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  پژوهشكده ةنام

  

هاي  ها و شنيده شفاهي و كتبي ديده برد و بيشتر بر روايت ليف دانشنامه در ساحتي كه از كمبود منابع علمي و تحقيقي رنج ميأت

هاي رژيم  سي به مقاومت جانانة آزادگان در اردوگاهأاما ت. ي ناشدنيحاضران در آن مقطع متكي است كاري است دشوار و تا حد

مند، تواني داد تا  هاي پژوهشي موجود، همكاري سازماني، و استفاده از نويسندگاني دغدغه گيري از ظرفيت بعثي عراق و بهره

ملي خود، از عهدة اين عهد برآيد و در  موريتأنگاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در راستاي م پژوهشكدة دانشنامه

خير در اين امر را روا ندانستيم و نيك أت. حد توان، اثري شايسته را به پيشگاه پژوهندگان تاريخ دفاع مقدس و ايران عرضه بدارد

لذا طي . ود دارددانستيم احتمال نشستن گرد نسيان و فراموشي بر بسياري از رخدادهاي اين مقطع پرافتخار تاريخ كشورمان وج مي

ساله، با عنايت ويژة باري تعالي،  اي سه هنري پيام آزادگان، عمليات اجرايي آغاز شد و با وجود وقفه سسه فرهنگيؤتوافقي با م

  .هاي مداوم كار به اتمام رسيد يورز ها و دقت بيني اندركاران، باريك اهتمام دست

هنري آزادگان، دكتر منوچهر اكبري  سسه فرهنگيؤمديرعامل محترم م م از جناب دكتر غالمعلي قاسمييدان بر خود فرض مي  

دبير محترم علمي دانشنامه، معاون دبير و كارشناس دبيرخانه، اعضاي محترم شوراي علمي، نويسندگان، داوران ارجمند، و 

ششي دريغ نورزيدند و با حس كه براي قوام و پختگي بيشتر اين دانشنامه از كو امور چاپ و نشر محترم و همكاران نگار حروف

  .ميپذيري به غناي آن كمك كردند، صميمانه سپاسگزاري كن مسئوليت

پژوهان، و آزادگان سرافراز كشور توقع داريم با اظهارنظر پيشنهادي، اصالحي و تكميلي ارزشمند خود ما  از انديشمندان، تاريخ  

  .تر اين اثر ياري رسانند را براي نسخة كامل

  

  نگاري دانشنامه پژوهشكده    

  

  

 نُـه



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  هنري پيام آزادگان فرهنگي همؤسس ةنام

  

هاي اسالمي خود مقابل تجاوز رژيم بعثي، برگ زريني  دفاع مردم در كنار نيروهاي مسلح به رهبري امام خميني از سرزمين و آرمان

. اهداف تجاوزكارانه آنها در پي داشت از تاريخ ايران است كه حفظ تماميت ارضي كشور و شكست دشمنان را در دستيابي به

هاي ملت و رهبري نظام اسالمي، بخش مهمي از تاريخ و فرهنگ  مقاومت اسيران ايراني در برابر دشمن و وفاداري آنان به آرمان

خر مفت» آزادگي«اساس بود كه ازسوي ملت و نظام اسالمي به دريافت لقب  دفاع مقدس در اين دورة تاريخي مهم است؛ براين

  . شدند

خود، به  1404انداز  موريت در سند چشمأهنري پيام آزادگان برپاية اهداف مندرج در اساسنامه و مفاد بيانيه م فرهنگي همؤسس  

اي جامع در مورد آزادگان را با رعايت  تدوين دانشنامه 1391مقاومت و آزادگي، در سال فرهنگ منظور ثبت، نشر و ترويج 

نگاري ايران وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در  نويسي تحت اشراف بنياد دانشنامه دانشنامه معيارهاي علمي و متعارف

، مؤسسهبعد از فراهم شدن مقدمات امر، به فضل همت و خواست رئيس محترم وقت بنياد و پيگيري مديران . دستور كار قرار داد

ثبت، ضبط و انتقال فرهنگ جهاد و استقامت در برابر  مؤسسههدف اصلي  كه درحالي. آغاز شد 1393اين كار سترگ در اوايل سال 

  :كرد كشور بود، مالحظات و اهداف جزيي ديگر را در ذيل آن دنبال مي ةمتجاوزان خارجي به نسل كنوني و آيند

  .گانه در دورة اسارت هاي بيست دست آوردن روايت دقيق و قابل اتكا از روند تحوالت اردوگاه اول، به

دوم، تهيه كتابي مرجع در قالب دانشنامة علمي متكي به كار پژوهشي كه قابل استناد براي توليد آثار فاخر توسط هنرمندان، 

رو هستند  دهد با متني روبه اي به آنها اطمينان مي ترديد تهية چنين دانشنامه بي. مندان به تاريخ دفاع مقدس باشد پژوهشگران و عالقه

  . ي دارد و هم از جهت صحت و دقت علمي قابل اتكا استكه هم جامعيت موضوع

قيمت آزادگان نخبة كشور و مشاركت فعال آنها در تهية اين دانشنامه با همكاري علمي بنياد  هاي گران تجربه سوم، استفاده از

آمد و  دست نمي چ دانشگاهي بهكه در هي ،طرف اين دانش تجربي يك در واقع فرصت مغتنمي را ايجاد كرد تا از ايراننگاري  دانشنامه

هاي  ديگر اين تجربه ثبت و ضبط دقيق شود و به نسل آينده منتقل گردد، و ازطرف ،سازي دوران اسارت بود محصول كورة انسان

هاي ارزشمند است در اثر گذشت زمان و باال رفتن  سنگ دچار نسيان يا نقصان علمي نشود؛ زيرا نسلي كه خالق اين تجربه گران

  .رو است ا آسيب جدي فراموشي روبهبسن 

اي شد  نگاري ايران تدوين دانشنامه هنري پيام آزادگان و بنياد دانشنامه فرهنگي مؤسسهدر نهايت محصول همكاري ارزشمند بين   

 يمجاهدانعنوان  ههاي انساني آزادگان ب ها، رويدادها و ارزش خيز اسارت را در قالب آرمان كه تا حد بسيار زيادي زندگي دوران تنبه

از ملل مظلوم و مستضعف به اسارت درآمده و با  يتو حما يعدالت يو مبارزه با ظلم و ب يكه در راه دفاع از اسالم، انقالب اسالم

دهد  خوبي انعكاس مي تبديل شوند، به» هاي درخشان الماس«پاي فشردند تا به  بر آرمان خود در دوران اسارت يدارياستقامت و پا

را به » يفرهنگ و سبك زندگى آزادگ«عنوان منبعي جامع و مستند تا حد امكان  به» دانشنامه آزادگان«توان ادعا كرد  كه مي ريطو به

  .كند در جهان منتقل مي يانقالب اسالم ةحوز و يايران ةبزرگ ايثارگران كشور، جامع ةخانواد

 يازده



  

نويسي و حفظ استانداردهاي  هاي علمي مرسوم در دانشنامه ز روشاين كتاب در واقع گام اوليه و بنيادي است كه با استفاده ا  

جهاد و استقامت در  دگان را در سنگر پنهاناآز ياسالم -ايراني يفرهنگ و سبك زندگقبول علمي براي چنين كاري، توانسته  قابل

  . مندان قرار دهد قههاي گوناگون در اختيار پژوهشگران و عال مدخل  هاي عراق در قالب بعثي اسارت يها اردوگاه

ها نيز محسوب  مهمي براي تدوين تاريخ صحيح دوران اسارت رزمندگان ايراني در اردوگاه ةتجرب آزادگان ةدانشنام براين، عالوه  

  . هاي گوناگون به مخاطبان خود ارائه كرده است رويدادها را در قالب مدخل ينتر زيرا مهم. شود مي

عمل مستقيماً حضور  ةهاي اين اثر تكيه بر دانش تجربي آزادگاني است كه خود در صحن يژگيوترين  سرانجام آنكه مهم  

هايي  نگاري در قالب مدخل نويسي با كمك اعضاي هيئت علمي دانشنامه هاي خود را با زبان علمي روز دانشنامه اند و آموخته داشته

  .آشنا كرده استفردي  هاي خاص و منحصربه اند كه مخاطبان را با جذابيت عرضه كرده

خدا بر  ياز دين و ترجيح رضا يجوي چاره ي؛به حدود اله يبنديو پا يمدار يفتوكل به خدا؛ اخالص در عمل؛ تكل و يمانا«  

 يادن يواقع ة؛ شناخت چهر)السالم يهمعل( نبوت يتعشق و ارادت و توسل به اهل ب يايش؛نظرها؛ انس با قرآن و نماز و دعا و ن ةهم

و صداقت؛ قناعت  يهمت بلند؛ پاك ي؛و بلندنظر يثارگذشت، ا يستادگي؛استقامت و ا يبايي؛صبر و شك يا؛به دن يبستگز از وايو پره

و رعايت حقوق  يشناس ها و حفظ حرمت آنان؛ حق و نشاط؛ احترام به انسان يو شاداب ييرو خوش ي؛تواضع و فروتن ي؛توقع و كم

 يبرا يكاريكوو احسان و ن يدوست نوع ي؛ارزخدمتگ ية؛ روحيپذير مسئوليت ؛ها انساننسبت به  يديگران؛ محبت و خيرخواه

 اعتمادي به آن؛ ها و تبليغات دشمن و بي مقاومت در برابر حيله انقالبي؛ جهادي و ةفتوت و آزادگي و آزادمردي؛ روحي يگران؛د

» يو انقالب اسالم يرانا ياسالم يجمهورري، نظام و جايگاه منيع رهب) ره(امام راحل  و پايبندي و دفاع از واليت فقيه، يدلبستگ

توان  شك نمي البته بي. توان با تجلي آنها در زندگي آزادگان در اين دانشنامه آشنا شد ترين مواردي است كه مي همه از جمله مهم

و طبيعي است كه اين  را در قالب يك جلد دانشنامه محصور كنيم» يآزادگ يسبك زندگ فرهنگ و«انتظار داشت همة ابعاد عظيم 

نظران اين حوزه  مندان و صاحب پيام آزادگان از همة عالقه مؤسسهاساس،  براين. كار از نقصان و اشكاالت احتمالي به دور نباشد

 اعالم كنند تا در چاپ بعدي مورد مؤسسهويژه آزادگان عزيز استدعا دارد هر گونه پيشنهاد، انتقاد و اشكال احتمالي را به اين  به

  .توجه قرار گيرد

ويژه جناب آقاي دكتر منوچهر اكبري استاد دانشگاه تهران و  اندركاران اين دانشنامه به در پايان جا دارد از زحمات همة دست  

پور، هيئت علمي و آزادگان عزيزي كه زحمات  دبير علمي، جناب آقاي مسعود اميرخاني، آزاده گرانقدر جناب آقاي حسن بهشتي

همچنين از اهتمام و حمايت جناب آقاي دكتر احمد . به ثمر رسيدن اين تالش علمي تحمل كردند، قدرداني كنيمبسياري براي 

پيام  مؤسسههاي فرهنگي  اين مهم و ساير فعاليت. شود نگاري براي چاپ اين اثر تشكر مي پاكتچي رياست پژوهشكده دانشنامه

فرد ممكن نبود، مراتب سپاس و قدرداني  حسن ابوترابي لمسلمين سيد محمدا و االسالم دريغ جناب حجت آزادگان بدون حمايت بي

  .نماييم خود را به محضر اين فرهيخته بزرگوار نيز اعالم مي

هاي اسارت غريبانه به شهادت  ضمن اداي احترام به صبر و استقامت همة آزادگان عزيز، اين اثر به اسيراني كه در اردوگاه  

اكبر  دار، سيد آزادگان و اسيران ايراني جنگ تحميلي، فقيد سعيد سيد علي روحاني مجاهد و مردم رسيدند و به روح پرفتوح

  .شود فرد تقديم مي ابوترابي

  

  هنري پيام آزادگان سسه فرهنگيؤم    

  دكتر غالمعلي قاسمي    

 دوازده



  

  

  

  

  

  مقدمه

  

 نبرد اين با زمان هم كه دانست مي كمتر كسي اام داشت، ادامه عراق و ايران مشترك مرز كيلومتر 1400 گسترة به زميني در جنگ

 و نظامي جوان، و پير از اسرا،. دارد جريان عراق در ايراني اسراي هاي اردوگاه در ظاهر خاموش ديگري به نبرد ساله، هشت
 ساالر شهيدان مرامنامة به تأسي با بعثي، ستمِ نظاميان شالق زير و ها محدوديت بيشترين و امكانات كمترين با غيرنظامي، زن و مرد،

 آنان. نگاشتند صبر قلم با وجودشان بند بند با آزادگي را منشور ،)س(كبري حضرت زينب كربال اسيران ساالر قافله صبر به تشبه و

: گفت اردوگاه از اسرا خروج هنگام روزها، آخرين در اردوگاه بعثي فرماندة كه جايي برگشتند؛ تا »آزاده« اما رفتند، »اسير«

  ».ما اسير شما نه بوديم شما اسير ها زندانبان ما حقيقت به«

در دنيا، ميراثي ماندگار از شكيبايي و ايثار و شجاعت به   اسراي جنگ تحميلي با ترسيم فرهنگي ناب و متمايز با انواع اسارت  
افظ سالمت جسم و روح اسرا شد و اي معتدل با نيروهاي عراقي، ح روحاني نستوه و مقاومي كه با اتخاذ مشي: يادگار گذاشتند

اي روشن و  هاي علمي، آموزشي، ورزشي، و ادبي آينده اندازي فعاليت كمك ساير اسيران با برپايي تشكيالتي منظم و راه به
و به كشورش ظاهر شود اميدبخش را براي اسرا ترسيم كرد؛ خلبان شجاعي كه حاضر نشد حتي براي يك دقيقه در تلويزيون عراق 

هاي رژيم بعثي سپري كرد؛ مادري عاشق و خالص كه در  وار را در زندان ت كند و در ازاي آن هجده سالِ كابوسخيان
اينها تنها ... هايشان از هيچ كوششي دريغ نورزيد و مادر همة اسيران نام گرفت؛ و ناپذيرش به اسرا و خانواده رساني خستگي خدمت

ناشدني تاريخ  ها رخ نمود و آن را به يكي از مقاطع فراموش شت درهاي بستة اردوگاهاي از درياي آن فرهنگ ناب است كه پ قطره
  .ملت ايران تبديل كرد

 استخوان ها، سينه زخم پاها، تاول. نياوردند فرود تسليم سر اما شد، خم بيداد تازيانة زير قامتشان اسراي جنگ تحميلي سروِ  

 تاريخ گوش تا است خاموش مظلوميت اين بلند فرياد گمشده، و پنهان هايقبر و درآمده، حدقه از هاي چشم سرها، خردشدة

  ».كنند مي زمزمه را آن جهان احرار و اند آزادي سرود دژخيمان خود چنگال در ما اسراي« كه بشوند هماره

  

مت، ايثار ستيهندگي، اي موسوم به آزادگان، شايد كمترين كاري باشد براي اداي دين در جواب مقاو تدوين و تأليف دانشنامه  
ها  گرچه با تأليف و نشر ده. گوني كه بر جمعي از رزمندگان اسير ازسوي رژيم بعثي رفته است پايمردي، مظلوميت، و جفاهاي گونه

شود و فريادهاي خاموش و جانكاه و مقاومت  دانشنامه و فرهنگ و هزاران كتاب، فقط روايت آنچه بر آنها رفته است ثبت مي
نگفتن و ننوشتن و ثبت نكردن اين حقايقِ هر . توان نشان داد ناپذير شيران در بند را هرگز نمي روح بلند و نستوه و سازش نظير و بي

تأخير بيش از اين در تأليف اين دانشنامه با خسران رحلت آزادگاني . شود انگاشتن حقايق مهم تلقي مي نوعي ناديده چند تلخ، به
  .ريخ مجسم مقاومت هستندرو خواهد شد كه خود تا روبه

  

 مؤسسهو ) نگاري پژوهشكده فعلي دانشنامه(نگاري ايران  دانشنامة آزادگان براساس توافق مشتركي بين بنياد سابق دانشنامه  
پس از انتخاب اعضاي محترم شوراي علمي دانشنامه، كه همگي از . شكل گرفت 1392ماه  هنري پيام آزادگان در آبان فرهنگي

 سيزده



  

 از دانشنامه معماريهاي مطرح فرهنگي، علمي و ادبي هستند، جلسات شوراي علمي آغاز شد و  رافراز كشور و چهرهآزادگان س

چند كارگاه  مهم شناسايي شد؛ خذĤمدر گرفت،  علمي وگوهاي گفت. شد سياستگذاريريزي و  طرح فني و علميمسائل  حيث
ويك جلسة شوراي علمي،  زار شد؛ و در نهايت پس از برگزاري بيستنويسي با توجه خاص به مبحث اسارت برگ آموزشي دانشنامه

گزيني، به مدت  برگزاري منظم جلسات شوراي علمي و انجام اقداماتي نظير مأخذيابي و مدخل با وجود. فهرست مداخل نهايي شد
فعاليت دانشنامه  1395نيمه دوم سال خوشبختانه از اواخر . سه سال در كار دانشنامه وقفه افتاد و عمالً هيچ فعاليتي صورت نگرفت

  . از سر گرفته شد و ضمن بازنگري مداخل، سفارش نگارش مقاالت آغاز شد

مداخل انتخابي در . است» ارتباط موضوعي با بحث اسارت و ميزانِ اهميت آنها«معيار اصلي در انتخاب مداخل اين دانشنامه 
  : اند بندي شده مقوالت گوناگون زير دسته

  ؛ )ها ها و زندان اردوگاه(داري اسرا  ي نگهها مكان •

  هاي شاخصِ دوران اسارت؛  تعدادي از چهره •

 رود؛  شمار مي ها رخ داده است و نقطة عطفي در دوران مقاومت اسرا به حوادث شاخصي كه در اردوگاه •

آنها به موضوعي خاص در دوران  معرفي برخي از آثار ادبي و هنري كه يا مزين به تقريظ رهبر معظم انقالب هستند يا محتواي •
  اسارت اشاره دارد؛ 

  اشاره به مسائل حقوقي؛  •

  . ها، امكانات، ابتكارات و مانند آن و نيز مسائل فردي و اجتماعي دوران اسارت همچون بهداشت، آموزش، بيماري •

  

به چشم  كوتاه، متوسط، و بلند تعداد واژگان هر مدخل، بسته به ميزان اهميت آن، متفاوت است و در اين دانشنامه مقاالت  
شيوة كار . نگاران از ساير نويسندگان و دانشنامههم در نگارش مقاالت، هم از آزادگان فرهيخته و اهل قلم بهره برديم، و  .خورد مي

ت گرفت كه در مدت زماني مشخص فرص به اين شكل بود كه كليات محتوا و رئوس مطالب هر مدخل در اختيار نويسنده قرار مي
  . داشت تا با مراجعه به اسناد و مطالب موجود، نسبت به نگارش و تحويل مقاله اقدام كند

نخستين مشكل دبيرخانه در تأليف اين دانشنامه، عدم تجربه و تخصص خود آزادگان سرفراز در تأليف مقاالت دانشنامگي بود؛   
كم نبودند اعضاي هيئت علمي محققي كه با چاپ بيش از صد . هاي علمي هم با آن مواجه هستيم معضلي كه براي ساير دانشنامه

وقتي اين خالء و ضعف را بين ارباب تحقيق داريم، . پژوهشي، از نوع مقاالت دانشنامگي تصور دقيق و روشني نداشتند مقالة علمي
. اند شايد انتظاري بجا نباشد هها از فضاي علم و تحقيق دور بوده و در بدترين شرايط به سر برد انتظارمان از آزادگاني كه سال

  .همه اراده و عزم جمعي كه پشت تأليف اين اثر بود، ما را از اتمام و انجام اين اثر گرانسنگ منصرف نكرد بااين

دانستيم كه براي نگارش مقاالت دانشنامگي در اين حوزه با كمبود انباشت علمي و پژوهشي و حتي منابع معتبر و  از آغاز مي  
حد  با وجود انتشار آثار متعدد و متنوع در اين حوزه، همچنان مباحث اين حوزه از لحاظ تاريخي به. ناد مواجه خواهيم بودقابل است

ها و ديگر آثار مرجع در اين حوزه  نامه هاي پژوهشي قابل اعتنا و معتبر آماده نيست، و فرهنگ كافي تبيين نشده است، زيرساخت
ها  ها و دانشگاه هاي علمي و تاريخي در پژوهشگاه همچنان خالء انجام پژوهش. ت منتشر نشده استطور كه بايسته و شايسته اس آن

هنري پيام آزادگان در اين زمينه،  رغم تالش موسسة فرهنگي علي. خورد و انتشار و نقد و بررسي آنها در اين موضوع به چشم مي
. وگو با تعدادي از اين عزيزان بود هاي خاطرات اسرا و مصاحبه و گفت ابعمده منابع نويسندگان اين دانشنامه يا مشاهداتشان يا كت

هاي مرجع نبايد از نظرات شخصي افراد استفاده كرد، اما در اين دانشنامه بخش مهمي از اطالعات از  دانيم در كتاب گرچه نيك مي
و  باشداالمكان مستند  يات موضوع حتيشد و تالش شد واقع هاي شاخص و حاضر در آن مقطع كسب مي رهگذر مصاحبه با چهره

  .شودآن ذكر  معتبر منابع و اسناد

 چهارده



  

ها و شرايط خاص حاكم بر  سبب تنوع اردوگاه اسرا در برخي موضوعات بود كه به  در روايت  هايي مشكل سوم، وجود تفاوت  
و از  جامع من داشتن استقالل نسبي،در هر مقاله، ض مندرج تالش زيادي صورت گرفت تا اطالعات. نمود ناپذير مي آنها اجتناب

  .دوگاه، به روشن شدن مطلب كمك شدصورت با ذكر نام ار ها برخوردار باشد، در غير اين شمول كلي در تمام اردوگاه

هايي كه الزمة مقاالت و مداخل دانشنامه است، مولفة اسارت و آزادگي از ظرفيت  مبالغه نيست اگر بگوييم با تعاريف و ويژگي  
اي كه نسبت به آزادگان  ، حسب تكليف و احساس مسئوليت و وظيفهسبب همين به. نويسي برخوردار نيست انشنامهبراي د كافي

  .سرافراز داريم، حتي اگر عنوان فرهنگ دانشنامگي را بدان اختصاص دهيم، چندان غيرعلمي نيست

در ارزيابي محتوايي، محتواي مقاله از نظر استنادي و  :ارزيابي محتوايي و نگارشي قرار گرفتند مقاالت، پس از دريافت، مورد  
مطابقت با حقايق؛ و در ارزيابي نگارشي، تناسب با موضوع مقاله، برخورداري از لحن دانشنامگي، انسجام دروني و توالي منطقي 

شد تا ظرف مدت زماني  ه ميلف بازگرداندؤكه مقاالت در اين دو مرحله، نيازمند اصالحات بود، به م درصورتي. مباحث مدنظر بود
شده، مقاله براي سير مراحل  پس از بررسي مجدد و اطمينان از اصالحات انجام. معين به اصالح آن همت گمارده و آن را بازگردانَد

  .شد ويراستاري ادبي و صوري و محتوايي ارسال مي

  

رتبط با اسارت رزمندگان ايراني در خالل جنگ بر آن بوده است تا مرجعي دانشنامگي پيرامون مباحث م آزادگان ةدانشنام  
ها حيرت جهانيان را در پي  اين اثر عصارة تاريخ مقاومت خاموش آزادگاني است كه تا قرن. تحميلي عراق عليه ايران به دست دهد

ولي سرنوشت ديگري ها اعزام شده بودند  اين دانشنامه كتابي روشن از زندگي آزادگاني است كه با آرزوي شهادت به جبهه. دارد
سيرة انساني و مقاومت آزادگان را در هيچ قاموس و كتاب . براي آنان رقم خورد، اما در اسارت هم كاري كمتر از شهادت نكردند

كننده به اين سوال شاعرانة محمدرضا عبدالملكيان  نوعي پاسخي مستند و جوابي مجاب اين اثر به. توان يافت اي نمي و كتابخانه
  :است كه

  پرسد،  پسرم مي

  جنگي تو چرا مي    

        ...  

  گويم با تمام دل خود مي          

  .تا چراغ از تو نگيرد دشمن                  

  

هاي موجود  دهيم از تمامي ظرفيت نقص است و كاستي ندارد، ولي اطمينان مي شده در اين اثر بي كه كار انجام نداريمهرگز ادعا   
  .شودمندانِ عرصه دفاع مقدس فراهم  عتنا براي پژوهشگران و عالقهادرخور بهره برديم تا اثري شايسته و 

و آرزوي توفيق و  دوران اسارت دانم ضمن گراميداشت ياد و نام شهيدان واالمقام دفاع مقدس، شهداي عزيز بر خود فرض مي  
نگار اين دانشنامه صميمانه تشكر  وفخوان، و حر سالمتي براي همة آزادگان سرافراز، از همة نويسندگان، داوران، ويراستار، نمونه

  .نگاريِ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي باشم كنم و قدردان زحمات مسئوالن محترم پژوهشكده دانشنامه

فرد، كه از روزهاي نخست براي انعقاد قرارداد و  والمسلمين محمدحسن ابوترابي االسالم كند از جناب حجت وظيفه حكم مي  
، و نيز مؤسسهپيام آزادگان با روي خوش و جديت اعالم آمادگي كردند، از مديرعامل محترم سابق و فعلي  سسهمؤهمكاري 

  .اند، تشكر قلبي خويش را ابراز دارم اعضاي شوراي علمي دانشنامه و ساير عزيزاني كه در تأليف اين اثر همياري و همكاري كرده

  

 هدپانز



  

ترديد در به  عمل آورم كه بي يگيري مستمر آقاي مسعود اميرخاني تشكر ويژه بهكند از پايمردي و اخالص و پ انصاف حكم مي  

  .بديل مبذول داشته است ثمر نشستن اين دانشنامه سعي بي

  

  آزادگان ةدانشنام دبير علمي    

  منوچهر اكبري    
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