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  انقالبيفعال
 منزل خانواده رضايي در يکي از کوچه هاي 
محله خزانه فالح قرار دارد. با آشنايي نسبي 
که از اين محله دارم، عصر يک روز بهمن ماه 
به آنجا مي رس��م. هنگام حضور ما، جانباز 
اباصلت رضايي در خانه اس��ت اما به دليل 
مش��کالت مجروحيتش ام��کان گفت وگو 

ندارد. از قبل هم ش��نيده بوديم که ايشان 
توان صحبت ندارد و گفت وگو را با همسرش 

فاطمه سليماني هماهنگ کرده بوديم. 
خانم س��ليماني زني مهربان و مهمان نواز 
اس��ت که از عل��م رياض��ي بهره ه��ا دارد. 
حرف هايش را هم با اعداد آغاز مي کند: من 
61 سال دارم. اگر اين عدد را برعکس کنيد، 
به همان سني مي رسد که با همسرم ازدواج 
کردم. خانه ما در انتهاي همان کوچه اي بود 
که خانه پدري همسرم قرار داشت. خواهر 
شوهرم مرا ديده و معرفي کرده بود. بعد هم 
که ازدواجمان به صورت سنتي و در نهايت 

سادگي انجام گرفت. 
جانباز اباصلت رضاي��ي هرچند اکنون آرام 
و گوشه گير اس��ت، اما روزگاري نه چندان 
دور در ميادي��ن انق��الب و دف��اع مقدس 
رش��ادت هاي بس��ياري انج��ام داده ب��ود. 
همسرش مي گويد: ما قبل از انقالب ازدواج 

کرديم. وقتي که مبارزات انقالبي اوج گرفت، 
همسرم آرام و قرار نداشت. آن زمان نفت در 
خانه ها کم بود، اما همسرم از سهميه نفت 
خانه برمي داشت و براي س��اختن کوکتل 
مولوتف از آن اس��تفاده مي کرد. يادم است 
روزهاي منتهي به پيروزي انقالب، جنگي 
در پادگان ها بين گاردي ها و ارتش��ي هاي 
انقالبي با پش��تيباني م��ردم درگرفته بود 
که همس��رم در آن روزها بسيار فعال بود و 
کوکتل مولوتف هاي س��اخته دستش را به 

سربازهاي انقالبي مي رساند. 
 مجروحيتسخت

دوران جنگ اباصل��ت از رزمنده هاي پاي 
کار جبهه ه��ا  و بارها به مناط��ق عملياتي 
اعزام مي ش��ود ام��ا نهايت��اً در س��ال 65 
مجروحيتي جدي پيدا مي کند. طوري که 
ديگر نمي تواند به جبهه اعزام ش��ود. خانم 
س��ليماني مي گويد: همسرم س��ال 65 به 
سختي مجروح شد. هم موج گرفتگي داشت 
و هم شيميايي ش��ده بود. اوايل مشکلش 
خيلي جدي به نظر نمي رس��يد. خدا به ما 
چهار دختر و يک پس��ر داده بود که س��ال 
90 پسرم مرحوم ش��د. قبل از آن وضعيت 
همس��رم بغرنج ش��ده بود که بع��د از فوت 
پسرمان بدتر هم ش��د. او جانباز اعصاب و 
روان اس��ت و خيلي از کارهايي را که انجام 

مي دهد، متوجه نمي شود. 
 حمالتعصبي

از همس��ر جانباز مي خواهم تا از مشکالت 
زندگي با يک جانباز اعصاب و روان بگويد. 
شرم دارد از گفتن برخي حرف ها اما اصرار ما 
را که مي بيند مي گويد: شما تصور کنيد يک 
نفر بعد از اينکه دچار حمله عصبي شد ديگر 
نه خودش را بشناس��د و نه خانواده اش را. 
همسرم  طي اين سال ها بارها دچار حمالت 
عصبي ش��ده است. دس��ت خودش نبود و 
نمي دانست چه کار مي کند. همسران چنين 
جانبازاني بهتر از هر کس ديگري حرف هاي 

من را مي فهمند و درک مي کنند. 
  وي ادامه مي دهد: زندگي با يک جانباز هر 
چند س��ختي هايي دارد، اما لطف و صفاي 
خ��اص خ��ودش را ه��م دارد. اباصلت آدم 
خوبي است. يک انسان شريف که متأسفانه 
مش��کالت جانب��ازي گاهي باع��ث تغيير 
روحيه اش مي ش��ود. وگرنه ک��ه در مواقع 

عادي بسيار مهربان و دلسوز است. 
 بازهممشکلدرصد

اين همسر جانباز مي گويد که با حقوق اندک 
بنياد شهيد روزگارشان را سپري مي کنند. 
او شکايتي ندارد جز اينکه مي گويد چرا بايد 
در خصوص تعيين درصد جانبازان اعصاب 
و روان اينقدر مش��کل وجود داشته باشد. 
مي گوي��د: آنهايي که قطع عض��و دارند در 
تعيين درصد جانبازي مشکلي ندارند، ولي 
در خصوص جانبازان شيميايي و اعصاب و 
روان اين گونه نيست. با وجود پيشرفت علم 
پزشکي، اينها هنوز در تعيين واقعي درصد 
جانبازيشان مشکل دارند.  موقع خداحافظي 
از خانم س��ليماني، براي لحظاتي با جانباز 
اباصلت رضاي��ي رو به رو مي ش��وم. حرفي 
نمي زد و به اتاق ديگ��ري مي رود. باورپذير 
نيست کس��ي که روزگاري نه چندان دور 
کنار ديگر رزمنده ها غوغا به راه مي انداخت، 
اکنون تا به اين حد س��اکت و مظلوم شده 
باشد. او يک جانباز اعصاب و روان است که 
بايد همانطور که هست به جامعه معرفي و 

پذيرفته شود. 
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نسبتبهانقالبچهبود؟
هرچند ش��غل پدرم نظام��ي بود، ام��ا ما يک 
خانواده مذهبي و معتقدي داش��تيم. من سال 
40 در چني��ن خانواده اي به دني��ا آمدم. پدرم 
به رغم ش��غلش، نواره��اي امام راح��ل را بين 
مردم پخ��ش مي کرد. حتي ب��راي اين کارش 
از طرف ساواک دستگير شد و مدتي از ايشان 
بي خب��ر بوديم. س��ال 1357 ک��ه اوج نهضت 
اس��المي بود، من يک جوان 17 س��اله بودم و 
شاهد تظاهرات و راهپيمايي هاي مردم بودم. 
محله ما در جاده س��اوه يک مس��جد محوري 
به نام مس��جد ولي عصر)عج( داشت که مردم 
آنجا براي گوش کردن به سخنراني روحانيون 
انقالبي جمع مي شدند. براي همين اين مسجد 
هميشه در ازدحام و شلوغي به سر مي برد. من 

هم در اين سخنراني ها شرکت مي کردم. 
خودشماچهزمانيبهعضويتارتش

درآمديد؟
من سال 1360 وارد ارتش شدم. سال 1359 
مشمول خدمت س��ربازي بودم که مصادف با 
آغاز جنگ شد. دفترچه اعزام گرفتم و منتظر 
زمان اعزام بودم که چون تعداد داوطلب ها زياد 
بود، ما را به عنوان نيروي مازاد معرفي کردند. به 
همين خاطر تصميم گرفتم به عنوان کادر عضو 
ارتش بشوم و از اين طريق به جبهه بروم. ارتش 
همراهي خودش با امام و م��ردم را ثابت کرده 
بود. در جريان مبارزات مردم ايران عليه رژيم 
طاغوت، ارتش عملکرد خوبي داشت و يکي از 
داليل اصلي س��قوط رژيم پهلوي نيز همراهي 
ارتش با مردم و امام بود. نمونه بارزش در ديدار 
بچه هاي نيروي هوايي )همافرها( با حضرت امام 
تجلي کرد که اعالم همبستگي ارتش با ملت و 
امام تلقي ش��د. به هر حال من در همان شروع 
جنگ عضو ارتش شدم و سال ها در جبهه هاي 

جنگ حضور داشتم. 
بهعنوانيکجوانانقالبيچهديدي

نسبتبهجبههوجهادداشتيد؟
من معتقد بودم تا زماني که جنگ است نبايد 
به خانه برگردم. خيلي از جوان هاي آن دوران 
مي گفتند تا پيروزي يا ش��هادت مسيرش��ان 
را در جبهه ادامه خواهن��د داد. آن زمان واقعاً 
خوش��حال بودم که توانس��ته ام به عنوان يک 
نيروي رسمي ارتش بعد از ديدن آموزش هاي 

الزم به جبهه اعزام شوم. 
چندس�الدرجبههبوديدوچهسالي

اسيرشديد؟
پنج س��ال به صورت م��داوم در جبهه حضور 
داشتم. س��ال 67 آن هم بعد از قبول قطعنامه 
598 اس��ير ش��دم. من در تيپ تکاور، توپچي 
عمليات بودم و در حفظ مناطقي که توس��ط 

رزمندگان تصرف ش��ده بود فعاليت مي کردم. 
از جمل��ه در مناطق ابوقريب، دش��ت عباس، 
دهلران، موس��يان، جزيره مجنون و س��ومار 

حضور داشتم. 
بعدازپذي�رشقطعنام�هبعثيهازير
حرفشانزدندودوبارهبهايرانحمله
کردند،اسرايزياديهمگرفتند.شما

چطوراسيرشديد؟
سال هاي پاياني دفاع مقدس، جنگ فرسايشي 
ش��ده بود. بعد از پذيرش قطعنامه در 27 تير 
1367، ايران پاي قولش ايستاد و ديگر عملياتي 
انجام نداد ام��ا بعثي ها برعک��س عمل کردند 
و يکس��ري عمليات س��نگين در سرتاسر مرز 
انجام دادند. هدف هاي عم��ده اي مثل تصرف 
خرمشهر را مد نظر داشتند تا با وضع بهتري در 
مذاکرات حضور داش��ته باشند. آن موقع ما در 
سومار، پشت نفت شهر حضور داشتيم. ناگهان 
با حمالت توپخانه اي و هوايي دشمن رو به رو 
شديم. همان لحظه يکي از گلوله هاي دشمن 
روي زاغه مهمات ما افتاد و بيشتر مهماتمان از 
بين رفت. من رفتم به وضعيت و ميزان آسيبي 
که در منطقه ب��ه وجود آمده بود، رس��يدگي 
کنم. بعد س��عي کردم نيروها را جمع و جور و 
س��اماندهي کنم که به ما اطالع دادند با تعداد 
تجهيزاتي که داريد عقب نش��يني کنيد. گويا 
تمام منطقه اي که ما در آن حضور داشتيم به 
تصرف دشمن درآمده بود ولي من نمي توانستم 
از دست رفتن منطقه را به اين راحتي بپذيرم. 
سريع با يک تويوتا به همراه چند نفر از بچه ها 
رفتيم ت��ا وضعي��ت منطقه تصرف ش��ده را از 
نزديک بررسي کنيم. به آخرين تپه که رسيديم 
ديديم عراقي ه��ا با تعداد زي��ادي تانک و نيرو 
همه جا هستند. از فرصت اس��تفاده کردم و تا 
مي توانستم اسلحه هايي را که در منطقه برجاي 
مانده بود جمع کردم و داخل تويوتا ريختم. در 
راه برگشت بوديم که عراقي ها ما را ديدند و به 
رگبارمان بستند. چندبار اشهدم را خواندم ولي 
تويوتا در يک سراشيبي قرار گرفت و توانستيم 
از دست عراقي ها فرار کنيم. همگي خوشحال 
بوديم. پي��ش خودم فکر مي ک��ردم مي توانيم 
س��اير بچه ها را جمع کني��م و از منطقه خارج 
ش��ويم. اوايل مرداد ب��ود و گرماي ه��وا بيداد 
مي کرد. بايد 20 تا 30 کيلومتر را در ميان تپه ها 

طي مي کرديم تا از مهلکه خارج شويم. بين راه 
رزمندگان ديگري هم به ما پيوس��تند. به سه 
راهي داربلوط که رس��يديم، ديديم تعدادي از 
رزمندگان آنجا ايس��تاده اند و جل��و نمي روند. 
يکي از پاهايم آسيب جدي ديده بود. به يکي از 
سربازها گفتم برود جلو ببيند چه خبر است که 
گفت جلوتر عراقي ها ايس��تاده اند. تازه متوجه 
شديم کاماًل به محاصره درآمده ايم و راه فراري 

نداريم. 
خيليازآزادههالحظهاسارتشانرااز
سختترينلحظاتعمرشانمعرفي
کردهان�د،اينلحظاتبهش�ماچطور

گذشت؟
آن لحظه اي که متوجه شديم بعثي ها دور تا دور 
تپه را محاصره کرده اند، هواپيمايشان هم باالي 
سرمان چرخ مي زد. من هنوز اسلحه در دستم 
بود. چند بار به سرم زد که با کمک بچه ها يک 
آتش انبوه درس��ت کنيم بلکه راهي براي فرار 
باز ش��ود. اما پيش خودم گفتم فايده اي ندارد، 
اگر تانک ه��اي عراقي تحريک ش��وند، در يک 
لحظه مي توانند ما را به رگبار ببندند و بچه ها 
را به شهادت برسانند. چاره اي جز اسارت نبود. 
بعثي ها چشم و دست هر کدام از اسراي ايراني 
را از پشت بستند و بعد ما را با وضعيت بسياري 
سختي به خانقين بردند. هر جايي مي رسيديم 
ما را از ماش��ين پياده مي کردند تا آمار بگيرند. 
يک ش��ب ما را در س��وله خانقين نگه داشتند 
که از لحاظ جس��مي و روحي بس��يار برايمان 

زجرآور بود. 
شمابعدازقطعنامهاسيرشدهبوديد،

رفتاردشمنباشماچطوربود؟
چون ما اس��راي بعد از قطعنام��ه بوديم، آنها 
دستور داشتند طبق معاهدات بين المللي با ما 
رفتار کنند و زياد تحت شکنجه قرار ندهند ولي 
باز هم گرسنگي و تش��نگي و کتک زدن اسرا 
انجام مي ش��د. من 70 روز فقط در زندان بودم 
که داستانش با اردوگاه اسراي قبل از قطعنامه 
فرق داشت. ما را پنج روز در آسايشگاه پادگان 
بعقوبه نگه داش��تند و بعد از آن ما را به زندان 
الرش��يد بغداد منتقل کردند. هر 40 نفر را در 
سلول هاي 10 تا 12 متري نگه مي داشتند که 
نفس کشيدن، ايستادن و نشستن بسيار سخت 
بود. هوا فوق العاده گرم  و جا هم بسيار تنگ بود 
و آنها هم به اعتراض بچه ها پاسخگو نبودند. به 

ما مي گفتند صدام حس��ين خيلي لطف کرده 
که ش��ماها را تحت شکنجه هاي ش��ديد قرار 
نداده اس��ت. در بحث بهداشت ، دستشويي ها 
و. . . که واقعاً وضعيت بغرنجي داشتيم. تا جايي 
که مجب��ور ش��ديم در غذا نگرفت��ن اعتصاب 
کنيم تا به وضعيتمان رسيدگي شود. فرمانده 
عراقي ها متوجه اعتصاب ما شد و از ما خواست 
حرف هايمان را به او بزنيم. گفتيم اگر ما مهمان 
ش��ما هس��تيم پس اين چه وضعيتي اس��ت؟ 
روي حرفمان ايستاديم تا اينکه مجبور شدند 
بيايند چاه دستشويي ها را تخليه کنند که قابل 
استفاده شود اما مشکالت جا و غيره همچنان 
ادامه داشت. اينجا يک اتفاق جالبي افتاد؛ بعد 
از 18 روز که در زندان بوديم، چند اسير قديمي 
را پيش ما آوردند. من آنها را مي ش��ناختم. از 
همدوره  هايم بودند که دوسال زودتر از ما اسير 
ش��ده بودند. آنها به ما مي گفتند وضعيت شما 
خيلي بهتر از زمان اس��ارت ماس��ت. اعتراض 

نکنيد که بدتر از اين مي شود. 
گفتهميش�دک�هدرروزه�ايبعداز
قطعنام�ه،يک�يازاهدافدش�مناز
حملهسراسريبهايرانگرفتناسير
برايزمانمبادلهب�ود،اينموضوعرا

بهعينهديديد؟
من اين مورد را به چشم نديدم ولي شنيدم که 
بعثي ها در بعضي از مناطق گفته بودند خودتان 
را به کشتن ندهيد، هدف ما گرفتن اسير است تا 
بتوانيم با اسراي خودمان مبادله کنيم. بدترين 
بخش حمله ناجوانمردانه بعثي ها بعد از پذيرش 
قطعنامه اين بود که منافقين هم در جنايات آنها 
دست داشتند و مي خواستند از آخرين فرصت 
استفاده کنند و به نظام اس��المي ضربه بزنند 
چون آنها در عراق بدون تکلي��ف مانده بودند. 
به خيال خودش��ان فکر مي کردند بعد از صادر 
شدن قطعنامه مي توانند ايران را تصرف کنند. 
منافقين سر آستين هايشان عالمتي داشتند که 
موقع حمله به ايران اشتباهي خودشان را مورد 

حمله قرار ندهند. 
اميديداش�تيدک�هروزيب�هايران

برميگرديد؟
بالتکليفي در خاک عراق ما را بسيار آزار مي داد 
چون جن��گ تمام ش��ده ب��ود و قطعنامه هم 
پذيرفته شده بود. فکر مي کرديم چرا بايد اين 
همه مدت در اسارت بمانيم و اصاًل اسارتمان تا 
کي طول مي کشد. اين معطل ماندن ها موجب 
شده بود خيلي ها اميد خود را از دست بدهند. 
حتي دوستانم مي گفتند آخر سر اين عراقي ها 
ما را مجبور مي کنند با بيل پشت همين سيم 
خاردارها را بکنيم و يکديگر را چال کنيم ولي 
خودم با خوابي که ديده بودم اميدوار شدم که 

تبادل اسرا به زودي انجام خواهد گرفت. 
سختترينمقطعاس�ارتچهزماني

بود،چهزمانيبهخانهبرگشتيد؟
بعد از طي 70 روز که زن��دان بغداد بوديم ما را 
به اردوگاه انتقال دادند. فکر مي کرديم اردوگاه 
جاي بهتري است، ولي برعکس آن اتفاق افتاد. 
در ابتداي ورود به اردوگاه م��ا را از تونل مرگ 
عبور دادند. به اي��ن صورت بود ک��ه چند نفر 
مي ايستادند و هر چقدر توان داشتند با کابل و 
مشت و لگد اسرا را کتک مي زدند و به اين طريق 
به ما خوشامد مي گفتند. آنجا بود که لحظات 
سختي به لحاظ جسمي و خصوصاً روحي بر ما 
گذشت چون متوجه شديم به اين زودي ها آزاد 
نمي شويم و مدت ها بايد طعم اسارت در دست 
دش��مني ظالم را تجربه کنيم. دو سال هم در 
اردوگاه بوديم تا اينکه 26 شهريور سال 69 آزاد 

شديم و به ايران برگشتيم. 

داوودبهراميدرگفتوگوبا»جوان«ازاسارتخودبعدازقطعنامه598ميگويد

دشمن را در اسارت وادار به پذيرش خواسته هايمان کرديم
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