي 

آشپزخانه  كار مي كرد.
حاال هم اقدام آن جناب سرهنگ هم وطن غيرتمند، جاي بسي تشكر 
و قدرداني داشت. او خود را به خطر انداخت، ولي نگذاشت هم وطنانش را 
جلوي چشمانش شكنجه كنند. فرداي آن روز من و داوود معينی را به 
اردوگاه خودمان برگرداندند. قرار بود سرباز رضايی را هم چند روز بعد به 
اردوگاهش برگردانند. ما از صميم قلب از سرهنگ تشكر كرديم كه همه ی 

ما را از كشتن و شكنجه شدن نجات داد. 
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دو برادر در اسارت 

يكي از همشهريان به نام »رضا« كه سرباز تيپ ما بود، در اثر بيماری 
به اسهال خوني مبتال و به بيمارستان نظامي صالح الدين اعزام شد. او يك 
برادر بزرگ تر داشت به نام »اروج« كه او هم سرباز لشكر 81  بود. از هنگام 

اعزام به خدمت از همديگر خبري نداشتند. 
رضا تعريف مي كرد وقتي عراقي ها  مرا چشم بسته به بيمارستان  بردند، 
از بس درد داشتم، با صداي بلند گريه و زاري مي كردم و حتی از هوش 
مي رفتم. باالخره مرا روي تخت انداختند. فشار دل پيچه ام چنان بود كه 
گاهی تا سه ساعت در دستشويی مي ماندم. توالت آن جا بزرگ بود، طوری 
كه گاهي به ناچار چند نفر با هم به دستشويی مي رفتند ولی از خجالت يا از 

زور درد و بي حالي نمي توانستند نفر كناري را بشناسند. 
روزي من به دستشويی رفتم و در گوشه اي افتادم. از زور درد گريه 
مي كردم و به زبان تركي به خدا شكايت مي كردم. ناگهان يك نفر مرا به اسم 
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صدا زد. به زور چشمم را به آن سو خيره كردم. ديدم برادرم »اروج« است. 
همديگر را بغل كرديم و در آن جا با صداي بلند گريه كرديم. از صداي ما 
همه ی نگهبانان عراقي و ديگر اسرا به آن جا ريختند. ديدند هر دوي ما در 
داخل آن كثافت خانه، همديگر را مي بوسيم. عراقي ها اول فكر كرده بودند 
ما دعوا مي كنيم؛ مي خواستند ما را با كابل بزنند، اما من فرياد كشيدم كه 

اين برادرم است. 
برادرم از يك لشكر ديگر اسير شده بود و او را به اردوگاه شماره ی 14 
انتقال داده بودند كه تنها 25 متر از طريق سيم خاردار و موانع با ما فاصله 

داشت. 18 ماه از اسارت ما مي گذشت و از سرنوشت هم بي خبر بوديم. 
از آن لحظه تا زمان جدايی از هم و رفتن به اردوگاه هاي خودمان، 
شب و روز با هم و در آغوش هم مي خوابيديم و گريه مي كرديم.  طوري كه 
سربازان عراقي هم تحت تأثير قرار گرفتند و اجازه دادند كه سه روز بيشتر 
در بيمارستان بمانيم. رضا از آن پس، به وسيله اسراي بيمار، احوال برادرش 

را می پرسيد. 
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فرار مجدد 

همرزمان اسير همواره سعي مي كردند از اردوگاه فرار كنند. سه نفر كه 
در آشپزخانه ی اردوگاه كار مي كردند، در فرصتی مناسب از پشت سيم خاردار 
فرار كرده بودند. متأسفانه عراقي ها آن ها را ديدند و در فاصله ی چندصد متري 

دستگير  كردند.
چند دقيقه نبود كه داخل آسايشگاه ها رفته بوديم، كه با عجله و سروصدا 
و سوت هاي متوالي، همه را بيرون ريختند و به حالت آمارگيري در آوردند. 
همه مات و مبهوت بوديم. براي چه اين كار را كردند. لحظه اي بعد، فرمانده 
اردوگاه به همراه50 نفر نظامي و يك كاميون ايفا وارد محوطه شدند و 3 نفر 

از اسرا را از كاميون پياده كردند. 
افسر عراقي گفت: دوستان شما به مقررات اردوگاه احترام نگذاشتند و در 
روز روشن از سيم خاردار فرار كردند كه با هوشياري مردم و نگهبانان دستگير 
شدند. حاال براي اين كه درس عبرتی براي ديگران باشد و آن ها ديگر به فكر 



ت
ري

تك
 15

اه
وگ

رد
ا

148

فرار نيفتند، ما آن ها را تنبيه مي كنيم و براي اين كه نتوانند فرار كنند، پاي 
آن ها را هم مي شكنيم. لحظه ای بعد 20 يا 30 نفر عراقي با لوله و كابل و 
سيم خاردار به جان برادران ايراني افتادند. آن ها را آن قدر زدند كه خون تمام 
بدنشان را گرفت. لحظات بسيار غم انگيزي بود. همه زير لب دعا مي خوانديم 
و تكبير مي گفتيم. نگهبانان قسمت بيروني اردوگاه، سوار بر نفربرها پشت 
تيربارها آماده بودند كه هرگونه بي نظمي و شورش احتمالي را سركوب كنند.

عراقي ها از زدن خسته نمي شدند. اسرا كه از حال مي رفتند، آب روي 
آن ها مي ريختند و دوباره ضرب و شتم را ادامه مي دادند. پس از مدتی طوالني، 
افسر عراقي دستور داد كه تنبيه را تمام كنند. آن گاه در جلوي همه دستور 
داد پاي آن ها را بشكنند. عراقي هاي مزدور كه جز اطاعت كوركورانه چيزي 
بلد نبودند، پاهاي هر سه نفر را شكستند. فرياد اسرا به آسمان برخاست. اما 
هيچ كدامشان در تمام مدت تنبيه از عراقي ها عذرخواهي يا خواهش نكردند. 

اين موضوع افسر عراقي را خشمگين تر مي نمود.
بعد از شكستن پاها به نگهبانان خود دستورداد كه اجازه ندهند احدي 
از ايراني ها به اسراي فراري كمك كند يا به آن ها آب بدهد يا با آن ها صحبت 

كنند و اگر چنين كنند، به سختي مجازاتشان كنند.
آن اسرا چند ماه بی آن كه به بيمارستان اعزام شوند يا دارو بخورند، به 
همان وضع ماندند. يادم هست صبح كه براي دستشويی خزيده  خزيده راه 
مي رفتند، مسير 100 متري را در 5 يا 6 ساعت طي مي كردند. نمي توانستند 
غذا بخورند و وضعيت بهداشتي شان بسيار اسفناك بود. ما از اين كه آن ها را 
مي ديديم و نمي توانستيم كمكي بكنيم، بسيار ناراحت بوديم و روحيه مان را 
از دست مي داديم. اين برادران تا آخرين روزهاي تبادل اسرا به همان شكل 

ماندند.
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 سرگرمي ها و صنايع دستي

 عراقي ها حتي يك مداد به ما نمي دادند. فكر مي كردند مطالبي از 
اردوگاه به بيرون درج مي شود. نه مي توانستيم بنويسيم و نه بخوانيم. اگر از 
كسي يك مداد مي گرفتند، سخت شكنجه اش مي دادند. اسرا هم براي اين كه 
سرگرم شوند و مايحتاج خود را تهيه كنند، هركس با ذوق و هنر خودش 
وسيله اي را مي ساخت و بقيه هم از او ياد مي گرفتند. مثاًل سوزن براي 
بازكردن سيم خاردارهاي كوچك  با  لباس نمي دادند، اسيران  دوخت ودوز 
با ساييدن هاي چند ساعته و حتي چندروزه، سوزن های بسيار خوبی  و 
درست مي كردند. نخ را هم از لباس های كهنه تأمين مي كردند. با هسته ي 
خرماهايی كه عراقي ها می خوردند و به اطراف مي ريختند، تسبيح هاي بسيار 

ظريف مي ساختند. 
اثر ساييدن ها و شكل دادن ها، تبديل به  سنگ هاي محوطه هم در 
چيزهای بسيار نفيسی مي شدند كه انسان از ديدنشان و از آن همه هنر 
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در تعجب مي ماند. بچه ها با ذوق تمام سنگ ها را مي ساييدند و گردن بند 
و ديگر چيزها درست مي كردند. با يك هسته خرما اسكلت انسان درست 
می كردند؛ تمام دست ها و پاها و بدن و گردن را در آن درمي آوردند كه نشان 
می داد اعصاب بچه ها چقدر قوي  است. بعد از شش ماه اسارت تنها به ما 
دمپايی داده بودند. بچه ها براي اين كه كفش براي زمستانی داشته باشيم، با 
نخ هاي تابيده ی لباس های كهنه، گيوه مي چيدند. با چوب ها قاشق و با پاكت 

شير پاستوريزه ی عراقي ها انواع كارت هاي تبريك درست می كردند.
براي سرگرمي از سرنگ ها، شطرنج هاي زيبايی درست مي كردند. از 
نخ پتوهاي فرسوده، كاله و جوراب مي بافتند. سجاده های نماز بسيار زيبا، 
جاقرآنی ، كيف، تابلوهای نفيس با نقاشی های روی سنگ و ... همه از نبوغ 

جوانان ايرانی بود. 
ما با اين شيوه همواره به فردا اميدوار مي شديم و مي دانستيم روزي 
درها را باز خواهند كرد و ما را به وطن بازخواهند گرداند. چاره ای جز صبر 

و استقامت نداشتيم. 
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مراسم در اسارت

رزمندگان از آغاز اسارت، همواره تالش داشتند كه دشمن را به زبوني 
وادارند و اراده ی آهنين ايراني را به آن ها نشان دهند. ما در دفاع از دين و 
وطنمان اسير شده بوديم و در اين راه تا نفس آخر پايداري می كرديم و به 
اعتقادات ديني خود پاي بند بوديم. نماز وسيله ی رازونياز و ياري جستن از 

خداي بزرگ بود.
چند روز مانده به ماه رمضان با آن شرايط بسيار سخت روزه مي گرفتيم 
و نماز به پا مي داشتيم. با گماردن نگهبان، مخفيانه نماز جماعت و جلسات 
قرآن و احكام برپا مي كرديم. برادران خوش صدا مداحي مي كردند و تا صبح 
نيايش مي كرديم. كالس هاي پنهاني احكام همواره وجود داشت. حال وهواي 
آن لحظه هاي شور و اضطراب و لحظات افطاري و نجواي جانسوز دعاها 
و سرگذاشتن بر روي كف سيماني آسايشگاه ها قابل وصف نيست. حتي 
تاب ديدن آن همه  نگهبانان سرسخت هم گريه مي افتادند و  از  بسياري 
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رازونياز خالصانه را نداشتند.
شب هاي قدر، حال و هواي ديگري داشت. همه مخلصانه و عاجزانه 
عبادت مي كردند و از خداي خود مي خواستند كه عزت و سربلندي ايران را 

همواره مستدام بدارد و براي طول عمر بنيانگذار انقالب دعا مي كردند. 
عراقي ها از اراده ی آهنين ايراني ها سخت در شگفت بودند. با اين كه 
نمي گذاشتند، روزه بگيريم و نماز بخوانيم، عماًل به همت و همبستگي ما 
حسادت مي كردند. در ماه هاي محرم مخفيانه با پست دادن ها نوحه سرايی 
مي كرديم. گاهي جاسوس ها به عراقي ها گزارش مي دادند و عراقي ها سر 
مي رسيدند و همه را زير ضربات كابل و باتوم مي گرفتند، اما ما مجدداً كار 
خود را انجام مي داديم. عراقي ها سه نفر را به بهانه ی اين كه آن ها شورش ها 
را راه مي اندازند، به جاي نامعلومی بردند و ديگر هيچ كس از سرنوشت آن ها 

خبر نشد.
در مراسم مذهبي بسيار جدي بوديم. ما به ائمه ی اطهار نياز داشتيم 
و نمي توانستيم غافل شويم. روزي مراسم سوگواري بر پا كرديم. ناگهان 
عراقي ها وارد آسايشگاه شدند و مراسم را به هم زدند. همه ی اسرا اعتراض 
كردند. اما عراقي ها به امامان هم توهين كردند. در يك لحظه خون همه به 
جوش آمد. به  عراقي ها حمله  كرديم. درگيري سختي شد. چندين نفر از 
اسرا مجروح شدند. صداي يا حسين به آسمان بلند بود. همه فرياد مي زديم: 
»قال رسول اهلل نور عيني، حسين منی و انا من حسين«. صدای اهلل يا اهلل 
ما اردوگاه را می لرزاند. تمام شيشه هاي پنجره ها را شكستيم. هرچه داخل 

آسايشگاه ها بود، به بيرون پرتاپ كرديم و با سنگ عراقي ها را زديم.
آسايشگاه های ديگر هم هم صدا با ما شورش كردند. ما هم چند عراقي 
را به قصد كشت زديم. خون جلوي چشمان ما را گرفته بود. در اندك زمانی، 
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تعداد بي شماري از نيروهاي ضد شورش از هر سو با خودروها وارد اردوگاه 
شدند. درگيري خونين به وجود آمد. عراقي ها اقدام به تيراندازي نمودند. 
تمام آژيرهاي خطر را به صدا درآوردند. بعد از چند ساعت زد و خورد، 
عراقي ها با تيراندازي ما را داخل آسايشگاه ها زنداني كردند. سه روز تمام آب 

و غذا به ما ندادند. اجازه نمي دادند به توالت برويم. 
اعتراض ما به گوش ديگر آسايشگاه هاي اردوگاه رسيده بود. آن ها هم 
در طرف داري از ما شورش كردند. هجده نفر مجروح و سه نفر هم شهيد 

داديم.
دهه ی فجر، بوي انقالب اسالمي در اردوگاه مي پيچيد. اسرا به همديگر 
تبريك مي گفتند. با امكانات كم، تئاترهاي بسيار زيبايي را اجرا مي كردند 
كه عراقي ها هم از ديدن آن لذت مي بردند و مي گفتند شما استعداد زيادی 
داريد. در شادي ها مي خواندند و با پارچه هاي رنگارنگ پرچم هايي درست 
مي كرديم و به وضع لباس هامان مي رسيديم. با خمير الي نان ها و شكر، حلوا 
و شيريني درست مي كرديم و از هم پذيرايي مي كرديم. بچه هاي هنرمند 
لطيفه تعريف می كردند و ديگران را مي خنداندند. حتی كار به جاهاي باريك 
مي كشيد و همه ی ما در ميان آن همه بعثي فرياد مي زديم: الموت صدام. از 

هيچ كس نمي ترسيديم.
عراقي ها هركاري مي كردند، نمي توانستند ما را كنترل كنند. بسيار 
براي  عراقي  فرماندهان  مي داديم.  شعار  متوالي  روز  سه  بودند.  ترسيده 
ساكت كردن ما نگهبان هاي آن قسمت را عوض كردند و فرمانده اردوگاه را 
نيز برداشتند و آزادي نسبي براي فرائض ديني به ما دادند و حتي غذاي ما 

مقداري بيشتر شد.  
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 اعتصاب غذا

اعتراض ها، بسيار و به جا بود. كمتر روزي بود كه ما با عراقي ها بحث 
و درگيري نداشته باشيم. حتي روزي در يك حركت اعتراض آميز به يك 
حركت زشت اخالقي سرباز عراقي، همه ی اردوگاه اعتصاب غذا كردند. اول 
عراقي ها توجه نداشتند، اما بعد از دو روز و بروز سوء  تغذيه در بين ايراني ها، 
متوجه شدند اگر جلوی اين كار را نگيرند، 3000 نفر اسير كشته خواهند 

شد و اين مي توانست براي دولت عراق بسيار سنگين تمام شود.
يكي از فرماندهان عالي رتبه ی عراق، »ژنرال عميد جوزان«، با هلي كوپتر 
در وسط اردوگاه به زمين نشست، نماينده هاي ما را به پيش خود خواند 
و علت اعتصاب غذا را پرسيد. نماينده های ما از قول تمام اسرا به نحوه ی 
رفتار  بود.  ژنو  كنوانسيون  با  مغاير  كه  كردند  اعتراض  اسيران  نگه داري 
نگهبان ها را غير انساني خواندند و عمل قبيحانه ی سرباز عراقي را نشانه ی 
خفت و خواري براي اعراب دانستند و گفتند اگر به مشكل ما رسيدگي 
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بماند و اگر شك دارند،  تاريخ  تا در  نشود، همه خودكشي خواهيم كرد 
مي توانند امتحان كنند.

يكي از اسراي شجاع، تحصيل كرده و دالور و باشهامت از فرمانده اجازه 
خواست كه صحبت كند. او ادامه داد كه شما و ما براي اعتقادات خودمان 
می جنگيم و اكنون كه ما اسير شما هستيم و هم وطنان شما نيز اسير 
اين  اعتقادي خود متحمل  و  ميهني  اهداف  بر سر  ايران هستند،  در  ما 
سختي ها شده ايم و قبول هم كرده ايم، اما شما اجازه نداريد كه به مقدسات 
تاوان آن را هم  بايد  اگر چنين شود،  اهانت كنيد.  و مسئوالن كشور ما 
بدهيد. در هيچ كجاي جهان با اسيران جنگي اين گونه رفتار نشده است. ما 
از داشتن كمترين حقوق انساني محروم هستيم. چرا ما توسط صليب سرخ 
نام نويسي نشديم؟ چرا ما اجازه نداريم الاقل زنده بودن خود را به كشورمان 
اطالع دهيم؟ چرا ما با اين كه در كشوری مسلمان اسير هستيم، نمي توانيم 
نماز بخوانيم و روزه بگيريم و دعا كنيم؟ مگر شما ادعاي مسلمان بودن 
نمي كنيد؟ چرا بعد از گذشت چندين ماه بر سر مسائل بسيار جزئی همه 
اين  را شكنجه مي كنند؟ چرا ما حتي نمي توانيم به دستشويی برويم و 
امر باعث بيماري و حتی مرگ تعدادي از اسرا شده؟ آيا ما با اسراي شما 

اين گونه رفتار كرده ايم؟
در ايران تمام امكانات رفاهي در اختيار اسراي عراقي است و ما آن ها 
را ميهمان تلقي مي كنيم نه دشمن. در حالي  كه سربازان شما شخصيت 
انساني بزرگ وكوچك ما را زير پا گذاشته اند. اين رفتار غير انساني در شأن 
يك كشور مسلمان نيست و اسالم نيز مداراكردن با اسير را ستوده است. 
او مجدداً گفت: من از مرگ نمي هراسم، چون مرگ شرافتمندانه، بهتر از 
اين زندگي خفت بار است. من اين سخنان را از قول تمام اسرا بيان مي كنم 
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و ما انتظار داريم شما مشكالت ما را بررسي كنيد و به عنوان يك فرمانده 
عالي رتبه ی عراق بخواهيد مانند يك انسان دربند و برابر مواد قرارداد ژنو با 

ما رفتار كنند.
همه يك صدا و بلند در حمايت از انتقادها و پشت گرمي به آن دالور 

اسير فرياد كشيديم اهلل اكبر. تمام عراقي ها از ترس عقب عقب رفتند.
آن اسير شجاع، تحصيالت بااليی داشت و به زبان هاي فرانسه و انگليسي 
مسلط بود. او كارمند ارشد وزارت نفت بود كه در حين بازديد از چاه هاي 

نفتي، توسط هلي برن هاي عراقي دستگير شده بود.
همه ی نگهبانان اردوگاه با حيرت و تعجب، بي پروايی آن اسير در بند 
را نگاه مي كردند. خود فرمانده هم غرق در سخنان او شده بود. ايشان با 
صراحت تمام و در كمال خون سردي مشكالت همه را بيان نمود و نشست. 
البته عراقي ها درآن لحظه نمي توانستند گزندي به او برسانند، زيرا همه ی 

اسرا يك صدا طغيان كرده بودند. 
فرمانده عراقي كه خود مسئول مستقيم بود، احساس خطر كرد و از 
سخنان صريح و بي پرواي ايراني خشمگين بود. اين را مي شد از سرخ شدن 
چهره و متورم شدن رگ هاي گردنش فهميد. اما چون خود خواسته بود 
كه مانند انسان هاي بزرگ منش رفتار نمايد، با وجود ميل باطني سخنراني 
ثروت هاي  و  غني  فرهنگ  داراي  عراق  مردم  »ما  گفت:  و  كرد  كوتاهي 
خدادادي هستيم. در شأن عراق نيست كه با شما رفتار بد داشته باشيم. 
ما به شما مانند ميهمان و برادران ديني نگاه مي كنيم. اگر تعدادي از افراد 
در وظايف خود قصور كرده اند، آن را به حساب همه ی مردم عراق نگذاريد. 
با اسرا  چون ما رهبري مانند صدام حسين داريم كه مي خواهد همواره 
رفتاری انساني و برادرانه داشته باشيم.« مسائلي از جنگ گفت و اين كه 



ت
ري

تك
 15

اه 
وگ

رد
ا

157

به زودي خبرهاي خوشي از تبادل اسرا به ما خواهد رسيد. قول هايی هم داد 
و براي حسن نيت دستور داد سرباز عراقي را لخت كنند و جلوي اسرا 175 
ضربه شالق بزنند. او يك عمل نادري هم انجام داد  كه عراقي ها به رويش 
تف انداختند و در يك سلول انفرادي يك دريك متري انداختندش و بعد از 

24 ساعت زنداني، او را به مكان ديگری انتقال دادند. 
فرمانده با صراحت از تمام اسرا عذرخواهي نمود و گفت كه عمل اين 
سرباز مي توانست يك فاجعه ی بزرگ به بار آورد. آخر هم به ما قول مساعد 
داد كه بازرساني براي بازديد از رفتار نگهبانان خواهد فرستاد. لذا خواهش 

كرد اكنون كه مدت كمي به تبادل اسرا مانده، دست از اعتصاب برداريم. 
همه ی ما يك صدا تكبير گفتيم كه تمام اردوگاه لرزيد و موضوع خاتمه 
يافت. با اين حركت، قدرت اتحاد و همدلي خودمان را به آن ها اثبات كرديم. 
اعتراض هاي  عراقي ها جسارتی مي كردند،  موقع  بعد، هر  به  تاريخ  آن  از 
مشابه انجام مي شد. خيلي مواقع هم با شكنجه شدن و مجروحيت اسرا 

تمام مي شد. 
خود عراقي ها بارها اعتراف كردندكه شما ديگر چه كساني هستيد؟! بعد 
از اين همه درگيري و شكنجه و زدوخورد، با وجود گرسنگي و نبود بهداشت 
و امكانات اوليه به اعتقاد خود پايبنديد. آفرين برشما. رفتار عراقي ها هم در 

اثر مقاومت ما تا حد چشمگيري تغيير يافت.
اما سرنوشت آن اسير دالور، بعد از مدتي به شكل ديگری رقم خورد. 
عراقي ها مي دانستندكه او محبوبيت زيادي بين اسرا دارد و از اين كه در 
مقابل همه، حيثيت عراقي ها را زير سؤال برده بود، از او عقده داشتند. او 
را به وسيله ی دارو مسموم كردند و عمداً در اعزام او به بيمارستان سستي 
نمودند تا ايشان به شهادت برسد. قبل از شهادت مي گفت: عراقي ها مرا 
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خواهند كشت و من زنده به ايران باز نخواهم گشت.
 روزي او و چند نفر را براي كار اجباري در محوطه ی اردوگاه به بيرون 
 بردند. پاكت شير پاستوريزه به آن ها  دادند و   گفتند چون شما زياد كار 
كرده ايد و خسته ايد، بخوريد ولی داخل آسايشگاه نبريد. اسراي همراه آن 
شهيد مي گفتند ايشان نمي خواست بخورد. او مي خواست آن پاكت شير 
را برای بيماري در داخل آسايشگاه بياورد، اما عراقي ها به زور گفتند بايد 
بخوري. اين عمل عراقي ها بسيار مشكوك بود و همه با نگاه هاي عجيبي او را 
مي پاييدند. وقتي شير را مي خورد، با تبسم گفت: عراقي ها باالخره كار خود 
را انجام دادند. بعد از ساعتي، تب ولرز و درد معده ی او چنان بود كه ما تا آن 
زمان، بيماري به اين شكل نديده بوديم. از مريضي او تا شهادتش بيش از 

سه ساعت طول نكشيد. او در مقابل چشمان گريان اسرا ديده برهم نهاد.
در حالي  كه قطره ی اشكي در گوشه ی چشمش داشت. پيكر نحيفش 
را داخل سجاده اي كه خودش از تكه هاي گوناگون پارچه ها براي مادر پيرش 
دوخته بود، پيچانديم و ساعت ها براي او گريه و زاري كرديم. نمي خواستيم 
جسدش را تحويل عراقي ها بدهيم. فرمانده اردوگاه حاضر شد. با ظاهرسازي 
مرگ او را ناراحت كننده خواند و تسليت گفت و جنازه را براي دفن در 

قطعه ی ايراني ها بردند. 
او اهل سمنان بود. به همشهري هايش گفته بود اگر در اسارت بميرد، به 
خانواده اش بگويند كه ناراحت نباشند، چون من هم آرزوي مردن همچون 

حسين )ع( در ديار غريب نينوا را داشتم.
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 شعار 

روزهاي پاياني اسارت را پشت سر مي گذاشتيم. به وسيله ی جرايد و 
رفت وآمد  است.  بيمار  انقالب  بنيانگذار  كه  يافتيم  اطالع  عراقي  سربازان 
استخبارات شدت يافته بود. هر روز ما را جمع مي كردند و درباره ی امام و 

سران ايران و ديگر مسائل سياسي سخنراني مي كردند.
ما خوب كه فكر كرديم، علت مراجعات و شست وشوي مغزي عراقي ها 
را دال  بر ترس از واكنش اسرا هنگام شنيدن مرگ احتمالي امام دانستيم. 
از سوي استخبارات عراق شديداً تأكيد شده بود كه ما را به قول خودشان 
نرم كنند. در غير اين صورت، اسراي ايراني كه عمري براي اطاعت از رهبر 
خود متحمل سخت ترين مجازات بشري شده بودند، چنان چه اتفاقي براي 
امام می افتاد، ارتش عراق بايد شاهد شورش هاي بزرگ در سراسر اردوگاه ها 

می بود.
عراقي ها براي اين كه اين مسئله را جا بيندازند و گوش ها را گرم و 
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حاالت و روحيات ما را بسنجند، در هنگام آمارگيري مي گفتند كه همه به 
امام اهانت كنند و با صداي بلند فرياد بزنند »مرگ بر خميني.«

خواسته ی عراقي ها، اهانت به رهبرمان و تحقيرنمودن ما در اردوگاه 
بود. اگر چنين چيزي صورت مي گرفت، عراقي ها به خواسته هاي پليد خود 
مي رسيدند. در عوض ما كه عمري مشقات و رنج و گرفتاري را تنها براي 
اعتالي نام ايران و احترام به فرامين امام خميني متحمل شده و در اين راه 
شهداي بسياري را تقديم كرده بوديم، همه ی حيثيتمان از بين مي رفت و 

بر باد مي شد. 
سريعاً با يكديگر تبادل فكري كرديم. همه از بيماري رهبرمان بسيار 
ناراحت هستيم، ولي خواست خدا هرچه كه باشد، آن خواهد شد و بي شك 
امام در فكر ما و كشور بوده و خواهد بود. چنان چه اتفاقي براي ايشان بيفتد، 
همه احساسات قلبي خود را به عراقي ها نشان خواهيم داد. نبايد دشمن 
خوشحال شود. بايد همواره دشمن را نااميد و مأيوس كنيم. قرار شد به جای 

شعار توهين آميز عراقي ها همه يك صدا فرياد بزنيم: »مرد است خميني.«
فرداي آن روز فرمانده اردوگاه شخصاً در آمار حاضر شد. همه را در 
محوطه ی بزرگ جمع كردند و گفتند شعار بدهيد »مرگ برخميني.« همه 
يك صدا اعتراض كرديم كه هرگز چنين توهيني نخواهيم كرد. يك پيرمرد 
دالور برخاست به فرمانده اردوگاه گفت: من به عوض تمامي اين جوانان كه 
بهترين لحظات زندگي خويش را در اين مكان سپري مي كنند، مي گويم كه 
ما در طول اين مدت متحمل سختي هاي زيادی شديم، ولي كسي نديده و 
نشنيده كه اين عالقه و ارادت ما به امام خويش كم شود يا از اعتقاد خويش 
عدول كنيم. لذا از شما تقاضا داريم كه چنين خواسته اي از ما نداشته باشيد. 

بي شك شما هم اگر در شرايط ما بوديد، مي دانستيد كه چه مي گويم.
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اما آن افسر مغرور اردوگاه از اين كه فكر مي كرد بعد از رحلت امام كه 
آرزوي بسيار بزرگ براي صداميان بود، خواهند توانست به خواسته هاي 
نامشروع خود برسند، با گستاخي تمام فرياد كشيد كه رهبر شما در حال 
مرگ است و شما شكست خورديد و ما عراقي ها توانستيم قوم كافر فارس 
را شكست دهيم و اين اولين  بار نيست. ما در جنگ خيبر هم حكومت 
امپراطوري آتش پرست شما درآن زمان را ساقط كرديم. لذا بايد دستور را 
اجرا كنيد و اين دستور از رده ی باال براي همه اردوگاه ها صادر شده است. 

ما همه يك صدا  بدهيم.  وادار كردند كه شعار  زور  و  تهديد  با  را  ما 
شعار داديم كه »مرد است خميني، مرد است خميني«. همچنان تند تكرار 
مي كرديم تا اصل موضوع مشخص نشود. عراقي ها هم متوجه كامل موضوع 
نشده بودند. خوشحال و خندان فرياد مي كشيدند بلندتر، بلندتر. ما هم 

فريادمان را چند برابر مي كرديم و شعار خودمان را مي داديم.
در آخر، فرمانده اردوگاه خندان گفت: ديديد آسان بود. آفرين بر شما 
كه فهميديد هرچه مي كشيد، از دست رهبرتان مي كشيد. لذا براي قدرداني 
از اين حركت شما، دستور مي دهم امروز سهميه غذاي شما را دو برابر 

كنند. 
ما را متفرق كردند. همه ی اسرا از خنده روده بُر شده بودند. همه كار 
خود را خوب اجرا كرده بودند. فرمانده نيز مردانه به قول خود عمل كرد و 
سهميه ی غذاي آن روز ما را بيشتر نمود. اين ماجرا ذهن همه را مشغول 
كرده بود. اما اين موضوع زياد دوام نياورد، چون آنتن هايی در بين ما بودند 

كه اصل ماجرا را به عراقي ها رساندند. 
و  دريده  با چشمان  عراقي ها  از  بيشتري  تعداد  بعدي،  نوبت هاي  در 
مجهز به انواع و اقسام وسايل ضرب وشتم، آماده شدند و فرمانده اردوگاه كه 
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حيثيتش بين عراقي ها زير سؤال رفته بود، خشمگين حاضر شد و گفت: 
شما مردمان نانجيبی هستيد. از مهمان نوازي ما سوء استفاده كرديد و شما 
اليق احترام نيستيد. بايد همه شعار مرگ بر خميني را به صورت تك تك و 

آرام آرام تكرار كنيد.
عراقي ها ما را غافلگير كرده بودند. حاال چه كار كنيم؟ حس وطن دوستي 
و تعصب ايراني در دنيا همتا ندارد و اين تعصبات ارزشمند ايراني است 
كه كشورهاي استعمارگر و قدرتمند هم توانايی رويارويی با ملت ايران را 
ندارند. آن جا هم غيرت و مردانگي اسرا آشكار شد. همه باهم فرياد زديم مرد 
است خميني، مرد است خميني. عراقي ها كه ديدند وضعيت خراب شده و 

دستورات فرمانده اجرا نشد، به ما حمله كردند. 
درگيري بسيار سختي شروع شد. عراقي ها از يك سو و اسرا نيز از 
سوي ديگر. آن ها مي زدند و ما فرياد مي كشيديم مرد است خميني، مرگ 
بر صدام. حتي تعدادي از كابل هاي عراقي ها در اثر كشمكش ها به دست 
ايراني ها افتاد. زدوخورد ادامه داشت و تعدادي از اسرا به سمت سيم خاردارها 
حمله ور شدند. مي خواستند تيرك سيم خاردارها را  از جا بكنند. نگهبانان 
خارج اردوگاه، با سالح هاي آتشين خود سوار بر نفربرها شدند و آن ها را 
امام، مي خواستند  بيماري  از  ناراحت  و  رنج كشيده  اسراي  روشن كردند. 

اين گونه عالقه و عشق خود را نشان دهند. 
زدوخورد خونين با حمله ی يگان ضد شورش به اردوگاه و تيراندازي 
و پرتاپ گاز اشك آور پايان يافت، اما خسارت زيادي به بار آمد و چهره ی 
اردوگاه كاًل عوض شد. همه جا خون بود و لنگه كفش و سنگ. تعدادي از 

سربازان عراقي هم مجروح شده بودند.
عراقي ها از گستاخي ما بسيار خشمگين بودند. آن ها آب و غذا به ما 
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ندادند. چند روز درِ آسايشگاه ها را باز نكردند. تعدادي از اسرا را كه فكر 
مي كردند  اين نابساماني ها را به وجود مي آورند، به زور به ديگر اردوگاه ها 
تبعيد كردند. مي خواستند به اين شكل ما را تنبيه كنند، ولي ما از عمل 
بر  فرياد مي زديم: »مرگ  آسايشگاه  داخل  در  بوديم.  خودمان خوشحال 

صدام«، »درود بر خميني«. 
عراقي ها خشمگين مي شدند و فرياد مي زدند خفه شويد. ما هم براي 
انتقام از عمل عراقي ها فريادها را بيشتر و بيشتر مي كرديم. شعارها تمامي 
بود. هر كس يك شعار درست  انقالب شده  اول  روزهاي  نداشت. شبيه 
مي كرد، ديگران فرياد مي زدند. اين آسايشگاه يك شعار مي داد، آسايشگاه 
ديگري جواب شعار مي داد. عراقي ها دست پاچه شده بودند. نمي دانستند چه 
كنند. آخر هم ما برآن ها چيره شديم. عراقي ها با سرافكندگي درها را باز 
كردند. اين بار هيچ  يك به ما حمله نكرد و فحش نداد. گويا به آن ها سفارش 

كرده بودند اين بار از روش ديگري استفاده كنند.
از آن روز ما هم  بود.  امام براي همه ی ما قطعي شده  خبر بيماري 
روش مبارزاتي خود را تغيير داديم. همه براي سالمتي امام نمازهاي شبانه 
انفرادي هركدام در سويی به زاري و دعا  اقامه مي كرديم. اسرا به صورت 
نذر  را  نوبتي غذاي خود  تغذيه،  با وجود كمي غذا و سوء   مي پرداختند. 
مي كردند. به علت كمبود غذا آسايشگاه ها به صورت نصف نصف براي بهبودي 
از پيش شدت  بيش  امام  پير جماران روزه مي گرفتند. عشق و عالقه ی 
يافته بود. دعای توسل بر پا مي كرديم. عراقي ها ديگر نمي توانستند مخالفت 

كنند.
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عروج ملكوتي امام خميني)ره(

باالخره روح ملكوتی حضرت امام، با وجود دعاهاي اسرا در غربت، به 
ملكوت اعلی پيوست. اما عراقي ها خبر درگذشت امام را به ما نگفتند. آن ها 
از ترس اين كه اسرا در اثر ناراحتي، دست به اقدام خطرناك خواهند زد، همه  
چيز را كنترل مي كردند. حتي براي اطالع نيافتن از اخبار، از اعزام بيماران 

به بيمارستان هم جلوگيري كردند. 
بعد از چند روز خود نگهبانان خبر مرگ امام را به  ما دادند. صداي 
گريه و زاري لحظه اي قطع نمي شد. هيچ كس براي گرفتن غذا نمي رفت. 
انگار همه قصد داشتند خودكشي كنند. با پارچه هاي كوچك سياه هركدام 
يك اتيكت غم و اندوه به سينه زديم. عده اي سينه مي زدند و عده اي دعا و 
مناجات می كردند. از در و ديوار اردوگاه و آسايشگاه ها غم و اندوه می باريد. 
هيچ كس صحبت نمي كرد. كمر همه خم شده بود. خدايا چه خواهد شد؟ 

اكنون ملت ايران چه مي كنند؟ و هزاران سؤال ديگر ...
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و  دهند  دل داري  را  اسرا  مي كردند  سعي  بزرگان  و  سفيدان  ريش 
خاطرشان را از بابت كشور آسوده كنند. نگهبانان عراقي دوباره جلو پنجره 
مي آمدند و فرياد مي زدند خدايا، ما را از اين ديوانه خانه رها كن. شما ايراني ها 
ما را هم ديوانه كرديد. يك روز مي خنديد و يك روز گريه مي كنيد. يك روز 

شورش مي كنيد و يك روز الل مي شويد. 
بود و  بر نمي آمد. روح خدا به خدا پيوسته  از دست ما  ديگر كاري 
ما نتوانسته بوديم براي يك بار ديگر چهره ی نوراني او را ببينيم. اما در 
باطن از اين كه توانسته بوديم اتحاد و اقتدار خودمان را حفظ كنيم، به 
خودمان مي باليديم. عراقي ها ديگر ما را به خوبي شناخته بودند و به ما با 
ديده ی احترام نگاه مي كردند، ولي نمي توانستند احساسات قلبي خود را 
براي ما بگويند. چون از استخبارات واهمه داشتند. در اين ايام عراقي ها 
جرأت نداشتند به ما چيزي بگويند و سربه سر ما بگذارند، چون ما آتش زير 
خاكستر بوديم و دنبال بهانه بوديم كه دوباره دست به شورش و اعتصاب 
بزنيم. يكي دو نفر از عراقي ها با چشمان اشك آلود پيش ما مي آمدند و 

مي خواستند بدانيم كه آنان هم ناراحتند.
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تبادل اسرا 

به روزهاي آخر اسارت نزديك مي شديم. همه كالفه بوديم. مشكالت 
امام، هيچ اميدي به  از رحلت  روحي زياد بود و همه عصبي بودند. بعد 
بازگشت نداشتيم. فكر مي كرديم مسئله ی تبادل اسرا از ياد دولت مردان 

ايرانی رفته يا نمي توانند در نبود امام كار اساسي انجام دهند. 
خود من خيلي عصبي بودم. در صبح يك روز سرد زمستاني كه ما 
مشغول اصالح سر و صورت بوديم. در آن هواي سرد يك تيغ براي دو نفر، 
آن هم براي سر و صورت داده بودند و در اثر سردي هوا تيغ ها كار نمي كردند 
و سر همه خوني شده بود و درد مي كشيدند. ناگهان صداي بلندگوها بلند 
شد ... صداي صدام حسين بود كه سخنراني مي كرد. اسرا خواستند سروصدا 
كنند تا صداي صدام شنيده نشود. عراقي ها گفتند گوش كنيد، خبر مهمی 
براي شماست. همه گوش داديم. صدام به عربي گفت: كه عراق مندرجات 
كامل قرارداد 1975 الجزاير را به رسميت مي شناسد و تبادل اسرا به زودي 
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آغاز خواهد شد و دشمني ايران و عراق پايان يافت.
همه از خوشحالي فرياد كشيديم. باالخره روز موعود فرا رسيده بود. تمام 
آن رنج ها و سختی های دور از وطن تمام می شد. از اين كه توانسته بوديم 
استقامت كنيم و در مقابل فشارهای روحی و جسمی صداميان مقاومت 
كنيم، خوشحال بوديم. يك باره صداي اهلل اكبر بر آسمان برخاست. عراقي ها 
هم با خوشحالي فرياد زدند: ديگر تمام شد، ديگر تمام شد. آن ها بيشتر 
از ما شادماني مي كردند و حق هم داشتند. صدام زندگي همه ی عراقي ها 
ما می خواستند  از  و  بود. آن ها مي رقصيدند و مي خنديدند  تباه كرده  را 
اكنون كه صلح شده، كاري نكنيد كه همه پشيمان شويد. گفتند چند روز 
ديگر نمايندگان صليب سرخ جهاني از اردوگاه بازديد می كنند و آمارگيري 
خواهند كرد. خبر آمدن صليب سرخ به اردوگاه براي عراقي ها مهم جلوه 
مي داد.  لذا جلسه اي گذاشتيم كه علت چيست و چه خواهد شد؟ وظيفه ی 

اسرا هنگام آمدن صليب سرخي ها چيست؟ 
در بين ما يك ستوان يار بود كه 29 سال خدمت كرده بود. زمان شاه 
هم به عنوان نيروي حافظ صلح در لبنان حضور داشت. تجربيات ارزنده  اي 
اين مؤسسه  اختيارات جهاني  با وظايف و  و  را راهنمايی كرد  داشت. ما 
آشنامان كرد. ايشان افزود: ما بايد تمام بدرفتاري هاي عراقي ها را موبه مو به 
نمايندگان صليب سرخ گزارش دهيم تا آن ها به جوامع سازمان ملل منتقل 
كنند و حقوق از دست رفته ی هزاران اسير دربند و آن همه شهيد ديار غربت 
او  نكردند.  بدانند كه عراقي ها چه كارهايی كه  و  براي همه آشكار شود 
می گفت كه اختيارات اين نمايندگان بسيار وسيع و مهم است. اگر گزارشي 
عليه عراق تهيه كنند، مي توانند دولت مردان عراق را در جوامع بين المللي 
تحت فشار قرار دهند و رفتار ايراني ها با اسراي عراقي نيز مقايسه گردد. لذا 
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وظيفه ی مهم و خطيری بر گردن همه ی ما هست كه مردانه و شجاعانه و 
بدون واهمه همانند گذشته ها تمام جنايات اين بعثي ها را بازگو كنيم. تبادل 
اسرا شروع خواهد شد و ما را بعد از چند روز كمتر يا بيشتر رها خواهند 
ساخت، ليكن اين حركات چاپلوسانه و رياكارانه نبايد ما را از رساندن پيام 

شهداي در بند غافل كند.
گفت وگوها و زمزمه ها هرگوشه ادامه داشت. اسرا تصميم خود را گرفته 
بودند كه هنگام مراجعه ی نمايندگان صليب سرخ تمام جنايات و رفتارهاي 
غير انساني را به آن ها گزارش دهند. براي اين موضوع چند نفر را كه بيان 
انتخاب  بودند،  فرانسه مسلط  و  انگليسي  زبان  به  خوبي داشتند و حتي 

كرديم. آن ها موضوعات افشاگرانه را يادآوري و تمرين مي كردند. 
عراقي ها براي حسن نيت، آن شب اجازه دادند كه در بيرون اردوگاه 
به سر ببريم. بعد از چند سال براي اولين بار ستارگان را در آسمان سراسر 
ظلم و ستم عراق به چشم ديديم. فكر نمي كرديم كه ديدن ستاره ها آن قدر 
خوشايند باشد. هوا و آسمان بيرون آسايشگاه به همه مي چسبيد. احساس 

مي كرديم پرواز مي كنيم.
فرداي آن روز پاي چند نفر به اردوگاه باز شد. آن ها نمايندگان سازمان 
منافقين خلق بودند كه مي گفتند شما ايراني ها براي پيوستن به اين سازمان 
و براي رسيدن به زندگي تازه و خوب در كشور فرانسه يا ادامه ی تحصيل يا 
ملحق شدن به سازمان اعالم كنيد تا همان روز از اردوگاه خارج شويد. آن ها 
با مخالفت و انزجار شديد اسرا روبه رو شدند و جرأت نمی كردند به داخل 
اردوگاه پا بگذارند. آن ها سخنان خود را توسط عراقي ها نقل قول مي كردند. 
منافقان از تالش براي ايجاد نفاق و جذب نيرو و خدشه دار كردن آبروی 

جمهوري اسالمي و تبليغات عليه ايران دست برنمي داشتند.



ت
ري

تك
 15

اه 
وگ

رد
ا

169

آن ها مانند يك  سال پيش هم كه اسرا زير سخت ترين مجازات ها و 
در آن شرايط بسيار بد به سر مي بردند، با اين افكار كه اكنون ايراني ها در 
اثر فشارهاي سخت عراقي ها حاضر خواهند شد به منافقين بپيوندند، وارد 
اردوگاه شده بودند و با تبليغات واهي سعي می كردند عده اي را با خود ببرند. 
در اين ميان يكي دو نفر را با وعده هاي زياد دو دل كرده بودند، اما با تذكرات 
بجا و آگاهی از ترفندها و شگردهای منافقين، جو ميهن پرستي و ايمان به 
اعتقادات مذهبي حاكم بر اردوگاه چنين اجازه اي را به منافقين نداد. آخر 

هم بی نتيجه و سر افكنده از اردوگاه خارج شدند.
و  دستشويی  به  تردد  بود.  شده  ماليم  بسيار  عراقي ها  رفتار  ديگر 
ديگر آسايشگاه ها آزاد بود. بعد از 26 ماه مي توانستيم با اسراي آسايشگاه 
روبه رويي كه 20 متر فاصله داشت، صحبت كنيم و با همديگر قدم بزنيم. 
روزنامه هاي عراقي به آسايشگاه ها مي رسيد و می خوانديم كه ايران و عراق 
مرز  از طريق  عراقي  و  ايراني  اسير  نفر  روزانه 990  كه  كرده اند  موافقت 
خسروي تبادل شوند و اين را از 27 مرداد 1369 آغاز خواهند كرد. چند 

روز بيشتر باقي نمانده بود.
اسرا هركدام با پارچه ها و هرچه امكان داشت، اقدام به درست كردن 
گوناگون،  تسبيح هاي  مي كردند.  اسارت  سال هاي  از  يادگاري  و  سوغاتي 
كيف هاي  شيشه،  و  چوب  و  سنگ  از  مختلف  گردن بندهاي  جانماز ها، 
پارچه اي و گيوه هاي مختلف از صنايع دستي بودند. هر كسي هم هديه اي 
براي يادگاري به همديگر مي دادند كه بعد از سال ها زندگي در كنار هم، در 
هر گوشه ی ايران كه باشيم، به ياد هم بمانيم و يكديگر و روزهاي اسارت 
را از ياد نبريم. به همديگر آدرس مي داديم و دست در گردن همديگر قدم 
مي زديم. گويا بعد از سال ها انتظار و سختي نمي خواستيم از يكديگر جدا 
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شويم. بي اغراق ما از خانواده هم به يكديگر نزديك تر بوديم. در دوران بيماري 
و غم و اندوه و بي كسي، يار و غم خوار هم بوديم. از همديگر مانند پرستار 
نگه داري مي كرديم. دوري از خانواده و وطن را با انس گرفتن به هم، سپري 
كرده بوديم. جدايی بسيار سخت بود و از اين كه پس از آن  همه روزهاي 

سراسر تلخ، اما خاطره انگيز و پرافتخار جدا مي شديم، گريه مي كرديم.
اميد به زندگي دوباره بيشتر شده بود. همه مانند مسافري كه مي خواهد 
از سفر برگردد، آماده ی برگشتن بوديم. در اين فرصت تعدادي از نگهبانان 
از بعثي ها جدا بود، نزد ما  با ما داشتند و حساب آن ها  كه رفتار خوبي 

مي آمدند و ملتمسانه مي خواستند كه آن ها را براي رضاي خدا ببخشيم. 
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صليب سرخی ها 

عراقي ها براي بستن دهان اسرا وعده دادند كه صدام دستور داده تا 
همه ی شما را به زيارت كربال ببريم و بعد از زيارت به كشورتان برگردانيم، 
لذا نبايد مسائل گذشته را دامن بزنيم و كار را سخت تر كنيم. ما يك كشور 
مسلمان هستيم و همواره برای ايراني ها احترام قائليم. اگر كم وكاستي بوده، 
به  بازمي گرديد. پس  نزد خانواده هاي خودتان  اكنون شما  ديگر گذشته. 
خاطر خودتان از بازگفتن رفتار عراقي ها خودداري كنيد وگرنه هرچه ديديد، 

از چشم خودتان ديديد.
تبادل اسرا باالخره بعد از چند سال آغاز شد و اخبار و گزارش تبادل 
اولين گروه از مجروح ها و معلوالن را داد. ايران براي اثبات حسن نيت خود 
تعداد زيادتری اسراي مجروح را تبادل كرده بود. هر روز تبادل اسراي ايران 
و عراق ادامه داشت. اسرای اردوگاه ها كه به صورت شماره گذاري نوبت بندي 

شده بودند، برابر سنوات اسارت يكي پس از ديگري تبادل مي شدند.
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اوضاع  چون  بود.  گرفته  را  جنگ  آخر  سال هاي  اسراي  اضطراب، 
عراق بحراني بود و هر لحظه احتمال حمله ی نيروهاي غربي می رفت كه 
مي توانست تبادل را قطع نمايد. روزها به سختي مي گذشت و ما ثانيه شماري 
مي كرديم. عراقي ها تمام كابل ها و باتوم ها و وسايل شكنجه را گم وگور 

كردند تا صليب سرخي ها نبينند.
باالخره نمايندگان صليب سرخ به اردوگاه ما آمدند و شروع به ثبت نام 
اسامي ما كردند. شماره ی اسارت من 32884 در پرونده ی صليب سرخ 
ثبت شد. آن ها به زبان فارسي كاماًل مسلط بودند. خانم »شانزلي مارتين« 
كه سرپرست گروه اعزامي بود، اعالم كرد ما نمايندگان صليب سرخ جهاني 
هستيم و اختيارات تام داريم. شما اسراي صبور براي كشورتان جنگيديد 
براي رهايي اسراي هر دو كشور و ديگر  اين جا هستيد. ما  اكنون هم  و 
كشورهاي درگير جنگ، تالش زيادي می كنيم. ما بايد گزارشي از رفتار 
مسئوالن عراقي از شما تهيه كنيم. لذا از شما مي خواهم بدون واهمه هرچه 
را كه مي دانيد، بگوييد. حتماً از دوستان و يارانتان كه كشته شدند و كسي 
از سرنوشت آن ها خبر ندارد، بگوييد. تبادل اسرا ادامه دارد و ما هم براي 
رهايی شما اين جا هستيم. قول مي دهم تمام توان خود را براي تسريع روند 
تبادل به كار ببرم. در ضمن گفت كه ما مأموريت داريم براي زندگي جديد 
و شغل جديد، هركدام از شما را كه بخواهد، به ديگر كشورهاي جهان كه 
عضو سازمان ملل هستند و كنوانسيون ژنو را امضاء كرده اند، در موطن 
جديد ثبت نام كنيم و شما را به آن كشور بفرستيم. بعد هم اضافه كرد 
كه اين پناهندگي نيست، بلكه يك امتياز براي اسراي تمام جهان است و 
هيچ كشوری هم نمي تواند اعتراضی داشته باشد؛ نه عراق و نه ايران. شما 
در كشور جديد تبعه ی آن كشور مي شويد و با اخذ ويزا می توانيد به وطن 
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خودتان هم سفر كنيد. اگر از شما كسي دوست دارد، بلند شود تا نام او را 
بنويسيم و فردا ترتيب سفر او را بدهيم.

سكوت همه جا را گرفته بود. اين خانم همه را به فكر واداشته بود. اين 
خانم چه مي گويد؟ اگر به ديگر كشورها برويم، چگونه خواهد بود؟ آيا امكان 

چنين چيزي هست؟ تكليف ما چيست؟
تعدادي كه وسوسه شده بودند، توسط دوستان توجيه شدند كه نبايد 
از آرمان خودمان دور شويم. ما سختي هاي بسياري را تحمل كرديم. اكنون 
مردم و خانواده ها انتظار ديدن فرزندانشان را دارند. زندگي در كشور بيگانه 
شايسته ی ما نيست. بايد به آغوش ملت خود برگرديم و قدر مملكت خود 

را بدانيم.
نمايندگان صليب سرخ هرچه پرسيدند، كسي داوطلب نشد. لذا گفتند 
هر گزارشي كه داريد، بگوييد. اين حق تمامي اسراي جنگي دنيا است. فقط 

از گزارش های كذب و خصمانه خودداري كنيد.
فرماندهان بلند رتبه ی عراق كه اين تيم را همراهي مي كردند، در اثر 
قدرت جهاني اين خانم مانند موش آب كشيده، ملتمسانه ما را نگاه مي كردند. 
براي عراق در آن لحظات بحراني هرگونه قلم منفي به ضرر منافع ملي و 
سياسي آن كشور قلمداد مي شد. آن ها دوست داشتند گذشته ها را فراموش 
كنيم و تنها به بازگشت به كشور و نزد خانواده مان فكر كنيم. اما عده اي 
از اسرا از جا برخاستند اجازه ی صحبت گرفتند و پرسيدند: اگر ما همه ی 

مسائل را گزارش كنيم، عراقي ها مي توانند جلوي تبادل را بگيرند؟
خانم شانزلي مارتين به زبان فارسي گفت: به شما قول مي دهم كه 

نمي توانند.
آن گاه همه يكي پس از ديگري از جا بلند شديم و تمام جنايات عراقي ها 



ت
ري

تك
 15

اه
وگ

رد
ا

174

را گفتيم. مجروح ها جاي زخم هاي متورم شده را نشان دادند. تعدادي اثر 
كابل ها را روي بدنشان نشان دادند. نحوه ی شهادت شهدايی را كه غريبانه 
و در اثر تشنگي و گرسنگي و شكنجه ی بعثی ها كشته شده بودند، گزارش 
ايستاده  افشاي جنايات عراقي ها  براي  اسرا در صف هاي طوالني  كرديم. 
بودند. هر كدام خبري يا جاي شكنجه ای را مي گفتند و نمايندگان صليب 

سرخ هرآن چه را كه عراقي ها با ما كرده بودند،  تندتند مي نوشتند.
عراقي ها از ما بسيار خشمگين شده بودند. سربازان از هر سو اسرا را 
فرامي خواندند كه دست از اين كارها برداريد. فرماندهان نيز تاب و قرار 
نداشتند. حتي سعي كردند كه جلوی اين كار را بگيرند يا داليل واهي سر 
هم كنند. خانم شانزلي مارتين با تذكر محكم وكوتاه آن ها را سر جايشان 

می نشاند.
آمارگيري تمام شد. چون هر روز بايد 990 نفر را تبادل مي  كردند. 
عراقي ها اقدام به خواندن اسامي 990 نفر اول كردند. نام هر كس را كه 
می خواندند، همه كف مي زدند. قرار شد از فرداي آن روز اسراي اردوگاه ما 

يعني اردوگاه مخوف 15 تكريت را تخليه كنند.
را  اردوگاه  تا  مي كرديم  نگاه  به همه سو  بودند.  بيدار  همه  آن شب 
فراموش نكنيم. ديوارها و سقف و آسمان اردوگاه خاطره هاي بزرگ مردان 
در بند را با خود داشت كه مظلومانه كشته شدند و اكنون پيكرشان در 
ديار غربت باقي مي ماند. ديوارهای زندان، سر نهادن و گريه زاري جان سوز 
روزهاي سخت و فراق رهبر و ياران را به خوبي با خود داشت. زمين تفتيده و 
خاكي اردوگاه، زخم دست هاي پينه بسته و رنجور اسرا را فراموش نمي كرد. 
سلول هاي انفرادي، گريه ها و دردهاي جانكاه و عرق كردن ها و يخ بستن هاي 
سرافرازان را فراموش نكرده بود. سيم خاردارها كه در آن همه  سال فراق، 
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مونس ما بودند. دل كندن از آن خاطرات تلخ ولي افتخارآميز بسيار سخت 
بود. 

به فرمانده اردوگاه التماس مي كرديم حاال كه صلح شده ما را از زيارت 
كربال محروم نكنيد. ما آرزويی جز اين نداريم. مي گفت: ديروز يادتان رفته 
كه چه گزارش هايي به صليب سرخي ها مي داديد؟ دور شويد. تازه فرصت 
هم نداريم. كشور ما در حال آماده باش است و شما تقاضاي زيارت رفتن 

مي كنيد؟
صبح زود روز بعد، اتوبوس ها براي برگرداندن ما حاضر بودند. به هر 
اسير يك دست لباس سربازي به رنگ خاكي دادند. صدام حسين هم براي 
ظاهرسازي يك جلد قرآن براي هريك از اسرا فرستاده بود كه حين سوارشدن 
اتوبوس تحويلمان مي دادند. از دوستان خود خداحافظي مي كرديم و  به 
شماره تلفن و آدرس مي داديم و مي گرفتيم تا آن ها كه چند روز قبل از ما به 
ايران مي روند، به خانواده هامان اطالع دهند. در هر گوشه اي همديگر را در 
آغوش گرفته و گريه مي كرديم. ضمن خوشحالي از آزادي، براي دورافتادن 

از هم گريه مي كرديم. خود سربازان عراقي هم اشك مي ريختند.
دوستان كه رفتند، همه جاي اردوگاه ساكت شد. محوطه انباشته از 

لباس هاي كهنه و ليوان و ظرف غذا و لنگه كفش هاي پاره پاره بود. 
روز آخر، يعني روز سوم بود كه من نيز به اتفاق ديگر دوستانم و در 
تبادل گروه هجدهم، سوار بر اتوبوس ها شديم. هيچ كدام باور نمي كرديم كه 
دوباره از سيم خاردار خارج بشويم. اتوبوس ها كه به راه افتادند، از شيشه ی 
ماشين اردوگاه را نگاه مي كرديم. سربازان عراقي تنهاي  تنها در وسط آن 

محوطه ی بزرگ، دور  شدن ما را نگاه مي كردند.
با  كه  مي كرديم  نگاه  اسرا  اردوگاه هاي  ديگر  به  حال حركت،  در  ما 
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فواصل كوتاه ولي با مرزي  بزرگ از ظلم و ستم از هم قرار داشتيم. از دور، 
اردوگاه هاي خالي شده و اردوگاه هايی را نگاه مي كرديم كه فعاًل نوبتشان  

نشده بود. آن اسرا از دور ما را با حسرت نگاه مي كردند.
ستون اتوبوس ها حامل اسراي اردوگاه شماره 15 از پادگان صالح الدين 
خارج شدند و وارد اتوبان شدند. هوا گرم بود. همه غرق در افكار دور و دراز 
و دوري از ياران سال هاي انتظار بودند. همگی برای يك بار ديگر بعد از چند 
سال به اردوگاه جهنمی خود نگاه می كرديم. در حين دورشدن، خاطرات 

تلخ خود را جامی گذاشتيم و به  نوعی هم احساس دل تنگی داشتيم.
از كنار شهرهاي عراق يكي پس از ديگري مي گذشتيم تا به شهرهاي 
مقدس كربال و كاظمين و سامرا رسيديم. ديدن گنبدهاي طاليی رنگ و 
گلدسته هاي بلند، غم سال هاي سخت را از ياد و بدنمان زدود. آري ما از 
جوار حرم شش گوشه ی عزيز زهرا، حسين تنها، مي گذشتيم و از اين كه 
نمي توانستيم زيارت كنيم، اشك از چشمانمان جاري بود. يكي دو نفر كه 

صداي زيبايی براي مداحي داشتند، چند بيتي مداحي كردند.
شهرها هيچ فرقي نكرده بودند. همان سيستم نظامي بر اطراف شهرها 
حاكم بود و نشان از اتفاق بسيار مهم آينده داشت. ما را تشنه و گرسنه و 
به سرعت به سوی مرزها مي  بردند. مي خواستيم همه چيز را ببينيم. نگهبانان 

عراقي ديگر گستاخي نمي كردند. 
يكي  اتوبوس ها  مرز خسروي رسيديم.  به  باشيد.  آماده  كردند  اعالم 
پس از ديگري وارد محوطه اي شدند كه مملو از خبرنگاران و عكاسان و 
فيلم برداران عراقي و خارجي بود. دورتادور آن محل هم پر از نظاميان عراقي 

و نفربر و زره پوش بود كه امنيت آن مكان را تأمين می كردند.
برابر تصميم های قبلي، عراق 990 اسير را با هماهنگي نمايندگان صليب 
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سرخ به ايران تحويل مي داد و همان تعداد اسير عراقي را از ايران می گرفت. 
لباس هاي فرم خود منتظر ما  با  را ديديم كه  از دور نظاميان كشورمان 
بودند. در آن محل يك اتفاقي افتاد؛ چيزي نمانده بود كه تبادل را قطع 
كنند. ماجرا از اين قرار بود كه هنگام ايستادن اتوبوس ها چند نفر پاسدار 
به عنوان نمايندگان ايراني ضمن ديدن صحت موضوع از نزديك در پوشش 
احوال پرسي، مقداري عكس و پوستر مخفيانه به اسرا مي دادند و گفتند 
شعار از ياد نرود. چون تمام دوربين هاي جهان از شما فيلم تهيه مي كنند و 
نبايد زمين را ببوسيد، چون هنوز در خاك دشمن هستيم. بايد50 متر عبور 
كنيد. گفت خبرگزاري هاي عرب از بوسيدن زمين عراق بهره برداري سياسي 
راه انداخته اند كه آن قدر به اسراي ايراني در عراق خوش گذشته كه در حين 
ترك عراق، زمين و خاك عراق را به پاس قدرداني مي بوسند. غافل از اين كه 

اسرا نمي دانند كه هنوز بايد چند متري به  طرف ايران حركت كنند. 
لباس  زير  از  را حين درآوردن  و پوسترها  از عراقي ها عكس ها  يكي 
توسط پاسدار و حيِن دادن ما ديد. فوراً به فرمانده اش خبر داد. يك سرهنگ 
عراقي همراه چند نفر سر رسيدند و به طرف آن برادر پاسدار حمله ور شدند. 
مي خواستند درگير شوند كه چرا اسرا را توجيه مي كند و عكس و پوستر 

پخش مي كند.
در بيرون سروصداها باال گرفت و درگيري پيش آمد. ما هم در حمايت 
از هم وطن خود از اتوبوس ها به زور پياده شديم و هورا كشيديم و به عراقي ها 
حمله ور شديم. تمام عراقي ها با اسلحه هاي خود جلو آمدند و تعداد زيادي از 
اتوبوس ها را به داخل عراق بازگرداندند و در فاصله ای بسيار دور نگه داشتند. 
همه ناراحت و عصباني شده بوديم، همه تصميم گرفتيم در آن محوطه در 
حضور دوربين هاي سراسر جهان يك شورش به راه بياندازيم و به سوي مرز 



ت
ري

تك
 15

اه
وگ

رد
ا

178

خودمان فرار كنيم؛ چون 200 متر بيشتر فاصله نداشتيم. كمي مانده بود 
كه درگيري خونينی پيش بيايد و تبادل اسرا به تعويق بيفتد.

نمايندگان صليب سرخ ميانجيگري كردند و از هر دو طرف خواستند 
سريعاً دور شوند. نماينده ی صليب سرخ به افسر عالي رتبه ی عراق فرياد 
كشيد كه چرا مانع تراشي مي كنيد؟ من اين عمل شما را گزارش خواهم 

كرد. 
فرماندهان عراقي با شرمندگي و چاپلوسي مي خواستند افكار خبرنگاران 
و صليب سرخی ها را متقاعد كنند كه ايراني ها ناقض تبادل هستند و اين 
ايراني ها هستندكه سنگ اندازي مي كنند، اما نمايندگان صليب سرخ جهاني 
بي اعتنا به عراقي ها فقط دستور مي دادند كه سريعاً كار تبادل را شروع كنيد. 
می گفتند ما اين حركت شما را منعكس خواهيم كرد، زيرا اين اولين بار 
نيست كه شما در نقطه ی صفر مرزي و بعد از آن  همه تالش و زحمت 
كه آزادسازي اسراي هر دو كشور را به اين جا رسانده، موجب درگيري و 
خشونت بي مورد مي شويد. تعدادي از شما افرادي هستند كه روند تبادل را 

كند مي كنند. 
تمام خبرنگارها اين صحنه ها را تصويربرداري می كردند. هنگامي كه از 
اتوبوس ها در جلوي خبرنگاران سراسر جهان پياده مي  شديم، فوراً عكس 
به سمت دوربين ها گرفتيم؛  و  بيرون مي كشيديم  پيراهن  زير  از  را  امام 
مي بوسيديم و فرياد مي زديم اهلل اكبر، خميني رهبر. دوربين هاي حامي 
عراق با ديدن اين صحنه ها فوراً دوربين ها را برمي گرداندند، ولی دوربين هاي 

بي طرف، اين شور و احساسات را شكار مي كردند. 
بعد از چند متر و در خاك ايران، زانو زديم و خاك وطن را به نشانه ی 
عالقه و وفاداري  بوسيديم. آن گاه سيل هم وطنان از هرسو براي ديدار ما و 
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ابراز محبت و قدرداني به طرفمان مي دويدند. اسراي غيور در آغوش ملت 
قدرشناس خود بودند. همه از خوشحالي گريه مي كردند. بيشتر از ما اسرا، 

هم وطنانمان كه آن جا بودند، از ديدن ما و برگشتنمان خوشحال بودند. 
سپاه پاسداران مأموريت داشت تا اسراي ايراني را از عراق تحويل بگيرد 
و ارتش جمهوري اسالمي نيز ضمن نگه داري اسراي عراقي از اول جنگ تا 
آن روز، مأموريت داشت اسراي عراقي را تحويل مقامات عراق بدهند. ما را 
سوار اتوبوس هاي سپاه كردند و به شهر قصر شيرين بردند. در راه می ديديم 
كه ستون اتوبوس هاي ارتش حامل اسراي عراقي منتظر تحويل دادن به 
عراق به صف ايستاده اند. ايران به همه ی آن ها كت وشلوار مرتب و لباس هاي 
ديگر و حتي سوغاتي براي خانواده شان داده بود، در حالي  كه ما را با لباس 
غير مناسب سربازي بيرون كردند و اين فرق مهمان نوازي ايرانيان و عراقي ها 

بود.
همه ی اسراي عراقي چاق و سر حال بودند، در حالي  كه اسراي ضعيف 
بايستند.  اثر سوء  تغذيه نمي توانستند روي پاي خود  ايراني در  و نحيف 
از ما استقبال كردند و تبريك های رهبر و  بلندپايه ی كشورمان  مقامات 

مسئوالن كشور را به ما  رساندند.

 



ت
ري

تك
 15

اه
وگ

رد
ا

180

ورود منافقين در قالب اسير به ايران

هنگام تبادل اسرا يك اتوبوس وجود داشت كه قيافه ی اسرايش به ما 
انسان هاي زجركشيده نمي خورد. چهره هاي بشاش و شادابي داشتند. لباس 
آن ها مثل ما بود و تشخيصشان مشكل بود. بعضي از اسرا مي گفتند شايد 
اين ها را از اردوگاه هايی آورده اند كه شرايط بهتری داشته اند، اما موضوع 
چيز ديگري بود. عراق باز دست از شيطنت برنداشته بود. عراقي ها در هر 
نوبت تبادل 990 نفره، 30 نفر منافق را به ايران وارد می كردند. منافقين اين 
شكلي وارد ايران مي شدند تا دست به خراب كاری و جاسوسي بزنند. عراق 
با اين حركت با يك تير چند نشان مي زد. اول اين كه منافقين را براي ايجاد 
آشوب و ناامني به ايران مي فرستاد. دوم به همان تعداد كه منافق وارد ايران 
مي شدند، همان تعداد اسراي عراقي تبادل مي شدند و كسري تعداد اسرا را 
به اين شكل جبران مي كرد. سوم اين كه عراق بعد از پايان جنگ از دست 

منافقين رهايی مي يافت.
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ايران در استقبال از اسراي خود سنگ  تمام گذاشته بود. ما خود را اليق 
آن  همه مهرباني و ابراز احساسات قلبي مردم نمی دانستيم و همه مان غافلگير 
شديم. اولين محل استقبال از اسرا قصرشيرين بود. من به شهر قصر شيرين 
نگاه مي كردم و خاطرات دوران دفاع مقدس برايم تداعي مي شد. تمام اين 
خانه ها، مساجد، قبرستان و ديگر جاها جوالن گاه جنگ های بي امان بود. در 
جاي جاي اين شهر، با عراقي ها جنگ خياباني كرده بوديم؛ جنگ تمام عيار 
شهري. نخل ها را كه مي ديدم، به ياد بزرگواران شهيدي می افتادم كه روزها 
از زير اين نخل ها به دشمن كمين زديم، در حالی كه عراقي ها در فاصله ی 

100 متري روي ارتفاع مشرف به شهر مستقر بودند. 
اكنون تمام ويرانه ها آباد شده بود. مسجد بزرگ جامع كه خودم بارها 
از داخل آن به سوي دشمن با موشك هاي 107 ميلي متري شليك كردم، 
امروز محل نيايش مردم مؤمن شهر بود. چهره ی شهر به كلي عوض شده 
بود و دشمن از روي ارتفاعات به مرز بين المللي برگشته بود. من به اين شهر 
حماسه و خون عالقه ی زيادي داشتم و در بين مناطق جنگي، اين شهر را 

از همه بيشتر دوست داشتم.
محوطه اي بزرگ را برای اسكان موقت اسرا آماده كرده بودند. تعداد 
بي شماري چادر گروهي برپا بود. مسئوالن مي گفتند اين جا براي اين است 
كه شما در اين مكان استراحت كوتاهی بكنيد تا قرنطينه ی اسرا خالي شود 
و شما به  جاي آن ها برويد. اين محل به نظر من دو امتياز داشت كه اولي را 
همين استراحت بود. دومي هم اين بود كه منافقين و نااهالن قبل از قدم 
گذاشتن به شهرها شناسايی و دستگير می شدند. آن جا همه ی امكانات 
رفاهي مانند پتو و حمام و آب و دستشويی و غذا و خوراكي را براي ما آماده 

كرده بودند. 
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در حال استراحت بوديم كه يك برادر پاسدار جلو آمد و گفت: شما 
تسويه حساب نداريد؟ متوجه منظور او نشده بوديم. گفت: اسراي قبلي 
حساب آنتن ها و خائنان را رسيدند و آن ها را براي ما شناسايی كردند، شما 
هم آن ها را شناسايی كنيد. او تأكيد كرد كه آن ها نبايد كشته شوند. هدف 
آن برادر اين بود كه خائن ها و جاسوسان مشخص شوند و براي توضيحات 

بيشتر دستگير گردند. 
ما آن لحظه تازه متوجه آن كار شديم. آري زمان حساب وكتاب رسيده 
فاش  عراقي ها  برای  را  اسرا  اسرار  تمام  بودند كه  افرادي  ما  بين  در  بود. 
مي ساختند و ما را به دشمن مي فروختند. گناه آنان بسيار زياد بود. آن ها 
سبب كشته شدن بسياري از ياران ما در زندان هاي عراق شده بودند. دست ها 
و پاهاي شكسته ی بسياري، حكايت از جاسوسي اين افراد داشت. گاهی يك 
بي گناه را به عراقي ها معرفي مي كردند و گاهي هم در جلوي همه به  اسرا 
سيلي مي زدند. از غذاي اسرا حق حساب برمي داشتند و با ما كه هم وطنشان 
بوديم، مانند دشمن رفتار مي كردند. گاهي يكي از آن ها باعث مي  شد يك 

آسايشگاه 163 نفري تا صبح تنبيه و مجازات شوند. 
اسرا براي پيداكردن اين افراد از چادرها بيرون زدند و يكي يكي آن ها را 
پيدا كردند. برحسب اتفاق، بهروزعرب هم در گروه ما بود. من او را يافتم. او 
قبل از تبادل اسرا از عراق تقاضاي پناهندگي مي خواست، شايد مي دانست 
كه در ايران چه سرنوشتي منتظر اوست. ولي نمي دانست كه چرا عراقي ها او 
را نپذيرفتند و او را به ايران فرستادند. من او را ديدم، او هم مرا ديد. با گريه 
به من گفت: مرا ببخش، من خودم پشيمان و نادم هستم، من فريب خوردم 
و در اثر فشار مجبور بودم براي عراقي ها كار كنم. به خدا توبه كردم. من هم 

خانواده ی چشم به راه دارم. 
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من او را به ديگران معرفي نكردم. فقط گفتم تو چقدر به دشمن اعتماد 
داشتي كه همه ی دوستان و هم وطنانت را به دشمن فروختي؟ در حالي كه 
دشمن تو را براي نوكري هم قبول نكرد؟ اما ديگر اسرا هم او را مي شناختند 
و مي خواستند او را به سزاي اعمالش برسانند. او را بعد از گوش مالي سخت 
تحويل حفاظت اطالعات دادند تا مشخص شود كه چه كارهاي ديگري عليه 

كشور انجام داده است.
در بين اسرا، چند نفر از منافقين را شناخته بودند. آن ها قبل از جنگ، 
همسايه و هم محلي بودند. فوراً به مسئوالن كمپ اطالع دادند كه منافقين 
هم در پيش ما هستند. مأمورين اطالعات در محل حاضر شدند و آن ها را 
يكي پس از ديگري دستگير و براي بازجويی از اهداف منافقين، به زندان ها 
منتقل نمودند. چند ساعت نگذشت كه ما را دوباره سوار اتوبوس ها كردند 
و به شهر اسالم آباد غرب اعزام كردند؛ به پادگان اهلل اكبر ارتش كه محل 

قرنطينه ی اسراي ايراني بود.
ايستاده  راه، مردم قدرشناس ساعت ها در صف هاي طوالني  بين  در 
بودند تا از ما استقبال كنند. تمام ماشين ها چراغ هاشان را روشن كرده 
بودند. همه جا گل بود و چراغاني و سرودهاي دل نشين و شاد. همه از فرط 

شادي گريه مي كردند. مردم صدها متر راه را با اتوبوس ها مي دويدند. 
وارد پادگان اهلل اكبر شديم. من قباًل به اين پادگان آمده بودم. منافقين 
در روزهاي پاياني جنگ، اين پادگان را به آتش كشيده بودند و هنوز آثار 
خرابی باقي بود. هنگامي كه وارد آن جا شديم، عكس هاي امام داغ دل ما را 
تازه كرد. همه به سوي پوسترهاي امام هجوم برديم. نمي توانستيم احساسات 
قلبي خودمان را بيان كنيم. فيلم سخنراني امام و گزارش ارتحال ايشان 
پخش شد. همه گريه مي كرديم. امام به فكر ما بود و سفارش ما را هم 
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كرده بود. ما اين چنين رهبر فرزانه ای را از دست داديم و در فراق او خون 
مي گريستيم. هنگامي كه فيلم رحلت امام را براي ما پخش كردند، صداي 
هق هق اسرا به آسمان برخاسته بود. خبرنگاران از اين صحنه هاي كم نظير 
فيلم برداري مي كردند تا آيندگان و جهانيان بدانند كه فرزندان اين ملت 
بعد از مقاومت سرسختانه در اسارت دشمنان دين و اسالم، اكنون داغدار 
رهبرشان هستند. وصيت نامه ی سياسي الهي رهبر راحلمان را هم برايمان 

خواندند. 
قرنطينه ی اسرا امكانات بسيار زيادی داشت؛ غرفه هاي لباس، كتاب خانه، 
غذاخوري، مسجد، سينما، مخابرات و هرچه كه فكرش را می كرديم. گروه هاي 
پزشكي اقدام به تست بيماري ها و آزمايش ها و معاينه های پزشكي نمودند. 
مدت سه روز ما را در آن مكان نگه داشتند تا در صورت وجود بيماري 
مسري، شناسايی و پيشگيري كنند. براي هر نفر كارت هاي مخصوص و 
شناسنامه هاي بهداشتي تنظيم كردند و كالس هاي آموزش بهداشتي برپا 
كردند. هر كدام از متخصصان تغذيه، روان پزشكان و پزشكان متخصص 
توصيه هاي الزم را می كردند. در اثر سوء  تغذيه همه ضعيف و نحيف شده 
بوديم و الحق كه مسئوالن، تمام امكانات را براي ما تدارك ديده بودند. ما 
از استقبال مسئوالن و مردم بسيار شرمنده بوديم. خبرنگاران اقدام به ثبت 
خاطرات اسرا مي كردند و گوشه گوشه ی پادگان اهلل اكبر پر از جنب و جوش 

و شور زندگی بود.
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 زيارت مرقد امام 

پيام هاي تبريك و تهنيت رهبر انقالب و رئيس جمهور را خواندند. ما 
را اسوه هاي صبر و مقاومت و سفيران عشق به ديار ظلمت ناميده بودند و 
خواسته بودند كه روحيه ی انقالبي خود را براي هميشه و طبق وصيت نامه ی 

سياسي الهي امام حفظ كنيم و رهرو همرزمان شهيدمان باشيم .
همه ی آزادگان از مسئوالن قرنطينه درخواست كردند كه ما تصميم 
داريم قبل از رفتن به خانه و كاشانه ی خود، به حرم امام بزرگوار برويم 
برآورده سازيد. آن ها درجواب گفتند:  را  ما  آرزوي  اين  داريم  و خواهش 
هم اكنون روند تبادل به  شكلي است كه با ترافيك مواجه ايم و در برنامه ی 
كاري گنجانده نشده كه به حرم امام سفری داشته باشيد، اما بعد از مراجعه 
به آغوش خانواده هاتان برنامه ريزي خواهيم كرد و شما را با هم و خيلی 

راحت تر به زيارت خواهيم برد.
ــهر خود باز  ــيدند: ما بی زيارت امام به ش ــك  صدا فرياد كش آزادگان ي
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نمي گرديم. مي خواهيم اين تنها انتظار ما را برآورده سازيد. هرچه مسئوالن 
گفتند، ما كمتر شنيديم. انصافاً برادران مسئول قرنطينه نيز نمي خواستند 
دل هاي ما را بعد از آن همه سختي و رنج بشكنند. آخر هم با تالش برادران 
هماهنگي كردند كه ما را از كرمانشاه با هواپيما به تهران ببرند تا به زيارت 

مرقد امام برويم و سپس از آن جا به شهرهاي خودمان برگرديم.
ما  با  نفره  چند  درگروه هاي  وكشوري،  لشكري  بلندپايه ی  مقامات 
مالقات مي كردند و هدايايی را به رسم يادبود به همه ی اسرا اهدا می كردند. 
به همه لباس هاي مرتب دادندتا با وضعيت بهتری به آغوش خانواده هامان 

بازگرديم.
باالخره انتظار به پايان رسيد. اتوبوس ها وارد پادگان شدند. همه مان را به 
فرودگاه كرمانشاه بردند. در راه فرودگاه كه از شهرها و آبادي ها می گذشتيم، 

استقبال مردم بي نظير بود. 
به فرودگاه كرمانشاه وارد شديم. خبرنگاران در سالن انتظار گزارش 
تهيه مي كردند؛ احساسات قلبي آزادگان را جويا مي شدند و خاطرات اسارت 
را مي پرسيدند. در كنار باند پرواز فرودگاه گروه هاي موزيك نظامي، با شور و 
عالقه ی تمام، مارش نظامي مي نواختند. بعد از خداحافظي از بدرقه كنندگان 

آن استان، با هواپيماي سي. 130 ارتش، به سوی تهران پرواز كرديم.



شوق ديدار مرقد امام، چنان ما را مشغول كرده بود كه متوجه سوار و 
پياده شدن از هواپيما نشديم. در فرودگاه تهران نيز استقبال فراموش نشدني و 
بي نظيری از آزادگان به عمل  آمد، اما فكر و ذكر همه ی ما رسيدن به حرم امام 

و زيارت آن ضريح بزرگوار و رساندن پيام شهداي در بند به رهبرمان بود.
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اتوبوس ها آزادگان را سوار كردند و نيروهاي نظامي و انتظامي با آرايش هاي 
شكيل خود، صحنه هاي زيباي استقبال را به وجود آوردند. به  طرف بهشت 

زهرا  و حرم امام خميني حركت كرديم. 
از دور گلدسته های حرم امام نمايان شد. اشك از چشمان همه ی ما روان 
بود. همه با صداي بلند در فراق امام وفادار كه هرگز ما را فراموش نكرده بود، 
گريه و  زاري مي كرديم. ياد اين جمله ی وصيت نامه ی ايشان می افتاديم كه 
فرموده بود: » اگر روزي من پيش شما نبودم، سالم مرا به آزادگان برسانيد«. 

هرچه اتوبوس ها به حرم نزديك مي شد، هق هق گريه ها هم بيشتر مي شد. 
از اتوبوس ها كه پياده شديم، شروع كرديم به دويدن به سوي صحن حرم. 
هر كس از ديگري سبقت مي گرفت تا زودتر برسد و سر بر مزار پاك او 
بسايد. همه جلوي در حرم به زمين افتاديم و گريه مي كرديم. تمام زائران 
و خبرنگاران از ديدن آن همه احساسات صادقانه اشك مي ريختند. ما همه با 
پاهاي برهنه و به صورت خزيده و درازكش، زمين را مي بوسيديم و به سمت 
ضريح امام می رفتيم. صداي زاري و شيون تمام حرم را گرفته بود. بلندگوها 

صداي مداحان را پخش مي كردند.
ما به محبوب خويش رسيده بوديم و آمده بوديم كه دوباره وفاداري خود 
و شهيدانمان را بيان كنيم و بگوييم: اي رهبر فرزانه! ما آمديم ولي دير آمديم، 
اكنون مي گوييم كه ما هم رسالت بزرگ تو را پاس داشتيم. خيلي دوست 

داشتيم تو را زنده ببينيم، اما زمانه مجال ديدار نداد.
گريه  و زاري بسيار طوالني شده بود. چندين نفر از سران كشور و علما با 
عرض تسليت و بازگونمودن وصاياي امام از ما خواستند كه صبور باشيم و براي 

اين كه روح امام هم راضي شود، به آغوش خانواده هاي منتظرمان بازگرديم.
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 خانواده
 

بعد از آن زيارت به يادماندني، همه از همديگر خداحافظي كرديم. ديگر 
بايد جدا می شديم و می رفتيم به خانه و ديار خود. سخت بود. باز در هر 
گوشه و در هر فرصتی همديگر را در آغوش مي فشرديم. بعد از خداحافظي، 

هر گروه را با هواپيما به استان هاي خودمان فرستادند.
اكنون به سوي خانواده های خود مي رفتيم كه سال ها در انتظار ديدار ما 
ثانيه شماري كرده بودند و از غم دوري ما رنجور و نگران بودند. نمي دانستيم 
چه مي شود. چه كساني زنده اند و چه كسي از دنيا رفته. فكر ديدار با پدر و 
مادر و خويشان، همه را بغض زده كرده بود. مدتي غرق در اين افكار پريشان 

بوديم كه خلبان اعالم كرد براي فرود در فرودگاه اروميه آماده باشيد. 
هواپيما در باالي شهر زيباي اروميه چرخي زد و در فرودگاه به زمين 
نشست. سيل مردم خداجو و قدرشناس براي استقبال از آزادگان سرافراز 
و ابراز احساسات قلبي و قدرداني از صبر و مقاومت چندساله ی ايشان به 
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فرودگاه آمده بودند. با گل و شيريني از ما پذيرايی كردند. خبرنگاران از 
اسارت و خاطرات و احساسات و مشخصات ما سؤاالت كوتاهی مي كردند 
كه از راديوي سراسري پخش مي شد. استقبال بسيار باشكوه بود. براي مردم 
فرقي نمي كرد كه اهل كدام شهر هستيم، مهم اين بود كه ِدين خود را 
در برابر سختي هاي ما ادا مي كردند. از بازگشت اسوه هاي مقاومت و ياران 
شهيد جبهه هاي نبرد و شهداي ديار غربت بسيار خوشحال بودند. مردم 

بيش از ما خوشحال بودند. ما براي آنان مانند فرزندشان بوديم. 
سال ها بود كه خانواده ام از من اطالع نداشتند. به تمام ارگان ها مراجعه 
كرده بودند، ولی آن ها اظهار داشته بودند كه هنوز خبر صحيحي به دستشان 
نرسيده است. حتي به يگان خدمتي و فرماندهي لشكر وقت نيز مراجعه 
كرده بودند، ولي آن ها هم فرموده بودند كه تعداد بي شماري از رزمندگان 
لشكر مفقود شده اند و تالش دارند كه از طريق مبادي مربوطه به نتايجي 

دست يابند.  
يك همشهري و همكار داشتم به نام »درستي« كه در حين حمله ي 
تانك ها به قرارگاه عملياتي تيپ و هنگامی كه من مأموريت يافته بودم كه 
جلوي پيش روي و نفوذ ادوات زرهي دشمن را از جناح چپ مسدود كنم، بر 
حسب  اتفاق و وقتی كه من به جلو رفتم، يكي از خودروهاي ما در اثر دير 
جابه جاشدن توسط گلوله ی تانك دشمن مورد هدف قرار گرفت و منهدم 

شد و 4 نفر از همرزمان ما شهيد شده و پيكر پاكشان  سوخت.
»درستي« كه خود از دور ما را با دوربين نگاه مي كرد، به علت وضعيت 
منطقه مدت كوتاهي از رؤيت ما با دوربين غافل شده و رفتن مرا به جلو 
نمي بيند، خودرو كه آتش مي گيرد و به هواي اين كه من نيز آن جا هستم، 
به  طرف شهدا مي دود و به علت شدت جراحت و سوختگي، يكي از شهدا را 
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با من اشتباهي تشخيص مي دهد. حتي زانو می زند و همان جا گريه مي كند.
بعد از اسارت ما و عقب نشيني دشمن در حمالت پي درپي ارتش اسالم، 
پس از مدتي كه او به مرخصي مي رود، خانواده ی ما نيز بعد از چند ماه 
بي اطالعي براي جوياشدن وضعيت من به ديدار او مي روند و با قسم دادن 
مي خواهند كه هر اتفاقي افتاده، بگويد. او هم بعد از مدتي انكار، با گريه وزاري 
مي گويد كه حين درگيری، مرا ديده كه با خودرو تفنگ 106 با نيروهای 

متجاوز در حال دفاع بودم. جسد مرا هم ديده كه كنار خودرو آتش گرفته. 
او اين گونه خبر شهادت مرا به خانواده ام داده بود، ولي خانواده ی من 
باور نكرده بودند و باز هم به پرس وجوی خود ادامه داده بودند. حتي به بنياد 
شهيد تهران و آذربايجان شرقی و غربی مي روند تا به وسيله فيلم هاي شهدا 
و مجروح ها و اسرا، خبري از من بگيرند، اما خبري از من نبود. من هم كه به 
عنوان اسير مفقوداالثر در عراق بودم، نمي توانستم با نامه، خبر سالمتي خودم 
را به ايران برسانم. بدين گونه تا چند روز قبل از آمدن من به ايران، از سالمتي 

من بي اطالع بودند.
خانواده ی ما از  اسرايي كه قبل از ما كه به شهرمان بازگشته بودند، 
پرس وجو كرده بودند و اطالع يافته بودند كه من هم زنده ام و تا چند روز 
ديگر برمي گردم. همه ي خانواده و همسايگان و آشنايان زمينه ي استقبال را 
فراهم ساخته بودند. من با تلفن خبر بازگشتم را اطالع دادم و از طريق راديو 
هم صحبت كردم. بعد از استقبال مردم اروميه به وسيله خودروها به سوي شهر 
خودمان حركت كرديم. در بين راه همه و همه از بازگشت ما خوشحال بودند. 
همه جا پر از چراغاني بود و پالكارد تجليل از اسوه هاي صبر. ما هرگز خود را 

شايسته ي آن همه محبت نمي ديديم و شرمنده ي مردم بوديم.
در ورودي شهر، كميته ي استقبال پس از تحويل گرفتن ما، با مراسمی 
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باشكوه و اجراي سرود و مارش نظامي ما را به داخل شهر بردند. شهر خوي، 
شهر هزار شهيد، شهر دارالمؤمنين و دارالصفاء در انتظار ما بود. چهره ي شهر 
خيلي عوض شده بود، به طوري كه من كوچه ها و خيابان ها را نمي شناختم؛ 
شهر بسيار زيبا شده بود. خداي بزرگ را شكر كردم كه لطف خود را دريغ 
نكرده و مرا بعد از اين آزمايش سخت و طوالني به خانه و كاشانه ی خودم 

برگردانده. 
مردم باايمان شهر و محله و همسايگان و خانواده استقبال بسيار گرمي 
كردند. چهره ي همه ي آشنايان و همسايگان عوض شده بود و من نمي توانستم 
آن ها را بشناسم. در اثر بدرفتاري و عدم بهداشت و تغذيه، من و ديگر اسرا 
بسيار ضعيف و نحيف بوديم و قادر به ايستادن براي اندك زمان روي پا نبوديم. 
همه بيمار بوديم. بااين وجود در ميان حاضران سخناني پيرامون رفتار عراقي ها 
بيان كردم. مي خواستم همه با چشم و گوش خود بشنوند و ببينندكه دشمن 
تا چه حد ظالم بوده و اگر خدايي ناكرده بر ملت ايران چيره مي شد، چه كارها 
كه نمي كرد. مي خواستم بدانند كه بايد قدر اين زندگي و اين خاك و واليت 
رهبري را بدانند و همواره در صورت تجاوز دشمن به آب و خاك و اعتقادات 

ملي با عزم راسخ در مقابل آنان بايستند.
مسئوالن شهر، امام جمعه و فرماندار و رؤساي ادارات، يكي پس از ديگري 
براي ديدار و تجليل از مقاومت ما در برابر ظلم و ستم دشمن، به خانه ی ما 

مي آمدند و دل جويی مي كردند و ما را مديون محبت هاي خود می نمودند.
انصافاً كه اين بنده نوازي ها و ابراز احساسات صادقانه، غم و اندوه و سختي 
دوران سياه را از قلب هاي شكسته ي ما زدود و ما را براي زندگي و خدمت 
به جمهوري اسالمي ايران راسخ تر كرد كه حاصل و خون بهاي هزاران همرزم 

شهيد و آن  همه معلول و مجروح و مفقوداالثر است.
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