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يادکرد

 عبدالمجيد رحمانيان در گفتوگو با «جوان» از حال و هواي اردوگاههاي اسرا در ماه محرم ميگويد

يادکردي از محرم ترک اولين شهيد مدافع حرم

ياد اباعبداهلل(ع) مرهمي بر زخمهاي اسارت بود

احمد محمدتبريزي

نهضت عاشورايي در دوران دفاع مقدس چراغ
راه و نقطه اتكاي رزمن�دگان بود .اتكا به قيام
ت مختلف خودش را
امام حسين(ع) در ساح 
نشان ميداد؛ گاه در سنگر ،گاه در خط مقدم
و گاه در اس�ارت .براي آزادگاني كه سالهاي
زيادي را در اسارت دش�من بودند ،تنها نقطه
رهاييبخش و اميدواركننده تأسي به فرهنگ
عاشورايي بود .آنها از نهضت سيدالشهدا(ع)
درسهاي زيادي ميگرفتند و با به كار بستن
در زندگيش�ان در اس�ارت ،س�بك زندگي
ت�ازهاي از مقاومت را ب�ه وج�ود ميآوردند.
س�بك زندگياي كه رخوت و نااميدي جايي
در آن نداشت .آزاده و نويسنده ،عبدالمجيد
رحمانيان تنه�ا عامل نجاتبخ�ش آزادگان
در روزهاي س�خت اس�ارت را ارادت به امام
حسين(ع) ميداند .رحمانيان در گفتوگو با
«جوان » تصوير روشني از حال و هواي آزادگان
در ماه محرم و تأثير س�وگواري براي س�يد و
س�االر ش�هيدان بر آزادگان را بيان ميكند.

ب��ود .در اردوگاه موص��ل ،تبليغ��ات فرهنگي،
تجمع بيش از س��ه نفر ،برگزاري دعا ،سرود و
تئاتر ممنوع بود و عقوبت س��نگيني هم در پي
داشت .قلم و كاغذ كه ابزار اوليه حيات فرهنگي
هس��تند ،ممنوع بود .عراقيها تبليغات زيادي
راه ميانداختن��د و روزنامههاي خودش��ان را
همراه يك هفتهنامه فارسي از منافقين برايمان
ميآوردند .يك تلويزيون هم بود كه بايد روشن
ميگذاشتيم و يك كانال اخبار مربوط به عراق
را ميگف��ت و روزي يك س��اعت هم منافقين
برنامه داشتند .گوش و چش��م ما را با خوراك
تبليغاتيشان پر كرده بودند و ممنوعيتها و از
يك طرف تبليغاتشان را به ما حقنه ميكردند.
يك بلندگو در آسايش��گاه نصب كرده بودند و
سخنراني كس��اني كه از ايران فرار كرده بودند
را برايم��ان پخ��ش ميكردند و بايد ب��ه اجبار
س��خنرانيها را گوش ميكرديم .يا ترانههاي
خوانندههايي ك��ه از ايران فرار ك��رده بودند را
پخش ميكردند .البته موقع نماز ،اذان و قرآن
پخش ميكردند ولي تمام برنامههاي تبليغاتي
و فرهنگيشان را طوري برنامهريزي كرده بودند
که باعث شستوشوي مغزيمان شود .اگر كسي
ت را رعايت نميكرد
شرايط ممنوعيت و محدودي 
شكنجه ميشد و به زندان اردوگاه ميرفت .يك
بار از يكي از دوستانمان به نام اصغري يك مداد
كوچك به اندازه يك بند انگش��ت گرفتند و به
دليل همين مداد او را به زن��دان اردوگاه بردند
و كتك مفصلي زدند .حت��ي در حياط اردوگاه
س��كويي درس��ت كرده بودند تا تئاترهايي در
جهت حكومت بعث اجرا كنيم .در اين شرايط
ما بايد هم تبليغات دشمن را خنثي ميكرديم
و هم خودمان ب��ه يك س��ازماندهي فرهنگي
ميرسيديم.
معم�والً چند نفر ب�راي انج�ام كارهاي
فرهنگي داوطلب ميشدند؟
ما از هر اتاق يك نفر نماينده به عنوان مس��ئول
فرهنگي اتاق داش��تيم ،نفر ديگري در رأس اين
نمايندگان بود و در رأس همه اينها مرحوم ابوترابي
بود كه رهبر اس��راي ايراني محس��وب ميشد.
اگر خودشان حضور نداش��تند پيامهايشان را به
صورت مخفي در نامههاي صليب يا كاغذهايي
كه با آن سيگار درس��ت ميكنند مينوشتيم و
راهبردمان ميش��د .كس��ي كه فرمانده و رهبر
اردوگاه ميش��د بايد طبق اي��ن راهبرد حركت
ميكرد .وقتي گروههاي فرهنگي براي برنامهها
جلس��ه ميگذاش��تند دعا ميكردند كه زودتر
محرم بيايد .هنگامي كه انس��ان در يك فضاي
انقطاع اطالع��ي قرار ميگيرد هي��چ اخباري به

در ك�دام عمليات و در چند س�الگي به
اسارت دشمن بعثي درآمديد؟
من  11ارديبهش��ت  61و در  19سالگي در فكه
اسير شدم و در عمليات بيتالمقدس به اسارت
دشمن درآمدم .ش��ب دوم عمليات براي اينكه
توجه بخش��ي از نيروهاي عراقي ب��ه فكه جلب
شود عملياتي در اين منطقه انجام شد .در منطقه
به دليل اينكه بي��ش از  20كيلومتر از نيروهاي
خودي دور بوديم در محاصره قرار گرفتيم و تشنه
و مجروح به اسارت دشمن درآمديم .در اردوگاه
عنبر خبر آزادسازي خرمشهر را شنيدم .با شنيدن
خبر در سوم خرداد روحيه آزادگان خيلي تغيير
كرد و جوي ايجاد شد كه به زودي آزاد ميشويم.
براي عراقيها هم سرشكستگي به وجود آمد و آنها
از سوم خرداد به بعد تا مدتي وا رفتند .خشونت و
شور و نشاطي كه براي كتك زدن داشتند از بين
رفت و مثل آدمهاي شكستخورده بودند.
اين سرخوردگي را به صورت مشهود در
عراقيها مشاهده ميكرديد؟
در اردوگاه عنبر اين حالت مش��خص بود .يكي
از فرماندهان اردوگاه به نام س��رگرد محمودي
فارس��ي هم بلد بود و در تيپ  55زرهي ش��يراز
در زمان ش��اه دوره ديده ب��ود .از زماني كه خبر
آزادسازي خرمشهر را شنيد كام ً
ال روحيهاش را
از دس��ت داد .بعثيها فكر نميكردند با توجه به
تبليغاتي كه دستگاه حكومتي عراق روي اشغال
خرمشهر داشت خرمشهر را به اين راحتي از دست
بدهند .از دس��ت دادن خرمشهر برايشان خيلي
گران تمام شد.
فرهنگ عاشورايي كه ما از بچگي با آن
بزرگ ميشويم و با گوشت و پوستمان
آميخته ميش�ود چقدر در جبهه رفتن
رزمندگان نقش داشت؟
به نظرم بيشترين سهم را داشت .در اردوگاههاي
موصل و تكريت مسئول فرهنگي اردوگاه بودم.
به وضوح ميديدم ك��ه آغاز محرم م��ا را نجات
ميداد .ناگهان شور و نش��اط مذهبي در اردوگاه
حاكم ميش��د .در جبههها هم همينطور بود.در
نوحههايي كه در شبهاي عمليات و در سنگرها
خوانده ميشد هميشه از سيدالشهدا(ع) نام برده
ميش��د .در عملياتها روحيه شهادتطلبي از
نهضت عاشورا نشئت ميگرفت.
در دوران آزادگ�ي روزه�اي محرم چه
تغييراتي در حال و هواي آزادگان ايجاد
ميكرد؟
برپايي عزاداري حسيني در اسارت خيلي مهم

دستتان نميرسد و دش��من ميخواهد فضاي
كسلكننده به وجود بياورد و با بلندگو  ،تلويزيون و
روزنامههايش فشار فكري ميآورد .بايد اين كارها
را خنثي ميكرديم .فعاليتهاي فرهنگي ممنوع
بود و براي انجام كارها بايد نگهبان ميگذاشتيم.
خيلي از نگهبانان ايثار ميكردند و با شيوههاي
ابتكاري نگهباني ميدادند .گاهي هم لو ميرفتند
و كتك ميخوردند .با وجود كتك و ش��كنجهها
بايد برنامههايمان را اجرا ميكرديم .دو ماه محرم
و صفر به ويژه 13روز اول ماه محرم برنامه داشتيم.
سينهزني مفصل راه ميانداختيم .سينهزنيهاي
مفصل و گروه مداحان داش��تيم ك��ه نوحههاي
زيبايي مينوشتند .سبكهاي مختلف سينهزني
ي
از شهرهاي مختلف را داشتيم .مراسم سخنران 
برگزار ميكرديم .اين برنامهها بسيار مؤثر بود و ما
را زنده ميكرد .ما در محرم و صفر زنده ميشديم
و دشمن عقبنشيني ميكرد.
ميتوان گفت اين بحثهاي تبليغاتي را
جايي دوره نديده بوديد و بنا به شرايط
آموخته بوديد؟
انسان در تنگناها مخترع و مبتكر ميشود .در كنار
كارهاي فرهنگي ،بخشهاي هنري هم داشتيم.
ش��ايد برخي بگويند برگزاري اين مراس��مها به

در اردوگاهه�اي موص�ل و تكري�ت
مس�ئول فرهنگ�ي اردوگاه ب�ودم .به
وضوح ميدي�دم كه آغاز مح�رم ما را
نجات م�يداد .ناگهان ش�ور و نش�اط
مذهب�ي در اردوگاه حاك�م ميش�د.
در جبههه�ا ه�م همينط�ور ب�ود.در
عملياته�ا روحيه ش�هادتطلبي از
نهض�ت عاش�ورا نش�ئت ميگرف�ت

دردس��رهايش ميارزيد؟ در ج��واب بايد گفت
خيلي ميارزيد .من در اسارت فرانسوي ياد گرفته
بودم و يك بار از نمايندگان صليب سرخ پرسيدم
كه اسراي ايراني را چطور ميبينيد؟ گفتند بسيار
با نشاط و شاد هس��تند .گفتم به نظرتان علتش
چيست؟ گفتند در جستوجوي همين هستيم.
صليبسرخ با خودش روانشناس ميآورد و مسائل
تحقيقاتي داشتند .ما وقتي سينهزني و عزاداري
ميكرديم و اشكها ميريختيم ميديديم بعد از
 13محرم همه چيز عوض شده است .كسالت و
افسردگيها رفته و اميد جايش را گرفته بود .من
به چشمان خودم اين موضوع را ميديدم .گاهي
بعد از گذشت اين  13روز بلندگو ناممان را صدا
ميزد تا به اتاق فرماندهي برويم .روي پرونده من
ابوفكار نوشته بودند .بعدا ًفهميدم آنها همه چيز را
زيرنظر داشتند و ميدانستند چكار ميكنيم ولي
شدت فعاليتهايمان آنقدر زياد بود كه كنترل را
از دستشان خارج ميكرد .كار به جايي رسيد كه
يك روز فرماندهش��ان به نام سرهنگ ضيا گفت
شما اينجا يك جمهوري اسالمي كوچك درست
كردهايد .اين جملهاش بعدها ميان آزادگان پيچيد
و بر س��رزبانها افتاد .بعدا ً كه به مرحوم ابوترابي
گفتم فرمانده عراقي چنين جملهاي گفته است،
ايشان گفت همين جمله را از نماينده صليب سرخ
هم شنيدهاست.
بهنوعيشمافرهنگجبههوپشتجبهه
را با خود به اردوگاه برده بوديد.
ميخواستيم روحيهاي كه از جبههها برده بوديم
سرزنده بماند .آنجا روي مسلمان بودنمان تأكيد
زيادي ميش��د.با برخي كه مسيحي بودند يك
نقطه مشترك ديگر داشتيم كه ايراني بودنمان
بود .مرح��وم ابوترابي روي اي��ن موضوع خيلي
مانور ميداد .ايراني بودني كه به اهلبيت عالقه
و ارادت داشت .وقتي محرم ميشد و نام حضرت
سيدالشهدا(ع) به ميان ميآمد همه عالقهمند
ميش��دند و در برنامههايش شركت و فداكاري
ميكردند .اين يك موضوع مش��ترك بين همه
اسراي ايراني بود .در ماه محرم كدورتها از بين
ميرفت .هر كس هر كاري از دستش برميآمد
انجام ميداد .يك بار م��ن در ماه محرم لو رفتم
و يكي از دوس��تانم به نام رجب بهمنپور بلند
ش��د به عراقي گفت من بودم .ب��راي اينكه من
كتك نخورم خ��ودش را مقصر نش��ان داد .اين
مس��ائل در دنياي مدرن امروز عجيب است ،اما
در كتكهاي دستهجمعي ديديم كه جوانهاي
غيرتمند خودشان را جلوي پيرمردها و جانبازان
مياندازند تا بيش��تر كتك بخورند و آسيبي به
ديگران نرسد.

شهيدي كه دفاع از مظلوم را مهمترين وظيفه خود ميدانست
آرمان شريف
اين روزه��ا نام مدافعان ح��رم وارد فرهنگ
عمومي كشور ش��ده است و بيش��تر مردم
با ش��هداي مدافع حرم آش��نايي دارند .در
چند س��الي كه مدافعان حرم مشغول نبرد
با تروريستهاي تكفيري بودند و پيكرهاي
مطهرشان در ش��هرهاي مختلف با حضور
گسترده مردم تشييع ميش��د،بسياري با
نام و كار بزرگ اين شهدا آشنا شدند .سرآمد
اين شهدا محس��ن حججي بود كه شهادت
مظلومانهاش نامش را بر سر زبانها انداخت
و مردم را بيش��تر در جريان رشادت و ايثار
رزمندگان مدافع حرم قرار داد.
اوايل سال  1390بود كه زمزمههاي اتفاقي
بزرگ ،كش��وري پرس��ابقه به نام سوريه را
به تدريج تح��ت تأثير قرار م��يداد .تنش،
منطقهاي بزرگ از خاورميانه و آفريقا را در
برگرفته بود و سوريه ،ظاهرا ً مكان مناسبي
براي تغيي��ر وضعيت دنيا تش��خيص داده
شده بود.
به فاصله چند ماه ،سوريه از كشوري زيبا و
آرام ،تبديل به منطقهاي پرآشوب و تنش شد.
خيلي زود سوريه به محل تجمع گروههاي
مختلفي از افراطيون تكفيري تبديل ش��د
و س��رانجام «داعش» هم وارد ميدان شد و
جنگي بزرگ و آخرالزماني بر سر آرمانهاي
بزرگ بشري در سوريه آغاز شد.
تروريس��تهاي تكفيري با ش��روع جنگ
داخلي در س��وريه از همان نخستين روزها

بعثيها به امام حسين(ع) و عاشورا چه
نگاهي داشتند؟
عراقيها احترام عجيبي به حضرت ابوالفضل(ع)
ميگذارند .خاطرم هس��ت روزي كه اسير شدم و
ميخواستند مرا به پشت خط انتقال دهند سربازي
به من گفت نگران نباش ما ش��ما را به زيارت امام
عباسميبريم.سنيهابهحضرتابولفضل(ع)،امام
عباس ميگويند .يك بار ديگر در اردوگاه ما را دسته
جمعي كتك ميزدند كه ناگهان يكي از بچهها بلند
شد و نام حضرت ابوالفضل را فرياد زد .عراقيها به
محض شنيدن نام مبارك «يا ابوالفضل» ناراحت
شدند ،كابل را ول كردند و گفتند حاللمان كنيد.
ديدگاهشان نسبت به امام حسين(ع) فرق ميكرد.
احترام ميگذاشتند ولي با ارادتي كه به حضرت
ابوالفضل داشتند ،فرق ميكرد .در سال اول اسارت
عزاداريمان لو رفت و يكي از فرماندهان بعثي به ما
ميگفت به شما چه ربطي دارد كه حسين حسين
ميكنيد .نميتوانم به طور قاطع بگويم هم ه آنها
نسبت به امام حس��ين(ع) يك ديدگاه مشترك
داشتند .ميدانس��تند در جبهههاي نبرد اسم و
رمز عملياتمان ب��ه نام امام حس��ين(ع) ،كربال و
عاشوراست .در اسارت هم رمز فعاليتهايمان به
نام حضرت سيدالشهدا(ع) بود .بيشترين تالشها و
فعاليتهاي فرهنگي حتي سرودهايمان در اسارت
به نام حضرت سيدالش��هدا(ع) بود .وقتي مرحوم
ابوترابي را از س��لولهاي بغداد به اردوگاه موصل
آوردند در سخنرانيشان اين جمله را گفتند كه من
در نامه براي خانوادهام نوشتهام كه خدا را سپاس
ميگويم كه اگر بهشت آخرت نصيبمان نميشود
در دنيا بهشت نصيبم ش��د و در كنار مجاهداني
هستم كه در راه سيدالشهدا(ع) قدم گذاشتهاند.
امام حسين(ع) روز عاشورا و كربال يك پرچم بلند
در اسارت بود.
پس اين فعاليتهاي مذهبي و فرهنگي
بيشتر از هر چيزي آزادگان را در دوران
اسارت شاداب و بانشاط نگه داشت.
اگر نبود ما خيلي مش��كل داشتيم .چند سالي از
اسارتمان گذشته بود و يك بار از صليب سرخيها
پرس��يدم وقتي داخل اردوگاه ميش��ويد توقع
داريد ما چطور باش��يم؟ گفتند توقع داريم شما
همانند اسراي كش��ورهاي ديگر باشيد .گفتيم
آنها چطورند؟ گفتند آنها پس از گذش��ت مدتي
از اسارت رواني ميش��وند ولي ما به شما كه نگاه
ميكنيم نميدانيم چرا اين اتفاق نميافتد .مگر
شما چه داريد؟ شغل و پول داريد يا كنار خانواده
هستيد؟ اينجا همه چيز ممنوع است و شكنجه
داريد .خيلي برايشان س��ؤال بود و ميخواستند
دليل اين تفاوت را كشف كنند .اصليترين تفاوت
ما با ديگر اسرا ايمان به خدا و تالش براي حركت
در مسير حضرت سيدالشهدا(ع) بود .اگر اينها نبود
ديگر چيزي نميماند و انگار بند پاره شده باشد به
جايي وصل نبوديم .عراقيها از منافقين به عنوان
ي نامههايمان استفاده ميكردند .ما و
سانسورچ 
نامههاي خانوادههايمان را زيرنظر ميگرفتند و بعد
از يكي دو سال ميفهميدند ما چند برادر و خواهر
داريم .گاهي اوقات به دروغ در نامه مينوش��تند
اعضاي خانوادهتان در موشكباران كشته شدهاند.
آزاده وقتي يكمرتبه نامه را ميخواند شوكه ميشد.
منافقين اين كار را ميكردند تا ضربه روحي بزنند.
در چنين مواقع��ي آزادگان دور ش��خص جمع
ميشدند و ميخواستند دلدارياش بدهند ،اما او
محكمتر از بقيه ميگفت من در مقابل مظلوميت
امام حس��ين(ع) كه در يك روز خانوادهاش را از
دس��ت داد ،كاري نكردهام .هر چق��در هم كه ما
دچار مصيبت ميشديم عزيزي بود كه مصيبت و
ايمانش باالتر باشد و آن امام حسين(ع) بود كه به
ما صبر و اميدواري ميداد.

زينب(س) به سوريه رفت .در طول زندگي
يكي از مهمترين آرزوهايش ش��هادت بود و
هميشه در دعاهايش از خدا شهادت را طلب
ميكرد .لذا زماني كه آماده رفتن به سوريه
بود نه تنها از ش��هادت هراسي نداشت بلكه
شهادت را معشوق خود ميدانست.
فاطمه ،يگانه دختر شهيد ،وابستگي زيادي
به پدر داشت و پدر هم به شدت به دخترش
وابسته بود .يك رابطه پدر و دختري عميق
ميانش��ان برقرار بود و دوري از هم سخت و
دشوار به نظر ميرسيد .در روزهايي كه پدر
در مأموريت بود فاطمه خيلي بيقرار ميشد
وگريه ميكرد تا پدر پيش او بماند .اما شهيد
داليل رفتنش را براي فاطمه توضيح ميداد
و با حرفهايش به دخترش آرامش ميداد.
برايش توضيح ميداد كه بچههاي همسن تو
در س��وريه وضعيت خيلي بدي دارند و من
بايد به آنها كمك كنم يا داس��تان حضرت
رقيه(س) را تعريف ميكرد و ميگفت بايد از
حرم ايشان دفاع كنم.
همسر شهيد ترك درباره بخشي از وصيتنامه
شهيد كه به دل كندن و رفتن ايشان اشاره
دارد ،ميگويد«:جاي��ي كه همس��رم هدف
و ارزش رفتن به س��وريه و دفاع از حرمين
را در كنار تعلق و عاليقش��ان به دخترشان
گذاش��تند براي من خيلي دوستداشتني
است وقتي كه ميگويند فاطمه من شما را
خيلي دوست دارم ولي مسئوليت سنگينتر
از آن نيز بر دوشم هس��ت كه همان دفاع از

حرمين است».
ش��هيد محرم ترك در  14دي ماه سال 90
به س��وي جبهههاي مقاومت شتافت و 28
دي به فيض ش��هادت نائل آمد .كار بزرگ
شهيد ترك را بعدها شهيدان بزرگوار ديگري
تكميل كردند .ش��هيدان خليلي ،بيضايي و
دهقان پيش از شهادت بر س��ر مزار شهيد
س يادگاري انداختند و به وجود اين
ترك عك 
شهيد بزرگ افتخار كردند .مادر شهيد رسول
خليلي تعريف ميكرد هروقت رسول سر مزار
آقا محرم ميآمد ميگفت« :اگر شهيد شوم،
همينجا باال سر آقا محرم دفن ميشوم ».االن
همينطور ش��ده و پيكر شهيد خليلي دقيقاً
باالي مزار شهيد ترك دفن شده است .شهيد
بيضايي هم با دخترش بر مزار اين ش��هيد
مدافع حرم آمده و تصويرش در شبكههاي
مجازي منتش��ر شده اس��ت .عكس شهيد
دهقان از جوانترين شهداي مدافع حرم نيز
بر مزار شهيد ترك دست به دست چرخيده
است .همانند دوران دفاع مقدس از هر سن
و قشري در ميان شهيدان مدافع حرم ديده
ميشود .حاال تمام اين شهيدان افتخار ايران
اس�لامي و الگوهايي براي نسلهاي آينده
هستند و بايد براي هميشه به وجود چنين
شيرمرداني افتخار كرد.

همسرشهيدترك:جاييكههمسرم
ه�دف و ارزش رفتن به س�وريه و
دفاع از حرمي�ن را در كنار تعلق و
عاليقشان به دخترشان گذاشتند
برايمنخيليدوستداشتنياست
وقتي كه ميگويند فاطمه من شما را
خيلي دوست دارم ولي مسئوليت
سنگينتر از آن نيز بر دوشم هست
كه هم�ان دف�اع از حرمين اس�ت
اهداف شوم زيادي را دنبال ميكردند .آنها
به دنبال تعرض و حمله ب��ه حرم اهلبيت
بودند و بايد از حريم اس�لام دفاع ميش��د.
س��رگرد محرم ترك ،اولين ش��هيد مدافع
حرمي بود كه در راه دفاع از حرم به شهادت
رسيد .ش��هيد ترك به ش��دت به اين اصل
معتقد بود كه «هر جا ظلمي اتفاق ميافتد
و به مظلومي ظلم ش��د اين وظيفه ماس��ت
تا از آن مظلوم در برابر ظال��م دفاع كنيم».
همچنين انديش��ه مهمتري كه وي را براي
رفتن به س��وريه ترغيب كرد دف��اع از حرم
بود .ايش��ان به عش��ق دفاع از حرم حضرت
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