
   احمدرضا صدري
روزهاي اكنون مصادف اس�ت با س�الروز كوچ 
جانكاه س�يدآزادگان، زنده ياد حجت االسالم 
والمس�لمين س�يد علي اكبر ابوتراب�ي. از اين 
روي و در تكري�م ي�اد و خاط�ره آن ب�زرگ، 
ش�مه اي از ح�االت و مقام�ات وي در دوران 
پرمحنت اس�ارت را از زبان هم بندان وي مرور 
كرده اي�م. امي�د آنك�ه تاريخ پژوه�ان انقالب 
و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول آيد. 

   
  محمد س�يفي: مي گفت برخوردهايتان، 

برخورد دو برادر باشد!
راوي نكاتي كه پيش روي شماست، در عداد ياران 
زنده ياد ابوترابي در دوران اسارت است. او با نگاهي 
تحليلگر، راهبردهاي سيد آزادگان در دوران اسارت 
را در نحوه تعامل با فرماندهان و زندانبانان عراقي 

تشريح ساخته است:
»به طور كلي مي توان نقش حاج آقا ابوترابي را در 

مسائل مختلف اسارت اينگونه بازگو كرد. 
1ـ اسرا را فرزندان خويش مي دانستند و عالقه اي 

كه نشان مي دادند، عالقه  يك پدر به فرزند بود. 
ــان اين بود كه مراعات  2ـ در همه حال، توصيه ش
ــان، برخورد دو  ــد و برخوردهايت همديگر را كني

برادر باشد. 
ــايل الزم وجود  ــود. وس ــا جا تنگ ب 3ـ در اتاق ه
ــر اينها هم بي نظمي به  ــت س نداشت و طبعاً  پش
وجود مي آمد. بنا شد نظم و انضباط و قانوني در كار 
باشد. اين قوانين با پيشنهاد خود اسرا يا پيشنهاد 
ــگاه يا پيشنهاد  ــئول آسايش مسئوالني مثل مس
خود حاج آقا ابوترابي بود. ايشان توصيه مي كردند 
حرف مسئول آسايشگاه را گوش كنيد، چون آنها 
مي نشينند و تصميم مي گيرند كه چگونه نظم را 

در آسايشگاه حفظ كنند. 
ــگاه ها شركت  ــئوالن آسايش 4ـ در جلسات مس
مي كردند و نظرشان را ارائه مي دادند. مي گفتند: 
ــد كه همه بروند و دو سه نفر  يك ساعتي بايد باش
ــه نفر  داخل بمانند و نظافت كنند. روز بعد، دو س

ديگر نظافت كنند. 
5- توصيه مي كردند كه كمك كنيد تا تصميمات 
ــد تصميم  ــود و بهتر بتوانن ــئوالن عملي بش مس

بگيرند. 
6- در مورد تعليم و تعلم نصيحت مي كردند و چون 
ــتيم، مي گفتند: براي  مي دانستند ما روحاني هس
اسرا كالس بگذاريد. كالس ها هم، تجزيه و تركيب 
دعاي كميل بود. ايشان مي فرمودند: فرازي از دعا 
ــب كنيد. در همان  را ترجمه و بعد تجزيه و تركي
هفته هاي اول پيشنهاد كردند كه همه اين مطالب 
به صورت مكتوب، براي ديگر برادران باقي بماند. 
ايشان در آنجا كالس جامع الدروس داشتند. تهيه 
كاغذ و قلم هم به عهده يك نفر بود. كاغذ الزم ، از 
كاغذ بسته هاي سيگار سيگاري ها تأمين مي شد. 
با زياد شدن كالس ها و احتياج به هماهنگي هاي 
ــئول كالس و گاهي هر  بيشتر، هر اتاقي يك مس

رشته و قسمتي از دروس، يك مسئول داشت. 
7ـ در رفتار سياسي اسرا، حفظ روحيه، مدنظرشان 
بود و مي گفتند: اسرا عنوان بسيجي و حزب اللهي 

دارند و بايد حزب اللهي و بسيجي باقي بمانند. 
ــبت ها پيام مي دادند كه در  8- در مراسم و مناس

اتاق ها خوانده مي شد. 
9- اوايل سال 1363، حاج آقا ابوترابي را از اردوگاه 
ما بردند. روش ايشان به گونه اي باقي مانده بود كه 
تا آخر اسارت، خط مشي اداره اردوگاه، خط مشي 
ــتفاده از  ــان بود، لذا درك و فهم چگونگي اس ايش
خبرها و تحليل هايي كه به صورت وارونه از طريق 
ــت ما مي رسيد، باعث  روزنامه هاي عراقي به دس
شده بود كه در مواردي، شيوه عمل ما همان باشد 

كه مسئوالن مملكتي عمل مي كردند. 
ــتند.  ــان برخورد خوبي با عراقي ها داش 10- ايش
هر گاه يك سرباز عراقي از كنار ايشان رد مي شد، 
به او سالم و گاهي هم روبوسي مي كردند. صبح ها 
ــربازها سالم و صبح  وقتي بيرون مي آمدند، به س

بخير مي گفتند. حتي سربازي به نام خلف كه ما به 
او سالم مي كرديم و او گفته بود: روي من تبليغات 
ــالم كنيد! حاج  نكنيد! حاج آقا مي گفتند: به او س
آقا ابوترابي مي گفتند: طوري با اينها برخورد كنيد 
كه حالي شان بشود كه ما مسلمانان واقعي هستيم. 
ــاب مي كرد كه  ــن برخورد ايج طبيعي بود كه اي
ــبت به ما همين برخورد را  سربازان عراقي هم نس
داشته باشند. مواردي هم بود كه در ميان سربازان 
عراقي، كسي از خود حزب بعث را مي كاشتند كه 
ــي، تأثيرگذاري ما را بر آنها از  با توجيه هاي سياس

بين ببرد!
11- پيام هاي ايشان در خصوص مباني اعتقادي، 
ــرا بود. پيام ها و  مبين جهت حركت مجموعه اس
ــبت هاي مختلف،  ــان به مناس پيشنهادهاي ايش
ــرا از روش و خط مشي  باعث پيروي مجموعه اس
ــنهادي يا پيامي  ــد. همين كه پيش ايشان مي ش
مي دادند كه يك كاري انجام بشود، باعث مي شد 
ــان ادامه يابد. ايشان  كه اين كار، حتي در نبودش
ــل به ائمه)ع( و راز و  مي گفتند: دعا بخوانيد، توس
نياز به درگاه خداوند، در جبهه ها اثر دارد و پيروزي 

مي آفريند.« 
  رض�ا علي صم�دي: او دس�ت فرماندهان 

اردوگاه ها را خوانده بود!
يكي از بارزترين وجوه رهبري زنده ياد ابوترابي در 
دوران اسارت، خنثي كردن ترفندهاي فرماندهان 
اردوگاه ها بود. اين ترفندها گاه با توصيه به آزادگان 
ــي در اين  ــت هاي اعمال ــل با سياس در باب تعام
ــان با مأموران عراقي  اردوگاه ها و عدم درگيري آن
ــد. آزاده رضا علي صمدي در اين باره  خنثي مي ش
ــاي ابوترابي در  ــت: »درباره رهبري آق آورده اس
ــان از  ــراي ايراني، مي توان گفت كه ايش ميان اس
همان ابتداي اسارت، در محيط هاي مختلف و به 
شيوه هاي گوناگون نقش داشته اند. از نمونه هاي 
بسيار روشن اين نقش، مسئله بلوك زدن اسراي 
ــرا  ــتند اس اردوگاه موصل بود. عراقي ها مي خواس
بلوك بزنند و اسرا احتمال مي دادند كه اين بلوك ها 
ــتفاده شود.  ــنگرهاي دشمن اس براي جبهه و س
امتناع اسرا از اين كار باعث شده بود كه براي مدتي 
در آسايشگاه زنداني شوند. چندين ماه به اين شكل 
ــار بودند تا اينكه حاج آقا ابوترابي باخبر  تحت فش
ــان را به اردوگاه بردند. صحبت هاي  شدند و ايش
حاج آقا ابوترابي با تعداد زيادي از اسراي سرشناس، 
طلبه ها و برادراني كه به هر نحوي در اردوگاه نقش 
داشتند، آنها را قانع كرده بود كه اگر چهار تا بلوك 
ــكالي وارد  ــئله اي پيش نمي آيد و اش بزنيم، مس
نمي كند، عراقي ها مي خواهند از اين طريق بهانه 
ــت. ايشان ابعاد  ــكل ديگري نيس بگيرند، واال مش
شرعي و سياسي اين كار را براي اسرا حل كرده و 
اولين بلوك را هم خودشان زده بودند. بعد از يكي 
دو روز، خود عراقي ها گفتند كه: ديگر الزم نيست 
ــما بلوك بزنيد! آنها توطئه كرده بودند اسرا را  ش
ــد. حاج آقا به  ــار و اذيت و آزار قرار دهن تحت فش
اين مسئله پي  بردند و اين توطئه را خنثي كردند. 

 يك�ي از بارزتري�ن وج�وه رهب�ري 
زنده ياد ابوترابي در دوران اس�ارت، 
خنثي كردن ترفندهاي فرماندهان 
اردوگاه ها ب�ود. اين ترفنده�ا گاه با 
توصيه به آزادگان در ب�اب تعامل با 
سياست هاي اعمالي در اين اردوگاه ها 
و عدم درگي�ري آن�ان ب�ا مأموران 

عراقي، خنثي و نقش بر آب مي شد

 آزاده محمد س�يفي: »ايشان برخورد 
خوبي ب�ا عراقي ه�ا داش�تند. هر گاه 
ي�ك س�رباز عراق�ي از كنار ايش�ان 
رد مي ش�د، ب�ه او س�الم و گاه�ي هم 
روبوس�ي مي كردن�د. صبح ه�ا وقتي 
بيرون مي آمدند، به س�ربازها س�الم 
و صب�ح بخي�ر مي گفتن�د. حاج آق�ا 
ابوتراب�ي مي گفتن�د: طوري ب�ا اينها 
برخ�ورد كنيد كه حالي ش�ان بش�ود 
ك�ه م�ا مس�لمانان واقعي هس�تيم« 
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نكته ها و ناگفته هايي از سلوك سيد آزادگان در دوران اسارت در آيينه روايت هم بندانش

 عراقي ها قبل از آزادي به او گفتند 
 ما اسير تو بوديم!
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 شاهد توحيدي
كميته انقالب اسالمي 
ــن  ــداد آغازي در ع
نهادهايي است كه پس 
ــام خونين ملت  از قي
ــاي به عرصه  ايران، پ
ــاد و تا يك  ــود نه وج
دهه، منشأ تأثيرات و 
خدمات گوناگون شد. 
ــه و به رغم  با اين هم
ــي درخور، در  ــاد، هنوز پژوهش هاي اهميت اين نه
باب زمانه و كارنامه آن صورت نگرفته است. اثري كه 
هم اينك در معرفي آن سخن مي رود، يكي از معدود 
پژوهش ها در اين موضوع است كه توسط مركز اسناد 
انقالب اسالمي روانه بازار نشر شده است. سيدعلي 
هاشمي و مهدي رنجبر آذربايجان تدوينگر اذن اين 
ــوع اين پژوهش، در  اثر روايي، در باب اهميت موض
مقدمه خويش بر آن آورده اند: »در جريان پيروزي 
ــالمي، به ويژه در نيمه  دوم سال 1357  انقالب اس
كه با رهبري هوشمندانه  حضرت امام خميني)ره( 
دامنه اعتصابات از بازار به كارخانه ها و صنعت نفت 
هم كشيده شد، ارتباط و هماهنگي هاي خودجوشي 
بين نيروهاي مذهبي قابل مشاهده بود. اين ارتباط 
ــلمان و روحانيون  ــارزان مس ــي بين مب و هماهنگ
انقالبي در اين مقطع به پيدايش تشكل هايي براي 
برپايي و هدايت تظاهرات ها انجاميد. هر يك از اين 
ــاماندهي مي شدند و  تشكل ها در مسجد محل س
ــاندند. اين  مبارزات منطقه  خود را به انجام مي رس
ــكل هاي خودجوش عالوه بر برپايي تظاهرات،  تش
ــتند؛ از جمله كمك  ــاي ديگري نيز داش فعاليت ه
ــكي  ــه و تدارك لوازم پزش ــهدا، تهي به خانواده  ش
ــاي رژيم، حفظ نظم  براي مواقع درگيري با نيروه
ــاه  و امنيت در روزهايي كه عماًل نيروهاي رژيم ش
كنترلي بر شهرها نداشتند، تهيه و توزيع مايحتاج 
ــتان1357. در  ــردم مانند نفت در زمس ضروري م
سال هاي پيش از انقالب، روحانيون مبارز و انقالبي 
در جلسات منظم هفتگي دور هم جمع مي شدند. 

در سال هاي 1356 و 1357 كه مبارزات مردمي به 
اوج خود مي رسيد، جامعه  روحانيت مبارز با حضور 
شخصيت هايي نظير: آيت اهلل شهيد بهشتي، آيت اهلل 
مهدوي كني، شهيد آيت اهلل محالتي و ديگران اعالم 
موجوديت كرد. علما و روحانيوني كه در اين تشكل 
ــل اقامت خود  ــور مي يافتند، هر كدام، در مح حض
ــالمي به رهبري امام خميني را  هدايت نهضت اس
ــاجدي كه محل فعاليت اين  بر عهده داشتند. مس
طيف از روحانيون مبارز بودند، اولين مراكز تشكيل 
نهاد خودجوش كميته هاي انقالب اسالمي به شمار 
ــي بر عهده   ــئوليت اين نهاد انقالب مي آمدند و مس
يكي از روحانيون مبارز به نام آيت اهلل مهدوي كني 
نهاده شد. انقالب اسالمي همچنان كه رژيم پهلوي 
ــاخت، نهادهايي را الزم داشت تا در  را سرنگون س
دوران گذار از انقالب، به اتكاي آنها به تثبيت نظام 
ــالمي  نوپا بپردازد. از اين رو، كميته هاي انقالب اس
نقش مهم و مؤثري در دوره  گذار ايفا كردند. در آن 
ايام كميته ها در زمينه هاي مختلف مانند اختالفات 
ــي و ضدانقالب، محل  ــي، اختالفات ملك خانوادگ

مراجعه  مردم بودند. 
ــتاي تبيين  ــالمي در راس ــتاد انقالب اس مركز اس
نقش و جايگاه كميته ها در تاريخ انقالب اسالمي و 
چگونگي تشكيل و سرانجام آن، طرح تاريخ شفاهي 
ــالمي را در دستور كار  ــكيل كميته  انقالب اس تش
ــي خود قرار داد كه حاصل آن كتاب حاضر  پژوهش
ــكر از مؤلفان اين كتاب  ــت. در پايان، ضمن تش اس
آقايان سيدعلي هاشمي و مهدي رنجبر آذربايجان، 
از معاون محترم پژوهشي آقاي دكتر اكبر اشرفي، 
ــاي رحيم نيكبخت،  مدير محترم بخش تدوين آق
كارشناسان گروه تدوين؛ آقايان بهيار مقدم، جواد 
ــرم معاونت  ــن از همكاران محت عرباني و همچني

انتشارات قدرداني مي شود«. 

»تاريخ شفاهي كميته هاي انقالب 
اسالمي« در آيينه يك پژوهش

اولين نهاد بر آمده از انقالب

چون يك قاعده كلي در اسارت وجود داشت كه 
ــلوغ مي شد يا اسرا عصيان  هر جا اردوگاه ها ش
ــرا برمي گشت!  مي كردند، ضررش به خود اس
ــت عراقي ها بود و عده اي  قدرت كامل در دس
ــتند، صدمات  ــائل را نداش كه تحمل اين مس
ــد. در اينگونه  ــي مي خوردن ــل جبران غير قاب
موارد، نقش حاج آقا ابوترابي، جالب و زيبا بود. 
طوري برخورد مي كردند كه مسائل منطقي، 
اسالمي و سياسي جا بيفتد. اسرا هم احساس 
ــان مي دهد،  ــان نش ــد راهي كه ايش مي كردن
مطمئن است و نفعي به حال دشمن ندارد. از 
طرفي هم عراقي ها به اين نتيجه رسيده بودند 
ــنهادات ايشان، منطقي  كه صحبت ها و پيش
است و بايد به آن عمل كنند. اين بود كه در هر 
اردوگاهي كه تازه تشكيل مي شد و اسرايي را از 
جايي به جاي ديگر منتقل مي كردند، از وجود 

ايشان استفاده مي شد، مثل اردوگاه 17. 
ــم و تعلم  ــند تعلي ــي به مس ــا ابوتراب حاج آق
ــان  ــتند و بارها تأكيد ايش عنايت خاصي داش
را بر مطالعه كتاب هاي محدودي مثل رياضي، 
ــيمي كه از ايران مي رسيد و چون  فيزيك و ش
ــي نبود، رد مي شد و مي آمد،  مذهبي و سياس
ــاً بخوانيد و  ــد: اينها را حتم ديدم. مي فرمودن
ــوزش و تعليم قرآن و  كالس بگذاريد. روي آم
نهج البالغه و احاديث تأكيد بسياري داشتند و 
كاًل سعي ايشان بر اين بود كه كسي بيكار نباشد 
و وقتش را بيهوده تلف نكند. حاج آقا ابوترابي 
ــائل قرار مي دادند. اگر  خدمت را در صدر مس
ــتن كارها به يكديگر  روح رفاه طلبي و واگذاش
ــرد، زندگي تلخ  ــا حاكميت پيدا مي ك در آنج
مي شد. نظر حاج آقا ابوترابي اين بود كه حداقل 
در گروه هاي 10 نفري و اگر امكان دارد با پهن 
ــري در هر آسايشگاه،  كردن سفره هاي سراس
غذا تناول شود. اشكال پهن كردن سفره هاي 
ــفره ها 10 نفره  كوچك در اين بود كه وقتي س
ــفره پهن كردن و ظرف شستن و  بود، براي س
خيلي كارها مشكل داشتيم، اما در سفره هاي 
ــود. دو نفر حاضر  ــكالت نب ــي، اين مش عموم
ــدند كه كل ظرف هاي 100 نفر را براي  مي ش
ــن و نان  ــفره را په ــويند، س مدت يك ماه بش
ــد از غذا خوردن،  ــع كنند و بع خرده ها را جم

آسايشگاه را جارو بزنند. 
ــي، اگر  ــائل سياس از آنجا كه در خصوص مس
ــاً يك برگ  ــد، يقين فعاليتي هم انجام مي ش
ــا ابوترابي  ــاج آق ــا بود، ح ــش عراقي ه آن پي
ــماً صحبت سياسي داشته  نمي توانستند رس
باشند، اما درگوشه و كنار كه اسرا قابل اعتماد 
ــي مي فرمودند.  ــان صحبت هاي ــد، ايش بودن
ــر  ــوارد، عراقي ها يا افس ــي در بعضي از م حت
ــؤاالتي  ــتخباراتي، درباره جنگ و صلح س اس
ــخ هايي  ــا پاس ــل، حاج آق ــتند و در مقاب داش
ــتند  مي دادند كه خود عراقي ها هم نمي توانس
ــكالي از نقطه نظرهاي او بگيرند! گاهي هم  اش
ــف و جالب بودند  اين اظهارنظرها آنقدر ظري
ــتفاده  ــان اس كه عراقي ها هم از صحبت ايش
ــعي مي كردند با يك  مي كردند و در مقابل س
ــائل را براي اسرا  لطايف و ظرايف خاصي، مس

جا بيندازند.« 
  حسن طاهروردي: بسياري با راهنمايي 

او، مدارج تحصيلي را طي كردند
ــارت، از  تأكيد بر تحصيل آزادگان در دوره اس
ــمار  رويكردهاي دائمي زنده ياد ابوترابي به ش
مي رود. از اين روي بسا اسرا كه به گاه اسارت 
ــرده بودند،  ــع ماقبل ديپلم تحصيل ك تا مقط
ــش را ارتقا  ــطح تحصيلي خوي ــتند س توانس
ــت به ايران، در آزمون هاي  دهند و در بازگش
مربوطه شركت و مدارك جديدي را اخذ كنند. 
ــاره اينگونه  ــن طاهروردي در اين ب آزاده حس
ــي، با برگزاري  روايت مي كند: حاج آقا ابوتراب
ــازندگي  ــرا جنبه س كالس هايي كه براي اس
داشت، موافق بودند. اين مسئله شامل آموزش 
كوچك ترين شغل هايي هم كه اسرا بلد بودند، 
مي شد. ايشان مي گفتند كالس بگذاريم و كار 
كنيم، حتي براي مكانيكي! كالس هاي آموزش 
ــد. آموزش هاي دفاع  نظامي هم برگزار مي ش
شخصي براي برخوردهاي احتمالي عراقي ها 
ــت عراقي ها و در  صورت مي گرفت. ما در دس
مركز عراق بوديم. اين آموزش ها الزم بود تا اگر 
يك زمان عراقي ها دور تا دورمان را گرفتند و با 
چوب و چماق به سرمان ريختند، الاقل بتوانيم 
ــاي رزمي و  ــم! در ورزش ه ــود دفاع كني از خ
به خصوص كاراته، مبارزه در رأس بود. از حاج آقا 
ابوترابي درباره  مبارزه كه سؤال كرديم، ايشان 
گفتند: ورزش رزمي، به يك چاقوي زنگ زده 
مي ماند، اگر چاقوي زنگ زده را بگذاريد بماند، 
ــود و از  روز به روز بر زنگ زدگيش اضافه مي ش
بين مي رود! بايد بيايي و چاقو را برداري و پاك 
كني، يعني مبارزه كردن در كاراته، مثل پاك 
كردن چاقو است! برادري به نام حسن ساعتچي 
ــا ابوترابي، در  ــات ما با حاج آق كه قبل از مالق
ــت، مي گفت: حاج آقا  ــان بوده اس سلول ايش
ــاعت ورزش مي كردند!  در زندان، روزي دو س
ــان بودند،  ــاني ديگر هم قبل از ما با ايش كس
ــنا رفتن، واقعاً  ــان از نظر ش مي گفتند كه ايش
ــت و حرف ندارد و بارها در اردوگاه ما  تك اس
ــنا رفتن، بهترين ورزشكاران را  در مسابقه ش
پشت سر گذاشته اند! حاج آقا در اوقات فراغت 
اسرا، بناي كارهاي فرهنگي را گذاشته بودند. 
ــرايي كه تحصيالتشان  براي ادامه تحصيل اس
زير ديپلم بود، از طريق صليب سرخ، در خواست 
ــي ايراني داده شد و الحمدهلل  كتاب هاي درس
اين كار خيلي هم موفقيت آميز بود و نتيجه اش 
را بعد از اسارت ديديم. كساني كه به طور مثال 

مدرك تحصيلي سوم راهنمايي داشتند، موفق 
به اخذ ديپلم شدند و به دانشگاه ها راه يافتند. 

نقش حاج آقا ابوترابي در رفتار عراقي ها با اسرا، به 
ــتگي داشت. ما باغچه كوچكي  خود عراقي ها بس
داشتيم كه در آن سبزي مي كاشتيم. حاج آقا به 
ــرايي كه باغبان بودند، گفته بود: اگر عراقي ها  اس
ــوييد و خيلي  ــبزي را بش ــتند، س سبزي خواس
مؤدبانه به آنها بدهيد! بعضي از عراقي ها بودند كه 
خيلي تشكر مي كردند، اما عده اي ديگر، عالوه بر 
ــتند، ناسزا هم  آنكه به اين كار احترام نمي گذاش
ــده ها، شما رفته ايد روي  مي گفتند: فالن فالن ش
سبزي ها كار بد انجام داده ايد و حاال مي خواهيد 
آنها را به خورد ما بدهيد! اين كار ما روي بعضي ها 
ــربازاني را پرورش داده بود  خيلي اثر گذاشت. س
ــا را براي ما مي آوردند  كه تمام اطالعات عراقي ه
ــرا بود.  ــئله هم، برخورد خوب اس و علت اين مس
طرح ريزي اين برخوردها، از جانب حاج آقا ابوترابي 
بود. ايشان بيشتر از همه چيز، جنبه سالمت اسرا 
را در نظر مي گرفت. اگر مي دانست كه با برگزاري 
ــي رود و چهار تا  ــم دعا، يك نفر به زندان م مراس
كابل مي خورد، آن مراسم دعا را برگزار نمي كرد. 
ــه را پياده  ــي، عكس اين برنام ما در اردوگاه قبل
ــائل  ــوي مس مي كرديم و مي گفتيم: پيش به س
ــد. در  ــي اگر مرگ پيش رويمان باش عبادي، حت
ــان مصمم بوديم كه  برگزاري نماز جماعت، چن
ــتند جلوی  هر چه عراقي ها تالش كردند، نتوانس
ــه حاج آقا ابوترابي معتقد  ما را بگيرند، در حالي ك
ــالمت، حتي اگر مسائل  بودند: پيش به سوي س
عبادي كمتر شود. وقتي عراقي ها گفتند اگر نماز 
ــما را مي زنيم، حاج آقا  جماعت بخوانيد، كل ش
مي گفتند، نه! ما نمي خوانيم... البته ناگفته نماند 
ــالي كه در معيت حاج آقا ابوترابي  در طول سه س
بوديم، خداوند به ما كمك كرد و جز سه چهار تا 
تلفات از ناحيه  چشم- كه آن هم اتفاقي بود و قابل 

پيش بيني نبود- تلفات ديگر نداشتيم.« 
***

  سيدحس�ن ميرس�يد: عراقي ه�ا در 
روزهاي آخر گفتند دعاهاي س�يد ش�ما 

را آزاد كرد!
ــي در  ــاد ابوتراب ــاي زنده ي ــي از ويژگي ه يك
ــاي وي در  ــات راهبرده ــارت، ثب دوران اس
ــئله  تعامل با مديريت اردوگاه ها بود. اين مس
ــد كه احترام و مهر بسياري  به گونه اي مؤثر ش
ــبت به وي بر انگيخت.  از مأموران عراقي را نس
ــيد از مراودان ابوترابي  آزاده سيدحسن ميرس
در اين باره چنين گفته است: »قبل از اينكه به 
اردوگاه االنبار برويم، حاج آقا ابوترابي در آنجا 
حضور داشتند. به خاطر عيد نوروز، اجتماعاتي 
ــان صحبت كرده بودند.  پيش آمده بود و ايش
ــان  ــان، احترام ايش برخوردهاي انفرادي ايش
ــي كه از خود  ــرا و تواضع عجيب به تك تك اس
ــدن ايشان  ــان مي دادند، باعث مطرح ش نش
ــرايي كه بعد از ما اسير  ــده بود. بعدها از اس ش
ــنيدم كه: بعد از اسارت حاج آقا  شده بودند، ش
ابوترابي، مراسم ختمي براي ايشان در قزوين 
گرفته بودند و بني صدر هم به آن مراسم رفته 
ــرا با حاج آقا ابوترابي  ــنايي اس بود. جريان آش
ــئله بلوك زدن  ــل هم به مس در اردوگاه موص
برمي گردد كه بين اسرا طرح مي شود كه اين 
ــد و عليه ايراني ها  ــا را به جبهه مي برن بلوك ه
ــتفاده مي كنند، انجام اين كار حرام است،  اس
بنابراين اسرا اعتصاب مي كنند! حاج آقا ابوترابي 
هر جايي حضور داشتند، تصميم و نظر نهايي 
ــرا هم به انجام نظرات  با ايشان بود و تعهد اس
ــري كامل قرار  ــان، در حد تعبد و فرمانب ايش
ــنهادي هم  ــت. اگر گاهي نظري يا پيش داش
ــد،  ــان مطرح مي ش ــر از صحبت هاي ايش غي
روح بلند معنوي ايشان ايجاب مي كرد كه در 
نهايت، همه تسليم رأي ايشان شوند. عراقي ها 
ــان را داشته  ــتند كه اسرا احترامش مي خواس
ــان را به طور كامل اطاعت  ــند و فرامينش باش
ــرا مشكل  كنند. عمل به اين كار هم براي اس
ــي و تالش در  بود. حاج آقا از بُعد وظيفه شناس
هدايت عراقي ها و اينكه بفهمند ما براي نجات 
ــر، مي گفتند: به آنها  آنها آمده ايم نه چيز ديگ
احترام بگذاريد و حرف هايشان را اطاعت كنيد، 
حتي اگر گفتند نماز نخوانيد، جلوي چشم آنها 
تقيه كنيد و نماز نخوانيد! به اين ترتيب، وقتي 
ــدند و احترام مجموعه را  عراقي ها وارد مي ش
ــبت به خود مي ديدند، ديگر بهانه اي براي  نس
ــيار مهم حاج آقا  ــتند. نقش بس برخورد نداش
ــد كه عراقي ها  ابوترابي در اين قضيه باعث ش
ــت و مدت  ــت اس فكر كنند كه اين كار سياس
ــود، اما يادم مي آيد كه  محدودي اعمال مي ش
ــا نصيحت كردند  بعد از آتش بس هم، حاج آق
ــويم،  و تأكيد فرمودند: اگر االن اندكي تند بش
عراقي ها مي گويند كه تا حاال مي ترسيده اند و 
ــس را ديده اند، اينگونه برخورد  االن كه آتش ب
ــه  كه اينجا  ــا آخرين لحظ مي كنند. ما بايد ت
ــائل را مراعات كنيم. حتي  ــتيم، اين مس هس
ــارت، وقتي اسرا پيشنهاد  در روزهاي آخر اس
ــت ما نزديك است، ريش  كردند چون بازگش
خود را نزنيم، حاج آقا ابوترابي اين مسئله را با 
ــتند و او كه فرد  فرمانده عراقي در ميان گذاش
خبيثي بود، مخالفت كرد! حاج آقا هم گفتند: 
ــا يك خاطره  ــد، نگذاريم ب ريش خود را بزني
تلخي قضيه ختم بشود، چون ما با اين انسان ها 
ــا، در روح و روان آنها  ــد عمل م كار داريم، باي
تأثير بگذارد! وقتي به ايران مي آمديم، بعضي 
عراقي ها چنان تحت تأثير قرار گرفته بودند كه 
گريه مي كردند و مي گفتند: شما اسير نبوديد، 
ما اسير بوديم، ما فهميديم كه دعاهايتان باعث 

نجات شما شد!«
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