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گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد احمدرضا آذر مهر
احمدرضا  جان 70 نفر را از کمين دشمن نجات داد

  نرگس انصاري
احمدرضا آذرمهر بچه آب�ادان بود. پدرش 
كارمند شركت نفت بود كه در سال 57 به 
رحمت خدا رفت. به همين خاطر احمدرضا 
در دوران تحصيل بنايي مي كرد تا با كمک 
ديگر برادرانش خرج خانواده را تأمين كند. 
در 15 سالگي به عنوان نيروي ذخيره سپاه 
ثبت نام كرد و اوايل جنگ در آبادان حضور 
داش�ت.   بعد به عن�وان ني�روي اطالعات 
عمليات به غرب كش�ور رفت. چند ماهي 
هم در منطقه كركوک عراق مس�تقر بود. 
در عملي�ات والفج�ر 8 او و دو ب�رادرش با 
هم حضور داش�تند. احم�د در گردان ضد 
زره ماند تا اينكه در عملي�ات كربالي5 به 
ش�هادت رس�يد. غالمرضا برادر بزرگ تر 
احمدرض�ا در گفت وگو ب�ا م�ا از زندگي و 
منش اين ش�هيد دفاع مق�دس مي گويد. 

شما قبل از پيروزي انقالب در آبادان 
زندگي مي كرديد. اين شهر به دليل 
داشتن پااليشگاه و اعتصاب كاركنان 
ش�ركت نفت در آس�تانه انقالب به 
فعاليت هاي انقالبي مش�هور است. 
اعض�اي خانواده تان چق�در در اين 

فعاليت ها مشاركت داشتند؟

ما پنج برادر و يک خواهر بوديم. شهريور 57 
پدرمان كه كارمند شركت نفت بود، به رحمت 
خدا رفت. در آس��تانه اوج گرفت��ن انقالب و 
افزايش راهپيمايي ها و اعتراضات مردمي و بعد 
هم اعتصاب كارگران به خصوص در شركت 
نفت، ما در آبادان زندگي مي كرديم. به عنوان 
فرزند بزرگ خانواده در نبود پدر مس��ئوليت 
بيشتري داشتم، در حالي كه حدوداً 16 سال 
داشتم. من متولد 40، احمدرضا متولد 43 و 
كوچک ترين برادرمان ه��م متولد 54 بود. در 
آن زمان كمتر از سه سال داشت. منزل ما هم 
تقريباً نزديک منزل آيت اهلل جمعي از رهبران 
انقالب در آبادان بود. ايشان بعد هم امام جمعه 
اين شهر شد. ما بچه هايي بوديم كه در مسجد 
ايستگاه 6 فعاليت داشتيم و دائم در رفت وآمد 
بودي��م. اكثر نيروهاي انق��الب همانجا جمع 
مي شدند كه بعد از انقالب اكثرشان از بچه هاي 
جنگ و جهاد ش��دند. احمد بعد از درگذشت 

پدرمان فعال تر شد. شهيد در تابستان ها كار 
بنايي هم مي كرد. زير دست استادكارها كار 
مي كرد. آن زم��ان دانش آموز ب��ود. من دوم 

دبيرستان بودم و احمد دوم راهنمايي بود. 
آب�ادان به عن�وان يک ش�هر مرزي 
زود تر از س�اير نقاط جن�گ را لمس 
كرد. برخورد شما با جنگ چطور بود؟

بعد از پي��روزي انقالب  وارد جهادس��ازندگي 
شدم. بقيه اعضاي خانواده هم در حال تحصيل 
بودند و به مدرس��ه مي رفتند. بع��د از جهاد به 
كميته انقالب اسالمي و سپس به سپاه رفتم. 
احمد در 15 س��الگي در س��پاه ثبت نام كرد و 
جزو نيروهاي ذخيره سپاه بود. از همان ابتداي 
پيروزي انقالب ما  غائل��ه ضدانقالب با عنوان 
خلق عرب را در خوزستان داشتيم. بعد هم كه 
بالفاصله جنگ شروع شد و ما در خطوط مقدم 
آن بوديم. احمدرضا چون سنش در آن دوران 
كم بود به عنوان بسيجي وارد شد. حدود هفت 
ماه ابتداي جنگ، همه اعضاي خانواده در آبادان 
بوديم. بعد از آن مادر را به همراه دو برادر كوچک 
و خواهرمان به بهبهان فرستاديم. مدتي هم به 
تهران آمدند. در اين مدت خانه ما محل استقرار 
نيروهاي رزمنده ش��ده بود. بعد از آزاد سازي 
خرمشهر خانواده دوباره به آبادان برگشت. دو 
سالي در آبادان بودند و در كارهاي پشتيباني 
جنگ مش��اركت مي كردن��د. در اي��ن مدت 
بس��ياري از رزمنده ها به مادرمان سر مي زدند 
و مراقب او بودند. االن هم كه 30 سال از جنگ 
گذشته باز به مادر سر مي زنند و جوياي حال 
و احوالش مي شوند. تا قبل از عمليات والفجر 8 
مادرم در آبادان بود. بعد كه قرار شد آنجا تخليه 

شود براي زندگي به تهران آمدند. 
اولين حضور برادر شهيدتان در جبهه 

كجا بود؟
احمدرضا مثل همه ما در جبهه آبادان بود. بعد 
كه اطالعات عمليات قرارگاه جنوب در آبادان 
راه افتاد، به آنجا رفت كه زير نظر شهيدحسن 
باقري بود. من هم در واحد تحقيقات سپاه بودم. 
احمدرضا در عمليات هاي مختلف مثل طريق 
القدس، فتح المبين، بيت المقدس و رمضان به 
عنوان نيروي اطالعات عمليات حضور داشت. 
حتي در عمليات برون م��رزي در عراق حضور 
پيدا مي كرد. بعد به قرارگاه سيدالشهدا)ع( در 
كردستان رفت چون سابقه عمليات برون مرزي 
داشت از س��وي آن قرارگاه به منطقه كركوک 
عراق رفت و دو تا سه ماه در آن منطقه حضور 
داشت. برادر ديگرمان حسين هم مدتي آنجا 
بود. احمد بعد از يک سال كه در منطقه غرب بود 
دوباره به منطقه جنوب آمد و به واحدضدزره 
رفت. در عمليات والفجر 8 ما س��ه برادر با هم 
در گردان ضد زره بوديم. البته سابقه حضور ما 
سه برادر به طور همزمان در جبهه زياد بود اما 
هر كدام در يک نقطه از كشور بوديم. گاهي هم 
من و هم ايشان در يک عمليات حضور داشتيم. 
اما تنها عملياتي كه هر سه برادر يک جا بوديم 
همان عمليات والفجر8 بود. عمليات كه تمام 
شد ما برگشتيم اما احمدرضا در گردان ضد زره 

ماند تا عمليات كربالي5 كه شهيد شد. 
خاطره اي هم از همرزم بودن با برادر 

داريد؟
در والفجر مقدماتي ب��ا هم جزو نيروهاي ضد 
كمين بوديم. در روند اجراي عمليات به كمين 
دشمن خورديم. جان همه ما كه حدود 60 تا 
70 نفر بوديم به خطر افتاد. احمدرضا با كمک 
يک نفر به نام حسن مسعوديان كه تكاور ارتش 
بود اما به صورت بس��يجي به جبهه آمده بود، 
جان ما را نجات دادند. فداكاري آن دو نفر باعث 

نجات ما شد. 
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88498481ارتباط با ما

س�ابقه حضور ما س�ه برادر به طور 
همزم�ان در جبهه زياد ب�ود اما هر 
كدام در يک نقطه از كش�ور بوديم. 
گاهي ه�م من و هم ايش�ان در يک 
عمليات حض�ور داش�تيم. اما تنها 
عملياتي كه هر س�ه ب�رادر يک جا 
بوديم همان عملي�ات والفجر8 بود

  احمد محمدتبريزي
خانم بهجت اف�راز در دوران دفاع مقدس و 
پس از آن با جديت دنب�ال امور آزادگان بود 
و از هيچ اقدامي براي آنها و خانواده هايشان 
فروگذار نمي كرد. او 18 سال مدير اداره اسرا 
و مفقودين هالل احمر بود و مرحوم ابوترابي 
لقب »ام االسرا« را به اين مرحومه داده بود. 
اين بانوي مجاهد 22 دي م�اه 1397 دعوت 
حق را لبي�ک گفت و چش�م از جه�ان فرو 
بس�ت. آزاده علي عليدوست كه در مهر ماه 
1359 در منطقه قصرش�يرين سرپل ذهاب 
اسير ش�د، مرداد ماه س�ال 1369 پس از 10 
سال اسارت به ميهن بازگشت. عليدوست در 
گفت وگو با »جوان« از روحيه خستگي ناپذير 
مرحوم�ه اف�راز و فعاليت ه�ا و اقدامات وي 
گف�ت ك�ه ماحصل�ش را پي�ش رو داري�د. 

اولين بار خان�م افراز را كج�ا ديديد و 
ايشان را چطور شناختيد؟

وقتي موضوع آزادي اسرا ش��روع شد، ما اولين 
گروهي بودي��م كه به كش��ور برمي گش��تيم. 
همانطوري كه ج��زو اولي��ن گروه هايي بوديم 
كه اسير  ش��ديم. روز دوم بازگشتمان به كشور 
در پادگان اهلل اكبر اس��الم آباد نشس��ته بوديم 
و با جمعي از بچه ها منتظر انج��ام كارها براي 
رفتن به تهران بوديم كه ديدي��م دو خانم وارد 
جمعمان ش��دند. س��الم دادند و گفتند دنبال 
همراهان مهندس تندگوي��ان مي گردند. يكي 
همسر ش��هيد تندگويان و ديگري خانم افراز 
بود. گفتم كه ش��هيد تندگويان را در اس��ارت 
نديده ام ولي يكي از همراهانشان به نام عباس 
روح نواز را مي شناسم. پيش آقاي روح نواز رفتند 
تا برايشان از مهندس تندگويان بگويد. اولين بار 
من ايشان را همان سال 1369 ديدم كه تا آنجا 
آمده بودند. در برنامه هاي مرب��وط به آزادگان 
شركت مي كردند و اين اواخر كه مريض شدند 
خيلي نمي توانستند در برنامه ها شركت كنند و 

چند روز پيش هم كه از دنيا رفتند. 
چطور شد كه ايشان در بحث آزادگان 
ورود كردند و اينقدر پيگير امورش�ان 

بودند؟ از زندگي ايشان اطالع داريد؟
خانم افراز متولد 1312 بود و گويا زمان تحصيل 
درس هايش را جهشي مي خواند. زماني كه در 
مقطع ششم ابتدايي تحصيل مي كرد معلم هم 
شده بود. بعد از مدتي از جهرم به شيراز مي آيد 
و از آنجا به تهران س��فر مي كن��د. هم خودش 
و هم همش��يره هايش با ش��هيد رجايي آش��نا 
مي شوند و در جريان مبارزات انقالبي با خانواده 
شهيد رجايي در ارتباط بودند. ايشان 31 سال 
در آموزش و پرورش خدم��ت مي كند و بعد از 
بازنشستگي در همان سال هاي نخستين جنگ 
يک س��تاد كمک رس��اني به جبهه در مجتمع 
خودش��ان راه مي اندازد. آن زمان هفته اي يک 
وانت به مجتمع مي رفت و كمک ها را به جبهه 
مي فرستاد. مرحومه سال 1360 كه بازنشسته 
مي شود يكي از همشهري هايشان كه در سفارت 
هندوس��تان كار مي ك��رد به ايش��ان مي گويد 
برنامه هاي سفارت خيلي به هم ريخته است و 
اگر مي شود به آنجا بيايد و كارها را سروسامان 
بدهد. خانم افراز يک سال در سفارت ايران در 
هند كار مي كند و دوباره ب��ه ايران برمي گردد. 
پس از بازگشت به دنبال كار يكي از بستگانش 
پيش مرحوم وحيد دس��تجردي مي رود و آنجا 
آقاي دس��تجردي به آقاي صدر – پس��ر امام 
موس��ي صدر- مي گويد كس��ي كه ب��راي امور 
اسرا و مفقودين دنبالش مي گرديد، خانم افراز 
اس��ت. خانم افراز از كار پيش��نهادي مي پرسد 

كه آقاي دس��تجردي توضي��ح مي دهد آقاي 
صدر دنبال ي��ک آدم پرجنب و ج��وش براي 
كار اسرا مي گردد و من ش��ما را معرفي كردم. 
خانم افراز ه��م مي گويد من نس��بت به جنگ 
احساس وظيفه مي كردم ولي نمي دانستم كجا 
بايد وظيفه ام را انجام دهم. وقتي اين پيشنهاد 
مي شود بدون كوچک ترين ترديدي اين كار را 
مي پذيرد. از همان زمان ايشان مسئوليت امور 
اسرا را بر عهده مي گيرد و 18 سال براي اسرا و 

خانواده هايشان كار مي كند. 
در اين مدت چه كارهايي انجام  دادند؟

فعاليت هايش��ان براي اس��را و خانواده هايشان 
خيلي خوب بود. خودشان تعريف مي كردند در 
سال هاي اول جنگ هيچ اسمي از اسرا در جامعه 
نبود و خانم افراز از اين موضوع ناراحت بودند. 
به رئيس س��ازمان تبليغات نامه مي نويسند و 
مي گويند چرا در مساجد و نمازجمعه ها نامي 
از اسرا برده نمي شود. همين نامه باعث مي شود 
تا امامان جمع��ه و امامان جماع��ت در دعاها 
و صحبت هايش��ان از اس��را ياد كنن��د. يک بار 
پيش آقاي قرائتي مي روند و از اسرا مي گويند. 
آقاي قرائت��ي مي گويد من بايد چ��ه كار كنم؟ 
ايش��ان مي گويند در برنامه قرآن��ي ات كه هر 
هفته از تلويزيون پخش مي شود اسرا را دعا كن. 
يک بار كنگره  ش��عر دفاع مقدس در اهواز برپا 
ش��ده بود و خانم افراز هم در اين كنگره دعوت 
بودند. تعريف مي كردند ش��اعران شعرهايشان 
را مي خواندن��د ول��ي هيچ اس��مي از اس��را در 
اشعارشان پيدا نمي ش��د... ناراحت مي شوند و 
پيش خودشان مي گويند انگار در اين كنگره هم 
اسمي از بچه هاي من نيست. ايشان چون ادبيات 
تدريس كرده بودند در روز دوم كه نوبت ش��ان 
مي شود پشت تريبون مي رود و مي گويد اينجا 
دو روز شعر خوانديد و حرف زديد ولي اسمي از 
اسرا نبرديد و خودشان اشعاري در وصف اسرا 
مي خوانند. خانم افراز چند تا از نامه هاي اس��را 
را كه همراهش��ان بود مي خوانند و جو آنجا را 
دگرگون مي كنند. وقتي مي خواستند برگردند 
برخي از ايش��ان عذرخواهي مي كنند. همين  
كارها باعث شد تا حاج آقا لقب »ام االسرا« را به 
ايشان بدهد. اولين كسي كه لفظ »آزاده« را براي 
اسرا به كار  برد خانم افراز بود. تعريف مي كردند 
در نامه ها لفظ اس��ير براي رزمندگان ايراني به 
دلم نمي نشست و دنبال كلمه جايگزين بودم كه 
به واژه »آزاده«  رسيدم. بعد به كميته ها اين نام را 

پيشنهاد مي دهند و آنها هم مي پذيرند. 

در بحث قانونگذاري براي آزادگان هم 
اقداماتي انجام دادند؟

بله، پس از بازگشت آزادگان بخشنامه اي براي 
آزادگان در حال تدوين بود و دنبال اين بودند كه 
براي آزادگان در ازاي اسارت سابقه كار مشخص 
كنند. در يكي از جلسات دبير جلسه گفت در نظر 
گرفته ايم هر سال اسارت را يک سال با سابقه كار 
محاس��به كنيم. آنجا خانم افراز دستش را باال 
مي برد و مي گويد يک س��ال سابقه براي كسي 
كه داخل خانه و در كشورش و كنار خانواده اش 
است و تعطيلي و مرخصي دارد مي رود و هيچ 
شكنجه و آزار و اذيتي هم نمي بيند خوب است 
ولي براي آزادگان كه 24 ساعت روز در دست 
دشمن اس��ير بودند و شكنجه  مي شدند و هيچ 
ارتباطي با خانواده هايشان نداش��تند، ناعادالنه 
است و بايد هر سال اسارت را دو سال سابقه كار 
محاسبه كنيد. جمع حاضر حرف شان را قبول 
مي كنند و قانون دو سال سابقه خدمت در ازاي 
يک سال اس��ارت در مجلس تصويب مي شود. 
بانويي پرتالش و دلس��وز بودند. وقتي كه از آن 
مركز بيرون آمدند باز هم پيگي��ر كار آزادگان 
بودند و مرحوم ابوترابي به ح��ق لقب خوبي را 

برايشان انتخاب كردند. 
لقب »ام االسرا« را مرحوم ابوترابي چه 

زماني به ايشان دادند؟
اگر اشتباه نكنم در سال 1374 برنامه اي براي 
دانشجويان و روحانيون آزاده در دانشگاه تهران 
برگزار شده بود. خانم افراز به اين برنامه دعوت 
ش��ده بود تا براي آزادگان صحبت كند. ايشان 
صحبت هاي تفصيلي در جم��ع آزادگان انجام 
دادن��د و زحماتي كه ب��راي دفتر امور اس��را و 
مفقودين انج��ام داده بودند را مط��رح كردند. 

همانجا وقتي صحبت هايشان تمام شد مرحوم 
ابوتراب��ي فرمودن��د حاج خانم »ام االس��را«ي 
آزادگان است. جمع حاضر هم به پاس زحمات 
ايشان شعار دادند و از زحماتشان تقدير كردند 
و از همان س��ال 1374 لقب ام االسرا رويشان 
ماند. بعدها با اينكه از هالل احمر بيرون آمدند 
ارتباطشان را با آزادگان و خانواده هايشان حفظ 
كردند و در مناس��بت هاي مرب��وط به آزادگان 
حضور پي��دا مي كردند. س��ال 1392 آزادگان 
اردوگاه موصل يک در قم گردهمايي داش��تند 
و از ايشان هم دعوت كرديم تا در برنامه حضور 
داشته باشند كه ايش��ان آمدند و برنامه خيلي 

خوبي داشتيم. 
به لحاظ خانوادگي سرشناس و معروف 

بودند؟
پدرشان از بازاريان متدين جهرم بود و ايشان بعد 
از فوت پدرشان به شيراز و بعد به تهران مي آيند. 

دو خواهرش��ان به نام رأف��ت و محبوبه قبل از 
انقالب با سازمان مجاهدين همكاري مي كردند 
و زماني كه سازمان تغيير ايدئولوژي مي دهد هر 
دو نفر همكاريشان را قطع مي كنند. همين هم 
باعث مي ش��ود كه منافقين هر دو خواهر را به 
شهادت برسانند. خانم افراز بچه نداشت و واقعاً 

براي آزادگان مادري مي كرد. 
ش�ما زمان�ي ك�ه در اس�ارت بودي�د 
مي دانس�تيد كس�ي در اي�ران پيگير 

كارها و نامه هايتان است؟
مي دانس��تيم كه هالل احمر نامه ها را مي برد و 
مي آورد ولي نمي دانستيم چنين آدمي اينگونه 
برايمان تالش مي كند. همان زماني هم كه براي 
اولين بار خانم افراز را ديدم، نشناختم تا اينكه 
در سال 1374 خودشان صحبت كردند و از آن 

موقع ايشان را شناختم. 
به نظر خودتان وجود خانم افراز چقدر 
در ارتباط اس�را ب�ا خانواده هايش�ان 

تأثيرگذار بود؟
يكسري كارها كه طبيعتاً در اختيار ايشان نبود. 
كارهايي مثل آمد و رفت صليب از عهده خانم 
افراز خارج بود ولي اين خان��م ارتباط خوبي با 
خانواده ها برقرار كرده بود. در رس��اندن نامه ها 
و گرفتن جواب نامه ها خيلي تالش مي كردند. 
يک ش��بكه فعالي براي اين كار درست كرده و 
پل ارتباطي ميان اسرا و خانواده هايشان بودند. 
وقتي خانواده ها به هالل احمر مراجعه مي كردند 
خيلي با حوصله مي نشس��تند و حرف هايشان 
را گوش مي كردند. وقتي كس��ي براي درددل 
مي آمد ايش��ان به خوبي حرف هايش را گوش 
و سعي مي كردند با آيه و روايت آرامشان كنند. 
وقتي نمي توانستند آرامشان كنند مي نشستند و 
با آنها گريه مي كردند. همين گريه باعث مي شد 
تا آن ش��خص آرام ش��ود. ارتباط خيلي خوبي 
با خانواده اسرا داش��تند و مونس و سنگ صبور 
خوبي برايشان بودند. اگر كسي مفقود مي شد 
ايش��ان براي پيدا كردن ردي از شخص خيلي 
تالش  و به جاهاي مختلف سركشي مي كردند. 
شب و روزش��ان را براي اين كار گذاشته بودند. 
مي گفتند پرونده ها را ش��ب به خانه مي بردم و 
رويشان كار مي كردم. سه شنبه ها خانواده اسرا 
به هالل احمر مي رفتند و ايشان مي گفتند شب 
سه شنبه ها از اينكه چطور با خانواده ها برخورد 

كنم و چه بگويم  خوابم نمي برد. 
اگر كسي مثل ايش�ان نبود ممكن بود 

وضعيت شما در اسارت سخت شود؟
براي خانواده ها خيلي س��خت مي ش��د. ما كه 
در اس��ارت مثل انگشت قطع ش��ده بوديم و از 
چيزي اطالع نداش��تيم ولي براي پدر و مادر و 
خانواده ها وجودشان نعمت بزرگي بود. همين 
كه تا مدتي اسمي از اسرا نبود و ايشان نام اسرا 
را زنده كرد و س��ر زبان ها انداخ��ت خيلي كار 
بزرگي بود. آق��اي واليتي كه ب��راي گفت و گو 
جهت مبادله و آزادي اس��را مي رفت حاج خانم 
پيش آقاي واليتي مي رفتن��د و دنبال كارهاي 
اسرا بودند.  بعد از آتش بس كه بحث گفت وگو 
مطرح  ش��د باز هم فعال بودند و مي خواستند 
كاري انجام دهند. چند بار به عراق دنبال پيكر 
شهيد تندگويان رفتند. چند بار با هيئت ايراني 
به جمع منافقين رفتند تا با اسرايي كه به جمع 
منافقين پيوسته بودند صحبت كنند. چندين 
نف��ر را برمي گردانن��د و منافقي��ن مي بينند با 
گفت وگو بچه ها برمي گردند ديگر نگذاشتند با 
كسي روبه رو شوند و بعد از آن با بي احترامي و 
ناسزا با ايشان صحبت كردند. 18 سال براي اسرا 
كار كردند و كاماًل پيگير كارهايشان بودند. خدا 

رحمت شان كند و اجر كارهايشان را بدهد. 

گفت وگوي »جوان« با آزاده حجت االسالم علي عليدوست درباره فعاليت هاي مرحومه بهجت افراز، »ام االسراي« آزادگان

بانو افراز عمرش را وقف آزادگان کرد 

خانم افراز به رئيس سازمان تبليغات 
نامه مي نويس�ند و مي گوين�د چرا در 
مس�اجد و نمازجمعه ها نامي از اس�را 
ب�رده نمي ش�ود. همي�ن نام�ه باعث 
مي ش�ود ت�ا امام�ان جمع�ه و امامان 
جماعت در دعاها و صحبت هايش�ان 
از اس�را ياد كنند. يک ب�ار پيش آقاي 
قرائتي مي روند و مي گويند در برنامه 
قرآني ات كه ه�ر هفت�ه از تلويزيون 
پخ�ش مي ش�ود اس�را را دع�ا ك�ن
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