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 ییدستگاه برق در بازجو

ا  دستگاه مولد یکی از موارد شکنجه اسرا توسط بعثی های عراقی را می توان به شکنجه ب

شبیه تلفن های می شد، یک بخش دستگاه مولد برق،دو قسمت برق اشاره کرد که شامل 

 یکه دو سر آن ها  نیز دو عدد گیره فلزدیگر دو رشته سیم متصل به آن  قدیمی بود و بخش

 شکنجه گران مزدور، دو گیره را به دو الله گوش بسته بودند. شبیه گیره پرده های قدیمی

، برق می پرداختند ها وصل می کردند و پس از چرخش اهرم مربوط به فعال کردن مولد برق

گوش به بدن اسیر وارد می شد که یکی از بدترین انواع شکنجه ها بود  هنسبتاً قوی از دو الل

ها  این شوک برقی تا مدتر اعصاب و روان وی وارد می نمود.سیار زیادی را بکه فشار ب

 موجبات سردرد و ناراحتی آن فرد را فراهم می آورد. 

 

 شکنجه های پنکه ای 

یکی از شیوه های سربازان عراقی برای گرفتن اعتراف از اسرا ، عالوه بر کتک زدن با انواع 

استفاده از پنکه های سقفی  کوچک و مرطوب و...های  شیلنگ و کابل و یا حبس در اتاق

فرد مورد نظر را به داخل اتاقی که دارای پنکه سقفی بود می غیر انسانی  ،دراین شیوهبود

بردند و پس از بستن دست های وی از پشت ، او را از ناحیه پا و به شکل وارونه به پنکه می 

با روشن  شکنجه قرار می دادند سپس بستند و او را در حالی که سر و ته قرار داشت مورد

تا اینکه بتوانند به این شیوه ،  وی می شدندآزار بیشتر  کردن پنکه و چرخش آن موجب

البته  ،از او بگیرند دیگر زمینه هااعترافاتی را در خصوص عملکرد اسرا در آسایشگاه ها و 

ا نیز امری سخت بود تحمل آن همه فشار و استرس و شکنجه و عدم اقرار به خواسته بعثی ه

 که عنایات الهی همیشه مددکار بچه ها می شد. 

 تنوع شالق ها

به کتک زدن  ها می توان از ابزارهای شکنجه بچه ها توسط سربازان بعثی و اذیت و آزار آن

های در دست  سایل اشاره کرد که تنوع رنگ شیلنگ وها و دیگر  کابلبا انواع شیلنگ ها ،

 خود داستان،های برق تابیده شده در اختیار مزدوران بعثی یه بودن کابلسربازان و یا چند ال

مثالً برخی سربازها به نوع کابل و رنگ شیلنگ شناخته می شدند، ناگفته .هایی مفصل دارد

یکی از ابزار کتک زدن بچه ها ،حتماً نماند که هر سربازی که در اردوگاه حضور پیدا می کرد

شیلنگ زرد  هکه ب«  معروف به احمد سوزنی» حمد ربازی به نام امثالً س.را در اختیار داشت
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رنگ و ضخیم خودش اشتهار داشت و یا مصطفی که با کابلی دو الیه در اردوگاه عرض اندام 

 ی را بر پیکر آنان ایجاد می نمود.می کرد و با نواختن آن بر بدن بچه ها خطوط

 

 نامه از خانواده ها به اسرا 

ممانعت از وصول نامه  ، پیشگیری وی هاهای آزار و اذیت اسرا توسط عراق یکی دیگر از شیوه

ز ا گوناگونی داشتندکههای بهانه  ها عراقییران توسط خانواده های اسرا بود.از اهای ارسالی 

و با یافتن کلمه ای کوچک مانند پدربزرگ، بابا و ... به  ی کنندرسیدن نامه به اسرا جلوگیر

فاظ در خصوص حضرت امام )ره( و خبر دادن از وضعیت امام به اسرا که این ال تصور این

نگارش شده، آن نامه را کنار گذاشته و به صاحب آن نمی دادند و چه بسا افرادی که بیش از 

و هیچ وسیله ارتباطی دیگری نیز برای اطالع  ندچند ماه از سالمتی خانواده خود بی خبر بود

آنان در دسترس نبود و عراقی ها حتی همین وسیله ابتدایی را یابی از اوضاع خانه و خانواده 

که معموالً هر دو ماه یکبار آن هم با فاصله زمانی ارسال تا دریافت که چیزی بیشتر از دو ماه 

 کردند تا فشار روحی روانی بیشتری را به اسرای در بند وارد سازند. سلب می ،نیز بود

 

 نامه از اسارت 

شتن تنها ر سیله آن از حال و احوال خانوادنامه نو ستند بو سرا می توان ه خود و اهی بود که ا

شوند. سال کند و آن ایران و ... خبردار  شت بطور کلی دو نامه برای ایران ار سیر حق دا هر ا

ها به  هم باید در برگه های مخصوووص آرم دار صوولیب سوورو می بود که هر دو ماه یکبار آن

ند و بچه ها نیز پس از نگارش شوووتا در اختیار اسووورا  می گذاردوگاه می آمدند و برگه ها ر

صلیب می دادند  سطر و ذکر آدرس، تحویل نمایندگان  مطالب خود ، آن هم حداکثر در ده 

ها نیز نامه را پس از فیلتر و سووانسووور عراقی ها و منافقین تحویل می گرفتند تا برای  و آن

د و کدام نامه به ایران فرستاده می شد معلوم ایران ارسال کنند حاال کدام نامه فیلتر می ش

نبود ولی همه در انتظاری طوالنی و چند ماهه که شووواید پاسوووخی برای نام  آنها از ایران 

 1.بدست شان برسد

 

                                           
 خواندن نامه ها برای فیلتر توسط منافقین که در خدمت ارتش بعثی درآمده بودند ، صورت می گرفت  1
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 جمهوری اسالمی کوچک در اسارت 

دشوومن به توانایی اسوورا یکی از زیباترین صووحنه های بیاد ماندنی اسووارت زمانی  بود که  

سرای جنگی عراق طی داعتراف کر سر مسئول رسیدگی به امور ا سرتیپ نظر، اف ، روزی که 

جلسووه ای با حضووور مسووئولین آسووایشووگاه ها که نماینده اسوورا بودند از وحدت و همدلی و 

شیوه های دستگاه  سالمی به تنگ آمده و تمامی  سرا در پیشبرد اهداف نظام ا سازماندهی ا

عد از ان عاجز دیده بود، گهای اطالعاتی خود را در انحراف آزاد به اقرار گشووووده و ب زبان 

مقدماتی و با طعنه و تمسوووخر و خطاب به برادر علی وووووو الع که از عزیزان آزاده اسوووتان 

خوزسوووتان و مسوووئول اردوگاه و منتخب اسووورا بود گفت ا حاال در اردوگاه برای خودتان 

ها ) خطاب به  ستی و اینها ه جمهوری اسالمی تشکیل داده اید؟ تو البد رئیس جمهور آن

سئول  شگاه ها ( هم وزرای تو؟ و این هم ) خطاب به دکتر جواد ووووو ف م سای سئولین آ م

بدین  ماست ! و سپس شروع به تهدید کردن می نمود.بهداری اسرا ( حتماً وزیر بهداشت ش

سارت بود چرا که دشمن علناً به ضعع و  گونه این لحظه یکی از خاطره انگیزترین روزهای ا

به آن و  بود ذلت خود در مقابل وحدت و همدلی و اعتقاد اسووورا به نظام اسوووالمی پی برده

 اعتراف می کرد. 

 

 ارسال عکس از ایران 

عکس در اسارت یکی از چیزهایی که باعث انبساط خاطر و شادی بچه ها می شد ، مالحظه 

بچه ها را می آورد تعداد  ه. هر دو ماه یکبار که صلیب سرو نامهایی بود که از ایران می آمد

که در وهله ی  ،ها بود همراه آن نزدیکان اسووراهای خانوادگی و  بسوویار محدودی از عکس

 البته تعداد زیادی از عکس .اول باعث خوشحالی خود آن فرد و سپس سایر بچه ها می شد

اشتن ها گرفتار می شد و بدست اسرا نمی رسید. یکی از دالیل برد ها هم در سانسور عراقی

سط عراقی عکس سا یک عکس کوچکی  ها تو سالی از ایران چه ب ها این بود که در عکس ار

از امام )ره( در طاقچه منزل داخل عکس و یا اسم محلی که بنام امام و ... روی تابلوی پشت 

عکس بود، قرار داشووت و دشوومن احسوواس می کرد که این عکس یا مطلب چه بسووا باعث 

ویل آن به بچه ها جلوگیری ها شووود لذا از تح روحیه مقاومت آن تحریک اسوورا و یا افزایش

 می کردند.
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 عکس سفره ناهار 

شد که یکی از خاطرات جالب  سالی از ایران برای یکی مربوط به روزی می  به همراه نامه ار

سی بود که فامیل و خانواد ستان، عک سفر هاز دو سر  سته و عکس  هآن برادر، در  ش ناهار ن

سال کرده یادگاری گ سارت ار شان در ا ست بودند. رفته و برای فرزند پس از مدتی عکس بد

با دید و  در دسووت وی آن برادر آزاده رسووید. در یکی از روزها سوورباز عراقی عکس مذکور را

سفره شاهده غذاها و دیگر امکانات  سیار تعجب  م سد که این  می کندب شگفتی می پر و با 

که از ایران ، با حالتی عجیب، این مطلب را باور  عکس از کجاسووت؟ و وقتی پاسووی شوونید

برای یک خانواده  غذا و امکاناتنکرده و اظهار می دارد که مگر می شووود در ایران این همه 

سانه های  شدید ر ست! البته با تبلیغات  ساختگی ا سازی و  صحنه  شد؟ حتماً این عکس  با

 دشمن، تصور این سرباز زیاد دور از ذهن نبود!

 

 هندوانه خواریآموزش 

در یکی از روزها، اتفاق جالبی در اردوگاه رو داد و آن آوردن تعدادی هندوانه پس از چند 

شگاه با سای شد البته به هر آ سیم می  سرا تق ستفاده ا  سال به اردوگاه بود که باید جهت ا

چطورسهم همه داده ، حاال می رسید هندوانه هفت یا هشتنفر، حدود صدبیش از  جمعیت

مردی بسیار خشن ، "پلنگی"معروف بهکه یکی از افسران عراقی  تر این بماند! اما جالب شود

و بی ادب بود رو به جمعی از اسوورا کرده و اظهار می داردا این میوه را که آورده ایم هندوانه 

شکافید و مواد قرمز داخل آن را بخورید و از خوردن پوست ست. باید آن را ب و مواد بیرونی  ا

سرای ایرانی، موجود عجیبی بنام هندوانه  اری کنید!آن خودد این فرد جداً فکر می کرد که ا

را ندیده اند، غافل از اینکه بسووویاری از اسووورا خودشوووان در ایران جالیزهای بزرگ هندوانه 

 .نگاه توسط عراقی ها نشان از بی اطالعی مزدوران بعثی داشت طرز داشتند!! و این

 

 سانسور نامه ها

یطنت هایی که گروهک منافقین در راستای خدمت به دشمن بعثی و در مقابله با یکی از ش

نظام اسوووالمی و آزادگان در بند انجام می دادند این بود که چون منافقین با زبان و فرهنگ 

سرا را قبل از تحویل به  شتند، نامه ا شنایی دا و نکات  می کردند، مطالعه آن هامردم ایران آ
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ساس م صی را که اح ضررعراقیخا شاید به  شکی آن  ی کردند  شد حذف و با ماژیک م ها با

و یا کل نامه را برداشته و به صاحب نامه نمی رساندند که از این  می بردند خطوط را از بین

موارد نمونه های بسیاری در طول اسارت وجود داشت و این نوعی خوش رقصی برای دشمن 

 توسط این مدعیان خلق گرا بود.

 

 ت عباس صلواتیبه یاد مش

آزاده ای بهبهانی بود که در عملیات غرور آفرین گردان ابوذر و  مشوووت عباس از پیرمردان

خیبر در چنگال دژخیمان بعثی گرفتار شووده بود. اما این ظاهر قضوویه بود چرا که او نه تنها 

گرفتار نبود بلکه با روحیه ی باالی خودش به همه بچه ها هم روحیه می داد. مشووت عباس 

ها بود با دعوت بچه ها به فرستادن صلوات غم و  سالی که در بند عراقی شش،هفتدر مدت 

صه را از دل آن همزمان و  بچه ها به محض دیدن این پیرمرد جوان دل .ها بیرون می برد غ

خندان شده و ناخواسته صلوات بر زبان جاری می  شانبا مشاهده چهره متبسم او، چهره ها

اگر بین یچه ها کدورتی هم بود با حضووور مشووت عباس و لبخندش و . خیلی اوقات کردند

و الحق و االنصووواف نقش  از بین می رفتها را د ها به ذکر صووولوات، عمالً کدورت دعوت آن

هرگاه احساس می کرد فردی دچار  .بسزایی در حفظ روحیه معنوی و صمیمت اسرا داشت

شده ناراحتی صحبت کردن  با با دعوت او به قدم زد و غم و اندوهی  ن در محوطه اردوگاه و 

سارت را از  صلوات امکان فکر کردن پیرامون مسائل و سختی های ا او و دعوت به فرستادن 

 او می گرفت و در جهت تقویت روحیه آزادگی او تالش می کرد. خدا نگهدارش باد.

 

 حاج عباداهلل و تلویزیون

ی داشوووتند به فرهنگ دینی بچه ها ها با آوردن تلویزیون سوووع بود که عراقی 1363سوووال 

سانند در یکی از این موارد سیب بر بچه ها را به زور برای دیدن تلویزیون  نفراز 500حدود  آ

شگاه جمع کرده بودند، سای سر خود را بعنوا در یک آ ضایت از دیدن همه بچه ها  ن عدم ر

سربازها با اعتراض رو  فیلم های مبتذل به پایین انداخته بودند که ناگهان یکی ازتلویزیون و 

به حاج عباداهلل نوروزی که از پیرمردان اردوگاه بود کرده و خطاب به او گفتا چرا تلویزیون 

نگاه نمی کنی؟ او جواب دادا دوسووت ندارم. سوورباز دوباره با طعنه و خنده گفتا هان،  نکنه 

شاه بدتر از ای شما که زمان  ست  ست که نگاه نمی کنی؟ اگر حرام ا شتید ان رحرام ا در  ؟دا
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ت و شجاعت تمام گفتا اگر ما آن تلویزیون و فساد زمان شاه این زمان حاج عباداهلل با جدیّ

 را می خواستیم هزاران شهید نمی دادیم که انقالب کرده باشیم.

شگاه را ترک  سای شم آمد و با تندی او را کنار زد و آ سرباز عراقی به خ سی قاطع ،  با این پا

 کرد.

 

 م احمد شلغ

د به نحوی عمل دنیکی از نکات جالب در اسارت این بود که هر کدام از بچه ها سعی می کر

د که فضوای سوخت، خشون و آزار دهنده اسوارت، به فضوایی دوسوتانه، پرمحبت و زیبا نکن

سعی می کردند با ایجاد بهانه هایی ولو کوچک بچه  سته  شود و برای انجام این خوا تبدیل 

که یکی از دوسووتان که از برادران ارتشووی بود با وا نمود  . از جمله اینها را شوواد نگه دارند

که از شوولغم بدش می آید، در هنگامی که بچه ها اسووم او را با کلمه شوولغم بیان  کردن این

که این کلمه را نگوئید ، بدم می  می کردند ) احمد شووولغم( او با عکس العمل و اظهار این

که پس از آزادی از  ها ادامه داشووت تا این این روند سووالبا بچه ها شوووخی می کرد و  ،آید

شلغم بدت می  ستی از  سیدا احمد آقا به را ستان از او پر چنگال مزدوران بعثی ، یکی از دو

سی دادا نه ب سمی پا شوخی و که بچه ها بهانه  خدا، فقط بخاطر اینه آید؟ او با تب ای برای 

شند من این شته با شم می آید کردم وطور وانمود می  خندیدن دا شلغم خیلی هم خو اال از 

 و خوردنش را دوست دارم!

 

 مقطوع من مدینه

ها این بود که تعمداً آب لوله کشی شهری و اردوگاه را  یکی از شیوه های آزار و اذیت عراقی

شت بام آن  قطع می کردند و برای این کار هم شگاه که در باالی پ سای معموالً فلکه آب هر آ

شگاه بود سای شد ،آ سته می  سرباز عراقی ب سط  شیر آب یکی از  .تو در یکی از این موارد، 

شگاه سای سربازان اردوگاه فراموش  آ د لذا یکی از بچه ها نرده بودند آن را ببندکها باز بود و 

شگاه  سای سیدی، آب آ سربازان عراقی کرد و گفتا  سته  سه،با طعنه رو به یکی از  هنوز ب

هبان پشت بام بگو فلکه را ببندد! سرباز عراقی که فکر نمی کرد نشده اگر میشه به سرباز نگ

ماء "فلکه بسته نشده باشد برای توجیه بسته بودن آب آسایشگاه رو به آن فرد کرد و گفتا 

شده  امَقطُوع مَن مَدینهَ سط ما قطع ن ست( یعنی وانمود کرد که آب تو شهر قطع ا ) آب از 
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آن برادر هم که عربی بلد نبود کلمه ) مدینه( را که که  بلکه از شوهر قطع شوده ، جالب این

به معنی شهر است به معنی شهر مدینه در عربستان تلقی کرد و پیش خود گفتا این سرباز 

شم، اینجا کجا و مدینه کجا؟! راه خود را پیش گرفت  رو ببین فکر می کنه من متوجه نمی 

به نگهبان  ،قطع نشده سهب آسایشگاه آ کهسرباز عراقی متوجه شد بعد از این ماجراو رفت. 

 !"ن مدینهن پشت بام نه مِمقطوع مِ "پشت بام اشاره کرد تا آب را بست.

 

 جبران مافات

از مابقی سووربازان در  می کردو احسوواس بودیکی از ماموران عراقی که در قسوومت بهداری 

جبران این  عقب افتاده است برای -به جهت شغلش در بهداری -کتک زدن و شکنجه اسورا 

به این گونه که در اتاق بهداری .شووویوه ای جدید پیدا کرده بود  ،خسوووارت در آزار بچه ها

پنجره عبور می کردند با سرنگی، آب  روبروی پنجره می نشست و به بچه هایی که از مقابل

شید  که بچه ها برمی گشتند  به عکس العمل وادار می کرد و به محض این را ها و آنمی پا

سرباز مزدور به بهانه اینتا عل شدن را پیدا کنند، آن  که توهین کردی، آن فرد را  ت خیس 

سیله خود را به  شروع می کرد به توهین و کتک زدن تا به این و به داخل اتاق فرا خوانده و 

دیگر مزدوران بعثی که در اردوگاه به آزار و اذیت اسووورا می پرداختند، برسووواند و از آنها در 

 نیفتد! کتک زدن عقب

 

 افسر زن در ارتش عـراق

مشاهده افسران زن  ،یکی از مواردی که در اولین روزهای اسارت تعجب بچه ها را برانگیخت

در صفوف مزدوران بعثی در شهر بصره بود به طوری که وقتی ما را از خط مقدم به پادگانی 

یرونی آن پادگان های ما بسوته بود و در محوطه ب در حالی که دسوت ،در بصوره عراق بردند

سرباز از آن پیاده  سر و  شین جیپ عراقی آمد و چند اف شاهده کردیم که ما شتیم م قرار دا

با پیراهن و دامنی شووودند که در آن یکی از افسوووران زن بی حجاب با لباس فرم نظامی و 

شدن کوتاه، شتند و او  به محض پیاده  سربازان و درجه داران عراقی به او احترام نظامی گذا

که در کشووور عراق، آن هم با آن اکثریت شوویعه و مسوولمان  م پاسووی داد. جای تعجب اینه

 حضور یک زن بی حجاب در بین آن همه مرد و نظامی نامحرم جای بسی تعجب بود!
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 قرآنیی جرم خواندن دعا

و ک "ها که برادر در یکی از شب از ورامین در حال اقامه نماز بود و در ذکر قنوت خود  "ع 

را می خواند، به ناگاه سرباز عراقی « ربنووووا افرل علینا صبرا و  بت اقدامنا ... » قرآنی دعای 

شنیدن جمله  شنیدن مناجات او بود، با  شت پنجره در حال  صرنا علی القوم » که در پ و ان

بشدت ناراحت شده و پس از اتمام نماز وی با  سرو صدای بسیار و پرخاشگری و « الکافرین

 وفرا خوانده و در حضور مسئول آسایشگاه و مترجم، شروع به ناسزا گویی کرد فحاشی، او را 

گفت ا چرا در نماز خود این آیه را خواندی؟ مگر ما کافریم که این آیه را می خوانی؟ آری 

دشومن بعثی خود فهمیده بود که در مقابل جبهه حق گویان ایسوتاده اسوت، لذا اسوم او را 

ه زندان انفرادی برده و چند روز به شکنجه و آزار او پرداختند تا نوشته و فردا صبح آن فرد ب

 او باشد در نماز خود دعای قرآنی نخواند!

 

 بخندیم یا اخم کنیم؟

یکی از خاطرات جالب و فراموش نشوودنی، مربوطه به روزی اسووت که عکاسووان و خبرنگاران 

شتند، سارت دا صویربرداری از ما را در روزهای اول ا صد ت سرا را  پس از این خارجی ق که ا

سرا  شتند، در بین ا صره نگه دا سته از زندان بیرون آورده و در محوطه پادگانی در ب ست ب د

زمزمه هایی راه افتاد مبنی بر اینکه چه حالتی را به خود بگیریم، تا دشوومن نتواند اسووتفاده 

تا خبرنگاران گفتندا بچه ها لبخند بزنیم عده می یک  ند.تبلیغاتی علیه ایران کرده باشووو

بخندیم تا روحیه مقاومت خود را ا بات  ،تصوووور نکنند ما روحیه خود را از دسوووت داده ایم

تا  ید اخم کنیم  با که  ید بخندیم، بل با نه، ن ندا  عده دیگر می گفت یک  بل  قا ما در م کنیم. ا

شدن ناراحتیم و با چهره های درهم، ناراحتی خود را اعالم سیر  سارت و ا  بگوئیم که ما از ا

و نارضایتی  بیندازنداندوه به پائین  ه نشانهکنیم و در نهایت بچه ها تصمیم گرفتند سرها را ب

و دشووومن را از  نمایندکه به چنگال دژخیمان بعثی گرفتار آمده اند ، ابراز  خود را از این

 رسیدن به اهدافش باز دارند. 

 

 تبلیغات دروغ جاسوس ها

شب سارت، هنگام در یکی از  ی که بچه های مجروح از درد به خود می پیچیدند های اول ا

ط ببا یک دسوووتگاه ضووو ،ها افتاده بود خود فروخته که به جرم قاچاق، گیر عراقی یمزدور



 

 9 

صاحبه با  صوت بزرگ آمده و با درول سعی کرد که بچه ها را وادار به م هایی که می بافت، 

از  یکی .ن و امام صوووحبت کنندرادیو عراق کرده و اسووورا را متقاعد کند تا علیه نظام ایرا

دروغهایش این بود که شووما در عراق اسوویر نیسووتید بلکه بنا به گفته صوودام، شووما میهمان 

پس  خواهیدکرد.ها راحت زندگی می کنید و غصه ایران را هم فراموش  عراقید؟! و در اروگاه

صل می صا در اردوگاه مو صو صره و بغداد مخ سرا با کتک هایی که در ب خوردند،  از مدتی ا

 فهمیدند که مهمان نوازی صدام و صدامیان یعنی چه.

 

 گره نخی و تسبیح دستی 

و ر( به یک رشته نی پنجاه سال سن داشت به نام )محمدیکی از برادران کاشمری که حدود 

عدد گره زده بود تا به قول خودش تسبیح درست کند و با  سی و سهحاشیه پتوی اسارتی، 

ما از  به تفتیش کردند این  بد حاد ه در یکی از روزها که عراقیآن ذکر بگوید ا قدام  ها ا

را که درون ابری مخفی شووده بود ) ابر تشووک( پیدا کردند و گویی به  پدیده شووگرف و مهم

ها پس  بمب هسته ای دست یافتند و با ایجاد سر و صدا به این کشع افتخار می کردند، آن

آن تسبیح نخی شروع کردند به فحاشی و  از صدا زدن صاحب تشک و دسترسی به صاحب

قدر با پنجه دمپایی پالسووتیکی بصووورت آن پیرمرد  ضوورب و شووتم وی به گونه ای که آن

سانی زده و عقده های خود را تخلیه کردند که تا حدود  روز گونه های آن عزیز آزاده  دهخرا

 گلگون و سرو و کبود بود. این هم دستمزد ساخت تسبیح نخی!
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 نی نوبتیقرآن خوا

سیاری از  توفیق حفظ قرآن و نهج البالغه را در  ست که ب سرا و آزادگان این ا از افتخارات ا

ایام اسارت بدست آوردند. در اوایل اسارت که فقط تعداد محدودی قرآن در هر آسایشگاهی 

صرار بچه ها و جلب موافقت عراقی شت، پس از ا ساعات آزاد  وجود دا شد در  ها، اجازه داده 

، افراد به داخل آسووایشووگاه رفته و ه به تعداد قرآن های موجود در آنش در هر آسووایشووگابا

ها  ان عراقی در هنگام گشوووت داخل اردوگاه به آسوووایشوووگاهنقرآن بخوانند و هر روز نگهبا

شتری از تعداد قرآن ها داخل بود آن را به باد کتک می گرفتند  شی کرده و اگر نفر بی سرک

بخاطر همین بچه ها اغلب نوبت می گرفتند تا از فیض قرائت قرآن و ؟که چرا داخل رفتی

بی نصوویب نمانند و مراقبت می کردند که مبادا در هنگام ورود و خروج تعداد افراد بیشووتر 

 عراقی ها داده شود. دست شود و بهانه کتک زدن به

  

 ترکش مزاحم

و کدر یکی از شب های  سال  هفدهمشهد که حدود  ( ازاوایل اسارت  برادر عزیزی بنام )م 

شی از  ساس می کرد که نا ست اح شدیدی را از ناحیه ران پای را شت درد  شتر ندا سن بی

از بچه ها خواست تا به هر شکل ممکن ترکش را از  ،وجود ترکش خمپاره در آن قسمت بود

پای او خارج کنند لذا بچه ها تصووومیم گرفتند ترکش مزاحم را بیرون بیاورند اما دریز از 

ابتدایی کوچکترین امکانات اولیه جراحی، ولی بچه ها بیکار ننشوووسوووتند بلکه با امکانات 

تیز ژیلت ریش زنی دسووت چندم، سوووزن خیاطی و اسووفنج یا همان ابر  -جراحی اسووارتی 

چند نفر دست و پای  .، بچه ها کار را شروع کردندکردن آزاده بزرگوارپس از آماده  -معمولی

هوش کننده  هم دهانش را گرفت تا جیز و داد نکند و مثالً واحد بی وی را گرفته و یک نفر

کار خود را کرد تا بتوان عملیات جراحی را به پایان رسوواند! سوورانجام به لطع خدا و تجربه 

دکترهای اسووارتی! کار پایان یافت و ترکش مزاحم بیرون انداخته شوود و برادر عزیزمان که 

سرا شدیدی را تحمل کرد  سیار  صور درد حمل درد ب شد. اما ت شر ترکش خالص  نجام از 

 چنانی و عفونت پس از آن به راحتی قابل درک نیست. ترکش، جراحی آن
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 صلیب سرخ و دوگانگی

شاره کرد  سرو پدید آورده بود ا صلیب  سارت می توان به حالتی که  شکالت ا سایل و م از م

سال نامه ها  به ایران و یا عدم  سی نامه ها بود. که نمونه بارز آن عدم ار سریع در آوردن پا ت

ستادن نامه آن سال از فر سه  سرا که  شان می  تعدادی از ا ست  شت تازه نامه بد ها می گذ

س شان ستگی به خوش  سید. البته این ب شت یر سرا را ممنوع  .افراد دا عراقی ها تعدادی از ا

صلیب نیز هرچند وقت ی سال نامه کرده بودند و  ساله یعنی محروم از ار کبار با نمایش و الر

سالی و یا نوشتن پیام خصوصی در  سرا و نامه های ار سازی مبنی بر آوردن لیست ا صحنه 

شان ده سعی می نمود که خود را نیروی بی طرف ن سرو  صلیب  ضور  هرگاه که این  .دنح

و  سوویاسووی عمدتاًشووگرد آنان رو می شوود آن را توجیه کرده و با آوردن بهانه های مختلع 

سیاسی دارند نامه ها این که نمود کردنوا سم اهلل یا غیره شروع می  و یا این بار  که چرا با ب

د کار نکه چرا آدرس نامه ها را با اسم مسئولین ایران می نویسید سعی می کر کنید و یا این

ها  البته این فقط یک نمونه از عملکرد صوولیب و همکاری آن د.نعراقی ها را موجه جلوه ده

 ق در جهت وارد آوردن فشار روحی و روانی بر اسرا بود.با رژیم بعثی عرا

 

 یک تکه خمیر

سارت  یکی  خاطره زیبایی از زباندر رابطه با مشکالت غذایی و کمبودهای معیشتی دوران ا

شهدی سال م سرای میان سیم نان بودم  دارم که  تعریع می کرد، از ا روزی در کنار محل تق

را  که خمیری بزرگتر از یک گردو را پیدا کرده و آنها، ت که بعد از تقسوویم نان آسووایشووگاه

شد ضعع بر من عارض  شتم تا اگر مقداری  شار آورد بردا سیله آن و گرسنگی ف ضعع  ،به و

از دوسوووتان که مسوووئول حمام بود به بعد از مدتی جهت دیدن یکی  .خودم را برطرف کنم

قطع نبود و مشوکل دیگری ها )البته اگر نفتی می دادند و آب هم  حمام یکی از آسوایشوگاه

بعد از مدت کوتاهی یکی از برادرانی که  .وجود نداشووت و حمام را روشوون می کردند ( رفتم

خیلی گرسوونه ام! من حاج آقا چیزی برای خوردن نداری؟ جا بود رو به من کرد و گفتا  آن

ه اگر بعد از چند  انیه مکث گفتما واهلل چیزی برای خوردن که نه ولی تکه خمیری دارم ک

س شده بود اعالم موافقت کرد. آن برادر که  تی می توانیم آن را با هم بخوریم.خوا شحال  خو

مقداری دال و  گذاشوووتم تا  کنار لوله دودکش آبگرمکن راتکه خمیر نان را درآوردم و آن 
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ها روزانه مقدار زیادی  این در حالی بود که عراقی .را خوردیم با هم آن بعد شودشاید پخته 

 سهمیه استحقاقی ما را بر می داشتند و به اسرا نمی دادند.از 

 

 مزدوران بعثی و انقالب ایران

شت خط مقدم عراقی ها سیار کمتر یافت  ،در مناطق پ ستدار انقالب ب سربازانی معتدل و دو

می شد. به گونه ای که در بغداد برخوردهای تند و توهین آمیز و ضرب و شتم به حد اعالی 

سید  صخود می ر صو ستخبارات و مرکز اطالعات و امنیت عراق و وزارت دفاع که  اًمخ در ا

شتند. آری اعتراف اجباری به  سعی در گرفتن اعتراف دا شکال مختلع  افراد مزدور بعثی به ا

به هر حال مزدوران عراقی انواع شکنجه ها  ؟که آیا پاسدار یا روحانی هستی و یا فرمانده این

شنوند.تا اگ را به کار می بردند سرا ب مختلع از موارد  ر که می توانند حرفی از زبان یکی از ا

صل کردن  وپرکاربرد شکنجه می توان از کابل چند الیه و یا فلک با چوب های قطور و یا و

جریان برق به اعضای بدن مخصوصاً الله گوش گرفته تا ضرب و شتم با مشت و سیلی و لگد 

شد نام برد و شویی و دیگر موارد آزار  که امری عادی محسوب می  یا حتی با نبردن به دست

در سعی در شکستن اراده بچه ها داشتند و می خواستند آن ها را به حرف بیاورند.  و اذیت

مرکز عراق یعنی بغداد و شووهرهای شوومال عراق شوودت برخورد با اسوورا بیشووتر بود و توزیع 

 اصی بود.نیروهای نظامی در مناطق مختلع عراق هم براساس برنامه خ

 

 تنوع در سربازان عراقی

سربازانی  شه و کنار  سربازان عراقی در خطوط اول جبهه روحیه متفاوتی بود. در گو روحیه 

یافت می شد که علی رغم جو خفقان و ترس از رژیم بعث، سعی در ابراز احساسات داشتند 

سخن می  شانآمدند و اگر موقعیتی برای درد دل می یافتند به  به امام و انقالب  و از عالقه 

شد که با  شاهده می  دادن مواد غذایی وهر آن جه در سخن می گفتند و گاهی اوقات نیز م

سعی می کردند به نوعی ابراز محبت کنند و وقتی که از موقعیت آنها سوال می  توانشان بود

صره، العماره، کربال و  شیعه معرفی می کردند که اهل ب شیعکردیم اغلب خود را  ه شهرهای 

ها را در خطوط اول و به تعبیری بعنوان  رژیم بعث معموالً نشوووین بودند. دیوار دفاعی و آن

ها  جهت نیروهای خود و افراد بعثی قرار می داد و اکثر کشووته های عراقی را آن پیش مرگ

سالم بودند به  سارت رزمندگان ا شان در ا شنایان یا برادر شکیل می دادند و برخی هم که آ ت
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خورد خوب ایران با اسرای عراقی سخن گفته و از برخوردهای تند و غیرانسانی صراحت از بر

 سع می کردند.أهای اسرای ایرانی در عراق اظهار ت سربازان عراقی در اردوگاه

 

 گرسنگی مستمر

برای بچه ها عادت شووده بود که هر وعده غذا را به امید سوویر شوودن در وعده غذای بعدی 

نانی در حدود نصووع نان سوواندویچی به همراه حدود یک لیوان با تکه  ، مثالًکنندسووپری 

پالستیکی به ارتفاع ده سانت آش و یا یک لیوان چای صبحانه را سپری کرده و منتظر ناهار 

شق برنج با  ضعفه چیزی نبود جز چند قا ساعاتی دل  شت  شدند که آن هم بعد از گذ می 

طبق برنامه و سهمیه بندی گذراندند. نیز به این شکل  می  مقداری خورشت که این وعده را

صر حدود  عراقی صبح و دیگری ظهر یا ع شت آن هم یکی  سیر دو وعده حق غذا دا ها هر ا

بعدازظهر و دیگر غذایی در کار نبود تا فردا صووبح که همان آش و نصووع نان  سووهسوواعت 

سال  سارت برای برخی ده  و برخی هم صبحانه در انتظار بچه ها بود و همین روال تا پایان ا

 های کمتری ادامه داشت تا تبادل اسرا صورت گرفت.  سال

 

 دستشویی رفتن ممنوع

از موارد آزار و اذیت عراقی ها می توان به یک نوع سوواده ولی آزار دهنده اشوواره کرد آن هم 

 ها و مواقع استراحت در داخل آسایشگاه ت رفتن به دستشویی بود! آن هم در شبممنوعیّ

ها سووورباز و نگهبان و  وارهای قطور، میله های حفاظ چند الیه پنجره ها و دهها با وجود دی

ساعت  ساعت دهمیدان مین و ... در اطراف اردوگاه. به هر حال اگر از صبح  فردا  نه شب تا 

امکان استفاده از سرویس دست ساز  ،را داشت کسی نیاز به دستشویی در داخل آسایشگاه

ستیکی  شده با گونی پال سطل کوچک ساخته  پیرمرد بود  یا آن فرد بیمارنبود. حتی اگر و 

صبح که آزاد باش  شگاه را باز ک بزنندباید تحمل می کرد تا فردا  سای صع ننو درب آ د و در 

در داخل صفی  پس از انتظار طوالنی آن همبروند تا از رفع حاجت کنند  های اردوگاه  توالت

 ت و رنج فراوان آزاده عزیز می شد.که مزید بر علحداقل با سیصد، چهارصد نفر 
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 گچ حُبّانِه ای!

شود.حت ست مانع  سارت هیچ چیز نمی توان سارت   یبرای آموزش و یادگیری در ا در اوایل ا

شتاق یادگیری را از تالش باز دارد سراری م ست ا شتن خودکار و قلم و کاغذ نیز نتوان به  .ندا

ار انداختند و شووویوه های نو در نگارش و ها نبول خود را به ک گونه ای که هر کدام از آن

که در « حُبّانه » نام ه ، بکتابت را به وجود آوردند از جمله اسووتفاده از کوزه های گلی عربی

بچه ها اگر حبانه ای بر ا ر حاد ه ای می شکست  .مناطق عرب نشین مثل عراق وجود دارد

وسیله ای می شد همچون  ، همان تکه های حبّانهمی داشتند و پس از خشک شدنبرآن را

گچ که می توانسوووتند با نوشوووتن بر روی سووویمان کع زمین و راهروها به آموزش یکدیگر 

شد با یک پارچه مرطوب آن را پاک کرده و  بپردازند! البته هر وقت محل نگارش پووووور می 

خیلی  .پس از چند دقیقه تحمل تا خشک شدن آن محل، دوباره شروع به نوشتن می کردند

 و خواندن و نوشووتن و حتی آموزش عربیروش ها در ماه های اول اسووارت به همین  از بچه

 قرآن را فرا گرفتند. 

 

 بازجویی و دمپایی

بود آن ز اسوورا، کتک زدن با چوب و شوویلنگ یکی از شوویوه های بازجویی و اعتراف گرفتن ا

ارت، . یکی از روزهای اوایل اسوووهم در اوقات مختلع روز و حتی شوووب و شووورایط مختلع

نام ه ب های مشهدبردند از جمله یکی از بچه  تفتیشتعدادی از اسرا را برای بازجویی به اتاق 

چه  که عراقی ها او را برای بازجویی بردند تا اقرار کند  که راننده تاکسوووی بود. "ع".آقای

 تعداد فرمانده و نیروی پاسدار می شناسد! او در مقابل شکنجه مقاومت می کرد به گونه ای

های او را از پشت بسته و با قرار دادن پاشنه دمپایی پالستیکی در  که مزدوران بعثی دست

داد و فریاد او می شدند اما شکنجه های آنان مفید واقع نشد و  دهانش مانع تنفس راحت و

مجبور شوودند در حالی که  ،اعترافگرفتن اقرار و در شووکسووتپس از سوواعتی آزار و اذیت و 

ضووومن اینکه یکی دو بار هم در  منتقل کنند.شوووده بود او را به درمانگاه بیهوش  "ع"آقای 

اوت کامل به کار خود صطول بازجویی همین حالت به وی دست داده بود ولی عراقی ها با ق

 ادامه داده بودند. 

 

 



 

 15 

 رژه پاسداران در حیاط اردوگاه!

، ر بودن وادار می کردندزور به اقرار پاسووداها را به  ، آنعراقی ها که با شووکنجه کردن اسوورا

ها  کردند تصمیم گرفتند آن پس از اینکه به اشکال مختلع پاسدار شناسی یا پاسدار سازی

که مبادا پاسووداران روحیه مقاومت در برابر  بعثی ها را در  کنندرا در یک آسووایشووگاه جمع 

  .بسیجیان تقویت کنند

نام حاج ه عملیاتی سوووپاه مشوووهد بود بدر یکی از روزها برادری را که اتفاقاً از فرماندهان 

حسین را احضار کرده و به او تعدادی اسم دادند و گفتند که فردا صبح کل پاسدارانی را که 

شگاه سم های آن ها را به وی داده اندا سای می آوری! و فردا  شش، جمع کرده و با خود به آ

صحنه ای جالب و البته تلی ، حاج حسین به همراه تعدادی سانی  صبح در  سداران و ک از پا

سط اردوگاه را رژه کنان به  شده بودند محوطه میدان و سدار  که توسط عراقی ها و به زور پا

ها نیز در  عراقی هپاسداران می رفتند تا در اردوگاه محصور شدشماره شش طرف آسایشگاه 

شتری قرار بگیرند صار بی سخر می گرفتند. ح صاما  به گونه ای آن ها را به تم حنه برای این 

شد زیرا که  خیلی ها سپاهی رژه می به یاد ماندنی و خاطره انگیز  سدار را که برادران  روز پا

 رفتند را یادآور می شد.

   

 بغدادی  مصاحبه

اولین شبی که در بغداد به بخش اطالعات امنیت ارتش بعث رسیده بودیم گزارشگران رادیو 

 ها خواستند که طی مصاحبه ا شدند و از آنبغداد با مترجم فارسی وارد محل نگهداری اسر

ضمن معرفی خود سیجیان و مردم ایران بخواهند بخاطر قدرت ارتش عراق! به  ،رادیویی  از ب

کرده و خواسوتار پایان جنگ و برقراری صولح با عراق  خوداریجنگ نیایند و از ادامه جنگ 

 ال اسوووتفاده را می بردند تااز موقعیت به وجود آمده کم ،شووووند! البته بچه ها هم با زیرکی

سالمتی  به ضمن معرفی خود و اطالع شان از  و گرفتار آمدن به چنگ مزدوران خانواده های

، اعالم می کردند که جنگ چیز خوبی نیست و بچه ها و جوانان باید به مدارس رفته و بعثی

نسووتد که منظور ره  واز همه جا بی خبر نمی داهای بیچا عراقیاما جا را فعال نگهدارند.  آن

، مراکزی بود که در زمان جنگ در شوووهرهای مختلع محل اعزام نیرو به جبهه و از مدارس

سیجیان بود و  ضور ب صلیمراکز ح صاحبه این بود پیام ا اعزام نیرو برای دفاع از  که با آن م

  ! کمرنگ شود جبهه جنگنگذارند حضور در کشور 
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 نهضت سواد آموزی در اسارت

شکیل کالساز اقدامات ا سارت می توان به ت شمند بچه ها در ا سواد آموزی رز ضت   های نه

اشوواره کرد که در محیط محدود اسووارت و علیرغم کمبود شوودید امکانات آموزشووی از قبیل 

بچه ها با حداقل امکانات به آموزش بی سوادان در آسایشگاه های  ، دفتر و کاغذ، خودکارقلم

ر اسرایی که بخاطر نبود امکانات در زمان رژیم پهلوی و خود مبادرت می ورزیدند و چه بسیا

کرده و ضوومن سووتم شوواهی از نعمت سووواد محروم بودند ولی از فرصووت اسووارت اسووتفاده 

 به فراگیری زبان انگلیسووی ، عربی و حتی دیگر زبان یادگیری  دسووتور زبان فارسووی و قرآن

که تعداد زیادی از این  این تر جالب .های خارجی مثل آلمانی و فرانسوووه هم می پرداختند

های آموزش دهی به دیگر اسوورا را نیز راه اندازی  عزیزان پس از سووواد آموزی خود ، کالس

می کردند تا نهضت سواد آموزی را به معنای واقعی کلمه در اسارت پیاده کرده باشند تا در 

 ل آید. بعم بهینه اسارت بی سوادی وجود نداشته باشد و از زمان و مکان استفاده

 تفاوت معنی جهاد 

ن عراقی درب محل ها در اوایل اسوووارت که در بصوووره بودیم ناگهان سوووربازا یکی از شوووب

 گرفتار آمده شووانتازه به چنگال ی را کهرا باز کرده و تعدادی از اسوورای ما (نگهداری )کانکس

سرا  .کردند اتاقک وارد بودند، شتم ا سر و صدا و فریاد و ضرب و  ین مجروح که چنددر بین 

شتر  صدای یکی از بچه ها بلندتر ،دهم بینمان بو شتر جلب توجه می کرد. کمی بی بود و بی

در  ها حین زدنش از او می پرسوون که دقت کردیم متوجه شوودیم که عراقیکه دقت کردیم 

 .، می گفت ا جهادی هسوووتمبرادران جهاد سوووازندگی بود؟ او نیز که از هجبهه چه کاره بود

شدن کتک کاری همانشنیدن این کلم شدیدتر  چرا که کلمه جهاد در عراق و  ،ه همان و 

ها را  همین موضوووع آن و به زبان عربی به معنی جنگ و تالش جنگی محسوووب می شوود

ساس تر کرده بود. سط عراقی آزارو کاری پس از چندین مرحله کتک ح ، بچه ها ها اذیت تو

قدر کتک نخوری و او  خالص کن تا اینبه آن برادر گفتند که بگو بسوویجی هسووتم و کار را 

شووودند که می متوجه  از ادامه کتک خوردن نجات پیدا کرد! بچه ها گفتن این حرف هم با

ممکن اسوووت معنی کلماتی عربی متداول در زبان فارسوووی چه بسوووار زحمات زیاد و کتک 

 بیشماری را برایشان به دنبال داشته باشد! 
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 گلبرگ قرمز بجای رنگ خون!

ضایی متنوع از ابت سارت این بود که برای نیازهای فرهنگی خود و ایجاد ف کارات بچه ها در ا

بودن شرایط اسارت دست بکار شوند  و تکراری در محیط بسته اسارت و پیشگیری از یکسان

ایجاد نمایند و برای این کار نیز باید  یو به هر وسیله ای که امکان داشت برنامه و نمایشگاه

می دادند تا با ابزار محدود اردوگاه ، شرایط نمایشگاه  را فراهم آورند از جمله ابتکار به خرج 

ستفاده  این صاویر از پیراهن های کهنه و زیرپوش ها ا شی و ت که برای پارچه زمینه کار نقا

به یادبود الله های  -می شووود و برای قرمز کردن الله های ترسووویمی روی آن پیراهن ها 

شد از  -شهدای گلگون کفن  سبز می  ضاً در حیاط اردوگاه  گلبرگ گل های قرمزی که بع

قرمزی را به تصوووویر  الله قرمز بر روی کارپارچه کمی رنگاسوووتفاده می کردند تا با ایجاد 

شند. شهید خود کرده با شند و یادی از هم رزمان  شیده با سوراو ها و پارگی های ک البته 

  !بیشتر می کردطع کار را لباس های کهنه بچه ها به گونه ای ل

 

  دستشویی با اعمال شاقه

ساعت  سارت از  شویی رفتن در اوایل ا ست صبح فردا  دهد  سرهنگام آمار و یعنی تاشب تا 

ممنوع بود و هر اسیری که از ساعت مذکور تا صبح نیاز  ها، صبحگاهی توسط عراقی یشمار

سک رفتن مخفیانه را شت باید یا تحمل می کرد و یا ری شویی دا ست  جان می خریدبه  به د

شگاهی با چند ق سای شش  فل و نرده های پنجره یا چند حفاظآن هم در داخل آ و دیگر پو

همزمان با تردد نگهبان اردوگاه  ،شبانه به صورت چرا که رفتن به دستشویی .های حفاظتی

سربازان عراقی ویو رویت  سط  شد تو شدنمی  صورت لو رفتن ودیده  سیر  . در  نام آن ا

سط آنان  شد بت تو سیر فلک  می  شماری، عراقی ها آن ا سر صبح به هنگام آمار و  و فردا 

کتک های جناب نگهبان را شوومارش  می کردند چرا که براسوواس ند و خواندمی زده را فرا 

ست و برای بعثی ها بیمار بودن آن شخص و یا پیر و  نیاز در نیمه شب به دستشویی رفته ا

 بهانه ای برای کتک زدن پیدا کرده بودند!  کهنسال بودنش فرقی نمی کرد چرا که
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 ی!یتلویزیون شو

باید کل وسووایل  ،ها دسووتور نظافت عمومی و هفتگی را داده بودند یکی از روزها که عراقی

با آب و پودر شوینده شسته  آسایشگاه ها بیرون آورده می شد و آسایشگاه های خالی شده 

شد شگاه ها اقمی  سای دام کرده بودند به ریختن آب درون تلویزیونی که ، بچه های یکی از آ

فرهنگ غربی  با به خیال خود بتوانند ها به اجبار به داخل آسایشگاه ها آورده بودند تا عراقی

ست آب  شند. بدیهی ا شکنجه روحی روانی کرده با سرا را تحت تا یر قرار داده و  و انحرافی ا

وقتی که عراقی ها از موضووووع مطلع  ریختن درون تلویزیون همان و سووووختن آن همان و

سیدند سردی و  شدند از آن فردی که این کار را کرده بود علت را پر او هم در  کمال خون 

که من چه  زرنگی در حالی که از نتیجه کارش با خبر بود خودش را به سووواده لوحی زد که

شما که می گفتید ایرانی سوزد !  ستم که آن می  ست ها تلویزیون ندیده می دان د، پس ما نه

، به هر حال ما اطالع نداشتیم! م این چیه و چه جوری تمیز می شوداز کجا باید می دانستی

کتک خوردن مفصل باعث شد تا دیگر نظافت تلویزیون به روش  خاطر نشان شوم که  البته

 دیگری انجام شود! 

 

 روزنامه در اسارت 

سووورا و ترویج فرهنگ خود و بنا به دالیل بر فکر و اندیشوووه ی ا ها برای تا یر گذاری عراقی

الجمهوریه » اردوگاه می کردند از جمله روزنامه های به داخل دیگر اقدام به آوردن روزنامه 

البته تعداد روزنامه ها مشخص و محدود بود که توسط سرباز عراقی مسئول  .«الثوره » و « 

 مسئول روزنامه و یا به قول عراقی و او نیزبه می شد این کار تحویل مسئول روزنامه اردوگاه

سئول جریده » ها  شگاه ها تحویل « م سای شدآ سئول فلک زده هم باید  داده می  و آن م

که در  زیرا طور سهوی و یا عمدی پاره می شده کامالً مراقبت می کرد که مبادا روزنامه ها ب

ئول روزنامه باید البته مس .این صورت کتک مفصلی در انتظار مسئول جریده آسایشگاه بود

، روزنامه قبلی را تمیز و صحیح و سالم تحویل می به هنگام گرفتن روزنامه جدید فردا صبح

 بود که البته مزایایی هم داشت و آن این ها این هم ترویج فرهنگ روزنامه خوانی عراقی .داد

زبان  که اسورا می توانسوتند با آموزش عربی و خواندن روزنامه های عراقی سوطح ترجمه ی

 خود را باال ببرند.  عربی
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 راهروی وحشت! 

سارت وقتی که عراقی سرا در هنگام ورود به اردوگاه در اوایل ا ستند از ا شیوه  ها می خوا به 

شان ستقبال کنند خود سپس بچه ها را از اتوبوس یراهرو! ا ست کرده و  شان در ها  از خود

وب دستی توسط افسر مسئول اردوگاه بر و پس از ضربه اولیه که با یک چ می کردند خارج

ش شدسر بچه ها بعنوان  سرا زده می  سرا به داخل اردوگاه وارد و مارش تحویل گرفتن ا ، ا

سرا  سربازان بعثی که از مدت ها قبل آماده پذیرایی از ا شیلنگی  ستقبال کابلی و  سپس با ا

، گاه مقرّب تر شوووندنزد افسوور اردو که بیشووتر و سووربازان برای آن ندشوودمی بودند مواجه 

و نهایت بغض و کینه خود را به نمایش می  را به بچه ها وارد می کردند ضووربات بیشووتری

ضربه نوش جان  می کرد  پانزدهتا  دهبه هر حال در این مسیر، هر اسیری حداقل  .گذاشتند

سرا ورود پیدا  شد برای پذیرایی های  کندتا به کمپ ) اردوگاه ( ا  وکابلی و این مقدمه ای با

 !وزهای بعدردر  مشت و لگدی توسط مهمانداران عراقی

 

 پارچه مشکی دوده ای 

ها و مراسمات نمی شد بلکه کمبود ابزار  محدودیت امکانات اسارت مانع از برگزاری مناسبت

که برای رفع  باعث می شوود که بچه ها دسووت به ابتکارات جالبی هم می زدند از جمله این

، ه محرم و ایام سوگواری امام حسین)ع(های ما برای مراسم و مناسبتنیاز به پارچه مشکی 

 لباس و زیرپوش آناده شده و غیر قابل پوشیدن مثل بچه ها با جمع آوری پارچه های استف

سیاه آبگرمکنرا با دوده های  ها ستفاده کنند. البته  ندکردمی ،  سم ا این تا بتوانند برای مرا

، حُسن این کار این بود که مشکل نداشتن پارچه مشکی کار یک حُسن داشت و یک اشکال

ستفاده  ستی ا شکی می خوا شکالش هم این بود که هر وقت از پارچه م شد اما ا برطرف می 

، خودت هم یک یاه می شوود و عالوه بر پارچه مشووکیسوو همه جایتکنی دسووت و لباس و 

 جورایی مشکی می شدی!
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 وایت برد اسارتی 

آن هم در  ،برای رفع نیاز به دفتر و ورق برای آموزش و یادگیری از ابتکارات جالب اسوووارت

رشووته های مختلع از سووواد آموزی گرفته تا آموزش قرآن ، عربی ، انگلیسووی و فرانسوووی و 

حتی علوم جدید مثل ریاضووی و دیگر دروس!  تهیه وایت برد اسووارتی بود تا مشووکل کمبود 

که بچه ها برای جبران این  ابزار کار ه ترتیبب .را برطرف کنند تمرین و نوشتنکاغذ و محل 

ترجیحاً  ،ا یک تکه مقوا و یک تکه پارچه تیره رنگ کمبود اسووتفاده می کردند عبارت بود از

طور مسوواعدت بچه های آشووپزخانه اردوگاه البته ب با-سوورمه ای یا مشووکی و مقداری روغن 

شوند شش روی پارچه روغنی و یک تکه پالستیک جهت پ -مخفیانه که عراقی ها متوجه ن و

که  بود به این شکل تهیه این کاردستی .یک تکه چوب جهت نوشتن بجای ماژیک وایت برد

یک طرف پالستیک دوخته می شد به مقوا و پس از نوشتن روی تخته وایت برد با برداشتن 

 و بلند کردن پالستیک صفحه کار پاک می شد و آماده می شد برای نوشتن مطالب جدیدتر!

  

  9و 8آسایشگاه 

در اوایل اسارت محل نگهداری مجروحان بود و نام  دو،اردوگاه موصل  نهو  هشتآسایشگاه 

شقت سختی ها و م شگاه یادآور  سای سیاری برای رزمندگان مجروح گرفتار  این دو آ های ب

محلی که بیش از دویسوووت و . آمده در چنگال بعثی ها بود که در آن نگهداری می شووودند

محیط زندگی  ا کمترین امکانات مداوا و درمان می شوودند،ر در محیطی محدود و بپنجاه نف

اسوووارتی برای هر نفر کمتر از یک متر در یک متر و نیم آن هم روی زمین بی کفپوش و 

سیار آزار دهند صل  هنهایتاً یک یا دو عدد پتو بود با بوی ب سرد ف عفونت مجروحین و هوای 

 عراقیخنده دارترین قسمت اتفاق این بود که  لت می شد.که مزید برع  1363زمستان سال

شماری می کردند که مبادا سر سه بار  شگاه ها با آن همه مجروح نیز روزی  سای  ها از این آ

سرا سته و مجروح از دیوارهای قطور و بلند  ا شک ست و پای  سرباز و  زندانبا د با آن همه 

 میدان مین به ایران فرار کنند! 
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 بسم اهلل! عَلّامه ی بی 

و اعتقادات اسوورا بکار می  افکار تحت تأ یر قرار دادنها برای  یکی از شوویوه هایی که عراقی

سرا برای گرفتند ستند ا ستفاده از روحانی نمایان و مدعیان علوم دینی بود چرا که می دان ، ا

اه برای شیوه را مناسب ترین ر ها هم این آنبودند.  امام )ره( و روحانیت احترام خاصی قائل

در یکی از روزها دسوووتور کارها این بود که  از جمله این ا رگذاربودن تشوووخیص داده بودند.

 بودندعلت این بود که فردی را آورده  .دادند اسووورا در محوطه عمومی اردوگاه جمع شووووند

شروع کرد از انقالب و  شخص به ظاهر روحانی نیز در جمع بچه ها  سرا! آن  صیحت ا برای ن

سمت این اتفاق جالب .بد گفتنامام )ره(  ها نه تنها تا یری  که این عمل آنبود  این ترین ق

شد  شان می  شت بلکه باعث تقویت باورهای سرا ندا وبه گونه ای تأ یر منفی و عکس بر روی ا

شت. سمت این ماجراانتظار آن ها دا صلی ترین ق سخنرانان که  جا بود این ا سیاری از  که ب

به  تند! حتی بسووم اهلل هم نمی گفتند و بدون نام خدا شووروعادعای عالمه بودن هم داشوو

« عالمه ی بدون بسم اهلل » می کردند و این یک طنزی شده بود برای بچه ها که  سخنرانی

 !می خواهد نصیحت کند و ما را به خداپرستی و عبادت توصیه کند

 

 ویزیت کوپنی دکتر!

شت . سرهای خودش را دا سارت هم درد شدن در ا کمبود دکتر و دارو ، عدم امکان  مریض 

ستراحت و  به هر حال از بین افرادی که بیماری شدیدی هم  بستری شدن آزار دهنده بود.ا

. این کار هم سهمیه ای بود یعنی یت توسط دکتر اردوگاه را نداشتندداشتند همه امکان ویز

دکتر داده می شد و مالقات ) کوپن (  برای هر یکصد و ده نفر  هر آسایشگاه  دو عدد کارت

اگر هر آسایشگاهی بیش از دو نفر نیاز به دکتر داشتند که قاعدتاً هم اینطور بود باید افرادی 

از  تا که احسواس می کردند نیاز کمتری به دارو و درمان دارند از خود گذشوتگی می کردند

بتوانند  دکتر به که شورایط وخیمی نسوبت به بقیه داشوتند بین همگی بیماران فقط دو نفر

ستراحت و راه پیدا کنند و برای ویزیت بروند شرایط ا ، حال نوع مداوا ، تعداد و مقدار دارو و 

طول درمان جای خودش را داشووت ولی به هر تقدیر بچه ها باور داشووتند هُوَ الشووافی و این 

 ...  ((اِسمهُ دَواء و ذِکرُهُ شفاء ))خداوند است که
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 نماز صبح به افق سرباز عراقی!

سارت ماجراها دارد از جمله نماز صبح آن هم در سال سارت که  نماز خواندن در ا های اول ا

به دلیل  .اعالم بیداری و تشووخیص وقت نماز به عهده سوورباز نگهبان آن سوواعت اردوگاه بود

شگاه سای سته آ شبانه در محیط ب شب و ممنوعیت تردد  شی  صبح در وقت  خامو اقامه نماز 

زه تحرک درون ، اجابرپا برای نماز صبح که سرباز عراقی با اعالم د تا اینپذیر نبو امکانمقرر 

بود یا نه؟ نماز قضا شده بود  ؟ هوا روشن شدهآسایشگاه را می داد، حاال اذان شده بود یا نه

ها مهم نبود  به هر حال وقت نماز به دست سرباز  برای عراقیخدا می داند زیرا که  ؟ یا خیر

شگاه را می داد! عراقی بود که اجا سای ضو گرفتن و نماز خواندن در داخل آ زه رفت و آمد و و

حاال تصور کنید یکصد و ده نفر با یک سرویس دستشویی و محیط محدود وضو و آن هم در 

ضو بگیرند و نماز بخوانند و دوباره بخوابند تا  شویی بروند و و ست مدت زمان  یک ربع باید د

 ی ها برپا می دادند! که دوباره عراق ،وقت آمار صبح

 

 خاموشی شب 

که  عراقی ها در طول اسارت قوانین خاصی را برای اردوگاه ها وضع کرده بودند از جمله این

، می خوابیدند و حتی اگر کسی که خاموشی اعالم می کردند شب 10همه باید رأس ساعت 

د را هم ببندد! خوابش هم نمی برد مجبور بود در محل خود دراز کشیده و حتی چشمان خو

اهده می کردند که چشمانش باز است، او را از پشت پنجره سلول اگر عراقی ها کسی را مش

سرشماری او را فرا خوانده ، فردا صبح هنگام فرد( صدا زده و بعد از  بت اسم آن )آسایشگاه

که  تا درس عبرتی برای دیگران شده باشد و به کتک کاری و ضرب و شتم او می پرداختند

ست هرگونه تحرک و  شماش باز بوده! بدیهی ا شب او نخوابیده و چ شی  چرا به هنگام خامو

جابجایی در طول شب در محیط بسته ی اسارت و آسایشگاه ممنوع بود حال هر نیازی که 

 یاز به دستشویی و یا مریضی و....باشد از جمله ن
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 !اسارت  های سر پایی در جراحی

که اسوورا را رنج می داد عفونت ناخن پا بود به گونه ای که  هایی یکی از مشووکالت و بیماری

سارت ناخن پای او عفونت نکرده و یا انحراف ناخن پای او به  سیری در طول ا شاید کمتر ا

درون گوشووت و پوسووت پای او نرفته و باعث عفونت و درد شوودید آن و مزاحمت و دردسوور 

گیر هم نبود بچه ها  ارت که ناخنکه در اوایل اسوو جهت راه رفتن نشووده باشوود. جالب این

سبت به کوتاه کردن ناخن اقدام کنند و  صالح صورت ن مجبور بودند با تیز کهنه مخصوص ا

شود و به مرور زمان  شد به دلیل انحراف برش ، ناخن از ته گرفته  ضوع باعث می  همین مو

اده و همین امر کوچک و سووو شوووودبه درون گوشوووت پا نفوذ کرده و باعث عفونت و چرک 

 چندین هفته درد پا و مشکل رفت و آمد را برای بچه ها ایجاد می کرد. 

 

 سانسور عکس ها 

ها با رژیم بعثی عراق می توان به سوووانسوووور  کاری آن یکی از موارد خیانت منافقین و هم

صلیب  سط  سی که تو شاره کرد به گونه ای که هر عک سالی از ایران ا کردن عکس های ار

سرا یابد توسط منافقین و اردوگاه ها آورده می شد چه ها بهسرو برای ب ، قبل از تحویل به ا

به نمایندگی از سووربازان و افسووران اطالعاتی عراق مورد بازبینی و دقت قرار می گرفت که 

صیت شخ سی از امام )ره( یا یکی از  سالمی به داخل اردوگاه راه یابد مبادا عک  .های نظام ا

وی طاقچه ی خانه یکی از خانواده های اسوورا و یا روی حتی اگر عکسووی بسوویار کوچک و ر

مام .دیوار بود نار عکس ا عده ای از افراد در ک ثال اگر در ایران  ته و می بطور م ،عکس گرف

در صورتی که  می شدند.گونه عکس ها  را بررسی و مانع تحویل آن  منافقین این فرستادند

شت آعکس موردی این چنینی  صاحب ندا ست  ساندند.ن را  به د طور  البته همان آن می ر

 که گفته شد به شرطی که عکس امام )ره( در آن نبود واال عکس بی عکس!

 خیانت منافقین به اسرا

، تکمیل خیانت خود را در اردوگاه های رمایش امام )ره( از کفّار بدترندمنافقین که طبق ف

سرای ایرانی و  سان را به مزدوران بعثی خوش خدمتیا ها  که آن از جمله این .دندبه ا بات ر

ها ابزاری برای فیلتر کردن نامه های اسرا به خانواده هایشان بودند به گونه ای  توسط عراقی

ها که از ایران  ها در اختیار منافقین قرار می گرفت و آن که نامه های اسوورا توسووط عراقی

که به  ، در صورتیبچه ها بودند با مطالعه نامه هایفرار کرده و در دامان صدام پناهنده شده 
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خیابان امام خمینی، یا کوچه سپاه یا مدرسه شهید بهشتی و ... بر می خوردند  کلماتی مثل

که این اسوووامی رمز و رازی دارد! آن نامه را از جمع نامه ها خارج کرده و اجازه  به بهانه این

سووری کمکی به نظام و ه ارسووال آن به ایران را نمی دادند تا مبادا با آن رموز بسوویار محرمان

شکست خورده و منافقین آواره شوند  اسالمی شود و رژیم بعثی با این آدرس ها و مکاتبات 

 ها ادامه داشت.  ها سال البته این خیانت آن !و بی سرپرست بمانند

 آسایشگاه پاسدارها

سیار سخت بود  ها به  آن  .برای عراقیها شناسایی پاسداران و روحانیون امری مهم و البته ب

 خود ها را مجبور می کردند که به پاسدار بودن اشکال مختلع با تعذیب و شکنجه اسرا ، آن

سی زیر بار نمی رفت آنو  اقرار کنند شود اگر ک به درول و از قدر کتک می خورد تا مجبور 

ها دل خوش کنند که  اعالم کند که پاسووودار اسوووت! تا بدین ترتیب عراقی سووور ناچاری

عداد زیادی از فرماندهان ایرانی مسووئول فرماندهی نیروهای بسوویج را اسوویر و توانسووتند ت

  !شناسایی کنند

شی و  سیجی و ارت سرای ب سداران را از جمع دیگر ا صمیم گرفتند پا  مجزا بقیهدر مقطعی ت

کرده و در آسووایشووگاه های جداگانه قرار دهند که مبادا با حضووور در جمع دیگر اسوورا و 

البته  .ها در اردوگاه های عراقی نیز اقدام کنند اهنمایی و فرماندهی آنبسیجیان نسبت به ر

 که در این نیرنگ نیز به لطع خدا ناکام ماندند. 

 

 سکوی شیطان 

سرا و آزادگان حرکت شگردهای مزدوران عراقی برای انحراف ا های مخرب فرهنگی  یکی از 

کرده و بعنوان محل نمایش و  که یک روز تصمیم گرفتند سکویی را درست بود از جمله این

شد ولی بعثی ها  شدید بچه ها مواجه  ستفاده کنند که این امر با مخالفت  سیقی ا تئاتر و مو

امی که نیمی از سکوساخته شده در همان ای .سعی کردند آن را بسازند ،با زورگویی و اصرار

ش زا بودن این حرکت ها مبنی بر تن ، با رایزنی مسئولین اردوگاه و متقاعد نمودن عراقیبود

ساخته را دادند که  ، آنکان درگیری و ناآرامی در اردوگاهو ام سکوی نیم  ستور تخریب  ها د

صی را در بچه ها ایجاد کرد مبنی بر موفقیّ شعع خا شور و  ها.  ت در تقابل با عراقیاین امر 

صالح  سکو و حمل بلوک ها و م سبت به تخریب  شوقی خاص ن شور و  آن پس از آن بچه ها 

به طرف درب خروجی از خود نشان می دادند و صع می کشیدند که جهت تخریب سکوی 
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، این هم یّر و تعجب مزدوران بعثی شده بودشیطان سبقت گرفته باشند و این امر موجب تح

ساخته  شیطان  سکوی  ست آمد و به قول بچه ها  یک پیروزی بود که با تفاهم و همدلی بد

 خراب شد.   هنشد

 

 ع آمپولی!شمع از نو

و ابتکار اسوووت که نمونه  فکری ، ایجاد نبولهای تحریم و محدودیت امکانات یکی از ویژگی

های صووودامی  حیط های محدود اسوووارت و درون زندانهای مختلع آن را می توان در م

سارت بود به گونه ای که برای رفع نیاز به  .مشاهده نمود یکی از آن موارد ساخت شمع در ا

شنایی کم یا سارت رو شهدا در ا شگاه های  شمع برای نمای ست به کار می  تهیه  بچه ها د

شده و  شدند و شه های مخصوص پودر آمپول و مقداری هم نی تابیده  شی مقداری نفت در 

ضووخیم را تهیه کرده و با شووگردی که می دانسووتند شوومع کوچکی را که از نفت تغذیه می 

سارتی با آن همه محدودیت تا در برنامه های فرهنگی تبلیغی  ندساخت میشد محیط های ا

 ها استفاده شود.  از آن

 

 زخمی کتک بیشتر  هحنجر

از شهر اصفهان را به بهانه ای  "ووو هوووحمید"ها یکی از اسرا به نام  ، عراقیدر یکی از روزها

شکنجه قرار دادن شان مورد تنبیه و  سکین عقده های خود شان را که از ناحیه د و جهت ت ای

وحشیانه کتک سوراو شده و تحت مداوا نیز بود  و ترکش خورده و گلوی ویحنجره مجروح 

، بخشی از مواد نوشیدنی الزم به ذکر است که وقتی این برادر نوشیدنی می خورد .می زدند

ها او را به وسط اردوگاه برده و  عراقی .از حفره ی ایجاد شده در گلوی ایشان خارج می شد

به  بات این و مابقیبرای زهره چشوووم نشوووان دادن  به هیچ اسووورا ا  ما   کس رحم که 

 چند نفر از مزدوران به کتک زدن او با کابل و شیلنگ ،گونه مجروحین نمی کنیم حتی این 

شده بود و آن فرد نیز به دلیل زخم در گلو پرداختند شت و این باعث  ، امکان فریاد زدن ندا

فریاد نمی زند و می  آن هاشکنجه ی ها فکر کنند او به جهت مقاومت و تقابل با  که عراقی

شده بود این بند ضوع باعث  شان دهد و این مو شتر کتک  هخواهد خود را مقاوم ن خدا را بی

غافل از این که توان فریاد زدن را ندارد  ؟فریاد نمی زنی و بخشش نمی خواهی بزنند که چرا

 هوش رها کردند. و وقتی عراقی ها عقده های خود را خالی کردند او را بی رمق و بی
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 آمار سه بار روزانه 

ها علیرغم موانع و استحکامات متعدد و بیشماری که برای مراقبت از اسرا ایجاد کرده  عراقی

بودند از جمله دیوارهای بلند و قطور اردوگاه و درب فلزی آسایشگاه ها با قفل های متعدد و 

تبه نیز آمار و سرشماری بعمل حفاظ های ضخیم و نرده پنجره های آسایشگاه روزی سه مر

شماریردندمی آو سر سرا برای  شدن ا سوت می زدند به معنی جمع  سه بار در روز   ، یعنی 

، نوبت به حضور فرمانده ایشگاه می شد و پس از شمردن اسراو هر سرباز مسئول یک آس بود

 بت آن در اردوگاه می رسووید که بیاید و آمار سوورباز مربوطه را چک کرده و پس از تائید و 

صرها سوت آزاد باش می زدند و در ع صوص ،   به عمل می آمد آخرین آمار روزکه  دفتر مخ

شگاه ها را قفل می زدند و جالب این سای ها با هم مطابقت  که خیلی وقت ها آمار آن درب آ

 نمی کرد و پس از چند بار شمردن به نتیجه می رسیدند! 

 

 ابوالفضل علمدار 

به قصد سوء استفاده  67ها در سال  ماندنی اسارت زمانی بود که عراقییکی از خاطرات بیاد 

سر سیار ، ا صرار و بحث جدال های ب شار و ا صمیم گرفتند با اعمال ف ا را به زیارت تیلیغاتی ت

ل العباس )ع( ، بچه ها که در حرم حضرت ابوالفضکربال و نجع ببرند، در یکی از موارد اعزام

، ی مزدوران بعثیها واهمه و ترس از شوووکنجه ها و آزار و اذیت ، بدوندر حال زیارت بودند

ضرتب صحن و حرم آن ح سینه زنی پرداخته و دعای هزاران ه محض ورود به  ، یکپارچه به 

ابوالفضل ها عاشق امام )ره( را سر داده همه یک صدا فریاد زدند که ا  اسیر در بند و میلیون

ا هم که نمی دعای عاشقانه را سر دادند و عراقی ه . چندین بار اینعلمدار خمینی را نگهدار

ستند سکوت کردند ولی بعد از زیارتدر آن حرم و محیط درگیری رو دهد خوا که   ، اجباراً 

مردانه  ، تالفی کرده و انتقام این اقدام بچه ها را ناجوانبه اردوگاه موصووول منتقل شووودیم

 گرفتند! و تا جا داشت بچه ها را کتک زدند. 
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 کمیل اسارتی دعای

، ها بود جبهه در شوووب های جمعه که برای بچه ها یادآور خواندن دعای کمیل در ایران و

، چه ها که دعای کمیل را حفظ بودندکه بعضوووی از ب خاطرات خودش را دارد از جمله این

پس از تعیین نگهبان داخلی از بچه ها جهت پیشوووگیری از مزاحمت سوووربازان عراقی برای 

س شد  جالب اینبرگزاری مرا شروع می  سرباز  م ، دعا  شت دقیقه یکبار  که در هر هفت ه

ا هم قطع عراقی مزاحم می شد و بچه ها مجبور بودند تجمع را بهم زده و متفرق شوند و دع

شاید  ، تا اینشروع می شد و باز هم ادامه ماجرا، دوباره دعا شود و پس از رفع مزاحمت که 

ها طول می کشید و  ساعت به دلیل مزاحمت مکّرر عراقییک دعای نیم ساعته بیش از یک 

،  مراسم دعا نیمه کاره تعطیل می شد و مت بعثی هابعضی وقت ها هم به دلیل شدت مزاح

 بچه ها با ناراحتی به کارهای خود مشغول می شدند. 

 

 آب در کف زندان 

، انواع اذیّت و آزار دو اذیت سووربازان عراقی بیان نمو از نمونه هایی که می توان از شووکنجه 

تر یعنی اردوگاه می باشد که به بهانه های واهی و  در زندان های انفرادی درون زندان بزرگ

سلول انفرادی می بردند و به کتک و  شگاه ها جدا نموده و به  سای سرا را از آ پیش پا افتاده ا

شبانه روز مبادرت می ورزیدند و اذیت عرا صر به روز آزار فردی او در تمام اوقات  قی ها منح

نبود بلکه در ساعات نیمه شب نیز به زندان انفرادی رفته و آن زندانیان را می زدند و بدتر از 

ستان سرد و خالی از  همه اینکه در زم صل آن هم در محیط  شهر مو شمال عراق و  ها در 

گرفتن  وسایل حرارتی ، تعمداً زمین کع زندان و سلول را آب ریخته و خیس می کردند و با

سلب می کردند تا  ستراحت را از او  ستن و ا ش کفش و دمپایی آن برادر آزاده حتی امکان ن

 وی را فراهم می آوردند.پا درد او و اذیت  اتو موجب بنشووویند روی زمینی سووورد و خیس

، تعداد با گذشووت چندین سووال از آزادی اسووراهمین شووکنجه ها باعث شووده که هم اکنون 

 دچار پا درد و گرفتگی عضله و ناراحتی های مفصلی هستند. ها بسیار زیادی از آن
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 نگهبانی با لیوان آب 

ها  یکی از کارهایی که اسوورا باید انجام می دادند نگهبانی در درون آسووایشووگاه بود تا عراقی

سر دربیاورند برنامه هایی از قبیل مر سل یا نتوانند از برنامه های مخفی آنان  سم دعای تو ا

شور سم های دهه فجر و هفته دفاع مقدس و اینا زیارت عا که نگهبانی به  یا سخنرانی و مرا

ست صورتی بود نکته ای زیبا و جالب ا شکل نگهبانی .چه  سئول  بود به این  که دو نفر که م

این کار بودند در دو آسایشگاه روبروی هم در دو سوی اردوگاه قرار می گذاشتند که از پشت 

آسایشگاه مقابل باشند و به محض نزدیک شدن  هعراقی در محدودپنجره مراقب تردد سرباز 

به محل مورد نظر با تکان دادن یک لیوان پالستیکی قرمز رنگ مخصوص آب خوردن اعالم 

که از محل دور می شوود با تکان دادن لیوان سووبز ، وضووعیت را  خطر نموده و به محض این

ستمرار پیدا کند و این صورت می  عادی اعالم تا برنامه ها ا شگاه مقابل هم  سای کار برای آ

 ، مراسمات انجام شود. اگرفت تا با حداقل مشکل و زندانی شدن بچه ه

 

 مراقبت با آیینه 

یکی از شووویوه های مراقبت و نگهبانی جهت اجرای برنامه های ویژه در اسوووارت که از نظر 

که بچه ها با  بود ن شوووکلهم به ای . این مراقبتها ممنوع بود، نگهبانی با آیینه بود عراقی

استفاده از قاب مسواک و جاسازی آینه های کوچک در آن به شکلی که در کتاب علوم یکی 

سال شده بود از  شه پنجره بیرون می های ابتدایی گفته  سواک را آرام از گو ، آینه و قاب م

شگاهآوردند و به محض نز سای سرباز به محوطه آ شدن  رنامه ، که در آیینه معلوم بود بدیک 

، برنامه مجدداً شووروع می شوود و تا پایان راقیتعطیل می شوود و پس از دور شوودن سوورباز ع

ها بار قطع و دوباره شروع  برنامه این روند ادامه داشت و شاید در طول یک ساعت برنامه ده

 می شد.  می شد تا یک برنامه به مناسبت دهه فجر یا هفته دفاع مقدس برگزار 

 

 امانتم صیام ـ نحن صی

عراقی ها که اصوورار داشووتند خود را مسوولمان و ما را بی دین معرفی کنند وقتی در مقابل 

، حداقل از ما جا نمانند د سوووعی می کردند با ادعای دینداریدینداری بچه ها کم می آوردن

، در یکی از روزهای این ماه افسوور اطالعاتی اردوگاه که ی از این موارد در ماه رمضووان بودیک

شکل لباس او بچه ها   سرا را در محوطه اردوگاه  ،می گفتند« پلنگی » به او به خاطر  همه ا
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ما به شووما سووحری و که  از این .صووحبت کرد مسووایل دینداریجمع کرد و از دین و روزه 

و به  ، شما قدر صدام را بدانید؟ه خود ما نیز مثل شما روزه هستیم، چرا کافطاری می دهیم

که در هنگامی که او موعظه می کرد ، نگهبان  اما نکته جالب اینقولی همه را نصیحت کرد، 

ز صحبت و در حال برجک اردوگاه در حال خوردن آب با پارچ بود و شخص پلنگی هم پس ا

، در این هنگام یکی ا روشن کرده و شروع به کشیدن کرد، سیگار خودش رخروج از اردوگاه

یعنی شما روزه اید و ما هم روزه! و به « ام انت صیام و نحن صی» از بچه ها به شوخی گفتا 

 این ترتیب دروغگویی آنها بر خودشان هم محرز شد چه برسد بر ما. 

 

 نگهبانی حاج عباداله

عیت تردد شبانه در درون آسایشگاه، از ساعت ده شب تا ساعت باتوجه به محدودیت و ممنو

لع بعضواً برخی از اسورا از باتوجه به دیوارهای بتونی و قفل و حفاظ های مخت صوبح هشوت

شویی بروند ولی این  ست شب به د شتند در نیمه های  جمله افراد مریض و پیر مردها نیاز دا

تردد مخفیانه( خطراتی به دنبال داشووت از جمله متوجه شوودن نگهبانان عراقی و کتک )کار 

صبح روز بعد شگاه ما پیرمرد بزرگوار و عزی بود. خوردن آن فرد در  سای زی که محل لذا در آ

شگاه روبروی پنجره ی محل تردد عراقی سای ستراحتش در آ شب ا ها از خواب ناز  ها بود، 

سرباز عراقی تردد  صورتی که  خود می زد و بیدار می ماند و با نگاه به پنجره مراقب بود در 

می کرد، این موضوووع را به افرادی که قصوود اسووتفاده از دسووتشووویی را در شووب و مخفیانه 

 ها گیر افتاده و تنبیه بدنی و شکنجه شود. ر می داد تا کمتر کسی توسط عراقیداشتند خب

 

 دستشویی شبانه  

 رفتن بهها می توان به یک مورد دیگر اشوواره کرد و آن هم ممانعت از  از موارد اذیت عراقی

آزاد باش که  ن هم در ساعات به اصطالح بعثی هادستشویی و توالت داخل آسایشگاه بود آ

 .نان مسوولح مراقب بچه ها بودهای رنگارنگ و نگهبا آسووایشووگاه چند قفله بود و حفاظدرب 

صبح که آزاد باش می دادند  هشتشب به بعد تا ساعت  دهآری دستشویی رفتن از ساعت 

حتی اگر کسی مریض بود و نیاز به استفاده از سرویس ها را داشت یا پیر مردانی  .ممنوع بود

شب  شت نیمه  ضرورت دا صبح، که  سک کتک خوردن در فردا  شویی بروند باید ری ست به د

، چرا که نگهبانان اردوگاه که شووب جان می خریدندهنگام باز شوودن درب آسووایشووگاه را به 
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، اسم او بودند اگر متوجه آن فرد می شدند هنگام در حال تردد در پشت درب آسایشگاه ها

 . رسندتا فردا صبح با شیلنگ و کابل خدمتش ب می نوشتند را

 

 سهمیه تاید قاشقی 

هایی ند از چیز عات می کرد ها خیلی مرا چه  خاطر همین در که ب به  ناس بود و  ، حق ال

خواسته حق دوستش را مواردی که احساس می کردند شاید حقی از دیگری ضایع شده و نا

شد. ازنادیده گرفته ضایع نکرده با سعی می کردند از حق خود بگذرد تا حقی از دیگری را   ، 

به هر فرد در  نظافتمی توان به سوهمیه تایدی که برای شوسوتن لباس و  دسوت موارد این

شاره کرد ،طول ماه می دادند شویی .ا شق غذاخوری بود و بچه ها  16حدود  پودر لباس  قا

شق و مق برای این شندکه مبادا قا صرف کرده با شتری تاید م شق از دار بی ، معموالً چند قا

ش شه سهم خود کمتر برمی دا شود و به خاطر همین بود که همی تند که مبادا حق الناس 

ضافه می آمد جلب توجه می کرد  شگاه ا سای مقداری تاید که آخر هر ماه در گونی تاید هر آ

و همین مقدار هر ماه اضووافه می شوود تا باالخره تایدهای مانده از ماه های قبل دوباره بین 

 د. می شای ناکرده متوجه کسی نحق الناسی خد تضییع و می شدبچه ها تقسیم 

 

 جاسوسی برای سیگار 

، افسوور افراد و طیع های مختلع از بسوویجی، سوورباز ترکیب افراد اردوگاه کلکسوویونی بود از

ارتش گرفته تا قاچاقچی کاالی مرزی و شوووهروند مناطق جنگی و مرز نشوووینان تا برخی از 

با  لذا  ناهنده شوووده بودند  به عراق پ یت انقالبی و نین ترکیبیچمنافقین فراری که  عال ، ف

ضعیع النفسی با  می شد چرا که هر لحظه امکان داشتسیاسی ضد صدامی بسیار سخت 

  .ها باعث لو رفتن فعالیت و کار بچه ها شود دادن اطالعات بچه ها به عراقی

گونه موارد مخصوووصوواً از سوووی قاچاقچیان و منافقین کم نبود ولی آن چیزی که جای  این

شت این بود که آنسع بأت شتری دا شاهده می  ی سرا م ها خود را ارزان می فروختند یعنی ا

سیگار و یا سوس در مقابل چند نی  ضافه در طول روز کردند که فالن جا ، چند لیوان چای ا

فعالیت های مذهبی و حاضوور می شوود انسووان دیگری را به جرم خواندن نماز جماعت و یا

ر رایگان و نوشیدن چای ند و خود با کشیدن چند سیگاها معرفی ک به عراقی فرهنگی دیگر

شتر سیاری از آنبی س ، لذت ببرد! و البته ب سارت اظهار ندامت کرده و  عی می ها در طول ا
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شته خود را جبران کنندکردند با همراهی با بچه ها شان بر  ، گذ ست شای ودر پی تالفی کار نا

 . می آمدند

 

 لیوان سابی 

ها در اسوووارت برای پوشوووش محدودیت امکانات می توان به لیوان  از اقدامات ابتکاری بچه

ش ست اما واقعیّ ترکیبی، کلمه ترکیب شاید تعجب کنید این .اره کردسابی ا ت این جدید ا

،بچه ها مجبور به انجام بعی ها امکانات زندگی اولیه را هم نمی دادند اسووت که چون عراقی

و چای خوردن فقط یک لیوان پالستیکی برای بطور مثال برای آب خوردن  کارها می شدند.

، باعث سوویاهی جدار چون چای جوشوویده و رنگ سوویاه گرفته بودهر فرد وجود داشووت و 

سبی به خود می گرفت لذا چاره ای نبود جز این داخلی لیوان شکل نامنا شده و  که در  ها 

ئیدن نمک به تا چند داوطلب با سا می کردندهای خود را جمع  یک شب همه بچه ها لیوان

 دوباره خوردن چای و آب با رغبت در آن لیوان تا کنند ها را تمیز و براق ، آنها داخل لیوان

صورت بگیرد شد  .ها  سائیدن نمک باعث می  شده به خاطر  شیارهای ایجاد  ناگفته نماند 

شود و لیوان سیاه  سیاه مها زودتر از قبل مجدداً  ی لی بچه ها کم نمی آوردند و اگر دوباره 

 !بود روزی از نو وروز از نو شد

 

 سرکه اسارتی 

شاره کرد و  سارتی بچه ها که می توان به آن ا شیاز اقدامات ا شانی از و نیازاز نا سرا  ن نبول ا

که آن  زندانالبته با خرمای محدود و موجود در  اخت و تولید سرکه در اردوگاه است،بود س

، مقدار خرما و ولی آنهایی که بلد بودند .هم کار هر کسوووی نبود و به دسوووت همه نمی آمد

که باید مدت  ، به دلیل اینن را تنظیم می کردند که سووورکه شوووودمدت زمان ماندگاری آ

شکال پیدا نکند یکی از موارد کاربرد شده و ا صی بماند خراب هم ن شخ سارتی،  م سرکه ا

شربت بود. ست کردن  سرکه و در  در سپس کمی هم  شکر و  نهایت ترکیب مقداری آب ، 

ناگفته نماند که  .شووربتی جهت پذیرایی از دوسووتان در آسووایشووگاه به منظور افزایش مودّت

سارتی را هم  همین سرکه هم در مقطعی ممنوع شد و عراقی ها چشم دیدن همین سرکه ا

سرکه را می دیدند آن را دور ریخته و یا با خود می  شتند و هر جا ظرفی از  برای بچه ها ندا

 .بردند
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  3سایشگاه بند آ

ه در آن به آتش بس و پایان جنگ توسوووط سوووازمان ملل ک 598پس از صووودور قطعنامه 

یکی از بندهای قطعنامه توجه بیشتری را به خود  .اشاره شده بودهم تبادل اسرا  انجامید، به

قطعنامه بود که در آن به بحث تبادل اسرا پرداخته شده بود « 3» جلب می کرد آن هم بند 

که در مقابل هر آسایشگاه هم بندهایی از طناب یا سیم برق بسته شده بود تا  ایناما جالب 

سته خود را روی آن آویزان کنند و از آن بچه ها لباس ش شگاه  جائی های  سای  3که بند آ

قطعنامه در کنار هم در  3، زود به زود پاره می شوود، بچه ها این بند را با بند بدلیل کهنگی

سه  سودگی قابلیت  3و این طور به هم می گفتند ا بند  ده بودندقرار دامقام مقای به دلیل فر

، اجرا و استفاده ندارد و هر وقت که مذاکرات دو کشور در این خصوص به بن بست می رسید

 ، دنبال بند دیگری بگردیم!دل بی تبادل، پس تباپاره شد 3می گفتند نگفتیم بند 

 

 پوشاندن ابتذال مطبوعاتی 

از مواردی که  یکی ها برای تخریب روحیه اسووورا، آوردن روزنامه بود. مات عراقییکی از اقدا

، ای اقدامات نظامی خود علیه ایران، جدای از اخبار درول و بزرگ نمایی هدر روزنامه ها بود

شه های زن عراقی بود  سفید و رنگی برخی از خوانندگان و هنر پی سیاه و  چاپ عکس های 

ضعیت ب سببا و شش و لباس بود. سیار نامنا شاندن عکس های مبتذل از حیث پو یکی  پو

از راه  یکی دیگر از دغدغه های بچه ها شده بود که با دو روش توانستند به نیت خود برسند.

س و تیره نمودن قسمت های که با مرطوب کردن انگشت دست و سائیدن به عکبود  این ها

سب ست می کردند ونامنا شش در شرفت همرحل در ، پو سوزن به  ه تر اینپی که کاغذ و نی و 

ید مذکور از د تا عکس  ند  غذ را روی عکس می دوخت کا ندازه ی عکس برش زده و  ها ه ا

 . شودها  پوشیده شود و مانع از ترویج فساد توسط عراقی

الزم به ذکر است که روزنامه ها باید توسط مسئول مربوطه در آسایشگاه در روز بعد تحویل 

شد و اگر روزنسربازان عراقی داد شده بوده می  صلی در امه ای کم بود و یا پاره  ، کتک مف

شگاه بود سای ضاً کل افراد آ سئول روزنامه و یا بع حاال با این اقدام بچه ها می توانید  انتظار م

 !حدس بزنید که چه اتفاقاتی رو می داد
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 معطلی گرفتن حقوق!

ها به قول خودشان موظع  ه عراقی، چرا کماهیانه در اسارت چیز جدیدی بود گرفتن حقوق

ساس کنوان سرابودند برا در هر ماه جمع حقوق  .، حقوق بدهندسیون ژنو و قوانین مرتبط با ا

می یک نفر، یک و نیم دینار عراقی ) یکهزار و پانصوود فلس( می شوود که با این مبلز اسوورا 

 وریز دیگریچند خرد، نی و سوووزن و قاشووق غذاخوری وتوانسووتند لیوان آب، مقداری شووکر

 .خریداری کنند

اما نکته جالب توجه نحوه گرفتن این حقوق بود به این شکل که سربازان عراقی طی دو سه  

ستند تا  ش سرا را در محوطه عمومی اردوگاه جمع می کردند و همه باالجبار باید می ن روز ا

ها  خوانده و آن ها بیاید و براساس لیستی که از اسرا داشت اسم افراد را مسئول مالی عراقی

ها چند برگه چاپی که خودشوووان ارزش  یکی یکی به جلوی جایگاه رفته و سوووپس عراقی

اعتباری به آن داده بودند را تحویل آن اسیر می دادند و رسید مخصوص را امضا می گرفتند 

که با یک برنامه  در حالی نفر. 1500برای گرفتن حقوق بیش از لی و اذیت و سوووه روز معطّ

برگه  اما دهندهمین کار را در نیم ساعت انجام  می توانستندردوگاهی و آسایشگاهی ریزی ا

ها را طبق لیست هر آسایشگاه تحویل مسئول مربوطه داده و رسید امضا شده را فردا تحویل 

 می گرفتند. 

  

 شکنجه با آتش سیگار 

با چند قفل و در غروب یکی از روزها که در داخل آسوایشوگاه بودیم و درب آسوایشوگاه هم 

سیاهش بین  پوست ، یکی از سربازها که به خاطر هیکل درشت و رنگبسته شده بودچفت 

متوجه  معروف بود در هنگام عبور از کنار پنجره ی بیرونی آسایشگاه« سودانی » بچه ها به 

، سرباز عراقی از در داخل آسایشگاه ابراز خوشحالی می کندشد که یکی از بچه ها به دلیلی 

، ن صحنه عصبانی شده و با صدا زدن آن فرد که یکی از بچه های اصفهان به نام علی بودای

ست  او را به نزدیک پنجره فرا خواند. سیگار بود د شیدن  به  علی راآن مزدور که در حال ک

، ناگهان سیگار روشن خود را بر روی پشت جره  کشیده و با نگهداشتن دست اوبیرون از پن

ست او را سوزاند و همین که آتش سیگار کم می شد دوباره با پُک زدن دست او گذاشت و د

ها جای  گذاشوووت به نحوی که تا مدت اوبه آن آتش را فروزان کرده و مجدداً روی دسوووت 
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ست وی مانده و عفونت می کرد سیگار در روی د شد در مقابل  .سوختگی آن آتش  تا او با

  .سرباز عراقی اظهار شادمانی و خوشحالی نکند

 

 واحد خبر اردوگاه

 .اطالع یافتن از حوادث و اخبار و جریانات داخل و خارج ایران نکته مهمی برای بچه ها بود

سئولین اردوگاه ها شرایط و جوانب کار به این  راه به فکر را م چاره انداخت و پس از بررسی 

شگاه یک نفر بعنوان رابط خبر مشخص شود و در  سای اردوگاه هم نتیجه رسیدند که از هر آ

سایی و دور  شنا شتند  سی مطلع بوده و قدرت تحلیل اخبار را دا سیا افرادی که از جریانات 

  .هم جمع شده و به اصطالح واحد مرکزی خبر را در اسارت تشکیل دادند

سب از البه الی اخبار روزنامه های عراقی و احیانًا  صد کردن و یافتن اخبار منا این گروه با ر

ها مبادرت ورزیده و پس از جمع بندی و دسته بندی  نسبت به گزینش آن نتلویزیورادیو و

البته با رعایت  -کردندبه رابطین آسایشگاه ها منتقل می  را این اخبار ،ها طی جلسه ای آن

ها می افتاد خدا می داند  که اگر این اخبار بدست عراقیزیرا -تمامی مسایل امنیتی اسارتی 

به هر حال پس از کسب اخبار توسط رابطین آسایشگاه  می کردند.با آن افراد چه برخوردی 

شگاه با تعیین نگهبان هفته ای یک  ها  آن سای سته بودن درب آ ها نیز اخبار را در هنگام ب

بار و معموالً هم روز جمعه به اطالع اسوورای آسووایشووگاه خود می رسوواندند تا هم بچه ها از 

 قدرت تحلیل مسایل سیاسی را تقویت کرده باشند. اخبار ایران و جهان خبردار شوند و هم 

 

 ماست بندی اسارتی 

از جمله راه اندازی  .ایجاد تنوع با امکانات اردوگاهی خود خاطرات متعددی را رقم می زند

در آسووایشووگاه ها و آن هم با شوویر خشووک با مارک نیدو که ظاهراً « ماسووت بندی » واحد 

سارتی که به  می فروختند بچه ها از سهمیه پول حقوق ها آن را به ما عراقی .فرانسوی بود ا

که برای اولین بار که تصوومیم به  جالب این  .، شوویر تهیه می کردندآن ها پرداخت می شوود

ست زدن گرفتند ب ستما شتن مایه ی اولیه ما سکن ه دلیل ندا شدند از قرص م » ، مجبور 

بود که مقدمه ای برای زدن اسووتفاده کنند که این خود از نکات بسوویار جالب « سووپرین آ

 شود البتهبین آسایشگاه ها توزیع  شود وکه ماست تهیه  شد ماست با مایه ی قرص اسپرین

محدودیت آن هم با آب گرم المنت برقی که مخفیانه تهیه می شد. ناگفته نماند که به دلیل 
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ست زدن شیر برای ما ست به مقدار کمی پول و  شد آن هم برای مری تولید، ما ض ها و می 

البته سووهمیه هر بیمار هم فقط یک  .کسووانی که امکان خوردن غذای اردوگاه را نداشووتند

لیوان پالسووتیکی کوچک اندازه یک اسووتکان معمولی بود که توسووط مسووئول مربوطه که از 

شد و آن هم ست اردوگاه اطالع داده می  سئول ما شده بود به م پس از  بیماری او خبردار 

ست و در وقت  شگاه مورد  ، لیوانناهارتهیه ما سای سهمیه ی بیمار را برای آن فرد در آ های 

ستمراً بلکه  شد. البته نه م شگاه به بیمار داده می  سای ست آن آ سط رابط ما نظر آورده و تو

 کند.  حاصلبرای یکی دو وعده تا بهبودی نسبی 

  

 خبر بیماری امام )ره(

وادث و رخدادها با تأخیر و بعضووواً از کانال ، ححدودیت اخبار و اطالعات از ایرانباتوجه به م

قاطعی هم در زمان داشووتن روزنامه و یا نقل قول سووربازان به اردوگاه می رسووید. البته در م

یکی از مهمترین  .، برخی اخبار کانالیزه شده توسط رژیم بعثی به بچه ها می رسیدتلویزیون

 67در سال ماری حضرت امام )ره( کسالت و بی اخباری که بسیار برای بچه ها مهم بود خبر

سی از حضرت امام ، عکآورده شده بود ها به اردوگاه در یکی از روزها که روزنامه عراقی .بود

، آن هم روی تخت و در حال خوردن غذا با قاشوووق توسوووط یک نفر در را در بیمارسوووتان

اس و از که دیدن این صوحنه برای بچه ها خیلی مهم و حسو ،نشوان می دادبیمارسوتان بود

سرا سارت جهاتی دردناک بود چرا که ا شان در ا شی  سالمتی امام )ره( و همه امید و دلخو  ،

در روحیات اسرا پدید آورده بود  عاطفی ، زلزله ایهای ایشان بود و دیدن این عکس هدایت

 می نمودندکه پس از آن بچه ها به اشکال مختلع دست به دعا و تضرع به درگاه الهی بلند 

 سالمتی امام دعا می کردند.  و برای

 

 دید و بازدید هفتگی

ی مختلع بودند از جمله دلیل پراکندگی قومیتی اسوورای اردوگاه که از شووهرسووتان هاه ب

صفهان و مشهد، تهران، تبریز بچه ها ترتیبی داده بودند که هر هفته  دیگر شهرهای ایران،، ا

 ،امه های روزمره اسوورا تعطیل می شوودروزهای جمعه که روز نظافت عمومی بود و تقریباً برن

با قرار دادن نگهبان جهت  این کار نیز البته .برنامه دید و بازدید شووهرسووتانی صووورت بگیرد

، چرا که مزدوران بعثی هر نوع تجمع را انجام می گرفت ها پیشوووگیری از مزاحمت عراقی
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سر شگاه را قفل و ا سای شدند آ ستند و اگر متوجه تجمع می  سی می دان ا را مورد آزار و سیا

 .تنبیه قرار می دادند

می نامیدند آن هم به دلیل اینکه هر « صوووله رحم واحدی » این تجمع هفتگی را بچه ها 

، واحد اصووفهان و ... و واحد می دادند مثالً واحد تهران منطقه و شووهرسووتان را عنوان یک

، می شد مثالً قرائت قرآنهم اجرا  ضمناً در هر جلسه هم بنا به امکانات موجود برنامه هایی

و هر چند مدت یکبار هم واحدهای  !سخنرانی و پذیرایی با آب و شکر که اسمش شربت بود

در زایی مختلع شووهرسووتان با هم برنامه مشووترک برگزار می کردند که این کار سووهم بسوو

 همدلی و وحدت بچه ها در مقابل فتنه انگیزی بعثیان داشت.

  

 صندوق خیریه 

و مشقات تحمیلی از  سختی ها هب توجه در محیط معنوی اسارت ، علیرغم هماز نکات جال

یکی از این موارد راه  .، ایثار و گذشووت بچه ها بود که زبانزد همه شووده بودسوووی عراقی ها

صندوق خیریه ای  صندوق اندازی  سبیل اله"که مخفع « فی» بود که بچه ها به آن    "فی 

سرا خود را  سارتی خودبود می گفتند و همه ا ستند از حقوق محدود ا یک  یعنیملزم می دان

شگاه بودند،  سای صندوق در هر آ سئول این  ستانی که م شی را به دو و نیم دینار عراقی، بخ

های داوطلبانه ی اسوورا و انفاق و ایثار آنان ، با آن  داده و آن برادران هم پس از جمع کمک

اسارتی بزنند و به بیماران بدهند.این  تا ماست می خریدند ملزومات دیگرپول شیر خشک و 

شد برای شتند تا کار کمک حالی می   این که  افرادی  که امکان خوردن غذای اردوگاه را ندا

شکالت آن شی از م شد شاید بخ این کار خیر همچون واحدهای کمیته امداد  .ها التیام بخ

شی از نیازها شگاه ها فعال بود و بخ سای ی عمومی مریض ها و یا امام خمینی )ره( در همه آ

 ها بودند را مرتفع می کرد.  زندانیان اردوگاه که مورد شکنجه عراقی

 

 حمام کوپنی 

وسوووایل مورد نیاز یک نبود باتوجه به محدود بودن امکانات اسوووارت برای زندگی حداقلی و 

ای که بر ، اسوورا را به فکر نوآوری واداشووت تا اینحمام انسووان برای معشوویت اولیه از جمله

، سیم های برق با مراقبت از محیط پیرامونی خود بچه ها تامین آب گرم چاره ای بیندیشند.

شگاه و  سای ستفاده از برق داخل پریزهای آ شیده و با ا محوطه اردوگاه را از دیوارها بیرون ک
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ابزاری ساده مثل یک تکه از پاشنه دمپایی پالستیکی و یک درب قوطی حلبی نصفه شده و 

و قرار دادن آن در سطل چایی پالستیکی آسایشگاه  مذکورها به سیم برق  آن متصل کردن

سهمی ست می کردند و با  سارتی در سه پارچ آب گرم حمام می گرفتندآبگرمکن برقی ا . ه 

ایجاد فاصله ای طوالنی    پارچ آب گرم آن هم برای سه مرتبه 3البته هر بار حمام رفتن با  

   !بماند کرد که دیگر با سهمیه ی بسیار محدود نفت می نوبت حمام رفتن بچه هابرای 

 

 کِش رفتن سیم برق

برای تامین مایحتاج اسوووارتی ، بچه ها مجبور بودند فکری بکنند از جمله تامین وایت برد 

دیگر شوویوه های مبتکرانه ی و  مشوومع واسووارتی با اسووتفاده از پارچه سووفید و پالسووتیک 

تهیه المنت می توان به    مهم بوداز جمله این موارد  که برای تامین آب گرم اسوووارتی. اما

ا برقی با اسووتفاده از سوویم برق داخل پریزهای محوطه حیاط اردوگاه اشوواره کرد که اسوورا ب

، در یک فرصت مناسب پریزها را باز کرده و با آزاد کردن کنترل ساعات تردد سربازان بعثی

سیم را از پریزها  سیم پشت آن شگاه هاخارج و ها ،  سای سته بودن  ،با انتقال به آ در موقع ب

ستفاده از سطل پالستیکی چای ،درب آسایشگاه سارتی درست کرده و در با ا ، آب گرمکن ا

اسووتفاده می  به شووکل کیوسووک تلفن با اسووتفاده از گونی پالسووتیکی برنج و حمام اسووارتی

ها  سوویم برق  یش عراقیالبته بعضووی وقت ها این کار  هم لو می رفت و وقتی در تف .کردند

ست آنه ب سی نمی ماند و آن بچه ها  ها می افتاد  این کار د شگاه را تنبیه  بی پا سای ها  آ

دسته جمعی می کردند و چه بسا یکی دو روز اجازه خروج را به بچه های آن آسایشگاه نمی 

 دادند.  

 

 آفتابه  ه یوصله پین

می  دریزنات خدماتی رفاهی برای اسووورا نیز ها از تامین حداقل امکا از آنجایی که عراقی

یاز اسووورا  ند، این ن چارهکرد به فکر  خت می را  ندا له این .ا به  از جم تا تامین آف که برای 

پالستیکی سرویس دستشویی ها هم علیرغم مشکالت دیگر سرویس ها از قبیل قطع آب و 

نها باعث شد تا بچه ها و ... محدودیت تعداد آفتابه ها و سوراو شدن آ بستن خروجی توالت

های موجود از جمله دمپایی  ها با لحیم کاری پالستیکی و دال کردن و آب نمودن پالستیک

پالسووتیک مذاب شووده را در محل سوووراو شووده ی آفتابه ریخته و آن را به قول معروف ها، 
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شت  شکل کامل جلوی خروج آب را نمی گرفت و ن صله پینه می کردند. البته این عمل به  و

 .ادامه داشت اما به هر حال بهتر از هیچی بودآب 

 

 کاشت سیر ممنوع

در محوطه اردوگاه فضایی سبز جهت کشت وجود داشت که بعضاً  عراقی ها اجازه می دادند 

البته تهیه بذر نیز براحتی نبود و گاهی با بچه ها هر چه دوسووت دارند در آن بکارند. که در 

ری می شوود و بچه هایی که تجربه نسووبت به کاشووت ها بذر خریدا حقوق اسووارتی از عراقی

اقدام می کردند و با ظرافت خاصووی هر چند وقت یکبار یکی از  ،داشووتندسووبزی خوردن 

ردی که آسایشگاه ها سهمیه سبزی داشت و بچه ها مقداری سبزی می خوردند. یکی از موا

شد اما در یکی ، کاشت سیر بود که برای مریض ها و برخی افراد سفارش می کاشت می شد

از روزها عراقی ها اقدام کردند به کندن سوویرهای باغچه ها و شووخم زدن کل زمین و خراب 

که کاشت سیر ممنوع! و این کار را برای همیشه ممنوع کردند  کردن کرت های سیر و اعالم

سیر  سالی به ایران از  شما در نامه های ار شدیم گفتند که  کردند و بعدها که علت را جویا 

عنوان قلم استفاده می کنید و به شکل نامرئی مطالب خاصی را به ایران ارسال می کنید و ب

شما را مشخص کرده و می خوانند و اطالعات ها با حرارت دادن به نامه ها آن شته های  ، نو

ما را از اردوگاه به حکومت خودتان در ایران می فرسوووتید! و این دلیل عراقی ها بود برای 

 !بودسیر ممنوعیت کاشت

 

 امان از کم حافظگی 

صاً دعای  شد مخصو شگاهی انجام می  سای سم خواندن دعا که آ در برنامه های جمعی و مرا

جدای از قطع و وصل  ،ها انجام می گرفت کمیل که با همه مشکالت و مزاحمت های عراقی

این بود  دیگر های مکرر برنامه ی خواندن دعا آن هم بخاطر اذیت عراقی ها، از نکات جالب

سارت شتن که در اوایل ا مداحان و کسانی که دعا  ،کتابچه دعامفاتیح الجنان یا ، به علت ندا

بعضی  در و مجبوری از حفظ می خواندند. معموالً دعای کمیل را حفظ بودندرا می خواندند 

نسووبت به   ترشوونیدن دعا متوجه می شوودیم که دعا زوداز مراسووم ها پس از اتمام جلسووه و

بعد که بررسووی می کردیم می فهمیدیم برادری که دعا را می  لسووات تمام شوود،بعضووی ج

ش کرده و مابقی و فرازهایی از دعای کمیل را فرامو به یاری او نیامده خوانده، حافظه اسارتی
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برخی تنبل و آن شب کمترحال دعا را داشتند که از بچه ها  تعدادی. البته آن را خوانده بود

، زود می خونه! و دعا زود دعا را بدهید همین برادر بخواند میشوووهبه شووووخی می گفتندا ه

 !تمام میشه 

 

 سنگ قبر با ابر!

های مختلع بویژه ایام  از ابتکارات بچه ها برای برگزاری نمایشووگاه های خاص در مناسووبت

ها از تعداد محدودی  آن قبور شووهدا از ابر اسووفنجی تشووک بود.، تهیه ماکت دفاع مقدس

های اصالح صورت که کُند و غیر قابل استفاده  ه در اردوگاه وجود داشت با تیزتشک ابری ک

صورتبرای  صالح  ست می کردند و با  ،بود ا ستطیل های کوچک در ستفاده کرده مکعب م ا

سباندن آن شهدا که با نامه های  چ ها روی یک تکه مقوا و تهیه تابلوهایی کوچک از عکس 

سیده ب ستمان ر سرا از ایران به د ستا کردن الله های ابری و ماکت  ود و همین طور با در

این صحنه ها و تصاویر در آسایشگاه  شاهدهمو  می کردند ، نمایشگاهی زیبا را درستگونه

سرا سط ا سالمی مان را ها تو شور ا شهدای ک ، خاطرات زیبایی از ایام دفاع مقدس و گلزار 

سایل  البته لو رفتن آن .تداعی می کرد شع آن و سط عراقیها و ک ها هم کتک و اذیت  تو

  .داشتهمیشه  خودش را 

 

 آموزش قرآن

سارت می توان به فراگیری علوم مختلع ب از ویژگی شاره کرد در آنه های ایام ا  ویژه قرآن ا

شت سطح دانش خود و دیگران دا سعی در ارتقاء   .جا هر کسی به هر طریقی که ممکن بود 

دلیل عدم وجود ه از روسوووتاها و شوووهرهای مختلع ب که تعدادی از عزیزان که از جمله این

، فرصووت را ان آموزش سووواد و قرآن را نداشووتندامکانات در زمان رژیم طاغوتی پهلوی امک

 ،رغم سن باال علی .غنیمت  شمرده و به فراگیری سواد و مخصوصاً یادگیری قرآن پرداختند

دند و حتی پس از آموزش ت های خوبی نیز بدسوووت می آورتعدادی از این عزیزان موفقیّ

میل به حفظ آیات و سوره ها نیز پیدا می کردند و تعدادی از این اسرا موفق شدند  ،روخوانی

آیات بسووویار و سووووره های زیادی را حفظ کرده و گام های بزرگتری برای حفظ کل قرآن 

 . رندکریم و نهج البالغه نیز بردا
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 نماز با تربت کربال

بال در محیط اسووارت یک آرزو و خواسووت عمومی بود و کسووانی که خواندن نماز با تربت کر

های حق علیه  برای آزادی کربال به جبهه آمده بودند و به عشق امام حسین )ع( راهی جبهه

شتند که دو باطل شد رکعت نماز با مهر کربال بخوانند. شده بودند امید دا سپری  تا  روزها 

ها به کربال برده شد  ، یکی از اسرا توسط عراقیادردوگاه رو دکه پس از حواد ی که در ا این

سته بود یک مهر کوچک از تربت کربال را به همراه خود بیاورد شت توان خبر  . و پس از بازگ

، دهان به دهان چرخید و قرار شد مهر نماز به صورت چرخشی و آورده شدن مهر به اردوگاه

در فرصت مقتضی  هر یک از بچه هاو هر آسایشگاه به آسایشگاه در اختیار اسرا قرار بگیرد 

این بخش کوچکی از آرزوی  .نمازی با آن تربت و به عشوووق امام حسوووین )ع( اقامه کنند

ماز خواندن با تربت کربال ت و عالقه ای که برای ندیرینه آنان بود لذا بچه ها به جهت اهمیّ

نصیبشان شود. این صحنه  کربال ، در انتظار می ماندند تا نوبت خواندن نماز با تربتداشتند

سارت با تربت کربال دو رکعت نماز بخواند خاطره آن و سته بودند در ا وقت  هیچ ،روز که توان

 نخواهد رفت.  کسی از خاطر

 

 زلزله رودبار 

یام دوران اسوووارتیکی  ، زمان وقوع زلزله در رودبار بود که نگرانی های از دردناک ترین ا

شدت  .ایجاد کرد افراد خانوادهایشان بی اطالعی از سالمت حاظبسیاری را برای بچه ها به ل

زلزله نیز بر میزان این نگرانی و ناراحتی می افزود و بویژه برای دوسوووتانی که محل زندگی 

آنان در مناطق زلزله زده بود و از سرنوشت خانواده و اقوام خود بی اطالع بودند و در اسارت 

 .وجود نداشت ،را از آخرین وضعیت خانواده شان مطلع کندها  هم هیچ امکانی که بتواند آن

های آنان و ارسال مکاتبات توسط صلیب سرو به  هفت هشت ماه نامه نگاری بعد ازتا اینکه 

سط عراقیشدایران انجام  سور نامه ها تو سان نامه ای از  بعد ها و منافقین چند ماه و پس از 

ست آنان سخی  خانواده این افراد زلزله زده به د سید و آنان باید بعد از چند ماه  چه پا می ر

شخاص می رسیدمی دادند و جواب نامه چه موقع ب شنایان این ا ، معلوم نبود و در ه دست آ

صوری از  شرایط روحی وووو روانی را باید تحمل می کرد و چه ت این مدت این بنده خدا چه 

 نبود.ه راحتی قابل تصووور محل زندگی و وضووعیت فرزندان و خانواده خود باید می داشووت ب

 خدا روح همه درگذشتگان آن فاجعه را رحمت کند.  
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 اقامه نماز به چهار طرف 

، سووفر اسوورای ایرانی به کربال بود که با اهداف خاصووی از یکی از نکات جالب و خاطره انگیز

 400سوی صدام و رژیم عراق پیگیری می شد. در این سفر که با قطار صورت گرفت حدود 

توجه به سواعت حرکت شوبانه از با .را در هر مرحله از موصول به نجع و کربال می بردند نفر

، هنگام نماز صبح در قطار بودیم و اگر صبر می کردیم که قطار توقع کند و بعد نماز موصل

رفتند در داخل قطار نماز قطعاً نماز قضووا می شوود برای همین بچه ها تصوومیم گ ،بخوانیم

عراقی « مهمان » فته نماند که ما فقط برای همین سووفر یک روز به کربال ، البته ناگبخوانند

شووده بودیم! و برخالف ایام اسووارت که عراقی ها خیلی خشوون و تند خو بودند در این سووفر 

، بچه ها یک یک وضو ها عراقی ازبرای اقامه نماز پس از کسب اجازه  .ها مالیم بود رفتار آن

در این بین یکی از اسرا با  .اده شد قبله است نماز خواندندطرفی که تشخیص ده گرفتند و ب

لتی باید به چهار طرف نماز و در چنین حا وجیه که قبله بطور قطع مشووخص نیسووتاین ت

، تصمیم گرفت که به چهار طرف نماز بخواند که این امر موجب تعجب سربازان عراقی خواند

شما را قب شما را هم شد و به مزاح می گفتند ما دین و مرام  سیر قبله ی  ول نداریم! این ا

 قبول ندارد و دین جدیدی دارد که به چهار طرف نماز می خواند!

 

 مهر کربال در حرم

توفیق زیارت  ،در سووفری که به لطع خدا و با وسوویله شوودن بعثی ها برای اسوورا فراهم شوود

سر گشت سیاری از آن لحظا بود روز پر خاطره ای .کربال و نجع می ت برای بچه ها چرا که ب

مگر می شووود صوودام ملعون و بعثیان ملحد با آن   .شووبیه خواب و رویا بود و باور نکردنی

 اعمال غیر انسانی اسرا را به زیارت کربال و نجع ببرند؟

همه خاطره  ها  یکی از آن. ذکرخود خاطرات متعددی در دل خود دارد  سوووفر روحانیاین 

نشان دهنده شدت  خاطره ای که ذکر خواهم کرد  مونهبه عنوان نخالی از لطع نخواهد بود.

شرعی و رعایت وقع و اموال موقوفه بود سرا به رعایت احکام  سیت ا بدین گونه که در . حسا

زیارت کربال مقدار زیادی مهر با تربت کربال در گوشووه و کنار حرم وجود داشووت و اسوورا که 

کدام مهری را برداشووته و با خود به ، هر مهر کربال را داشووتند در آغاز سووفرآرزوی داشووتن 

اردوگاه آورده بودند و پس از اینکه برخی از بزرگان و عزیزان اظهار داشوووتند که آوردن این 
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 ه و مردم آن را وقع حرم کرده اند)ع( بودیل اینکه وقع حرم مطهر امام حسووینمهرها به دل

شکال شرعی است در سفر بعدی که عراقی تا  کردند بچه ها همه آن مهرها را جمع .دارای ا

رغم  علی. این ، به حرم مطهر برگردانده شووود از اسوورا را به کربال می بردند ها گروهی دیگر

اما رعایت حقوق شرعی و توجه  ،که بچه ها به داشتن مهر کربال داشتند بود عالقه و عشقی

چند که در روایات  هر .با آن نماز بخوانند و به اموال وقع مانع از آن شد که مهر را نگهدارند

آمده نماز با تربت کربال نماز قبول شده نزد خداوند می باشد اما رعایت احکام شرعی الزم تر 

 بود.  

 

 پیام های لوله خودکاری

در زمانی که قرار شد اسرا به زیارت کربال و نجع بروند البته پس از کش و قوس های بسیار 

صوص اعزام و عدم اعزا شتیمکه با عراقی ها در خ سفر  نهایتاً  ،م دا شدیم که به این  موفق 

ز این سووفر بخواهند اتحت تدابیر امنیتی شوودید بود که مبادا بچه ها  رفتن اعزام شووویم. اما

، بچه ها تدارک یک ها نفره توسووط آن 400در یکی از اعزام های  اسووتفاده تبلیغاتی کنند.

در مقطعی که در اردوگاه خودکار  به این صووورت بود کهحرکت تبلیغی انقالبی را هم دیدند 

ممنوع نبود و تعداد زیادی قلم و خودکار داشوووتیم، بچه ها پیام های امام )ره( را به زبان 

عربی ترجمه کرده و روی کاغذ نوشوتند و با قرار دادن آن کاغذها در سوالن غذاخوری نجع 

عبیر بچه ها اقدامی که مردم آن شوووهر در پائین آن محل تجمع کرده بودند انداختند تا به ت

آن هم به روش اسووارتی و پیام های لوله  ،در جهت پیام رسووانی به مردم عراق کرده باشووند

 خودکاری!
 

 نماز جماعت در حرم امام علی )ع(

سفری که به ل صدام کافردر  شدن  سیله  سرا بطع خدا و با و شکل ، تعدادی زیادی از ا ه 

صد شدیم فری عازم زیارتن کاروانی و گروه های چهار به یکی از آرزوهای آن  کربال و نجع 

مطهر، اقامه نماز  هایعالوه بر زیارت آن مرقد. ما  می خواسوووتیم ایام خود دسوووت یافتیم

به  وارد عمل شوودیم. دو نفره با مخفی کاریهم داشووته باشوویم بنابراین  جماعت در حرم ها

ام جماعت مشخص کردیم و ، به عنوان اماز بچه ها را که در حال نماز بوداین شکل که یکی 

یک نفر دیگر با مقداری فاصووله در انجام اعمال مثل رکوع و سووجده به شووکلی که در نماز 
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خللی ایجاد نکند نماز می خواند و به آن برادر امام جماعت اقتدا می کرد و جنبه احتیاط را 

رگزار یعنب به جماعت ب ها متوجه شووووند و همین امر هم رعایت می کرد که مبادا عراقی

 ها شود. موجب کتک و شکنجه توسط عراقی کردن نماز

 

 تفاوت معنی کلمات عربی فارسی

یکی از عزیزان آزاده که در اولین روزهای اسووارتی مورد بازجویی و شووکنجه عراقی ها قرار 

سیدند به علت این شغلش پر شان در اداره  گرفته بود در هنگامی که از او در مورد نوع  که ای

قی گفت من در ان کار می کرد در پاسووی به سوووال شووکنجه گر و بازجوی عرامخابرات ایر

ها که این کلمه برایشوان دارای حسواسویت زیادی بود سوریعًا  ، عراقیمخابرات کار می کنم

بود در اداره اطالعات و  .موضووع گرفتند و فکر کردند که این برادر که نامش عزیزاله ووووو ک

ابرات به معنی اطالعات اسوووت و به خاطر همین بر امنیت کار می کند  چرا که کلمه مخ

شدت اذیت او افزودند و تا توانستند او را زدند و در طول اسارت نیز سربازانی که در اردوگاه 

شم یک نیروی اطالعاتی نگاه می کردند!  شان به چ شتند به ای ضیه خبر دا بودند و از این ق

مه در دو زبان عربی و فارسوووی را می این عزیز آزاده چوب تشوووابه کلمه و تفاوت معنی کل

خورد البته در ادامه بازجویی هر چه ایشوووان ترجمه کلمه مخابرات را می گفت و اظهار می 

ستم اما عراقی شت که در کار تلفن و تماس تلفن و ارتباطات ه ها دیگر حرف او را قبول  دا

 نمی کردند.

 

 شکسته بندی اسارتی 

، تجارب خوب و ارزنده ای طوالنی اسارت سابقه با ووو ک ( نام ) قاسمه یکی از عزیزان اسیرب

سر درد و شکسته بندی دست و پا و درمان تجربی برخی موارد مانند رفع  بعضی بیماری از 

تقریباً همه ساعات و وقت خود را وقع اسرا کرده و هر روز از صبح تا  .را داشت های جسمی

شگاه ها برایش سای ضور در آ سوت آمار نخورده  بود و ممکن وقتی که امکان ح صطالح  به ا

دوسوووتانی که بدلیل عدم تخصووویص امکانات و عدم . به درمان بچه ها مشوووغول بود ،بود

صولی مزدور سیدگی ا ستان و درمانگاهر ضای بدن آن یا یکی از، دست وان بعثی در بیمار  اع

سته آنها کج جوش خورده بود و یا پ شک ست  شده بود و بطور مثال د شکل  ای ها دچار م

سته نشدن آتل و وزنه کوتاه شده بود توسط این برادر عزیز  شکسته شده در جنگ بدلیل ب



 

 44 

مجدداً با حداقل امکانات از قبیل امکان بیهوشووی دوباره شووکسووته می شوود و با اسووتفاده از 

مجدد بخورد و به  شمهارت ایشان ، مجدداً دست یا پای شکسته شده بسته می شد تا جو

سیار این ترتیب تعداد قاب ضعیت ب سارتی درمان می یافتند و و ل توجهی از عزیزان مجروح ا

سبی خود را مدیون زحمات و تالش سالمتی و بهبود ن سبتری از قبل پیدا می کردند و   منا

 های صادقانه این عزیز زحمت کش می دانند. 

 

 تابلوی یطعمون الطعام

بود تابلوی آهنی  خاصی امچیزی که در حیاط اردوگاه همیشه به چشم می خورد و دارای پی

سیراً » یک متری بود که بر روی آن آیه ا  سکیناً و یتیماً و ا « و یطعمون الطعام علی حبّه م

سی صب این تابلو در حیاط و محوطه اردوگاه عراقی به همراه ترجمه فار شته بودند و با ن  نو

توجه به فرامین دین حرکات و افعالشان با آن ها این گونه جلوه دهند که ها قصد داشتند که

گونه رفتار می کنند بنا به دستور قرآن است که دستور  و قرآن است و اگر امروز با اسرا این

سیر اطعام کنند داده از آن سکین و یتیم و ا ست دارند به م ها  اما رفتار عملی عراقی .چه دو

عام علی ؟ غذای بسوویار کم و جیره بندی شووده کجا و یطعمون الطکجا و دسووتور قرآن کجا

 حبه کجا ؟

ستور قرآن کجاشکنجه و کتک و آ سزا کجا وزار و اذیت کجا و د  ؟ بی حرمتی و توهین و نا

ست  امر اطعام از آن سان دو سکین کجاچه خود ان سیر و م ؟ به هر حال این دارد به یتیم و ا

 چه قرآن گفته و عمل مدعیان عراقی.   تابلو خود حدیث مفصلی بود از آن



 

 45 

 پلنگی  

از افسرانی که در ایام اسارت خاطرات تلی بسیاری برای اسرا بجای گذاشت فرد خشن  یکی

هایش به اصووطالح  ، تند خو و بد دهنی بود که بخاطر نوع لباسووی که می پوشووید و لباس

مشووهور شووده بود و به محض « پلنگی »   به همین نام ،لباس کماندوئی و مدل پلنگی بود

، سربازان بعثی نیز برای خود شیرینی هر چه آزار ارد اردوگاه می شداین فرد بعثی وکه  این

اعمال می کردند که مبادا جلوی این افسوور بعثی کم کاری کرده باشووند!   ،و اذیت بلد بودند

به هر حال در آن ساعاتی که او در آسایشگاه ها و اردوگاه تردد می کرد و یا بر آمارگیری بر 

شت بدترین اذ سرا نظارت دا سیران بود. یتا ضی اوقات این  ها و کتک ها متوجه ا حتی بع

شیلنگ  شخص ملعون نیز برای این سربازان تحت امرش عقب نماند خود نیز کابل و  که از 

، حضور پلنگی لحظاتی پر از اضطراب و تشویش ی گرفت و به جان اسیران می افتادبدست م

 و نگرانی را برای اسرای اردوگاه رقم می زد. 

 

 ال سَیدَّی اَخی 

می کردند آن که چند کلمه عربی بلد بودند سوووعی  یی، بچه ها از آنجاروزهای اول اسوووارت

به معنی برادر بود و هر زمانی که « اخی » ، کلمه کلمات را بکار ببرند، یکی از این کلمات

ه یاد استفاده می کردند اما آنچه جالب بود و ب« اخی » ها کار داشتند از کلمه  اسرا با عراقی

، بچه ها را ملزم می کردند که حق سربازان بعثی با زدن کتک ،که در همان ایام ماندنی این

ستفاده از این کلمه را ندارید بلکه  ستفاده کنید به « سیدی » ، از کلمه ی باید بجای اینا ا

 و می خواسوتند با این کار اوالً تفاخر و خود بزرگ بینی و مثالً « سورور و آقای من » معنی 

، عمالً مانع ایجاد یک با ممانعت از بکار بردن کلمه اخی انیاً  ،برتری خود را بر ما اعالم کنند

ها را بخاطر کشتار  رابطه عاطفی و احساسی بین اسرا با خود می شدند چرا که این کلمه آن

شرمندگی می کرد سلمان خود دچار  شکنجه و اذیت برادران م اگر کلمه ی اخی یا برادر  .و 

س شت که ما با هم مسلمان و برادریم ا تفاده می شد این کلمه این نکته ظریع را در خود دا

گونه  پس چرا به کشووور ما تجاوز کردید و چرا اسوورای یک کشووور مسوولمان و برادر را این

سربازان می کنید شکنجه و اذیت سرا و  سارت این کلمه بین ا ؟ به هر حال اجباراً تا پایان ا

 تبادل می شد. 
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  کیک پاسدار از بسیجیتف

از آنجایی که عراقی ها نقشی حساس و کلیدی را برای عزیزان پاسدار قائل بودند و از تدابیر 

سالم آگاه بودند کسب پیروزیها در هدایت جنگ و  آن سارت های رزمندگان ا ، در محیط ا

را اقدام کنند نیز خیلی تالش می کردند تا اوالً نسبت به شناسایی این افراد در بین مابقی اس

از طریق شووکنجه در بازجویی ها گرفته تا کسووب اطالعات از عوامل  و به هر شووکل ممکن،

نسبت به مشخص شدن اسرای پاسدار انقالب مبادرت می  ،سست عنصر خود در بین اسرا

دلیل  .را کسب کنندجنگی عملیاتی و ود از این برادران اطالعات مناطقورزیدند تا به زعم خ

، این بود که بسوویجیان را از پاسوودارها جدا کنند تا به خیال خود از ها دیگر شووناسووایی آن

به  ی در مقطعی با نصووب پارچه ای، حتماندهان و پاسووداران جلوگیری کنندتا یرگذاری فر

صورتی بر روی لباس آنان سخن  ند، این برادران را متمایز نمودرنگ  صورت ارتباط و  تا در 

هم سخن  بقییه بچه ها و اگر پاسداری با  کنند ، آنان را شناساییفراد اردوگاهگر اگفتن با دی

می دادند و از اختالت ها می دیدند او را به همین جرم مورد شووکنجه قرار  می شوود عراقی

  کردن با دیگران منع می نمودند.

 

 جوراب سیاه در محرم

سارت و محدودیت ن بعثی در فته شده توسط مزدوراهای بکار گر فرا رسیدن ماه محرم در ا

 یی، مشکل برگزاری مراسم عزاداری را چند برابر می کرد ولی از آنجااردوگاه و آسایشگاه ها

)ع( و دلدادگی به آن حضرت موجب می شد تا بچه ها تمام سختی که عشق به امام حسین

با رعایت  ها و مشووکالت را به جان خریده و به هر شووکل ممکن آن ایام را به نحو مناسووب

مراسمات را اجرا  ،اصول ایمنی که حداقل شکنجه و اذیت برای اسرا را به دنبال داشته باشد

سیاری از مواقع نیز عراقی .می کردند شدند و اذیت البته ب های خود را اعمال  ها متوجه می 

ست نبود، این بود که بچه .می کردند شکی در د  یکی از موارد جالب در این ایام که لباس م

به یاد سوویاه پوشوویدن در ایام محرم، خود را محزون و  ،ها با پوشوویدن جوراب سوویاه خود

و به این صوووورت از حداقل امکانات برای هم شوووکل شووودن با  وانمود می کردند اندوهگین

ها  های عراقی ردند که این کار هم بعضاً حساسیتعزاداران حسینی در ایران استفاده می ک

 را به دنبال داشت. 
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 نعت تسبیح سازی ص

سرا می توان ب شاره کرد. تنوع نمونه های مختلع از ابتکارات ا سارت ا سبیح در ا ساخت ت ه 

، سووواخت تسوووبیح با . یکی از این موارد، حاکی از نبول و نوآوری آنان در این زمینه بودآن

هسووته های خرمایی بود که براسوواس سووهمیه عراقی ها برای ما می آوردند و بچه هایی که 

س ست کردند و چند روزی در آب قرار داده و پس از ازی بلد بودند هسته ها را جمع می بیح 

شده و غ صورتمدتی با تیز ریش زنی کهنه  صالح  ستفاده برای ا سته های نرم یر قابل ا ، ه

شده و خیس را می تراشیدند و به اشکالی که مد نظرشان بود در می آوردند و پس از آن با 

شکل گرفته را  هایی که از میی درفش سته های  شده بود ه ست  سواک کهنه در سته م و د

یکصوود هسووته دانه یا سووی و سووه تایی به نی می ،سوووراو می کردند و به تعداد مورد نیاز

را می خواسووت که خود البته درسووت کردن نی تسووبیح خود مهارت خاص خود . کشوویدند

برق و سوزن خیاطی فنر  و پس از نی شدن هسته ها با سیم رشته رشته شده خاطراتی دارد

باالی تسبیح را شکل می دادند و با تکه ای از حاشیه ی پتو که ریش ریش شده بود قسمت 

 باالی تسبیح را درست می کردند و بدین ترتیب یک تسبیح اسارتی درست می شد.

 

 کتک به خاطر دستشویی رفتن 

شب های سارت در حالی که همه خواب بودند در یکی از  شهر نجع ، پیر مرا صفا از  دی با 

قصد رفتن به دستشویی داخل آسایشگاه را ر ووو ق ( نیاز به دستشویی پیدا کرد.نام )ه آباد ب

سووانتی بتنی و درهای آهنی با قفل های  60داشووت آن هم آسووایشووگاهی با دیوارهای قطور

در  به ناگاه سووورباز بعثی که در حال نگهبانیمیله های متراکم بر روی پنجره ها. بزرگ و 

سروصدای فراوانی وی را مجبور به ایستادن و و با  شدبیرون آسایشگاه بود متوجه حرکت او 

معرفی کردن خود نمود، سوورباز عراقی کلی ذوق کرده بود انگار توانسووته مأموریتی بزرگ را 

صبحانجام دهد! شت کرد و  سم او را یاددا سربازی دیگر به  فردا سپس ا موقع آمار به همراه 

، پس از مدتی پیر ند و اسم حاجی را صدا زدسپس در جمع اسرا حاضر شد .آمدند آسایشگاه

که  مرد عزیزمان بلند شد و خود را معرفی کرد پس از این بود که آن دو مزدور به هر شکلی

قدر  با دمپایی آنو مورد ضرب و شتم قرار دادند  با مشت و لگد و و سیلی توانستند او را می

آری در اوج  که همه جای صوووورتش کبود شووود. آن شووویر مرد زدندبه گونه ها و صوووورت 
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به زبان  وی ناجوانمردی آن پیر مرد را زدند و تا چندین روز گونه های کبود و سوورو شووده 

 . بود عراقی  قساوت آن مزدوران روایتی از  بی زبانی

 

 انتخابات در اردوگاه

ها منصوب  ن آسایشگاه ها توسط عراقیدر اردوگاه به غیر از چند ماه اول اسارت که مسئولی

می شد و پس از فراز و نشیب های بسیار و پافشاری اسرا بر حق انتخاب مسئول آسایشگاه 

سته بچه ه ، عراقیانو اردوگاه توسط خودش ا گردن نهند و بچه ها مجبور شدند به این خوا

 د.کنن، مسئول آسایشگاه را انتخاب و به عراقی ها معرفی ها در بین خود

ست تعدادی از عوامل  ه بودندقیافه دمکراتیک به خود گرفت که به  ظاهر ها عراقی بنا به خوا

، اصوورار کردند که باید برای انتخاب مسووئول اردوگاه تعدادی از افراد خودشووان خود باخته

. آن ها با این طرح کاندیدا شوند و رای گیری در کل اردوگاه بصورت آسایشگاهی انجام شود

خود نیروهای کارآمدی که توان اداره اردوگاه را دارند را  به خیال تا می خواسووتندو نقشووه 

سایی کنند ستایش خود این توطئه را هم خنثی  .شنا اما بچه ها با هماهنگی و اتحاد قابل 

، تعدادی مسوئول آسوایشوگاه را که یین یک نفر کارآمد در بین خودشوانکردند و پس از تع

قرار شد بچه  .کاندیدا کردند و افراد معلوم الحالی بودند، شناختند ها را می ها هم آن عراقی

ن کا به  ند  با هم همدل و هم نظر هسوووت که  ، و دیدای مورد نظر اردوگاه رای دهندهایی 

الحمدهلل همین طور هم شوود و هر رایی که از صووندوق های تهیه شووده خارج و قرائت می 

چند رای محدود به افراد دیگر و به این  جز .گردید اسوووم همان فرد مورد نظر بچه ها بود

شوود و با رای گیری نظرشووان تامین و توطئه بعثی ها هم  یترتیب خواسووته ی بچه ها عمل

 خنثی گردید. 

 

 ترفند مکارانه بعثیان

ها برای شناسایی فرماندهان و پاسداران اردوگاه به کار گرفتند  یکی از ترفندهایی که عراقی

ش ضور این بود که در یکی از  سرای بیمار در آن ح ب ها به درمانگاه اردوگاه که تعدادی از ا

به بخش اداری  با خود  باد بود  داشوووتند مراجعه کرده و یکی از بیماران را که اهل نجع آ

بعدها آن برادر تعریع می کرد که به محض ورود . اردوگاه که در اختیار خودشووان بود بردند

شده  در کمال ،ها به اتاق مورد نظر عراقی صب  ناباوری مشاهده کردم دو عکس روی دیوار ن
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صدام ملعون بود.یکی عکس امام و دیگ شروع کرد با ادب  یفرد ری عکس  با لباس روحانی 

و از من خواست تا برای تشکیل ارتش آزاد سازی قدس که از  نو احترام با من صحبت کرد

فرماندهان معرفی کردن   با و  کنمتشووکیل شووود! کمک  شووده بودارتش عراق و ایران قرار 

بتوانند ارتش مورد نظر را تشکیل دهند! اما من که با  ،با سازماندهی اسرابه آن ها و اردوگاه 

این ترفند و حرکت واقعاً متحیر و متعجب بودم از دانسوووتن اسوووامی فرماندهان اظهار بی 

همکاری با من راضوووی به اطالعی کردم و همین که عراقی ها و آن مزدور منافق فهمیدند 

ستم سربازان موجوآنان نی سط  شان و کتک زدن من تو شدن برخورد ضمن تند  د در اتاق، ، 

ضوع با هیچ مرا تهدید کردند که در مورد را  ماجراصحبت کنم و اگر این  نباید کس این مو

عهده خودم خواهد بود و به این ترتیب این اقدام ه عواقب آن ب و مسئولیت ،به بچه ها بگویم

 ه آنان نیز بی نتیجه ماند. مکاران

 

 

 بیماری و کمبود دارو 

سیار دردآور بود وجود برخی بیماری سارت ب صی که در دوران ا خاص بود  های از موارد خا

ستور دکتر صرع و که باید طبق د ستفاده می کردند از قبیل  صی را ا صو چند ، داروهای مخ

که اگر  بهداشووت محیطی، بیماری شووایع دیگر از جمله عفونت های شوودید به خاطر ضووعع

داروهای توصیه شده در وقت مشخص استفاده نمی شد فرد بیمار دچار تشنج های شدید و 

که تعداد معدودی از اسرا دچار  متاسفانه مزدوران بعثی با علم به این .ناراحت کننده می شد

اوت ، در کمال قسها تامین شود خاص بوده و ضرورت دارد داروهای تخصصی آنهای بیماری

از تهیه و در اختیار قرار دادن دارو خودداری می کردند و در طول  ،و با نگاهی غیر انسوووانی

 یکه درد بسیار اسارت این عزیزان هر چند وقت یکبار دچار صرع و تشنج شده و ضمن این

ساس شده و اح سرا نیز متا ر  سته برای دیگر ا  را تحمل می کردند از ایجاد مزاحمت ناخوا

حتی برخی از این عزیزان در نیمه های شوووب که همه خواب  .می نمودند خجالت شووورم و

بودند دچار تشوونج شووده و با فریادهای بلند و دردآور با بیماری خود دسووت و پنجه نرم می 

 کردند و تا زمان بازگشت مستمراً این درد و رنج را تحمل می کردند. 
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 ایثار برای ایثارگران

شوودت درگیری ها در مناطق جنگی در عملیات خیبر تعداد  در ایام آغازین اسووارت به دلیل

بسیار زیادی از رزمندگان با بدنی مجروح و زخم های شدید به چنگال مزدوران بعثی گرفتار 

آمده بودند به گونه ای که بیش از سوویصوود تن از اسوورا در اردوگاه یکهزار و پانصوود نفری به 

رفته تا قطع عضو و شکستگی دست و پا اشکال مختلع مجروحیت داشتند از تیر و ترکش گ

ها دو آسایشگاه را فقط مخصوص آنان  این تعداد مجروح باعث شده بود تا عراقی .و سر و ...

ها دچار شکستگی های شدید بویژه از ناحیه  البته مجروحینی که بسیاری از آن ،قرار دهند

سلب کرده بود امکان تحرک را از آن این و ندپا بود شابه مابقی  .ها  هم تقریباً در وضعیتی م

آن و این وضعیت موجب شده بود که برای هر کدام از این آسایشگاه ها ده نفر از بچه ها را 

سرا تعیین کرد شنداز بین مابقی ا و  و کارهای آنان را انجام دهند ند تا در بین مجروحین با

پانسمان و یا گرفتن ، کمک برای درمان و کمک حال آن ها باشند. از قبیل نظافت آسایشگاه

ستن رخت های آن ش شپزخانه و  شان از دیگر ملزومات  ها و غذا از آ این مجروحان که خود

شده بودند. ضا انجام این کارها عاجز  سیار چیزی که در این ف شت و ایثار  ب زیبا بود اوج گذ

پر از عشووق  ، با دلیتحمل سووختی ها و شووکنجه های مزدوراناین ده نفر بود که در عین 

صفی  سبتن شتیاق زایدالو به خدمت به مجروحین و جانبازان می پرداختند و با اخالص و ا

سیاری از بچه ها سالمتی خود را  صبح و شب به کار در این آسایشگاه ها مشغول بودند و ب

 اجرشان با خداوند.  .مدیون زحمات این بچه ها می دانند

 

 درد و سرمای شدید 

ها در حق اسووورای  هایی بود که عراقی ، اذیتو خاطرات آزار دهنده ترین حوادث یکی از

تحت  تا ندها را به بیمارسوووتان نمی برد مجروح اعمال می کردند به گونه ای که نه تنها آن

های این عزیزان از کتک  علیرغم مشوواهده جراحت در بدن بلکه گیرند،مداوای اصووولی قرار 

یاری از بچه چه بسا به علت جراحت بس .هم ابا و شرم نمی کردند آن ها زدن و ضرب و شتم

شماری ها از ناحیه ی پا سر ست مزدوران در هنگام آمار و  سرعت عمل و فرار از د ، امکان 

شت ضربات بی شد بچه ها  سر نبود و همین امر موجب می  شیلنگ را تحمل می ری از کابل و 

شتند حتی ابتدایی ترین امکاً ضمن کنند. سرای مجروح قراردا انات زندگی و در محیطی که ا

 .مداوا هم به ندرت یافت می شد
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ش صل عراق  ستان ها که در منطقه مو صاً در زم صو سرما و برودت هوا هم باال بودمخ ، دت 

ها بسیاری  شب و ناکافی بود. یا نبود یا بسیار محدود و کم وجود داشت ،امکانات گرمایشی

 که حدود ده دقیقه طول می از بچه ها از سوورما به خود می پیچیدند و حتی در هنگام آمار

ها پنجره های آسایشگاهی باز می شد و پنکه ی  الزام آن با ها و به دستور عراقی کشید باید

سقفی نیز روشن می شد چرا که مبادا بوی ناشی از عفونت جراحت، مشام مزدوران بعثی را 

 یچندپبخود که مجروحین و زخمی های اسارت از شدت سرما ساعت ها به  بیازارد و لو این

 . کنندو با درد و رنج دست و پنجه نرم 

 

 لریتپالتوی هی

ها این بود که در سرمای شدید منطقه شمال عراق که اردوگاه  کرامات عراقی معدود یکی از

سرای ایرانی در آن سرمای  های متعدد ا سرا لباس گرم  اینجا بود، برای جبران  منطقه به ا

از  نبودبه هر کسی هم که نرسید مهم  و دادند ه هر نفر یکیببودند که دادند! پالتوهایی بلند

! پالتوهای بلندی که به بچه ها داده بودند مثل پالتوهایی بود که می گرفتند باید بقیه قرض

سربازان و نظامیان در جنگ جهانی دوم در لشگر آلمان به تن داشتند و به قول یکی از بچه 

 .لری معروف شووده بودت، به پالتوی هیطر همین تشووابهر بود و به خالتها همانند پالتوی هی

شبیه کت  سمت پائین پالتو با تیز ریش زنی بریده و پالتو  سرا ق البته بنا به نیاز و با ابتکار ا

. سارتی مورد استفاده قرار می گرفتهای دیگر ا می شد و قسمت بریده شده جهت کاربری

ها را  زمین سیمانی سرد آسایشگاه کمتر آن مثالً برای پیر مردها زیرانداز درست می شد تا

های خانگی و اسوووارتی برای اسوووتفاده در داخل  یا تهیه ی جوراب ها و کفش .اذیت کند

می توانستند  آسایشگاه که پاها کمتر سرما زده شود و یی بزند و با حداقل امکانات اردوگاهی

 . کنندود و رنج آور فراهم برای اسرا در آن فضاهای محد بیشترین امکانات رفاهی ممکن را

 

 کفش طبی اسارتی 

سان را به ابتکار وا می دارد از آنجایی که ، نمونه های بارز این ابتکارات از قدیم گفتند نیاز، ان

شکال مختلع مشاهده کرد و باتوجه به حضور بیش از یکهزار  سارت به ا را می توان در ایام ا

شهرها و مناطق مختلع صد نفر از  شور و پان سنین متفاوت در اردوگاه ک شاهد با  ، هر روز 
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آن محیط  مخصوصگونه که گفته شد البته آن ابتکارات همان .طرح و ابتکاری جدید بودیم

 نظر برسد. مضحک و خنده دار به شرایط عادیها بود و شاید امروز در 

دم سوواختن کفش های پاشوونه دار برای بچه هایی بود که به خاطر عیکی از این ابتکارات  

ها در جنگ چندین سانتی متر  ، پای شکسته شده آنها ها توسط عراقی معالجه اصولی آن

شده سخت می کردبرای آن ها و راه رفتن را  بود کوتاه  صمیم  این بود که .خیلی  بچه ها ت

ستهلک را به هم دوخته و در اندازه ای  ستیکی کهنه و م شنه دمپایی پال گرفتند چندین پا

تا با اذیت کمتری تردد  نددوختمی ، تهیه و به دمپایی آن برادر مجروحکه فرد نیاز داشووت 

؟! نوع اسووارتی تحویل آن برادر می شوودکند و به این ترتیب یک کفش کامالً طبی البته از 

البته در سایزهای مختلع از حیث ارتفاع پاشنه کفش و دمپایی چون نوع شکستگی و کوتاه 

 شدن پای اسرای مجروح یکسان نبود. 

 

 نفت کوپنی 

صادر کننده نفت در جهان بود که منابع زیرزمینی و نفت آن  صلی  عراق یکی از کشورهای ا

در خاورمیانه و جهان زبان زد اسووت. اما همین کشووور با حاکمی مسووتبد همچون صوودام از 

این موارد می توان به جیره بندی  جمله  از می کرد.تامین امکانات اولیه برای اسرا هم دریز 

سیار کم و محدودو  شاره کرد نفت سهمیه ب سرا در اردوگاه ها ا از جمله در اردوگاه . برای ا

های عالءالدین هر آسایشگاه  موصل که در شمال عراق و محیطی بسیار سرد بود برای چرال

تجاوز نمی کرد سووهمیه نفت مشووخصووی را در نظر گرفته بودند و هم  که از دو یا سووه عدد 

سرباز عراقی می دادند  که ظرفی که جالب این شگاه را با نظارت دقیق  سای در آن نفت هر آ

ها مبنای  فلزی بود که دسووتگیره های آن با پرچ به بدنه متصوول شووده بود و عراقی یسووطل

ر بدلیل اگ .تعیین سووهمیه را برای هر سووطل محل پرچ شوودن دسووتگیره ها قرار داده بودند

شیر تانکر ستن  سطتاخیر در ب شتری به  سرباز عراقی با یک ، نفت بی سریعاً  ل می ریخت 

ضافه ریخته شده را برمی داشت و از سهمیه کم می کرد  قوطی که در دست داشت مقدار ا

سد تا چرال تحویلیکه مبادا نفت بی سرا بر سرا شتری به ا شن مانده و ا شتری رو ، مقدار بی

، موجب ددو قوطی که اضووافه ریخته شووده بو بیشووتر گرم شوووند! شوواید هم با همین یکی

شد صاد عراق با آن همه چاه های نفتی  ست اقت شان دیگر! شک حقد و کینه  ی ازاین هم ن

 . می شدندبیشتر اسرا  باعث رنجش محیط، شدید سرمای در مزدوران بعثی بود که
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 زیرپوش ی از جنسپرده تئاتر

سارتی نیاز به ابزار و امکاناتی بود که تهی ضی از برنامه های ا ها در آن  ه آنبرای برگزاری بع

شاید شبیه یک رویا بود اما  مواجه می شد. ها های بسیار توسط عراقی محیط با محدودیت

 .نیز مثال زدنی است ه ریزی بچه ها برای جبران این خألبرنام

سارت عالوه بر تامین اقالم مورد نیاز برای گریم چهره   از جمله برای اجرای برنامه تئاتر در ا

می  ایش های مورد نظر بود،مختلع برای نقش های متفاوتی که در نم ها و یا تدارک لباس

شاگ تهیه توان به ساییپرده ی مقابل تما شاره کرد که ک سئول تامین پرده تئاتر  ران ا که م

 بودند از بچه های اردوگاه طلب کمک و همکاری داشتند و از آنان می خواستند که زیرپوش

ها و  ها هم با شکافتن زیرپوش به این گروه داده تا آن های کهنه و غیر قابل استفاده خود را

و  کنند، پرده هایی را با متراژهای مختلع آماده های برش خورده به هم وصل کردن قسمت

 تئاتررا مناسب اجرای جا اجرا می شد فضا  ها به قسمتی که تئاتر در آن با آویزان کردن آن

کشیدن  ل پرده نمایش و تئاتر بودند اقدام بهدر هنگام اجرای نمایش افرادی که مسئو کنند.

که خود به نوبه خود صحنه ای مزحک و خنده دار ایجاد  می کردند پرده زیبا و تماشایی آن

البته رعایت بحث نگهبانی امری مهم بود  .اسرا به مشاهده تئاتر می پرداختند بعد و می کرد

یز ملزوماتی که باید مخفی می و پس از مراسووم ن شووودها جلوگیری  که از مزاحمت عراقی

 شد جمع آوری و در جای مناسب استتار می شد.  

 

 خنزیر ال خُضَیَّر ؟

بودند دارای معانی خاصوی برای آنان بود و  یکه عرب اسوم های سوربازان عراقی به دلیل این

شده بود تا بچه هااین م ضوع بهانه ای  سی پیدا و شبیه آن را در فار سم های معادل و یا  ، ا

شان ک ستفاده می کردند. رده و در بین خود شابه ا سم م سم از آن ا ضی مواقع ا البته در بع

ها نداشت و آن را توهین می دانستند و اگر  هایی که ما می گفتیم معنی خوبی برای عراقی

 می کردند! پذیرایی کتک مفصلی با، گوینده را می شنیدند از زبان کسی

و هیکلی که داشت و  ولی به جهت شکل« ضیَّر خ»  ام یکی از این سربازان فردی بود به ن 

می  به معنی خوک« خِنزیر» یش گذاشووتند و به او، بچه ها نام دیگری روتشووابه اسوومی او

سم در پیش بچه ها گفتند. صدا زدن وی همین ا تا اینکه  .به کار می رفت درهنگام دیدن و 
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مجبور شوود که نام همین  اقیعربه یکی از سوورباز ،یکی از بچه ها که حواسووش نبود روزی

او  نامنام این سوورباز را بداند گفت که  ،بنا به موضوووعیمی خواسووت  سوورباز را بیاورد و مثالً

این کلمه را گفتن همان و کتک خوردن آن اسیر همان و سرباز بعثی این بنده خدا  ؟خنزیر 

 ! خنزیر خضیر ال! خنزیر ال را می زد و ضمن فحاشی می گفت ا خضیر

 

 شاربابو

سربازها که در صطالحیکی از  شت و به ا سربازان بود قدی جه گروهبانی هم دا شد دیگر  ، ار

»   بلند و سبیل هایی پر پشت داشت و در بین بچه ها به خاطر همین سبیل معروف بود به

بچه ها موقع نام بردن از این فرد  .«پدر سبیل! » که معنی فارسی آن می شود « ابو شارب 

 .می گفتندا ابوشارب آمد یا ابو شارب رفتدر بین خود 

شگاه مورد ر یکی از روزها که موقع آمار بود، د  سای سیدن به آ یکی از بچه ها به دلیل دیر ر

، به نزد ارشد سربازان ) ابو آن سرباز ضمن تنبیه توسط .مواخذه سرباز مامور آمار قرار گرفت

! ) یعنی تو گوشی و مشت و لگد ... یفیزیکشارب ( فرستاده شد و او نیز پس از چند تذکر 

شگاه پرسید  چرابرگشتی ؟ جواب  سای سرباز آ شگاه برگردانده و وقتی  سای ( مجدداً او را به آ

سرباز عراقی که تازه فهمیده بود  !داد که ا ابوشارب که در وسط اردوگاه بود به من گفت برو

ست سی ا شارب چه ک سیر از ابو شی می گفت که به تنبی  شروع کرد ،منظور آن ا ه و با فحا

سخر عراقی شما صد بی احترامی به ما را  به جهت تم شتید و ق سم را روی آن گذا ها این ا

سرباز عراقی را این  دارید! و شروع کرد به تهدید کردن و توهین کردن که دیگر نشنوم اسم

 !ماند، ابوشارب تا آخر اسارت ابو شارب طوری بگوئید. اما زهی خیال باطل

 

 قشماری پتوی

ضابطه ی جهانی و بین المللی را رعایت نکرده و خود را هم ملزم  عراقی ها که هیچ قانون و 

 به اجرای آن نمی دانسوتند از تامین امکانات اولیه زندگی هم برای اسورا امتناع می کردند و 

سارت را با حداقل امکانات می گذراندند لیه را  اگر بعثی ها برخی لوازم او .بچه ها زندگی در ا

سید و به برخی هم ضاً به تعدادی می ر سرا نبود و بع محروم از هم می دادند به تعداد همه ا

یه میماندند و کمبود را  این خأل ، لذا اسووورا با روحیه تعاون و همکاری با هم امکانات اول

 .جبران می کردند
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شت و معلو  صی ندا سهمیه خا سهمیه یکی از این امکانات پتو بود که  یک نفر چند م نبود 

ست شت و بچه ها را با پتو ه سر اردوگاه که به خاطر تکه کالمی که دا ، در یکی از روزها اف

شمار » کلمه  سخره (« قِ اعالم کرد عراقی ها پتوی  ،خطاب قرار می داد ) ظاهراً به معنی م

شگاه  این کار  سای شگاه به آ سای شد آ سرا گرفته و پتوی نو می دهند و قرار  را کهنه را از ا

، و به نزد او و سوووربازانش می رفتندبرای تعویض پت ییک یاما وقتی بچه ها یک .انجام دهند

به برخی از افراد که خوشووش می آمد پتو وها بسووتگی به میل و رغبت او داشووت. تعویض پت

می داد و برخی دیگر را با توهین و لفظ ) قِشمار رُح( یعنی ) مسخره برو( به سربازان ارجاع 

لذا در آن روز سوهیمه پتوی قشوماری برای خیلی ها خیری  .ا حسوابی تنبیه کنندمی داد ت

به بهانه تعویض پتو کتک هم خورده و متحمل توهین افسر قشمار نیز می  ،که نداشت هیچ

 شدند. 

 

 بفرمائید صبحانه 

سرا چه بود و در  صبحانه ا ست که  شد این ا سوال با شاید برای برخی از مردم  از نکاتی که 

ها سووهمیه و جیره  ها چه چیزی می خوردند؟  پاسووی این اسووت که عراقی این سووال طول

ر آشووپزخانه ی بندی مشووخص و بسوویار محدودی را برای هر اسوویر تدارک دیده و در اختیا

 .تعدادی از اسرا که آشپزی بلد بودند زحمت تهیه غذا را می کشیدنداردوگاه می گذاشتند. 

بود و آن چیزی نبود جز مقداری برنج و عدس که اسم آن را یکی از این موارد تهیه صبحانه 

له » بچه ها   .هم می گفتند« شوووربا » البته برخی هم به آن آش یا گذاشووته بودند.« شووُ

شت که  9یا  8سهمیه هر گروه  شپزخانه بود و هر گروهی یک ظرف غذا دا نفره یک مالقه آ

فردی هر شووخص هم تقریباً معلوم بچه ها همه با هم درون آن غذا می خوردند و سووهمیه 

خواسوووت صوووبحانه خود را بعداً بخورد، به بچه های می  اگر یک نفر احیاناًیعنی اگر .بود

سووهم آن  شووته وها به مقدار یک لیوان کوچک از آش را کنار گذا ، آنگروهش می سووپرد

باً فقط این مقدار نبود تقریغذا  مشخص می شد و مدیون وی هم نمی شدند! البته  ،شخص

همین و همین  و صبحانه بود.یک نان ساندویچی کوچک و یک لیوان چای جوشیده هم جز

شت!  سان بود و چاق و الغر هم ندا سیار کم برای همه یک صبحانه ب ست که این  ناگفته پیدا

شاید  ساندویچی خمیر به « ُشله » قاشق(  8یا  7یک لیوان کوچک ) به همراه یک تکه نان 

 وشیده. همراه یک لیوان چای ج
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 کمک پالتویی

ستان باعث  سرما و زم صل  صل به حدی بود که در ف شهر مو شمال عراق و  سرمای هوا در 

اذیت و آزار بسیاری از اسرا می شد و این زمانی شدیدتر می شد که مزدوران بعثی از دادن 

ش صد و  .هم خودداری می کردند یامکانات الزم گرمای شگاه یک سای به طور مثال برای یک آ

محدود و به قول سووه و بعضوواً چهار عدد چرال عالءالدین می دادند با سووهمیه نفت  ،ه نفرهد

سیار آزار دهنده بود ،، و به خاطر همین محدودیت امکاناتبچه ها نفت کوپنی بویژه  .سرما ب

در شب ها که هوا خنک تر می شد مخصوصاً نزدیک درب ورودی آسایشگاه که محل تردد 

شکاف ها و روز شتبود و  همین دلیل بود که بچه هایی که نزدیک  . بهنه های زیادی هم دا

اما نکته جالب  .درب جا داشووتند و می خوابیدند سوورمای زیادتری را باید تحمل می کردند

سبت  شتند و ن شگاه جا دا سای شان این بود که بچه هایی که در انتهای آ به دیگر بچه ها جای

که کسی متوجه نشود پالتوی سرباز سهمیه خود  ، در نیمه های شب به گونه ایگرمتر بود

سرمای کمتری تحمل کنند و هنگام  را بر روی بچه های جلوی درب می انداختند تا آن ها 

شاید ده  تا پالتوی بچه ها روی آنها افتاده تا  شاهده می کردند که  صبح افراد جلوی درب م

 بود آن هم در آن محیط.ود گذشتگی این خود نوعی ایثار و از خ .کمتر سرما بخورند

 

 سرها پائین!

ها خیلی روی آن اصوورار داشووتند تحقیر و سووبک کردن بچه ها و لگد  از کارهایی که عراقی

، شیوه های مختلفی را اعمال می انسانیت اسرا بود و به همین خاطرمال کردن حس غرور و 

صبح  کهر روزانه بود یکی از این موارد به هنگام آما تا به این هدف زشت خود برسند. کردند

اول وقت یک بار ، ظهر قبل از ناهار هم یک مرتبه و یک بار هم عصووور موقع فرسوووتادن به 

اعالم کرده بودند که اسرا باید روی پا نشسته و حتماً سرها  اتفاق می افتاد وداخل آسایشگاه 

م سوواعت ادامه این حالت بعضوواً بیسووت دقیقه تا نی .را به پائین بگیرند و زمین را نگاه کنند

داشووت و اجازه نمی دادند که اسوورا به طرف باال نگاه کنند واگر یکی از بچه ها مقداری سوور 

خود را باال می آورد فوراً مزدور عراقی با کابل یا شوویلنگ به سوور او زده و به قول خودش به 

سی می گفت ا  شت« سرا پائین « » َسرا پایین » زبان فار سالها ادامه دا حتی  .و این روش 

سر سربازها و یا اف ستادن در مقابل  صحبت و ای سرها پائین بود  های عراقیدر هنگام  باید 



 

 57 

برای عراقی ها مهم نبود که در وقت گرفتن آمار کسووی سوورگیجه می گرفت یا چشوومش 

 ، سرها باید پائین می بود . بود می رفت و یا پیر مرد و مریض سیاهی

 

 شهید حنیفه 

پیر مرد با صفای  .سال می شد 70ود که شاید عمر شریفش باالی حنیفه اسم یکی از اسرا ب

آذری زبان که به خاطر عشق به کشور و اسالم و امام علیرغم کهولت سن به جنگ آمده بود 

حنیفه در خاطراتش از سربازی  .و در عملیات خیبر به دست مزدوران بعثی گرفتار شده بود

شرایط سخ شاه صحبت می کرد و  شاهی را نقل می در دوران رضا  ستم  ت دوران حکومت 

 .کرد

شاهده این پیر مرد با   شاید همه ی بچه های اردوگاه از حنیفه دارند م یکی از خاطراتی که 

روحیه ی باال بود که یک پتو را کنار حیاط اردوگاه می انداخت و به فراگیری نوشوووتن و 

ی زیادی برای یادگیری ، انگیزه می شوود و علیرغم سوون باالمشووغول  الفبا فویادگیری حر

داشوت که این صوحنه باعث تحریک بچه ها برای فراگیری درس و قرآن و زبان خارجی می 

این شد که در برنامه تبادل اسرای مجروح  ،البته سرنوشت این حبیب بن مظاهر اسارت .شد

، عراقی  عراق با وساطت صلیب سرو انجام ش کبار بین ایران ویو سالمند که هر چند وقت 

قل کرد به اردوگاه دیگری منت ما  یات ها این عزیز را از اردوگاه  لت توقع عمل به ع ند ولی 

 ، او را در اردوگاه جدید نگه داشوووته و از اعزام او به ایران ممانعت بعمل آوردند تا اینتبادل

شمندش در جنگ را گرفت  شجاعت و حضور ارز شیر مرد آذری مزد  که چند وقت بعد این 

شرب سارت  شیدو در ا شهادت را نو ستانرفتار سبکخاطراتی زیبا از .ت  شرت با دو را  و معا

مناسووب  شوواید با مراقبت و رسوویدگیاما خاطر نشووان کنم که  .به جا گذاشووت بقیهبرای 

 باشددر قید حیات  ،سالیان سال  مریض و ناخوش احوال می توانستاین پیر مرد  پزشکان،

مداوای او کوتاهی کردند تا به شوووهادت  درده و ها این کار را نکر ولی عراقی کندو زندگی 

 . و یادش گرامی باشد روحش شاد .رسید
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 ها  تهاجم فرهنگی عراقی

  مشاهده بودند، سربازان و مزدوران بعثی که از باال بودن روحیه ی معنوی اسرا به تنگ آمده

ادگی بچه ها می کردند که هر چه فشار و شکنجه و آزار آنان بیشتر می شد مقاومت و ایست

شد شدیدتر می  شکنجه های مزدوران را تحمل کرده و  .هم  سرای کربال،  سی از ا سرا با تأ ا

ها را به تغییر  همچون زینب کبری )س( صوووبر پیشوووه می کردند و این مقاومت ها عراقی

چرا که  .بعضووی وقت ها مهربان می شوودند البته آن هم مقطعی و گذرا .روش وا می داشووت

این شیوه را بی ا ر می دیدند مجدداً به همان شیوه های خشن و وحشیانه پس از مدتی که 

 روی 

  .می آوردند

 ،صوودیاین بود که با اجبار تعداد سوو« فرهنگی » های به اصووطالح خودشووان  یکی از روش

و یک دسووتگاه ویدئو می آوردند و با  می کردندچهارصوود نفر را در یک آسووایشووگاه جمع 

ه در زمان رژیم منحوس پهلوی سوواخته شووده و ترویج دهنده گذاشووتن یک فیلم طاغوتی ک

سرای رزمنده را به قول خودشان به راه بیاورند!  ،ابتذال و بی دینی بود ستند ا بچه و می خوا

شته و تحت تأ یر قرار بگیرند و  ها ها مثالً با دیدن این فیلم راه امام )ره( و شهدا را کنار گذا

ه در اسووارت به ک ،ه جواب زیبایی شووهید عباداله نوروزیها شوووند! اما چ همسوووی با عراقی

سید شده  شهادت ر سرباز عراقی که علت مخالفت بچه ها با دیدن این فیلم ها را جویا  به 

اغوتی ، فیلم ضد اخالقی و انحرافات رژیم طاگر مردم ایران و این بچه ها» او گفتا  .داد ،بود

ستند شاه را می خوا شته و  سالمی ، انقالب نمی کرگذ شهید تقدیم انقالب ا دند و هزاران 

 ها.  و این پاسی جوابی دندان شکن بود به این شیوه ضد فرهنگی عراقی« خود نمی کردند 

 

 بچه کوچولوهای بغداد!

سفری که عراقی سرای ایرانی را به زیارت کربال و نجع ببرند پس از  در  صمیم گرفتند ا ها ت

، در راه آهن بغداد مجدداً تعدادی اتوبوس ل به بغدادطار جهت انتقال از موصسوار شدن بر ق

سیار و تعد سکورت و محافظین ب شین پلیبا ا سلح و ما سرباز م کاروان و  آوردند ساد زیادی 

  .اسرا را به طرف کربال حرکت دادند

ها اعالم  عراقی ،شووهر بغداد رسوویده بودیم به صووبح بود 7حدوداً سوواعت  نکته جالب اینکه

شاهداتوبوس ها را کنار بزنید کردند که پرده شرفت های عراق در  تا  صنعت و پی در زمینه 
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شید سازی با شرفت،  ! شهر چند آپارتمان بلند در و چند تا پُل هوایی منظور از این همه پی

برای بچه ها این بود که کودکان محصل عراقی در حال رفتن به  دیگر بود! نکته جالببغداد 

وقتی  . اسرارا به پشت در حال حرکت بودند هایشان پشتی و کیع کوله ندطرف مدرسه بود

غداد را دیدند خیلی تعجب کردند و جثه بچه ها را خیلی کوچک تر از  بچه کوچولوهای ب

سباب بازی دختر  سک ا صور می کردند و فکر می کردند که این بچه ها که از عرو معمول ت

ستند چه طوری  ستی چرا بچه های می توانند راه برو بچه ها کمی بزرگتر ه ستی را ند و را

از آنجا که اسووورا در  اما بچه ها زیاد کوچک نبودند بلکه! هسوووتندعراقی ها اینقدر کوچولو 

سربازان عظیم الجثه عراقی با هیکل و  محوطه اردوگاه فقط همدیگر را می دیدند شتر با  وبی

قد و قواره طبیعی متوجه شوودند بابا این بچه ها  ،ظاهری بزرگ و کریه سووروکله زده بودند

که عادت به دیدن این اندازه از آدم ها را  خود را دارند اما چشووم های اسوورا چند سووالی بود

بچه کوچولو ندیده بود و هر چی دیده بود سوورباز عراقی بود و کابل و شوویلنگ و  و نداشووته

 دیوار اردوگاه! و طبیعی بود که بچه ها را خیلی کوچک تصور کنند!

 

 شیعیان عراق مهر کربال هدیه

ا ر آن را قبولی نماز  مهمتریندر روایات نمازخواندن با تربت کربال بسوویار سووفارش شووده و

نماز خواندن با تربت کربال یکی از خواسته ها و آرزوهای بچه ها بود و در سفری  ته اند.دانس

)ع( بچه  ها تعدادی از اسرا را به کربال بردند به هنگام رسیدن به حرم امام حسین که عراقی

ها نماز خواندن در حرم امام حسوووین )ع( آن هم با تربت کربال را غنیمت شووومردند و در 

صمیم گرفتند  سپس ت شتند چندین رکعت نماز خواندند و  صت کوتاهی که در اختیار دا فر

یاورندمهرهای موجود در حرم را برای خ که  ، امّا به خاطر اینود برداشوووته و به اردوگاه ب

میل و  در مقابلها خودداری کردند و مهرها وقع حرم اسووت از برداشووتن آناحتمال دادند 

ستادند عالقه خود شرعی  وتابع ای شد این بود  اما آنشدند.احکام  سرا  چه باعث خوشحالی ا

که خادمین حرم که از عالقه بچه ها به تربت کربال باخبر شووده بودند اعالم کردند وقتی که 

شدند که قرار سرای ایرانی مردم کربال مطلع  ست مزدوران بعثی کاروان ا را برای زیارت به  ا

، اقدام به خریدن مهر کربال کرده و عمداً این مهرها را در گوشوووه و کنار حرم کربال بیاورند

ند و با توضوویحات خدامّ با خود ببر تبرکتا اسوورای ایرانی آنها را بردارند و بعنوان  ندگذاشووت

شد آن تربت ها نه تنه حرم  شخص  شیعه عراقی که م سط مردم  ست بلکه تو ا وقع حرم نی
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شده بود تا سرا آورده  شتند برای ا ست دا صدامیان قلباً ایرانی ها را دو ستم   علیرغم ظلم و 

 شود.  شانبرداشته و  واب خواندن نماز با تربت کربال نصیب را ها آن اسرا

 

 نخ تابی اسارتی 

سوونگ،  از قبیل  ها و ابزار مختلفیبرای درسووت کردن دانه ی تسووبیح ضوومن اینکه شوویوه 

سته خرما شد ، گِله شت.  ،بکار گرفته می  شیوه خود را دا سبیح هم  ست کردن نی ت امّا در

سوراوبرای رفع این نیاز سوراو  سارتی  سهمیه ا ستفاده ، معموالً وقتی جوراب   و غیر قابل ا

شد سیدمی  ساقه  .، تازه نوبت کاربری جدید جوراب می ر ی جوراب را در این طور بود که 

، یکی نی کِشی و پالستیکی و دیگری و دو نوع نی را از آن می شکافتندیک قوطی قرار داده 

نی معمولی که برای تهیه نی تسبیح قسمت کشباف و پالستیکی آن بیشتر به کار می آمد و 

شده به سوراو  شده یا کتانی  شنه دمپایی پاره  سی از تکه پا  با دوکی که بچه ها برای نی ری

سیم خا شده از  سیم خاردار کَنده  ست کرده بودندهمراه یک تکه  ، اول ردارهای اردوگاه در

یک الیه نی حدوداً ده متری را تاب داده و سپس در مرحله بعد این ده متر را به دو پنج متر 

صع می سیم می کردند تا ن شده تق ، مجدداً از نیمه شد و بعد از تابیدن این پنج متر تابیده 

فته تا نی ریسیده شده به دو نی دو و نیم متری تقسیم شود و در مرحله ی آخر نیز ی نی گر

شد شد و تاب آخر انجام می گرفت هاین دو و نیم متر نی تابیده  صع می  نهایتاً از آن نی  .ن

دانه   نی را در درون می شد. یک الی ده متری حدوداً یک نی تابیده شده هشت الیه درست

ه و یک تسبیح زیبا با نی پالستیکی چند الیه آماده می گردید تا وسیله های تسبیح قرار داد

 ای خوب و زیبا برای ذکر گفتن مهیا شده باشد.  
 

 مهتابی باالی سر 

سیری  شاید کمتر ا سیاری از بچه ها رو می داد و  یکی از اتفاقاتی که خیلی وقت ها برای ب

ن خواب ایران و حضور در بین خانواده و دید ،باشد که این صحنه برایش اتفاق نیفتاده باشد

ت شخیلی ها خواب می دیدند که به ایران رفته و اقوام به مناسبت بازگ  .اقوام و آشنایان بود

. وقتی تازه سووورمسوووت از آزادی و لذت از دیدار مراسووومی گرفته و پذیرایی می کنند وی

خبری از کتک عراقی ها و با خود می اندیشید که اسارت تمام شد و دیگر  آشنایان می شد

به ناگاه صدای سوت سرباز عراقی و یا بانگ برپای دوستان  نیست، وآمار و بشین و پاشو و ... 
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صدا به او یادآور  شد و این  شگاهی بلند می  سای تازه ،تیره روزی های داخل زندان بودهم آ

دوسووتان و  نه در ایران هسووت و نه خبری از ه وخواب بود ههر چه در خواب دید می فهمید

 خانواده و اقوام! 

س سید نمی خوا شخص خوابیده می ر صدا به گوش  سارت وقتی  ت باور کند که هنوز در ا

، بخاطر همین چشوومهایش را به آرامی باز می کرد تا مبادا مهتابی آسووایشووگاه را که اسووت

ض شم ها را باز می کرد و می دید که ف شن بود ببیند! اما چاره ای نبود چ سرش رو ا باالی 

شگاه و وقت هم وقت آمار و  سای سر هم مهتابی آ ست و مهتابی باالی  شگاه ا سای ضای آ ف

 آمادگی برای کتک خوردن و ادامه مشکالت اسارت!

 

 کاردستی های اسارتی 

های مختلفی را می توان ذکر کرد از تی که هنر بچه های اسووارت بود مثال از کارهای دسوو

و المنت برق تا جا نمازهای زیبایی که با ابزار تسووبیح و کیسووه خواب اسووارتی و وایت برد 

) لباس عربی   بطور نمونه یک قطعه دشداشه .مستهلک و غیر قابل استفاده درست می شد

سرا( سهمیه ا شیدن  را بلند  شته  ،بودنکه کهنه و دیگر قابل پو سپس چندین ر بُرش زده و 

آن نی های رنگی به شکلی نی رنگی از حوله های دستی سهمیه ای کشیده می شد و بعد از 

زیبا در کناره های پارچه برش خورده دوخته می شد و بعد هم کناره های پارچه ریش ریش 

شکل زیبایی  شده و لبه های پارچه نیز به  شکافته  شه  شدا شده ی د شده و نی های بافته 

همین کار برای یک یا دو قطعه ی کوچکتر هم درسوووت می شووود و در وسوووط  .درمی آمد

ی خرما به همراه رست شده قرار می گرفت و با یک تسبیح ساخته شده از هسته سجاده د

که به شکل خوبی تهیه و صیقل داده شده بود کنار هم قرار می گرفت و  یک عدد مهر گِلی

شد.  شی از قرآن را حفظ می کردند داده می  سانی که بخ بعنوان یک هدیه و یا جایزه به ک

 ود. البته کار دستی های دیگری هم ب
 

 

 شربت نذری

از خدا و دین بود و با زور سوور نیزه  بی خبرت عراق در دسووت بعثیان علیرغم اینکه حاکمیّ

مانع عزاداری مردم شووویعه عراق شوووده و جنگی ناجوانمردانه را بین دو ملت ایران و عراق 
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ضاً  ،بودندتحمیل کرده  سربازان عراقی بع شانه هایی ولی در بین  ز می از باورهای دینی برون

از جمله اینکه در یکی از روزهای دهه محرم که بچه ها قصد داشتند برای امام حسین  .کرد

سووربازان عراقی با ترددهای مکرر خود مانع برگزاری مجلس عزا شوودند  ،)ع( عزاداری کنند

بود و می دانست که شیعه است.این  عراقی را شناسایی کرده انسرباز از یکی از بچه ها یک

با لطایع  .یران و ایرانی احترام می گذاشووت و در آن سوواعت نگهبان اردوگاه بودبه ا سوورباز

ظرافتی به او فهماند که بچه ها قصووود عزاداری دارند و رفت و آمد  به هر بهانه و الحیل و

عزای آن حضووورت اجازه )ع( و گر امکان دارد به خاطر امام حسووویننگهبان مزاحم اسوووت ا

ست این کار را انجام  نکته قابل تأمل عزاداری بدهد. ضر ا سرباز اعالم کرد حا این بود که آن 

ست شکر در شربتی که بچه ها با آب و  شرط اینکه از  می کردند و بعنوان نذری به  دهد به 

نذر و تبّرک شوووربت عزای امام عزاداران می دادند فقط یک لیوان به او هم بدهند تا بعنوان 

سته عمق باورهای پنهان مردم عراق را نشان می البته این شرط و خوا، حسین)ع( را بنوشد

داد که از ترس رژیم بعثی جرأت نمایان شوودن نداشووت و بچه ها توانسووتند آن روز عزاداری 

 .وسرباز عراقی نیز شربت نذری امام حسین را نوشید خوبی انجام دهند

 

 صدای امام )ره( در اسارت 

در  که تحقق آن باور کردنی نبود. بود شوونیدن صوودای امام)ره( در محیط اسووارت یک رویا

ها اگر یک کالم آن حضرت  اسارت مگر می شود که صدای امام را شنید در جایی که عراقی

سی از امام )ره( را در  سالی از ایران می دیدند نامه را پاره می کردند و یا عک را در نامه ی ار

صووودای امام را ، بردنددیوار منزل عکس ارسوووالی از ایران می دیدند عکس را از بین می 

شنیدن واقعاً از محاالت بود اما در یکی از شب ها که عراقی ها از رادیو بغداد )بخش فارسی( 

سئولین ایرانی را « ضد و نقیض»ه نام در برنامه ای ب ضات گفتار م شان تناق که به قول خود

سان سرا گلچین کرده و از رادیو عراق پخش می کردند تا به زعم خود موجب آگاهی ر ی به ا

سخنان امام )ره(  !شده و آنان را از واقعیات ایران باخبر کنند شه هایی از  اقدام به پخش گو

سکو شان کرد که به ناگاه  صدای ای شگاه را فرا گرفت.با  سای را  همه یکدیگر تی عجیب کل آ

عراقی ها  ها بشنوند. صحبت امام )ره( را پس از سال بتوانند که کردندمی  به سکوت دعوت

با این کار نه تنها به اهداف شوم خود نرسیدند بلکه اسرا با شنیدن صدای دلنشین امام )ره( 
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روحیه ای باال بدست آوردند و آن شب را یکی از شب های به یاد ماندنی ایام اسارت خود به 

 حساب می آورند. 

 

 تلویزیون سوریه 

شد مبنی بر این شگاه که د در یکی از روزها خبری در اردوگاه پخش  سای شب در یکی از آ ی

، یکی از کانال های تلویزیون با دست کاری کانال تلویزیون عراقها یکی از بچه هاموفق شده 

ته و بخش هایی از اخبار ایران و پیروزی های جنگ ایران بر عراقی ها را  سووووریه را گرف

شنود.  شگاه هم اخبار را دیده اند نام این برادر حبیب وووو عب سای ود که به زبان ب .بچه های آ

 .عربی هم مسولّط و اهل خوزسوتان و بعدها بعنوان مترجم اردوگاه هم انجام وظیفه می کرد

خبر فوق الذکر دهان به دهان در اردوگاه پیچید و پس از مدتی توسط برخی عناصر سست 

کاالی  یا حمل  چاقی از مرز  قا به دالیل مختلع از جمله عبور  که  نده  و بی اراده غیر رزم

شت ،از ایران به عراق قاچاق سرار حضور دا و بعضاً به جاسوسی هم  نددستگیر و در اردوگاه ا

شغول بودند س را خبر تغییر کانال تلویزیون ،م ضمن فرا سربازان بع اندند.به عراقی ها ر ثی 

او را به شووودت تنبیه کرده و برای مدتی هم به زندان انفرادی انداخته و در خوان آن برادر، 

( قرار می دادند تا دیگر هوس گرفتن شووبکه خارجی رد تفقد )کتک و شووکنجهزندان هم مو

ها روحیه بچه ها   به سرش نزند. البته شنیدن اخبار پخش شده از تلویزیون سوریه تا مدت

 را باال برده بود. 

 

 انتخاب رهبری 

مواجه ایام بیماری حضرت امام )ره( دوران بسیار سختی بود که اسرا در محیط اسارت با آن 

بودند و دشمنان بعثی هم با نیش و کنایه این نگرانی را بیشتر می کردند و در بین اسرا این 

شت که آیا امام )ره( سالمتی خود را باز می یابند و چه حوادث و عواقبی در  نگرانی وجود دا

ه انتظار ایران است ؟ روز به روز این وضعیت تشدید می شد و با وخامت حال امام )ره( دلهر

در دل همه بود و اینکه این انقالب صاحب  ی مشترکالبته باور .و اضطراب بیشتر می گشت

اما به هر حال این نگرانی هم  ،اصوولی خود را دارد و آن وجود نازنین امام زمان )عج( اسووت

خبر  .در آن، روزنامه عراقی به اردوگاه آورده شووداشووت. تا اینکه در یکی از روزها کهوجود د

سیار بزرگیارتحال ام شوک ب شده بود و خبر رحلت امام )ره(   .بود برای بچه ها ام )ره( درج 
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وقت خبر  ها خبری را خواندند که باور نمی کردند و آرزو داشوووتند که ای کاش هیچ آن

در  اینکه پس از خبر چه حال و وضووعیتی. شوونوندندرگذشووت رحلت امام )ره( را نخوانده یا 

ز این ا آنچه که  آرامش نسووبی بر این درد فرال نهاد و بخشووی ا، بماند اماردوگاه بوجود آمد

 خامنه ای از سوووی خبرگان ، خبر انتخاب حضوورت آیت اهللضووایعه ی عظما را تسووکین داد

شین امام )ره( و ولی فقیه زمان بوده رهبری ب شناخت خوبی  از آنجائی .عنوان جان سرا  که ا

ه ادامه راه امام )ره( قسووم خوردند و به از معظم له داشووتند ضوومن بیعت قلبی با ایشووان ب

 عزاداری برای فقدان امام پرداختند. 

 

 ورزش صبحگاهی

ورزش که یک ضرورت برای سالمتی هر کسی می باشد در محیط اسارت ضرورت بیشتری 

عراقی ها هرگونه تحرک را خالف اهداف خود می دیدند و به هیچ وجه اجازه  و.پیدا می کرد

ها فقط با ورزش  بعد از مدت .تحرکات آموزشوووی ورزشوووی را نمی دادندورزش روزانه و یا 

والیبال ، پینگ پنگ و فوتبال موافقت کردند اما یک فضوووای محدود اردوگاهی که نهایتًا 

در حالی که در  .بیسوووت نفر یا حداکثر پنجاه نفر را در چند رشوووته فوق مشوووغول می کرد

تند لذا بچه ها بر آن شووودند که ورزش اردوگاه حداقل یکهزار و پانصووود نفر حضوووور داشووو

صووبحگاهی را با قرار دادن نگهبان و مراقبت از تردد سووربازان در محیط محدود آسووایشووگاه 

صبح سط عراقی ها  انجام دهند و  صبح بچه ها بعد از برپا دادن تو جهت آمادگی برای آمار 

جوان  با نشوواط و  از پیر و اعم ، از فرصووت نیم سوواعته نهایت اسووتفاده را کرده و همگیها

می پرداختند  ورزشویشوادابی خاصوی می دویدند و چند دقیقه ای هم به نرمش و حرکات 

مخصوصاً وقتی می دیدند که پیر اسرا   .بچه ها دست می داد که با این کار روحیه خوبی به 

ضی بچه  شارکت می کردند بع سر زندگی و تحرک باال در این برنامه م شگاه با  سای مردان آ

ضور پیر مردها خجالت های  شیدند و در کنار آن تنبل هم با ح . ها ورزش می کردند می ک

 ، کار شروع می شد. ل و دوباره پس از رفع مزاحمتکار تعطی ندمی آمد هاالبته اگر سرباز

 

 دردسر آمارگیری 

ستمر عراقی ها در طول  شگی و م سرا از برنامه های همی شمارش تعداد ا آمارگیری روزانه و 

سار سه و برای مدتی حتی چهار مرتبهت بود روزا سربازان ی  شده تا  صع  سرا باید به  ، ا
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عراقی آنها را شمارش کرده و آمار می گرفتند تا مبادا کسی بتواند از دیوارهای بتونی شصت 

 .سانتی اردوگاه و حفاظ های زیاد و پوشش های امنیتی و میدان مین فرار کند

ی شد که سربازان بعثی در شمارش هم دچار اشتباه شده و این روال زمانی بیشتر دردساز م

شگاه را یکصد و نه و یا یکصد و یازده نفر می شمردند سای  .مثالً تعداد یکصد و ده نفر یک آ

ضور در  سب اتفاق یک نفر هم به دلیل بیماری امکان ح سر وقتی بود که بر ح اوج این درد

شگ سای شته و مجبور بود در آ در چنین حالتی اذیت عراقی ها  .اه بماندصع آمارگیری را ندا

ش ضر  شده و حتی آن فرد بیمار را مجبور می کردند که در صع آمار حا ود. بعضی شدیدتر 

می گفتند بیاید و در خارج صوووع ولی در کنار دیگر  ،می کردند ارفاق وقت ها هم اگر کمی

شیند ولی برای این سرا بن شود حق ندار ا شتباه ن ستریکه آمار ا ش د در ب د! وای به یدراز بک

  شد! روزی که یک افسر سخت گیر هم مسئول  بت آمار کل آسایشگاه ها می

 

 راه قدس از کربال می گذرد

وقتی که عراقی ها در روزهای اول اسارت در بصره اسرا را کتک می زدند و سعی می کردند 

کرده و نسبت به با فشار روحی و شکنجه جسمی ، آنها را از عقاید و باورهای خود منصرف 

سرال یکی از پیرمردهای بزرگواری بنام حاج عباداله نوروزی  امام )ره( و نظام بدبین کنند به 

رفتند و با توهین و بی احترامی به این شیر مرد که با سن باالی شصت سال به جبهه آمده 

سیدند بود و دوشا دوش رزمندگان جبهه اسالم می جنگید ، از او علت حضور در جبهه را پر

و در حالیکه با اصرار سعی داشتند تا به وی القاء کنند به خاطر پول به جبهه آمده است ، با 

عکس العمل این عزیز مواجه شدند که با شهامت و شجاعت قابل ستایشی از علت حضورش 

در جبهه سووخن گفت و پیروی از امام )ره( و دفاع از کشووور اسووالمی را دلیل حضووورش در 

ت و گفت که ما برای آزادی قدس به جبهه آمده و در حال جنگ با شوووما جبهه بیان داشووو

ست می گویی چرا با عراق می جنگید و  سید اگر را سرباز پر ستیم ، و وقتی که  عراقی ها ه

عراق چه ربطی به قدس دارد ؟ با زبان و کالمی مقتدرانه گفت ا امام گفته راه قدس از کربال 

ما بخواهیم برای  به می گذرد و اگر  عد  ید اول کربال را آزاد کنیم ب با آزادی قدس بجنگیم 

سرال قدس برویم این سخن آن چنان سرباز عراقی را متحیر کرد که با شرمندگی سر خود 

را به پائین انداخت و معرکه ی مناظره را ترک کرد الزه به ذکر اسوووت حاج عباداله نوروزی 

 چند سال بعد در اسارت به شهادت رسید. 
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 استخباراتی خواهر 

یکی از افرادی که اردوگاه حضور داشت ، شخصی به نام )ح ووو و ووو پ ( از اسرای کرد زبان 

بود که وقتی از نحوه ی اسووارتش سوووال می شوود می گفت که رزمنده نبوده و از کردهایی 

اسووت که خانواده اش از عراق توسووط رژیم بعثی اخراج و در ایران زندگی می کرده اند ولی 

ست که در بغداد زندگی می کند ، و این فرد یکی از خ واهرانش درجه دار ارتش عراق بوده ا

می داشت که باتوجه به نگرانی خانواده خود وضعیت دخترشان تصمیم می گیرند که   اظهار

او را که به زبان کردی و عربی تسوولط داشووت به عراق فرسووتاده تا به بغداد رفته و از وضووع 

برای والدینش خبر ببرد اما به محض اینکه پس از تمامی  خواهرش اطالع کسوووب کرده و

سی ها به منزل خواهرش می رود ، او  شیب ها و گذر از گلوگاه ها و بازر شکالت و فراز و ن م

به بهانه ی اینکه برود غذا و ... تهیه کند از منزل خارج و دقایقی بعد با ماموران بعثی به 

ان اطالعاتی رژیم صوودام می دهد و آنان نیز ضوومن منزل آمده و برادر خود را تحویل مامور

دستگیری آقای ) ح و و و پ ( او را به اردوگاه اسرای ایرانی آورده بودند و وقتی از خواهرش 

علت این کار را جویا شده بود او اظهار داشته که به دلیل ترس از حکومت صدام و پیشگیری 

درش را تحویل ماموران اسووتخباراتی ) از اعدام خود و همسوور و فرزندانش مجبور شووده برا

 سال برادرش در اسارت بود.  6اطالعاتی ( صدام بدهد و بدین ترتیب بیش از 

 

 

 خمسه خمسه 

« خمسه خمسه » یکی از کلماتی که اسرا بسیار آن را شنیده و با آن آشنا هستند کلمه ی 

ت به هنگام شوومارش اسووت به معنی پنج نفر پنج نفر و منظور و مورد کاربری آن در اسووار

تعداد اسوورا و باصووطالح آمارگیری روزانه بود که عراقیها انجام می دادند که مبادا اسوورا از 

سرا در ردیع  ضمن کتک زدن و اذیت اعالم می کردند که ا شند؟! آنها  اردوگاه فرار کرده با

ید و های پنج نفر پنج نفر نشووسووته و پشووت سوور هم قرار بگیرند تا اینکه سوورباز عراقی بیا

سرباز عراقی داد می زد ا که  یعنی پنج نفر پنج نفر « یا اله خمس خمس » شمارش کند ، 

شمارش  شروع می کرد به  سپس  شینید و  خمس ، عشر ، خمسه  عشر و ... تا به عدد « بن
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شتر (  صد و پانزده ) کمتر یا بی صد و ده و یا یک شگاه که معموالً یک سای سرای هر آ موجود ا

س از اعمال روزانه که معطلی حدود نیم سوواعته برای آمار و تنبیه و ... بود بودند برسووند و پ

سرباز عراقی دستور بلند شدن صع اول را می داد که بطرف آسایشگاه حرکت کرده و داخل 

آسایشگاه بروند و تا سوت آزاد باش که توسط عراقیها به صدا درآید تا آمار بعدی که مجددًا 

 د و شمارش می شدند. باید خمسه خمسه می نشستن

 

 اِنهاض ، اِجلیِس 

سارت چندین  شین . کلمه ای که در طول ا شو ، بن انهاض ، اِجلس یعنی ا برپا ، برجا ، بلند 

بار در هر روز شنیده می شد و سربازان عراقی که قصد گرفتن آمار را داشتند پس از به صع 

سرا از این کلمه ا صفوف ا ستفاده می کردند ، البته تعداد کردن بچه ها و برای منظم کردن 

بلند شدن و نشستن بستگی به سرباز عراقی داشت و میزان مردم آزاری و قصد اذیت او و به 

سربازان بدون مالحظه ی اینکه  سیاری از  ضافه می کرد ، ب هر بهانه ای تعداد برپا دادن را ا

افرادی که قطع پا بوده در صع آسایشگاه افراد مختلفی هستند از پیر مرد و مریض گرفته تا 

سرباز برپا می داد باید همه  سالت اقدام به این کار می کردند و وقتی  و یا مریض و دارای ک

ست بار این  ضاً تا بی شاید ده بار و بع ضی وقت ها  شستند و بع شدند و می ن اجباراً بلند می 

شستی شدید یا دیر ن سرباز به بهانه ی اینکه دیر بلند  شت و  د این کار را تکرار اذیت ادامه دا

ست ،  ش شد و یا می ن می کرد و گاهی اوقات اگر یک مریض یا پیر مردی با تاخیر بلند می 

سوورباز عراقی آن فرد را بیرون می آورد و شووروع می کرد به فحاشووی و کتک زدن آن فرد و 

 این روال در طول اسارت و به اشکال مختلع ادامه داشت.

 

 مجلس ختم زلزله زدگان رودبار

زلزله رودبار که منجر به کشووته شوودن هزاران نفر از عزیزان آن شووهرها و مناطق منجیل و 

رودبار و ... شووده بود باعث نگرانی اسوورا بویژه عزیزانی شوود که از آن مناطق به جبهه آمده 

ستان ابراز همدردی می کردند و یکی از  سرای اردوگاه با آن دو شکال مختلع ا بودند لذا به ا

رای تسووکین آالم و رنجهای بچه هایی که بوسوویله نامه و صوولیب سوورو متوجه از برنامه ها ب

شتگان  سم ختم و مجلس عزا برای درگذ شده بودند ، برگزاری مرا ست دادن عزیزان خود  د

سم ، یکی از روزها  سربازان عراقی و پیشنهاد اجازه برای برگزاری مرا زلزله بود و با اطالع به 
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چه های اردوگاه هم خبر داده شوود و آنها به تدریج به گونه ای برای این کار مشووخص و به ب

که ازدحام نشود به آسایشگاه مورد نظر آمده و به قرائت فاتحه می پرداختند و پس از اینکه 

قاری آیاتی از قرآن را تالوت کرد یکی از عزیزان هم دقایقی سخنرانی کرد ) البته با مراقبت 

شوند ( و م سم خوبی برای که عراقی ها متوجه ن شد و به این ترتیب مرا قداری هم مداحی 

 شادی روح آن عزیزان و درگذشتگان برگزار گردید ، روحشان شاد. 

 

 کریم یخچالی

عراقی ها به دلیل و بهانه های مختلع اسوورا را به زندان انفرادی می انداختند و از رسوویدن  

ینکه اسووورای دیگر نتوانند به فرد به آنان ممانعت بعمل می آوردند و برای ا امکاناتغذا و

حتی بین  .برسوووانند مراقبت های ویژه ای بعمل می آوردند خوراکیزندانی غذا و خرما و 

سوووربازان رقابتی بوجود آمده بود تا به قول خودشوووان بتوانند مچ بچه ها را بگیرند و آمار 

 .زندانی ها را باال ببرند و این کار را دلیل زرنگی خود می دانستند

سعی می کردند با مراقبت و  شتر این کار را خنثی کنند. از طرف مقابل هم بچه ها   دقت بی

«  کریم شوویره ای»دلیل الغری زیاد و شووکل ظاهرش به  در یکی از روزها سووربازی که به

صندوق بزرگی که محل نگهداری  شود به داخل  سی متوجه او ن معروف بود در زمانی که ک

شپزخانه  سهمیه آ شت رفته و به قول خود کمین گوشت منجمد  بود و نزدیک زندان قرار دا

ها را  کرده بود که اسووورا متوجه نشووووند و در هنگام کمک رسوووانی به زندانی بتواند مچ آن

اما غافل از اینکه بچه ها متوجه شووده بودند و به شووکلی که او متوجه نشووود به روی  .بگیرد

صندوق شیره ای را در آن  صندوق رفته و کریم  چند پس از . محبوس و زندانی کردند درب 

داد و فریاد کریم بلند شوود ولی بچه ها اول کمک رسووانی کردند و بعد به شووکلی که  لحظه

ها را شناسایی کند فرار کرده و به آسایشگاه های خود رفتند و بعد کریم بی  کریم نتواند آن

و از آن به بعد  ترک کرد آرام محل را سر و صدا بیرون آمد تا کسی به خرابکاری او پی نبرد

بود، محل برای آشوپزخانه  ن یخچال و محل قرار دادن گوشوت یی زدهآن صوندوق که بعنوا

کریم » می گفتند « کریم شیره ای » از آن به بعد بچه ها به  که شد، ایاختفاء کریم شیره 

 «یخچالی! 
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 ریش تراشی اجباری 

رد نبود و مزدوران بعث به هر وسیله ای اذیت و آزار عراقی ها منحصر به یک شکل و یک مو

که ممکن بود نسووبت به اذیت بچه ها اقدام می کردند از آمارگیری و بی خواب کردن اسوورا 

شیوه هامکانات. گرفته تا محدودیت غذا و شتیکی از این  سارت هم ادامه دا ، ا که در طول ا

شیدن ریش خود بود سرا به ترا سرا .اجبار کردن ا از پیر و جوان و حتی  درطول هفته همه ا

نوجوانانی که تازه در حال ریش درآوردن بودند باید با تیز صووورت خود را می تراشوویدند و 

را چک می کردند تا مبادا  همه نفر بهروزهای شوونبه صووبح و دوشوونبه سووربازان عراقی نفر 

ده کسی از دست عراقی ها در رفته و ریش نزده باشد! حتی اگر پیر مردی صورت خود را نز

بود باید ضوومن شوونیدن توهین های سوورباز بعثی و در حضووور آن مزدور ریش خود را می 

و دو روز  ندشوود متقاعدعراقی ها پس از اصوورار اسوورا  تغییر کردوالبته وضووعیت  .تراشووید

در حالی که در اوایل اسارت موعد مشخصی نداشت  .مشخصی را برای این کار تعیین کردند

کرد ریش کسی بلند است باید آن اسیر در حضور سرباز ریش و هر وقت سرباز احساس می 

شید سرباز نثار او می  .خود را می ترا شی و لگد که  سیلی و تو گو البته پس از تحمل چند 

 کرد!

 

 

 تفتیش یا مردم آزاری 

بوس ، محکتک زدن، وصووول کردن برق به بدن، قطع آب اردوگاه، کم کردن جیره غذایی

شگاه و . سای شی از آزار و اذیت این ..کردن در داخل آ سرای  ها بخ های عراقی ها بر علیه ا

، تفتیش آسایشگاه احمت ها و شکنجه های جسمی و روحییکی دیگر از این مز .ایرانی بود

عراقی ها هر چند وقت یک بار و بعضووواً شووواید در یک هفته چند بار به تفتیش  .ها بود

شگاه ها می پرداختند سای صورت که پس از .آ شماری روزانه  به این  سر گرفتن آمار و انجام 

ایل ممنوعه مثالً از تعدادی از سووربازان به داخل آسووایشووگاه آمده و به بهانه پیدا کردن وسوو

، عکس امام )ره( و ... شروع می کردند به تفتیش همه وسایل اسرا و به قبیل ا مداد، خودکار

ها برای اذیت  آن له کرده اند.ها انگار مغول ها حم گونه ای کار می کردند که به قول بچه

اسوورا همه چیز را به هم ریخته و مخلوط می کردند به طور مثال لباس های بچه ها را روی 

هم جمع کرده به شووکل یک تپه کوچک درمی آوردند تا بعداً افراد یکی یکی بیایند و لباس 
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یختند تا قابل خود را پیدا کنند و یا شوووکر و نمک و تاید را با هم مخلوط و روی هم می ر

افتن اسووتفاده نباشوود و وسووایل افراد را به گوشووه و کنار پرتاب می کردند تا بچه ها برای ی

مثل نماز و  تا به قول خودشووان اسوورا را از انجام امور دینی وسووایل خود به زحمت بیفتند و

 .اما زهی خیال باطل .دعا و ... باز دارند

 

 صدا خفه کن 

مختلع توسط عراقی ها اعمال می شد تا به هر میزان که شده تهاجم فرهنگی به شیوه های 

سارت تا یرگذاری کرده و بتوانند روح معنویت حاکم برای  سبت به عقاید پاک بچه ها در ا ن

شگاه ها را کم کرده  سای شاناردوگاه و آ سرای ایرانی نه تنها و از بین ببرند تا به زغم خود ، ا

های مخالع حکومت اسووالمی و امام )ره(  به انسووانمدافع نظام اسووالمی خود نباشووند بلکه 

 .تبدیل شوند

ه های منحرف زمان رژیم ، پخش ترانه های خوانندکی از شووویوه ها ترویج فرهنگ طاغوتی

حتی در محیط اردوگاه بلندگوهایی نصوووب کرده بودند که در طی روز نوارهای پهلوی بود. 

مختلع نسووبت به این روند ادامه  در فواصوول و موسوویقی آن خوانندگان را پخش می کردند

اما بچه های اردوگاه در ابتکاری جالب هر چند وقت یک بار با مراقبت و نگهبانی  .می دادند

، سووویم های مربوط به بلندگوهای مزاحم را از محل ن از اینکه عراقی ها متوجه نشووووندداد

می کردند تا  هایی که براحتی پیدا نشوووود قطع کرده و صووودای بلندگو را اصوووطالحاً خفه

البته بعد از مدتی نیروهای تاسویسواتی عراقی علت  .آسوایش نسوبی در اردوگاه حاکم شوود

ها ادامه  قطعی را بررسووی و محل آن را پیدا و مجدداً وصوول می کردند و این رویه تا مدت

 داشت و تالش برای خفه کردن صدای خوانندگان فاسد مستمراً صورت می گرفت.  

 

 سفره وحدت

عراقی ها بر این بود که به هر شوووکل ممکن بچه ها را به جان هم انداخته و با ایجاد تالش 

که  اختالف بین آن ند و احسووواس می کردند  نان جلوگیری کن ها از همدلی و همراهی آ

لذا در این راستا  .وحدت اسرا مانع رسیدن دشمن به اهداف شوم و ضد انسانی خود می شود

سعیکردند اما در مق یزیاد تالش شناخته بودند   ابل بچه ها هم که این ترفند عراقی ها را 

شوند  شده نه تنها مانع بروز اختالف قومی و قبیله ای  سیله ای که  شتند تا به هر و می دا
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سارت را  شند و با همدلی بتوانند دوران ا شکال مختلع عامل وحدت را تقویت ببخ بلکه به ا

 .سپری کنند

سبتی وگاه این بود که هر هفته و یا هر چند وقت یک بار به میکی از این برنامه ها در ارد  نا

شد که این وعده غذا به هنگام غذا خوردن گروهی سفره ها را کنار هم انداخته و اعالم می   ،

شکل  سته و  جمعیرا افراد در گروه های خود نرفته و به  ش در کنار افراد گروه های دیگر ن

پذیرایی بودند سووعی می کردند در نحوه توزیع غذا و حتی دوسووتانی که در کار  .غذا بخورند

نام « سووفره وحدت » در شووکل پذیرایی نیز تغییر ایجاد کنند تا این سووفره و وعده غذا که 

داشووت به یاد ماندنی تر شووود و به همین میزان هم که شووده ارتباط همدلی در بین اسوورا 

 تقویت شده و از بروز تفرقه و جدایی جلوگیری شود.

 

 م در بصره تیمّ

چرا که برای انجام  ،انجام فرائض در روزهای اول اسووارت مشووکالت خاص خودش را داشووت

های زیادی از سووووی عراقی ها  واجباتی مثل نماز در زندان و محیط اسوووارت با محدودیت

های دینی  که اصل حضور بچه ها در جبهه به خاطر دفاع از ارزش مواجه بود ولی از آنجائی

ها به هر شووکلی که می شوود جهت  ، آناصووول اولیه دینداری اسووت وماز جزبود و اقامه ن

ها بر  حتی در شوورایطی که آب برای وضووو وجود نداشووت آن .خواندن نماز تالش می کردند

شت های همدیگر که خاکی بود اقدام به تیمّم می کردند  روی لباس ست ها بر پ و با زدن د

می شوودند بطور نشووسووته نماز ز اوقات مجبور ، تیمّم می کردند و حتی بسوویاری انفر دیگر

که عراقی ها که  البته پیدا کردن قبله هم داسوووتان خودش را داشوووت و جالب این بخوانند.

سلمانی بودند صحنه ها تعجب می کردند و حتی تیمّم کردن بچه ها  ،مدعی م از دیدن این 

ایتان پاک باشوود را به تمسووخر می گرفتند و اظهار می داشووتند نماز برای چیسووت ؟ دل ه

 ، مهم این است که دلت پاک باشد!! نماز مال قدیمی هاستکافی است

 

 سیم برق در خودکار 

در بعضی وقت  های مختلع اسارت به مقدارو تعداد یکسان نبود. داشتن قلم و دفتر در سال

ها داشوووتن یک خودکار یا مداد جرم بزرگی محسووووب می شووود که زندان انفرادی حداقل 
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در بعضوووی اوقات هم امکان تهیه و خرید دفتر و قلم فراهم می شووود و علم  .ودمجازاتش ب

 .واج پیدا می کردنیز رعربی  اندوزی و یادگیری زبان انگلیسی و

مام شوووده خود را   چه ها لوله خودکارهای ت در یکی از مقاطعی که خودکار ممنوع بود ب

سرو بودند تا خودکا صلیب  شته و منتظر آمدن  سند. ر بیاوردنگهدا چون  و بتوانند نامه بنوی

ها  هر موقع صلیب می آمد تعداد مشخصی خودکار تحویل اردوگاه می داد و دو روز بعد آن

را دوباره تحویل می گرفت اما غافل از اینکه بچه ها مقداری از سوویم برق را به طور مخفیانه 

به جای لوله  ده بودند وه مغز داخل خودکار برش زاز پریز محوطه اردوگاه درآورده و به انداز

شتند تا  صلیب می گذا شدظاهر خودکار ازخودکارهای  شخص نبا سی   چیزی م متوجه و ک

سپس خودکارهای  ست!  شده ا شکی رنگ عوض  سیم برق م شوند که لوله های خودکار با  ن

صوولیب را تحویلش می دادند و به این صووورت تا مدت ها در اردوگاه خودکار موجود بود و 

که دوباره صووولیب بیاید و  علمی و فرهنگی خودشوووان را انجام می دادند تا اینبچه ها کار 

 مشکل تهیه جوهر و لوله خودکار حل شود!

 

 حانوت یا فروشگاه 

ها را بفروشوود و به خاطر  برای تهیه برخی از مایحتاج ایام اسووارت نیاز به مکانی بود که آن

نیاز بچه ها را از بیرون اردوگاه تهیه  همین عراقی ها مکانی را مشووخص کردند تا اقالم مورد

از جمله چیزهایی که در اردوگاه مشووتری داشووت نی و  .و در بین بچه ها به فروش برسوواند

سوزن بود و شکر البته شکر در کیسه های پنجاه کیلویی بود که معموالً وقتی تهیه می شد 

لیوانی  بین متقاضوویان هر کسووی به مقداری که نیاز داشووت پولش را می داد و با پیمانه ی 

 توزیع می شد. 

شک  شیر خ سید و حتی در زمانی  ( ) نیدودر مقطعی دفتر و قلم و مداد هم به فروش می ر

جهت تهیه ماسووت برای افراد مریض که امکان خوردن غذای اردوگاه را نداشووتند را هم می 

میردندان و بچه ها حتی مجبور بودند قاشووق غذاخوری و لیوان آب و مسووواک و خ .آوردند

عنوان سهمیه در اختیار اسرا می گذاشتند ه ها ب دیگر مایحتاج اولیه را که معموالً باید عراقی

به لطع را خریداری کنند و همین طور بعضاً سیگار برای افراد سیگاری نیز تهیه می شد که 

دیگر  صوورف تعمین ، سوویگار را ترک کرده و پول سوویگار را خدا و همت بسوویاری از آنان

 نیازهای خود می کردند. 



 

 73 

 

 

 کوی طالب 

شهد شهر مقدس م ست کوی طالب نام محله ای در یکی از مناطق  اما این نام خاطره ای  .ا

سربازان و افسران عراقی  که بودموضوع از این قرار در ذهن برخی از اسرا بجای گذاشت. نیز

سووایی کنند و از انواع خیلی تالش داشووتند تا فرماندهان سووپاه و بویژه افراد روحانی راشوونا

از شکنجه و تنبیه جسمی گرفته تا اغفال برخی افراد سست  .ترفندها هم استفاده می کردند

عنصووری که به دلیل عبور غیر مجاز از مرز عراق و ایران دسووتگیر و به اردوگاه اسوورا منتقل 

هدی مشوو یاز جمله یکی از آنان که از اسوویر .ها خبرچینی می کردند شووده و برای عراقی

شوونیده بود که او در منطقه کوی طالب سووکونت دارد و آن فرد با شوونیدن نام کوی طالب 

فکر کرده بود که حتماً این مکان به روحانیون اختصووواص دارد و این شوووخص یک روحانی 

اما غافل از اینکه  خواهند داد،  او خوبی به ها بفهمند دستمزد صاحب نام است و اگر عراقی

، دی جهت مشخص شدن وضعیتشها و احضار آن فرد مشه خبر به عراقیبعد از اعالم این 

به محض مشاهده آن پیر مرد خراسانی  بعثی ها به جهالت خبرچینی خود پی برده و ضمن 

نادانی اش توهین و خاطر این  به  عث تحقیر او  با ند و  یل نمی گرفت ، وی را نیز دیگر تحو

 انزوای بیشتر آن خبرچین در بین اسرا شد. 

 

 یرزا محمد م

میرزا محمد نامی آشنا برای خیلی از اسرای اردوگاه ما بود فرد مشهدی و عزیزی که علیرغم 

سارت بعثی ها گرفتار آمده بود سبتاً کم خود و حضور در جبهه به ا اما سخت کوشی  .سن ن

زا میر ده بود.شوو از کار خالصووانه برای اسوورااو و تالش غیر قابل باور این برادر عزیز الگویی 

می ، آرام و قرار نداشووت به هر شووکلی که تا زمان خوابمحمد از صووبح که بیدار می شوود 

سرا بود. ست در خدمت دیگر ا صافاً علیرغم این توان ضعیع و نحیع الجثه بود و  ان سیار  که ب

شگاه به کمک پیر  سای شت اما در آ شتر ندا سی چهل کیلو بی شاید  ستان  به قول یکی از دو

ضاً لباس های آن مردها می آمد و حتی ست و در اوقات آزاد باش هم به  بع ش ها را هم می 

 هها با شکر و جوشاند آشپزخانه اردوگاه می رفت و به آسایشگاه ها نوبت می داد و برای آن

پولکی و شویرین های  ،قند درسوت می کرد! در ظرف های فلزی اسوارتی در آسوایشوگاه ها
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خمیرهای نان ها با مهارتی خاص به قول اسووارتی درسووت می کرد و حتی با نان خشووک و 

سارتی هم درست می کرد به هر حال یادش بخیر که درس خدمت گذاری و  .بچه ها رولت ا

 خستگی ناپذیری را به بچه ها یاد داد.

  

 استقبال اولیه 

وقتی در بغداد مورد بازجویی قرار داشووتیم و آموزش اولیه کتک خوردن را می دیدیم! یکی 

ه فارسوووی هم بلد بود و به راحتی صوووحبت می کرد به دلداری بچه ها آمد و از مزدوران ک

ستید سیر نی شما در عراق ا شید  صدام  .گفتا نگران نبا ستید! پرزیدنت  شما مهمان عراق ه

 سووخن افسوور راحسووین تاکید کرده که با اسوورای ایرانی مثل مهمان رفتار کنیم! البته این 

شیب های که  به طور عملی و عینی لمس کردیمزمانی  صره و بغداد پس از فراز و ن ، ما را ب

که مسووئول  ،به موصوول آوردند و در بدو ورود با اصووابت ضووربه چوب دسووتی جناب سووروان

اردوگاه بود بر روی سوور اسوورا به داخل اردوگاه هدایت شوودیم و اسووتقبال اولیه را مشوواهده 

و و با فاصووله و ضووربدری چه اسووتقبالی! سووربازان با کابل و شوویلنگ بصووورت راهرو  کردیم 

رد شووویم سووپس چشوومتان روز بد نبیند، چه مهمان نوازی شوودیم. در منتظر بودند تا ما وا

می خوردیم و سوووپس همه ی ما را به حیاط و  طول مسووویر حداقل هفت، هشوووت تا کابل

و حسووابی  شووروع کردند محوطه اردوگاه برده و دسووته جمعی به شووکنجه و زدن بچه ها

سته  پذیرایی کردند و صدام از ما خوا صحبت مزدور بعثی در بغداد به یادمان آمد که گفتا 

 از شما درست پذیرایی کنیم! 

 

 فیلم مونتاژ اسیر کُشی

سط عراقی ضاً عجیبی تو ضعیع کردن  شیوه های بع سرا و  ستن مقاومت ا شک ها به منظور 

سرا به عدم دفاع از ایران و  شتن ا سالمی به باورهای اعتقادی آنان و همچنین وادا حکومت ا

از جمله یکی از  .یکی از شگردهای آنان نمایش فیلم هایی علیه ایران بود .کار گرفته می شد

که همه ی اسوورا در  روزها ناگهان صوودای سوووت سوورباز عراقی به صوودا درآمد به معنی این

شوند سوتمحوطه بزرگ اردوگاه جمع  شنیدن  شه و کنار. پس از  خود را به  ،، بچه ها از گو

ها همه را در حالت نشسته نگهداشتند  نجا رسانده و پس از چند بار برپا و برجا دادن عراقیآ
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د و شروع به نمایش و بعد از فاصله کوتاهی یک دستگاه تلویزیون و یک دستگاه ویدئو آوردن

 کردند . فیلم

سینمای ایتالیا مفیل  ساخته ی  شدی مستند  سرای عراقی ،به مربوط می  شکنجه ا صطالح  ا

می  که هر فرد غیر متخصص هم آن را متوجه  و ناشیانه وسط ایران! در صحنه ای نمایشیت

، دست یک اسیر عراقی با بسته شدن به یک خودروی نظامی ایرانی قطع می شد و آخر شد

هم اسیر شکنجه شده توسط رزمندگان کشته می شد! این صحنه سازی به قدری مصنوعی 

سربازان عراقی هم می خن شدبود که  شان نمی  اذعان کردند که  بعدها برخی .دیدند و باور

 بود. و غیرواقعی بوده است این فیلم خیلی مصنوعی

 

 آب نبات عیدی 
سال سارت در عید یکی از  سرباز عراقی متوجه  ،های ا سوت  صدای  شنیدن  بچه ها پس از 

تاده که در حضور افسر مسئول اردوگاه شدند و از همدیگر سوال می کردند که چه اتفاقی اف

نماینده  باید ؟ پس از لحظاتی اعالم شد کهبه شکل غیر منتظره افسر آمده است این وقت و

شگاه ها که آن سای سئولین آ سرا به همراه م سرا بودند به نزد ا ایرانی ا سر ها هم نماینده ا ف

 های اولیه ، افسر ارشد اردوگاه سخنرانی کرد و پس از صحبتپس از حضور مسئولین .بروند

به تبریک سووال جدید پرداخت! و با فریب کاری اعالم کرد به همین مناسووبت برای اسوورا 

 .رود و عیدی جناب سووروان را بیاوردعیدی آورده ام و بعد به یکی از سووربازها دسووتور داد ب

پس از دقایقی سرباز عراقی با یک پالستیک آب نبات وارد شد و افسر عراقی با افتخار نحوه 

ا را بیان کرد و گفت این عیدی بطور درست تقسیم شود تا به همه اسرا ی توزیع شکالت ه

نبود حال چگونه باید که تعداد آب نبات ها حتی به تعداد اسوورا هم  نکته جالب این !برسوود

شاید هر دو سه نفر یک شکالت از عیدی افسر اردوگاه نصیبشان می  .، بماندتقسیم می شد

 ند!شد تا شیرینی عید را هم خورده باش

 

 واکسن زدن جمعی

بود و شاید چیزی که عراقی  وضعیت بهداشت در اسارت واقعاً غیر قابل تصور و باور نکردنی

شگاه ها و محل زندگی بچه ها بودها بر سای سرا و وضعیت آ شان مهم نبود سالمتی ا فقط  .ای

 باعث شهادت کسی می شد و صلیبیر بهداشتی بودن فضای آسایشگاه بعضی وقت ها که غ
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عراقی ها هم اقداماتی را  ،به شووکل موردی بر انجام برخی اصووالحات تاکید می کرد سوورو

تزریق که در یکی از روزها تصمیم گرفتند تا واکسن خاصی را  از جمله این .انجام می دادند

شگاه کنند سای سرا به محل درمانگاه اردوگاه آمده و آ شگاه اعالم کردند که ا سای سن  به آ واک

که برای این کار یک سرنگ بزرگ آوردند و با همان شروع کردند به واکسن  ینجالب ا .بزنند

زدن افراد و برای عراقی ها این مهم نبود که شوواید اسووتفاده از یک سوورنگ و آمپول باعث 

شود مهم این بود که مثالً عراقی ها  شند سرایت بیماری از فردی به فرد دیگر  وانود کرده با

سرا ک شت ا صلی آن ها این بود که  !اری کرده اندکه در مورد بهدا سرنگ کمتری اما هدف ا

و شاید چند دینار کمتر هزینه شود.از این فرصت اندک نیز استفاده می کردند  شودمصرف 

 به جیب افسر اردوگاه یا نیروهای تحت االمرش برود.  تا ناجوان مردانه پولی

 

 روزه شفای امام )ره(

ضرت امام )ره( ایا شتایام بیماری ح سرا می گذ سختی بود که بر ا سیار  ضد و  .م ب اخبار 

سط روزنامه  ضاع و احوال ایران تو شان و منفی جلوه دادن او سالمتی ای ضعیت  نقیض از و

و نگرانی ها را در طول مدت اسووورا بدترین حالت ها  .های عراقی بر این دغدغه می افزود

چه مشهود  ولی آن .داشتند ، در زمان بستری شدن حضرت امام )ره( در بیمارستاناسارت

بود شوودت بیماری آن حضوورت و ضوورورت توکل به خدا و توسوول به ائمه )ع( برای شووفا و 

چرا که در آن محیط پر مخاطره یکی از چیزهایی که باعث تقویت  .بهبودی امام )ره( بود

شیوه  سالمتی آن بزرگوار بود و به همین خاطر  سخنان امام و اطمینان از  شد  روحیه می 

صلوات و روزه که ه شد از جمله نذر  ای مختلفی برای بهبودی و سالمتی امام )ره( اجرا می 

شان دعا  شفای ای شده بود و بچه ها برای  شتر  شریع امام )ره( در اردوگاه بی در اواخر عمر 

کرده و به ائمه متوسوول می شوودند ولی تقدیر الهی به گونه ای دیگر رقم خورد و حسوورت 

 عزیز بر دل تمام اسرای بازگشته به میهن اسالمی ماند.  دیدار آن امام )ره(

 

 الموت لشیخ علی

شتند و این  سالم و روحانیت و حضرت امام )ره( دا سرا به ا شق و عالقه ای که ا باتوجه به ع

ها  عراقی .حبّ و دوستی بعنوان شاخصه ی شناخت بسیجیان و رزمندگان محسوب می شد

ند لذا تصمیم گرفتند با استفاده از این قشر و بهره گیری هم این نکته را به خوبی می دانست
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 .، بر عقاید اسوورا تا یر منفی بگذارندو ایران خواهی از روحانی نمایان مدعی اسووالم دوسووتی

یکی از این افراد شخصی بود بنام شیی علی تهرانی که سابقه ی شاگردی امام )ره( را داشت 

سوء رفتار و ضدیت با نظام  ر کرده و به صدام و انقالب و امام )ره( از کشور فراولی به خاطر 

وی سووعی می کرد با درول بافی و  ند،وقتی که عراقی ها او را به اردوگاه آوردپناه آورده بود. 

مظلوم نمایی بین اسوورا و طرح ادعای عالقه به ایران و اسووالم بر روحیه بچه ها ا ر تخریبی 

شعار یکی از عزیزان آزاده بهبهانی ب .بگذارد سی به اکاذیب وی  الموت » نام )ع وووو م ( با پا

سرا از این گونه خود  .که این اقدام برادر بزرگوارمانسر داد را «لشیی علی تهرانی  اوج تنفر ا

باختگان را به نمایش گذاشت و به دشمن فهماند که این رفتارها بر روحیه ی مقاوم اسرا نه 

الزم به ذکر است پس  .رهایشان مصمم تر نیز می کندها را در باو تنها تا یری ندارد بلکه آن

 به از این ماجرا ، شووویی علی با فضووواحت اردوگاه را ترک کرد و عراقی ها را در رسووویدن

 اهدافشان ناکام گذاشت. 

 

 یخ در اسارت 

ضمن این سارت  سب و بروز بیماری های مختلع در ا شتی منا  به علت نبودن امکانات بهدا

سرا از این  سانی که دچار که همه ا سال و ک سانی رنج می بردند اما افراد کهن ضعیت غیر ان و

شتر آزار دیده و دچار بیماری سایی ها بی سمی بودند از این نار های مختلفی می  ضعع ج

به گونه ای که در طول اسوووارت تعداد زیادی از اسووورا به خاطر همین کمبودها به  .شووودند

 .شهادت رسیدند

 و کشوواندماری اسووهال بود که چند نفر از عزیزان را به کام مرگ بی ،ها یکی از این بیماری 

همین امر باعث شوود عراقی ها به قول خودشووان عامل بیماری را آب شوورب آلوده اردوگاه 

و یی به اردوگاه آوردند تا اسووورا مثالً با  تشوووخیص دهند و برای اولین بار زحمت کشووویده

شد ستفاده از آب خنک مانع بروز بیماری مذکور  شد آن جلوگیری کنندا  .ه و یا حداقل از ر

البته مقدار یی هم به تعداد بسووویار کم بود به گونه ای که بچه ها مجبور بودند یی ها را در 

البته آوردن یی  .پتو و پالسوووتیک قرار داده تا از آب شووودن زود هنگام آن جلوگیری کنند

د آن هم در کنار آب مقطعی بود ولی حداقل برای چند مدت بچه ها هم آب خنک خوردن

سارت  های خنک شکنجه عراقی ها  ا آب خنک  با این تفاوت که !در زندان های انفرادی و 
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سارتی تا پایان  سارتا شت ولی آب خنک یی فقط برای مدت محدودی در اردوگاه  ا ادامه دا

  !بود

 

 ورزش رزمی

ای این کار حفظ سوووالمتی جسووومانی یکی از اولویت های بچه ها در اسوووارت بود البته بر

شمن علیرغم  .امکانات الزم به هیچ وجه فراهم نبود ست د سارت و در د اما باید در محیط ا

که حتی االمکان  یمکردمی ، برنامه ای تنظیم مبودها و اذیت ها و شوووکنجه هاهمه ی ک

  .سالمتی بچه ها تامین و آمادگی آنان برای هر برنامه ای در اسارت فراهم آید

های حفظ سالمتی و باال بردن آمادگی جسمانی ، ورزش های رزمی مثل ا یکی از این شیوه 

شنا به  .تکواندو ، کاراته و کونگ فو بود ساتید آ ، از عالقه مندان این فنونبه این ترتیب که ا

 بت نام کرده و پس از کالس بندی و در وقت های مجاز و ممکن با حفظ امنیت بچه ها و 

سربازان عراقیقرار دادن نگهبان داخلی جهت  شگیری از مزاحمت  ، طبق جدول تنظیمی پی

به آموزش بچه ها در داخل آسوووایشوووگاه می پرداختند البته مبارزه هم با رعایت وضوووعیت 

شت جسمی همدیگر ساندویچی  .وجود دا کار رزمی با یک لیوان آش صبحانه و دو عدد نان 

شیده واقعاً نوبر سه لیوان چای جو شق برنج و دو  جه ، آن هم اگر عراقی ها متوبودو چند قا

هم سبب آمادگی جسمانی بیشتر بچه ها  شان، کتک هاینمی شدند و اگر هم می فهمیدند

 می شد! 

 

 سیب زیر درختی

شکنجه  سید! و برای جبران اذیت و  ضی وقت ها به اوج خود می ر لطع و کرم عراقی ها بع

شیلنگ های خود در اذهان بچه ها که برای   های خود و به منظور فراموشی رنگ کابل ها و 

در یکی از روزها  .، میوه هم به ما می دادندآنان مورد اسوووتفاده قرار می گرفت کتک زدن

وه هم می آوریم و ، خبر و مژده ای داد مبنی بر این که به زودی برای شووما میافسوور عراقی

بیل نان و ، هنگامی که کامیون حامل مواد غذایی سوووهمیه ی اردوگاه از قبعد از چند روز

سید، گوشت یی زده و ... را آورده بود سر عراقی محقق  از راه ر شارت اف مشاهده کردیم که ب

سیبی سیب هم آورده اند آن هم چه  سیب  !شده و برای ما  به قول یکی از بچه ها از همان 

سوویب زیر  .هایی که به دالیل مختلع از درخت افتاده و در زیر درخت ها ریخته می شووود
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ستفاده در بازار و چه بهتر که آن را با منّت در  درختی که سیار ریز و آفت زده و غیرقابل ا ب

ستانه گرفته و مانور تبلیغاتی هم بدهند سان دو ست ان سرای ایرانی قرار دهند و ژ  .اختیار ا

 حاال تعداد سیب ها چند تا بود و به هر چند نفر یک سیب رسید بماند! 

 

 کاریکاتور امام )ره(

ام )ره( و شدت عالقه اسرا به ایشان در طول ایام اسارت عراقی ها را متحیر کرده عشق به ام

آنان به هر شکلی که بر ایشان امکان داشت سعی می کردند جایگاه امام )ره( را در بین  .بود

شتند با کشیدن  شریات و روزنامه های خودشان هم تالش دا سرا تخریب کنند و حتی در ن ا

 .شان از تا یرگذاری امام حتی بر روی مردم عراق جلوگیری کنندتصویر و کاریکاتور ای

یل اسوووارت در بصوووره بود که یکی از مزدوران بعثی یک نامه ی ازاوا به  های روز عراقی را 

 یکی از بچه هاآورد و با اشوواره به کاریکاتور حضوورت امام )ره( در آن روزنامه از  آسووایشووگاه

ر در ابتدا از پاسی دادن امتناع کرد اما پس از ؟ آن برادپرسید که این عکس چه کسی است

ی شوونیدن این کلمه به حدی آن سوورباز را عصووبان .آن مزدور گفتا امام خمینی )ره( اصوورار

تکرار این نام  !ره آن برادر گفتا بله امام خمینی؟ دوباکرد که با غضوووب گفتا امام خمینی

سرباز مزدور فهمید که این  اام .همان وشروع کتک و ضرب و شتم توسط سرباز بعثی همان

 ولی به امام )ره( توهین نکنند.  ننداسرا حاضرند کتک و شکنجه را تحمل ک

 

 

 تبادل مجروحان

برای بچه ها در طول اسارت روزهای تبادل و انتقال  یکی از ایام خاطره انگیز و به یاد ماندنی

ا وساطت صلیب سرو جهانی هر چند وقت یکبار باین تبادل  .مجروحان اردوگاه به ایران بود

شد و رژیم بعثی هم به  سرای مجروح عراقی انجام می  و یا اقدام یک طرفه ایران در آزادی ا

قول خودش در اقدامی متقابل مبادرت به این کار می کرد در حالی که در اردوگاه تعداد 

 . مجروحان و اسرای قطع عضو کم هم نبود

حان را در کار مجرو ها برای این  نه تیم  عراقی  عای ند و پس از م محوطه ای جمع می کرد

هایی را که  نفر از اسرای مجروح و آن 20تا  15حدود ، پزشکی ویژه ای که از بغداد می آمد

کمی بیشتر برایشان زحمت و کار اضافه به دلیل کهولت سن و یا شدت بیماری در بین اسرا 
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د که افراد مشوووخص شوووده جهت نانتخاب نموده وبعد از مدتی اعالم می کر در می آوردند،

اعزام به ایران آماده باشند و این از بهترین روزهای بچه ها بود که تعدادی از همرزمانشان از 

شته و در کنار خانواده خود  شور بازگ ضورچنگال رژیم بعثی آزاد و به ک البته  یافتند.می  ح

سخت بود چرا  سیار  ستان خود ب ستند هم برای آن بچه ها نیز خداحافظی از دو که می دان

سپری کنند و به ترتیب در این گونه  سارت را  سخت باقی مانده در ا شان باید ایام  سنگران

های دفاع مقدس از اسووارت آزاد شووده و به ایران  مبادالت تعدادی از عزیزان در طول سووال

 اسالمی بازگشتند. 

 

 

 وضوی لیوانی 

 نمی ورزیدند کتک زدن و شووکنجه و سووربازان عراقی برای اذیت بچه ها از هیچ عملی دریز

به اندازه ی خود آزار دهنده  هر کدام ،تفتیش های بی دلیل و سوورشووماری های بی هنگام

ها آب را که حداقل امکانات برای یک زندگی معمولی است را دریز می کردند  ، حتی آنبود

برای گرفتن  و به دفعات در طی روز آب اردوگاه را قطع می کردند به حدی که حتی بچه ها

مبود آب در حوض یا وضووو با محدودیت مواجه می شوودند و اعالم می شوود که به دلیل ک

شگاه، بچه  سای ضوی مخزن آ ضو بگیرند و از گرفتن و ها فقط می توانند برای نماز واجب و

 .مستحبی خودداری کنند

با یک که بعضی وقت ها بچه ها سهمیه ی یک لیوان آب وضو را تقسیم کرده و  جالب این 

لیوان پالستیکی کوچک دو نفری وضو می گرفتند و با احتیاط کامل تالش داشتند که مبادا 

آب کم بیاید و یا اسراف شود و در بین اسرا وضوی لیوانی معروف بود و گاهی اوقات که آب 

ست کند سابقه  .برای نفر دوم کم می آمد او مجبور بود از نفر دیگری کمی آب درخوا البته 

آب توسط کوفیان و قاتالن امام حسین )ع( به شکل دیگری توسط یزیدان عصر ما ی بستن 

 در اردوگاه ها تکرار می شد. 

 

 گرفتن سحری

، افسر عراقی به مسئولین آسایشگاه ها خبر داد که به اولین ماه مبارک رمضان در اسارت در

زان برای این کار در دلیل مسوولمان بودن رژیم عراق! اسوورا اجازه دارند روزه بگیرند و سووربا
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نیمه شووب درب آسووایشووگاه ها را باز می کنند تا نمایندگان اسوورا که مسووئول گرفتن غذا 

هسوووتند بیرون آمده و غذای سوووحری بچه ها را بگیرند ) البته پس از کم کردن یک وعده 

چون امکان انجام این فریضووه در اسووارت  .غذایی ( و این خبر باعث خوشووحالی بچه ها شوود

 .مده بودبوجود آ

سیار باال بود و برای بیرون رفتن   سارت ب شوق خدمتگذاری به هم دیگر در ا در بین بچه ها 

ساعتی که  سرا بوجود آمده بود و آنان در حدود  سحری رقابتی بین ا شگاه و گرفتن  سای از آ

سربازان عراقی درب آسایشگاه ها را برای گرفتن سحری باز می کردند و داوطلبان در داخل 

پس از آن با حالت دوان دوان باید به  .بودندگرفتن غذا  شووگاه صووع کشوویده و منتظر آسووای

نگهبانان عراقی غذا را گرفته و همان طور به از  طرف آشوووپزخانه می رفتند و با محافظان و

شگاه می دویدند سای سرعت بچه  که خیلی اوقات به خاطر تند دویدن جالب این .طرف آ و 

صرار عراقی ها سفید ، غذها و ا ا و خورشت سحری به روی لباس بچه ها می ریخت و لباس 

آنان را رنگی می سوواخت! البته اگر کسووی زمین می خورد و غذاها می ریخت بچه های آن 

 گروه باید با شکم خالی آن روز را روزه می گرفتند.

 

 دعای ندبه 

ل اسوارت و در همه توجه به ادعیه و راز و نیاز با معبود هسوتی یکی از اموری بود که در طو

ی شوورایط اسووارت و علیرغم شووکنجه و تنبیه و زندان های جمعی و انفرادی در بین اسوورا 

، نه تنها های اسارت تعطیل پذیر نبود و با گذشت ایام و طوالنی شدن روزها و ماه ها و سال

ج ( عانه تر برای فرج امام عصر )عمتضرافراد  مناجات و دعا کم نمی شد بلکه بیشتر شده و 

 .می کردنددعا  کافر رهایی مسلمانان از ظلم کفار و پیروزی رزمندگان اسالم بر صدام و

صبح های روز جمعه در آ شدیکی از این ادعیه که  شده اجرا می  شخص  شگاه های م ، سای

سربازان عراقی و تحمل مزاحمت  .دعای ندبه بود سیاری از جمعه ها، با مراقبت از تردد  در ب

و  دندکه مراسم دعا به دفعات قطع و وصل می شد و بچه ها پراکنده می ش های آنان با این

شروع می کردند شده و دعا را  و اذیت عراقی ها باعث  مزاحمت هااین  .دوباره دور هم جمع 

ضرت مهدی )عج( دعا نکنند شد که بچه ها دعای ندبه نخوانده و برای ظهور ح گرچه  .نمی 

تعدادی از اسرا  منتقل شدن ربازان به زندان انفرادیبعضی وقت ها نیز حضور و مزاحمت س
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ولی همیشه بر سر آرمان  انجامید و آنان باید شکنجه های عراقی ها را تحمل می کردندمی 

 . های خود بودند

 

 آب ساولون یا آب

نبودن امکانات در اسارت برای همه رنج آور بود بویژه برای مجروحین و اسرایی که در میدان 

سط نبرد دچا شده و تو شده بودند. آن ر جراحت  شتر  چه آنمزدوران بعثی زخمی  ها را بی

 آزار می داد کمبود امکانات اولیه برای مداوا بود و آن چیزی که کمتر مشاهده می شد اعزام 

لذا تعدادی شهید شده و تعداد بسیار زیادی از  .جا بود به بیمارستان و رسیدگی در آنبیمار 

 .گذراندندمی با حداقل امکانات ایام مجروحیت را  و بودند اسرای مجروح

اولین و ابتدایی ترین ابزار مداوای جراحت باشوود و معموالً  واز جمله مواردی که شوواید جز 

ضد عفونی کردن آن  شوی زخم و  ست ش ساولون برای  شد آب  ستاران با باید در اختیار پر

مقدار نیاز خودداری می کردند به گونه اما عراقی ها از در اختیار قرار دادن آن هم به  اسوت،

سبت به مداوای بچه ها اقدام  ساولون ن سرا مجبور بودند با مخلوط کردن آب با آب  ای که ا

چرا که مقدار محدود امکانات اجازه رسیدگی درست به مداوای مجروحین را نمی داد  د.کنن

ستفاده صورت گیرد و ح تی بچه ها به شوخی و با حداقل امکانات تالش می شد بیشترین ا

در هنگام تعویض پانسمان ها می پرسیدند که این واقعا آب ساولون هست یا آب یا هر دو با 

 ! مه

 

 صداقت حاج عباداله

بعضی وقت ها عراقی ها که از آزادی اسرای عراقی توسط ایران در فشار افکار عمومی جهان 

از اسوورای مجروح و سووالمند  قرار می گرفتند تصوومیم خود را برای آزادی تعداد محدودی

غداد به اردوگاه ها اعزام. برای اجرایی کردن این کارایرانی اعالم می کردند  ، گروهی را از ب

 .تا به ایران بفرستند کنند تا تعداد افرادی محدود و مجروح و سالمند را انتخاب کردند

شهید نیز بود در یکی از روزها   .له اولیه انتخاب کردنددر مرح ،حاج عباداله نوروزی که پدر 

وقتی سوون و سووال باالی حاجی را دیده و مجروحیت و نقص عضووو او را از ناحیه دسووت 

مشواهده کردند وی را یکی از گزینه ها اعالم کردند ولی وقتی که افسور عراقی از او پرسوید 

علت نقص عضو دست راست او چیست و آیا در این عملیاتی که منجر به اسارت او شده این 
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سالط ضو از  صادقانه گفت نه این نقص ع ست ؟ او  شده ا ها قبل بوده و ربطی به جنگ  ور 

ندارد و این صوووداقت در گفتار باعث شووود افسووور عراقی از انتخاب او برای اعزام به ایران 

خودداری کرده و به همکارش اعالم کرد که این پیر مرد با همین دسوووت معلول به جبهه 

م دوباره به جبهه می آید! لذا حاج عباداله را آزاد نکردند و مدتی آمده و اگر او را آزاد کنی

، مظلومانه در اسارت به گی عراقی هابعد آن شیر مرد به خاطر پیری و مریضی و عدم رسید

 شهادت رسید. 

 

 سرکه در گلدان 

، حکایات بسیاری دارد. ه از نظر مزدوران بعثی ممنوع بودمخفی نگهداشتن اقالم و وسایلی ک

سیم برق و  الح ست مداد، خودکار، کاغذ،  سرکه! چه ممنوع بود نیز جالب ا سبیح حتی  ت

بچه ها که با خرما و به شکل ماهرانه ای سرکه درست کرده و در پذیرایی دوستانشان با یک 

ست می  سارتی در شربت ا شان  صطالح خود سرکه به ا شکر و کمی  لیوان آب و مقداری 

س. کردند سا سارتی شدند یت عراقی هادر مقطعی مواجه با ح سرکه ی ا ممنوع  را و همان 

  د.کردن

ضبط کرده و دور می ریختند تا این سرکه می دیدند آن را  که بچه ها چاره  سربازان هر جا 

، گلدان درست کرده و ظرف سرکه را و با ریختن خاک در قوطی های کوچکای اندیشیدند 

، سرکه را در دل خاک گلدان قول خودشان گیاه بهدرون گلدان قرار دادند و با کاشتن گل و

سب گلدان را  شود تا در وقت منا ستتار  ست عراقی ها دور بماند و ا مخفی می کردند تا از د

 ، داخل گلدان قرار می دادند. رمی داشتند و مجدداً برای حفظ آنو سرکه را ب کنند خالی

 

 یخچال یا دستشویی!

شگردهایی که عراقی ها برای تخریب سعی می  یکی از  سرا به کار می گرفتند و  روحیه ی ا

، رهبری و به نظام کردند بر افکار و نظرات بچه ها  تا یرگذاشوووته و دیدگاه آنان را نسوووبت

صر پناهنده وخود  این بود که در زمان ،جنگ و جبهه تغییر دهند های مختلع با آوردن عنا

 .نددوشانپمی فروخته و وطن و دین فروش به این تالش خود جامعه عمل 

شخص منحرفی تا  ندبود به اردوگاه آورد« خالقی » که ظاهراً نام او  را در یکی از این موارد 

که او سووعی می کرد اقدامات عراقی ها را  نکته جالب این .به قول خودش بچه را آگاه سووازد
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نان را نیز موجه جلوه دهد. توجیه و حتی شوووکنجه بازدیدی که از یکی از  کردن آ او در 

سا شتآ شگاه ها دا شده  ،ی ست  سط بچه ها در شگاه را که با گونی برنج تو سای شویی آ ست د

شد، دیده و بدون دقت ،بود شروع کرد به این که چه چیزی با صور کرده و  به آن را یخچال ت

برای خدمات رسوووانی به شوووما همه ی امکانات را  ،ببینید تعریع و تمجید از عراقی ها که

تان فراهم ند برای ند ولی شوووما  !تی در اردوگاه برای شوووما  یخچالو ح کرده ا هم آورده ا

ویی را با یخچال اشووتباه ، دسووتشووین ادعا در حالی بود که آن مزدورا ؟ناسووپاسووی می کنید

ها مضحکه بچه ها  تا مدت و ذکاوت باالی وی . البته این اظهار نظر فرد کارشناسگرفته بود

 ات می کردند!بود و اسرا به داشتن دستشویی شبیه یخچال مباه

 

 مداد بند انگشتی 

ست چرا که عراقی ها به هر صی نمی خوا سارت بهانه خا شدن در ا شکنجه    کتک خوردن و 

بهانه هایی از قبیل  .بهانه ای بچه ها را با انواع و اقسام وسایل کتک زده و شکنجه می کردند

پیدا شدن یک تکه  چرا ریش خود را نتراشیدی و یا چرا آهسته بلند شدی و حتی تا این که

شتی شان کنترل می کردندمداد بند انگ سرا را می زدند و به قول خود که اذیت و  از این .، ا

، برایشان مهم می شد و عزیزی به شهادت می رسید منجر به کشته شدن اسیری آنان آزار

 .نبود

ه در ک یکی از برادران اسووویر اهل لرسوووتان را به اتهام این در یکی از شوووکنجه بی بهانه،

وی را مورد بازجویی شدید قرار و  ند، احضار کردیی اردوگاه علیه صدام شعار نوشتهدستشو

او را به وسط ردوگاه بردند و وحشیانه  . سپسدادند تا به این اقدام شعار نویسی اعتراف کند

به اندازه دو بند انگشت  که او یک مداد چندین نفر از مزدوران بعثی به علت این .کتک زدند

ه همراه خود داشته است وی را شدیداً مورد ضرب و جرح قرار دادند و با کابل و شیلنگ به ب

جان او افتادند به گونه ای که تا بیش از ده روز برای وی امکان خوابیدن به پشووت نبود و تا 

شوولنگ خودنمایی می کرد به از ضووربات کابل و ها بر روی کمر او خطوط ایجاد شوودهمدت 

  دی بند انگشتی را حمل کرده است!جرم این که مدا
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 دعای فرج عامل وحدت

یب اذهان ها برای تخر که عراقی  ها  به قول خودشوووان  عمومی در یکی از روز ها و  چه  ب

تا با نمایش ه بودند تا یرگذاری بر عقاید و باورهای آنان اقدام به آوردن تلویزیون و ویدئو کرد

را شوووکنجه روحی کنند اما این عمل آنان با ها  آن ،دادن فیلم های انحرافی زمان طاغوت

در آن روز عراقی ها بیش از سیصد نفر را در محیط محدود زیبای بچه ها مواجه شد.واکنش 

و فشرده آسایشگاه در کنار هم جمع کرده و اصرار داشتند که به فیلم ضد اخالقی و مبتذل 

 .ها نگاه کنند آن

بولی از آنجا که این خواسوووته با عق  ها همگی با  ، آناورهای اسووورا در تعارض بوداید و 

هماهنگی با هم از تلویزیون رو برگردانده و در حالی که پشت به تلویزیون کرده بودند شروع 

صدا و بلند این دعای زیبا را قرائت  کردند به خواندن دعای فرج امام زمان )عج( و بطور یک 

شاند شگاه را پو سای ضای آ شان ف صدای شورش به حدی ک .کرده و  ه مزدوران بعثی از ترس 

سرا فیلم را قطع کرده و ضمن توهین به بچه ها آن ها را سریعاً از آسایشگاه  دسته جمعی ا

، منجی بچه ها از رذالت بعثی ق کردند و به این ترتیب دعای فرجرا متفر همه بیرون رانده و

 ها و شعار انسجام و وحدت آنان شد. 

 

 نماز شب روباه 

سران سرا در اردوگاه  یکی از اف سعی می کرد به منظور کسب خبر از ا اطالعاتی بعثی خیلی 

سوور و گوش بجنباند و خود را به اشووکال مختلع به بچه ها نزدیک کند و با لطایع الحیلی 

شت تا اطالعات ال ست بیاوردتالش دا سالم بود زم خود را از بچه ها بد سمش عبدال ، او که ا

شهر شت در اردوگاه به روباه مکاره  سعی در فریب بچه ها دا شت چرا که همچون روباه  ت دا

و حتی با جاسوس پروری تالش داشت بین بچه ها اختالف بیندازد در یکی از شب های ماه 

رمضان که اسرا را برای گرفتن سحری به آشپزخانه اردوگاه برده بودند او در اقدامی ریاکارانه 

ا تظاهر به دینداری و عبادات ویژه سووعی در گوشووه ای ایسووتاده و نماز شووب می خواند و ب

که از یکی از بچه های  جالب تر این .داشوووت خود را عابد و زاهد و مسووولمان جلوه دهد

آشووپزخانه پرسوویده بود که این پتوی زیرانداز متعلق به چه کسووی اسووت تا من بروم از او 

دیده بودیم جز نماز رضایت بگیرم تا نمازم دچار اشکال نشود! بله همه ی حقه های روباه را 

 که آن را هم در نیمه های شب ماه رمضان دیدیم!  ششب خواندن
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 همکالسی صلیب سرخی 

های خاصووی بودند که نشووان از  در بین اسوورا افراد مختلفی وجود داشووتند که دارای ویژگی

عمیق بودن نفوذ انقالب اسووالمی و دفاع از ارزش ها و حضووور در جبهه های جنگ در میان 

در اسارت افراد مختلفی حضور داشتند که به دلیل  .افراد و اقشار مختلع جامعه بود همه ی

از دکتر عمومی و  .حضووور در خط مقدم و مقابله با دشوومن بعثی به اسووارت درآمده بودند

صص سپاه و  متخ شد  ساتید گرفته تا فرماندهان ار صنعتگر گرفته تا ا شاورز و  از معلم و ک

 در بین اسرا بودند. ی علمیه ی شهرهای مختلعدانشگاه و علمای حوزه ها

یکی از افراد که می توان بعنوان مثال از آن یاد کرد برادری بود که در یکی از کشوووورهای  

سوورو جهانی به اردوگاه که نمایندگان صوولیب  روزهادر یکی از  بود. اروپایی تحصوویل کرده

سرو  ، یکی از افرادآمده بودند شاهده این صلیب  سیار متعجب  به محض م سیجی ب برادر ب

ست باور کند که یک نفر تحصیل سواد و دانش به  شد و نمی توان کرده در اروپا با آن سطح 

 .عنوان یک داوطلب و بسوویجی به جبهه آمده و در چنگال مزدوران بعثی گرفتار آمده باشوود

سلط بود و به راحتی با هم سی م شگاه  کالسی قدیمی خود که در آن برادر به زبان انگلی دان

شیوه ها و رفتارهای  شی از  ست بخ خارج از ایران هم درس بودند ارتباط برقرار نمود و توان

ضد انسانی سربازان عراقی را بیان کرده و نقض قوانین بین المللی را که مکرراً توسط عراقی 

 .ها صورت می گرفت به او اعالم کند تا بخشی از مظلومیت های اسرا را منعکس کرده باشد

 هم کالسی آن هم از نوع اروپایی! ،باز هم

 

 کارخانه قندسازی 

یکی از عزیزان بسوویجی اعزامی از خراسووان بود که علیرغم جثه ی بسوویار  .میرزا محمد الع

سیاری بود ضعیفش دارای قابلیت های ب شی .نحیع و  سخت کو می توان به خدمت  وی از 

به هر حال میرزا محمد  که  .شناخت اشاره کرد که شب و روز نمی به بچه ها رسانی مستمر

را فرا گرفته بود، در اسارت هم تجارب خود را در اختیار پزی  یر ایران تجربه ی کار شیریند

که عراقی ها قند در اختیار اسوورا نمی گذاشووتند بچه ها با پول  از آنجائی .بچه ها گذاشووت

فت با همکاری بچه های میرزا محمد تصمیم گر .می خریدند رااسرا دیگر محدود سهمیه ی 

شپزی و اجاق گازهای آن ستفاده از دیگ آ شپزخانه و ا شکر را با آب مخلوط کرده و  آ جا، 
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پس از مدت معینی که روی اجاق می ماند و ذوب می شوود به تشووخیص او ) میرزا محمد ( 

و به اندازه  می ریختشکر ذوب شده از اجاق برداشته و روی صفحه ی پالستیکی مشخصی 

شده تبدیل به قند و قطر شکر ذوب  ساعت  ی که مد نظرش بود قرار می داد و پس از چند 

، اسورا قند ردن قطعات بزرگ به قطعات کوچک ترمی شود و پس از شوکسوتن آن و خرد ک

تهیه می کردند و در موارد نیاز به کار می بردند و میرزا محمد در طول روز به آسووایشووگاه 

در کارخانه قند سووازی خود قند  فرصووتی پیدا کند که نوبت دهی می کرد تا ی دیگر نیزها

 مورد نیاز بچه ها را درست کند که این امر تعجب سربازان عراقی را هم به دنبال داشت. 

 

 پناهنده مدعی

سپاهی گرفته تا  شی و  سیجی و ارت سارت بودند از رزمنده ب افراد مختلفی در اردوگاه های ا

شگاهی و ... حتی در می شهرهای مرزی هم بودند روحانی و دان شهروندان عادی  ان بچه ها 

 .که توسط مزدوران به اسارت گرفته شده و به اردوگاه های اسرای جنگی منتقل شده بودند

از دیگر افراد موجود در اردوگاه افرادی بودند که به خیال خام خود بطور قاچاقی از مرزهای 

کشووورهای اروپایی وارد عراق شووده غربی با پرداخت مبالز هنگفت به قصوود پناهندگی به 

، شانبودند و توسط ضد انقالب خطوط مرز مشترک ایران و عراق ، پس از تاراج سرمایه های

 .مقداری دسوتمزد بگیرند مقابل این خوش خدمتیتا در شوده بودندتحویل سوربازان عراقی 

حضوووور پیدا می که در اولین روزهایی که افراد فراری از ایران در اردوگاه اسووورا  جالب این

بسوویار مدعیانه از مشووکل کمبود غذا و عدم وجود بهداشووت مناسووب در اردوگاه ها  ،کردند

وحساب کار دستشان می آمد  گالیه می کردند که با برخورد تند عراقی ها مواجه می شدند

 سخت در هر حال آن کسی که در آن شرایط و خودشان را با شرایط موجود وفق می دادند.

هموطنان ایرانی آنان  ،نسووان دوسووتانه به داد این افراد متواری از وطن می رسوویدبه دالیل ا

یعنی رزمندگان بودند که این امر باعث شووده بود بسوویاری از پناهندگان توبه کرده و از فرار 

 و رفتار اسرای دوستدار نظام را می ستودند.  می شدندخود پشیمان 
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 نمایشگاه شپش

های مختلفی در بین بچه ها می  یحاکم در اردوگاه سبب بیماروضعیت بسیار بد بهداشتی  

ضایی  .شد سیار آلوده در ف شت هم خبری نبود محیطی ب سارت از حداقل نظافت و بهدا در ا

سازی از حیث میکروب و  ستحمام، نظافت و حتی ایمن  محدود و بدون امکانات الزم جهت ا

  انواع بیماری ها اض مختلع پوسووتی وآلودگی به گونه ای که در بین بچه ها متاسووفانه امر

 .تعدادی از اسرا به شهادت رسیدند حتی به علت این وضعیت شیوع پیدا کرده بود.نیز

 لباس هایاشوواره کرد که تقریباً در « شووپش» دگی محیطی می توان به وجود از موارد آلو 

شت و علیرغم تالش آنان سرا وجود دا ها این  ، ماهیبرای از بین بردن این حشره موذ همه ا

تا از مزدوران بعثی عقب  گویی می خواسوووت مهمان ناخوانده به آزار بچه ها مشوووغول بود

که در بین اسووورا یک نفر پناهنده ی قاچاقچی که در مرز به همراه کاالی  جالب این !نماند

شده بود سرا آورده  شده و به اردوگاه ا ستگیر  شتش ،قاچاق خود د حمام  در اعتراض به بازدا

فت نمی جا نمی آورد .ر حداقلی هم ب فت  ظا بدنش   ن ها در  چه  به قول ب که  نه ای  به گو

 آلودگی و دیگر متفاوت از انواع شپش آن هم در طول و عرض هایی کلکسیون و نمایشگاه

ه ها ناچاراً باید تحمل می البته این رفتار وی نیز بسیار آزار دهنده بود و بچ .وجود داشت ها

 !می کردیمباید صبر پیشه  که این هم یکی از مشکالت اسارت بود چه می شد کرد کردند.

 

 اردوگاه حَرَس خمینی

ست سدار و نگهبان ا سیاری بر  از آن .حَرَس به معنی پا سیت ب جایی که مزدوران بعثی حسا

سی کنند تا به زغم  شنا سدار  شتند و خیلی هم تالش می کردند که پا سپاهی دا رزمندگان 

، شیوه های خشن و غیر بادل با افسران خود استفاده کنندزیزان برای تخود بتوانند از این ع

سازی! البته با این  سدار  سی کنند و یا پا شنا سدار  سانی متعددی را به کار گرفتند تا پا ان

ست نفر از رزمندگان را ب شکنجه و اذیت بیش از دوی سداره روش یعنی  در  زورکی عنوان پا

سیاری در  .دندآسایشگاه های شش و هفت منتقل کر ولی باز هم معتقد بودند پاسدارهای ب

ها ادامه داشت تا سرانجام از پاسدار سازی یا پاسدار  بین اسرا وجود دارند و این روش مدت

شده بود اعالم کرد که این  سران اردوگاه که ناامید  شدند و حتی یکی از اف سته  سی خ شنا

ی اسوورای این اردوگاه رفتار پاسوودارها را  اردوگاه ده تا بیسووت تا پاسوودار ندارد چرا که همه

» دارند و خیلی نماز می خوانند و عبادت می کنند و آن چه که معلوم است کل این اردوگاه 
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بعد شوود  هسووتند یعنی پاسووداران امام )ره( و نهایتاً اسووم اردوگاه از آن به«حَرَس خمینی 

 !«حَرَس خمینی »اردوگاه 

 

 زیارت کربال پاداش شجاعت 

بسوویجی دالور و شووجاع بهبهانی که در اوج ناباوری مزدوران بعثی و افسووران . لرحمن معبدا

نام شوویی علی ه خود باخته ب یاطالعاتی عراقی به پا خاسووت و در روزی که عراقی ها از فرد

 به برای تخریب روحیه مقاومت اسوورا و بدگویی علیه باورهای آنان و هتک حرمت که تهرانی

هزار و  در جمع قریب یکعلیه او ، سووایشووگاه آمده بود تا سووخرانی کندبه آ امام راحل )ره(

کمتر  .را سر داد« ، الموت شیی علی تهرانیایها االیرانیون فی العراق» ر نهیب یپانصد نفر اس

علیه خدعه و نیرنگ بعثی ها  این گونه  ،کسووی فکر می کرد که عبدالرحمن سوواکت و آرام

دوستداران امام و انقالب  و خفته در سینه هزاران اسیرآری عبدالرحمن بغض فرو  بخروشد.

آری او در زمانی  .به زبان آورد و خداوند هم مزد این شوووهامت را به عبدالرحمن داد بود که

که همگی در حسرت زیارت کربال بودند توسط عراقی ها به زیارت نجع و کربال برده شد تا 

که  علی از کرده ی خود پشیمان شود به خیال خود با مالقات حضوری و خصوصی با شیی

. عبدالرحمن به (( شووودعدو شوووود سوووبب خیر اگر خدا خواهدیاد آور این قول معروف )) 

شجاعت خود را هم این شق به زیارت کربال و نجع رفت و مزد  گونه  نمایندگی از هزاران عا

ستادگی در مق از خداوند دریافت کرد و پس از آن شهامت و ای سمبل  ابل فتنه عبدالرحمن 

 . گردید انگیزی بعثی ها و خود باختگان

 

 
  

 
 


