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26 مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی
روزهايي که بايد به آنها باليد

 علیرضا محمدی
»به هر آنچه می خواستید دست یافتید«. 
صدام در پایان نامه ای ک�ه روز 23 مرداد 
1369 در پاسخ به نامه قبلی رئیس جمهور 
وقت ایران، هاش�می رفس�نجانی نوشته 
بود، این جمله را آورد. جمله ای که ش�اید 
اقرار به پی�روزی قطعی ای�ران در جنگی 
هشت ساله باشد که خود صدام آغازگرش 
بود. ایران به هر آنچه می خواس�ت دست 
می یاف�ت و در اولی�ن قدم، تنها س�ه روز 
بع�د، مبادله اس�رای دو طرف آغاز ش�د.

26 مرداد 1369 اولین گ��روه آزادگان وارد 
ایران شدند. تصویر اتوبوس های بنز قدیمی 
که جمعیتی دور و برش��ان م��وج می زدند، 
در قاب ذهن ها نقش بس��ت و جاودانه شد. 
ش��وخی نبود! بی��ش از 40 ه��زار ایرانی که 
س��ال ها در چنگ عراق بعثی اس��یر بودند، 
حاال به کشورشان برمی گشتند. برخی از آنها 
10 س��ال و برخی دیگر تنها دو سال از عمر 

اسارت شان می گذشت اما به حتم همگی شان 
ماجراها برای گفتن داشتند!

با محاس��به خانواده ه��ا، اقوام و منس��وبان 
اس��را، صدها هزار ایرانی به دالیل ش��خصی 
و میلیون ها نفر دیگر به دالیل احساس��ی و 
میهنی، ب��رای چنین روزی لحظه ش��ماری 
می کردند. آن روزها ص��دای گوینده رادیو، 
هوش و حواس از جماعت ربوده بود! اسامی به 
ترتیب قرائت می شد و فریاد شادی از خانه ها 

برمی خاست.
از وقتی مشخص شد نامه نگاری های تهران- 
بغداد زودتر از آنچه تصورش می رفت، نتیجه 
داده است، دل توی دل کسی نبود. ایرانی ها از 
پیر و جوان روزهایی را به یاد می آورند که در 
دعاهای شان، طلب آزادی اسرا رکن اصلی بود. 
در همان سال ها، هر ایرانی در خاطرش جای 
یک نفر را خالی می دید. کسی که مدت ها بود 
تنها نام و نشانی اش به نامه هایی کوتاه، پر رمز 
و راز و با آرم صلیب سرخ خالصه می شد. جان 

کالم یک جمله بود: »من هنوز زنده ام.«
بعد از سال ها چشم انتظاری، اتوبوس های بنز 

روی جاده باریک آس��فالته پیدای شان شد. 
پرچم های سرخ و سفید و س��بز از پنجره ها 
بیرون می زد و در باد می رقصید. همیشه چند 
موتورس��وار کنار اتوبوس ها ویراژ می دادند و 
غالباً دست یکی از ترک نشین ها به دست یکی 
از آزاده ها گره می خورد. اتوبوس در جاده ای 
می راند که ش��ب و روز مملو از جمعیت بود. 
جاده ها به ش��هرها و گاه به روستاها منتهی 
می شد. بوی اسفند و گالب درهم می آمیخت 
و مردی الغراندام با موهای تراشیده و چهره 
آفت��اب س��وخته، روی دوش جمعیت قرار 
می گرفت و از زیر ریسه ها و پارچه نوشته های 
تبریک عبور می کرد. به خانه که می رس��ید 
باورش می ش��د کابوس هجران تمام ش��ده 

است.
اس��را یک طرف قضی��ه بودن��د و خانواده ها 
در ط��رف دیگ��ر. مادرانی که ق��اب عکس 
فرزندان شان را به دست می گرفتند و خانه به 
خانه از آزاده ها سراغ عزیزشان را می گرفتند. 

خدا می داند چند نفر از پ��در و مادرها ناامید 
برگش��تند. مادری که کنار جاده آس��فالته 
نشس��ته بود، تا آمدن آخرین اتوبوس همان 
جا ماند. اروند خیلی از رزمنده هاي کربالی4 

را با خود برد!
هر کدام از ایرانی ها که سن شان به آن روزها 
قد می ده��د، خاطراتی از این دس��ت دارند. 
خاطراتی که غم و شادی را توأمان دارند، اما 
هیجان رکن اصلی حال و هوای آن روزها بود. 

شوخی نبود 43 هزار هموطن برمی گشتند.
 

بی بی قزی )دختر عمه( پیرزنی در فامیل مان 
بود که پسرش ادریس شاهمرادی در اولین 
روزهای جنگ به اس��ارت درآمد. ادریس را 
هرگز ندیده ب��ودم اما در خاط��رات برادران 
بزرگم حضوری پررنگ داش��ت. بی بی قزی 
هم که امکان نداشت در دورهمی خانوادگی 
باش��یم و نامی از پس��رش نیاورد: ان شاءاهلل 
دفعه بعد توی جمع مان پس��رم ادریس هم 
باش��د... ادریس آبگوشت دوس��ت داشت... 
برای ادریس دختر زیر نظر دارم!... ادریس... 

ادریس... ادریس.
باالخره ادری��س آمد. ج��زو هم��ان اولین 
گروه هایی بود که آزاد ش��دند. اولین بار که 
دیدمش، شبیه آدم توی خیاالتم نبود. زیادی 
الغر بود! آفتاب س��وخته و ساکت. کم  حرف 
می زد و پیش پای همه مهمان ها، حتی منی 
که 11 سال بیشتر نداشتم، بلند می شد. حاال 
که 28 سال از آزادی اسرا می گذرد، این روز 
برای من نگارنده، ب��ا نام ادریس و بی بی قزی 
گره خورده است. پسر و مادری که نمونه ای 
از پدران و مادران و جگرگوشه های اسیرشان 
است که صبر و ایستادگی شان بخشی از تاریخ 
جنگ را رق��م می زند. به این تاری��خ، به این 

ایستادگی و به این روزهای عزیز باید بالید.
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اس�را ی�ک ط�رف قضی�ه بودند و 
خانواده ها در طرف دیگر. مادرانی که 
قاب عکس فرزندان شان را به دست 
می گرفتند و خانه به خانه از آزاده ها 
سراغ عزیزشان را می گرفتند. خدا 
می داند چن�د نفر از پ�در و مادرها 
ناامید برگشتند. مادری که کنار جاده 
آسفالته نشسته بود، تا آمدن آخرین 
اتوبوس همان جا ماند. اروند خیلی 
از رزمنده ه�ا را در کرب�الی4 ربود!

  احمد محمدتبریزی
روزه�ای اس�ارت ب�ا تمام س�ختی هایش 
خاط�رات و دس�تاوردهای بزرگ�ی ب�رای 
آزادگان داش�ت. ام�روز که پ�ای صحبت 
آزادگان می نش�ینیم ب�ا حس�رت و بغض 
از آن روزها ی�اد می کنند و دل ش�ان برای 
صفا و پاکی دوستان شان در اردوگاه تنگ 
می شود. این بزرگ ترین تفاوت آزادگان با 
اسرای کش�ورهای دیگر است. آنها نه تنها 
در اسارت روحیه ش�ان را نباختند بلکه از 
فرصت ها بیشترین اس�تفاده را کردند و با 
دس�ت پر به میهن بازگش�تند. این روزها 
به آزادگان اختص�اص دارد. آنها در چنین 
روزهایی با ورودش�ان، تمام کشور را غرق 
در شور و ش�ادی کردند و مردم هم سنگ 
تمام گذاش�تند و ب�ه زیبایی به اس�تقبال 
قهرمانان میهن ش�ان رفتند. در گفت وگو 
با چن�د ت�ن از آزادگان درباره احساس�ی 
که هنگام بازگش�ت به کش�ور داش�تند و 
دس�تاوردهای دوران اس�ارت ب�ه گ�پ و 
گفت پرداختی�م که در ادام�ه می خوانید.

 آزاده جانباز حسین یوسفی 
مدت اس�ارت: هش�ت سال و س�ه ماه و 

11 روز
اس��تقبال مردم در همان بدو ورود به کش��ور 
و  از مرز کرمانش��اه خیلی خوب بود. با ساز و 
دهل به اس��تقبال ما آمده بودند و  آمدن مان 
را جش��ن می گرفتند. شادی و ش��ور و شعف 
وصف ناپذیری بین م��ردم حاکم ب��ود. واقعاً 
برخی مسائل را نمی توان با پول دوباره تکرار 
یا تداعی کرد و فقط ی��ک بار در زندگی اتفاق 
می افتد. بحث اس��تقبال از م��ردم از آزادگان 
برای من چنین حس و حالی را داشت و تنها 
یک ب��ار در عمرم این احس��اس زیبا را تجربه 
کردم و دیگر مانن��دش را نخواهم دید. بعد از 
هشت سال که یک زندگی روتین و یکنواخت 
داش��تیم حس آزادی خیلی برای مان خاص 
بود. تقریباً یک هفته تا 10 روز در تهران مردم 
از ما اس��تقبال می کردند و بعداً که به زادگاه 
پدری در شهرستان آش��تیان دعوت شدم به 
نمازجمعه رفتم و آنجا هم اس��تقبال خوبی از 

من به عمل آمد.
آزادی برای همه مان خوب بود ولی شاید رفتن 
از آن محیط برای برخی سخت بود. مثاًل برخی 
دوستان در حال آموختن زبان انگلیسی بودند و 
از اینکه از آن محیط و آدم ها جدا شوند برایشان 
سخت بود. یا مثاًل کسی در حال حفظ قرآن یا 
نهج البالغه بود، می خواست بیشتر در آن جمع 
باشد تا دوره های آموزشی  اش تمام شود و به 
نوعی بیشترین بهره را از بودن در میان دیگر 
آزادگان ببرد. شاید مرور این مسائل االن برای 
افکار عمومی سخت باش��د اما ما در اسارت از 
فرصت ها نهایت اس��تفاده را می کردیم و االن 
به نوع��ی در زندگی های مان فرصت س��وزی 
داریم. از هشت سالی که گذشت به هیچ عنوان 
احساس پشیمانی نمی کنم. شاید از سال های 
بعد از اسارت احساس پشیمانی داشته باشم 
ولی به هیچ عنوان از سال های آزادگی احساس 

پشیمانی نمی کنم.
به نظرم برای انتق��ال فرهنگ مقاومت و ایثار 
آزادگان کوتاهی کردیم و نتوانستیم ناقل خوبی 
برای آن فرهنگ ناب و خالص باشیم. البته هر 
چیزی بستر الزم را می خواهد و مسئوالن امر 
هم از این انتقال تجربیات اس��تقبال نکردند. 
بحث آزادگان پتانس��یل خیلی بزرگی بود که 
می شد بهترین استفاده را از آن کرد و به نظر 

می رس��د برخی تفکرات زیاد راضی به رشد و 
استفاده از آزادگان نبودند.

 آزاده جانباز فرزاد قاسمی
مدت اسارت: پنج و نیم سال

در دوران اسارت دورنما و چشم انداز روشنی از 
اسارت نداشتیم و در تمام لحظات توکل مان 
به خدا بود. آن زمان باوجود تخاصم بین ایران 
و عراق بود و ش��خصیت ص��دام، تصور آزادی 
برای مان خیل��ی دور و دراز ب��ود. اگر دوران 
اسارت بیشتر از شش سال هم طول می کشید 
خودم��ان را به لح��اظ ذهنی و فک��ری آماده 
کرده بودیم که حتی تا پایان عمر در اس��ارت 

دشمن بمانیم.
زمانی که خبر آزادی  و بازگش��ت به میهن را 
شنیدیم شادمانی و شور و ش��عف فراوانی در 
بین مان اتف��اق افتاد و به نوع��ی یک حیات و 
تولد دوباره برای مان بود. از هنگام اعالم خبر 
آزادی تا موقع بازگشت به کشور زمان زیادی 
نبرد و در عرض چند روز به کشور بازگشتیم. 
دوستانی که به واسطه اسارت دچار مشکالت 
جس��می و روحی ش��ده بودند با شنیدن این 
خبر متحول شدند و درد و رنج یادشان رفت و 

تجدید حیاتی برای شان شد.
اس��تفاده از فضای معنوی دوران اسارت یکی 
از جنبه های خوب آن دوران بود. ما از آن فضا 
استفاده معنوی می کردیم و ارتباطی  منحصر 
به فرد با خدا داشتیم. شاید آن لحظات و روزها 
و ساعات خیلی کمتر بعد از اسارت برای مان 
تکرار شد. آنجا احس��اس می کردیم آخر دنیا 
هس��تیم و فقط باید با معبود و خدای خودت 
ارتباط بگیری و تنها اوس��ت ک��ه صدایت را 
می شنود و به تو توجه می کند. حس می کردیم 
تنها راه و دری که برای مان باز بود راه خدا بود 
و تمام مس��یرها به او ختم می شد. این خیلی 
اتفاق خوش��ایندی بود که در طول سال های 
آزادی خیلی ک��م اتفاق افت��اد. آدم وقتی در 
تنگناهای س��خت قرار می گیرد همه امیدش 
به خداست و این احس��اس در اسارت خیلی 
خاص بود. وقتی شما در بند دشمنی هستید 
و انتهایی برایش متصور نیستید فقط باید به 

خدا توکل کنید.
در اس��ارت مقاومت و ایثارگری در وجودمان 
تقویت شد. ما تالش کردیم آن روحیه را حفظ 

کنیم ولی وقتی آدم در محیط کار و مسائل و 
مش��کالت زندگی و در بحران های مادی قرار 
می گیرد آن روحیه نوسان پیدا می کند. با این 
حال باید تالش کرد آن روحیه حفظ شود چون 
گوهر نابی بود که به سادگی به دست نیامده 

بود و برای حفظش باید تالش کنیم.
 محمود محسنی فرد

مدت اسارت: شش و نیم سال
ما هر چه در دوران اس��ارت داری��م از حاج آقا 
ابوترابی اس��ت. حاج آقا جمله قشنگی درباره 
آزادش��دن از اس��ارت دارد و از هم��ان اوایل 
می گفت من آن قدر امیدوار به آزادی هس��تم 
که اگر کس��ی ایراد نگیرد هر شب با پوتین و 
کفش می خوابم. از آن طرف هم بیان می کرد 
من آن قدر آمادگی دارم که هر چه اسارت طول 
کشید در اردوگاه بمانم. با سخنانش هر دو وجه 

آزادگی را برای مان مشخص می کرد.
بعد از قطعنامه امیدهای��ی پیش آمد که آزاد 
می ش��ویم ولی بعد از مدتی دوب��اره جو مثل 
قبل آرام شد. هر چند در طول سال های بعد 
از قطعنامه منتظر مذاک��رات بودیم تا ببینیم  
چه پی��ش خواهد آم��د. بح��ث آزادی ما هم 
کام��اًل غیرمترقبه بود. از زمان��ی که صدام به 
کویت حمله کرد تا زمانی که به آقای هاشمی 
نامه داد خیلی طول نکشید. ما هم در جریان 
اخبار و اتفاق��ات بودیم و واقع��اً حس و حال 
غیرقابل وصفی داشتیم. بعد از سال ها اسارت 
وقتی دوباره به وطن و نزد خانواده و دوستان 

برمی گشتیم خیلی برای مان خاص بود. تنها 
موضوعی که آزادگان را ع��ذاب می داد، نبود 
امام بود. هنگامی که ما رفتی��م امام زنده بود 
و االن که برگش��ته ایم ایش��ان در قید حیات 
نیستند. این حسرت بزرگی برای همه آزادگان 
بود. صحنه هایی که آزادگان برمی گش��تند و 
به س��مت مرقد امام خمینی می رفتند شاید 
برای همه قابل درک نباش��د ولی آن حس و 
ارادت با تمام وجود نشان می داد که ما از نبود 
امام ناراحتیم. نبود امام خمینی برای مان یک 

خسران بزرگ بود.
مردم از همان اولین س��اعات و اولین روزهای 
بازگشت به میهن سنگ تمام گذاشتند. اولین 

جایی که رفتیم مرز خس��روی بود و بعد ما را 
با اتوبوس به پ��ادگان اهلل اکبر بردند و در تمام 
طول مس��یر مردم حضور پررنگی داش��تند. 
کاری دولتی و حکومتی هم نبود و مردم کاماًل 
خودجوش به استقبال ما آمده بودند. در طول 
مسیر تمام جمعیت حضور داشت و همه اشک 
شوق می ریختند. به ما مثل یک قهرمان نگاه 
می شد. اسارت ما با دیگر اسارت ها تفاوت های 
فاحش داشت. خبرنگاران خارجی و اصحاب 
صلیب س��رخ هنگامی که پیش ما می آمدند، 
می گفتند ما اسرای زیادی دیده ایم و رفتار شما 
هیچ سنخیتی با اسرای دیگر کشورها ندارد. 
می گفتند اس��ارت و رفتار ش��ما یک فرهنگ 
جدید است. اسیر به مرور زمان که از اسارتش 
می گذرد شکسته می شود و از لحاظ روحی و 
جس��می تحلیل می رود ولی آزادگان ما واقعاً 
این طور نبودند. آنها می گفتند هر زمان که ما 

می آییم روحیه شما شادتر است.
در عید نوروز عراقی ه��ا می گفتند: »عیدکم 
سعیدا آزادیکم بعیدا« و زیر خنده می زدند. یا 
وقتی بچه ها را کتک می زدند بلند می خندیدند 
ولی بعدها  به ما می گفتند شما آدم های عجیب 

و غریبی هستید.
شما اگر روحیه بیش��تر آزادگان را نگاه کنید 
می بینید هیچ کس از اسارتش پشیمان نیست. 
دل مان برای دورهم��ی و صفا و صمیمیت آن 
روزها تنگ می شود. دل مان برای اسارت تنگ 
نمی ش��ود ولی برای پاکی و صفای اردوگاه و 
آزادگان تنگ می ش��ود. هر زمانی که بیشتر 
می گذرد آدم فکر می کند آن دوران یک خواب 
بود. مرحوم ابوترابی می گفت انسان برای دو 
چیز آفریده شده، یکی  بندگی خدا و دیگری 
خدمت به خلق. ای��ن دو چیز را م��ا آنجا یاد 
گرفتیم و همه هم مدیون اخ��الص ابوترابی 
هستم. همه به حاجی ارادت و اخالص داشتیم. 
حاجی یک نمونه مجسم از رفتار پیغمبرگونه 
بود. باالترین دس��تاورد دوران اسارت این بود 
که بنده خوبی برای خدا باشیم و به خلق خدا 
کمک کنیم. نگاه نکنیم آن خل��ق دین دارد 
یا ندارد، نم��از می خواند ی��ا نمی خواند، بلکه 
انسانیت ش��خص را مالک قرار می دادیم. من 
یک سال افتخار آشنایی با حاجی را داشتم ولی 
در حد فهم خودم از حاجی خیلی یاد گرفتم. 
وجوشان نعمت بود. وجودشان برای عراقی و 

ایرانی و همه نعمت بود.
 محمدرضا عروجي

مدت اسارت: پنج سال و نیم
در اسارت نسبت به قبل دید سیاسي مان باالتر 
رفت. از لحاظ مذهبي ش��اید قب��اًل به خیلي 
مسائل توجه نمي کردم ولي چون در محیطي 
قرار گرفتم که همه مذهبي و بس��یجي بودند 
تحت تأثیر قرارگرفتم. به نظرم دوران آزادگي 
مثل یک کارخانه انسان سازي بود و طوري نبود 
که فقط س��ختي هایش براي مان بماند. مثل 
آهني که داخل کوره مي رود و چکش مي خورد 
تا سفت و سخت شود، ما هم چکش خوردیم و 
صیقل پیدا کردیم. شاید برخي بگویند عمرتان 
را به بطالت گذراندید و ما نمي توانیم براي آنها 
بازگو کنیم که چه اتفاقاتي بر ما گذشت. این 
دوران آن قدر پرثمر ب��ود و براي مان بازدهي 
داش��ت که آموزه هایش خیلي ش��یرین تر از 
سختي هایش بود و براي زندگي مان فوق العاده 
س��ودمند بود. االن بچه هاي آزاده نس��بت به 
ش��رایط اجتماعي و زندگي خیلي شاکرتر از 
دیگر اقشار هستند چون در سختي و مضیقه 
زندگي کردند و امروز خیلي موقعیت ها را بهتر 

درک مي کنند.

نگاهی به دستاوردهای دوران اسارت و احساس آزادگان هنگام ورود به میهن در گفت وگوی »جوان«  با چند آزاده

رفتار آزادگان در اسارت فرهنگ جديدي خلق کرد

برای انتقال فرهن�گ مقاومت و ایثار 
آزادگان کوتاهی کردیم و نتوانس�تیم 
ناقل خوبی ب�رای آن فرهن�گ ناب و 
خالص باشیم. البته هر چیزی بستر الزم 
را می خواهد و مسئوالن امر هم از این 
انتقال تجربیات استقبال نکردند. بحث 
آزادگان پتانسیل خیلی بزرگی بود که 
می شد بهترین استفاده را از آن کرد و به 
نظر می رسد برخی تفکرات زیاد راضی 
به رشد و اس�تفاده از آزادگان نبودند
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