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   پژوهشکدهۀنام
  
هاي  ها و شنیده  شفاهی و کتبی دیدهبرد و بیشتر بر روایت  از کمبود منابع علمی و تحقیقی رنج میلیف دانشنامه در ساحتی کهأت

هاي رژیم  سی به مقاومت جانانۀ آزادگان در اردوگاهأاما ت. حاضران در آن مقطع متکی است کاري است دشوار و تا حدي ناشدنی
مند، توانی داد تا  کاري سازمانی، و استفاده از نویسندگانی دغدغههاي پژوهشی موجود، هم گیري از ظرفیت بعثی عراق و بهره
موریت ملی خود، از عهدة این عهد برآید و در أنگاري پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در راستاي م پژوهشکدة دانشنامه

خیر در این امر را روا ندانستیم و نیک أت. حد توان، اثري شایسته را به پیشگاه پژوهندگان تاریخ دفاع مقدس و ایران عرضه بدارد
لذا طی . دانستیم احتمال نشستن گرد نسیان و فراموشی بر بسیاري از رخدادهاي این مقطع پرافتخار تاریخ کشورمان وجود دارد می

 ویژة باري تعالی، ساله، با عنایت اي سه هنري پیام آزادگان، عملیات اجرایی آغاز شد و با وجود وقفه سسه فرهنگیؤتوافقی با م
  .هاي مداوم کار به اتمام رسید يورز ها و دقت بینی اندرکاران، باریک اهتمام دست

هنري آزادگان، دکتر منوچهر اکبري  سسه فرهنگیؤم از جناب دکتر غالمعلی قاسمی مدیرعامل محترم میدان بر خود فرض می  
ه، اعضاي محترم شوراي علمی، نویسندگان، داوران ارجمند، و دبیر محترم علمی دانشنامه، معاون دبیر و کارشناس دبیرخان

 که براي قوام و پختگی بیشتر این دانشنامه از کوششی دریغ نورزیدند و با حس  امور چاپ و نشر محترم و همکاراننگار حروف
  .میپذیري به غناي آن کمک کردند، صمیمانه سپاسگزاري کن مسئولیت

 و آزادگان سرافراز کشور توقع داریم با اظهارنظر پیشنهادي، اصالحی و تکمیلی ارزشمند خود ما پژوهان، از اندیشمندان، تاریخ  
  .تر این اثر یاري رسانند را براي نسخۀ کامل

  

  نگاري پژوهشکده دانشنامه    
  
  

 نُـه



  

  
  
  
  



  

  
  
  
  

  هنري پیام آزادگان  فرهنگیه مؤسسۀنام
  

هاي اسالمی خود مقابل تجاوز رژیم بعثی، برگ زرینی  ی از سرزمین و آرماندفاع مردم در کنار نیروهاي مسلح به رهبري امام خمین
. از تاریخ ایران است که حفظ تمامیت ارضی کشور و شکست دشمنان را در دستیابی به اهداف تجاوزکارانه آنها در پی داشت

 اسالمی، بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ هاي ملت و رهبري نظام مقاومت اسیران ایرانی در برابر دشمن و وفاداري آنان به آرمان
مفتخر » آزادگی«اساس بود که ازسوي ملت و نظام اسالمی به دریافت لقب  دفاع مقدس در این دورة تاریخی مهم است؛ براین

  . شدند
 خود، به 1404انداز  موریت در سند چشمأهنري پیام آزادگان برپایۀ اهداف مندرج در اساسنامه و مفاد بیانیه م  فرهنگیهمؤسس  

اي جامع در مورد آزادگان را با رعایت   تدوین دانشنامه1391مقاومت و آزادگی، در سال فرهنگ منظور ثبت، نشر و ترویج 
نگاري ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در  نویسی تحت اشراف بنیاد دانشنامه معیارهاي علمی و متعارف دانشنامه

، مؤسسهبعد از فراهم شدن مقدمات امر، به فضل همت و خواست رئیس محترم وقت بنیاد و پیگیري مدیران . دستور کار قرار داد
 ثبت، ضبط و انتقال فرهنگ جهاد و استقامت در برابر مؤسسهکه هدف اصلی  درحالی.  آغاز شد1393این کار سترگ در اوایل سال 

  :کرد ات و اهداف جزیی دیگر را در ذیل آن دنبال می کشور بود، مالحظةمتجاوزان خارجی به نسل کنونی و آیند
  .گانه در دورة اسارت هاي بیست دست آوردن روایت دقیق و قابل اتکا از روند تحوالت اردوگاه اول، به

دوم، تهیه کتابی مرجع در قالب دانشنامۀ علمی متکی به کار پژوهشی که قابل استناد براي تولید آثار فاخر توسط هنرمندان، 
رو هستند  دهد با متنی روبه اي به آنها اطمینان می تردید تهیۀ چنین دانشنامه بی. مندان به تاریخ دفاع مقدس باشد وهشگران و عالقهپژ

  . که هم جامعیت موضوعی دارد و هم از جهت صحت و دقت علمی قابل اتکا است
ال آنها در تهیۀ این دانشنامه با همکاري علمی بنیاد قیمت آزادگان نخبۀ کشور و مشارکت فع هاي گران تجربه سوم، استفاده از

آمد و  دست نمی  که در هیچ دانشگاهی به،طرف این دانش تجربی یک  در واقع فرصت مغتنمی را ایجاد کرد تا ازایراننگاري  دانشنامه
هاي  دیگر این تجربه ازطرف ثبت و ضبط دقیق شود و به نسل آینده منتقل گردد، و ،سازي دوران اسارت بود محصول کورة انسان

هاي ارزشمند است در اثر گذشت زمان و باال رفتن  سنگ دچار نسیان یا نقصان علمی نشود؛ زیرا نسلی که خالق این تجربه گران
  .رو است ا آسیب جدي فراموشی روبهسن ب
اي شد  نگاري ایران تدوین دانشنامه ههنري پیام آزادگان و بنیاد دانشنام  فرهنگیمؤسسهدر نهایت محصول همکاري ارزشمند بین   

 یمجاهدانعنوان  هاي انسانی آزادگان به ها، رویدادها و ارزش خیز اسارت را در قالب آرمان که تا حد بسیار زیادي زندگی دوران تنبه
ه اسارت درآمده و با  از ملل مظلوم و مستضعف بیت و حمایعدالت ی و مبارزه با ظلم و بیکه در راه دفاع از اسالم، انقالب اسالم

دهد  خوبی انعکاس می تبدیل شوند، به» هاي درخشان الماس« پاي فشردند تا به  بر آرمان خود در دوران اسارتیدارياستقامت و پا
را به » یفرهنگ و سبک زندگى آزادگ«عنوان منبعی جامع و مستند تا حد امکان  به» دانشنامه آزادگان«توان ادعا کرد  که می طوري به

  .کند در جهان منتقل می ی انقالب اسالمةحوز  وی ایرانۀ بزرگ ایثارگران کشور، جامعةخانواد

 یازده



  

نویسی و حفظ استانداردهاي  هاي علمی مرسوم در دانشنامه این کتاب در واقع گام اولیه و بنیادي است که با استفاده از روش  
 جهاد و استقامت در دگان را در سنگر پنهاناآز یاسالم - ایرانی یفرهنگ و سبک زندگقبول علمی براي چنین کاري، توانسته  قابل

  . مندان قرار دهد هاي گوناگون در اختیار پژوهشگران و عالقه  مدخل هاي عراق در قالب  بعثی اسارتيها اردوگاه
ها نیز محسوب  اردوگاه مهمی براي تدوین تاریخ صحیح دوران اسارت رزمندگان ایرانی در ۀ تجرب آزادگانۀدانشنام براین، عالوه  
  . هاي گوناگون به مخاطبان خود ارائه کرده است رویدادها را در قالب مدخل ینتر زیرا مهم. شود می

 عمل مستقیماً حضور ۀهاي این اثر تکیه بر دانش تجربی آزادگانی است که خود در صحن یژگیوترین  سرانجام آنکه مهم  
هایی  نگاري در قالب مدخل نویسی با کمک اعضاي هیئت علمی دانشنامه علمی روز دانشنامههاي خود را با زبان  اند و آموخته داشته

  .فردي آشنا کرده است هاي خاص و منحصربه اند که مخاطبان را با جذابیت عرضه کرده
 خدا بر يا از دین و ترجیح رضیجوی  چارهی؛ به حدود الهیبندي و پايمدار یفتوکل به خدا؛ اخالص در عمل؛ تکل  ویمانا«  
 یا دنی واقعة؛ شناخت چهر)السالم یهمعل(  نبوتیت عشق و ارادت و توسل به اهل بیایش؛ نظرها؛ انس با قرآن و نماز و دعا و نۀهم

 و صداقت؛ قناعت ی همت بلند؛ پاکي؛ و بلندنظریثار گذشت، ایستادگی؛ استقامت و ایبایی؛ صبر و شکیا؛ به دنیز از وابستگیو پره
 و رعایت حقوق یشناس ها و حفظ حرمت آنان؛ حق  و نشاط؛ احترام به انسانی و شادابییرو  خوشی؛ تواضع و فروتنی؛توقع و کم

 ي برايکاریکو و احسان و نیدوست  نوعي؛ارز خدمتگیۀ؛ روحيپذیر  مسئولیتها؛ انسان نسبت به یدیگران؛ محبت و خیرخواه
 اعتمادي به آن؛ ها و تبلیغات دشمن و بی  مقاومت در برابر حیلهانقالبی؛  جهادي وۀ فتوت و آزادگی و آزادمردي؛ روحییگران؛د

» ی و انقالب اسالمیران ای اسالميجمهورو جایگاه منیع رهبري، نظام ) ره( امام راحل  و پایبندي و دفاع از والیت فقیه،یدلبستگ
توان  شک نمی البته بی. گان در این دانشنامه آشنا شدتوان با تجلی آنها در زندگی آزاد ترین مواردي است که می همه از جمله مهم

را در قالب یک جلد دانشنامه محصور کنیم و طبیعی است که این » ی آزادگیسبک زندگ فرهنگ و«انتظار داشت همۀ ابعاد عظیم 
نظران این حوزه  و صاحبمندان   پیام آزادگان از همۀ عالقهمؤسسهاساس،  براین. کار از نقصان و اشکاالت احتمالی به دور نباشد

 اعالم کنند تا در چاپ بعدي مورد مؤسسهویژه آزادگان عزیز استدعا دارد هر گونه پیشنهاد، انتقاد و اشکال احتمالی را به این  به
  .توجه قرار گیرد

د دانشگاه تهران و ویژه جناب آقاي دکتر منوچهر اکبري استا اندرکاران این دانشنامه به در پایان جا دارد از زحمات همۀ دست  
پور، هیئت علمی و آزادگان عزیزي که زحمات  دبیر علمی، جناب آقاي مسعود امیرخانی، آزاده گرانقدر جناب آقاي حسن بهشتی

همچنین از اهتمام و حمایت جناب آقاي دکتر احمد . بسیاري براي به ثمر رسیدن این تالش علمی تحمل کردند، قدردانی کنیم
 پیام مؤسسههاي فرهنگی  این مهم و سایر فعالیت. شود نگاري براي چاپ این اثر تشکر می شکده دانشنامهپاکتچی ریاست پژوه

فرد ممکن نبود، مراتب سپاس و قدردانی  حسن ابوترابی المسلمین سید محمد و االسالم دریغ جناب حجت آزادگان بدون حمایت بی
  .ماییمن خود را به محضر این فرهیخته بزرگوار نیز اعالم می

هاي اسارت غریبانه به شهادت  ضمن اداي احترام به صبر و استقامت همۀ آزادگان عزیز، این اثر به اسیرانی که در اردوگاه  
اکبر  دار، سید آزادگان و اسیران ایرانی جنگ تحمیلی، فقید سعید سید علی رسیدند و به روح پرفتوح روحانی مجاهد و مردم

  .شود فرد تقدیم می ابوترابی
  

  هنري پیام آزادگان سسه فرهنگیؤم    
  دکتر غالمعلی قاسمی    

 دوازده



  

  
  
  
  

  مقدمه
  

 نبرد این با زمان هم که دانست می کمتر کسی اما داشت، ادامه عراق و ایران مشترك مرز کیلومتر 1400 گسترة به زمینی در جنگ
 و نظامی جوان، و پیر از اسرا،. دارد جریان عراق در ایرانی اسراي هاي اردوگاه در ظاهر خاموش دیگري به نبرد ساله، هشت

 ساالر شهیدان مرامنامۀ به تأسی با بعثی، ستمِ نظامیان شالق زیر و ها محدودیت بیشترین و امکانات کمترین با غیرنظامی، زن و مرد،
 آنان. نگاشتند صبر قلم با وجودشان بند بند با آزادگی را منشور ،)س(کبري حضرت زینب کربال اسیران ساالر قافله صبر به تشبه و
: گفت اردوگاه از اسرا خروج هنگام روزها، آخرین در اردوگاه بعثی فرماندة که جایی برگشتند؛ تا »آزاده« اما رفتند، »اسیر«
  ».ما اسیر شما نه بودیم شما اسیر ها زندانبان ما حقیقت به«

 در دنیا، میراثی ماندگار از شکیبایی و ایثار و شجاعت به  ارتاسراي جنگ تحمیلی با ترسیم فرهنگی ناب و متمایز با انواع اس  
اي معتدل با نیروهاي عراقی، حافظ سالمت جسم و روح اسرا شد و  روحانی نستوه و مقاومی که با اتخاذ مشی: یادگار گذاشتند

اي روشن و  ی، و ادبی آیندههاي علمی، آموزشی، ورزش اندازي فعالیت کمک سایر اسیران با برپایی تشکیالتی منظم و راه به
و به کشورش ظاهر شود امیدبخش را براي اسرا ترسیم کرد؛ خلبان شجاعی که حاضر نشد حتی براي یک دقیقه در تلویزیون عراق 

هاي رژیم بعثی سپري کرد؛ مادري عاشق و خالص که در  وار را در زندان خیانت کند و در ازاي آن هجده سالِ کابوس
اینها تنها ... هایشان از هیچ کوششی دریغ نورزید و مادر همۀ اسیران نام گرفت؛ و ناپذیرش به اسرا و خانواده رسانی خستگی خدمت
ناشدنی تاریخ  ها رخ نمود و آن را به یکی از مقاطع فراموش اي از دریاي آن فرهنگ ناب است که پشت درهاي بستۀ اردوگاه قطره

  .ملت ایران تبدیل کرد
 استخوان ها، سینه زخم پاها، تاول. نیاوردند فرود تسلیم سر اما شد، خم بیداد تازیانۀ زیر قامتشان  سروِاسراي جنگ تحمیلی  

 تاریخ گوش تا است خاموش مظلومیت این بلند فریاد گمشده، و پنهان قبرهاي و درآمده، حدقه از هاي چشم سرها، خردشدة
  ».کنند می زمزمه را آن جهان احرار و اند آزادي سرود دژخیمان خود چنگال در ما اسراي« که بشوند هماره

  
اي موسوم به آزادگان، شاید کمترین کاري باشد براي اداي دین در جواب مقاومت، ایثار ستیهندگی،  تدوین و تألیف دانشنامه  

ها   با تألیف و نشر دهگرچه. گونی که بر جمعی از رزمندگان اسیر ازسوي رژیم بعثی رفته است پایمردي، مظلومیت، و جفاهاي گونه
شود و فریادهاي خاموش و جانکاه و مقاومت  دانشنامه و فرهنگ و هزاران کتاب، فقط روایت آنچه بر آنها رفته است ثبت می

نگفتن و ننوشتن و ثبت نکردن این حقایقِ هر . توان نشان داد ناپذیر شیران در بند را هرگز نمی نظیر و روح بلند و نستوه و سازش بی
تأخیر بیش از این در تألیف این دانشنامه با خسران رحلت آزادگانی . شود انگاشتن حقایق مهم تلقی می نوعی نادیده د تلخ، بهچن

  .رو خواهد شد که خود تاریخ مجسم مقاومت هستند روبه
  

 مؤسسهو ) نگاري انشنامهپژوهشکده فعلی د(نگاري ایران  دانشنامۀ آزادگان براساس توافق مشترکی بین بنیاد سابق دانشنامه  
پس از انتخاب اعضاي محترم شوراي علمی دانشنامه، که همگی از .  شکل گرفت1392ماه  هنري پیام آزادگان در آبان فرهنگی

 سیزده



  

 از دانشنامه معماريهاي مطرح فرهنگی، علمی و ادبی هستند، جلسات شوراي علمی آغاز شد و  آزادگان سرافراز کشور و چهره
چند کارگاه   مهم شناسایی شد؛خذآم در گرفت، علمی وگوهاي گفت.  شدسیاستگذاريریزي و  طرح فنی  وعلمیمسائل  حیث

ویک جلسۀ شوراي علمی،  نویسی با توجه خاص به مبحث اسارت برگزار شد؛ و در نهایت پس از برگزاري بیست آموزشی دانشنامه
گزینی، به مدت  لمی و انجام اقداماتی نظیر مأخذیابی و مدخل برگزاري منظم جلسات شوراي عبا وجود. فهرست مداخل نهایی شد

 فعالیت دانشنامه 1395خوشبختانه از اواخر نیمه دوم سال . سه سال در کار دانشنامه وقفه افتاد و عمالً هیچ فعالیتی صورت نگرفت
  . از سر گرفته شد و ضمن بازنگري مداخل، سفارش نگارش مقاالت آغاز شد

مداخل انتخابی در . است» ارتباط موضوعی با بحث اسارت و میزانِ اهمیت آنها«تخاب مداخل این دانشنامه معیار اصلی در ان
  : اند بندي شده مقوالت گوناگون زیر دسته

  ؛ )ها ها و زندان اردوگاه(داري اسرا  هاي نگه مکان •
  هاي شاخصِ دوران اسارت؛  تعدادي از چهره •
 رود؛  شمار می ده است و نقطۀ عطفی در دوران مقاومت اسرا بهها رخ دا حوادث شاخصی که در اردوگاه •

ن به تقریظ رهبر معظم انقالب هستند یا محتواي آنها به موضوعی خاص در دوران  • معرفی برخی از آثار ادبی و هنري که یا مزی
  اسارت اشاره دارد؛ 

  اشاره به مسائل حقوقی؛  •
  . ها، امکانات، ابتکارات و مانند آن  بهداشت، آموزش، بیماريو نیز مسائل فردي و اجتماعی دوران اسارت همچون •
  

 به چشم تعداد واژگان هر مدخل، بسته به میزان اهمیت آن، متفاوت است و در این دانشنامه مقاالت کوتاه، متوسط، و بلند  
شیوة کار . نگاران سندگان و دانشنامهاز سایر نویهم در نگارش مقاالت، هم از آزادگان فرهیخته و اهل قلم بهره بردیم، و  .خورد می

گرفت که در مدت زمانی مشخص فرصت  به این شکل بود که کلیات محتوا و رئوس مطالب هر مدخل در اختیار نویسنده قرار می
  . داشت تا با مراجعه به اسناد و مطالب موجود، نسبت به نگارش و تحویل مقاله اقدام کند

این دانشنامه، عدم تجربه و تخصص خود آزادگان سرفراز در تألیف مقاالت دانشنامگی بود؛ نخستین مشکل دبیرخانه در تألیف   
کم نبودند اعضاي هیئت علمی محققی که با چاپ بیش از صد . هاي علمی هم با آن مواجه هستیم معضلی که براي سایر دانشنامه

وقتی این خالء و ضعف را بین ارباب تحقیق داریم، . اشتندپژوهشی، از نوع مقاالت دانشنامگی تصور دقیق و روشنی ند مقالۀ علمی
. اند شاید انتظاري بجا نباشد ها از فضاي علم و تحقیق دور بوده و در بدترین شرایط به سر برده انتظارمان از آزادگانی که سال

  .رانسنگ منصرف نکردهمه اراده و عزم جمعی که پشت تألیف این اثر بود، ما را از اتمام و انجام این اثر گ بااین
دانستیم که براي نگارش مقاالت دانشنامگی در این حوزه با کمبود انباشت علمی و پژوهشی و حتی منابع معتبر و  از آغاز می  

حد  با وجود انتشار آثار متعدد و متنوع در این حوزه، همچنان مباحث این حوزه از لحاظ تاریخی به. قابل استناد مواجه خواهیم بود
ها و دیگر آثار مرجع در این حوزه  نامه هاي پژوهشی قابل اعتنا و معتبر آماده نیست، و فرهنگ ی تبیین نشده است، زیرساختکاف
ها  ها و دانشگاه هاي علمی و تاریخی در پژوهشگاه همچنان خالء انجام پژوهش. طور که بایسته و شایسته است منتشر نشده است آن

هنري پیام آزادگان در این زمینه،  رغم تالش موسسۀ فرهنگی علی. خورد  در این موضوع به چشم میو انتشار و نقد و بررسی آنها
. وگو با تعدادي از این عزیزان بود هاي خاطرات اسرا و مصاحبه و گفت عمده منابع نویسندگان این دانشنامه یا مشاهداتشان یا کتاب

ت شخصی افراد استفاده کرد، اما در این دانشنامه بخش مهمی از اطالعات از هاي مرجع نباید از نظرا دانیم در کتاب گرچه نیک می
 و باشداالمکان مستند  شد و تالش شد واقعیات موضوع حتی هاي شاخص و حاضر در آن مقطع کسب می رهگذر مصاحبه با چهره

  .شودآن ذکر  معتبر منابع و اسناد
 چهارده



  

ها و شرایط خاص حاکم بر  سبب تنوع اردوگاه خی موضوعات بود که به اسرا در بر  در روایت هایی مشکل سوم، وجود تفاوت  
و از  جامع در هر مقاله، ضمن داشتن استقالل نسبی، مندرج تالش زیادي صورت گرفت تا اطالعات. نمود ناپذیر می آنها اجتناب

  .روشن شدن مطلب کمک شددوگاه، به صورت با ذکر نام ار ها برخوردار باشد، در غیر این شمول کلی در تمام اردوگاه
هایی که الزمۀ مقاالت و مداخل دانشنامه است، مولفۀ اسارت و آزادگی از ظرفیت  مبالغه نیست اگر بگوییم با تعاریف و ویژگی  

اي که نسبت به آزادگان  ، حسب تکلیف و احساس مسئولیت و وظیفهسبب همین به. نویسی برخوردار نیست انشنامهکافی براي د
  .ریم، حتی اگر عنوان فرهنگ دانشنامگی را بدان اختصاص دهیم، چندان غیرعلمی نیستسرافراز دا

در ارزیابی محتوایی، محتواي مقاله از نظر استنادي و : ارزیابی محتوایی و نگارشی قرار گرفتند مقاالت، پس از دریافت، مورد  
رداري از لحن دانشنامگی، انسجام درونی و توالی منطقی مطابقت با حقایق؛ و در ارزیابی نگارشی، تناسب با موضوع مقاله، برخو

شد تا ظرف مدت زمانی  لف بازگردانده میؤکه مقاالت در این دو مرحله، نیازمند اصالحات بود، به م درصورتی. مباحث مدنظر بود
د شده، مقاله براي سیر مراحل  مپس از بررسی مجدد و اطمینان از اصالحات انجا. معین به اصالح آن همت گمارده و آن را بازگردانَ

  .شد ویراستاري ادبی و صوري و محتوایی ارسال می
  

 بر آن بوده است تا مرجعی دانشنامگی پیرامون مباحث مرتبط با اسارت رزمندگان ایرانی در خالل جنگ  آزادگانۀدانشنام  
ها حیرت جهانیان را در پی  گانی است که تا قرناین اثر عصارة تاریخ مقاومت خاموش آزاد. تحمیلی عراق علیه ایران به دست دهد

ها اعزام شده بودند ولی سرنوشت دیگري  این دانشنامه کتابی روشن از زندگی آزادگانی است که با آرزوي شهادت به جبهه. دارد
هیچ قاموس و کتاب سیرة انسانی و مقاومت آزادگان را در . براي آنان رقم خورد، اما در اسارت هم کاري کمتر از شهادت نکردند

کننده به این سوال شاعرانۀ محمدرضا عبدالملکیان  نوعی پاسخی مستند و جوابی مجاب این اثر به. توان یافت اي نمی و کتابخانه
  :است که
  پرسد،  پسرم می

  جنگی تو چرا می    
        ...  
  گویم با تمام دل خود می          
  .تا چراغ از تو نگیرد دشمن                  

  
هاي موجود  دهیم از تمامی ظرفیت نقص است و کاستی ندارد، ولی اطمینان می شده در این اثر بی  که کار انجامنداریمهرگز ادعا   

  .شودمندانِ عرصه دفاع مقدس فراهم  اعتنا براي پژوهشگران و عالقهدرخور بهره بردیم تا اثري شایسته و 
 و آرزوي توفیق و  دوران اسارتمقام دفاع مقدس، شهداي عزیزدانم ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان واال بر خود فرض می  

نگار این دانشنامه صمیمانه تشکر  خوان، و حروف سالمتی براي همۀ آزادگان سرافراز، از همۀ نویسندگان، داوران، ویراستار، نمونه
  .مطالعات فرهنگی باشمنگاريِ پژوهشگاه علوم انسانی و  کنم و قدردان زحمات مسئوالن محترم پژوهشکده دانشنامه

فرد، که از روزهاي نخست براي انعقاد قرارداد و  والمسلمین محمدحسن ابوترابی االسالم کند از جناب حجت وظیفه حکم می  
، و نیز مؤسسه پیام آزادگان با روي خوش و جدیت اعالم آمادگی کردند، از مدیرعامل محترم سابق و فعلی مؤسسههمکاري 

  .اند، تشکر قلبی خویش را ابراز دارم دانشنامه و سایر عزیزانی که در تألیف این اثر همیاري و همکاري کردهاعضاي شوراي علمی 
  

 هدپانز



  

تردید در به  عمل آورم که بی کند از پایمردي و اخالص و پیگیري مستمر آقاي مسعود امیرخانی تشکر ویژه به انصاف حکم می  
  .شته استبدیل مبذول دا ثمر نشستن این دانشنامه سعی بی

  

   آزادگانۀ دانشنامدبیر علمی    
  منوچهر اکبري    

  
  
  
  

 شانزده




