
  آرمان شريف
حضرت ام�ام خمين�ي)ره( معتق�د بودند 
روحانيت در سخت ترين شرايط روح اميد 
و حي�ات را به مردم جامع�ه منتقل مي كرد 
و با دلى پر از اميد و قلبى سرش�ار از عشق 
و محبت هميش�ه پيش�تاز و س�پر بال بود. 
روحانيون در هر جبه�ه و صحنه اي همواره 
اين نقش مهم و تاريخي  را حفظ كرده اند و در 
سخت ترين لحظات به ياري مردم شتافته اند. 
دوران اسارت يكي از مهم ترين صحنه هايي 
بود كه روحانيت نق�ش تاريخي خود را ايفا 
كرد و با حضورش در كنار آزادگان، آنها را از 

اين دوره سخت به سالمت عبور داد. 
   

  نگاه مقدس رزمندگان به روحانيون
در تاريخ هشت ساله دفاع مقدس، 300 روحاني 
به اسارت دشمن بعثي درآمدند و نقشي تأثيرگذار 
براي آزادگان داشتند. آنها چون منجي در اسارت 
به ياري آزادگان ش��تافتند و با حضورشان فضاي 
اردوگاه را بانش��اط و اميدبخ��ش كردند. دانش و 
بصي��رت روحاني��ون آزاده در مقاطع مختلفي به 
ياري اس��را مي آمد و موجب حفظ روحيه ش��ان 
مي شد. روحانيان و طالب در بند رژيم بعث عراق 
از رسالت حوزوي لحظه اي غفلت نكردند و با همت 
ديگر اس��يران در بند و وحدت حوزه و دانش��گاه 
محيط اس��ارت را به نمونه اي از انقالب اس��المي 
تبديل كردند، به گونه اي كه كمتر مناسبت هاي 
مذهبي و انقالبي بود كه ب��راي آن برنامه تهيه و 
اجرا نكرده باشند. حجت االسالم عيسي نريميسا، 
از روحانيوني بود كه در سن ۲0 سالگي اسير شد و 
هشت سال را در اردوگاه هاي بعثي گذراند و يكي 
از كس��اني بود كه براي باال بردن روحيه آزادگان 
تالش كرد. نريميس��ا درباره نقش روحانيون در 
دوران دفاع مقدس و اسارت مي گويد: »روحانيت 
در نگاه رزمندگان يك ن��گاه خيلي مقدس و كارا 
بود كه مي توانست برنامه هاي فرهنگي و جنگ را 
مديريت كند. امام اين نگاه كه روحانيون مي توانند 
بسياري از مشكالت را حل كنند تقويت كرده بود 
و رزمندگان هم روحانيون را در نقش هاي مختلف 
مي ديدند و جذب شان مي شدند. آزادگان در اسارت 
نيز به روحانيون انقالبي و صادق نگاه واليي داشتند. 
آنها مرحوم ابوترابي را به عنوان يك ولي فقيه و رهبر 
در اسارت قبول كرده بودند. اگر ايشان فتوا مي داد 
با جان و دل قب��ول مي كردند حتي اگر آن فتوا به 
قيمت از دست دادن جانشان تمام مي شد. آزادگان 
حاج آقا ابوترابي را امتداد واليت مي دانستند. در 
اسارت اگر مش��كالت امنيتي، اجتماعي، روحي 
و رواني ايجاد مي ش��د، روحانيون با حضورش��ان 
مش��كالت را برطرف مي كردند اين تفكر از نهاد 

رهبري و واليت فقيه الگو گرفته شده بود.«
   ترويج روحيه شهادت طلبي و ايثار

نريميس��ا وضعيت آزادگان در نب��ود روحانيون 
را اينگونه تش��ريح مي كند: »در همه اردوگاه ها 
روحانيوني حضور داشتند و امور را اداره مي كردند. 
ش��ايد در بعضي اردوگاه هاي كوچ��ك روحانی 
حضور نداش��ت ولي اخبار اردوگاه هاي ديگر كه 
نظم و مديريت در آن حاكم ب��ود را مي گرفتند و 
الگوبرداري مي كردند. ما وارد يك اردوگاه شديم 
كه همه جوانان ۱۶، ۱۷ ساله بودند. آنها روحاني 
نداشتند. وقتي آنجا رفتيم و كالس هاي آموزشي 
برايشان گذاشتيم تعدادي از آزادگان به ما گفتند 
اگر ما شما را نمي ش��ناختيم، مي گفتيم يكي از 
پيامبران و فرشتگان هستيد و آمده ايد تا امورات ما 

را سامان بدهيد. مي گفتند ما چند سال است كه 
اسير هستيم و عمرمان به بطالت مي گذشت. وقتي 
شما اينجا آمديد همه چيز عوض شد. ما براساس 
گفته مرحوم ابوترابي كه اعتقاد داش��ت اردوگاه 
بايد دانشگاه باشد عمل مي كرديم. كساني كه در 
هر رشته اي مهارت داشتند را به كار مي گرفتيم و 
واقعاً يك دانش��گاه درست مي شد و بچه ها بعد از 

چند سال معلومات شان باال مي رفت.«
روحاني آزاده جالل جابريان درباره نقش تبليغي 
و جه��ادي روحانيت در دوران اس��ارت مي گويد: 
»نقش تبليغي روحانيان در اردوگاه داراي دو بعد 
بود؛ ترويج روحيه شهادت طلبي و ايثار و غلبه بر 
سختي ها و اميددهي به اسرا. در آن دوران فرهنگ 
و روحيه اس��تقامت در اردوگاه ها حاك��م بود و در 
راستاي فرهنگ استقامت روحانيان اردوگاه ها يك 
برنامه مدون و جامع تنظيم كرده بودند كه سبب 
مي شد بچه ها در اين مسير ماندگار شوند و به بيراهه 
نروند. 80 درصد كار تبليغ��ي روحانيان بر حاكم 
كردن فرهنگ استقامت در اردوگاه ها ختم مي شد؛ 
چراكه دشمن لحظه اي از هجمه و تبليغات منفي 
فرهنگي عليه اس��را دريغ نمي كرد. جلوگيري از 
ايجاد يأس و نااميدي هم كار تبليغي ديگر روحانيان 
بود.« حجت االس��الم محمدهاش��م عاملي در 9 
ارديبهش��ت ۶5 در يك عمليات ايذايي اسير شد. 
عاملي در مورد فعاليت هايش در اسارت مي گويد: 
»من در طول مدتي كه در اسارت بودم حتي بعضي 
از سال ها تا هشت ساعت تدريس مي كردم. بدون 
داشتن كتابي ناچار بودم اندوخته هايم را به بچه ها 
منتقل كنم. چون طلبگي را زود شروع كرده بودم 
و اندوخته هاي علمي ام را مرور و تدريس مي كردم. 
بعداً از كتاب هايي كه آوردند استفاده كردم. چون 
طلبه  ای كه س��طح علمي اش باالتر از من باشد در 

اردوگاه نبود بيشتر زمانم به تدريس مي گذشت.«
عاملي در ادامه بيان مي كند: » در اردوگاه هايي كه 
من بودم تعداد طلبه ها به تعداد انگش��تان دست 
هم نمي رسيد. البته اين آمار دليلي بر حضور كم 
روحانيت در جبهه نيست چون آمار شهدا و اسراي 
طلبه و روحاني از صنوف ديگر بيشتر است. زماني 
كه بعثي ها افراد را با عنوان س��پاهي و روحاني يا 
فرمانده دستگير مي كردند برايشان خيلي مهم 
و حساس بود. حساسيت ش��ان را اينگونه نشان 
مي دادند كه هرگاه اتفاقي در اردوگاه رخ مي داد 

نخست به سراغ افراد ش��اخص مي آمدند و مورد 
بازخواست و تنبيه قرار مي دادند.«

  آموزش با قرآن و نهج البالغه
حضور حجت االسالم س��يدعلي اكبر ابوترابي در 
ميان آزادگان در اس��ارت يك نعمت بزرگ بود. 
حضور سيدآزادگان، دوران اسارت را براي اسراي 
ايراني بس��يار پربار و غني ك��رد. مرحوم ابوترابي 
براي آزادگان حكم يك امام و پيش��رو را داش��ت 
و در موقعيت   و بزنگاه هاي مختلف به ياري اس��را 

مي آمد. 
روحاني آزاده، علي عليدوست، نقش مهم مرحوم 
ابوترابي را چني��ن توضيح مي ده��د: » اگر آقاي 
ابوترابي نبود ما تلفات و خسارت بيشتري به لحاظ 
جسمي و روحي و معنوي مي داديم. آقاي ابوترابي 
لطفي از طرف خ��دا بود تا با آن تجرب��ه، ايمان و 

اخالق و علم اس��ير ش��ود تا كمك حال آزادگان 
باشد. در بين كساني كه در اسارت بودند هيچ كسي 
نمي توانست نقش آقاي ابوترابي را ايفا كند. ايشان 
حالت معنوي پدرانه نس��بت به همه اسرا داشت 
و هر كسي كه ايشان را مي ديد احساس مي كرد 

نزديك ترين فرد به او در اسارت ايشان است.«
نريميس��ا در م��ورد ش��يوه كار و رهب��ري 
س��يدآزادگان مي گويد: »م��دل كار حاج آقا 
ابوترابي اينگونه بود كه سعي مي كرد روحانيون 
را شناس��ايي و تربيت كند. هر روز جلسه اي با 
ايشان داشتيم و بخشي از قرآن و نهج البالغه 
را ي��اد مي گرفتيم و مكلف بودي��م چيزي كه 
ياد گرفته اي��م را به ديگ��ران انتق��ال دهيم. 
ايش��ان سياس��ت هاي حفظ اردوگاه از لحاظ 
اخالقي، امنيتي و فك��ري را تبيين مي كردند 
و به نمايندگان ش��ان در هر آسايشگاه انتقال 
مي دادند. اينها هس��ته هاي فرهنگي بودند و 
با اينكه وس��ايل ارتباطي نبود موبه مو هر چه 
ايشان مدنظرش بود در اردوگاه انجام مي شد 
و امور مثل ساعت مي چرخيد و هيچ مشكلي 
ايجاد نمي ش��د. هر اردوگاهي ك��ه رفتيم اين 
مدل را اج��را مي كرديم، بنابراي��ن به صورت 
خيلي سريع طرح ش��ايع مي شد و مورد توجه 

آزادگان قرار مي گرفت.«
  تبليغات دشمن عليه روحانيت

نريميسا در مورد حساسيت بعثي ها روي روحانيون 

آزاده مي گويد: »عراقي ها روي پاسداران و روحانيون 
خيلي حساس بودند. اگر مي فهميدند كسي روحاني 
اس��ت مي گفتند پس بقي��ه آزادگان از او تبعيت 
مي كنند. به همين خاطر روحانيون هميش��ه در 
مظان اته��ام بودند و اگر يك روحان��ي را در جبهه 
مي گرفتند شهيدش مي كردند. روحانيون زمان رزم 
لباس نظامي نمي پوشيدند و پس از اسارت عراقي ها 
متوجه هويت شان نمي شدند. اگر يك روحاني را در 
جبهه مي گرفتند تبليغات زيادي عليه روحانيون 
انجام مي دادند. در اردوگاه هر مخالفتي كه مي شد 
س��ريع روحانيون را احضار مي كردند و مي گفتند 
مقصر شما هستيد و حتماً تحريك شان كرديد تا 
مخالفت كنند و هر مخالفتي را حتي مخالفت هاي 
ش��خصي را به گ��ردن روحاني��ون مي انداختند. 
مسئوالن اردوگاه به من و ساير روحانيون مي گفتند 
كه ما فرمانده ظاهري هستيم و االن كه شما وارد 

شده ايد فرمانده واقعي خواهيد بود.«
جابريان نيز حساسيت بعثي ها را اينگونه بازگو 
مي كند: »دشمن در دوران جنگ به روحانيت 
حساسيت خاصي داش��ت، همه اتفاقاتي كه در 
دوران جنگ تحميلي رخ مي داد دشمنان بعثي 
آن را زير سر روحانيت مي دانس��تند. در دوران 
اسارت، اس��را ملجا و پناهگاهي غير از روحاني 
نداشتند، مرجع همه امور اسرا در دوران اسارت 
روحاني بسيجي و واليي بود. وظيفه يك روحاني 
در دوران اسارت بس��يار سنگين بود، ثابت قدم 
نگه داشتن اسراي ايراني در بند رژيم بعث عراق 
وظيفه بسيار سنگين و سختي بود. در آن دوران 
هيچ گونه امكانات و كتابي وجود نداش��ت كه 
بتوان از روي آن براي اسرا احكام و معارف ديني 
را آموزش داد، اين امر وظيف��ه روحانيت در آن 
دوران را بسيار دشوار كرده بود. قرآن تنها منبع و 
ملجا بچه هاي آزاده براي آموزش معارف ديني در 
آن دوران بود، بچه هاي آزاده براي دريافت قرآن 
كريم بايد شش ماه در نوبت مي ماندند. در دوران 
اس��ارت همه اعمال يك روحاني زي��ر ذره بين 
بعثي ها بود؛ چراكه رژيم بعث عراق همه تحركات 
و انفعاالتي كه در اردوگاه هاي اسراي ايراني اتفاق 
مي افتاد را زير سر روحانيان مي دانست؛ از اين رو 
همه اعمال و حركات يك روحان��ي را زير نظر 

مي گرفتند.«
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.
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يادكرد 

براي روحاني مدافع حرم شهيد مجيد سلمانيان

»اخالص« مطلع و مقطع 
صحبت هاي آقا مجيد بود

  گفت وگو با مادر 
شهيد سلمانيان را زماني بهتر شناختم كه 
شش ماه پس از شهادتش در ۱۷ ارديبهشت 
۱395 در كرب��الي خان طومان، با مادرش 
فرزانه گرشاسبي به گفت وگو نشستم. مادر 
مي گفت »آقا مجيد خيلي دلسوز محرومان 
و مس��تمندان بود. گاهي مي شد پول توی 
جيبش را مي بخشيد و جيبش خالي مي شد 
يا يك خانواده مستمند را شناسايي مي كرد 
و مي آمد و كابينت هاي خانه را باز مي كرد 
و به من مي گفت: چق��در قند  يا چقدر برنج 
داريم. خيلي ها هس��تند كه به نان شبشان 

محتاجند«. 
آق��ا مجي��د بخش��ندگي را تنه��ا در مال 
نمي دانست. او در بخشش جان هم همين 
طور بود. وقتي كه شنيد تكفيري ها به حريم 
اهل بيت تجاوز كرده اند و خون مسلمانان را 
به بهانه دين مي ريزند! ديگر نتوانس��ت در 
خانه بماند و به قول خودش »خيلي اين در 
و آن در زد تا براي دفاع از حرم اعزام شود.« 
در كليپي كه كمي قب��ل از اعزام از او ضبط 
شده بود با حال عجيبي از روزهايي مي گفت 
كه قصد رفتن به س��وريه را داش��ت و بارها 

اعزامش به مشكل برمي خورد. 
  كليپ اخالص!

چند ماهي از شهادت حجت االسالم مجيد 
س��لمانيان مي گذش��ت كه كليپي از او در 
فضاي مجازي منتش��ر ش��د. آقا مجيد در 

ابتداي اين كليپ گفت كه تا ش��هيد نشده 
نبايد آن را پخش كنند. بعد با حال غريبي 
گف��ت: چن��د روز پيش به بي ب��ي حضرت 
زينب)س( گالي��ه كردم. گفتم س��ه ماهه 
پاس��پورت در جيبم و پوتين به پام. هر روز 
اين در و آن در مي زنم قابل نمي دونيد. اينكه 
هنر نيست با لياقت ها را ببريد. اعجاز اين كه 
بي لياقت ها را ببريد. اعجاز اين است كه بدها 

را هم ببريد. صبح خواب ديدم...«
آقا مجيد صبح خ��واب حضرت زينب)س( 
را مي بيند كه عمه س��ادات، او را هم دعوت 
كرده اند. ش��هيد س��لمانيان در پايان اين 
كليپ ت��كان دهنده كه زمان��ش دو دقيقه 
هم نمي ش��ود، مي گفت »من اين را اعجاز 
حضرت زينب)س( مي دانم. خودم مي دانم 
چه كس��ي را دارند مي برند... در كوي نيك 
نامان ما را گذر ندادند/ گر تو نمي پس��ندي 

تغيير ده قضا را«
  به مادرت زنگ بزن!

زماني كه با مادر ش��هيد مجيد س��لمانيان 
گفت وگو مي ك��ردم، هن��وز پيك��ر فرزند 
شهيدش به ايران باز نگشته بود. آقا مجيد 
تا سال 99 مهمان حضرت زينب)س( بود و 
سپس پيكرش تفحص و شناسايي شد. در 
گفت وگو با مادر شهيد و در حال و هوايي كه 
پيكر فرزندش كيلومترها دورتر از او در جاي 
نامعلومي حضور داش��ت از من درخواست 
كرد هر روز به مادر خودم زنگ بزنم! وقتي 
گفتم مادرم مرحوم شده است، گفت »الاقل 

هر روز با يك فاتحه يادش كن...« 
حاج مجي��د فرزن��د خوبي ب��راي مادرش 
بود. هر روز س��راغ مادر را مي گرفت و قدر 
تربيت هاي م��ادر را دانس��ت و عزيزترين 
داش��ته اش يعني جانش را ف��داي حضرت 
دوست كرد. نكته جالب در خصوص شهيد 
س��لمانيان اين مس��ئله اس��ت كه او سعي 
مي كرد در تمام تصاويري��ش حتماً عمامه 
روي سرش باش��د و به همه نشان دهد كه 
روحاني��ون هم در س��خن و ه��م در عمل 
پيش��گام حضور در تمامي ميادين سخت و 

دشوار هستند. 

روحانيون با وجود فشار دشمن 
فرهنگ مقاومت را در اردوگاه ها حاكم كردند 

نگاهي به نقش روحانيت در اسارت در گفت و گوي »جوان«  با چند روحاني آزاده

   سید علی اکبر ابوترابی یک نعمت بزرگ در میان اسرای ایرانی بود

روحانيت در نگاه رزمن�دگان يک نگاه 
خيلي مقدس و كارا بود كه مي توانست 
برنامه هاي فرهنگي و جنگ را مديريت 
كن�د. ام�ام اي�ن ن�گاه ك�ه روحانيون 
مي توانند بس�ياري از مشكالت را حل 
كنن�د تقويت ك�رده ب�ود و رزمندگان 
هم روحاني�ون را در نقش هاي مختلف 
مي ديدن�د و جذبش�ان مي ش�دند

دش�من در دوران جنگ ب�ه روحانيت 
حساسيت خاصي داشت، همه اتفاقاتي 
كه در دوران جنگ تحميلي رخ مي داد 
دش�منان بعثي آن را زير سر روحانيت 
مي دانستند. در دوران اسارت، اسرا ملجا 
و پناهگاهي غير از روحاني نداش�تند

  غالمحسين بهبودي
هنوز چند ماهي از شهادت حجت االسالم مجيد سلمانيان در كربالي خان طومان 
سوريه نمي گذش�ت كه فيلم تكان دهنده اي از او در فضاي مجازي منتشر شد. در 
اين كليپ چند دقيقه اي خود شهيد س�لمانيان درخواست كرده بود تا به شهادت 
نرسيده است، اين تصاوير را منتشر نكنند او به ش�هادت رسيده بود و كليپي كه 
»اخالص« مطلع و مقطعش بود، خبر از رازهايي مي داد كه او با عمه سادات حضرت 

زينب كبري)س( در ميان گذاشته بود. 

نكت�ه جال�ب در خص�وص ش�هيد 
س�لمانيان اين مس�ئله اس�ت كه او 
س�عي مي كرد در تم�ام تصاويريش 
حتمًا عمامه روي س�رش باش�د و به 
همه نشان دهد كه روحانيون هم در 
سخن و هم در عمل پيشگام حضور در 
تمامي ميادين سخت و دشوار هستند
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