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ت دوم
نوب

پیام رهرب انقالب به اعضای گروه های جهادی و بسیج سازندگی

26 مرداد دوباره فرا می رس��د روزی كه ميهن عطراگين از مقدمش��ان شده است 
آنانی كه به ش��وق وطن س��الها اسارت در زندان های دش��من بعثی را با مقاومتی 
مثال زدنی پش��ت س��ر گذاشتند چنانکه در س��نگرهای جبهه ها در برابر دشمن 

سينه سپر كرده بودند. 
روز 26 مرداد سال 1369، ميهن اسالمی شاهد حضور آزادگان سرافرازی بود كه 
پس از س��ال ها اسارت در زندان ها و اسارتگاههای مخوف رژيم بعث عراق، قدم 
به خاك پاك ميهن اسالمی خود گذاشتند.»آزادگان« آمدند همان طور كه رفته 
بودند؛ دلير و مقاوم، مردان قبيله غيرت كه گنجينه های ارزش��مندی هستند كه 

در درون آن ها فرهنگ انسان ساز، صبوری و مقاومت دوره اسارت نهفته است.
آزادگان، با ايمان راس��خ خود در برابر همه فش��ارهای جسمی و روحی دشمنان 
ايستادند و روابط اجتماعی جامعه كوچك اردوگاهی خود را بر پايه اخالق حسنه 
بنا نهادند و از ش��کنجه های مزدوران بعث، هراس��ی به خود راه ندادند. آزادگان، 
صبورتر از سنگ صبور و راضی ترين كسان به قضای الهی بودند. اينان سينه هايی 
فراخ تر از اقيانوس داشتند كه از همه جا و همه كس بريده و به خدا پيوسته بودند؛ 
آزاده ناميده شدند چون از قيد نفس و نفسيات رهايی يافته بودند و به راستی كه 
چنين اند. و امروز يادآور بازگشت غرورآفرين مردان و زنان آزاده ای است كه پس 
از تحمل سال ها شکنجه و دوری از عزيزان خويش، به وطن بازگشتند و به انتظار 
ميليون ها ايرانی پايان دادند. در اين روز، ش��کيبايی مادران، پدران، همس��ران و 
فرزندان اين آزادمردان به بار نشس��ت و س��ال های نگرانی و شوق ديدار به پايان 
رس��يد و وعده الهی تحقق يافت: »و بّشر الّصابرين«. نه تنها استقامت آزادگان در 
اردوگاه ه��ای دژخيمانه رژيم بعث، بلکه صب��ر و پايداری خانواده های اين عزيزان 
س��تودنی است. عرصه پربركت دفاع مقدس، صحنه حضور مردان و زنان باايمانی 
بود كه توانستند حماسه ای به يادماندنی و جاودان از خود به يادگار بگذارند. اينان 
بر عهد خويش با خون شهيدان پايبند ماندند و با الهام از مکتب انسان ساز اسالم 
توانس��تند دوران دشوار اسارت را پشت سر نهند و شکوه مقاومت و سرافرازی بر 

صحيفه درخشان ايران اسالمی ثبت كنند.
س��ال 1369 س��الی پر تالطمی برای مردم ايران بود، در گرماگرم تابس��تان، روز 
26 مرداد س��ال 1369 باالخره جمهوری اس��المی ايران با س��ربلندی توانس��ت 
رزمندگانی را كه مجاهدانه از دين و ش��رف و خاك كش��ور دفاع كرده بودند و در 

دست دشمن اسير شده بودند ، به وطن بازگرداند.
 روز 26 مرداد س��ال 1369، ميهن اس��المی ش��اهد حضور اولين گروه آزادگان 
س��رافرازی بود كه پس از س��ال ها اسارت در زندان ها و اسارتگاه های رژيم بعث 
عراق، قدم به خاك پاك ميهن اس��المی خود گذاش��تند. ستاد رسيدگی به امور 
آزادگان كه در 22 مرداد 69 تش��کيل ش��ده بود، تبادل حدود 50 هزار آزاده را با 
همين تعداد اس��ير عراقی و با هماهنگی دستگاههای ديگر برعهده گرفت. با اين 

تفاوت كه اسرا آنها نظامی بودند و اسرای ما بيشتر بسيجی و غيرنظامی.
اسرای سرافراز ايرانی از چند نقطه مرزی با تشريفات وارد كشور شدند و نخستين 
واكنش آنان، بوس��ه بر خاك ايران و ريختن اش��ك شوق بود. زيارت مرقد مطهر 
حضرت امام خمينی)ره( و هم چنين بيعت با جانشين خلف وی حضرت آيت  اهلل 

خامنه  ای، از نخستين برنامه  ها و اقدامات مشترك آزادگان سرافراز ايرانی بود.
آزادگان، گنجينه  های ارزش��مندی هس��تند كه در درون آن، فرهنگ انسان  ساز 

دوران اس��ارت نهفته اس��ت. ثبت وقايع اسارت، پلی اس��ت برای انتقال فرهنگ 
اسارت از درون اردوگاه ها به شهرهای ميهن اسالمی  مان، ايران.

ب��ر حامالن اين فرهنگ اس��ت كه ضمن حفظ آن، چ��اره  ای نيز برای ترويج آن 
بينديش��ند. در زمينه بيان اين فرهنگ، از سه ابزار خط، تصوير و انتقال به صورت 
س��ينه به س��ينه می توان بهره گرفت، اّما مهم اين است كه بيان فرهنگ اسارت، 
امری حياتی و كاری بس سترگ برای جامعه جوان ماست. بنابراين، نظام اسالمی 
بايد از همه امکانات موجود در اين حركت ارزش��ی فرهنگی بهره برداری كند، تا 
اثر مجاهدت و مقاومت وصف ناپذير اين رس��والن انقالب، به صورت فرهنگ مصّور 
و مکتوب و به مثابه كليد راه هدايت برای نسل آينده و همه بيداردالن و آزادگان 

جهان محفوظ بماند.

چند روزی از حمله عراق به خاك كويت می گذش��ت كه جنب و جوش نگهبان 
ه��ای داخل اردوگاه نش��ان از ش��کل گيری اتفاقی جديد م��ی داد هنوز يکی دو 
س��اعتی از پايان يافتن آمار غروب و رفتن به داخل اتاق هايمان نگذش��ته بود كه 
جمعی از نگهبان های عراقی وارد قس��مت ما ش��ده و با باز كردن درب اتاق ها از 
ما خواس��تند با برداشتن وس��ايل خود به سمت قسمت ديگری از اردوگاه حركت 
نمائيم. دقايقی بعد در تاريکی شب به قسمت يك منتقل شديم بدون آنکه دليل 

آن را بدانيم تا اينکه فردای آن روز متوجه ش��ديم برخی از اس��رای كويتی را به 
اردوگاه ما انتقال دادند. چند روزی از اين واقعه گذشت تا اين كه يك روز نگهبان 
های عراقی با خوشحالی اعالن كرده بودند كه امروز صدام سخنرانی مهمی خواهد 
داشت آن ها حتی موج بلندگوی داخل محوطه را بيشتر كرده تا پيام صدام پخش 
ش��ود راديوی عراق با پخش ترانه های عربی همراه با مارش نظامی پيام صدام را 
مبن��ی بر موافقت دولت عراق با خواس��ته ی به حق جمهوری اس��المی ايران در 
خص��وص پذيرش ق��رارداد 1975 الجزاير و همچنين تبادل اس��را اعالن نمود. در 
اولين اقدام قرار ش��د تا تبادل اس��را به مرحله اجرا درآيد. از اين رو بيس��ت ششم 
مرداد ماه به عنوان روز تبادل اسرای ايران و عراق از سوی دو كشور انتخاب شد.

هنگامی كه دش��من بعثی به  اشاره و حمايت سردمداران استکبار جهانی به خيال 
خام خود برای ضربه زدن به نظام نوپای جمهوری اسالمی بخش هايی از سرزمين 
ما را مورد حمله قرار داد، خيل عظيمی از جوانان غيور برای دفاع از دين و ناموس 
و سرزمين خود راهی مناطق عملياتی شدند تا مانع پيشروی دشمن پست و زبون 
شوند. جوانانی كه هرچند سابقه نظامی نداشتند اما با ايمان و عزم راسخ توانستند 

حسرت دست اندازی به اين آب و خاك را بر دل دشمن و حاميانش بگذارند. 
س��ال های آسمانی دفاع مقدس با رشادت ها و جانبازی های جوانان اين مرز و بوم 
برای هميشه در دل تاريخ ثبت شد تا ديگر هيچ دشمنی به خود حتی جرأت فکر 

كردن به حمله نظامی به اين سرزمين را ندهد.
هرچن��د در طول س��ال های دفاع مقدس هزاران ت��ن از بهترين جوانان اين مرز و 
بوم خلعت ش��هادت پوش��يدند و هزاران جوان ديگر م��دال جانبازی و آزادگی در 
ميدان نبرد حق و باطل كسب نمودند اما رشد و تعالی نهال انقالب با آبياری خون 
شهيدان و پاسداری رزمندگان دالور اميد را در دل مستضعفان جهان برای هميشه 

زنده نگه داشت و خواب را از چشم بدخواهان ربود.
در ميان رش��ادت های رزمندگان اس��الم در س��ال های دفاع مقدس ايستادگی و 
مقاوم��ت عزتمندانه و بی نظير آزادگان س��رافراز برگ زرين و درخش��انی بود كه 
حيرت جهانيان را به دنبال داشت. آزادگانی كه در سخت ترين شرايط اردوگاه های 
دش��من بعثی در زير ش��کنجه های وحش��يانه خصم دون پايمردی كردند تا ثابت 
كنند در اس��ارت ظاهری ني��ز خود را رزمنده و مدافع نظ��ام و انقالب می دانند و 
الحق كه اين پايمردی آزادگان و سال ها تحمل درد و رنج جانبازان كم از شهادت 

ندارد.
و چ��ه زيب��ا اين فرهنگ ناب مقاومت و ايس��تادگی در برابر كف��ر و ظلم امروز به 
بهترين وجه به نس��ل امروز جوانان اين كش��ور به ارث رس��يده است و اگر روزی 
آزادگان در برابر دش��من بعثی سر خم نکردند و برای هميشه ماندگار شدند و اگر 
روزی آزاده ای همچون ش��هيد شهس��واری با دست بس��ته در دل دشمن مرگ بر 
صدام گفت، امروز جوان رعنايی چون ش��هيد مدافع حرم محسن حججی در بند 
خبيث ترين دشمنان با شکوه و ايستادگی درس آزادگی و عزت به عالم می دهد، و 

به تأسی از ارباب خود سر می دهد اما سر خم نمی كند.
ياد و خاطره همه ش��هدا، جانب��ازان، آزادگان و ايثارگرانی كه برای حفظ و تعالی 

نظام جمهوری اسالمی همه سرمايه خود را خالصانه نثار كردند گرامی باد.

رهبر كبير انقالب درباره اسرا و آزادگان تعبيرات زيبايی دارند. ايشان اسرا را سرود 
آزادی دانسته و می گويند: »اسرا در چنگال دژخيمان خود سرود آزادی اند و احرار 
جهان آن را زمزمه می كنن��د. مفقودين عزيز، محور دريای بيکران خداوندی اند و 
فقرای ذاتی دنيای دون در حس��رت مقام وااليشان در حيرتند.« ايشان همچنين 
از م��ادران اس��را چنين ياد می كنند: »در اقدام ش��ريف م��ادران بزرگواری كه در 
دامن ه��ای مطهر خود چنين فرزندانی را تربيت كرده اند، چه می توان نثار كرد؟ و 
برای اس��يرانی كه در زندان های مخوف دش��من، شجاعانه بر سر دشمنان بشريت 

فرياد می كشند، چگونه توان تعظم نمود؟« 
مقام معظم رهبری درباره آزادگان چنين گفته اند: »يکی از چيزهايی كه ش��ما را، 
دل هايتان را زنده نگه می داش��ت،  پراميد نگه می داش��ت، ي��اد آن چهره و روحيه 
پرصالب��ت امام عزيزمان بود. آن بزرگوار هم خيلی به ياد اس��را بودند. حال پدری 
را كه فرزندانش به اين شکل از او دور شده باشند، راحت می شود فهميد... مساله 
اس��ارت طوالنی فرزندان اين ملت به نوبه خ��ود امتحان ديگری بود كه ملت ما با 
موفقيت آن را به انجام رس��انده و اس��رای ما همانند ملت ايران از خود آزادمردی 
نش��ان دادند و سرانجام با موفقيت و سرافرازی به وطن بازگشتند... شما در دوران 
اس��ارت ش��رايط س��ختی را گذرانديد، اما در عين حال با حفظ دين و اعتقادات و 
دلبس��تگی خود به اس��الم، امام و انقالب موجب افتخار و آبرومندی ملت خود در 

برابر دشمن شديد.«

مردان همیشه سرافراز سرزمین شور و شعور
26 مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی گرامی باد

وزی اسراء برگشتند و من نبودم، سالم مرا به آنها برسانید و بگویید خمینی در فکرتان بود امام خمینی )ره(: اگر ر

رهبر معظم انقالب:

شعار »خدمت رسانی برای تحقّق عدالت و پیشرفت« 
را همگانی کنید


