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self-sacrifice and martyrdom in the memoirs of the free defense of the holy defense as a 
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stressful events after escaping from captivity and its coping methods in azadegan, The First 
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Aims Scientific documentation of the experiences of Iran-Iraq war in different aspects and 
their uses in the same conditions are undeniable. The captivity of the Iranian prisoners in the 
Iraqi prison camps is to be studied in different dimensions. One of these dimensions is the 
issue of mental and physical health of prisoners during their captivity. Therefore, the aim of 
this study was to design a model of factors affecting the physical and psychological damage of 
Iranian captives and methods of prevention and treatment in Iraqi camps.
Participants & Methods This descriptive-survey study was conducted in Semnan from the 
early 2016 to late 2017. The data were collected, using examining the documents and books 
published about the prisoners of war (POW), as well as some semi-structured interviews 
with 20 prisoners to reach main results. The interviewees were selected through a decision 
making process of those strategic leaders, cultural activists at the time of captivity, and camp 
administrators. The data were analyzed, using content analysis method and the research model 
was so designed.
Findings The designed model had 5 sections, including the effective factors causing physical 
and psychological injuries, the role of strategic leaders, the role of Red Cross forces, the 
cultural-scientific programs, and the sports programs. The components, model elements, and 
their relationships were confirmed by the participants.
Conclusion The prisoners’ cultural and sports activities in the Iraqi camps have positive effects, 
including increasing the patience of the prisoners, increasing their physical and mental health 
and their social health level, increasing their freshness, happiness, feeling of trust, concentration 
and accuracy, and reduction of depression.  

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Qualitative Study

Authors
Nabavichashmi S.R.1 PhD, 
Feiz D.*1 PhD, 
Rastgar A.A.1 PhD

 Keywords  Physical and Psychological Damages; Cultural and Sports Programs; Physical and  
                             Mental Health; Prisoners of War; Camps in Iraq 

*Correspondence
Address: Economics & Management 
Faculty, University of Semnan, 5 Ki-
lometer of Damghan Road, Semnan, 
Iran. Postal Code: 3513119111
Phone:  +98 (23) 33339981   
Fax:  +98 (23) 33339981
feiz1353@semnan.ac.ir

1Business Administration Depart-
ment, Economics & Management 
Faculty, University of Semnan, Sem-
nan, Iran

Article History
Received: February 26, 2018
Accepted: October 09, 2018                 
ePublished: March 16, 2019

How to cite this article
Nabavichashmi S R, Feiz D, Ras-
tgar A A. Designing the Model of 
Factors Affecting the Physical and 
Psychological Damage of Iranian 
Captives in Iraqi Camps and Ha-
rm Reduction Strategies. Iranian 
Journal of War & Public Health. 

2019;10(4):49-60.

ISSN: 2008-2630  Iranian Journal of War & Public Health 
2019;11(1):49-60. DOI: 10.29252/ijwph.11.1.49

Designing the Model of Factors Affecting the Physical and 
Psychological Damage of Iranian Captives in Iraqi
Camps and Harm Reduction Strategies

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2863382
http://militarymedj.ir/article-1-539-fa.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/526612
http://ijwph.ir/article-1-81-fa.html
http://pasdarifarhangi.ir/browse.php?a_code=A-10-54-2&sid=1&slc_lang=fa
http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book%3A148357
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/264298
http://ijwph.ir/article-1-264-fa.html
http://ijwph.ir/article-1-254-fa.html
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/258941
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1116450
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68008603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68008603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68063906


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران چاشم ینبو یدرضیس ۵۰

   ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۱۱دوره                                                                                    پژوهشی طب جانباز                                                                                                              - نامه علمی فصل

و  یجسم یها بیمدل عوامل موثر بر آس یطراح
عراق و  یها در اردوگاه یرانیا یاسرا یروان

  ها بیکاهش آس یها یاستراتژ
  
  PhD یچاشم ینبو یدرضیس

دانشگاه سمنان، سمنان،  ت،یریدانشکده اقتصاد و مد ،یبازرگان تیریمدگروه 
  رانیا

  PhD *ضیداود ف

دانشگاه سمنان، سمنان،  ت،یریدانشکده اقتصاد و مد ،یبازرگان تیریگروه مد
  رانیا

  PhD رستگار یعباسعل
دانشگاه سمنان، سمنان،  ت،یریدانشکده اقتصاد و مد ،یبازرگان تیریگروه مد

  رانیا
  

  چکيده
ی علمی تجربیات حاصل از دفاع مقدس در ابعاد مختلف و مستندساز اهداف:

ی زندگ ویر است. اسارت انکارناپذدر شرایط مشابه از ضروریات  آنهااستفاده از 
است،  مطالعه قابلی عراق، از ابعاد مختلف ها اردوگاهاردوگاهی اسرای ایرانی در 

هدف  ت است.یکی از این ابعاد موضوع سالمت جسم و روان اسرا در دوران اسار
های جسمی و روانی اسرای  بر آسیب ثرومپژوهش حاضر طراحی مدل عوامل 

  های اسرای عراق بود. ی و درمان آنها در اردوگاهریشگیپی ها وهیشایرانی و 
پیمایشی حاضر از ابتدای سال  -پژوهش توصیفی :ها روشکنندگان و  مشارکت
با روش بررسی اسناد،  ها دادهدر سمنان انجام شد.  ۱۳۹۶تا انتهای سال  ۱۳۹۵

 ۲۰یافته با  ارساخت درباره اسرا و نیز مصاحبه نیمه منتشرشدهی ها کتابمدارک و 
 شونده مصاحبهی شدند. افراد آور جمعیابی به نقطه اشباع  دستتن از آزادگان و 

با روش قضاوتی و از میان آزادگانی انتخاب شدند که در زمان اسارت از رهبران 
با روش تحلیل  ها داده. دنبود ها اردوگاهاستراتژیک، فعاالن فرهنگی و مدیران 

  ، ارزیابی و مدل تحقیق طراحی شد.محتوی
های  یبآسبر ایجاد  ثرومشده پنج بخش شامل عوامل  یطراحمدل  ها: یافته

ی ها برنامهروانی، نقش رهبران استراتژیک و نیروهای صلیب سرخ، جسمی و 
های روانی و جسمی اسرا  یبآسی ورزشی در کاهش ها برنامه و علمی -فرهنگی

  یید قرار گرفت.تامورد  کنندگان مشارکتتوسط  آنهابود. اجزا، عناصر مدل و روابط 
مثبت  اثرات عراق های اردوگاه در ورزشی اسرا -های فرهنگی یتفعال گیری: یجهنت
بهداشت جسم و  افزایش اسرا، آوری تاب افزایش به توان از آن جمله می که دارد

 ،نفسه بد اعتما احساس ، افزایش طراوت، شادابی،روان و سالمت اجتماعی
  .نمود آنها اشاره افسردگی و کاهشدقت عمل ، تمرکز فکر
سالمت جسم و  ،یو ورزش یفرهنگ یها برنامه ،یو روان یجسم یها بیآس ها: کلیدواژه
  عراق یها اردوگاه ،یجنگ یروان، اسرا

  
  ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۰۷/۱۷/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  feiz1353@semnan.ac.irنويسنده مسئول: *
  

 مقدمه
تجاوز ارتش با  ۱۳۵۹ شهریورماه ۳۱در تاریخ جنگ ایران و عراق 

با  ایران آغاز شد. ارتش عراق مرزهای جمهوری اسالمی عراق به
و  ها تیپشده و مجهز در قالب  دهی سازمانیگان  ۴۸استقرار 

 قصراز  ایرانمکانیزه و پیاده، تمامی خطوط مرزی  لشکرهای زرهی،
جمهوری  .قرار داد هجومتا خرمشهر و آبادان را مورد  شیرین

اسالمی ایران به رهبری امام خمینی و با حمایت ارتش، سپاه، 
سیج و سایر نیروهای مردمی توانست هشت سال در مقابل عراق و ب

کردند مقاومت کند و  های جهانی که از عراق حمایت می سایر قدرت
در روز  عراق را از دستیابی به اهدافش باز دارد. سرانجام این جنگ

از سوی ایران، به  ۵۹۸پس از پذیرش قطعنامه  ۱۳۶۷ مردادماه ۲۹
گ تعداد زیادی از نیروهای ایرانی شهید، پایان رسید. در این جن

شدند. افرادی که در جنگ به دست ارتش عراق به  مجروح و اسیر
ها با مشکالت زیادی مواجه بودند که  اسارت درآمدند، در اردوگاه

قرارگرفتن سالمت جسم و روان اسرا  خطر درترین آنها  یکی از مهم
از علل و عوامل مختلفی بود  ثرامتی واردآمده به اسرا ها بیآسبود. 
به اعمال انواع  توان یماین عوامل  نیتر مهم جمله ازکه 

ی جسمی و روانی، وضعیت بسیار نامناسب بهداشت در ها شکنجه
 سطح اردوگاه، تغذیه نامناسب، کمبود امکانات اولیه برای زندگی،

عاطفی اسرا نظیر دوری از خانواده، وطن و غیره اشاره  مشکالت
ی جسمی ها یماریباین عوامل موجب بروز و شیوع انواع  نمود.
ی گوارشی، ها یماریبتنی) شامل  -روان( کیسوماتسایکو مانند
عروقی، تنفسی، آسم، درد مفاصل، سردردهای میگرنی و  - قلبی

ی روانی مانند افسردگی، اختالالت روانی، اختالل ها یماریبغیره و 
شد. بنابراین  اردوگاه میو غیره در  )PTSDحادثه (استرس پس از 

ی فوق به دنبال یافتن ها یماریبرهبران اردوگاه برای کاهش 
ی جسمی و روانی اسرا را ها بیآسراهکارهایی بودند تا بتوانند 

و در  نیتر مهمکاهش یا درمان نمایند. در این مسیر یکی از 
طراحی و اجرای  ها بیآسبرای مدیریت این  ها روشترین  دسترس
ی فرهنگی و ورزشی در سطح اردوگاه بود. برای اجرای این ها برنامه
که ارتباط خود را  نمودند یمرهبران اردوگاه از سویی تالش  ها برنامه

را کاهش دهند  ها تدیدوحمبهبود دهند تا از این طریق  ها یعراقبا 
ی دیگر از سومفید بود.  ها اردوگاهکه البته این روش در خیلی از 

فرهنگی ورزشی دور از چشم  یها برنامهی اجرای پنهان استراتژ
را اتخاذ نمودند که این استراتژی نیز موفقیت باالیی  ها یعراق

ی مختلف فرهنگی ورزشی خودشان را دور ها تیفعالداشت و اسرا 
و  زمان مرور به .دادند یمانجام  ها جاسوسو  ها یعراقاز چشم 

ر کاهش و رفع ورزشی د -ی فرهنگیها تیفعالاثربخشی 
یکی از  صورت به ها تیفعالاسرا، این  ی روانی و جسمیها بیآس
  .[1]در اردوگاه درآمداسرا  عنصر زندگی نیتر مهمو  نیتر یاتیح

 و شروع آزادی سلب و اسیر شکل به دشمن دست در گرفتارشدن
 مدت زمانی برای ابهام و فشار روحی و روانی با همراه زندگی
رزمنده است.  یک زندگی دوران آورترین رنج و پرفشارترین نامعلوم،
 گرفتار دشمن چنگال در را خود و داده ازدست را خویش آزادی اسیر
 همه از کندن دل اسارت درد ابتدای. ندارد گریزی راه هیچ که یافته

 اطالع عدم وطن، و دوستان از خانواده، جدایی مثل فردی تعلقات
 مرحله، اولین در که شود می موجب دشمن،برخورد  نحوه و آینده از

 دچار را فرد روانی تعادل که نماید جلوه العاده فوق چنان فشار
 مفصلی نسبتاً  گزارش در ،اورسانوو  راندلهمچنین  .[2]کند آشفتگی

تاکید داشتند  نکته این بر کردند، منتشر جنگی پیرامون اسیران که
شمار  به انسان زندگی حوادث ناخوشایندترین از یکی که اسارت

 لحظه از دارد که نام مرحله در دوران اسارت، دلهره آید. اولین می
 عدم مرحله شامل، این شود. آغاز می اسیر با دشمن برخورد اول
 و شکنجه انفرادی، زندگی با اسیر، دشمن برخورد نحوه از اطالع

 و غذا از محرومیت قبیل از محیطی و شدید جسمی فشارهای
 آغاز اسارت یکنواخت دوران دوم، در مرحله. شود یملباس  و مکان
توان  می مرحله این روانی و جسمی فشارافزای شود. از عوامل می

 های به بهانه خوردن کتک و شکنجه غذایی، مداوم های محرومیت
 ریختگی هم به زندان، محیط در افراد بودن ناشناس واهی،
 را بالتکلیفی درازمدت و گذشته، ابهام زندگی منظم های برنامه
 و اسارت در زندگی الگوی مشخص نتواند فرد در صورتی که. برشمرد
هر  کند، تحمل را اردوگاه داخل فشار و اتخاذ را محیط با سازگاری
 روانی فروپاشی جهت در را او تا است مراحل کافی این از کدام
تحمل  و فشار ها سال از پس اسیر آزادی سوم، مرحله. دهد سوق
 های اجتماعی حمایت خودش، آزادی به فرد نگرش است. ها سختی

 یا فرزند دوستان، وابستگان، مرگ قبیل از ناگوار اخبار از اطالع و
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تواند در  می که است ای موارد عمده اجتماعی، شرایط تغییر همسر،
 ناسازگاری اختالالت روانی، بروز اسیر، زمینه آزادشدن هنگام

  .[4-2]فراهم کند افسردگی را و اجتماعی
بندی  تیتعیین و الوی به ا مطالعهو همکاران طی  موسوی

سابقه  باده نفر از آزادگانی پرداختند.  مشکالت سالمت آزادگان
مشکالت سالمت و تحصیالت در رشته ، آشنایی بیشتر با اسارت

انتخاب شدند. این بررسی در هفت جلسه  ،شناسی پزشکی و روان
روی آزادگان در زمینه  مشکالت مهم پیش برگزار شد. اعضای گروه

صورت بارش افکار بیان کردند. سپس مشکالت  سالمت را به
و خالصه شدند. اعضای گروه به لیست  یبند دسته شده یانب

 امتیاز ۱۰تا یک  بین بندی یتاولو یها مشکالت براساس شاخص
المت آزادگان، امتیازات س مشکل ینتر مهم تعیین برای. دادند
هم  ها با کنندگان در تمامی برگه شده به هر مشکل توسط شرکت داده

مشکل سالمت آزادگان در  ینتر منزله مهم جمع و باالترین امتیاز به
مشکالت سالمت آزادگان که باالترین  ینتر مهم نظر گرفته شد.

ترتیب شامل اختالل افسردگی پس از سانحه،  به را داشتندامتیاز 
استخوان و  های یماریردگی، اضطراب و بپوسیدگی دندان، افس

 بغرنج اسرا در دوران اسارت، یک زندگی مجموع در. [5]ندمفاصل بود
مرگ  همراه با و عادت به وضعیت و به تعبیری یدرد یحالت ب

رهایی از عذاب احساسات و  برایبعضی از احساسات بود. اسیر 
کران به خانه، میل بی(تا آنها را در خود بمیراند  کرد یعواطف سعی م

حاد بود  قدری به این عواطف و غیره). گاهی فشارخانواده، رهبری 
تنفر ( آن تنفر و بیزاری بود از  . پسکرد یکه به گمان از حسرت دق م

مختلف تنبیه به  یها روش ).از زشتی محیط و وضع حاضر
(با  تازیانهجمله  ) ازو غیره(مذهبی، تمرد  مختلف یها مناسبت

کردن به برق)، ضرب و  )، شوک الکتریکی (وصلیقو کابل فشار
سقفی، یا قراردادن اسرا در  یها کردن از پنکه شتم با دست، آویزان

و غیره به کار گرفته ها  گودال درون ییها ها و فاضالب گنداب
نظر  کم برای اسیران از و استمرار این تنبیهات کم شد، ادامه می

، شد یآنها عادت م و برای باخت یعاطفی و احساسی رنگ م
ثیر چندانی اکه دیگر بر کسی ت بوداندک رنج مردن چنان عادی  اندک
  .[6]داد یو افراد را کمتر تکان م گذاشت ینم

ی ها بیآسیکی از راهکارهای رهایی از  دهد یممطالعات نشان 
و  ذاتی یها یژگیو جسمی و روانی ورزش است. ورزش مجموعه

 و . تمرینکند یم تعیین را بدنی فعالیت توانایی که است اکتسابی
 و یریپذ انعطاف سرعت، استقامت، قدرت، موجب افزایش آمادگی

و  روانی ابعاد باید ورزش دیگر د. از سویشو یم هماهنگی
 الزم ورزشکار روانی عملکرددر بهبود  اصوالً  که برگیرد در را اجتماعی
 بین و تعادل محیط با ی بهترسازگار یبرا ورزش. [7]است و ضروری
نظر  از افراد بدنی، مفید است. چنانچه و ترکیب جسمانی آمادگی

 نداشته باشند، مساعدی شرایط بدنی ترکیب و وضعیت جسمانی
 مناسبی روانی از تعادل و شدهی منزو و بدبین ،ریگ گوشه معموالً 
 تندرستی، یها شاخص باالی سطوح بود. نخواهند برخوردار

و  سالمتدهنده  نشان تواند یم جسمانی یها تیقابل بهداشتی و
که اند  داده . تحقیقات نشان[8]باشد جامعه یک توانمندی افراد

 اعتماد افسردگی، افزایش اضطراب، کاهش به ورزشی یها تیفعال
آمادگی  و تمرین ، بنابراینشوند یم منجرنفس  عزت ونفس  به

این  در. [9]خواهد داشت روانی بر سالمت مثبت تاثیری جسمانی
تمرینات هوازی برای و همکاران نشان داد  توفیقیرابطه پژوهش 

ثر ومآنها تواند در افزایش سالمت عمومی  جانبازان غیرفعال می
همچنین  .[10]رتقای سالمت قرار گیرداهای  باشد و در ردیف برنامه

مندی مطلوب از  بهره و همکاران نشان داد که کیانیپژوهش 

روح و بهبود ، فراغت موجب سالمتی جسمفعالیت ورزشی در ایام 
شود و در صورت دسترسی به امکانات  می جانبازانروابط اجتماعی 

های ورزشی را  ها پرداختن به فعالیت ورزشی، بین سایر فعالیت
روی و شنا را بر سایر  های پیاده دانند و رشته اولویت خود می

  .[11]دهند ها ترجیح می رشته
کاهش  منظور بههای ورزشی  یتفعالرزش و عالوه بر استفاده از و

 -ی فرهنگیها برنامهها و  یتفعالهای جسمی و روانی،  یبآس
در  نریمانیباشد.  ثرومها  یبآستواند در کاهش این  یمهنری نیز 

ی دوران اسارت و زا استرستجارب  دربارهیک بررسی پژوهشی 
ی فرهنگی از قبیل ها برنامههای مقابله با آن، بیان کرد که  یوهش

 ابزارها جمله ازها  یسرگرمی ورزشی و انواع ها برنامهدعا، مناجات، 
 ها اردوگاهها در  یماریبهای مقابله با انواع استرس و  یوهو ش
در کتاب خود بیان کرد که پرداختن به اموری  رحمانیان. [12]بودند

ران ی هنری اسرای جنگی ایکارهادستی و انواع  یعصنامانند ساخت 
ی عراق موجب افزایش آستانه تحمل و کاهش استرس ها اردوگاهدر 

مقاله حاضر بیانی گویا و حقیقتی است . [13]و فشارهای روانی بود
خورده،  طور مستقیم با مشاهدات محقق گره که مطالب آن به
اموری را  ها رنج اسارت را تحمل نموده است و محققی که خود سال

کاهش اختالالت روانی و جسمی اسرای  موجبنماید که  بررسی می
  های عراق بودند. جنگی ایران در اردوگاه

های جسمی  بر آسیب ثرومهدف پژوهش حاضر طراحی مدل عوامل 
ی و درمان آنها در ریشگیپی ها وهیشو روانی اسرای ایرانی و 

  های اسرای عراق بود. اردوگاه
  

  ها کنندگان و روش مشارکت
تا انتهای  ۱۳۹۵حاضر از ابتدای سال پیمایشی  - پژوهش توصیفی

ان در سمنان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل آزادگ ۱۳۹۶
ی ها اردوگاهد که تجربه اسارت در کشور جمهوری اسالمی ایران بو

عراق در زمان جنگ تحمیلی را داشتند. بازه زمانی پژوهش مربوط 
اسرا و بود که از طریق مصاحبه با  ۱۳۶۹الی  ۱۳۵۹ های به سال

نفر از آزادگان که در کشور  ۲۰بررسی اسناد و مدارک صورت گرفت. از 
و از رهبران استراتژیک،  کردند یماسیر جنگی زندگی  عنوان بهعراق 

از  مدیران و فعاالن فرهنگی اردوگاه بودند، مصاحبه به عمل آمد.
 نفر از ۵بودند و  شده نام ثبتنفر توسط صلیب سرخ  ۱۵این افراد 

از  اسرایی که صلیب سرخ نتوانستر (مفقوداالثجزء اسرای  آنها
نام به عمل   اردوگاه محل سکونت آنها بازدید کند و از آنها ثبت

  .نیامد) بودند
ن جزء وهش حاضر این بود که یکی از محققااز نقاط قوت پژ یکی
اسیر  عنوان بهماه ۵۳مدت جامعه آماری پژوهش بود و به  افراد

کرده و از شاهدان عینی حادثه ی عراق زندگی ها اردوگاهجنگی در 
  . بود

یافته و  ارساخت از طریق مصاحبه نیمه ها دادهدر پژوهش حاضر 
تا  ها دادهی آور جمعند. شدی آور جمع، مدارک وبررسی اسناد 
پس از گردآوری، ها  دادهنقطه اشباع ادامه یافت.  دستیابی به

  نظر از آنها استخراج شد.ی شدند، سپس مدل مورد کدگذار
آوری اطالعات  پس از جمع کدها:روش استخراج اعتبارسنجی و 

ا در جدول اولیه از طریق مصاحبه و منابع مورد پژوهش و درج آنه
 گذاری شد کدهایی انتخاب و شماره ،برای هر مصاحبه یا متن

ماه اسارت پژوهشگر،  ۵۳دلیل سابقه  کدگذاری باز). این عمل به(
چندان کار مشکلی نبود، ولی برای اطمینان از صحت کدگذاری در 

 ۵شده، به رویت دست کم  این مرحله، همه مفاهیم اختصاص داده
نفر از آزادگان و خبرگان رسید. طبق نظر آنها بیشتر این کدها 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران چاشم ینبو یدرضیس ۵۲

   ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۱۱دوره                                                                                    پژوهشی طب جانباز                                                                                                              - نامه علمی فصل

  د.تایید و برخی نیز اصالح شدن
منظور  برای اجرای مراحل کدگذاری "محوری" و "انتخابی" و به

یافتن عنوان (کد) مناسب برای هر دسته از مفاهیم، ابتدا با انجام 
نظر، عناوین  کتشافی با خبرگان و آزادگان صاحبمصاحبه ا

آوری شد. معموًال برای هر دسته از مفاهیم یا  پیشنهادی آنها جمع
شد، اما  د) از سوی کارشناسان معرفی میابعاد، تعدادی عنوان (ک

گرفت.  عنوان گزینه نهایی باید مورد انتخاب قرار می یک گزینه به
ترین هر دسته از آنها، از روش چندرایی استفاده  برای یافتن مناسب

شد. این روش در دو مرحله به کار رفت. مرحله اول برای تعیین 
(کدگذاری محوری) و  بندی مفاهیم های "مولفه" برای دسته عنوان

نمودن "ابعاد" برای گروهی از  منظور مشخص مرحله دوم به
ها" بود. از آنجایی که اجرای روش "چندرایی" با حضور  "مولفه

ای از خبرگانی که شرایط زیر را داشتند،  نخبگان میسر است، عده
  انتخاب شدند:

ود و در ) آزادگانی که در مراحل قبل با آنها مصاحبه به عمل آمده ب۱
  جریان این پژوهش بودند.

  

  ) آزادگانی که حداقل مدرک تحصیلی دکتری داشتند.۲
  

  ) آزادگانی که حداقل سابقه دو سال اسارت داشتند.۳

 گیری برایشان فراهم بود. ) آزادگانی که امکان حضور در جلسه رای۴
آمده از  دست های به  براساس شیوه مرسوم در این روش، گزینه

خواسته مرحله مصاحبه اکتشافی، روی تابلو نوشته و از خبرگان 
های باقیمانده دوسوم را انتحاب کنند. این  شد از میان گزینه

ادامه یافت و بر مبنای آن گیری تا زمان رسیدن به یک گزینه  رای
 کد انتخابی) برگزیده شد.( ترین گزینه مناسب

پژوهش حاضر، تمام تالش برای کنترل روایی و در : روایی و پایایی
ها و  پایایی پژوهش از مراحل آغازین تا مراحل انجام مصاحبه

و  نظر قرار گرفت. روایی پژوهش با مصاحبه ها مد گردآوری داده
حضور فعال پژوهشگر در مجامع مرتبط، تعامل عمیق و طوالنی با 

های  نیز برداشت ها موضوع فراهم آورده شد. در طول انجام مصاحبه
گونه  شوندگان کنترل شد تا احتمال هر پژوهشگر با مصاحبه
های ایشان مرتفع شود. بنابراین عالوه بر  سوءبرداشت از گفته

های غنی، از تایید  آوری داده تعامل عمیق و طوالنی و جمع
شوندگان نیز برای کنترل روایی پژوهش بهره گرفته شد.  مصاحبه

اهی در مندی مستمر از نظر خبرگان دانشگ دلیل بهره همچنین به
، پایایی مورد انتظار برای این پژوهش همه مراحل و فرآیند پژوهش

  ).۱خوبی تضمین و برآورد شد (جدول  به
  

  
  کدگذاری باز)شوندگان ( نظرات مصاحبه نقطه بخشی از )۱جدول 

  متن مصاحبه  کدگذاری باز

  های قرآن ) برگزاری کالس۱
 البالغه های نهج کالس برگزاری )۲
های اخالق و  ) برگزاری کالس۳

  احکام

  های آموزشی در اردوگاه شما به چه صورت بوده است و چه تاثیری در سالمت جسم و روان شما داشت؟ ترین برنامه مهم
آموزش قرآن با کمبود قرآن مواجه هایی که در دوران اسارت طرفدار زیادی داشت آموزش قرآن کریم بود. برای  ترین آموزش یکی از مهم

مند به یادگیری  بودیم، قرآنی را که در آسایشگاه داشتیم را به سی جزء تبدیل نمودیم و پس از صحافی در دسترس همه دوستان عالقه
البالغه،  ن و نهجهای مذهبی دیگری مانند کالس احکام، تجوید و روخوانی قرآن، تفسیر قرآ های این کتاب مقدس قرار دادیم. کالس آموزه

  ها آرامشی برای قلب خسته یک اسیر بود. شد. برگزاری این دوره اخالق نیز در اردوگاه برگزار می
) ساخت وسایل و تجهیزات ۱

  موردنیاز
ها به  ساخته ) فروش دست۲

  تهیه دارو برایعراقی ها 
کاهش  برایها  ) هدیه به عراقی۳

  شکنجه

  دادید؟ رفع مشکالت معیشتی و درمانی چه اقداماتی را انجام می برای
اسرا مجبور بودند برای گذران زندگی در اردوگاه، بسیاری از وسایل و تجهیزات موردنیاز خودشان را تهیه نمایند. همچنین آنها با ساخت 

ها تامین  نی خودشان را به روش مبادله با عراقیبرخی از ابزار تزیینی مثل تسبیح، آلبوم و گیوه برخی از مشکالت معیشتی و درما
  دادند تا میزان اذیت، آزار و شکنجه را در اردوگاه کاهش دهند. ها هدیه می نمودند. گاهی نیز این اشیا را به عراقی می

  ) بهداشت نامناسب۱
  ) محدودیت توالت۲
  ) بوی تعفن۳
) انتشار بیماری در سطح ۴

  آسایشگاه
رسیدگی به ) صلیب سرخ و ۵

 مشکالت اسرا
  کنید؟ نقش صلیب سرخ در بهبود وضعیت بهداشت اردوگاه را چگونه ارزیابی می

کردند  داد و گاهی نیز اعتراضات اسرا را پیگیری می صلیب سرخ نقش ارزندهای را داشت و گاهی امکانات بهداشتی در اختیار اسرا قرار می
یت بسیار اسفناک و غیربهداشتی داخل آسایشگاه از حیث محدودیت توالت، بوی تعفن و مثًال بعد از اعتراضات مکرر ما در خصوص وضع

ها مجاب شدند که برای هر آسایشگاه دو دستگاه تهویه  انتشار بیماری در سطح آسایشگاه، با پیگیری جدی مامورین صلیب سرخ، عراقی
  نصب نمایند.

  ) عدم وجود امکانات بهداشتی۱
های بهداشتی  ) سرویس۲

  نامناسب
) رنج مضاعف مجروحین و ۳

  بیماران
) حلب خالی روغن نباتی ۴
کیلویی در داخل آسایشگاه ۱۷
عنوان سرویس بهداشتی حداقل  به
  اسیر ۶۵
  های مجروحین ) عفونت زخم۵
  ) بوی بد داخل آسایشگاه۶
  ) سوءتغذیه۷
 های گوارشی ) بیماری۸

  نمایید؟ را چگونه ارزیابی می های بهداشتی، درمانی و رفاهی عوارض ناشی از محدودیت
شویی و غیره) هنوز در اردوگاه وجود نداشت. حتی در محوطه اردوگاه هم  گونه امکانات بهداشتی اولیه (صابون، پودر رخت تقریبًا هیچ
روز بعد،  وحسابی نداشتیم، آن چیزی هم که بود خیلی خراب، کثیف و کم بود. ما از غروب آفتاب تا صبح های بهداشتی درست سرویس
ساعت در آسایشگاه محصور بودیم و داخل آسایشگاه هم هیچ وسیله یا امکاناتی وجود نداشت. رنج و تعب اسیران واقعًا در ۱۲حداقل 

این خصوص غیرقابل وصف بودند. عالوه بر اینها مجروحین و بیماران که در طول شب بیش از بقیه به سرویس بهداشتی نیاز داشتند، 
بود. بعد از چندین مرتبه که در این خصوص به فرمانده اردوگاه شکایت و گله کردیم، باالخره قبول کردند که برایمان رنجشان مضاعف 

عنوان دستشویی سیار برای  کیلویی در داخل آسایشگاه به۱۷تسهیالتی ایجاد کنند. تسهیالت آنها قراردادن یک حلب خالی روغن نباتی 
  نفر بود. ۶۵

شد، مسئول آسایشگاه  سانتیمتری که سهم استقرار هر اسیر در آسایشگاه می۱۵۰در  ۶۰ن و گرمای زیاد محیط تقریبی با توجه به ضیق مکا
طور ثابت جایش در کنار آن حلب (به اصطالح سرویس  کرد که آنکارداها چرخشی شده و همیشه یک نفر به باید طوری همه را مدیریت می

شد! و آن بنده خدایی که جایش در کنار حلب بود، چه  های شب حلب مزبور پر و لبریز می در نیمهبهداشتی) نباشد. حاال تصور بکنید که 
های مجروحین و تنفس آن  حالی داشت. تازه، بدتر از همه اینها بوی تعفن و ناخوشایندی که بر اثر این موضوع و همچنین عفونت زخم

  تحمل بود. زا و غیرقابل یهمه انسان در یک اتاق دربسته واقعًا آزاردهنده، بیمار
های مفرط  کاری اثر سوءتغذیه و نبودن بهداشت و کتک هایشان عفونی شده بودند، عده زیادی از برادران بر جز برادران مجروحی که زخم به

کلیه، نرمی های کلیوی و سنگ  ها و ناراحتی ای، اسهالی و اسهال خونی، زخم معده، عفونت های روده های گوارشی (عفونت به بیماری
شد و تا  درد و غیره) مبتال شده بودند. این شیوه زندگی هر روز تکرار می ها، میگرن و حتی صرع، گوش استخوان، روماتیسم، خرابی دندان

  ادامه داشت. ده سال
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 کدگذاری باز)شوندگان ( نظرات مصاحبه نقطه بخشی از )۱جدول ادامه 
  متن مصاحبه  کدگذاری باز

  ) تعیین مسئول ورزش۱
) آوردن وسایل ورزشی توسط ۲

  صلیب سرخ
های  بندی فعالیت ) نوبت۳

ورزشی توسط مسئولین ورزش با 
توجه به محدودیت امکانات و 

  فضای ورزشی

  کنید؟ اسرا چگونه ارزیابی میها را در سالمت  ورزشی به چه صورت بود؟ نقش این فعالیت - های فرهنگی در اردوگاه شما فعالیت
های ورزشی به راه افتادند. فرمانده ایرانی  ها فعالیت با آمدن مامورین صلیب سرخ و آوردن وسایل و پوشاک ورزشی برای ما، برنامه

د یک مسئول امور کرد، هر مسئول قاطع نیز برای قاطع خو عنوان مسئول ورزشی کل اردوگاه انتخاب می اسیران در کل اردوگاه یک نفر را به
بودن محوطه قاطع و همچنین  علت کوچک کرد. به ورزشی و هر مسئول آسایشگاه هم یک مسئول ورزش برای آسایشگاه خود تعیین می

کردند  بندی می ریزی و نوبت ها برنامه ها مقاطع برای ورزش بچه فقدان توپ و وسایل ورزشی کافی در قاطع، مسئولین ورزشی آسایشگاه
های ورزشی بهترین دارو برای جسم و  شده شرکت کنند. اجرای برنامه ریزی صورت نوبتی و برنامه های مختلف ورزشی به ر رشتهکه همه د

 روح ما بود.
  ها ) رهبران در اردوگاه۱
  های مختلف آموزشی ) کالس۲
  ) سالمت روح و جسم۳
  ) تعادل روحی۴

ها در اردوگاه داشتند؟  روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان و غیره چه نقشی در حل بحران، ابوترابیآقا  ها مانند حاج رهبران در اردوگاه
  های فرهنگی را بیان کنید؟ نقش روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان و غیره در برگزاری برنامه
ها با استقبال اسرای  ردند این کالسک های مختلف آموزشی برگزار می برخی از روحانیون، اساتید و معلمان در اردوگاه بودند که کالس

شد که ما از برکات کسب علم و معرفت برخوردار شویم و هم  ها هم باعث می اردوگاه ما خیلی پررونق و شلوغ بود. در اصل این تیپ کالس
 دادیم. دست می شد، شاید تعادل روحی خودمان را از ها برگزار نمی موجبات آرامش و گذر ایام اسارت بود. واقعا اگر این کالس

  ) هیات صلیب سرخ۱
  ) ایجاد آرامش۲
  ) کاهش تنش در اردوگاه۳

  کنید؟ ها و تعارضات اردوگاهی را چطور توصیف می نقش صلیب سرخ در حل بحران
آمدند و از  بار می ماه یک ۶به نظر من هیات صلیب سرخ یکی از عوامل اصلی ایجاد آرامش و تسکین آالم اسرا بود. حدوداً هر 

دادند.  ورزشی را در اختیار ما قرار می - آوردند که بیشترین دقیقه ما بود. همچنین برخی از امکانات فرهنگی های ما خبر و نامه می خانواده
لطفی آنها نسبت به ما وجود داشت ولی بعد از  ها و کم داری از عراقی ها هم جانب کردند. هر چند خیلی وقت های ما گوش می به دردودل
 دادند. های اردوگاهی را کاهش می بهترین مسکن و فریادرس اسرا بودند و تنش (ع)ائمه اطهار خدا و

  ) دعا و مناجات۱
  ) سالمت جسم و روان۲

  کنید؟ مذهبی به چه صورت بود؟ نقش آنها در تامین سالمت خودتان را چگونه ارزیابی می - های فرهنگی در اردوگاه شما برنامه
ورزیدیم. در یک جمله بگویم که تنها وسیله آرامش ما در آن شرایط  ندبه و زیارت عاشورا بسیار اهتمام می به مراسم دعاهای کمیل،

  بود و علت اصلی سالمت روح و روان ما همین دعا و توسل بوده است. (ع)خاص، دعا و توسل به ائمه اطهار

  
  ها یافته

ها و اسناد و  شده از مصاحبه تعدادی از کدهای استخراج ۲در جدول 
  عنوان نمونه ذکر شده است. مدارک به

 شده آورده ۳در جدول نیز  آزادگان مورد نظربرخی از مشخصات 
  .است

ی جسمی و ها بیآس بر واردآمدن ثرومشده عوامل  در مدل حاصل
ی ها بیآسی و درمان انواع ریگشیپی ها وهیشروانی بر اسرا و 

با توجه به نقش میانجی  ی عراقها اردوگاهجسمی و روانی در 
لیب سرخ جهانی طراحی و تبیین رهبران استراتژیک اردوگاه و ص

  ).۱(شکل  شد

  

  
 ی عراقها اردوگاهی جسمی و روانی اسرای ایرانی در ها بیآسبر  ثرومعوامل  طراحی مدل) ۱شکل 

سالمت جسم و 
 روان اسرا

فرهنگی-یهابرنامه  
 مراسم

های فکریورزش  های رزمیورزش های توپیورزش 

ایعوامل زمینه  

د نیروهای عراقی، افرا
هانفوذی و جاسوس  

 وضعیت بهداشت
 ت و درمان 

علمی-یهاکالس مذهبی-یهابرنامه   
 خالقیت و نوآوری 

 هایبرنامه
 ورزشی

 رزشیت ومسابقا

 یهابرنامه
علمی-فرهنگی  

ن رهبرا
 و ستراتژیا

 صلیب سرخ

 یهاآسیب
 وجسمی 
 روانی
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   ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۱۱دوره                                                                                    پژوهشی طب جانباز                                                                                                              - نامه علمی فصل

  های فرهنگی ورزشی اردوگاه در خصوص برنامه) شوندگان (اسرا نظرات مصاحبه نقطه بخشی از )۲جدول 
  فراوانی  ها مقوالت/مولفه  ها شده از مصاحبه استخراجهای  گزاره  شونده کد مصاحبه

p1 ،p2 ،p3 ،p4 ،p5 ،p8 ،p9 ،p10 ،p11 ،p13 ،
p14 ،p16 ۱۲  های مذهبی کالس  های مذهبی در اردوگاه موجب آرامش روح و جان اسرا بود. کالس  

p2 ،p3 ،p4 ،p5 ،p6 ،p7 ،p8 ،p9 ،p10 ،p13 ،
p15 ،p16  ۱۲  های علمی کالس  مند بودند، آرامش بیشتری داشتند بهره های علمی هرگاه اسرا از کالس  

p1 ،p5 ،p6 ،p7 ،p8 ،p9 ،p12 ،p13 ،p14 ،p15 ،
p16  

ها روحیه مضاعفی را در اسرا  های مختلف در مناسبت برگزاری مراسم
  کرد. ایجاد می

 -ی فرهنگیها برنامه
  ۱۱  اجتماعی

p1 ،p2 ،p3 ،p4 ،p7 ،p8 ،p11 ،p12 ،p13 ،p14 ،
p15 ،p16 ،p17 ،p18 ،p19 ،p20  

تهیه دارو و  ساخت انواع تسبیح، آلبوم عکس و غیره وسیله مناسبی برای
  ۱۵  ینوآورخالقیت و   وسایل ضروری بود.

p1 ،p2 ،p3 ،p4 ،p5 ،p7 ،p8 ،p9 ،p10 ،p12 ،
p13 ،p14 ،p15 ،p16 ،p17 ،p18   ۱۶  ی فکریها ورزش  بهداشت جسم و روان اسیر ورزش بود. نیماتیکی از ابزارهای مهم  

p1 ،p3 ،p4 ،p5 ،p6 ،p7 ،p8 ،p9 ،p12 ،p13 ،
p14 ،p18 ،p19 ،p20  

های رزمی در اردوگاه ممنوع بود، اما موجب آمادگی بدن برای  ورزش
  ۱۴ های رزمی ورزش  .شد یممقابله با شرایط بحرانی و افزایش شهامت و استقامت 

p1 ،p3 ،p4 ،p5 ،p6، p7 ،p8 ،p9 ،p12 ،p13 ،
p14  

های توپی رایج در اردوگاه شامل فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس  ورزش
  ۱۴  ی توپیها ورزش  روی میز و فوتبال دستی بودند.

p1 ،p2 ،p3 ،p4 ،p5 ،p6 ،p7 ،p8 ،p9 ،p10 ،p11 ،
p12 ،p13 ،p14  

و مقابله با رنج اسارت بود، مسابقات ورزشی  میزمکانورزش نوعی 
  بودند. بخش انگیز و روحیه هیجان

مسابقات ورزشی و 
  ۱۴  نشاط

p1 ،p2 ،p3 ،p4 ،p5 ،p7 ،p8 ،p9 ،p10 ،p11 ،
p13 ،p14 ،p15  

، ی عراقها اردوگاه یگیری در شرایط ناپایدار محیط ریزی و تصمیم برنامه
  آمد. به شمار می، اردوگاهرهبران اصلی عملکرد دو  عنوان به

رهبران استراتژیک 
  ۱۳  اردوگاه

p1 ،p2 ،p3 ،p4 ،p5 ،p6 ،p7 ،p8 ،p9 ،p10 ،p11 ،
p12 ،p13 ،p14 ،p16  

و بیماران توسط پزشک  های ارسالی از ایران، معاینه مجروحان توزیع نامه
  ۱۵  صلیب سرخ جهانی  همراه صلیب سرخ برای اسرا فرصت مطلوبی بود.

p1 ،p2 ،p3 ،p4 ،p5 ،p6 ،p10 ،p11 ،p12 ،p13 ،
p14 ،p15 ،p16  

ها، حضور جاسوسان و  های عراقی عوامل مختلفی از جمله شکنجه
  ۱۳  سالمت جسم و روان  روان اسرا تاثیرگذار بود. منافقین و غیره بر سالمت جسم و

  
سطوح تحصیالت و مدت متغیرهای نسبی مطلق و فراوانی  وزیعت )۳جدول 
  نفر) ۲۰( کنندگان شرکتدر  اسارت

  درصد  فراوانی  هارمتغی
  (ماه) مدت اسارت

  ۰/۳۵  ۷  ۵۰تا  ۲۰
  ۰/۲۵  ۵  ۷۰تا  ۵۰
  ۰/۲۵  ۵  ۱۰۰تا  ۷۰
  ۰/۱۵  ۳  ۱۳۰تا  ۱۰۰

  میزان تحصیالت
  ۰/۱۰  ۲  دیپلم

  ۰/۲۰  ۴  لیسانس
  ۰/۳۵  ۷  فوق لیسانس

  ۰/۳۵  ۷  دکتری
  

  های جسمی و روانی به اسرا تاثیرگذار بر ایجاد آسیبعوامل 
های عراق عوامل زیادی وجود داشت که بر سالمت جسم  در اردوگاه

ترین آنها شامل وضعیت نابسامان  و روان اسرا تاثیرگذار بودند. مهم
ها و برخی از  بهداشت و درمان اسرا، رفتارهای نامطلوب عراقی

منافقین و افراد بریده از نظام و ها،  اسرای ایرانی مانند جاسوس
  اند: که در ذیل تشریح شدهبود ای  همچنین برخی از عوامل زمینه

های  ) وضعیت بهداشت و درمان اسرای جنگی ایران در اردوگاه۱
تعداد زیادی از اسرای ایرانی پس از جراحات شدید در جبهه  عراق:

ها اسیر شدند. اکثر این افراد تا رسیدن به  جنگ به دست عراقی
اردوگاه باید همراه دیگر اسرا تمامی شرایط سخت قرنطینه یا 

تنها  کردند. برای این مجروحان در قرنطینه نه ها را تحمل می زندان
گرفت؛ بلکه باید  خم آنها صورت نمیدرمان مناسب برای جراحت ز

کردند که  ها را تحمل می های سخت عراقی همراه سایر اسرا شکنجه
ها  تعدادی از اسرای مجروح در حین انتقال از خط مقدم به اردوگاه

دلیل شدت جراحات و عدم رسیدگی نیروهای عراقی شهید شدند.  به
در موارد بسیاری  ها، ها و قرنطینه علت آلودگی شدید محیط زندان به

شد. آلودگی  ها می گذاشتن زخم ها آلوده و این امر موجب کرم زخم
شد.  ها به کرم در بعضی موارد موجب نقص عضو نیز می زخم

ها، شیوع  دلیل شرایط بد بهداشتی در قرنطینه و اردوگاه به
رفت. پس از  های واگیردار بین اسرا امری عادی به شمار می بیماری
ندرت تعداد معدودی از مجروحان به  قرنطینه، بهنمودن  سپری

یافتند و اکثر مجروحان همراه با دیگر اسرا به  بیمارستان انتقال می
ها بسیار  شدند. وضعیت درمانی در اردوگاه ها فرستاده می اردوگاه

گونه  اسفبار بود؛ نبود پزشک، کمبود دارو و تجهیزات، اجازه هیچ
  داد. درمان موثری را نمی

ماده ها بدون تزریق  کردن زخم ها با آب خالی، بخیه شستن زخم
عموم های ساق ( شدن پا بر اثر شکستگی کننده، کوتاه حس بی

دلیل  شد، به دلیل شکستگی گچ گرفته می افرادی که پای آنها به
پوست بدن، مجبور  کردن شپش در زیر گچ و در تماس نزدیک با النه
دلیل  ) و ران پا بهزمان مقرر باز کنندزودتر از  یشدند گچ را خيل می

ها بود،  ترین شرایط درمانی اردوگاه عدم درمان مناسب از شایع
یافتن این اسرا بیشتر به یک معجزه  ای که بهبود و نجات گونه به

ها  ها، شرایط ساختمان اتفاق اردوگاه به شباهت داشت. در اکثر قریب
رسید. نبود  ها نمی یشگاهای بود که نور کافی به داخل آسا گونه به

تهویه، عدم نورگیری، پوشش نامناسب محل خواب و استراحت 
  کرد. های گوناگون مهیا می افراد، شرایط را برای ابتال به بیماری

ترین مشکالت  با توجه به آنچه بیان شد در ذیل به برخی از شایع
رو  روبهبا آنها  های عراق بهداشتی درمانی که اسرای ایرانی در اردوگاه

  بودند اشاره شده است:
گیر بود و تمامی افراد در همه  صورت همه به "آلودگی به شپش"

از دیگر  های پوستی" اند. "بیماری ها آن را تجربه کرده اردوگاه
های قارچی و  ها بود. بیماری مشکالت شایع بهداشتی در اردوگاه

های دهان و  های پوستی بودند. "بیماری ترین بیماری گال از شایع
های شایع در دوران  خصوص خرابی دندان از بیماری دندان" به

ها دسترسی به خمیردندان و  اسارت بود. برای بسیاری از اردوگاه
ها  اسارت وجود نداشت و در برخی از اردوگاه مسواک در سال اول

نیز این محدودیت تا آخرین روزهای اسارت و به اشکال گوناگون 
ترین  های دستگاه گوارش" یکی دیگر از شایع ادامه داشت. "بیماری
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 رفت. کمبود غذا و ها به شمار می مشکالت بهداشتی در اردوگاه
را برای ابتال به کیفیت نامناسب آنچه در دسترس بود، زمینه 

خصوص  کرد. "ابتال به اسهال و به های مختلف آماده می بیماری
های اسرا بود. بیماری سل  اسهال خونی" امری شایع در اردوگاه

های خطرناک و شایع در میان اسرای  (ریوی) یکی دیگر از بیماری
بر اثر  رتساا نمادر ز ایرانی جنگی ایسراز ا خیبرایرانی بود 
 ثردر ا يا مننژيتخونی،  عفونت ل،سهاا مانند ییها بیماری

رسیدند  دتشها به ،شتنددا جنگ لطودر  كه هایی مجروحیت
  ).۱کننده شماره  (مشارکت

ها در ایجاد  ) نقش نیروهای عراقی، افراد نفوذی و جاسوس۲
دلیل  نیروهای عراقی به های جسمی و روانی به اسرا: آسیب

اختالفات فرهنگی و مذهبی که با اسرا داشتند در تالش بودند که 
را  آنهارفتار و عقاید اسرا را بر مبنای میل خودشان تغییر دهند، 

ی سیاسی، اقتصادی و ها استفاده آنهاتحت کنترل خود درآورند و از 
 آنهامان نظامی نمایند. اسرای ایرانی نیز نمیخواستند که تحت فر

قرار گیرند. بنابراین بین این دو گروه تعارضات زیادی وجود داشت. 
 راهدلیل عدم تجربه کافی در امر نگهداری اسرا، تنها  نیز به ها یعراق
برخی . دانستند یمگیرانه و شکنجه  را اعمال زور، قوانین سخت حل
 ها این بود که اسرا گیرانه بر اسرا توسط عراقی قوانین سخت از

هم قدم بزنند و در همان زمان نیز باید  توانستند با نفر می ۲حداکثر 
ظهر  ۱۲صبح تا  ۸داشتند. اسرا از ساعت  خود را پایین نگه می سر

و باید در حیاط اردوگاه و در زیر  ندحق آمدن به آسایشگاه را نداشت
زدند. حداکثر زمان آزادباش در  تابش شدید نور خورشید قدم می

ساعت بود؛ هميشه از كمبود آب و غذا رنج ۷وز ر طول شبانه
دليل شرايط  نيز محروم بودند. به یبردند و از وسايل اوليه زندگ می

داد.  های مختلف اسرا را رنج می نامناسب شیوع بیماری یبهداشت
روز بر مشکالت  روانی هر -های روحی انواع شکنجههمچنین با 

  ).۲کننده شماره  (مشارکت شد اسرای این اردوگاه افزوده می
ها و  بار عراقی خشونت ی تحقیرآمیز وها  برخی از این رفتار

  شوند: پیامدهای آن در ادامه تشریح می
به  ناسزااز قبیل فحش و  زیآم خشونتی رفتارهابا  ها یعراق) ١

اسیر، شکنجه اسیر در مقابل سایر اسرا، مجبورکردن اسیر به زدن 
اسیر دیگر، ایجاد محدودیت در زمان خواب و استراحت، 

 شدند یمی اسرا روان وموجب شکنجه روحی غیره  ی وپراکن عهیشا
ی، ریگ گوشهافسردگی، انزوا،  مانندیی ها یماریببروز  نتیجه آن که

 .بودغیره اضطراب، دلهره و 
ایجاد  مانندزدن بهداشت روانی اسرا با ترفندهایی  برهم) ٢

آب، غذا، لباس، مکان استراحت،  انندمحدودیت در امکانات اولیه م
 و غیره حمام، سرویس بهداشتی

 یعل خیشبه اردوگاه مانند  زبان یاعزام سخنران فارسبا ها  ) عراقی٣
سازمان از  تفادهاس ،یاسیاز پناهندگان س یاعزام برخ ،یتهران
و انواع  لمیپخش ف ،یعراق نیاز مبلغ ی، اعزام بعضنیمنافق
 یها یابزار قمار و سرگرمو در اختیارگذاردن مبتذل  یصوت ینوارها
، توهین، وضع قوانین غیرمنطقی و آزاردهنده باعث کننده منحرف

. ندشد یم خودشانو  یجنگ یاسرا نیب بروز بحران، تنش و درگیری
  .شد می ابر سالمت اسر یجد بیآسموجب بروز  ها یریدرگ نیا
های  ) در دوران اسارت شکنجه یکی از عوامل اصلی آسیب۴

ها به دو صورت  شد. این شکنجه جسمی و روانی محسوب می
روانی بودند. سربازان  - های روحی های جسمی و شکنجه شکنجه

منظور شکنجه اسرای ایرانی  ها و وسایل گوناگونی به عراقی از روش
های مختلف شکنجه، زدن با کابل  کردند. از میان روش استفاده می

ها  ترین روش ترین و شایع زدن، از معمولی و باطوم و سیلی

ها آنقدر شدید بود که منجر به  آمد. گاهی این شکنجه حساب می به
 شد. جراحات جدی یا شهادت اسرا می

می و های جس ای موثر بر واردآمدن آسیب ) نقش عوامل زمینه۳
های جسمی و روانی  ای موثر بر آسیب عوامل زمینه روانی به اسرا:
  های عراق شامل موارد زیر بودند: اسرا در اردوگاه

ی عراق، با ها اردوگاهزندگی اسرای ایرانی در  زندگی تکراری:الف) 
 هریک نوع غذا، همه اسرا یک مدل لباس،  روز هرتکرار همراه بود. 

فقط همان  روز هریک سری افراد خاص اطرافشان بودند،  روز
که دیروز دیده بودند و همان ساختمان،  دندید یمی را خاردار میس

غذا و غیره، این زندگی تکراری برای اسرا یک نوع  همان ،اتاقهمان 
ی روحی و ها بیآسی، خستگی مفرط، رنج مضاعف و سردرگم

  .شد یمروانی را در پی داشت که گاهی باعث بروز رفتارهای نابهنجار 
هرچند اسرای ایرانی  ی فرهنگی و عقیدتی اسرا:ها تفاوتب) 

تا  آنهای مختلف کشور بودند و اکثریت ها استانرزمندگانی از 
آخرین گلوله جنگیدند و پس از مجروحیت به دست نیروهای 

را  آنهافرهنگی و اعتقادی بین  های فاوتتعراقی اسیر شدند، اما 
نادیده گرفت، از طرفی دیگر فشارهای ناشی از کمبود  توان نمی

ی، تشنگی، دوری از خانواده، زندگی گرسنگ منابع و امکانات،
ی ناشی از جنگ باعث ها جراحتو  ها یماریبتکراری و انواع 

که صبر و مقاومت آنها کم شود که عامل ایجاد اختالفات و  شد یم
شد. حضور جاسوسان و اعضای گروهک  می تعارضات بین آنها

منافقین) نیز مزید بر علت بود، این نوع ( نیمجاهدسازمان 
منفی  ریثاتو  شد یمی سردرگمو  مرج، تنشو هرجتعارضات موجب 

 .گذاشت یمبر سالمت جسم و روان اسرا 
فقدان آموزش قبلی  ان آموزش قبلی در مورد دوران اسارت:ج) فقد

در مورد دوران اسارت نیز یکی از عوامل ایجاد بحران و تشنج در 
دوران اسارت بود. در این خصوص با تعدادی از آزادگان مصاحبه 

نظر خود را به این شکل بیان نمودند "در شرایطی  آنهاانجام شد و 
قفل کرد،  کامالً بودیم ذهن ما  گرفته قرارکه در موقعیت اسارت 

کار باید بکنیم. اگر قبل از اسارت آموزش الزم را  چه میدانست ینم
و  بود تر راحتی برای ما ریگ میتصم، در زمان اسارت میدید یم
تضاد با  ی وریدرگیا حتی  ها یعراقی با ریدرگی جا به میتوانست یم

 طور همانیش بگیریم، ی دیگری را در پرزمانمان راهکارها همدیگر 
که در هنگام ایجاد  دهند یمآموزش  آموز دانشکه در یک مدرسه به 

چه اقداماتی را انجام دهند، برای نظامیان نیز این آموزش  لرزه نیزم
 طیبا شرا شدن مواجهعملیاتی ضرورت دارد تا در هنگام  صورت به

کننده  (مشارکت تصمیم را اتخاذ نمایند" نیتر یمنطقمشابه بتوانند 
). معموًال کشورهای پیشرفته به سربازهای خود آموزش ۲شماره 

که به هنگام اسیرشدن به دست دشمن چه  دهند یمالزم را 
اما متاسفانه به رزمندگان ایرانی چنین  اقداماتی را انجام دهند

هایی داده نشده بود و همین امر باعث بروز مشکالت  آموزش
شد که از آشکارترین  ها می ر اردوگاهمتعدد در ابعاد مختلف د

پیامدهای آن در خطر قرارگرفتن سالمت جسم و روان اسرا بود 
شوندگان در این رابطه  یکی از مصاحبه ).۲کننده شماره  (مشارکت

که  دانستند ینم"اسرای ما خالی از ذهن بودند و چنین گفته است 
 خطا و آزمونبا و  جیتدر بهبا دشمن چطوری باید برخورد نمایند اما 

مانند تشکیل شورای رهبری در اردوگاه، این ؛ راه خود را پیدا کردند
ی مدیریت در اردوگاه را پیدا ها راهو اندیشه،  ریتدب باشورا توانست 

نماید تا اسرا بتوانند بهتر زندگی کنند و کمتر آسیب ببینند، یا با 
ی مختلف فرهنگی و ها کالستشکیل شورای فرهنگی و برگزاری 

نجات بدهند، اگر این و هم جانشان را  روحورزشی توانستند هم 
آسیب کمتری  قطعاً آموزش داده بودند  آنهارا از قبل به  راهکارها
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  ).۳کننده شماره  " (مشارکتدندید یم
  

های جسمی و روانی  نقش صلیب سرخ جهانی در کاهش آسیب
  اسرا

المللی  نهضت بینالمللی صلیب سرخ یکی از اعضای  کمیته بین
بررسی  منظور بهاست، این کمیته  صلیب سرخ و هالل احمر
کرد. این  مراجعه می ی عراقها اردوگاهوضعیت اسرای ایرانی به 

و  رانیاس نام ثبتها اقداماتی مانند  مراجعه به اردوگاهکمیته با 
صلیب نیز  شمارهک شماره (اسارت) به هر فرد که به آن اختصاص ی
ی قسمت سهشد، درج مشخصات کامل هر اسیر در یک فرم  گفته می

ها یک  که اطالعات هر سه قسمت مشابه بود، پس از تکمیل برگه
قسمت به ایران و قسمت دوم به مسئولین عراقی تحویل داده 

مللی صلیب سرخ ال شد، قسمت سوم نیز در اختیار کمیته بین می
نام اسرا، نمایندگان صلیب سرخ  گرفت. پس از ثبت در ژنو قرار می

کردند و  ها سرکشی می به اردوگاه بار کجهانی تقریبًا هر دو ماه ی
دادند. این خدمات  زیر را به اسرا ارایه می خدماتی را به شرح

صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر سالمت جسمی و روانی اسرا  به
ار بود (مثًال معاینه اسرا توسط پزشک صلیب تاثیر مستقیم تاثیرگذ

 و در اختیارگذاردن وسایل ورزشی تاثیر غیرمستقیم داشت):
های اسرا  های ارسالی از ایران بین اسرا و ارسال نامه ) توزیع نامه١

  های آنها به خانواده
  و بیماران توسط پزشک همراه معاینه مجروحان) 2
  ریاسنامه در صورت تقاضای  توزیع وکالت) 3
، گفتگو با اسرا و )مالقات عمومی و خصوصی(مالقات ) 4

یافتن از وضعیت اردوگاه، چگونگی رفتار  نمایندگان آنها برای اطالع
  ها و نیازهای اسرا عراقی
از () تهیه و توزیع ملزومات ضروری، شامل کتاب، دفتر، خودکار ٥

و  )ها اجازه دادند که کاغذ و قلم به اسرا داده شود عراقی 1364سال 
 غیرهوسایلی مانند خمیردندان، مسواک، وسایل ورزشی و 

  
  ی جسمی و روانی اسراها بیآسرهبران استراتژیک در کاهش  نقش

، روحانیون، معلمان، یابوتراب آقا حاجیی مانند ها تیشخصحضور 
فرماندهان سپاه در کنار اسرا اساتید دانشگاه، فرماندهان ارتش و 

اسرا  این افراد در شرایط بحران، منجی. فرصت مناسبی برای اسرا بود
 یگیری در شرایط ناپایدار محیط ریزی و تصمیم برنامهبودند. 
رهبران اردوگاه به شمار اصلی عملکرد دو  عنوان به، ی عراقها اردوگاه

ی نیاز ا ژهیوی در این شرایط سخت به تدبیر زیر برنامه. آمد یم
فشار  ها یعراقی عوامل محیط بیرونی مانند از طرفداشت، چون 

را اجرا نمایند و از  آنهاتا دستورات  کردند یممضاعفی را بر اسرا وارد 
مقاومت  ها یعراق یها خواستهطرف دیگر اسرای ایرانی در مقابل 

و  موقع بهبا اقدامی  یک در اردوگاهرهبران استراتژ ، بنابراینکردند یم
ی دقیق تصمیماتی را در آن شرایط سخت اتخاذ زیر برنامه
 وی سخت ها شکنجهکه هم اسرا را از خطرات  نمودند یم

را جلب  ها یعراقو هم رضایت  دادند یمنجات  فرسا طاقت
یی که برای مقابله با دشمن اتخاذ ها یاستراتژ جمله از. نمودند یم
علمی و  -ی فرهنگیها برنامهو برگزاری  طراحی نمودند یم

  .شود یمی ورزشی بود که در ادامه به آن پرداخته ها برنامه
در اردوگاه ما بسیار حیاتی بود و خیلی خوب  ابوترابیآقا  نقش حاج"

کرد و کارهای فرهنگی زیادی را در اردوگاه ما  اردوگاه را مدیریت می
سفانه ابخش بود؛ اما مت کالم وجود او آرامش داد، در یک انجام می
، زمانی که خواست برود، کردندها او را به اردوگاه دیگر تبعید  عراقی
را هم  احدیمعرفی کرده بود، آقای  را جانشین خودش احدیآقای 

رهبری  آبادی صالحهم آقای  احدیجا کردند و بعد از آقای  هجاب
جانشین ایشان  حسین مروتیاردوگاه ما را به عهده داشت و سپس 
شد.  های مختلف انجام می شد. در آنجا کارهای فرهنگی به روش

توسل و ها که دعای  سری از بچه شد، یک آنجا کتاب دعا پیدا نمی
هایی که از پاکت سیمان  حفظ بودند، آن را روی دفترچهرا از  غیره

دادند. گروه تئاتر و  شد نوشته و در اختیار سایرین قرار می تهیه می
شد. یک نفر  های زیادی نیز برگزار می سرود نیز فعال بود. کالس

د دا دیگر کًال شهردار اردوگاه بود و نظافت اردوگاه را انجام می
  ).۴کننده شماره  رکت(مشا

بخش بود.  در اردوگاه بسیار روحیه سیدفاضل موسویحضور آقای "
در اردوگاه نهروان و در اردوگاه تکریت، خوشبختانه در خدمت ایشان 

ای که داشت  تدبیر و اندیشه بودیم. ایشان یکی از رهبرانی بود که با
ی ما اش همیشه برا کرد و با رفتار اسالمی کارها را مدیریت می

کرد. از  آرامش و نشاط ایجاد و واقعًا مشکالت را حل می
خصوصیات بارز ایشان شجاعت، ایمان و اخالق نیکو بود. من یادم 

ها تصمیم داشتند عزاداری و مداحی کنند،  آید تاسوعا بود، بچه می
ها برای جلوگیری از  ها اطالع دادند. عراقی ها به عراقی جاسوس

ها را تقسیم کردند  آسایشگاه ما آمدند بچهعزاداری توسط اسرا به 
خاردارها را آوردند گفتند خار  گفتند شما نباید بیکار باشید، سیم

 ای هم نداشتیم مجبور بودیم با دست اینها را جدا کنید. هیچ وسیله
ای نبود و مجبور بودیم از دستور  خالی این کار را انجام دهیم. چاره

های شدیدتر در امان باشیم. این  نجهها اطاعت کنیم تا از شک عراقی
در حال کارکردن راز  سیدفاضل موسویکار ادامه داشت، روز عاشورا 

ها علت را که جویا شدند ایشان در  کرد، عراقی و نیاز و گریه می
ها را زیر آفتاب سوزان نگه  پاسخ گفت هوا گرم است شما این بچه

گویید که  دلیلی میکشید و بدون هیچ  داشتید و از آنها بیگاری می
ن دو روز است که در این آفتاب ها جدا کنید. اال خارها را از سیم

شود، دست  ها جدا می سوزان بدون هیچ ابزاری خارها از سیم
ها زخم شد و گرمای آفتاب باعث مریضی بعضی از آنها شد.  بچه
کند، ایشان را خیلی  ها دیدند که او دارد از دیگر اسرا دفاع می عراقی
پاهای ایشان در زیر آن شکنجه شدید  کنجه دادند طوری که جفتش

فهمم در  ه میزها گفت من تا وی در آن حال به عراقی وشکست 
آری ، کشیده هاز دست شماها چ (ع)کربال چه گذشت، امام حسین

خورد، در  ایشان رهبر فداکاری برای ما بودند، به خاطر ما کتک می
داد و غذا و امکانات ناچیز  باج نمیبه دشمن ، ها مقاوم بود سختی

اش  خاطر همین ایثارگری به .داد خودش را در اختیار بیماران قرار می
روز ایمان ما به  کردیم و روزبه بود که ما همیشه از او اطاعت می

  ).۵کننده شماره  (مشارکتشد  یایشان بیشتر م
  

  علمی - های فرهنگی برنامه
ها و  ها شامل برنامه اردوگاههای فرهنگی و علمی در  برنامه
های آموزشی موضوعات علمی  ملی، کالس های مذهبی و مراسم

های مرتبط با خالقیت و نوآوری  های هنری، برنامه مختلف، کالس
توجهی بر  ها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم قابل بودند. این برنامه

فرسا  سالمت جسم و روان اسرا در آن شرایط بسیار سخت و طاقت
  شود: ها تشریح می شتند. در ادامه این برنامهدا
 های مذهبی و ملی ها و مراسم ) برنامه۱

های حفظ سالمت روحی  یکی از روش های قرانی: برنامه الف)
آوردن به کالم وحی و  های عراق، روی اسرای ایرانی در اردوگاه

هایی که  های مکتب اسالم بود. یکی از برنامه برداری از گنجینه بهره
ها مورد استقبال اسرا قرار گرفت،  در اردوگاه یشتر از همهب

هایی که از آزادگان به عمل  های قرآن بود؛ براساس مصاحبه کالس
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برداری از  های قرآن و بهره شرکت در کالس آمد اکثریت آنها
های خود  های قرآن کریم را در اولویت برنامه دستورات و موعظه

ودند که شرکت در این برنامه عالوه بر دادند و بر این باور ب قرار می
شود. در  آرامش روحی آنها موجب ارتقای علمی آنها نیز می

صورت مخفی یا دور از چشمان  ها به های مختلف این کالس اردوگاه
در قالب آموزش روخوانی و  شد؛ و بیشتر برقرار می سربازان عراقی

 ها رواج ردوگاهتفسیر قرآن کریم در ا خوانی، تجوید، مفاهیم و روان
داشت. با توجه به اینکه در هر آسایشگاه یک قرآن بیشتر نبود، هم 

  شد. باید از آن حفاظت و هم به تعداد بیشتری تکثیر می
: با توجه به اینکه در اکثر ی ملیها مناسبتب) بزرگداشت اعیاد و 

دو نفر ممنوع  نظامی حاکم بود و تجمع بیشتر از ها حکومت اردوگاه
شد برپایی  هایی که توجه خاصی به آن می جمله برنامه بود، از
یکی از  اسالمی بود. های مربوط به اعیاد ملی و مراسم
چنین  شوندگان در مورد برپایی مراسم عید نوروز این مصاحبه

ای داشتیم تا  های ویژه عید نوروز در آسایشگاه برنامه گوید "در می
ای  یشگاه را با امکانات اولیهها بزداییم، آسا غم غربت را از چهره بچه
کردیم تا با  های تئاتر و سرود آماده می گروه که داشتیم تزیین و

کننده  هایی شاد، عید را جشن بگیریم" (مشارکت اجرای برنامه
  ).۶شماره 

: )ع(شهادت ائمه اطهار ایام والدت، ارتحال و های برپایی مراسم ج)
ای داشتند،  اهتمام ویژههایی که اسرا به آن  یکی از برنامه

بود. در ایام  ع)(شهادت ائمه اطهار داشت ایام والدت، ارتحال و گرامی
هایی توسط  شد. نمایش های شادتری اجرا می والدت ائمه برنامه

گرفت.  شد و مورد استفاده همه قرار می گروه تئاتر اردوگاه آماده می
کرد.  رینی میآف همچنین گروه سرود اردوگاه نیز در این ایام نقش

ها و ایجاد  بندی آسایشگاه ها، آذین تهیه و پخت بعضی از شیرینی
فضای شاد از جمله اقدامات اسرا در این ایام بود. همچنین اسرا در 

مراسمی را تدارک  (ع)اطهارارتحال و شهادت ائمه اردوگاه هنگام 
برداری از سخنرانی روحانیون  ها ضمن بهره دیدند. در این برنامه می

سرایی مداحان،  و رهبران استراتژیک اردوگاه، از مدیحه
های گروه تئاتر اردوگاه و سرودهای مذهبی گروه سرود  پرده میان

ها آرامش، سالمت،  شد. نتیجه این برنامه اردوگاه استفاده می
  ار، افزایش روحیه، نشاط، اتحاد و همدلی بین اسرا بود.اصالح رفت

بود که  نیا ها یهمه تالش بعث: مناجات برگزاری مراسم دعا و د)
نماز جماعت،  اقامه اذان، اقامه مانند یمذهب یها اسرا را از برنامه
باعث افزایش روحیه  که یاجتماع تیفعال هرگونهقرائت دعا و 
کردند با برگزاری  اسرای ایرانی سعی می. منع کنند شد، معنوی می

های دعا و مناجات بر نیروی جسمی و روحی خودشان  برنامه
زای اسارت، توان  ها و شرایط استرس مقابل بحران بیفزایند و در

ها  برگزاری این برنامه یالبته براآوری خود را افزایش دهند.  تاب
 کمال رضیان ها متحمل شدند؛ های زیادی را از سوی عراقی شکنجه
گوید: "به مراسم دعاهای کمیل، ندبه و زیارت عاشورا بسیار  می

ورزیدیم. در یک جمله بگویم که تنها وسیله آرامش ما  اهتمام می
علت اصلی  و (ع)توسل به ائمه اطهار در آن شرایط خاص، دعا و

کننده  روان ما همین دعا و توسل بود (مشارکت سالمت روح و
 افراد به ،خورد می پیوند افراد با زندگی دین ه). زمانی ک۷شماره 
کننده  (مشارکت دکنن مقابله روانی فشارهای با تا دهد می فرصت
  ).۸شماره 

  
  های آموزشی علوم مختلف برنامه
های اسرا شامل آموزش زبان انگلیسی،  های علمی در اردوگاه کالس

 عربی و فرانسه، فیزیک، شیمی، ادبیات فارسی، ریاضی و غیره

 گرفت. ها بسیار مورد استقبال اسرا قرار می شد. این کالس می
هایی که از تعدادی از آزادگان به عمل آمد  براساس مصاحبه

ها، از استقبال خوبی برخوردار  های مختلف علمی در اردوگاه کالس
  بود و فوایدی از جمله موارد زیر را در پی داشتند:

آور و دردسرساز  واقعًا عذابشدن از بیکاری مفرط، بیکاری  ) خارج۱
  بود.
ازحد که خود  شدن از تعطیلی فکر مفید و توهم بیش ) خارج۲

  شد. های روانی می موجب شیوع انواع بیماری
  شد. ها باعث پویایی و کارآمدی می ) شرکت در کالس۳
ها موجب نوعی رضایت و  گیری از این کالس ) شرکت و بهره۴

  شد. آرامش درونی می
گونه ابزار آموزشی در  گوید "ما در اوایل اسارت هیچ می زیاریبهروز 

کردیم  اختیار نداشتیم، از آنجایی که وقت اضافه داشتیم سعی می
کردیم  ای کار می صورت مباحثه که چیزی یاد بگیریم اوایل بیشتر به

های گچ یا زغال روی سطح  گاهی از تکه گاهی روی خاک و و
نوشتیم یا از چوب سوخته یا زغال  یا روی موزاییک می سیمانی

سختی درس یا مطلبی را یاد  نوشتیم، در آن ایام به می روی کارتن
گذشت دو سال از دوران اسارتمان صلیب  اما پس از گرفتیم می

کتاب در اختیار  افزار و کمی نوشت سرخ به اردوگاه ما آمد و مقدار
 رای کسب علم وشرایط را ب ما قرارداد، این کمک بزرگی به ما بود و

دانش مهیاتر نمود. بنابراین افرادی که از توان علمی باالتری 
ها کالس  چشم عراقی مندان دور از برخوردار بودند برای بقیه عالقه

شد، در قالب  هایی که در اردوگاه برگزار می کردند. کالس برگزار می
های مختلف مثًال آموزش زبان عربی،  های آموزش زبان کالس
های ریاضی، فیزیک، شیمی، ادبیات فارسی و  کالس ی وانگلیس

اما از آنجایی که ابزار آموزشی مثل خودکار، مداد،  غیره بودند،
کتاب بسیار محدود بود، مجبور بودیم از تمامی امکانات  دفترچه و

های سیگار، پاکت  های مختلف دارو، بسته اولیه موجود مثل کارتن
طور مثال کارتن گوشت  اییم. بهکارتن گوشت استفاده نم سیمان و
ای که در آفتاب داغ  هر الیه را توسط کاسه کردیم و الیه می را الیه
های آن، از  شدن چروک کشیدیم و پس از صاف گذاشتیم، ُاتو می می

سپس مورد استفاده قرار  کردیم و ای درست می آنها دفترچه
علم و ها موجب سرگرمی، آرامش و تقویت  دادیم، این فعالیت می

  ).۹کننده شماره  شد" (مشارکت ایمان ما می
  

  های هنری، خالقیت و نوآوری برنامه
هایی از قبیل خطاطی، نقاشی،  کالس هنر: های آموزش الف) کالس

اسرا در اسارت مورد استقبال  دوزی دوزی و پولک گلدوزی، منجوق
تر از بقیه کالس  های پررونق گرفت. یکی از این کالس قرار می

گوید "سیاه مشق، سطر،  می چاشمی سیدرضی نبویخطاطی بود. 
نویسی)، نستعلیق تحریری، نسخ و ثلث از جمله  چلیپا (مورب

های  کالس شدند. هایی بودند که در اردوگاه آموزش داده می خط
  شد. هر دو روز  صورت انفرادی برگزار می نری بهمختلف ه

رفتیم پیش یکی از دوستان که استاد خط بود، خط ما را  بار می یک
ها و  داد. این کالس کرد و سرمشق جدید به ما می چک می
های  شد تا غم اسارت و خستگی های فرهنگی باعث می برنامه
کننده  ارکتها کاسته شود" (مش های مداوم عراقی از شکنجهناشی 
  ).۹شماره 

در اسارت نیروهای جوان و  ی خالقیت و نوآوری:ها برنامهب) 
کرد،  خالقی بودند که هر روز ایده جدیدی از ذهن آنها تراوش می

مند بودند این خالقیت و ایده نو را به محصول تبدیل  آنها عالقه
دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه و تکنولوژی  نمایند، در آنجا به
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ن امکانات موردنیاز، نوآوری کار سختی بود، اما اسرا گاهی با کمتری
سازی که با سیم خاردار یا برخی از  و تکنولوژی مثل ابزارهای دست

نمودند که در  هایی می شد، اقدام به نوآوری وسایل کهنه ساخته می
  شود: زیر به برخی از آنها اشاره می

ی ها ییتواناآزادگان در دوران اسارت با توجه به ی: دست عیصناتولید 
دستی برای پرکردن اوقات فراغت و  ی به صنایعمند عالقهفردی و 

ی مواد اولیه ریکارگ بهی خود توانستند با ها یازمندینهمچنین رفع 
 آنها ترین مهمکه  یی از خود ابداع کنندها تیخالقدر دسترس، 

ساخت  تهیه مهر نماز، سابی، سنگ  شامل ساخت آلبوم عکس،
. براساس شد یمفی با گیوه، کفش دیتولی، باف فیک تسبیح، گلدوزی،

تهیه شد، یکی از مزایای مهم خالقیت  آزادگانیی که از ها مصاحبه
ایجاد سرگرمی بود که این سرگرمی خود  الذکر فوقی ها ینوآورو 

  .شد یم آنها و روانموجب سالمتی روح 
آزادگان در دوران اسارت، برای پرکردن اوقات  :افزار نوشتتهیه 

تولید تهیه و  فراغت و تقویت بنیه علمی و فرهنگی خود اقدام به
کارگیری مواد اولیه در  کردند و توانستند با به افزار می نوشت

یی از خود بروز دهند که دشمن را به شگفتی ها تیخالقدسترس، 
ی و سخت به هم آنتوانستند از مواد موجود که  ها آن درواقع. دارند وا

نیاز  افزار مورد آمد، نوشت دست می عراق به مأموراندور از چشم 
خود را تهیه و تولید نمایند؛ این اقالم شامل، ساختن مداد از طریق 

 ، اهیس تخته، برد وایتپنکه، ساختن  دینام های زغال سر کردن تیز
کننده شماره  شد (مشارکت می مرکبو  نویس، ، رواندفترچه اسالید،

بر اینکه موجب رفع  ). به هر حال خالقیت و نوآوری عالوه۱۰
باالرفتن آستانه تحمل اسرا  شد، موجب نیازهای فردی و گروهی می

آوری خود را در مقابل  میزان تابتا  کرد میکمک  آنهاو به  شده
  افزایش دهند. زا استرسروانی و  فشارهای

خودکار، مداد و دفتر ممنوع بود و اگر این اقالم  ۴موصل در اردوگاه 
داشت. به  گرفتند پانزده روز زندان انفرادی در پیش را از کسی می

بستند و  این صورت که هر روز عصر دست و چشم فرد خاطی را می
زدند، پس از پانزده روز سرش را با تیغ کهنه  سپس کتک می

ند و او را در آفتاب قرار پاشید تراشیده، سپس روی زخم نمک می
کننده شماره  دادند تا درس عبرتی برای دیگران شود (مشارکت می
۱۱.(  
هایی از صابون را روی  تراشه، ای از یک مقوا را به روغن آغشته تکه

. با پوشاندند با پالستیک، نایلون می را آنریختند و روی  آن می
ک، کلمات و فشاردادن قلم یا اشیایی شبیه آن روی سطح پالستی

شد. با جداکردن پالستیک از سطح آغشته به  ها نمایان می نوشته
شد تا مجددًا به کار  ها پاک می های صابون، نوشته روغن و تراشه
های مختلف در شرایط  دستی، در اندازه یها اهیس آید. این تخته

بود ثر وسخت نبود یا کمبود کاغذ و قلم، بسیار مفید و م
 ).۱۲ره کننده شما (مشارکت

کاغذهای  تلقبا طراحی، خطاطی و نقاشی روی کاغذ روغنی و 
اسالیدهای زیبایی  فروشگاه اردوگاه،از  شده یداریهای خر شکالت

روی دیوارها  یراحت شد که با نور چراغ یا شمع، به ساخته می
  ).۲کننده شماره  (مشارکت شدند نمایش داده می

 ،ها های سفید روزنامه قسمتاسرا با استفاده از کاغذهای سیگار، 
 و دفتر گوشت بندی بستهنمودن مقواهای  ورق مجالت عربی و ورق

، داد بار یک عدد به آنها می ماه یک۶ برگی که صلیب سرخ هر۴۰
ها برای  کردند و از این دفترچه های کوچکی درست می دفترچه
کننده  (مشارکت کردند استفاده میو غیره دعا ، خاطراتشعر،  نوشتن
  ).۶شماره 

نویس ساخته  شده روان های مصرف استفاده از پرمنگنات و سرنگ با

  ).۱۳کننده شماره  (مشارکتگرفت  و در اختیار اسرا قرار می
نمودن آن در آب جوش و یا با مخلوط  ها و حل برگ گل خشکاندنبا 

شد که به  های حمام با روغن مازوال، مرکبی درست می نمودن دوده
 ).۱۴کننده شماره  د (مشارکتآم خطاطی میکار نوشتن و 

ها، تئاتر و سرود در  اجرای انواع نمایش :اجرای تئاتر و سرود
ها از ابزارهای مهم ایجاد فضاهای بانشاط و مفرح بودند.  اردوگاه

اجرای یک نمایش طنز در آن روزهای سخت مسکنی برای آالم 
سمی توسط های روحی و ج مختلف مانند دوری از خانواده، شکنجه

  و سازمان منافقین بود. ها ها، جاسوس عراقی
  

  های ورزشی برنامه
ترین عوامل موثر بر سالمت جسم و  های ورزشی یکی از مهم برنامه

ها در چهار بخش  های عراق بود. این برنامه روان اسرا در اردوگاه
های رزمی، کشتی و  های فکری، ورزش تحت عناوین ورزش

های رزمی و  شد. ورزش ها اجرا می وگاههای توپی در ارد ورزش
صورت مخفیانه انجام  ها بیشتر به کشتی ممنوع بود، این ورزش

شدند تنبیه سختی را  ها می ها متوجه این ورزش شد. اگر عراقی می
 ترین مزایای کردند. از مهم ها اعمال می برای ورزشکاران این رشته
  شاره کرد:توان به موارد زیر ا ورزش در دوران اسارت می

  و مقابله با رنج اسارت بود. میزمکانورزش نوعی ) ۱
) باعث آمادگی جسمانی برای تحمل شرایط سخت و افزایش ٢

  .شد یمشهامت و استقامت 
  بهداشت جسم و روان اسرا نیمات) ٣
  شدن گذر ایام سخت اسارتتر سهل) ٤
 موقت صورت بههرچند  ها ینگران) پیشگیری از انواع ٥

دوران اسارت شامل  درهای فکری رایج  ورزش فکری:های  ورزش
بود که  دونفرهدوزبازی یک بازی  دوزبازی، شطرنج و مینچ بود.

این بازی  های مختلف رواج داشت. آن در اردوگاه دلیل سادگی به
روی کاغذ، کارتن سیمان، خاک موجود در حیاط اردوگاه، موزاییک 

اردوگاه قابل طراحی و راهروهای سیمانی داخل و داخل آسایشگاه 
نرد نیز توسط  اجرا بود. وسایل ورزشی دیگری مانند پاسور و تخته

بودن آنها  دلیل حرام گرفت؛ اما به صلیب سرخ در اختیار اسرا قرار می
                                                                          گرفت. خیلی کم مورداستفاده قرار می

ممنوع بود های عراق  های رزمی در اردوگاه ورزش ی رزمی:ها ورزش
را اعمال  مجازات نیدتریشد، شدند یممتوجه  ها یعراقو اگر 

را به دو منظور  ها ورزشاین  عراق یها اردوگاه. اسرا در نمودند یم
. هدف اصلی تقویت روح و جسم بود، هدف دیگر دادند یمانجام 

شرایط سخت و بحرانی بود. جسمانی در تحمل  نیز آمادگی
شامل  شد یمی عراق انجام ها اردوگاهی رزمی که در ها ورزش
چینی، تکواندو، کاراته، جودو و بوکس بودند.  فو کونگو  فوتوآ کونگ

به ممنوعیت  با توجه" دیگو یماز آزادگان سمنان  فرامرز محبوبی
دور از  ها ورزش گونه نیای رزمی در اردوگاه، اسرا برای ها ورزش

. استاد ورزش نمودند یمچشم نگهبانان عراقی اقدام به ورزش 
با انتخاب چند نفر از شاگردان که استعداد خوبی داشتند  رزمی

نفر) اقدام به آموزشی فشرده برای پرورش مربی  ۶یا  ۵(حدود 
که  علی وهابینفر با استاد  ۵ توآفو کونگکه در رشته  نمود یم

بود آموزش  میرزاییردان پروفسور اسرای اول جنگ و از شاگ
اقدام به برگزاری کالس برای سایر اسرا  کدام هرو سپس  میدید یم

ی رزمی از وسایل ساده ها ورزش. برای مینمود یم ها شگاهیآسادر 
برای تهیه کیسه بکس از کیسه انفرادی و پتو  مثالً . شد یماستفاده 
هر کالس در  شده انجامی زیر برنامه. با توجه به شد یماستفاده 

ونیم زمان در اختیار  ساعت مدت یک هفته سه روز و هر جلسه به
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ی ناچاراز روی  شد یمداخل آسایشگاه انجام  ها ورزشچون  داشت.
 ااستفاده از رموزی مثل "قرمز" ی باید در زمان اعالم نگهبان خودی با

یشگاه ، باید شرایط آساشد یمهر رمزی که در آن روز در نظر گرفته 
و هر کس  شد یمپهن  پتوهایعنی  گشت یبرمبه حالت عادی 

ی متوجه نشود. با توجه سرباز عراقتا  شد یممشغول کارهای روزمره 
به شرایط بد تغذیه فعالیت ورزشی کار سختی بود ولی این عامل 

 و جسمکه از فعالیت ورزشی که ضامن سالمتی روح  شد ینمباعث 
  ).۱۵کننده شماره  (مشارکتما بود غافل شویم" 

فو در اصل به معنای تخصص فرد در هر مهارتی نه لزومًا  کونگ
شود که  رشته رزمی مدرن محسوب می است. تکواندو یک -رزمی

کره با کوشش استادان هنرهای رزمی  جنگ جهانی دومپس از 
، شوتوکانویژه سبک  به کاراته اوکیناواییو با تلفیق رشته  جنوبی

 تکیونای همچون  و هنرهای رزمی سنتی کره هنرهای رزمی چینی
جزایر متعلق به  هنر رزمیگذاری شد. کاراته نوعی  پایه سوباکو 

قرار دارد. این رشته  ژاپن اوکیناوایکه امروز در  است، جایی ریوکیو
های جنگی بومی و محلی این منطقه معروف به ته  از ترکیب روش
که در ژاپن به  هنرهای رزمی چینیاللفظی دست) با  (معنی تحت

است. هر اردوگاه از چهار قاطع یا  معروف است، پدید آمده کنپو
نفر زندگی  ۵۰۰حدودًا  قاطع هرکه در  شد یمبخش تشکیل 

  .کردند یم
 

کشتی آزاد و کشتی فرنگی دو سبک کشتی بودند که در کشتی: 
شدند. از آنجایی که این ورزش در  عراق اجرا می های اردوگاه برخی از

ها  مندان به این ورزش دور از چشم عراقی اردوگاه ممنوع بود، عالقه
  پرداختند. به تمرین می

  

های توپی رایج در اردوگاه شامل فوتبال،  ورزش های توپی: ورزش
والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز و فوتبال دستی بودند. این 

کرد بیشتر  هایی که صلیب سرخ از آنها بازدید می اردوگاهها در  ورزش
هایی که صلیب سرخ از آنجا بازدید نکرده  شد. در اردوگاه اجرا می

های  ها محدود بود و در صورت اجرا هم با توپ بود، این ورزش
شد. اکثریت اسرای ایرانی  ساز و با کیفیت پایین اجرا می دست
به کرده بودند. معموًال از بدو اسارت ندیده را تجر های صلیب اردوگاه
ها به  کشید تا عراقی سال یا بیشتر طول می مدت حدود یک اسرا، به

که صلیب سرخ  صلیب سرخ اجازه بازدید از اردوگاه را بدهند. وقتی
کرد مقداری وسایل ورزشی به اسرا تحویل  از اردوگاه بازدید می

ها  بازی رای انجامداد. شایان ذکر است که زمان در اختیار ب می
دلیل محدودیت خیلی دیر به  خیلی محدود بود، توپ و زمین به

رسید؛ چون حیاط اردوگاه کوچک بود، توپ هم معموًال در  اسرا می
هر اردوگاه یک عدد بود، از طرفی جمعیت اسرا در هر قاطع از 

ساق  ساز های دست نفر بودند. برای ساخت توپ ۵۰۰اردوگاه حدود 
بریده و به هم دوخته  ازیها، اضالع موردن ا و پوتینه چرمی کفش

کش طبی  گرفت. از سه عدد دست شد و شکل توپ به خود می می
شد. سرنگ پزشکی  تیوپ این توپ استفاده می یجا بادشده نیز به

هایی از پتو یا پارچه نیز  کردن تکه آمد. گلوله باد می نیز به کار سوزن
د ل دوران اسارت بوهای ورزشی او نوع دیگری از توپ

  ).۲کننده شماره  (مشارکت
  

  سالمت جسم و روان اسرا
  

نظر از جمله روحانیت و اساتید  رهبران و سایر اسرای صاحب
، شادابی دانستند که ایجاد فضایی همراه با معنویت، خوبی می به

تربیت و مستلزم  نمودن زندگی اردوگاهینشاط و هدفمند
بنابراین تمام تالش آنها این بود که تا حد  توانمندسازی اسرا است.

اسرا به شخصیت سالم آفرین که  و بحران زا آسیبعوامل امکان 

 مندی بهرهبرای  آنهاو با اصالح  نمود را شناسایی کنند لطمه وارد می
در اردوگاه تالش نمایند. رهبران اردوگاه برای به  سالم فضایاز یک 
رساندن تعارضات موجود در اردوگاه و افزایش سالمت  حداقل

های فرهنگی و ورزشی در  جسمی و روانی اسرا به اجرای برنامه
، سالمت روانی و جسمیکردند. با توجه به اینکه  اردوگاه اقدام می

رفع که برای  تالش همه آنها این بود اسرا بود،همه   خواستهنیاز و 
نیاز اساسی از هیچ تالشی دریغ نورزند. بنابراین زمینه الزم برای 

های فرهنگی ورزشی فراهم بود و اسرا نیز با  اجرای برنامه
اردوگاه توانستند بین  پذیری از رهبران و فعاالن فرهنگی طاعت

سایه این ارتباط  ای را ایجاد نمایند تا در خودشان ارتباط صمیمانه
و همدلی با شرایط سخت زندگی تکراری دوران اسارت همزیستی 

آمیزی داشته باشند و موجبات سالمت روح و جسم خود  مسالمت
  توجهی فراهم آورند. را تا میزان قابل

  
  بحث

های جسمی  بر آسیب ثرومهدف پژوهش حاضر طراحی مدل عوامل 
ی و درمان آنها در ریشگیپی ها وهیشو روانی اسرای ایرانی و 

  های اسرای عراق بود. اردوگاه
ی ها یبررس نکهیو نظر به ا ادشدهی های پژوهش نهیشیپ برابر

در  خاصصورت  به یا تاکنون مطالعهکه  پژوهشگر نشان داده است
ی جسمی و روانی ها بیآسبر  ثرومعوامل  طراحی مدلخصوص 

 ،ها بیآسی کاهش ها یاستراتژی عراق و ها اردوگاهاسرای ایرانی در 
 و مختلف مدل مذکور ابعاد بررسی و تبیین، ه استصورت نگرفت
سال دوران اسارت  ۱۰از  ناشی ارزشمند تجربیات مستندسازی

 ،استمقدس  دفاع سال ۸اسرای ایرانی که قسمت مهمی از تاریخ 
اسرای  از تجارب حاصل از زندگی. باشد می انکارناپذیر ضروریات از

های عراق در ابعاد مختلف در زمان حال و  جنگی ایران در اردوگاه
دنبال بررسی  توان استفاده نمود. پژوهش حاضر به آینده می

های  شده توسط اسرا برای مقابله با آسیب کارگرفته های به روش
های فرهنگی و  های عراق از طریق برنامه روانی در اردوگاهجسمی و 

ها و نیز  های کیفی حاصل از مصاحبه ورزشی بود. با استفاده از داده
 قابل تشخیص با چهار بخش پژوهش اسناد و مدارک موجود مدل

 در کننده مشارکت آزادگان توسط مدل اعتبار. طراحی و تبیین شد
 در پژوهش حاضر شده طراحی مدلگرفت.  قرار تایید مورد پژوهش

 و اسرا های اردوگاه مانند و شرایط مشابه ها سازمان برای توان می را
  .قرار داد مورد استفاده ها زندان
یت پژوهش حاضر محدودیت منابع در خصوص موضوع محدود
ی ا مقالهکتاب یا شده  انجامی ها یبررسپژوهش بود. براساس  مورد

روی مطابقت داشته  در منابع داخلی و خارجی که با موضوع پیش
باشد بسیار محدود بود. تعدادی از آزادگان به دالیلی حوصله 

ی به سئواالت پژوهش را نداشتند، بنابراین پژوهشگر ده پاسخ
را توجیه نماید  آنهاتالش نمود تا در خصوص اهمیت این موضوع، 

از زمان  کهیی آنجا ازداقل برساند. تا موانع اعتبار پژوهش را به ح
، بسیاری از خاطرات و عملکرد گذرد یمسال  ۲۷ تاکنونآزادی اسرا 
به فراموشی سپرده شد، این فراموشی نیز یکی از  آنهامدیریتی 
  ی پژوهش بود.ها تیمحدود

  های آینده شامل موارد زیر هستند: برای پژوهش پیشنهادات
 انسانی در منابع اثربخش ریتمدی و اردوگاهی زندگی ابعاد )۱

ورزشی آنها که  -های فرهنگی فعالیت از جمله و اسرا های اردوگاه
تجربه بسیار ارزشمندی برای زندگی در شرایط سخت است، از طریق 

نظامیان  ژهیو بهی هدف ها گروهی به ررسمیغی رسمی و ها آموزش
  آموزش داده شود.



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران چاشم ینبو یدرضیس ۶۰

   ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۱۱دوره                                                                                    پژوهشی طب جانباز                                                                                                              - نامه علمی فصل

ی فرهنگی و ها برنامه ریثاتموضوع پژوهش حاضر بررسی  )۲
ی عراق بود، ها اردوگاهجسم و روان اسرا در  بر سالمتورزشی 

ی عراق نیز ها اردوگاهنظام بهداشت و درمان در  شود یمپیشنهاد 
  قرار گیرد. مطالعه مورد

  
  گیری نتیجه
 یمثبت اثرات عراق های اردوگاه در اسرا ورزشی - های فرهنگی برنامه
 جمله آن از که دارد همراه اسرا بهبر سالمت جسم و روان  را
 توان افزایش اسرا، اردوگاهی زندگی کیفیت افزایش به توان می

منظور فشار بر اسرا،  های دشمن به برنامه و ها استراتژی سازی خنثی
آنها در  آوری تاب تبع آن افزایش نفس و به افزایش میزان عزت

مثبت و  ارتباطات های مختلف دشمن، ایجاد مقابل شکنجه
بهداشت جسم و روان،  نیماتافزایش همکاری و همدلی بین آنها، 

فرهنگی و ورزشی،  -های مختلف علمی توانمندسازی اسرا در زمینه
 منابع از بهینه استفاده و ها تنش و ها بحران بروز از جلوگیری

عدم  .نمود اشاره تعلممنظور تعلیم و  انسانی به منابع ویژه به
آموزش قبلی به رزمندگان در مورد چگونگی زندگی در دنیای اسارت 

تا حد زیادی سالمت جسمی و روانی آنها را در  و مواجهه با دشمن
معرض خطر قرار داده بود که با گذشت زمان، آزمون و خطا، 

های صلیب سرخ، اسرا  آفرینی رهبران استراتژیک و نیز کمک نقش
ای پیشگیری، کاهش و حتی درمان هایی را بر توانستند راه

های  های جسمی و روانی بیابند که طراحی و اجرای برنامه آسیب
آید. به  ها به شمار می ترین این استراتژی ورزشی از مهم -فرهنگی

کردند، این  های الزم را دریافت می هر حال اگر اسرا از قبل آموزش
  .آمد یمبه دست  ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر استراتژی

  
از بنیاد شهید و امور ایثارگران مرکز، موسسه پیام تشکر و قدردانی: 

آزادگان و آزادگان عزیزی که در این پژوهش ما را یاری کردند، 
  صمیمانه سپاسگزاریم.

قبل از اجرای پژوهش هماهنگی الزم با بنیاد شهید  اخالقی: تاییدیه
و رضایت  صورت گرفتو امور ایثارگران مرکز و موسسه پیام آزادگان 

  های پژوهش جلب شد. نمونه
گونه تعارض   دارند هیچ نویسندگان اعالم می تعارض منافع:

 منافعی وجود ندارد.
(نویسنده اول)، نگارنده چاشمی  سیدرضی نبوی سهم نویسندگان:

(نویسنده  فیض داود %)؛۴۵مقدمه/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (
عباسعلی رستگار  %)؛۳۵شناس/نگارنده بحث ( دوم)، روش

  %)۲۰شناس ( (نویسنده سوم)، نگارنده مقدمه/روش
اول  نویسندهمستخرج از رساله دکتری حاضر پژوهش  منابع مالی:

است که با حمایت مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران مرکز همراه 
 .بود
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