
   مهندس سيد مرتضي نبوي: او در روح و ذهن، 
در اين دنيا نمي زيست!

ابوترابي مجاهد پس از بازگش��ت به ايران بعد از اتمام 
دوره اسارت، با رأي ب��االي مردم ته��ران، دو دوره به 
نمايندگي م��ردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي 
برگزيده ش��د. مهندس سيدمرتضي نبوي در اين دو 
دوره با وي هم��كار بود و پس از ارتح��ال او، سيره وي 
را به شرح ذيل واگويه كرد: »ايشان واقعاً معلم اخالق 
بودند. آدم كاماًل وارسته اي بودند. هيچ چشمداش��ت 
شخصي نداشتند و مسئله من كاماًل برايشان حل شده 
بود! مي ش��ود گفت اين دنيايي نبودند و بيش��تر غرق 
در حال ذكر و نزديكي با خدا و اينطور مس��ائل بودند 
و آنطوري كه من شنيدم و مي شد از نوع خصوصيات 
و برخوردهاي ايش��ان دريافت كرد، اين بود كه ايشان 
از امام زمان)عج( خواسته بودند كه عمرش��ان را وقف 
خدمت به مردم بش��ود و كاماًل همين خصوصيت در 
ايشان بارز بود و شبانه روز مشغول خدمت به مردم بودند 
و اين در حقيقت ملكه ايشان بود. من اخيراً متوجه شدم 
كه ارتباطي بين ايشان با حاج آقا الطافي كه در همدان 
هس��تند و آدم بس��يار منزه و اهل عرف��ان و مخلصي 
هستند، وجود داشت و ايشان از حاج آقاي ابوترابي در 
جلسه اي كه من اخيراً حضور داشتم، تجليل مي كردند. 
ايشان به خودشان خيلي سخت مي گرفتند تا زندگي 
براي ديگران آسان تر ش��ود و فكر نمي كنم كس��ي در 
زندگي اجتماعي از ايشان آزاري ديده يا دلخوري پيدا 
كرده باشد. مي شود گفت با تعبير لطيفي اين حديث: 
االنسان عبيد االحسان در روابط سياسي هم انسان ها 
را با احس��ان خودش��ان عبيد و جذب و شيفته خود 
مي كردند و رابطه احسان در مش��ي و اخالق سياسي 
ايشان غلبه داش��ت. به نظر مي آيد كه جامعه امروز ما 
و به خصوص نسل جديد بيش از هر چيز به يك الگوي 
ايثار احتياج دارد. اگر در شرايط جامعه قبل از انقالب، 
ايثار را مي گفتيم فقط يك فضيلت است و يك واجب 
نيس��ت، ولي وقتي جمهوري اسالمي تشكيل شده و 
قرار است كه حكومت براساس معارف، اخالق و تربيت 
اسالمي اداره شود، بيش از هر چيز احتياج به ايثار است 
و افراد بايد از خودشان بگذرند و منافع ديگران را بر خود 

ترجيح بدهند تا مشكالت حل شود. 
همانطور كه ايش��ان محيط اسارت را براي ساير اسرا 
قابل تحمل كردند و از آنها اسوه هاي مقاومت ساختند، 

آن هم با خصوصيات مختلف اخالقي آزادگان، با اين 
الگو توانستند خيلي از افراد را جذب كنند، در جامعه 
امروز جوانان به الگويي احتياج دارند كه بتواند جذابيت 
داشته باش��د و آن، همين الگوي »ايثار عملي« است. 
يعني امروز آدم خوب احس��اس مي كن��د كه جوان ها 
عمدتاً جذب كس��اني مي ش��وند كه از اين ويژگي در 
مشي خانوادگي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در همه 
روابط اجتماعي شان برخوردار باشند. مسائل شخصي 
آنها حل شده باشد و بتوانند راحت از حق خود بگذرند؛ 
براي اينكه اشكاالتي كه در جامعه پيش مي آيد، همه 
ناش��ي از كش��مكش هايي است كه براساس حقوق و 
منافع شخصي و منافع گروهي و منافع سياسي و از اين 
مسائل پيش مي آيد. آن كساني مي توانند مشكالت را 
حل كنند و الگو باشند و دست به اقدامات مهمي بزنند 
و اختالفات را به وحدت تبديل كنند كه از خصوصيت 
ايثار برخوردار باشند. با توجه به اينكه ايشان وجودشان 
وقف دين و مردم و جامعه بود، به نظر مي آيد كه اين بعد 
از شخصيت ايشان مي تواند كاماًل الگوي جذابي براي 

نسل جوان باشد.« 
  حسن نوروزي: او به آزادگان آرامش و بردباري 

هديه كرد
در باب ك��ردار وحدت آفري��ن و آرامش بخش زنده ياد 
ابوترابي در دوران اسارت سخن بس��يار است. او از بدو 
حضور در اردوگاه هاي آزادگان در عراق، به ياري اسراي 
مظلوم كشورش شتافت و به آنان بردباري و طمأنينه 
آموخت. حس��ن نوروزي يك��ي از آزادگان مش��حور 
ب��ا ابوتراب��ي در آن دوره، در  اين ب��اره مي گويد: »سال 
1360 بود كه ما از وجود شخصي به نام آقاي ابوترابي 
در زندان هاي بغداد مطلع ش��ديم. اولين برخورد ما با 
ايش��ان، در اردوگاه موصل 4 اتفاق افتاد. اكثر اسراي 
جوان، در غربت، با يك ش��خصيت روحاني و بزرگ تر 
از خودش��ان برخورد كردند. وجود ايش��ان براي همه 
پذيرفته شد. او مثل يك چيزي بود كه القاء شده باشد. 
آشنايي با ايشان، از طريق سخنراني هايي بود كه انجام 
مي دادند. اين سخنراني ها نوش��ته و در آسايش��گاه ها 
پخش مي ش��د. مجموع اسرايي كه در اردوگاه موصل 
4 جمع شده بودند، در واقع ش��لوغ ها و تبعيدي هاي 
اردوگاه ه��اي ديگر بودن��د. پ��س از درگيري هاي به 
وجود آمده از اردوگاه موصل يك و 2 و اردوگاه رماديه، 
رهبران را ب��ه اردوگاه موصل 4 تبعيد ك��رده بودند و 

اينها در مقابل عراقي ها واكنش ش��ديد داش��تند، اما 
با ورود حاج آقا ابوترابي، يك حرك��ت آرام و نرمي در 
مقابل عراقي ها شكل گرفت. ايشان به ما كه به عنوان 
اسيران اغتشاش��گر به آن اردوگاه منتقل شده بوديم، 
نصيحت مي كردند: نرم بگيريد و نرم باشيد! به همين 
خاطر، تغيير و تحولي از آن وهله اول براي اسرا حاصل 
ش��د و همان روزهاي اول، اين مس��ئله براي اسرا جا 
افتاد. حاج آقا در سال اول حضورش��ان در اردوگاه ما، 
بيشترين وقتشان را صرف هماهنگي اسرا مي كردند. 
ايشان معتقد بودند كه اسرا بايد به هم خدمت كنند، 
روحيه همديگر را حفظ بكنند و مراوده و دوستي داشته 
باشند تا اينكه تعليم و تعلم را پيش بگيرند! گر چه در 
اين ايام، ايشان نتوانس��تند روي زمينه تعليم و تعلم 
چندان سرمايه گذاري كنند. ح��اج آقا ابوترابي، رفتار 
سياسي اسرا را با سخنراني هايشان هدايت مي كردند. 
تضعيف روحيه  اسرا با پخش اكاذيب، از جمله كارهايي 
بود كه معموالً توسط عراقي ها در مجموعه اسرا صورت 
مي گرفت، اما در زمان رهب��ري حاج آقا، چنين جوي 
كمتر ايجاد مي شد و اگر مس��ئله اي هم بود، ايشان با 
سخنراني، توطئه دشمن را خنثي مي كردند يا از طرف 
اسرا با اجراي تئاتري در مقابل همان جمع، به حل آن 
مسئله كمك مي شد. حاج آقا ابوترابي به اسرا مي گفتند 
كه ش��ما در برابر عراقي ها ساكت باشيد و نرم برخورد 
كنيد، عراقي ها هم از خود ماليمت نش��ان مي دادند. 
وقتي عراقي ه��ا مي ديدند كه اس��راي اردوگاه موصل 
2 كه با صابون به ط��رف آنها حمل��ه مي كردند و دعا 
مي خواندند و گريه مي كردند و ساكت نمي شدند يا همه 
نماز جماعت مي خواندند يا در وقت ورزش صبحگاهي 
مثل جبهه ش��عار مي دادند، ب��ا نصيحت هاي حاج آقا 
دست از شورش و اغتشاش برداشته اند و نرم شده اند، 
طبيعي بود كه آنها هم مراعات مي كردند. به آنها گفته 
مي شد كه شما هم مراعات كنيد كه ما بتوانيم اسرا را 
كنترل كنيم. اگر شما فشار بياوريد، ما هم نمي توانيم 
آنها را كنترل كنيم. اين زمان براي اسرا، زمان تسكين 
اعصاب، بعد از يك دوره بحران و شورش در اردوگاه ها 
بود. اسرايي كه در حمله هاي فتح المبين و بيت المقدس 
و اوج درگيري هاي ما با منافقين در جبهه هاي داخلي 
اسير شده بودند و هنوز حالت انقالب و شورش داشتند 
و به هيچ عنوان ساكت نمي شدند، تنها حرف هاي حاج 

آقا ابوترابي بود كه به آنها آرامش می داد.« 

 دكت�ر غالمعل�ي ح�داد ع�ادل: 
»س�يدعلي اكب�ر ابوتراب�ي، هم در 
اس�ارت آزاده بود و هم در آزادي. او 
هم از بوت�ه آزمايش هاي س�ال هاي 
جهاد و اس�ارت و هم از بوته آزمايش 
سخت تر س�ال هاي رهايي از اسارت 
و زندان س�ربلند بيرون آمد. بسيار 
ديده ايم كساني را كه در آزمايش اول، 
يعني در جهاد اصغ�ر موفق بوده اند، 
ام�ا در آزمايش دوم ك�ه همان جهاد 
 اكب�ر اس�ت، شكس�ت خورده اند«

 مهندس مهدي چمران: »من احساس 
مي كنم آنچه براي دكتر چمران مهم تر 
از ه�ر چيز ب�ود، خلوص ف�ردي چون 
ابوترابي با آن سابقه بود. فردي كه بدون 
هيچ خودنمايي و زياده خواهي، مثل يك 
رزمنده عادي، لب�اس رزم به تن كرده 
بود و مثل س�ايرين مي جنگيد و دلش 
نمي خواست كسي او را بشناسد. ما هم 
در ابتدا نمي دانستيم ايشان كيست«
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جستارهايي در زندگي و زمانه سيد آزادگان در آيينه خاطرات ياران

بسان درختان الغر اما پرريشه كوير

  نيما احمدپور
ي��د  د بي تر

عال��م عام��ل و 
عي بخ��ش  ا تد

پ��ر آوازه پاك��ي و 
 ، ي ر ا متگ��ز خد
د  ه ي��ا ند ز

الس��الم  حجت ا
لمس��لمين  ا و
كب��ر  سيد علي ا

ابوتراب��ي، نم��اد و رهب��ر آزادگان در دوره 
پرمحنت اس��ارت ب��ه ش��مار م��ي رود. او با 
رهنمودها و ارشادات خويش در اردوگاه هاي 
نگهداري اسراي ايران��ي، طريق سلوك در آن 
مقطع دش��وار را براي آنان تبيي��ن مي كرد و 
آنان را با وظايف خويش آش��نا مي ساخت. در 
همان مقطع اسراي اردوگاه هايي كه ابوترابي 
آن��ان را به نف��س هدايت گر خوي��ش مهمان 
مي ساخت، سخنراني ها و رهنمودهايش را به 
دش��واري ثبت و مخفي مي كردند. در ساليان 
گذش��ته مجموعه اين گفتارها به همت آزاده 
عبدالمجيد رحمانيان تدوين و توسط انتشارات 
پيام آزادگان به كرات نشر يافت. تدوين گر اين 
اثر نفيس و تاريخي در ديباچه خويش بر اين 
اثر، در تدوين نقش تاريخي ابوترابي در آن دوره 
خطير چنين آورده است: »ام��روزه هنگامي 
ك��ه واژه آزادگان در اي��ران اسالم��ي به زبان 
آورده مي ش��ود، بر آينه ذهن ها تصوير مردي 
مجسم مي ش��ود كه نمودار تحمل، مقاومت، 
خدامحوري، آرامش، تواضع و ديگر خوبي ها 
بود؛ انساني دوست داش��تني، رازداري امين، 
حليم و گره گشايي بي منت. هنگامي كه انقالب 
اسالمي به پيروزي رسيد، او كه بيش از 15سال 
به صورت شبانه روزي خستگي ناپذير و پرتوان 
در صف اول مبارزه به مقابله با دستگاه سلطنت 
پهلوي پرداخته بود و انتظار مي رفت همچون 
بيشتر همرزمان يا بس��ياري از كساني كه در 
صفوف بعدي بودند، پست و مقامي را در اختيار 

بگيرد و كام خويش را پس از آن همه دوران تلخ 
در به دري شيرين كند، با آغاز جنگ تحميلي 
ناشناخته و بي ريا رو به سوي جبهه ها آورد تا 
بندگي خالصانه اش را بيش از پيش در پيشگاه 
حق تعالي به نمايش گ��ذارد. او در جبهه هاي 
جنوب با حضور در ست��اد جنگ هاي نامنظم 
در كنار سردار ش��هيد دكتر مصطفي چمران 
خدمات ارزنده اي انجام داد و در شناسايي ها 
و عمليات هاي مختل��ف نيروهايش را با تدبير 
و ش��جاعت فرماندهي كرد. در 26 آذرماه 59 
ناگهان خبر شهادت ايشان منتشر شد و امام 
خميني پيام تسليتي خطاب به پدر بزرگوارش 
در مجلس شوراي اسالمي صادر كرد. مجالس 
بزرگداشتي برايش برگزار شد و بسياري از افراد 
در فراقش گريه ها كردند و اشك ها ريختند، اما 
او دوران بازجويي ه��اي اوليه را در سلول هاي 
بغداد مي گذراند و شكنجه ها را تحمل مي كرد. 
آن روزها كسي نمي دانست مردي كه اينگونه 
پا به ميدان نبرد با دش��من گذاش��ت و ره به 
وادي اسارت سپ��رد، روزي پناهگاه اسيراني 
مظلوم و بي پناه خواهد ش��د و همچون پدري 
مهربان آن بن��دگان مجاه��د و بي توقع خدا 
را دلس��وزانه و حكيمانه رهبري خواهد كرد. 
سيدعلي اكبر ابوتراب��ي مأموريت الهي خود را 
از همان روزهاي نخست اسارت در سلول هاي 
بغداد به خوبي انج��ام داد. هم بندانش زود به 
ارزش واالي وي پي بردند و گمش��ده خويش 
را در وجودش متجلي يافتند. حدود 12ماه در 
زندان ها و سلول هاي وحشتناك بغداد گذراند. 
شكنجه هاي سخت را تحمل كرد و چند بار او 
را به پاي ستون تيرباران بردن��د، اما خدا او را 
براي مأموريتي ديگر فرست��اده بود. با ورود او 
به اردوگاه عنبر در منطقه رم��ادي در آذرماه 
1360، ب��ا اخالق كريمانه خوي��ش پرتو انوار 
درخش��انش را بر همه تاباند و خط مشي كلي 
اسيران مظل��وم در اسارتگاه ها را همان روزها 

ترسيم كرد.« 
رحمانيان در بخش��ي ديگر از مقدمه خويش 
بر اين مجموعه دوجلدي و گرانسنگ، در باب 

چند و چ��ون انتقال اين گفتاره��اي تاريخي 
به ايران پ��س از اتمام دوره اس��ارت و توسط 
آزادگان، چنين آورده است: »خداوند اينگونه 
خواست كه آن حكيم حليم به دست دشمن 
از اين اردوگاه به آن اردوگاه و از اين زندان به 
آن زندان برود تا مأموريتش را در حفظ جسم و 
روح اسرا در راهبري مدبرانه اش با انجام برساند. 
هنگامي كه قدم به اردوگاه موصل گذاشت كه 
اختالفات هم��ه را كالفه كرده ب��ود. وقتي او 
به اردوگاه آمد، يأس، ط��رد، ركود، اختالف و 
كسالت رخت بربست و اميد، جاذبه، تحرك، 
اتحاد و نشاط جايگزين شد. به رغم ممنوعيت 
قلم و كاغذ و پيامدهاي سخت و مجازات هاي 
سنگيني كه عراقي ها ب��راي دارندگان اين دو 
ابزار اوليه حيات فرهنگي تحميل مي كردند، 
اس��را وج��ود آن بزرگم��رد را درك و هم��ه 
سخنانش را ثبت كردند. تندنويسان در كمين 
بودند كه او در جاي��ي از اردوگاه  به سخنراني 
بپردازد تا پنهاني به نگارش درآورند و سپس در 
تمام اتاق ها خوانده شود. سرانجام همه پيام ها 
و سخنانش ثبت شد و براي اينكه از دسترس 
عراقي ها دور بماند، در كاغذهاي نازك نوشته 
و در جايي مخفي مي شد يا برخي از آنها روي 
كاغذهاي يكسان و هم شكل صليبي به نگارش 
درمي آم��د. هنگام رهايي از اس��ارت برخي از 
دوست��ان از اردوگاه هاي مختلف توانس��تند 
با وج��ود سختي ه��اي فراوان اي��ن مجموعه 
پيام ها و سخنان مكتوب را ب��ه ايران بياورند، 
ت��ا ش��ايد روزي واقعيت نگاران نيم��ه پنهان 
دفاع مقدس در نشر آن بكوش��ند. بسياري از 
دوستان، ما را ي��اري كردند و هر كدام آنچه را 
داش��تند در اختيارمان گذاردند كه نام بردن 
از تك تك آنها دش��وار است، زيرا بس��ياري از 
ايشان گمنام  و ناش��ناخته اند. خداوند به آنها 
جزاي خير دهد. اين مجموعه دو جلدي ما را 
به وظيفه خويش در رفتارهاي اجتماعي آشنا 
مي سازد و راهنمايي ارزنده براي كساني است 
كه مي  خواهند در زندگي جمعي سالم و موفق 

باش��ند و با اخالقي نيكو و رفتارهاي عاقالنه 
بي آن كه ب��ه گرداب پريش��ان فكري اعصاب 
خردي هاي رايج بيفتند، پرنشاط زندگي كنند. 
اين مجموع��ه دو جل��دي را براساس مطالب 
اردوگاه ها به چهار فصل تقس��يم كرده ايم، اما 
از اردوگاه موص��ل يك قديم ك��ه آغاز صدور 
پيام ها و سخنراني هاي جمعي سيد آزادگان 
است، متأسفانه تاكنون نتوانسته ايم مطالبي 
به دست بياوريم، هر چند ك��ه نگارنده يقين 
دارد آن سخنراني ها ك��ه در آن مدت بيش از 
سه ماه صورت گرفت، نگاشته و توسط برخي 
از دوستان به ايران آورده شده است. اميد آن 
كه بتوانيم آنها را به دست آوريم و در دسترس 

خوانندگان و عالقه مندان قرار دهيم.«
اينك در پايان اين معرفينامه، مروري بر پيام 
نغز و تاريخي رهبر معظم انقالب در پي رحلت 
زنده ياد ابوتراب��ي و پدر بزرگ��وارش را ختام 
مس��ك قرار مي دهيم: »اين  پدر و پسر پارسا 
و پرهي��زگار، در راه  ضيافت  ب��ارگاه  حضرت  
ابي الحسن الرضا )عليه آالف التحيةواالسالم ( 
بودند كه  به  لقاءاهلل  و با فضل  و كرم  او به  ضيافت  
اولياء مقرب  الهي  نائل  آمدند و ان ش��اءاهلل  در 
بهش��ت  رضاي  خداوند كه  پ��اداش  يك عمر 
مجاهدت  و صبر و استقامت  و پاكدامني  آنان  
است  مس��تقر گرديدند. پس��ر، پس  از سال ها 
حضور در ميدان هاي  مبارزه ای  دشوار با نظام  
طاغوتي  و پس  از مشاركت  شجاعانه  در صحنه  
جنگ  تحميلي ، سال هاي  درازي  محنت  اسارت  
در دست  دش��من  نابكار و فرومايه  را چشيد و 
مبارزه اي  دشوارتر از گذشته  را در اردوگاه هايي  
آغاز كرد كه  او در آنها، همچون  خورش��يدي  
بر دل هاي  اسي��ران  مظل��وم  مي تابيد و چون  
ستاره ي درخشاني ، هدف  و راه  را به  آنان  نشان  
مي داد و چون  ابري  في��اض ، اميد و ايمان  را بر 
آنان  مي باريد و پدر، با صبر و متانت  يك فقيه  
فيلسوف  و عارف  فقدان  و هجران  چنين  پسري  
را تحمل  مي كرد و آنچه  را در حوزه هاي  دانش  
دين  آموخته  ب��ود، در عم��ل  و منش  خويش  

تجسم  مي بخشيد.« 

در مكانت و اهميت »منشور پاكي و خدمتگزاري«

آنچه در روزهاي محنت از »سيد« ثبت شده است

    دهه 70. زنده ياد سيدعلی اكبر ابوترابی در ميان جمعی از آزادگان
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  احمدرضا صدري
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر س�الروز رحلت 
ش�هادت گونه زنده ياد حجت االس�الم والمس�لمين 
س�يد علي اكب�ر ابو تراب�ي اس�ت. او ك�ه در دوران 
طوالن�ي و دش�وار اس�ارت، تكي�ه گاه دل و ضمي�ر 
آزادگان مظلوم ب�ود و آنان را به آينده روش�ن و آزاد 
بش�ارت م�ي داد. اين�ك در تكري�م زندگ�ي و زمانه 
س�يد آزادگان، منش وي را در آيينه خاطرات شماري 
از ي�اران و دوس�تان بازخوان�ي كرده اي�م. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

   
  دكتر غالمعلي ح�داد عادل: زندگي س�اده، اما 

عميق و سرشار از راز و رمز!
در پي رحلت ش��هادت گونه حجت االسالم والمس��لمين 
سيد علي ابوترابي، سوگنامه ه��اي فراواني براي وي قلمي 
گش��ت. يكي از پر مضمون تري��ن آنها، يادداش��ت دكتر 

غالمعلي حداد عادل بود كه شمه اي از آن در پي مي آيد: 
»ابوترابي با قامتي بلند و قدم هاي استوار، چهره روش��ن 
و نماد درخشان آزادگي بود. شركت در جنگ براي دفاع 
از وطن و تحمل 10 س��ال اسارت همراه ب��ا سرافرازي و 
مظلومي��ت، تصوير گوياي��ي است ك��ه از حجت االسالم 
والمس��لمين ابوترابي در ذهن همه ايرانيان نقش بس��ته 
است. او افتخ��ار روحاني��ت انقالبي ايران ب��ود. ديندار و 
باتقوا، مؤمن و خدا ترس، ساكت و بي ادعا، بي اعتنا به دنيا 
و عناوين و مقامات ظاه��ري آن و مصمم و سختكوش در 
مبارزه با ظلم و دفاع از حق و عدالت. اما اينها همه عناصر 
شخصيت اين سيد مظلوم نيست. در شخصيت به ظاهر 
ساده، ام��ا در واقع عميق و سرش��ار از راز و رمز او، عناصر 
ديگري نيز وجود دارند كه بايد گزارش آنها را از زبان و قلم 
كساني شنيد كه با او همرزم و هم بند بوده اند. ابوترابي در 
سال هاي اسارت، اميدبخش دل هاي رزمندگاني بود كه در 
دفاع مقدس ملت ما به اسارت دشمن درآمدند. او تكيه گاه 
و پشتيبان جمع پريشان آزادگاني بود كه در پنجه دشمن 
غدار اسير ش��ده  بودند. پس از آزادي از اسارت هم، سيد 
آزادگان جنگ تحميلي و پشتوانه قدرت، شرف و سربلندي 
آنان بود. سيدعلي اكبر ابوترابي، هم در اسارت آزاده بود و 
هم در آزادي. او هم از بوته آزمايش هاي سال هاي جهاد و 
اسارت و هم از بوته آزمايش سخت تر سال هاي رهايي از 
اسارت و زندان سربلند بيرون آمد. بسيار ديده ايم كساني 
را كه در آزمايش اول، يعني در جهاد اصغر موفق بوده اند، 
اما در آزمايش دوم كه همان جهاد اكبر است، شكس��ت 
خورده اند. وقتي ابوترابي همراه ديگر آزادگان سرافراز به 
ميهن بازگش��ت، همه  جا با استقبال و احترام روبه رو شد 
و به سرعت مش��هور خاص و عام گردي��د. عناويني چون 
نماينده ولي فقيه در امور آزادگان و نمايندگي مردم تهران 
در مجلس ش��وراي اسالمي، در كنار ن��ام او قرار گرفت، 
اما ابوترابي عوض نش��د. او پيوسته همان روحاني ساكت 
بي ادعاي بي اعتناي به چرب و شيرين دنيا باقي ماند و جز 
به خدا و تالش براي آسايش و كمال خلق خدا نينديشيد. 
به درختان الغر و كم و شاخ و برگ كوير مي مانست كه با 
ريشه هايي عميق در دل خاك خشك بيابان و با مختصري 
باران زنده مي ماندند و مقاوم��ت مي كنند و طوفان هاي 
مهيب را از سر مي گذرانند و پا برجا مي مانند. او پيوسته، 
عمامه سياه خود را كه يادگار اجداد به خون غلتيده مظلوم 
بود، چه در كس��وت روحانيت و چه در لباس رزم، بر سر 

داشت و بدان مباهات مي كرد.« 
  مهندس مه�دي چمران: او بس�ان يك رزمنده 

عادي، لباس رزم به تن كرده بود!
زنده ياد ابوترابي در آغازين ماه هاي دفاع مقدس با سردار 
شهيد دكتر مصطفي چمران همرزم و مورد عالقه و تكريم 
ش��ديد آن مجاهد بزرگ بود. مهندس مه��دي چمران 
جلوه هايي از خص��ال آن روحاني انقالب��ي در آن دوره را، 
به شرح ذيل به قلم آورده است: »نوشتن درباره ابوترابي، 
آسان نيست. كساني هس��تند كه شايد حماسه ها خلق و 
فداكاري ها كردند، اما امروز كه آنها را مي بينيم، متأسفانه از 
آن حضور، خلوص، خضوع، تواضع و حالت گذشته در آنان 
اثري نيست. نمي خواهم بگويم تا به جايي رسيدند خود را 
گم كردند، بلكه خوش��بينانه مي گويم كه حالت سابق را 
حفظ نكردند. جناب ابوترابي دوران بسيار سختي را پشت 
سرگذاشت، دوراني كه تحمل آن براي انسان هاي عادي 
هم بسيار سخت است، چه رسد به فردي با آن جثه ضعيف 
كه حتماً غير قابل تحمل خواهد بود، مگر آنكه آدمي، اعتقاد 
عميق و راسخ به روز واپسين داشته و از حاالت عرفاني و 
معنوي متعالي برخوردار باشد كه او چنين بود. يادم است 
شبي در اتاق عمليات بوديم و دكتر، طرح عمليات را براي 
فرماندهانش تشريح مي كردند و حاج آقا ابوترابي هم حضور 
داشتند. در آن شب، دكتر فعاليت هاي سياسي ايشان را 
براي جمع تشريح كردند. من احساس مي كنم آنچه براي 
دكتر مهم تر بود، خلوص چنين فردي ب��ا آن سابقه بود. 
فردي كه بدون هيچ خودنمايي و زياده خواهي، مثل يك 
رزمنده عادي، لباس رزم به ت��ن كرده بود و مثل سايرين 
مي جنگيد و دلش نمي خواست كسي او را بشناسد. ما هم 
در ابتدا نمي دانستيم ايشان كيست. در آنجا مدرسه اي بود 
كه رزمندگاني كه از قزوين مي آمدند، همه با لباس معمولي 
بس��يجي به آنجا مي رفتند. كس��ي كه با لباس روحانيت 
مي آمد، طبعاً در ميان جمع، شاخص مي شد و ما كم كم پي 
برديم كه ايشان انسان بسيار بزرگي است. دكتر چمران نيز 
يكي از اسوه هاي خلوص بود و به اعتقاد من از همين رو، 
ارتباطي معنوي بين آن دو ايجاد شده و خلوص ابوترابي، 
چمران را به خود جذب كرده بود. در آن زمان مي خواستيم 
يكي از موقعيت هاي دشمن را در تپه هاي اهلل اكبر شناسايي 
كنيم. حاج آقا ش��ناسايي يك��ي از موقعيت هاي خطير را 
پذيرفتند و هم��راه دو سه نفر ديگر رفتند. راهي بس��يار 
سخت و صعب العبور بود. حاج آقا وارد تپه ها شدند و سپس 
در محاصره دشمن،  گرفتار آمدند. حاج آقا ابوترابي انساني 
چند بعدي بودند. ايشان از يك سو روحاني و از سوي ديگر 
رزمنده بودند و برنامه ري��زي و هدايت فكري رزمنده ها را 
با نبوغ خاصي انجام مي دادند. از س��وي ديگر، در اسارت 
با مديريت خاص خود، خطرات بس��ياري را براي اسراي 
عزيز ما به جان خريدند. پس از اسارت ايشان، همه تصور 
مي كردند كه شهيد ش��ده اند. از جمله شهيدچمران كه 

مرثيه اي خواندني براي ايشان نوشتند.« 


