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گزارش

پنج شنبه  ۲۵مرداد  ۴ 1397ذی الحجه  143۹شماره 27۸۷

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

از آن جایی که
نیروهای بعثی
به تصور این
که می توانم
اطالعات ایرانیان
را در اختیارشان
بگذارم من را
جدا از دیگر اسرا
شکنجه می کردند
و وقتی مرا زخمی
و خون آلود به
اردوگاه می بردند
نمک بر زخمم
میپاشیدند

روایتی از آزادمردانی که در اسارت دشمن بعثی بودند

کبوتران آزادی
اسدی
رشادت های شان کم از شهادت ندارد؛ آنانی که
در سال های دفاع مقدس ایستادگی و عزتمندانه
مقاومت کردند ،رزمندگانی که در سخت ترین
شرایط اردوگاه های دشمن بعثی و شکنجه های
وحشیانه و خصمانه دشمن پایمردی کردند،
برخی هــای شــان زیــر شکنجه شربت شهادت
نوشیدند و برخی ها سال ها چشم انتظار بازگشت
به میهن شدند .این مردان غیور مدافعان نظام و
انقالب هستند؛ یوسف های گمگشته ای که 26
مرداد  1369بوی پیراهن شان چشمان پدران
شان را روشن کرد و به آغوش خانواده های شان
بازگشتند .این گزارش روایت سال ها مردانگی و
آزادگی و روایت عشق مردان به میهن است.

 I Iنمک روی زخم

سیم های خــاردار ،کانال های حفر شده ،خرده
شیشه هــای پهن شــده روی زمین ،نمک و آب
شور و هزاران مورد این گونه ،واژه های آشنایی
هستند که یکی از آزادگان ،سال های زیادی در
زمان جنگ تحمیلی با آن ها زندگی کرده است.
او که در محل خدمت خود در جبهه های حق علیه

باطل ،پست دیــده بانی داشــت ،در سال  66به
اسارت گرفته شد و حتی نام او به صلیب سرخ هم
اعالم نشد .در سال هایی که طعم تلخ اسارت را
تجربه می کرد ،پدر و مادر پیرش از موقعیت او خبر
نداشتند و همین بی خبری آن ها دوران اسارت را
که حدود  3سال بود ،چندین برابر برایش سخت
تر کرده بود.
او که تمایلی به ذکر نام خود نــدارد ،می گوید:
نیروهای بعثی به تصور این که می توانم اطالعات
ایرانیان را در اختیارشان بگذارم من را جدا از
دیگر اسرا شکنجه می کردند و وقتی مرا زخمی
و خون آلود به اردوگــاه می بردند نمک بر زخمم
می پاشیدند.
وی در بین تمام خاطرات تلخ دوران اســارت و
نگرانی از دلواپسی هــای مـــادرش ،بــه خاطره
شیرین آزادی اش اشاره می کند و می گوید :از
آن جایی که سرباز گمنام بودم و کسی از موقعیت
من خبر نداشت تصور می کردم عاقبت من ،کشته
شدن و گمنام باقی ماندن است اما وقتی نامم در
فهرست آزادگان اعالم شد سر از پا نمی شناختم
و باالخره پس از حدود  3سال اسارت که به تصور
خانواده ام مفقوداالثر بودم همراه با اولین گروه

آزادگان به وطن بازگشتم.
جای پایت هنوز بر خاک جنوب دیده می شود ،رد
زخم ها بر تن تو که نه بر تن یک کشور مانده است و
هر روز از خودگذشتگی ها و رشادت ها را یادآوری
می کند ،نمک بر زخمت پاشیدند که زبان باز کنی
و اسرار مگو را بگویی اما پاره پاره تنت را فدا کردی
و هیچ نگفتی ،مهر ایثار بر کارنامه خود و یک دنیا
عشق پشت سرت داری ،مردم این دیار هیچ گاه
فراموشت نخواهند کرد.
محمدرضا مقصودی یکی دیگر از جانبازان 35
درصد سرافراز بجنوردی است که بیش از  4سال
در زنــدان های بعثی عراق اسیر بود و همچنان
با شوق و افتخاراز عشق به والیت و حال و هوای
دوران دفاع مقدس می گوید .او ادامه می دهد:
دانشجوی تربیت معلم بــودم که بعد از شروع
جنگ تحمیلی به عنوان داوطــلــب بسیجی در
جبهه شرکت کــردم .بعد از گذشت  45روز در
میدان نبرد در عملیات کربالی  2شرکت کردم
که حین درگیری از ناحیه پا مجروح و اسیر شدم
و بعد از انتقال ما به استان «االنبار» ما را به زندان
«رمادیه» بردند .وی از خاطرات رزمنده ای می
گوید که زیر شکنجه بود و تعریف می کند :روزی

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و اﭘﻠﻴ¡ﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ آن ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب¾،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪ¾ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ¡ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¡ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Êﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

 I Iرسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

در بخش هایی از کتاب «اسماعیل نذر آفتاب»
روایــــت هــایــی از چــنــد تــن از آزادگـــــان اســتــان
وجود دارد .در این کتاب هم خاطراتی از آزاده
«کریمیان شاددل» وجود دارد .در این روایت این
آزاده چنین می گوید :بدجور زخم های مان چرک
کرده بود .عراقی ها یک شیشه ساولن آوردند و
داخل یک سطل بزرگ ریختند و بعد با همان یک
سطل آب و ساولن زخم های تمامی  150اسیر
مجروح را به اصطالح ضدعفونی و مداوا کردند .تا
چند وقت ،هر روز ما و بعضی از اسرا ،باید حداقل
چند آمپول پنی سیلین می زدیــم تا چــرک ها
خشک شود.
وی ادامــه می دهــد :دکتر عراقی یک روز یک
سرنگ بسیار بزرگ آورد که شاید  10پنی سیلین
را داخل آن خالی کرده بود .بعد اسرا را به خط
کردند و دکتر هرچقدر که دوست داشت ،از آن
مایع بدون هیچ گونه ضد عفونی به اسرا تزریق
کرد.
این آزاده در بخشی از خاطرات خود دلتنگی
هایش را مرور می کند ،یک بار بــرادرم ،حسین،
برایم کارت فرستاد که این شعر رویش بود «رسید
مژده که ایام غم نخواهد ماند ،چنان نماند و چنین
نیز هم نخواهد ماند» ،شعری زیبا روی برگه ای
که دوستانم آن را روی دیوار آسایشگاه زدندو در
آسایشگاه های دیگر هم این کارت بارقه امیدی

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.

•

ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت

ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در
آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن از ﻫﺮ »ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﺠﺎز« اﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :دو ﺳﻜﻪ ﻣﻤﺎس را ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮدارﻢ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠ ﻛﻪ در
اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ اﻓﻘ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺑﺎﺪ ﻜ از اﻦ دو ﺳﻜﻪ ﺑﺰرگ و دﮕﺮ
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺣﻖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن زوج دو ﺳﻜﻪ ا را ﻫﻢ ﻧﺪارﻢ .ﻌﻨ در ﻫﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ  ،ﺳﻜﻪ ا ﻛﻪ
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﻜﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﻢ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :اﻦ ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳ¡ﻪ ﺎ ﭘﻨﺞ ﺗ¡ﻪ ﺎﻏﺬ ﺣﻞ ﻨﻴﺪ.

٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¡ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ¾ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷ¡ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ¾ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¡ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ¾ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¡ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¡ﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪدﺳﺖ
ﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÊرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪوﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

«علی حضرتی» نیز می گوید :بعثی ها همیشه
مراقب بودند باند اضافی نداشته باشیم و اگر
باند دست کسی می افتاد از لحاظ امنیتی برایش
بد بود به خاطر همین باندها کنترل می شد و
سربازها مدام با ما برخورد داشتند که مبادا باندی
باقی بماند.
وی ادامه می دهد :بدجور دلم هوای خانه را کرده
بــود ،گرسنگی می کشیدیم تا شاید قوانین بی
رحمانه آمار گیری را تغییر دهیم ،مدام زیر ضربات
شالق و کابل بودیم ،اعتصاب کرده بودیم تا شاید
به خواسته های مان برسیم.
وی می گوید :دلتنگ می شدم ،دلتنگ خواهرها
و خواهرزاده هایم ،دلتنگ دایی گفتن شان ،هر
روز صدای آن ها در گوشم می پیچید و از درون
احــســاس ضعف مــی کـــردم ،دوســتــانــم در الک
خــودشــان فــرو رفته بودند و شاید آن ها هم به
خانواده های شان فکر می کردند.
وی ادامه می دهد :در این لحظات به خدا فکر می
کردیم؛ به منبع بزرگ الهی که در وجودمان بود و
ما را یاری می کرد.

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز

ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

 I Iدلتنگیها

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﭘﻨﺞ ﺳﻜﻪ را ﻃﻮر ¾ درﻣﻴﺎن ﭼﻴﺪه اﻢ
ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه ا و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و دو ﺳﻜﻪ ﻃﻼ دﮕﺮ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻦ »ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﺠﺎز«
اﻦ ﺳﻜﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻴﻨ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ.

 I Iاسارت و کارآموزی

خاطرات آزاده «علیرضا محمودی مظفر» نیز در
این کتاب این گونه روایت شده است :در هر دوره
تحویل لباس و کفش و ...یک عدد حوله دستی به
بچ ه ها می دادند که به عنوان حوله حمام استفاده
میشد؛ لنگه کفشی در بیابان نعمت بود.
کار صنایع دستی ،از جمله هنر گلدوزی کم کم
داشت رواج پیدا میکرد .بعد از سال اول اسارت،
یاد گرفته بودیم از وسایل به اصطالح دور ریز هم
به نحوی استفاده کنیم .از لباسهای کهنه ،برای
ی مانده
وصله کردن استفاده میکردیم و از باق 
پارچه برای گلدوزی .نخ مورد نیاز گلدوزی را هم
بچه ها از حولههای دستی خود تأمین میکردند.
اسارت به ما آموخت که هیچ چیزی تاریخ انقضا
ندارد و تا جایی که امکان استفاده از اشیا وجود
داشت از آن ها بهره میبردیم.

واژه ﺎﺑ

][١٣٩٧/٥/٢٥
ﻧﺎوﺎب

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

من را به اتفاق یکی از رزمندگان که اهل همدان
بود بــرای بازجویی بردند .وقتی وارد یک اتاق
مخوف شدیم افسر بعثی از دوست رزمنده ام اسم
و فامیل خــودش و همچنین محل سکونت او را
پرسید و اسیر ایرانی هم با صالبت و بدون ترس
از افسر چماق به دست اسم و فامیل خود را گفت.
وقتی به اسم خیابان که به نام رهبر انقالب امام
خمینی(ره) بود رسید با صدای بلند و رسا نام امام
خمینی(ره) را بر زبان آورد .وقتی افسر بعثی نام
امــام(ره) را شنید از کوره در رفت و با عصبانیت
رو به دوست رزمنده همدانی ام گفت اگر یک بار
دیگر که از تو سوال کردم نام امام خمینی را ببری
با چماق فرق سرت را خواهم شکافت .دوست
همدانی ام بدون ترس و واهمه دوبــاره برای بار
دوم و سوم نام امــام خمینی(ره) را برد و افسر
جالد بعثی خیلی عصبانی شد و با چماق به جان
رزمنده اسیر همدانی افتاد و او را به شدت مجروح
کرد و از اتاق بیرون انداخت .این خاطره خیلی
تاثیر خوبی در روحیه اسرا گذاشت و برای همیشه
در ذهنم ماندگار شد.
یکی دیگر از آزادگـــان و جــانــبــازان  80درصــد
سرافراز اهل بجنورد همچنان مثل آن دوران با
صالبت ازعشق و عالقه اش به والیت می گوید.
«اسماعیل کریمیان شــاددل» که سابقه 7سال
اســارت را در کارنامه خود دارد از دوران تلخ و
شیرین اسارت خود و همرزمانش می گوید :سال
 62بود که در عملیات خیبر شرکت کردم و داخل
خاک عراق در شهر «القرنه» بعد از درگیری از چند
ناحیه مجروح شدم و بعد از آن نیز به همراه تعداد
زیــادی از رزمندگان که آن ها هم مجروح شده
بودند به اسارت نیروهای بعثی درآمدیم.
بعد از مدتی بستری شدن در بیمارستان بصره
ما را به اردوگــاه موصل  2در شهر موصل بردند.
7ســال را تا زمــان آزادی در آن اردوگ ــاه سپری
کردم .وی از خاطره و رشادت های رزمندگانی
می گوید که قبل از ورود به اردوگــاه موصل در
بیمارستان بصره همراه آن ها بــود« .کریمیان
ش ــاددل» تعریف می کند :بعد از ایــن که اسیر
شدیم ما را همراه تعدادی از رزمندگان ایرانی که
همگی به شدت مجروح شده بودند برای اجرای
شوی تبلیغاتی ضدایران و باال بردن روحیه بعثی
ها داخل شهر بردند و در خیابان ها چرخاندند و
به هلهله و شادی پرداختند.
بعد از کلی توهین و آزار و اذیت ما از سوی بعثی
هــای بی رحــم ما را به بیمارستان بصره بردند
و داخــل یک اتــاق کثیف روی زمین خواباندند.
افسران بعثی به خاطر این که می خواستند به
دروغ تبلیغات کنند که نحوه رفتارشان با اسرای
ایرانی خوب و طبق مقررات بین المللی است
از تعداد زیــادی خبرنگار از کشورهای مختلف
اروپایی و آفریقایی دعوت کردند .بعد از دعوت از
خبرنگاران و قبل از ورود آن ها به بیمارستان همه
ما را به یک سالن بردند و روی تخت هایی که با
پتوهای تمیز پوشانده شده بود گذاشتند .قبل از

ورود خبرنگاران خارجی من به نمایندگی به همه
اسرای ایرانی که  50نفر بودند گفتم که بعثی ها
قصد تبلیغات و وارونه جلوه دادن حقایق را دارند
بــرای همین از آن ها خواستم در برابر سواالت
خبرنگاران فقط سکوت کنند تا نقشه آن ها نقش
بر آب شود .بعد از آن خبرنگاران با تعدادی افسر
بعثی و همچنین مترجم وارد سالن بسیار مجهز
بیمارستان شدند .وقتی خبرنگاران از نحوه رفتار
بعثی ها با اسرای ایرانی سوال میکردند ایرانی
ها چیزی نمی گفتند و فقط اشک از چشمان شان
جاری می شد .وقتی خبرنگاران بارها از اسرای
ایرانی سوال کردند و دیدند که چیزی گیرشان
نمی آید به حقیقت ماجرا و دروغ بودن خدمات
صدام حسین خونخوار پی بردند و سالن را ترک
کردند .بعد از آن ،بعثی های عراقی که نقشه های
پلیدشان لو رفته بود با عصبانیت وارد سالن شدند
و با شالق و کابل برق و همچنین با لگد به جان
رزمندگان افتادند و به شدت و با بی رحمی تمام
اسرای ایرانی را کتک زدند که متاسفانه در این
ماجرا  3نفر از اسرا به خاطر شدت جراحات همان
جا شهید شدند .این جانباز آزاده پیامی هم برای
دشمنان داخلی و خارجی دارد و می گوید :همان
طور که در دوران دفاع مقدس از جان و مال خود
برای عزت میهن مان گذشتیم االن هم اگر رهبر
معظم انقالب اشاره کنند بسیجی وار در صحنه
حاضر خواهیم شد و پشت والیت فقیه در مقابل
دشمنان خواهیم ایستاد و نقشه شوم آن ها را
نقش بر آب خواهیم کرد  .

در دل اسرا بود.در نامه هایی که از خانواده مان
به دست ما می رسید ،به غیر از این که احوال
روزان ــه اعضای خــانــواده ام را شــرح می دادنــد،
اتفاقات روزمره را هم می گفتند .برادرم یک بار
برایم در نامه ،از آمدن تلفن به محله مان نوشته
بود و شماره تلفن منزل را هم بزرگ نوشته بود تا
تماس بگیرم .وقتی این نامه به دستم رسید ،کلی
خندیدم به این که خانواده ام چه تصوری از اسارت
دارند؟ آن ها فکر می کردند ما در هتل یا مهمان
سرا نگهداری می شویم که به تلفن دسترسی
داشته باشیم .از این که آن ها نمی دانستند چه
فشارهایی روی ماست ،خوشحال شدم؛ حداقل
نگرانی آن ها کمتر بود.
در نامه ها ،از اوضاع و اتفاق ها مطلع می شدم و
گذر زمان را می دیدم؛ موفقیت برادر و همسرم در
امتحانات و رفتن به مقطع باالتر ،با تمام این اتفاق
ها زندگی می کردم.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻦﻫﻔﺘﻪ»ﻧﻮد« ﺑﺎﻧﻤﺎﺶﻠﻴﭗﻏﻢاﻧﮕﻴﺰﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع درﮔﺬﺷﺖ ٢ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻧﻮﺟﻮان ﺰد ﻪ
ﺑﺎ¡ ازآﺎدﻣ ﻫﺎﻓﻮﺗﺒﺎلاﻦﺷﻬﺮﺑﻪﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در درﺎﭼﻪا ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻪ
درآنﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎﺧﺎﻧﻮادهﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎناﻦﺣﺎدﺛﻪ
ﻧﺎﮔﻮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ٢ﻧﻮﺟﻮاﻧ
ﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ اﻋﻼم
ﺮدﻧﺪﺳﻔﺮﮔﺮﺟﺴﺘﺎنازﺳﻮآﺎدﻣ اﻟﺰاﻣ ﺷﺪه
ﺑﻮدهواﮔﺮاﻦاﺟﺎزهراﺑﻪﻓﺮزﻧﺪانﺧﻮدﻧﻤ دادﻧﺪ،ﺑﺎﺪ
٥ﻣﻴﻠﻴﻮنﺗﻮﻣﺎنﭘﺮداﺧﺖﻣ ﺮدﻧﺪ!
ﻣﺤﻤﺪ،ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞاﻦآﺎدﻣ درﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﺿﺒﻂ
ﺷﺪه راﺟﻊ ﺑﻪ اﻦ اﺗﻔﺎق ﮔﻔﺖ» :اردو ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ﺎﻣﻼﺗﻔﺮﺤ ﺑﻮدﭼﻮنﺑﻪﺑﺎز¡ﻨﺎنﻗﻮلدادهﺑﻮدﻢ
وﺗﻤﺎمآنﻫﺎراﺛﺒﺖﻧﺎمﺮدﻢ؛ﻣﺎﮔﻔﺘﻴﻢاﮔﺮﺑﺎز¡ﻨ
ﺛﺒﺖﻧﺎمﻨﺪ،ﭘﺎﺳﭙﻮرتﺑﺪﻫﺪواﻋﻼمآﻣﺎدﮔ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪوﻟ ﻣﻨﺼﺮفﺷﻮد،ﺑﺎﺪ ٥ﻣﻴﻠﻴﻮنﺗﻮﻣﺎنﺿﺮررا
ﺑﻪﺑﺎﺷﮕﺎهﺑﺪﻫﺪ«.ﻣﺤﻤﺪاﺿﺎﻓﻪﺮد»:ﻫﻤﻪﺑﺎز¡ﻨﺎن

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻦﻪ زﺮ  ١٨ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑــﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﺎﺳﭙﻮرت رﺿﺎﺖ ﻣﺤﻀﺮ ﭘﺪرانﺷﺎن را داﺷﺘﻨﺪ؛
¾روزﻗﺒﻞازﺳﻔﺮﻫﻢﺑﺎﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺟﻠﺴﻪﮔﺬاﺷﺘﻴﻢو
ﮔﻔﺘﻴﻢاردوﺗﻔﺮﺤ اﻧﺠﺎمﻣ ﺷﻮدوورزﺷ ﻧﻴﺴﺖ
وﻫﺮﻣﺸ¡ﻠ ﺑﺎﺑ ﻧﻈﻤ ﺑﺎز¡ﻨﺎناﻧﺠﺎمﺷﻮد،ﺑﺮﻋﻬﺪه
آنﻫﺎﺳﺖ.ﺗﻤﺎمﺑﺎز¡ﻨﺎنﺑﻴﻤﻪﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﺳﻴﻨﺎﻫﺴﺘﻨﺪ
وﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪﭘﻴﮕﻴﺮاﻦﻣﻮﺿﻮعﺑﺎﺷﻨﺪ؛ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﻢﻫﻴﭻ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘ ﻧﺪاردﻪﺑﺨﻮاﻫﻨﺪﻘﻪﻣﺮاﺑﮕﻴﺮﻧﺪ!«
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﺑﻴﺎناﻦﻪازﺰد¾ﻧﻔﺮﻫﻤﺮاهﺑﺎز¡ﻨﺎن
ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :اﺻﻼ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻴﺰ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اردو ورزﺷــ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﺻﺤﺖﻧﺪاردوﻣﺎﮔﻔﺘﻴﻢﺗﻮرﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ«.او
ﺗﺎﻴﺪﺮد¾»:ﻧﻔﺮرادرﺰدﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪدراﻦﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎﺪ و ﺑﮕﻮﺪ ﻣﺎ ¾ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧ از آنﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻢ؛ﻫﺪفﻣﺎﻣﺒﺎرزهﺑﺎﻓﺴﺎددرﻓﻮﺗﺒﺎلﺰداﺳﺖ
واﻦﺣﻮاﺷ راﻣﻔﺴﺪانﻓﻮﺗﺒﺎلﺰدﺑﺮاﻣﺎﺑﻪوﺟﻮد
آوردهاﻧﺪ«.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

