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 گفتارشیپ

نهاد نوشتن کتابی پیرامون مقطعی از خاطرات خانم مرضیه حدیدچی )دّباغ(، از شیوقتی پ
گنجیدم و نگرانی داری همدان به بنده داده شد، در پوست خودم نمیاستانسوی امور زنان 

 عجیبی نیز همراه با مسّرت در من ایجاد شد. 

ی مقاومت است و سهم آن اضطراب، صحبتی با زنی بود که اسوهام برای افتخار همشادی
 حس بار سنگینی بود که بر دوشم نهاده شد؛ معرفی شیرزنی با قلم ناتوانم!

رباچف مورد به گو )ره(شان به شوروی و ابالغ پیام امام خمینییی سفر اأکید بر این بود که خاطرهت
 رد.یتوجه قرار گ

کوشش سه نفر از عزیزان به سه کتاب از خاطرات خانم مرضیه حدیدچی )دّباغ( و به
م ت با قلها کتابی استرین آنها متوجه شدم، کاملی آنی تحریر درآمده که با مطالعهرشته

از خاطرات  یی مهر به چاپ رسیده است؛ اما در آن به برخکه در نشر سوره« محسن کاظمی»
ته ام پرداخهای آشنایی با ایشان شنیدهای که از زبان خانم حدیدچی در سالجالب و شنیدنی

شان از ابتدا تا کنون هایم، پرداخت به زندگینشده است. این موضوع باعث شد که در طرح
 جانده شود.گن

نظران و خانم دّباغ، تصمیم گرفته شد برخالف گستردگی با مشورت دوستان، صاحب
بانوی همدانی نوشته و سپس به چگونگی ای از زندگی این بزرگکتاب مذکور، چکیده

ان شبه شوروی و ابالغ پیام تاریخی ی امام خمینی)ره(عنوان یکی از دو نمایندهانتخابشان به
 رداخته شود.به گورباچف پ



21  زنی از تبار الوند  
 

 
 

وگوها پیرامون شان شدم؛ گفتروز مهمان خانهقرار مصاحبه گذاشته شد و یک شبانه
راه و روش و  سفرشان انجام شد و چون مایل بودند در مورد استادهایشان که در انتخاب

 باره صورت گرفت.هایی هم در ایننکاتی آورده شود، صحبت هدفشان مؤّثر بودند

ی ایشان را بنویسم؛ اما هرکجا نامهای از زندگیی مخاطبان خالصهقرار بود برای آشنای
کل ها مشنابی بود که گذشتن و نپرداختن به آن یهاگذاشتم، پر از حادثه و اتفاقدست می

 آمد!می

ی بیش از پنجاه مقاله، مطلب و با مصاحبه و پژوهش و مطالعه در این کتاب سعی شد
ها پرداخته شود که در ای به آنگونهاز هر تغییر در اصل خاطره، بهدور خبر در مورد ایشان و به

و  هها برقرار کردعین سادگی و کوتاهی، مخاطب در زمان محدود خود ارتباط مفیدی با نوشته
 انجام نشود. موازی سه کتاب پیشین یکار

د که شدنشان نکاتی را متذّکر یبعد از اتمام کار، متن کتاب در حضورشان خوانده شد و ا
 انجام گرفت. ییها بازنویسی نهابراساس آن

دانم از سرکار خانم مرضیه حدیدچی )دّباغ( که با وجود کسالت، صبر در پایان شایسته می
کل ارشاد  یکاری نمودند و معاونت امور بانوان استان همدان، ادارهو حوصله پیشه کرده و هم

همسر عزیزم تشکر و قدردانی نمایم؛ باشد که  چنین از دوستان  واسالمی استان همدان و هم
 مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد.

 

 التماس دعا
 مونا اسکندری

 0931دی  42



 

 

 

 

 گفتار دومپیش

گذرد. راوی کتاب دیگر در بین می« کتاب زنی از تبار الوند»هشت سال از مصاحبه و نگارش 
ر شداری همدان و بنیاد حفظ و نهمت استانچاپ دیگر کتاب که بهما نیست تا در رونمایی 

 ، شرکت کند.آثار دفاع مقدس انجام شده است

داری در ب به آن ملحق کنیم که برای امانتکتابر آن شدیم تا توضیحاتی برای کامل شدن 
 اشاره خواهیم کرد. هابه آن در پانوشتاغ، مرحومه دبّ  توسط یید شدهتأ کتاب  

نشاااینی بااا در پاایااان از خاداوناد برای این باانوی مباارز و وارساااتاه وفران الهی و هم
 کنم.و مرادش امام خمینی)ره( را طلب می اکرمنبیدخت

  

 مونا اسکندری
 0931 آبان 41

 

 



 



 

 

 

 ی زرهاتقدیم هب خانم افطمه

 ی زانن مبارز اریان زمین  هب تأّسی از او گام ربدادنتشهک همه
 

ا ربوده و صفات اند و زنان ایران، گوی سبقت رهمواره نماد ایثار و عطوفت بوده زنان
از  اند؛ی خود گنجاندهمقاومت و ایمان را نیز در کارنامه دامنی، عفّت،پاک

 توان مرضیه حدیدچی )دبّاغ( دانست.های این کارنامه را میترین ستارهدرخشنده
ما، زن »چنین فرمودند:  ی ایشانه العالی( دربارهانقالب)مدظلّاو که رهبر معظم هم

دهی سپاه در فرمان بردم آن زمان که ایشانت میخواهیم. من لذمثل خواهر دبّاغ می
 «کرد!دهی میغرّید و مردها را سازمانهمدان بودند، مانند شیر می

ی زنان و مردانی دانست که این روزها و در عصر نمای همهتوان الگوی تماماو را می
 دهند.اند و ندای آزادی سر میپا خواستهبیداری کشورهای اسالمی به

 شک پیروزی در انتظارشان است! ها باشد، بیها دبّاغمیان آن اگر در



 

 



 

 

 
 

 دفتری از خاطرات
 

ای هشود، وقتی نشانی خانت پرمعنا مییقدر این واژه براکوچه ایثار است؛ چهنام 
ا رمقش رهای بیگفتند ریهجاست. میدر آن کوچه را بدهند که او ساکن آن

 خاطر هوای پاک روستا بهی تهران نیست و یارای نفس کشیدن در هوای آلوده
 هر هشتگرد.ش نزدیکی در «خور» نامی بهروستای ؛جا آمدهبه آن

به دیوار اتاق، قاب عکس بزرگی با تصویر امام آویزان بود؛ درست در 
 «.سیّداحمد خمینی»و مرحوم « سیّدمصطفی»ی دیدش، و عکس شهید دایره

ی قدّش بود که همگنیمهای قدوروی میز کوچکی کنار دیوار، عکس نتیجه
چیده شده بود، و ای هایی باطراوت روی میز مقابل پنجرهخندیدند. گلدانمی

ها با پالستیک پوشیده شده بود تا از هدر رفتن انرژی گرمایی خانه پنجره یهمه
بکاهد. تختی در اتاق مقابل تلویزیون بود و کنار تخت، میز کوچکی که روی 

ی تلفن و دو گوش یهایش قرار داشت و بطری آبی و دفترچهی قرصآن جعبه
 همراه و تلفن خانه.
ش را قطع هایگاه سرفه صحبتکشید. گهبار باید دراز مییکهر چند دقیقه 

 وگو ضبط شد.الی گفتیادگار، البهکرد که بهمی
همدانی، پخت خودش را خوردیم؛ مانند غذای کدبانوهای ناهار دست

وپز شناختمش برایم تصور پخته بود. اگر نمیمزحسابی جاافتاده و خوش
 آمد. کمی سخت میخانم دبّاغ، با آن پیشنیه حاجیه

شود عمر را نمیها حرف زدیم، خندیدیم و گریه کردیم. یکبا هم ساعت
د همیشه ها بایدر چندین ساعت مصاحبه یا در یک کتاب گنجاند؛ گاهی ناگفته

 .ناگفته بمانند
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 گوش و پر از سؤالکودکی بازی

زاده عبدالله همدان به دنیا ی امامش. هستم و در محله3131من متولد خرداد سال 
ام و بعد از من، سه دختر و دو پسر دیگر پا به دنیا ام. دومین دختر خانوادهآمده

 اند. گذاشته
آشنا بود و این سرشناسی در همدان نام« پاشا حدیدچییعل»پدرم مرحوم 

اد اخالق بود و معتبر برای مردم ی فضل، عرفان و درک باالی او بود؛ استواسطهبه
ی کردند. مغازهخاطر مسائل و مشکالتشان به او رجوع میشهری که به

هرنحوی داشت و در زمانی که یافتن کتاب و کاغذ سخت بود، به 1فروشیکتاب
 داد.کرد و بعد از مطالعه در اختیار دیگران قرار میهای باارزش را پیدا میکتاب

عصر خود برجسته بود. در در میان زنان هم« مه احمدیفاط»مادرم مرحومه 
ها داده ی یادگیری به آنها قادر به خواندن و نوشتن نبودند و اجازهزمانی که زن

د و اهل مطالعه بود. سوادش را از خوانشد، سواد قرآنی داشت، روزنامه مینمی
ها را در منزل انمهای روخوانی قرآن خمادربزرگم یاد گرفته بود که مثل او، کالس

 کرد.اداره می

                                                           
ی ی صحافخانه بازار همدان و در مجاورت مغازهشهر واقع در راستهنام ایرانبه یافروشی. کتاب1

 فروشی آقای خوانساری.کتاب
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ه البالغاز نهجدانست یاد بدهد؛ میچه را که فرزندانش آنکرد به میپدرم سعی 
گرفته تا احکام روزه و نماز. اما من با وجود سن کم، همیشه پر از سؤال بودم و ایشان 

 گذاشت!پاسخ میداد و بعضی را بیبا صبر و حوصله، جوابشان را می
ها از دختران کردم که انجام آنیکودکی سر نترسی داشتم. کارهایی ماز همان 

فلزی داشتم؛  رسید. یک قوطینظر میتر از من بعید بهوسال و حتی بزرگسنهم
ز منزل کرد و اشد که مادر بین ما کارهای خانه را تقسیم میتر وقتی درش باز میبیش

چیدم؛ کردم و روی پاهایم میوقت محتویات قوطی را خالی میشد. آنخارج می
 از عقرب گرفته تا مار، از مارمولک تا رتیل!

ها بردم! هیچ عروسکی برایم آنها لذت مین موجودات و بازی با آنیاز دیدن ا
ل بخشید. خواهرانم مثمن نمی شد و شیرینی و هیجان در دست گرفتنشان را بهنمی

دم؛ کراین ترسشان کمال استفاده را میترسیدند. من هم از می بقیه از این جانورها
شدند تا کارهایی را که به من محّول شده بود، انجام بدهند یا سهم یها مجبور مآن

 تر کنند! ام را بیشخوراکی
شدم؛ اما باز مالی میرساندند و گوشها سرانجام خبر کارهایم را به مادرم میآن

 روز از نو و روزی از نو!
یاد دارم؛ سربازهای خارجی ام اشغال شهر توسط مّتفقان را بهکودکیاز خاطرات 

ا هکوچهها و پسی کوچهدادند، توی همهها ویراژ میهایشان توی خیابانکه با جیپ
 کشیدند و تمام امور را زیر نظر داشتند.سرک می

با  ماندم وکردند؛ تنها من میها فرار میآمدند، همه از آنوقتی توی کوچه می
 پاییدم.ها را میام آنکنجکاوی کودکانه

ها بیسکوئیت و شکالت گرفتم؛ اصرار خواهر بزرگم از خارجیچندباری به
رسید. بعد هرچه را که از سربازهای ها میدست بچهتر بههایی که کمخوراکی
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ایدم ای از این کار عکردم و شادی کودکانهها تقسیم میخارجی گرفته بودم بین بچه
 شد.می

هایش را توی هم کرد و گفت: سرانجام وقتی مادر شکایتم را به پدرم برد، او اخم
خواهند شما را ها دشمن خدا و اسالم هستند؛ میکردی، آننباید این کار را می»

 «ادی!ده هم نباید میخوردی. به بقیها گرفتی، میآن چه که ازگول بزنند.  نباید از آن
هایم خیره شد و با مهربانی گفت: خودش نشاند، به چشم رویبعد من را روبه

، معاویه به ها َمَثل معاویه است دخترم! در زمان امامت حضرت علیَمَثل آن»
ها به آن حیوان فرستاد؛ وقتی بچهای میبزغالهدوستداران و شیعیان علیی خانه

را دزدیده، تا تخم ها آنگفت علیدزدید و میها را میگرفتند، شبانه آنانس می
 «ها بکارد!شان را توی دل بچهیی اکینه

بغض راه گلویم را بست. سعی کردم گریه نکنم؛ اما دست خودم نبود و اشک  
از دست پس االن امام علی»هایم سرازیر شد. با صدای لرزانی گفتم: از چشم

 «من ناراحت هستند؟
 از خدا عذرخواهی کنی! اگرباید توبه کنی دخترم! باید »ت گفت: پدرم با جدیّ 

 «بخشند.تو را میاشتباهت را تکرار نکنی، خدا و امام علی
ها در دهانم ها و بیسکوئیتدلم پر از درد شده بود و طعم شیرین آن شکالت

 «کنم.خداجان، دیگر از این کارها نمی»تلخ! با خودم گفتم: 
  خواندن یادماّل نام آجیخانه فرستادند تا از زنی بهبعد از مدتی مرا به مکتب

ها کاغذ سفیدی گذاشت و به من ماّل جلوی چندتا از بچهبگیرم. یک روز آجی
و پدرت سپرده تا به ت»ی مات و متعجب من را دید، گفت: کاغذی نداد؛ وقتی قیافه

 «فقط خواندن یاد بدهم! فقط خواندن!
زدند. ُپر شدم از یادگیری نوشتن را ندارم، آتش به دلم  یوقتی فهمیدم اجازه
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شما گفتید »سؤال. با چشم اشکی آمدم خانه، رو به پدر و مادرم کردم و گفتم: 
 «ماّل به من نوشتن یاد ندهد؟!آجی

بله، من از او خواستم. »هایم را پاک کرد و جواب داد: پدر با مهربانی اشک
سند یا یای به اشتباه بنوصالح نیست دخترها نوشتن یاد بگیرند. ممکن است نامه

 «ای را بدهند که برایشان دردسر درست بشود!جواب نامه
هایی که برای شد پدرم با آن همه کتابی که خوانده و با آن همه جوابباورم نمی

های من دارد، دوست نداشته باشد نوشتن یاد بگیرم. حل کردن این موضوع سؤال
 فایده بود. برایم خیلی سخت بود. هرچه اصرار کردم، بی

های پدرم باطلهکار شدم. پنهانی، از کاغذبهصمیمم را گرفتم. خودم دستت
ترها مان رفتم که از تاریکی محضش، بزرگبرداشتم و با قلم و کتابی به زیرزمین خانه

ای هجا را نداشتند. شمعی روشن کرده و سعی کردم مثل نوشتهجرأت رفتن به آن
ذها شک نکنند، نوشتم؛ بعد بلند شدم، کاغای که به غیبتم کتاب بنویسم. به اندازه

کم نوشتن حروف و قلم در دست گرفتن را آتش زدم و خاکسترش را خاک کردم! کم
 را یاد گرفتم.

ه را هم خانرفتن به مکتب یام باعث شد اجازهگوشی و کنجکاوییشیطنت، باز
زشت و بد جا قّوت گرفت که برخالف عرف آن زمان که از من بگیرند. ماجرا از آن

دانستند دختر جوان یا زنی بدون مردش سوار درشکه بشود، با مقداری از پول می
 ای کرایه کردم که من را تا مدرسه برساند. ام درشکهتوجیبی

ی راه دید ام را هم سوار کردم. ناگهان پدر دوستم ما را در میانهکالسیدر راه، هم
ه چی گفتم تا ببه درشکه با همان ُقّدیایین کشید؛ اما من و دخترش را از درشکه پ

خانه، پدر دوستم را دیدم که زودتر از من رسیده و راهش ادامه بدهد. جلوی مکتب
 ماّل مشغول صحبت بود.با آجی
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دستور او یک ماّل من را که دید، اخمی کرد و ما را به داخل فرستاد. بعد بهآجی
 ال نزن و کی بزن!پای من و یک پای دوستم را به فلک بستند و حا

اّل مهایی که به کف پایم خورده بود، آرام نگرفته بود که آجیهنوز آتش چوب
 «خانه؛ با او کار دارم!باید فردا پدرت بیاید مکتب»دستور داد: 

ُگر گرفته بود؛ عصبانی بود و خون خانه برگشت، صورتش پدرم که از مکتب
دادم. پدر با غیض نگاهی کرد و  خورد. با ترس آب دهانم را قورتخونش را می

 «دهم!روی، خودم َدرَست میاز فردا دیگر مکتب نمی»گفت: 
ا را ی دخترهدختر شما روی بقیه»ماّل به پدرم گفته بود: بعدها شنیدم که آجی

 «کند؛ بهتر است خانه بماند.هم باز می
 د بود و فکرچه را که بلخت تا آنیپدرم ساعتی را در روز معّین کرد و برنامه ر

خواست مکتب نرفتنم را جبران کند و کرد به آن نیاز دارم، به من یاد بدهد. او میمی
گرفتند به من آموزش سالم در بیرون از خانه یاد میوسنهای همچه را که بچهآن

 بدهد.
ن چناشد؛ اما همتر میام کمهای کودکانهشدم و شیطنتدیگر داشتم بزرگ می

اوت وسالم متفپیروی از سنم بهیهامام وجودم را پر کرده بود و سؤالشوق دانستن ت
 شده بود.  
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 حرف و حدیث ازدواج

 1سالگی که رسیدم، حرف و حدیث ازدواج و خواستگار توی خانه پیچید.به پانزده
ای فرستاده تا تو را از پدرت نام حسن دّباغ، واسطهیکی به»مادرم گفت: 
 4«خواستگاری کند.

اسمش حسن است و پدرش از دوستان من. کار دّباغی برایشان »پدرم گفته بود: 
آقا هم االن در تهران شاگرد دیگر منفعتی نداشت، کوچ کردند تهران. این حسن

شناسم؛ خور و باایمان و اهل مطالعه است. او را از بّچگی میای است؛ حاللمغازه
ی خرید. حسابش با بقیهو کتاب می التحریر و کاغذی من و لوازمآمد مغازهمی

                                                           
م خانها نشسته و منتظر چای عروسآمده بود. مادرم با مهمانترم محبوبه، خواستگار برای خواهر بزرگ. »1

کرد. از فرصت استفاده کردم و سینی چای را در پا میپا و آنکشید و اینبودند؛ اما خواهرم خجالت می
ومبهوت من را نگاه کرد. بعِد من، محبوبه هم آمد. زدنی گرفتم و بردم اتاق مهمان. مادرم مات برهمچشم 

رها سرتاپایمان را نگاه کردند و به مادرم گفتند که دختر دومتان را پسندیدیم. مادرم منتظر بود تا خواستگا
 )راوی(« ها بروند تا حسابم را برسد.مهمان

م اقول معروف دل به دریا زده و خود را در جریان امور زندگیمن آمادگی زیادی برای ازدواج نداشتم؛ اما به. »4
ای زیادی را برای خواستگاری رفتم؛ اما قسمت بود که با کسی ازدواج کنم که خودساخته به خدا سپرده و جاه

کردم که خوِد من هم باید رفتند، من شرط میو مورد نظر خدا باشد. هرکجا که خانواده برای خواستگاری می
ه اب کنم کنم. صرف دیدن ظاهر نبود. فقط قصد داشتم دختری را به همسری انتخیدختر مورد نظر را بب

، 3131، زمستان 13 یندا، سال هجدهم، شماره یحسن دّباغ، فصلنامه« »ای معصومانه داشته باشد.چهره
 .«31ص



  12 زنی از تبار الوند
 

آمد مغازه برد و پدرش آخر ماه میکردم. نسیه میها جدا بود که با او معامله میبچه
 «کردیم.وکتاب میو حساب
اما رضایت پدرم باعث  1،که با خواستگارم پانزده سال اختالف سّنی داشتمبا این

 ی عقد بنشینم.شد سر سفره
جدا نشستیم؛ او در اتاق آقایان و من در اتاق دیگر. مادرم داده آن روز من و داماد 

م اط پایین لباسیداری برایم بدوزد. خبود تا خیاطی، لباس سفید توری و چین
ی نسبت آن زمان، لباس زیبایی مشکی دوخته و سعی کرده بود بهی از پارچهیاانگوره

 اورد.یاز کار درب
من وکیل تو هستم، قبول داری؟ راضی : »عاقد را هم ندیدم؛ عمویم آمد و گفت

 «آقای دّباغ دربیایی؟هستی به عقد حسن
 «بله!:»من هم گفتم 

الله مجید بود، یک جفت آینه و ام یک جلد کالمبعد عاقد عقدمان کرد. مهریه
 ریالی نقره و پنج مثقال طال!یک یشمعدان و سی عدد سکه

، بعدازظهری آمدند و مراسم یک های درجهفامیل مان بسیار ساده بود؛عروسی
 خواهرشوهرم. یکه تمام شد، با داماد رفتم خانه

آقا دلم را مان نگذشته بود که پختگی و مهربانی حسنچند روزی از عروسی
 ربود. با خاطری آسوده از شوهرم، همراه او راهی تهران شدم. 

 

  

                                                           
 .3131. حسن دّباغ متولد دی 1
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 های مبارزهاولین قدم

پای منبر وّعاظ  1تفاوت نبود؛سیاست هم بی شوهرم اهل کار بود، اما نسبت به
 4کرد.جا میها را در بازار جابههگاه اعالمینشست و گهمی

او  یواسطهکرد و من بهها را برایم تعریف میفاقی اتآمد، همهوقتی به خانه می
شدم. به او اصرار کردم تا من را در با مسائل سیاسی و آخرین اخبار روز آشنا می

ها با او همراه شدم. هاعالمی تش شریک کند. باألخره موافقت کرد و در پخشمبارزا
طور نامحسوس، ه و بهها را بدون جلب توجبردم و آنها را به حمام زنانه میهاعالمی

 م.گذاشتها میدادم، یا وقت خرید توی زنبیل خانمها جا میی زنتوی کیف و بقچه

                                                           
از امام  پیرویی اسالمی شده بود و در مخالفت کاپیتوالسیون بههای مؤتلفهحسن دّباغ عضو جمعیت. حاج1

 تر کرد.ا بیشخمینی)ره( فعالیت خود ر
ها را به او اعالمیه چاپ کردم. با یک چاپخانه آشنا شده بودم، اعالمیه 33333شکر خدا چیزی حدود . »4

ها را چاپ کردیم حرف بزنیم. اعالمیهجا بود، جرأت نمیرفتیم، اگر کسی آنجا میدادم. وقتی به آنمی
ها اند، اعالمیهجا که آجرها را چیدهیک حمام است، آن گفت در بازار زرگرهاداد؛ مثاًل میکرد و نشانی میمی
فهمید درون آن چیست. یادم کس نمیانداز باشد؛ هیچجاست. ما هم یک کیسه همراه داشتیم که غلطآن

ی اسبق همدان( به حجره یالله موسوی همدانی امام جمعههست مرحوم شیخ هادی )پدرخانم مرحوم آیت
ی الله داده است که چاپ کنید. الحمدلله حجرهآقا روحیک ورقه هم داد و گفت حاجما آمد، صد تومان داد، 
خواست، آمد، برنج و روغن از ما نمیهای امام شده بود. هرمشتری که میها و رسالهمن محل پخش اعالمیه

 .«31، ص3131، زمستان 13 یندا، سال هجدهم، شماره یحسن دّباغ، فصلنامه»« خواست.اعالمیه می
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 نفس روحانی استاد

 
بیت بود و نه از مسلمانان صدر اسالم. از اصحاب و سلمان ایرانی بود؛ نه از اهل
 مهاجران درجه یک هم نبود. 

ی این فرمود، او از من است. و همه اما سلمان، سلمانی شد که رسول خدا
بود. من هم زنی بودم  کرامت و بزرگی، از قرابت و تلّمذش از محضر پیامبر اسالم

 شدم.« مرضیه دّباغ»ادانم که با نفس است
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 شاگردی در محضر استاد

 

رای تحصیل ب یچرا ادامه»کردم: پیچ میآمد، شوهرم را سؤالوقتی فرصتی پیش می
شان را خودشان انتخاب کنند؟ چرا دخترها مقدور نیست؟ چرا نباید همسر آینده

 «نفع آقایان است؟ و...ی قوانین بههمه
به  آقاشان هم کمی سخت بود. یک روز حسنیم برای ایهاسؤالگویی به پاسخ

آقا کمال نماز مسجدمان حاجخواهی بروی زیر نظر پیشمی»خانه آمد و گفت:  
نظرم از پایه باید شروع کنی تا خودت به مرتضوی، درس حوزوی بخوانی؟ به

 «هایت برسی.جواب
. با خداخواسته قبول کردمآتش شور و اشتیاق به دانستن در دلم شعله کشید؛ از

ردم کقد و کارهای خانه و خرید، به تحصیل پرداختم. سعی وجود سه دختر قدونیم
 از وظایفم کم نگذارم؛ گرچه بسیار سخت بود!

وآمد برایم دشوار شد؛ آن هم با ی دیگری منتقل شد، رفتمنزلمان که به محّله
 «اج شیخ علی خوانساریح»شاگردی  های کوچکی که داشتم. بنابراین بهبچه

 مان درآمدم و درس و بحث را دنبال کردم.نماز مسجد نزدیک خانهپیش
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خرداد، نام  31و با قیام « بروجردی»الله از رحلت آیت پس 3113در سال 
 دانداخت. دوست داشتم بدانم این سیّ در میان مردم گل « الله خمینیروح»الله آیت

 .کندها را محکوم میانتقاد کرده و کارهای آن محابا به رژیم پهلویکیست که بی
به گلوله بستن مردم در تظاهرات و شهادت روحانیان در مسجد فیضّیه و 

کرد که در جامعه هایی میستم هتر متوجداد، من را بیشکه هر روز رخ می ییهااتفاق
 وجود داشت.
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 آن خواب عجیب!

 

شد، به خواب رفتم. هایی که به مردم روا میشبی با فکر و خیال و ناراحتی از ظلم
د. حس کردم آن سّید ینالیمنزلمان دیدم که از درِد شانه م یدر خواب سّیدی را تو

 کرد؟!یی هدایتی است برای من؛ ولی چرا از درد شانه ناله منورانی، وسیله
ر کنم تآن خواب، تأثیر بسیار زیادی بر من گذاشت. فکر کردم باید ایمانم را قوی

ر به ته بیشو توج تر؛ برای همین سعی کردم با ادعیه، نمازو خود را به خدا نزدیک
 قرآن و معانی آن روحم را پرورش بدهم.

دا کردم؛ آن هم در یی آن سّیدی را که در خواب دیده بودم، پخیلی زود چهره
 بود؛ اشبرای اعتراض به دستگیری هایی که در دست مردم و در تظاهراتعکس

 الله موسوی خمینی!الله روحآیت
 کشیدند، از چه بود.هایی که از درد میدانستم ناراحتی آقا و ناله

 آباد آزاد شده وبعد از اعتراض مردم به دستگیری امام، ایشان از پادگان عشرت
خاطر شغلش وقت محدودی در اصرار، همسرم را که بهمت کردند. بهیبه قم عز

م یهاالی سؤگوی همهضی کردم تا به دیدن کسی بروم که او را پاسخاختیار داشت، را
 دانستم. می
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به قم که رسیدیم، وقت مالقات عمومی تمام شده بود. با شنیدن این خبر، تمام 
 اشکاهی کشیدم و گریه امانم نداد. همهو شوقم به حسرت تبدیل شد. آه جان ذوق
 «؟!یدیدی توفیق دیدار نداشت»گفتم: می

نشد آقا را ببینیم؛ پس تا وقت داریم »همسرم نگاهی به من انداخت و گفت: 
 «بی را از دست ندهیم.زیارت بی

با خانم نجوا کردم:  1افتاد. از زیر پوشیه، نگاهم به گنبد حرم حضرت معصومه
شد جان، نمیجان، دیدی نشد آقا را ببینم! چرا توفیق از من گرفته شد؟ خانمخانم»

 «کردی؟ین مالقات را فراهم میی ازمینه
افتاد با چه ها و کمی دعا و نماز، دلم سبک شد؛ اما تا یادم میبا همین حرف

همسرم چند ساعت از کارش را زد و آمدیم قم و به مقصود نرسیدیم،  ایسختی
 افتاد.دوباره آتش به جانم می

 «تهران، آقا تهران!»زد: رفتیم. مردی داد میبعد از زیارت، پشت مسجد امام حسن
ه دلم ی پنجره چسباندم و بر مصیبتی که ببوس شدیم. سرم را به شیشهسوار مینی

ام را متوّقف ام داده و گریهداریآقا سعی کرد دلریختم. حسنوارد شده بود، اشک 
شوند و کنی، به ما مشکوک میطور که گریه میزن، این»کند؛ سرانجام گفت: 

 «د.شودردسر درست می
وقرار نداشتم. نزدیک ساعت دو بود که راننده توی آینه ها آرامدیدهاما من مثل داغ

 اند. اگر کسی دوستآقای خمینی به مجلس شهدا در مسجد رفته»نگاه کرد و گفت: 

                                                           
؛ اما دیدندزدیم. پدرم فضای حاکم را سالم و مناسب نمیتا پیروزی انقالب مادرم و ما دخترها پوشیه می. »1

بعد از انقالب، مادر و پدر اجازه دادند تا دیگر پوشیه نزنیم. البته مادر بنابر فعالیتشان در خارج و یا 
حکیمه دّباغ؛ دختر پنجم مرحومه مرضیه ) «دند.گزیهای نظامی، پوشش مناسب با آن شرایط را برمیفعالیت

 حدیدچی(
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 «کنیم!دارد، پیاده شود؛ ما کمی صبر می
س بومینی حالی ازبا شنیدن این حرف انگار تمام دنیا را به من دادند. با خوش

طرف مسجد رفتیم. دیدار صورت گرفت؛ آن هم از راه دور و در خیل پیاده شدیم و به
 جا آمده بودند.به آنمشتاقانه برای زیارت امام خمینی جمعیتی که 



 

 

 

 

 آغاز سرگشتگی!

 
و فقط  کردمدیدن امام سرگشته شدم. در راه بازگشت، از پنجره به بیرون نگاه میبا 

 ریختم.اشک می
آمد؟ چه کاری از دستم برمیخواست کاری برای آقا بکنم، اما چهدلم می

 توانستم بکنم؟ می
جا که در رفت؛ تا آنروز حالم رو به وخامت وقرار نداشتم و روزبهدیگر آرام

را  خانه و زندگی ال نزارم به همسرم التماس کردم کهستری شدم. در حبیمارستان ب
 بفروشد و به قم عزیمت کنیم تا شاید بتوانم کلفتی آقا را بکنم!

برکت و به 1«سّید محمدباقر همدانی»الله چهل روز در اغما بودم تا با نفس آیت
 رفت.ام رو به بهبودی حدیث کسائی که باالی بسترم خواندند، بیماری

 

                                                           
الله بروجردی، عالمه ش( شاگرد اساتید و آیات عظامی چون آیت1111 -1132استاد موسوی همدانی ). 1

د و بو محمدعلی اراکی، شیخ سّیدمحمد محقق داماد، گلپایگانی سّید محمدرضا، امام خمینیطباطبایی، 
آثار فرهنگی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت که بخشی از آن چاپ و منتشر شده و بخشی مخطوط باقی 

 است.مانده 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C
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 «سیّد محمدرضا سعیدی»اهلل استفاده از محضر شهید آیت

 

 ی مبارزهجلب رضایت همسر برای ادامه
نشسته بود. من هم بودم.  1یالله سعیدروی آیتبهدّباغ رو یآقاهمسرم حسن
 اند نزد او برویم.دانست که چرا آقا خواستههمسرم هنوز نمی
 دیده و سر کالسش حاضر نشده بودم.شد که آقای سعیدی را نیچند روزی م

کی همراه یالله سعیدی، بهنمایی آیتماجرا از وقتی شروع شد که با دستور و راه
م تا یهای سازمانی پایگاه نیروی هوایی )شهید سّتاری امروز( رفتاز برادرها به خانه

را پخش کنیم. آن زمان مثل حاال برای ورود سخت  های امام خمینیاعالمیه
ی پرسنل نیروی هوایی هستیم. ها یا خانوادهکردند از مهمانگرفتند. گمان مینمی

 ، به داخل پایگاهما هم با یک دسته اعالمیه که توی کیفمان جاسازی کرده بودیم
 م!یهای نظامیان گذاشتکِن ماشینپاکها و زیر برفرا الی در خانه هام و آنیرفت

                                                           
ش. در مشهد و 3131بهشت ، متولد دوم اردییخراسان یدید محمدرضا سعیت الله حاج سی. شهید آ1

ت، مادرش را از دست داد و تحت ی، اصالتًا اهل همدان بود. در دوران طفولیدیداحمد سعیالله ستیفرزند آ
که تحمل کرد، مدارج  یکه داشت و زحمات فراوان یخاطر استعداد سرشارل شد. بهینظر پدر مشغول تحص

ی قم شد و در آن شهر در محضر علمیه یمود. پس از ازدواج، عازم حوزهیرا با سرعت پ یو مراحل علم
ر یگیپ یهافرسا و تالش)ره( حاضر شد و سرانجام با زحمات طاقتینیو امام خم یبروجرد یالله العظمتیآ

 بسیاری است. هاید. وی مؤلف کتابیاستنباط و اجتهاد رس یبه مرحله
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ی جانم را فرا گرفته کرده بود و لرز همههایم از سوز سرمای زمستان یخ دست
آقا جلوی در اتاق ایستاده بود. دم، ساعت نه شب بود. حسنیبود. وقتی به خانه رس

 هایش راوعلیک اخمحس کردم وقتی من را دید، نفس راحتی کشید. بعد از سالم
خیلی دیر آمدید. اصاًل دیگر راضی نیستم به کالس آقای »توی هم کرد و گفت: 

 «یدی بروید.سع
الله سعیدی را معّرفی کرده بود؛ گفته بود از شاگردان امام  آقا آیتخود حسن

و  نهاد داده بود برومشیی امام هستم، پدانست من شیفتههستند، و چون می ینیخم
ن، سرم را کج کردم و گفتم: یی درسم را ادامه بدهم. اما با وجود اشان بقیهیزیر نظر ا

 «دارم، چشم!د قدم از قدم برنمیشما راضی نباشی»
اما دل توی دلم نبود. دوست  ۳رسیدم،ها میمشغول کارهای خانه بودم و به بچه

اما به  شد، بروم؛یمداشتم به کالس درس لمعه و اخالق که زیر نظر آقاسّید اداره 

                                                           
 ای یکسالگی در خانه، هفتهدادند. مثاًل ما از سن هفت، هشتها خیلی اهمیت میمادر به تربیت بچه. »1

 عنوان مربی ما بودند.روز را حتمًا با ایشان یک جلسه کوچکی تحت عنوان کالس قرآن داشتیم که مادر به
کردند در آغاز بلوغ چنین مسائلی که فکر میموضوعات کالس، شامل احکام، قرآن، برخی دعاها بود و هم

آید ایشان طرز وضو گرفتن، غسل کردن و.. را از همان آغاز آید و باید بلد باشیم. حتی یادم میبه کار ما می
 دادند.به ما آموزش می

 رار استیک از ما قدانستیم که در هر روز هفته کدامها تقسیم کار داشتند؛ مثاًل ما می... مادر برای بچه
 ی غذا به های صبحانه، ناهار و شام را بشوییم؛ نظافت خانه را داشته باشیم یا در تهیهظرف

 ی ما یک روز از صبح تا شب دقیقًا معلوم بود که امروز صبح، مادر کمک کنیم؛ یعنی در خانه
که مادر به خانه  هاییکاره هستند. حتی بعضی از ما اعالمیهرضوانه، ریحانه، راضیه و.... هرکدام چه

داشتند،  جلساتی کهکردیم و یا از کارهایی که در بیرون برای نویس، و با کارُبن کپی میآوردند، حتما پاکمی
 ی یهنشر راضیه دّباغ )دختر بزرگ خانم دّباغ(؛« »کردیم.کمک می -ی مقنعه و جانمازمثل تهیه-کردند قبول می

روز درگذشت خانم مرضیه حدیدچی)دّباغ(، دفتر مطالعات انقالب ی چهلمین نامهبانوی انقالبی، ویژه
 «31اسالمی، ص

← 
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 ای به کمال و تعالی نزدیکاین اعتقاد داشتم که اگر همسرم راضی نباشد، روحم پّله
 شود.نمی

ر شد؛ تتنگی بیشتلفن که زنگ خورد و صدای آقای سعیدی را شنیدم، این دل
 « آیید؟پس کجایید خانم؟ چرا سه روز است سر کالس نمی»گفتند: 

 «آقا، شوهرم مخالف هستند.حاج»گفتم: 
 «خورد!شوهرت شکر می»با لحن شوخی که همیشه داشتند، گفتند: 

 «ایند، سعیدی با او کار دارد.بگویید بی»بعد ادامه دادند: 
همسرم نگاهی به من کرد و نگاهی به آقای سعیدی. آقای سعیدی، احوال او و 

دی خواهد تجارت پرسوآقا واقعیتش یک نفر میحسن»ها را پرسیدند و گفتند: بچه
 «راه بیندازد و به شما نیاز دارد.

ه پنهان نیست، آقا از شما کحاج»های همسرم گرد شد و با تعجب گفت: چشم
 «ای ندارم که شراکت کنم.من سرمایه

خواهد، رضایت شما کافی است؛ سرمایه نمی»آقا لبخندی زدند و گفتند: حاج
 «جایش در سودش شریک هستید!به

این چه »کنند؛ برای همین گفت: آقا دارند شوخی میهمسرم گمان کرد حاج
م با من شراکت کند و سودش را با اخواهد بدون سرمایهای است که میتاجر دیوانه

 «                                       من سهیم بشود!

                                                           
→ 

چنین کالسی را تحت عنوان خداشناسی داشتیم و ایشان، البالغه بودند و هممادر، مربی درس قرآن و نهج»
دند که ما بو الله سّید محمدباقر همدانی صحبت کردهآن زمان برای این کالس، با مترجم تفسیر المیزان، آیت

در خدمت این بزرگوار هم باشیم و ایشان زمانشان را تنظیم فرموده بودند و به زبان ساده، خداشناسی را برای 
 .«31ص رضوانه دّباغ )دختر دوم خانم دّباغ(؛ همان،» «کردند.ما تدریس می
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همسر شما قدم در راهی گذاشته که »آقا نگاه پرمعنایی کردند و گفتند: حاج
خواهید در پرخطر است، اما برای رضای خداست و سود آن چندین برابر است. می

 «این تجارت شریک بشوید؟
 فرما شد.کوت حکمای سلحظه

 !«                   هرچه شما بفرماییدآقا، چشم حاج»آقا با خنده گفت: بعد حسن
توانید سر کالس درس حاضر شوید. من از فردا می»و رو به من کرد و گفت: 

 «گر با شما کار ندارم.ید
 نکرد؛ برای همین بود که نامممانعتی هایم انجام فعالیتدر وقت و دیگر هیچ

 را بر روی خودم گذاشتم. شراکت جدیدمان از همان روز آغاز شد. « دّباغ»
خاطر ن اندازه نافذ بود و این بهیالله سعیدی به همهای آیتهمیشه حرف

 درجات معنوی، تهّجد و خداشناسی ایشان بود. 
ممکن است بعضی مدارج علمی باالیی را طی کنند، چندصد شاگرد داشته 

 باشند، اما نفوذ کالم نداشته باشند! 
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 اهلل سعیدیشهادت آیت

 
بار دستگیر کردند؛ الله سعیدی را در عرض دو ماه، پنجش. آیت3113در سال 

ای همیاعال خاطر نوشتنشان بههنگام تدریس و بحث. آخرین دستگیریتر در بیش
گاهی و بیدار-بود که علیه کاپیتوالسیون  ان به زب -علمای جهان اسالم یبرای آ

 نوشته بودند. عربی 
  «باز هم باید چند روزی بروم!»به خانمشان گفتند: خوب یادم هست موقع رفتن 

 بعد سر او را بوسیدند و رفتند؛ آرام و باوقار. 
به گوشم رسید، آه از نهادم بلند  گرانوقتی خبر شهادتشان زیر دست شکنجه

توانستم لمس کنم. انگار چیزی در گلویم گیر کرده بود عدالتی و شقاوت را میشد. بی
تر ام با ایشان، عشق به امام خمینی را در من بیشیخواست من را خفه کند. آشنایو می
م بکشید و خون به خدا سوگند اگر مرا»شد که شان بارها در ذهنم تداعی ن جملهیکرد. ا

 «ی خونم نام مقّدس خمینی را خواهید یافت.را بر زمین بریزید، در هر قطره
الله سّید محمدرضا چون شهید آیتهم یدست دادن استاد بزرگبا وجود از 

 کرد باید ادامه داد. سعیدی ندایی از درون به من الهام می



 

 

 

 

 «سیّدمجتبی صالحی خوانساری»شاگردی شهید 

 

نیمی از درس ُعروه باقی مانده بود و مکاسب را هم شروع نکرده بودم. دنبال استاد 
دالیلی چند استاد عوض کردم. وقتی شهید سعیدی بودم؛ چندباری به قم رفتم و به

ها که شاگرد ایشان بودیم، مجبور شدیم پنج، شش دستگیر شد، من و یکی از خانم
ر ی درس داری باشیم و پنهانی زندگی کنیم. در این مدت کوتاه برای ادامهماهی فر

ی شان هربار جلسهیبودیم؛ ا 1یخدمت شهید سّیدمجتبی صالحی خوانسار
 کردند.درسشان را در منزل یکی از دوستان یا فامیل برگزار می

بسیار زرنگ و باهوش بودند. چندباری  شهید مجتبی صالحی خوانساری جوانی
دو  ،شان را تفتیش کرد، اما چیزی پیدا نشد و ایشان را بعد از یکیم ساواک خانهه

 روز آزاد کردند.

                                                           
شان در تاریخ یش. متولد شد. ا3131االسالم سّیدمجتبی صالحی خوانساری در سال . شهید حجت1

رود کردستان به شهادت رسید و در گلزار شهدای قم، دست عوامل ضدانقالب در جوانش. به33/33/3113
 به خاک سپرده شد.  1، ردیف 1ی در قطعه

امتحانی دخترش را امضا کرد.  یشهید سّیدمجتبی صالحی همان پدری است که پس از شهادت، کارنامه
 .شودداری میی شهدا در تهران نگهگنجینه یآگاهی، در موزه ید علما و ادارهشان پس از تأیییخط و امضای ا
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 1«سیّد محمدباقر موسوی همدانی»اهلل استفاده از محضر آیت

الله سّید محمدباقر موسوی از دوستان همسرم بودند. ایشان آقای سعیدی را به آیت
هایی که توسط من از به من و چند تن از خانم همسرم معرفی کرده و واسطه شدند تا

 کالس مّطلع شده بودند، درس بدهند.
                                                           

الله موسوی هنوز منزلی برای خودشان ندارند؛ بعد زمینی در جابان . خّیرین جمع شده و شور کرده بودند که آیت 1
 ای ساخته بودند.دماوند خریده و برایشان خانه

ها ی همسایهی جدید؛ از همهاثیه را جمع کرده و دل خوش کرده بود به خانهخانم همسر آقاسّید اسباب و اثبتول 
 خواهند به منزل نو بروند... شان گفته بود که میخداحافظی کرده و به همه

 «یه را باز کن!سالمتی؟ اثاثجان، کجا بهخانم»که خود آقاسّید آمدند، عبایشان را از روی دوششان برداشتند و گفتند: تا این
تند و شان را از سر برداشی ریزنقش شوهرش نگاه کرد. آقاسّید روی زیلو نشستند، عمامهخانم با تعجب به جّثه بتول

 «ی جوانی آمد و گفت قصد ازدواج دارد، اما خانه ندارد؛ سند را دادم به او تا عروسش را ببرد منزلش!امروز طلبه»گفتند: 
 شد.شان به نیازمندی هدیه میبار بود که خانها را باز کند. این دومینهخانم آقاسّید دست برد تا کارتن ظرف

و مؤّلف بیش از ده کتاب  معتبر دینی، همان سّید نحیفی باشند که « المیزان»های کسی باور نداشت مترجم کتاب
ّید هم داشتم و آقاسخاطر این بزرگی روح و عرفانشان، بسیار ایشان را دوست خواستند. بهچیز برای خودشان نمیهیچ

 ی خاّصی به من داشتند. عالقه
 قدر پیری ▪ 

 «برو دماوند!»به راننده گفتم: 
 «خانم؟ بروم دماوند؟!مطمئن هستید حاجیه»با تعّجب پرسید: 

 «بله، حرکت کن!»محکم گفتم: 
ویم رراستی راستی داریم می»اش را صاف کرد و چیزی نگفت. از تهران خارج شدیم. کمی مکث کرد و گفت: راننده آینه
 «دماوندها!

 توانست جواب سؤالی را که در ذهنش شکل گرفته بود، پیدا کند؛ با آن همه کار، خواهر دّباغ و هواخوری در دماوند؟!نمی
 شید.کبه دماوند که رسیدیم، نشانی بیمارستان را از پلیسی پرسیدم. دلم برای دیدن آقا سّید محمدباقر پر می

← 
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→ 

عت مالقات نبود؛ اما هرطور بود مأمور انتظامات بیمارستان را راضی کردم تا اجازه بدهد به دیدن استادم بروم. نام آقا سا
م و ها را دوتا یکی کردسّید محمدباقر موسوی را که آوردم، خودش نیز مشتاقانه همراهم آمد تا اتاقشان را نشانم بدهد. پّله

 خودم را رساندم به بالینشان.
شان را بوسیدم و خم شدم، شانه 1ی محرم بودنم به ایشانواسطههایشان را بسته بودند. بهی تخت دراز کشیده و چشمرو

 شان کشیدم.دستم را روی پیشانی
 «کنی؟!جا چه میمرضی تویی؟! این»رمق چشمانشان را باز کردند، لبخند زدند و گفتند: آرام و بی

 «ر است؟!اید؛ خودم را رساندم تا بدانم چه خبخبر دادند بیمارستان دماوند بستری شده»گفتم: بغض گلویم را گرفته بود؛ لرزان 
 «قدر پیری بد است!چه»ای نشستم؛ کمی برایشان صحبت کردم و آهسته زیر لب گفتم: چند دقیقه

با  فتن در کهولت سندانی یک یا خدا گزنی؟! میها چیست که میاین حرف»الله موسوی ناراحت شدند و گفتند: آیت
قدر پیش خدا توفیر دارد؟ از خدا بخواه پیر شوی، اما توان عبادت خدا را داشته باشی. از یک یا خدا گفتن در جوانی چه

 «خدا بخواه پیر شوی و تحمل عوارض پیری را داشته باشی.
که نزد  تخت دراز کشیده بودندهایشان را بستند و به خواب رفتند؛ توی صورتشان ریز شدم. مجتهدی روی کم چشمکم

زان بودند و المیهای چهل جلدی تفسیرالله بروجردی و عاّلمه طباطبایی شاگردی کرده، مترجم کتاببزرگانی چون آیت
ز توانستم از محضرشان استفاده کنم؛ از کسی که امام خمینی نیتر میگوش به فرمان رهبر. با خودم گفتم، ای کاش بیش

 یشان داشتند.)راوی(عنایت خاصی به ا
 الله سّید محمدباقر موسوی عنایت و اعتماد امام خمینی به آیت▪ 

بار دیدمشان که از تاکسی پیاده شدند. یک گونی را هم از تاکسی بیرون کشیدند و روی دوششان انداختند. وزن گونی، یک
آقا، چه خبر است؟ اجازه »و گفتم:  سمت جلو خم شدند. سالم کردمی نحیف و قد کوتاهشان غلبه کرد و بهبر جثه

 «بدهید کمکتان کنم!
م آقاجان رفتم پیش امام. گفت»نفس زنان گفتند: آمدیم خانه، گونی را جلوی پای من و بتول خانم زمین گذاشتند. نفس

تند گف خواهم، دستم خالی است. امام هم به آقا سّیداحمد چیزیسرپرست کمک میهای بیها و خانوادهیتیمبرای بچه
 «و ایشان هم این گونی سنگین را دادند دستم. خدا به پاسدارها خیر بدهد، تا دم در تاکسی این گونی را آوردند.

 «حاال بازش کنید ببینیم داخلش چی هست؟!»بعد رو کردند به من و گفتند: 
 «آقاجان، کّلی پول داخلش است!»هایم گرد شدند. گفتم: در گونی را باز کردم. چشم

ها نزحمت بمان و ایبی»جور اسکناسی درونش بود. آقاسّید به من اشاره کردند و گفتند: را ریختیم روی زمین. همه همه
 «را دسته کن.

بسته شما را قبول شود امام چشممعلوم می»کردم گفتم: های پنجاه تومانی را جمع میطور که اسکناسهمان
 راوی(«)دارند.
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 از خاطرات دستگیری

 

بار به دیدن مشغول به کار حسابداری بود و سه ماه یک یشوهرم در شهر دیگر
ها ها را ببیند که ساواکیها آمده بود تا من و بچهآن شب هم بعد از مدت 1آمد.ما می

ام بها را معطل کردم و شوهرم را از پشتی جوراب پوشیدن، ساواکیبهانهآمدند. به
 4ها باشد.خانه فراری دادم تا حداقل او باالی سر بچه

تم اند! با چند گروه ارتباط داشدانستم من را برای ارتباط با کدام گروه گرفتهنمی
نعت، روحانیت مبارز، کردم؛ مجاهدین، دانشجویان علم و صها کار میو با آن
 رفاه و دانشجویان صنعتی شریف. یمدرسه

بسا با حرف زدن من تعدادی زدم؛ چهکردم و دم نمیبرای همین باید سکوت می

                                                           
ها در اهواز و امیدّیه مشغول ساخت پایگاه هوایی ن شرکت در آن سالییک بود. ا. حسابدار شرکت جنرال مکان1

 امیدّیه بود.
کردند، با برادر و خواهر کوچکم وسال داشتند، بازجویی میی کسانی که در خانه بودند و سناز همه. »... 4

بودند، بازجویی « رسعقل»قول خودشان هایی که بهکه چهار، پنج سال داشت، کاری نداشتند. اما از بچه
ها، هم همسر من و هم همسر خواهرم رضوانه. تا تنها بچهکردند. همه دلهره داشتیم، نگران بودیم؛ نهمی

ک هفته در منزل ما بودند، توانستم به همسرم پیام برسانم یها ها این نگرانی بود؛ من درگیروداری که آنمدت
زدیک منزل آنها بود. اما منزل همسر رضوانه دور بود و رضوانه نتوانست ی ما نیاید. چون خانه ی ما نکه خانه

ندا، سال  یراضیه دّباغ، فصلنامه«  »هایم هم دستگیر شدند.پیغام برساند و ایشان هم دستگیر شد و پسرعمه
 «، با کمی تغییرات.33، ص 13 ی، شماره3131هجدهم، زمستان 
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 رسیدند.رفتند یا به شهادت میلو می
شدت هداند و بی که از سیاست هیچ نمیعامسواد و برایشان فیلم بازی کردم؛ زنی بی

ها دست از شکنجه برنداشتند؛ از فحاشی گرفته تا ن، آنیبا وجود ا ترسد!از شوهرش می
رم، گذاشتن کاله آپلو بر سبه بدن تا  سوزاندن نقاط حساس بدن، از وصل کردن سیم برق

 آلود تاچاک و خوندرپی به کف پاها و اجبار به دویدن با آن پاهای چاکهای پیاز شالق
 بشکنند تا حرف بزنم.  دیگران در مقابلم، که من را یشکنجه

دانم از ن فرزنیتر نداشت؛ تازه عقد کرده و بدختر دومم پانزده، شانزده سال بیش
عربی از رادیو عراق در  -ی نوشتن شعرهای انقالبیبهانهتر بود. او را بههمه نحیف

هردومان را شکنجه کردند، به ما توهین  1آوردند. نزدماش دستگیر کردند و دفترچه

                                                           
ها به رفاه با سوسن حداد عادل، بتول مهدوی کرمانی و نّیره آالدپوش دوست بودم و با آن یدر مدرسه. »1

کردیم می نوشتیم و تکثیرکرد، میها مطالبی را که رادیو عراق پخش میپرداختیم. شبهای سیاسی میفعالیت
هایم شرکت در مراسم فعالیت دادیم. از دیگرها قرار میبچه یها را در داخل جامیز همهها پنهانی آنو صبح

وقتی که من سال سوم دبیرستان بودم،  3113های مدرسه بود. در سال بچه یبزرگداشت شهدای خانواده
وجوی خانه منزلمان، مادرم را دستگیر کرد و پس از آن، در جست یساواک پس از چند روز محاصره

 3113ها افتاد، درنتیجه در مهرماه سال م به دست آنچه که از رادیو عراق شنیده بودهای من از آننوشتهدست
مرا نیز دستگیر کردند. ساواک با دو دستگاه ماشین پیکان که داخل هر یک، چهار مأمور مسلح ساواک نشسته 

ویی قرار مشترک مورد بازج یمشترک انتقال دادند. پس از انتقال به کمیته یبسته به کمیتهبودند مرا چشم
که افراد دیگر را شکنجه تنهایی بازجویی شدم و چند مرحله نیز درحالیاول و دوم به یلهگرفتم. در مرح

شنیدم، بازجویی شدم. مدام از ها را میاکبر و الله الله آنکردند و صدای ضجه و ناله و گاهی صدای اللهمی
های زیاد شکنجهپس از  .شدمپرسیدند فالن شخص کجاست؟ بعضًا در حضور مادرم بازجویی میمن می

کم جا من حدقیقًا خاطرم نیست، ولی حدودًا هفت تا هشت روز در بیمارستان شهربانی بستری بودم؛ در آن
مدتی  کردند. پس اززندانی را داشتم نه بیمار. چون به تخت بسته شده بودم و دو نگهبان هم از من مراقبت می

ن آن علت کمی سال حبس تأدیبی محکوم شدم؛ ولی بههم به زندان قصر منتقلم کردند. در دادگاه به یک س
دادند حدس زدم که مادرم ها به هم میهایی که بچهرا به چهار ماه تقلیل دادند. در زندان قصر بودم که از نشانه

 .«  333131، کد خبر 3131مرداد  31کیهان،  یرضوانه دّباغ، روزنامه» «.آورندجا میرا نیز به آن
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. چون چیزی برای انداختند توی سلول سرمان برداشتند و بعد چادر از کردند،
حجاب نداشتیم، پتوهای کثیف سربازی را که در سلول به ما داده بودند روی سرمان 

 گفتند مادر و دختر پتویی!انداختیم. با تمسخر به ما میمی
 فت.رمیپوشیه به مدرسه که با چادر و  یبسیار سخت بود؛ کسبرای دخترم 

ترسید. بعد آمدند و او  یلیبار در سلولمان چند موش رها کردند. دخترم خیک
 را ضرب و شتم کرده و بردند. 

که دارند چه بالیی سر دختر معصومم صدای ضّجه و جیغ رضوانه و این
کنم. مثل مرغ َپرکنده کار میدانستم دارم چهکرد. نمیام میآورند، داشت دیوانهمی

های صبح صدای زنجیر دِر بند و کوبیدم. نزدیکیبه در و دیوار زندان میخودم را 
ی در به داخل راهرو نگاه کشیدن چیزی در راهرو من را به پشت در برد. از روزنه

جلوی سلول روی زمین رهایش کشیدند. کردم. بدن رضوانه بود که روی زمین می
آب ریخت و او حرکتی  رضوانهبا سطل چندبار روی ها کردند. بعد یکی از نگهبان

 نکرد. 
هایی که در سلول بود به در و دیوار کوبیدم. هرچه توان داشتم جیغ زدم. با لیوان و ظرف

گمانم زبانم را بریده بودم که خون از دهانم سرازیر شده بود. بعد از چند ساعت او را توی به
 «ه راحت شد!تمام شد مرضیه، بچ»پتو انداختند و بردند. با خودم گفتم: 

 ام را کشتید! لعنتکارها، بچهای جنایت»با این فکر دوباره فریاد زدم: 

 ...«بر شما! 

آمد. در دم. دلم ریش شده بود و کاری از دستم برنمییفهمیحال خودم را نم



  22 زنی از تبار الوند
 
به گوشم رسید:  1«عبدالّرحیم رّبانی شیرازی»الله آیتال نزارم صدای روحانِی ح
َها َلَکبِ ُنوْا یَواْسَتِع » ِإنَّ اَلِة َو ْبِر َوالصَّ  4...« َن یَرٌة ِإالَّ َعَلی اْلَخاِشِع یِبالصَّ

 ایبه خودم آمدم. فهمیدم ایشان هم در بندی هستند که من هستم. آیات کریمه
 که از گلوی آن بزرگوار بیرون آمد، انگار آبی بود بر آتش دلم.

آن حضرت کجا و »تم: افتادم با خودم گف های حضرت زینبیاد مصیبتبه
 «تو کجا؟!

شهید  کردم رضوانهاما همین یادآوری، آرامش و صبری به من عطا کرد. فکر می
رش بدهند. بعد از چند روز توانستند زجشده است. خاطرم آسوده شد. دیگر نمی

باز شد و رضوانه را توی سلول پرت کردند؛ وزنش نصف شده بود. در آغوشش  در
یه هایش را باز کرد. منتظر بودم تا گرگرفتم و سر و صورتش را غرق بوسه کردم. چشم
مامان، »هایش را نشانم داد و گفت: کند و بگوید چه بر سرش آوردند؛ اما او دست

هایم در تمام مدت به تخت بسته بود. این چند روز بیمارستان بستری بودم و دست
 «مجبور شدم با دست بسته نماز بخوانم. نمازم درست است؟

انستم دبغضم را فرو خوردم. پتو را روی سرمان کشیدم تا صدایمان را نشنوند. می
 شود.هایمان شنود میبرای کسب اّطالعات، حرف

 «چه به روزت آوردند مادر؟»گفتم: 
اشک پهنای صورتم را پوشاند. بعد از مدتی او را از من گفت و رضوانه گفت و 

 جدا کردند.

                                                           
مبارزاتش را با مخالفت انقالب سفید آغاز کرد ش. بود. 1123و شهادتش در سال  1131ال تولدش در س. 1

ای هن آخرین اسارتش نبود. او بارها دستگیر شد و در زندانیش. دستگیر شد؛ اما ا3111بار در سال و اولین
 چون کاشمر، فیروزآباد فارس، سردشت و جیرفت تبعید شد. یمختلفی زندانی، و به شهرهای

د، و البته استعانت و نماز )هردو( دشوار و گران است؛ یاری طلبیتان( از صبر )روزه( و نماز یو )در کارها. »3
 «الله مشکینیآیت ی. ترجمه11بقره: « »مگر بر فروتنان.
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شتم و شکنجه را پشت سر وآور، پر از توهین، فّحاشی، ضربچهل روز مرگ
از زبانم بیرون بکشند، فکر کردند در  یتوانند حرفگذاشتم. آخر وقتی دیدند نمی

مین از من که خودم را تر به دردشان بخورم؛ برای هجا ممکن است بیشبیرون از آن
کرده بودم، تعهدی گرفتند، پنج تومان کف دستم  یسواد معرفیعامی و ب یزن

 انداختند و رهایم کردند. 
د شهای چرکی و درد شدیدی که بدنم را فرا گرفته بود، باعث ناتوانی، زخم

از  لنگان راه رفتم. گاهیگرفتم و لنگسختی حرکت کنم. دستم را به در و دیوار به
شد. هرطور بود خودم را به میدان توپخانه وتار میجا در برابر دیدگانم تیرهدرد، همه

ایی که هتوانستم روی پایم بایستم. روی سکویی نشستم و برای ماشینرساندم. نمی
گلی سر کرده بودم و کردم. اما کسی به منی که چادر گلشدند، دست بلند رد می

 داشتم محل نگذاشت.  ریخته و نزاریهمظاهر به
ومانی دارم تآقا فقط یک پنج»جان گفتم: ك ماشین سواری ایستاد؛ بییسرانجام 

 «خواهم بروم خیابان غیاثی.و می
ما ام را دیدم، سراغ رضوانه را گرفتم؛ اراننده که دلش سوخته بود، سوارم کرد. وقتی خانواده

 1خبر طاقت نیاوردم و از هوش رفتم.اند. با شنیدن این گفتند هنوز او را آزاد نکرده

                                                           
موقع اهواز، محل کارش بود. بعد از اطالع از آزادی مادر، تماس گرفتند و با ایشان صحبت کردند پدرم آن. »1
جویای حال رضوانه شدند و خواستند با او هم صحبت کنند و صدایش را بشنوند. نگفتیم او آزاد نشده تا  و

گفتیم داشتیم و میای آوردیم. پدرم مجدد زنگ زدند و هربار یکی از ما گوشی را برمیپدر آزار نبینند و بهانه
خبر آمدند؛ بدون هیچ حرفی و شب، بیکه پدرم همان شویی است. تا اینرضوانه خواب است یا مثاًل دست

بام را نگاه کردند و یقین پیدا کردند رضوانه آزاد نشده. به حیاط سؤالی از سرویس بهداشتی جلوی در تا پشت
تمام  زدند کهزدند و خدا را فریاد میبار روی دستشان میرفتند و شروع به قدم زدن کردند و هر چند دقیقه یک

 مه دّباغ، پنجمین فرزند مرحومه دّباغ(حکی) «لرزید.خانه می
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ازای هر روزی که در ولرز داشتم. بهی بدنم را گرفته بود و تبعفونت همه
زندانی بودم، یک روز در بیمارستان آریا بستری « کاریخراب ی مشترک ضدکمیته»

 شدم؛ یعنی چهل روز. 
وشتم و چهار ماه شکنجه و ضرب ۳بعد از بهبودی دوباره من را دستگیر کردند

با  1جا دیدم.ام رضوانه را آنجگرگوشه 2شدم. سپس مرا به زندان قصر منتقل کردند.

                                                           
بود. یک ماه بعد از من خانم دباغ را هم دستگیر  13خرداد  31جرم حرکات انقالبی دستگیر شدم. به. »1

کنم خواستند تعمیر کنند و ما را بردند یک جایی که فکر میها را میسری بند داشتند که این بندکردند.  یک
بود. طویله بود. آخورها را تیغه کرده بودند و دوتا شده بود. نه نوری، نه هوایی. مال رضاخان و زمان قاجار 

بود، االن تردید دارم که اصاًل المپ بود یا نبود. شرایط خیلی سختی  31-31یک المپی، باور کنید المپ 
 بود؛ مخصوصًا برای کسانی که تنگی نفس داشتند.

روی محل عبور ما بودند. بین دند. خواهر دّباغ در حجره روبهبرشویی بیرون می...ظهرها ما را برای دست
بار که برای وضو از سلول خود خارج شده بودم، این دو دیوار هفت، هشت متر فاصله بود. یادم هست یک

اند که ی خدا  حالش خراب شده و او را جلوی سلول خواباندهکردم، دیدم این بندهطور که عبور میهمین
الح محمدص« »طوری نبود که من بتوانم سالم بدهم و حرفی بزنم.فس بکشد. شرایط همینبتواند کمی ن

ی چهلمین روز درگذشت خانم نامهی بانوی انقالبی، ویژهای )از مبارزان پیش از انقالب(؛ نشریهمدرسه
 .(41مرضیه حدیدچی )دّباغ(، دفتر مطالعات انقالب اسالمی، ص

دانم هایی نمیی مالقات نداشت. یک وقتجز اقوام درجه یک کسی اجازهبهمشت بچه بودیم و  ما یک. »4
کر آمد. فندرت پیش میها و یا دایی بزرگوارم همراه ما باشد. البته خیلی بهدادند یکی از خالهچرا اجازه می

تا و سهدترین فرزند خانه من هستم؛ که چند سالم است؟ مثال شانزده سال. بخواهیم صبح زود، کنید بزرگ
که ها را از بین یک مشت پاسبان و سرباز رد کنیم. برای اینجا این بچهها را برداریم و برویم. بعد در آناز بچه

د. وقتی ها بمانی اینشد، همههایی که میاحترامیحرمتی و چه بیبتوانیم یک ربع مادر را ببینیم. حاال چه بی
ی ها را بگیرد و لمس بکند. یک فاصلهتوانست دست بچهحتی نمی جا مریض بود.رفتیم، مادرم مدام آنمی

یی دور خودشان شاید یکی، دو متری بین ما و آن ها بود که دو ردیف توری کشیده شده بود. ایشان همیشه پتو
جا چادر مفهومی نداشت که بخواهند با چادر که در آنخاطر بیماری بود، هم اینپیچیدند که هم بهمی

ی چهلمین روز درگذشت خانم مرضیه حدیدچی نامهی بانوی انقالبی، ویژهراضیه دّباغ، نشریه» «بیایند.
 .«11و  12)دّباغ(، دفتر مطالعات انقالب اسالمی، ص

 . رضوانه بعد از سه ماه آزاد شد.1
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در کنار او بودن برایم  یکرد، ولها رهایم نمیها و شکنجهوجودی که درد اذیت
 بخش بود. آرام

در بند بردار، قاچاقچی و فاسد در یک بند بودند. بر، کالهزنان مجرم جیب
تر نمود داشتند؛ چون در زندان هم ها بیشز همه طیفی وجود داشت. چپییسیاسی ن

ر تطرف خودشان بکشانند. بیشها را بهکردند با انواع شگردها، زندانیسعی می
افتادند و ما طیف مذهبی هم ها میوسال در دام آنسنکم آموز وان دانشیزندان

 را نقش بر آب کنیم. هاهای آنکردیم نقشهتالش می
درمانگاه زندان هم  1هایم دوباره عفونت کردند.دلیل شرایط بد بهداشتی، زخمبه

                                                           
یاد دارم. در سکوتش را به آید. از خانم دّباغ فقطمتأسفانه از آن زمان خیلی گذشته است و من چیز زیادی به یادم نمی. »1

نشستیم، ها دور هم میها، شش نفر هم از آنها[ جلسه داشتیم؛ شش نفر از ما مسلمانها ]چپیخاطرم هست که ما با آن
رسیدیم و ی میها به اشتراکاتگفتند. گاهی وقتها تاریخ طبیعی به ما میگفتیم و آنها میما تفسیر پرتوی از قرآن را به آن

کرد ]...[ در خاطرم هست که خانم دّباغ خیلی بیمار هم نظر جدایی داشتیم و هرکس موضع خودش را حفظ میگاهی 
های های ما شرکت کند. آن کنار روی تخت افتاده بود و فقط بحثتوانست در بحثای داشت و نمیبود، بیماری زنانه

 «و همبند مرحومه دّباغ در زندان.ش از انقالب یخانم میرخانی از مبارزان پ« »...شنیدما را می
زندان است. او قبل از ما در زندان بود، محاکمه شده بود، ولی هنوز  یخانم دّباغ بهترین جلوه»... 

اش درجریان بود. گویا او ابتدا در کمیته بود، ما اول به قصر رفتیم، بعدًا محکومیتش مشخص نبود؛ پرونده
یا یک عمل جراحی نیاز داشت. یک موضع چرکین در بدنش خانم دّباغ را آوردند. او بسیار بد حال بود؛ گو

ها و جراحات وارده بود. دارو و درمان روی وی مؤّثر نیفتاده وجود آمده بود که احتمااًل در اثر شدت شکنجهبه
ریزی بود. خیلی بدحال بود. دّباغ در زندان به وضعیت سختی گرفتار بود؛ مشکل قلبی داشت و به خون

های مذهبی و غیرمذهبی نهایت همکاری وجود العاده شدیدی افتاده بود. نسبت به خانم دّباغ بین بچهقفو
های شد، لباسهایی که حال وی خیلی بد میچرخیدند. حتی برای زمانوار دورش میداشت، همه پروانه

اغ ری بود تا بدن خانم دبّ های زندان لباس بلندی دوخته بودند که سرتاسخاصی تهیه کرده بودند. از ملحفه
 .تر او را ناراحت کندهایش کمدر آن آزاد باشد و زخم

السادات نصری بود. بعدها فهمیدیم خانم نصری ترین فرد به خانم دّباغ، خانم عصمتترین و نزدیک... شبیه
 خت. شناتر میرا بیش احتمااًل در سازمان مجاهدین خلق با آن افراد اولیه بوده است و از این طریق خانم دّباغ

 

← 
 

 

→ 
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هایم رو به کرد. هر روز وضعیت زخمهای قوی کاری نمیبیوتیکجز تجویز آنتی
کرد؛ وقتی نزدیکم هایم را اذیت میبندیرفت. بوی چرک و عفونت، هموخامت می

ام ریدند بیمایترسیها که مگرفتند. سرانجام چپیشان را میبینیآمدند، جلوی می
ك ینامه نوشتند که تمام بدن « بنیاد فرح»ها سرایت کند، به رئیس زندان و به آن
 زن در بند سیاسی عفونت گرفته و ما هم از بوی تعّفنش در عذابیم! یزندان

فهمیدم که خیلی زنده  های پزشکانمرا درحال اغما به درمانگاه بردند. از حرف
 مانم؛ تشخیص سرطان پوست داده بودند.نمی

به پانزده سال حبس محکوم شدم؛ اما 1«ینورعبدالله خواجه»در دو دادگاه به ریاست 
فت ، حکمم در دادگاه سوم تخفیف یال وضعیت بیمارییدلام و بهبا تالش وکیل تسخیری

 که در زندان بودم، بسنده کرده و حکم بریدند. یك سال و چهار ماهیو به 
ام من را به بیمارستان ام با دیدن شرایط بد جسمیآزاد که شدم، خانواده 

رساندند. تحت عمل جراحی قرار گرفتم و بعد از گذشت دو ماه توانستم روی پاهایم 
 بایستم.

                                                           
کردند و ارتباط داشتند، سخن که با چه کسانی کار میشان و ایناین دو اصاًل درباره کارهایشان و گذشته

ور کردند. متداول بود که وقتی دهایی که شده بودند؛ چیزی بیان نمیها حتی راجع به شکنجهگفتند. آننمی
 کردیم، ولی آن دوقدر اندکی هم که شده صحبت میبازجویی و از شکنجه بهنشستیم از گذشته، از هم می

ر الله سعیدی کاکه یک سال در زندان بودم نفهمیدم که خانم دّباغ با آیتکردند. من با ایننفر چنین نمی
که  ها به من گفتنددربازجویی .زداش حرف نمیکرده و شاگردش بوده است. او مطلقًا راجع به پروندهمی

ا ها را از کجخانمی با روبند مشکی برای شما اعالمیه آورده است، من گفتم: نه! گفتند: پس این اعالمیه
بعدها فهمیدم که منظور بازجو از آن  ای؟ گفتم: از جاهای مختلف، و واقعًا هم ما از او نگرفته بودیم.آورده

خیلی تالش کردند تا خط و ارتباطی از دّباغ مشکی همین خانم دّباغ بوده است. بازجوها  یخانم با پوشیه
ش از انقالب و همبند مرحومه یخانم خیر )از مبارزان پ« ».پیدا کنند ولی او طوری عمل کرد که نتوانستند

 .«333313 کد خبر:، 3131مرداد  33 کیهان، یدّباغ(، روزنامه
د نظر ارتش که در تاریخ یو تجد یس سابق دادگاه عادیرئ ینور. سرلشکر بازنشسته عبدالله خواجه1

 ش. به اعدام محکوم شد.31/33/3111
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 فرار از بیمارستان

 
که خبر رسید، یکی از مبارزان زیر شکنجه طاقت نیاورده و  هنوز ناتوان و بیمار بودم

دانم این روزها می»من را لو داده. ماندن جایز نبود. با همسرم صحبت کردم و گفتم: 
 نهاد داده تا از کشورشیکنند. یکی از برادرها پآیند و من را دستگیر میدوباره می

 مانم و اجازهبگویید، می خارج شویم. رضایت شما مثل همیشه برایم شرط است.
 «روم.بدهید، می
 ،اش نمایان شده بودآثار نگرانی در چهره های منآقا که با شنیدن حرفحسن

کنم مواظبشان ها بزرگ است. سعی میبرو خانم، خدای من و این بچه»گفت: 
 ۳«باشم. بمانی، ممکن است دیگر تو را زنده نگذارند.

                                                           
 های اولیه بود. که خانواده توانست باز هم در نبود مادر، قائم باشد، شاید همان تربیتفکر کنم این. »1

قتی ند: تا وگفتدادند، همیشه دیوار خانه را که آجری بود، نشان داده و می...پدر هم به این موضوع بسیار اهمیت می
آید. مواظب باشید و جای این آجرها را وجود میتک آجرهایش وجود نداشته باشد باألخره خلل بهاین دیوار تک

ی چهلمین روز درگذشت نامهی بانوی انقالبی، ویژهنشریه» «همیشه محکم نگه دارید تا خدای نکرده خانه نریزد.
 .«12قالب اسالمی، صخانم مرضیه حدیدچی )دّباغ(، دفتر مطالعات ان
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محمد »ر زمان مناسبی با کمک شهید های همسرم آرام شدم و دبا حرف
عنوان با پاسپورت جعلی و به 1ی اتاقم در بیمارستان فرار کردم.از پنجره« منتظری

کرد، از ایران به انگلیس هجرت همراه یک خانم نابینا که برای عمل جراحی سفر می
بینا  یکردم. مدتی به پرستاری آن خانم نابینا مشغول شدم که متأسفانه با عمل جراح

 نشد. بعد از بازگشت آن خانم به ایران، تازه مشکالتم شروع شد. 
 

                                                           
. آن هنگام مرحومه مرضیه حدیدچی)دّباغ( هشت فرزند داشتند. راضیه و رضوانه که عقد کرده بودند و شش 1

ها ترین آنگر ریحانه، فاطمه، حکیمه، آمنه، محمد و انسیه نام داشتند. درهنگام هجرت بزرگیفرزند د
(، رضوانه 1/1/11ترتیب راضیه )متولد زندان وی بهفر ساله بوده است.ترین چهار، پنجساله و کوچکهجده

 -3/3/3111(، آمنه )31/3/3113(، حکیمه )3/3/3113(، فاطمه )31/1/11(، ریحانه )33/1/11)
 (. )مؤلف(33/1/3111(، محمد )31/1/3111(، انسیه )33/1/3113





 

 

 

 

 های هجرتسختی

 
دارش پاکستانی بود، با کمک یکی، دو ایرانی شش ماه در رستورانی که هتل

شویی و حمام شستم تا بتوانم یک وعده غذا، جای خواب و یک پوند داشته دست
گرفتم و با آن یک وعده غذا که چند تّکه نان و یک تخم مرغ باشم. روزها روزه می

همراه او به سوریه که محمد منتظری به دیدنم آمد و بهکردم؛ تا اینبود، افطار می
 رفتم.

 شان را رها کرده بودند،مدتی با گروهی از برادران مبارز که مثل من خانه و کاشانه
از راه زمینی و با پاسپورت جعلی زامبیایی  1ای از برادرانبا عده جا ماندم. سپسدر آن

ن سفر، شرکت در مناسک حج و پخش اعالمیه و یم. هدفمان از ایبه عربستان رفت
گاه یخواستیحضرت امام بود؛ م« والیت فقیه»کتاب  م مردم را از حرکت ایشان آ

 ی رژیم پهلوی پرده برداریم.م و از اعمال ظالمانهیکن
شد؛ پولی در بساط نداشتیم و مجبور بودیم هر روز را روز بدتر میشرایط روزبه

م. یدیی پولی که برایمان مانده بود، یک دوربین عکاسی خرروزه بگیریم. با همه
 خدا و یا در مدینه، در مقابل مسجدالّنبی یهرکدام به نوبت جلوی  خانه

                                                           
 الدین موسوی.آقایان غرضی، جنتی، آالدپوش و سراج .1
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ان، مم. با دستمزد عکاسییگرفتیایستادیم و با آن دوربین از زائران عکس ممی
ه بخوابیدیم. ها هم در کنار حرم میتوانستیم نانی بخریم و افطار کنیم. شبمی

شد ادامه داد. با برگشتیم شرایط همین بود؛ اما این وضعیت را نمی که سوریه هم
ها راهی نجف شدم تا خدمت امام نمایندگی از آننهاد برادران، بهشیگیری و پرأی

 رسم و از ایشان راه چاره بخواهم. ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1اولین دیدار خصوصی با امام

 
استم خوخودم را به نجف و بیت امام رساندم. باورش برایم دشوار بود؛ می یسختبه

خوانده و هایش را ها اعالمیهی این سالبا عالمی سخن بگویم که در همه
هایش را گوش کرده بودم؛ کسی که هدفم را برایم مقدس کرده و پاسخ رانیسخن

 م بود.یهابسیاری از سؤال
خواست از شوق دیدن مرادم، از سینه بیرون بیاید. زد و انگار میقلبم تند می

 . چند نفری که در بیت آقا بودند، با هم مشورت کرده ومالقات ندادند یابتدا اجازه
 «                       نشینند و صحبت کنند!خانِم تنها، نمی امام با یک»ند: انجام گفتسر

ی دارند، رطور هستند و چنین تفکی ایشان اینراستاگر به»ناراحت شدم و گفتم: 
 «دانم!من ایشان را رهبر خودم نمی

                                                           
یم که. »... 1 طمینان رفتند، دقیق بودند و تا احضرت امام بسیار نسبت به افرادی که مالقاتشان می باید بگو

نمودند؛ بعد از بررسی و اطمینان نسبت به کردند، جوانب احتیاط را کاماًل رعایت میکامل پیدا نمی
واضع تازگی تغییر ماسالمی این مجموعه و عدم ارتباط با "سازمان مجاهدین" که به –گیری فکریجهت

االسالم و المسلمین سّیدصادق موسوی حجت« »اعتقادی داده بودند، امام از این مجموعه پشتیبانی کردند.
 .«11، ص13 ی، شماره3131ندا، سال هجدهم، زمستان  یشیرازی )از فعاالن و یار دیرین امام(، فصلنامه



22  زنی از تبار الوند  
 

 
 

 یسپس یک نفر که همسرش از شاگردانم در ایران بود، من را شناخت و زمینه
 خصوصی مهّیا شد. دیدار 

 ای بود کهگونهشان بهیوقتی در برابر امام قرار گرفتم، هیبت و جبروت ا
 که به من محّول شده بود، بایدای را راحتی صحبت کنم. اما وظیفهتوانستم بهنمی

 دانستم از کجا شروع کنم. ابتدا خودم را معّرفی کردم. دادم. نمیانجام می
 من دّباغ هستم، آقاجان!-

هایش از او شما همان خانمی هستید که آقای سعیدی در نامه»امام فرمودند: 
نوشتند؟ همان خانمی که هشت فرزند خود را رها کرده و از دست رژیم شاه فرار می

 «کرده است؟
 «کردم.بله، من شاگرد آقای سعیدی بودم و با او کار می»عرض کردم: 

م هم رسیده است. سپس از شرایط هایم به گوش اماجا فهمیدم خبر فعالیتآن
طور است آقاجان! مدتی است فقط وضعیت ما این»گذراندیم، گفتم: بدی که می

یم توانایم، نمیآید و پولی نداریم. چون از دست ساواک هم فرار کردهنان گیرمان می
 «کنند.آیند دستگیرمان میزنند و میهایمان کمک بگیریم. رّدمان را میاز خانواده

ان به آقای»هایم را گوش کردند و سپس گفتند: مام در کمال صبر و آرامش حرفا
 «گویم تحقیق بکنند و مساعدتی بشود.می

ست چه بر شما گذشته اپس چرا از خودتان نگفتید؟ برایم از آن»بعد پرسیدند: 
 «بگویید.

 تر از این خاطر عزیزخواستم بیشنمی»سرم را پایین انداختم و جواب دادم: 
 «کنم!فرمایید، اطاعت میشما را ناراحت کنم؛ ولی چون امر می

ه در هایی کهایم زیر نظر آقای سعیدی گفتم و از شکنجهبرای ایشان از فعالیت
ویی و شساواک رویم پیاده شده بود؛ بعد فرارم به انگلیس، شش ماه شستن دست
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در هفته و سر در  جا برای گرفتن یک وعده صبحانه و یک پوندحّمام هتلی در آن
 آوردن از سوریه!

گویا دختر کوچکتان را هم پیش شما آورده بودند. از او چیزی »فرمودند: 
 «نگفتید!

ان تک یی تأسف سرنشانهکردند و گاهی بهگفتم. حضرت امام تنها گوش می
 دادند. می
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 رویم!شاء اهلل با هم به ایران میبمانید، ان

 
ام داد؛ حس مادرانهای عذابم میایران خارج شده بودم، مسألهدر تمام مدتی که از 

کرد. تردید با هدف مقدسی که در آن گام گذاشته بودم، هر لحظه من را آشفته می
ای دارم، ذهنم را درگیر کرده بود. باید جوابم را از مرجع و که اکنون چه وظیفهاین

آقاجان، سؤالی دارم؛ هشت »گرفتم. رو کردم خدمت ایشان و گفتم: مقتدایم می
دانم تکلیفم چیست؟ بروم هم دستگیر فرزند من در ایران بدون مادر هستند. نمی

 .«شوم و حکمم اعدام استمی
ند کشاءالله اوضاع تغییر میبمانید، ان» سرشان را تکان داده و پاسخ دادند: امام

 «رویم!و همه با هم می
ن گفتم مگر چنیاورکردنی نبود. با خودم سخن امام در آن زمان و شرایط برایم ب

شود اوضاع بهبود پیدا کند و ما با خیال راحت سر خانه چیزی امکان دارد؟ یعنی می
 م؟!یمان بروو زندگی

جا که ایمان زیادی به ایشان بینی امام برایم ناممکن بود؛ اما از آنتصور پیش
م تا در مدتی که از کشور دور داشتم، نور امیدی در دلم روشن شد. بعد اجازه خواست

به کشور  اگر» ها مبارزه کنم. ایشان فرمودند:هستم، در فلسطین و لبنان با اسرائیلی
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اسالمی حمله شود، بر هر زن و مرد مسلمان دفاع از آن کشور واجب است. هرکجا 
 «توانید خدمت کنید؛ این یک تکلیف است.بینید برای اسالم مفید است، میکه می

 

 

 

  



سفر به سوریه و لبنان 

های چریکی و های امام به لبنان سفر کردم و بعد از گذراندن آموزشبا رهنمود
ها رفتم. و مناطق تحت اشغال صهیونیست 1های نامنظم، به جنوب آن کشورجنگ

ها شرکت کردم. در جا ماندم و در چند عملیات نامنظم علیه اسرائیلیشش ماه در آن
امام »و دوراندیشی و درک باالی « چمران»زرگ و روحانی شهید جا با روح بآن

 4آشنا شدم.« موسی صدر
نام بـا هویـت مســتعـار و پاســپورت جعلی به  1مـدتی بین ســوریـه و لبنـان

 بخش فلسطین.های سازمان آزادی. نبطیه، یکی از پایگاه1
 نین یاسرعرفات.چ. و هم4
ای هم با کردند؛ ولی مبارزات جدیظاهر با شاه مبارزه میها هم بودند که اگرچه بهایموقع تودهآن» 1.

نیروهای مذهبی داشتند. تمام عوامل شوروی در ایران مانند سازمان ملی مارکسیستی چپ، چه در ایران، چه 
 طورکردند. حتی گاهی بهمبارزه میدر سوریه و چه در لبنان و یا هرجای دیگر با افراد مذهبی و خود مذهب 

های مجاهدین خلق هم بودند. ولی نه خانم دّباغ، نه دوستان دیگر زدند. تیپپنهانی دست به کشتار هم می
سازمان از حالت اسالمی خارج شد و  11کردیم. سال کاری نمیبا مجاهدین خلق هم 11بعد از سال 

سمت دیگر به 11دوستان ما از سال  یله داشتند. بنابراین همهشکل مارکسیستی درآمد. درونشان صدتا مسأبه
شان ها کاری نداشتند. ارتباطالمذهبی حرکت کرده بودند و هیچ کاری با دین و خدا نداشتند. خانم دّباغ با این

 االسالم و المسلمین هادیحجت« »های همدان و مشخصًا نهاوند بود که به گروه ابوذر معروف بودند.با بچه
.«13، ص 13 ی، شماره3131ندا، سال هجدهم، زمستان  یش از انقالب(، فصلنامهیغفاری )از مبارزان پ
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های چریکی، نظامی و رزمی  تردد کردم و در آموزش دوره« زینـت احمـدی نیلی»

 4کاری نمودم. آمدند همجا میکه از ایران به آن 1ها و آقایانیبه خانم

                                                           
 «خانم دّباغ هستند. یشدهها شهید خانم داشتیم که همه تربیتی انقالبیون ما هم خانم دّباغ است. ما صدها مبارز و دهمادر همه. »1
 .«13، ص13 یشماره ،3131ندا، سال هجدهم، زمستان  یب(، فصلنامهش از انقالیسّیدمحمد غرضی )از مبارزان پ»
 «آمد داشتند، ارتباط داشتم. خانمی غیر از ایشان ندیدم.وایرانیان مبارز که در لبنان رفت یمن در این مدت که تقریبًا با همه. »4 

 .«11، ص13 یشماره ،3131ندا، سال هجدهم، زمستان یسّیدصادق شیرازی، فصلنامه»
ونه نبود که گهای نهاوند بودند که نیاز به سالح داشتند. اینای از بچهکردیم؛ مثاًل مجموعهالتی مییدر سوریه کارهای تشک»... 

ادر کمک شهید محمد منتظری و خانم دّباغ و یک براقدامات مسلحانه بکنند؛ برای روز مبادا و دفاعشان به اسلحه نیاز داشتند. به
طرز ها بهه نام احمد حجازی که بعدها در جبهه شهید شد، در خود سوریه مقدار زیادی اسلحه خریداری شد و بعد ایندیگر ب

اشین بود. ماشین م یای داشتند، به ایران فرستاده شد. خانم دّباغ مسئول تهیهای که خانم دّباغ در این کار نقش تعیین کنندهماهرانه
آمریکایی بود که پول زیادی برای خریدش پرداخت نشد. ماشین را خانم دّباغ  یین بزرگ و قراضهرا ایشان انتخاب کردند. ماش

 اش را پاره کردند؛ صندوق عقبکاری و دادیم تودوزیتایی ماشین را بردیم صافکمک من و شهید منتظری  سهبرداشت و به
هزار فشنگ را جاسازی کردند، دوباره از نو حه و دو، سههای فراوانی داشت را خالی کردند و حدود پنجاه، شصت اسلکه الیه

خواست سر دربیاورد، امکان نداشت بفهمد در ماشین چه چیزی هست. صافکار ای که اگر کسی میگونهروکش کردند؛ به
. هم خانم دّباغ دهای مبارز زیاد بودنهای فلسطینی مبارز وابسته بود. در سوریه خیلی بچهمسلمان بود و به بچهسوری بود. بچه

خواستند. های طرفدار فلسطین گرفتند؛ پول زیادی هم نمیو هم محمد منتظری با این تماس داشتند. اسلحه را از سوریه از بچه
موقع این مسائل مطرح نبود. یک بخشی هم خود گروه الفتح وابسته به آقای عرفات کمکمان کردند. البته اختالفات فکری و آن

خواه و مبارز بودند. گروه ما کاماًل مذهبی بود؛ اهل نماز، روزه، های مذهبی نبودند، اما آزادیها داشتیم؛ جزو تیپاندکی با این
 حجاب و تابع تصمیم امام.

یک تن اضافه وزن پیدا کرد؛ مانده بودیم چه کسی ماشین را به ایران ببرد. یک شب من، خانم  یاندازهماشین به
نشسته بودیم. من معّمم بودم، منتظری کت و شلوار تنش بود و 1در حرم حضرت زینبدّباغ و محمد منتظری  

ها های ایرانی که برای زیارت آمده بودند، پیش ما نشستند. اینخانم دّباغ محجبه و چادری بودند. دوتا از بچه
م. حتی پول شام امشب را هم نداریخواهیم برگردیم ایران، پول نداریم؛ ایم؛ میگفتند که پول ما کاًل تمام شده و آواره

خانم  «اصاًل پول نداریم!»گفتند: « خواهید برگردید؟با چه می»ای دادند و پرسیدند: ها پول سوریهخانم دّباغ به آن
خواهید شما این ماشین را ببرید؛ اما در خواهیم ببریم ایران. اگر میایم و میما تازه ماشین خریده»دّباغ گفتند: 

ها هم قبول کردند. محمد منتظری برای ماشین، کارت جعلی درست کرده بود. کارت آن« ویل دهید.همدان تح
ن را از جا بستگان ما ماشیماشین را به میدان اصلی نهاوند ببرید. آن»ماشین و سوئیچ را دادیم. خانم دّباغ گفتند: 

 «ها ندهند.به اینهای نهاوند گیرند. حواسشان بود که رد نشانی از بچهشما تحویل می
ها شد؛ خانم دّباغ هم خیلی با احتیاط از تلفن سوریه به بچهموقع هندلی بود و کنترل و شنود میهای سوریه آنتلفن

فهمید چه کس نمیکردند که هیچخبردادند تا ماشین را در نهاوند تحویل بگیرند. البته طوری صحبت می
پاچه پختیم، بیایید ببرید؛ امروز کّله»گفتند: فهمیدیم. مثاًل میکردیم نمیگویند؛ ماها هم که گوش میمی
 ش از انقالب(یاالسالم و المسلمین هادی غفاری، از مبارزان پحجت) «ترسیم بگندد.می
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 1اعتصاب غذا در کلیسای سن مری پاریس

 
 «منتظری، طالقانی، هاشمی رفسنجانی و رّبانی شیرازی»الله شکنجه و آزار آیت

که به تربت حیدریه « ایخامنه»الله در زندان و حصر و فشار بیش از اندازه به آیت
و گروه روحانیون  4ی شهید محمد منتظریث شد که با برنامهد شده بودند، باعیتبع

                                                           
1 .St Mary. 

ه شناختند. ما بها او را میرسی داشت و خیلیکارهای اساسی و تأمین بودجه با ایشان بود. چون به خیلی جاها دست. »4
ها نیفتند و هایی که در ایران دنبال این مسائل بودند، در دام چپیاین نتیجه رسیده بودیم باید تشکیالتی را راه بیندازیم تا بچه

شد به امام موسی صدر و شهید چمران که رفتیم مربوط میزش ببینند. پادگانی که ما میجا آموبتوانند بیایند و آن
ه دید. کسی هم کآمد، در این پادگان آموزش میجا میهای فلسطینی و لبنانی تدارک دیده بودند و هرکسی آنمسلمانبچه

م، که ما آموزش دیدیه شهادت رسید. بعد از اینداد، ابوجهاد بود که قبل از شهادت دکتر چمران در جنوب لبنان بآموزش می
پورت ها آنجا هستند و پاسشد که اینهای داخل ایران به پاکستان یا ترکیه بیایند و به ما خبر داده میراهی باز شد که بچه

ورت دشان پاسپای با خوکه نیازی باشد، عدهپاسپورت هم توسط ما جالب بود. در مّکه بدون آن یخواهند. داستان تهیهمی
گذاشتند داشتند و میجا بودند، برمیافتادند روی زمین و مأمورانی که آنها در حرم یا اطراف کعبه میآوردند. این پاسپورتمی

تیم و با توجه به داشهای ایرانی را برمیرفتیم و پاسپورتروی سکویی، که هرکس پاسپورتش را گم کرد، بیاید بردارد. ما می
 فرستادیم.زدیم و برایش میس روی پاسپورت میسن طرف، عک

گفتم آید. میبیرون میدیدم از حرم حضرت رقّیهرفتم میی جهانی بود؛ مثاًل من میمحمد منتظری هم که واقعًا سفارتخانه
رفتیم دهم؛ میویزا بخانه چای بخوریم تا به تو برویم قهوه»گفت: روزه به لیبی بروم و برگردم. میمن مأموریت دارم و باید سه

را سردی از زیر میز پاسپورت مگذاشت، با کمال خونکه قلیان را به دهان میحالیگفت دوتا چای و قلیان بیاورند و درو می
، یراو« »شد.جور مهر ویزا پیدا میداد. توی جیبش همهزد و تحویل میجا مهر کشور مربوطه را میگرفت و همانمی

 .«11، ص13 یشماره ،3131ل هجدهم، زمستانندا، سا یفصلنامه
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ن بود که افکار یم. هدفمان ایدر کلیسای سن مری پاریس اعتصاب غذا کن 1مبارز
 م. ییشد جلب نماعمومی را به ظلم و ستمی که در ایران می

کشورهای مختلفی صورت در  یآمیزهای حمایتدنبال اعتصاب، حرکتبه
 ای در صحن حضرت عبدالعظیم حسنیهم تجّمع گستردهگرفت و در ایران 

« نیسّیدمصطفی خمی»اعتراض به شهادت  یبرگزار شد. سپس در تظاهراتی که برا
 در لندن برگزار شده بود شرکت کردیم و به سوریه بازگشتیم.

 

  

                                                           
. گروه شهید محمد منتظری در خارج از کشور زیر نظر تشکیالت روحانیون مبارز ایران در داخل کشور قرار 1

 شدند.الله بهشتی، مطّهری، مهدوی کنی، جّنتی و... رهبری میداشتند؛ زیر نظر افرادی چون آیت
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 تنگی و دیدار با همسرمتنبیه دل

 
 کنند، در چه شرایطیکه چه میینها هم. اآقا تنگ شده بود؛ برای بچهدلم برای حسن

جا که تا آن 1هستند و حالشان خوب است یا نه، بدجوری فکرم را مشغول کرده بود.
رساندم و با کمی میحرم حضرت زینبآمد، خودم را به هربار فرصتی پیش می
 کردم.ی صبر و استقامت بود، دلم را آرام مینجوا با خانمی که اسوه

                                                           
خت بود. درکش سخت است مامان معمواًل درگیر مسائل مبارزاتی بودند هیچ تعارف ندارد که آن دوران س»  1

بار که دستگیر شدند و منجر به دار شدم. اما آخرینو من از هشت سالگی واقعًا نقش مادر را در خانه عهده
فرار مامان شد دیگر تمام و کمال بزرگ خانه شده بودم و همسرم خیلی کمک بزرگی برای من بود. فکرش را 

تر از خود را از شانزده تا ساله است و هفت بچه کوچکای که بزرگش یک دختر هفده، هجدهنید خانهبک
ساله مدیریت کند چه دشوار است. با چنین موقعیتی پدر خانواده باالجبار در شهرستان بود و فقط چهار و پنج

رتق و فتق کنند و هم درس بخوانند. آمد. چندتا بچه مجبور بودند هم امور داخلی را ماهی دو شب به تهران می
ن کانون تر کرد تا ایدیگر نزدیکها را به همها ناسازگاری دارند و با سِن کم باید میانجیگر بود و آنباألخره بچه

ود هایی بها سختیتر نشود؛ چرا که به خودی خود دچار مشکالت ابتدایی هست. ایندچار مشکالت بیش
ی شماره ،3131ی ندا، سال هجدهم، زمستانراضیه دباغ، فصلنامه« »شدند.ی خواهرانم متحمل که همه

 .«3133خرداد  3ی تلفنی، ؛ و با تغییراتی در مصاحبه33ص ،21
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کنی؟ مقابل خانم شرمنده نیستی با این مرضیه، چه می»زدم: به خودم نهیب می
هایت هستی که ها؟ خانم این همه مصیبت کشیدند و تو نگران بچهواپسیدل

 «اند؟مشغول تحصیل و زندگی
ها هربار تذکری بود تا به هدفم فکر کنم؛ اما این حس مادرانه  باز هم این حرف
 آمد.به سراغم می

را بریده بود؛ هرطور بود با  امان همسرمسوی مرزها آندر هم خبری از من بی
وجو از این و آن، خودش را به بیروت الله صدر و پرسالله بهشتی و آیتی آیتواسطه

 رسانده بود.
گفتند در دفتر ید که میوقتی خبر مردی با مشخصات همسرم به گوشم رس

از دوری َمرَدم باعث  تنگیدل الله صدر دنبال من است، تاب و توان از کف دادم.آیت
دیدار  یشد خارج از اصول و چهارچوب و بدون در نظر گرفتن امنیت گروه، زمینه

های خوب بیروت رزرو کردم و به با همسرم را فراهم کنم. اتاقی در یکی از هتل
جا بیاید. ضبطی را هم آماده کردم تا مکالماتمان را ضبط همسرم پیغام دادم تا به آن

عنوان مسئول گروه اشکالی گرفت آن بود که اگر محّمد منتظری به ین کار برای. اکنم
هایمان یا مکان اصلی استقرارمان بیان و اظهار نگرانی کرد که من مطالبی از فعالیت

 ام، مدرکی باشد که چنین نبوده است.کرده
بخش بود. حس خبری و دوری، بسیار لذتها بیدیدن همسرم بعد از مدت

ها و است. وقتی خبر سالمتی بچهبخش قدر برایم آرامشدم وجودش چهکرمی
ها کرد بهترین خبرآقا سعی تر هم شد. حسندار شدنم را شنیدم، این آرامش بیشنوه

که از آن ناگزیر بودم،  یاکرد اوضاع خانواده را با وجود دوریرا بدهد. او تالش 
 بخش نشان بدهد.خوب و رضایت



22  زنی از تبار الوند  
 

 
 

گونگی ایران هم خبرهای خوشی داد. من هم از زندگی در انگلیس، چهاز اوضاع 
 دارم با امام گفتم. یآمدنم به لبنان و سوریه و د

گونگی دیدارم با امام و احساس خوبی که از دیدن رهبرم داشتم، آثار بیان چه
 ی همسرم نمایان کرد. رضایتی را بر چهره

نان یکردم با وجود اطمن هم سعی میکرد و مها را ذخیره میضبط، این مکالمه
چون این  1شد بروز ندهم.به همسرم، اطالعاتی را که موجب گرفتاری گروه می

موضوع را بارها گوشزد کرده بودند که ممکن است افراد پس از دستگیری، زیر 
ن صورت امنیت گروهی که از یشکنجه و یا اهرم فشاری، مطالب را بازگو کنند؛ در ا

ر خاطهایی را بهها و سختیشان دور شده و گرفتاریز خانه و کاشانهدست ساواک ا
 افتاد.یبودند، به خطر م این دوری متحمل شده

مشّرف  به زیارت حضرت زینب و حضرت رقّیه سپس با هم به سوریه رفته و
هروقت یقین »ها آسوده کرد و گفت: جا همسرم خیالم را از بابت بچهم. در آنیشد

 «کند، برگرد!خطری تهدیدت نمی پیدا کردی
همسرم را با سالم و صلوات به خدا سپردم و به بیروت برگشتم. خبر رسید که 

برخورد او کردم. به سراغم  یمحمد منتظری از کارم مطلع شده است. خودم را آماده
ان ای با همسرتبا چه اجازه»آمد. از شدت خشم صورتش برافروخته شده بود. گفت: 

 «ها رد ایشان را زده باشند چی؟ید؟ اگر ساواکیدیدار کرد

                                                           
یط کس از واقعیت شراکرد؛ اما هیچشان را تأمین میایشان در کشورهای مختلف با سختی زیاد زندگی. »... 1

دانستند ایشان ازدواج نموده و دارای فرزندانی زیاد و داماد راد نمیسخت ایشان اطالعی نداشت. حتی اکثر اف
آمدند و از این طریق تنهایی به منزل ما مینیز هست؛ حتی خانم من که در بعضی از اوقات که خانم دّباغ به

 دّباغدانست ایشان اصاًل ازدواج کرده. همه ایشان را خواهر وجود آمده بود، نمیدوستی صمیمی میانشان به
، 3131ندا، سال هجدهم، زمستان  یسّیدصادق موسوی شیرازی، فصلنامه« »شناختند، نه خانم دّباغ.می

 .«11، ص13 یشماره
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کار  شودطور نمیشما خیلی خودرأی هستید. این»بعد شروع به انتقاد کرد که: 
تان امنیت تشکیالت را به خطر انداختید. ممکن خاطر خودخواهیکرد. شما به

 «کار کنیم!ها لو بروند؛ بعد چهاست بچه
که از مکالماتمان ضبط کرده بودم به او دادم  جوابی نداشتم بدهم. تنها نواری را

های من و همسرم است. من هیچ ی حرفبفرمایید، گوش بدهید! این همه»و گفتم: 
 «ام.آن احساس خطر کنید، نگفته یمطلبی که شما برا

 «حاضر بشوید برویم سوریه!»اما محمد منتظری حرفم را قبول نکرد؛ گفت: 
وچرا آماده شدم و با هم به هتلی در دمشق رفتیم. چونچون او مافوقم بود، بدون 

کار  جامن این»که به ابروهایش گره انداخته بود، گفت: حالیاتاقی کرایه کرد. در
 «مانید تا خبرتان کنم!جا میدارم. تا اطالع بعدی در این
 کار کنم؟ تا کی باید منتظر بمانم وکه اگر نیامد من چهمطلبی اضافه نکرد؛ این

ها به من ی من است؟ این نگفتنای در این مأموریت بر عهدهکه چه وظیفهیا این
 فهماند که شیخ محمد منتظری تنبیهی برایم درنظر گرفته است.

 اول فالفلی خریدم و وقتی دیدم از محمدفرصت نکرده بودم پولی تهیه کنم. روز 
 خریدم و افطار کردم. نانی ی پولمهر روز، با بقیهروزه کردم و نشد، نیت  خبری

ماندم و گذشت. طبق دستور او باید در هتل میانتظار آمدن محمد هر روزم به
وآمد زیادم به سوریه، آشنایی کردم، با وجود رفتاگر هم خالف دستورش عمل می

و عصر،  واندن نماز ظهرسراغ نداشتم. چند روز گذشت. روز چهارم بعد از خ
رود. گوشی تلفن را هایم سیاهی میچرخد و چشمم میکردم تمام اتاق دور سرحس

پذیرش هتل را بگیرم و اطالع بدهم که حالم بد است؛ اما  یبرداشتم تا شماره
 هوش شدم و روی زمین افتادم.بی
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چشم که باز کردم، سرمی به دستم بود و بر روی تخت بیمارستان بودم. پلیس 
 یده بود، به آقایی که برای گذراندن دورهسوریه با شماره تلفنی که از جیبم پیدا کر

جا آمده بود، خبر داده بود که زنی در بیمارستان بستری است. آن آقا چریکی به آن
 محض شنیدن خبر، دوستانم را از وضیعتم مطلع کرده بود.هم به

کنی و تعجب کرده بودند. برای ردگمد منتظری به سراغم آمدند؛ از کار محم
ه پلیس سوریه، از بیمارستان فرار کردم. بعدها فهمیدم خبر اتفاق العات بندادن اط

الله جّنتی برای رفع مشکالت به لبنان آمده، به پیش آمده، به ایران هم رسیده و آیت
 اند.محمد منتظری در مورد تصمیمش انتقاد کرده و نکاتی را متذکر شده

  



  22 زنی از تبار الوند
 

 

 

 نوفل لوشاتو و پلیس زن بیت

 

به فرانسه و نوفل لوشاتو، دولت فرانسه قصد کرد پلیس زنی با رفتن حضرت امام 
م خواهیشدت مخالفت کردند و فرمودند ما نمیرا در بیت امام مستقر کند. امام به

ی کارهای ما سرک بکشد. از آقایانی که همراه امام بودند یک پلیس خارجی در همه
ناسم شد، خانمی را میبا امام موسی صدر در لبنان تماس گرفتند و ایشان هم گفتن

 1که در این مسائل بااطالع و تجربه است؛ سپس از من خواسته شد به فرانسه بروم.
جا رسانده و به دیدن بعد از این دعوت، مشتاقانه و با سرعت خود را به آن

 محبوب خود رفتم.
                                                           

فرمایی امام)ره( به فرانسه، طبیعی بود یاران خاص ایشان گرداگرد آن بزرگوار جمع شوند. پس از تشریف. »1
 تمام نسبت به خواهر دّباغ داشتند، بالفاصله مسئولیت تقریباً  در چنین موقعیتی امام خمینی)ره( با شناختی که

مسائل اندرونی و نیز بخشی از مسائل بیرونی بیت معظمشان را به خواهر دّباغ واگذار کردند. به این ترتیب 
گویم ها از این تعبیر خوششان نیاید اما من میکل مسئولیت بیت حضرت امام با خانم دباغ بود. شاید بعضی

های سیاسی و ی مالقاتکرد. همهی امام را اداره میتا مرد بود؛ یک زن نبود، خانهنم دباغ دهخا
ی جدی مداری بود که به امام مشاورهداد. زن سیاستشد را انجام میهایی که باید انجام میگیریموضع

 «حرف بزند، ایشان بودند.وآمد کند و توانست راحت رفتی امام تنها کسی که میداد. در اندرون خانهمی
 ،21ی شماره، 3131ی ندا، سال هجدهم، زمستان فصلنامه هادی غفاری )از مبارزان پیش از انقالب(؛»

 .«13ص
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با حضور من  هایمپلیس فرانسه بعد از سؤال و جواب و سنجش میزان آموزش
ت انجام امور یلیس و محافظ خانگی موافقت کرد؛ از همان روز مسئولعنوان پبه

که امام خطابم « خواهر طاهره»اندرونی و امنیتی بیت به من سپرده شد و نام 
 1کردند، برایم به ثبت رسید!می

کر ام. فشد این من هستم که افتخار کنیزی حضرت امام را پیدا کردهباورم نمی
ه زجر، دوری و هجرت را داده است. دیدار هر روزه با کردم خدا جواب این هممی

کردم باید مندی از دم مسیحایی ایشان برایم غنیمتی بود. حس میامام و بهره

                                                           
اصغر وصالی طهرانی فرد، مبارز پیش از انقالب و خبرنگار در دوران زاده )همسر شهید علی. مریم کاظم1

بار او را در لندن در جلسات "امام باره" نیاول»کند: می ی شخصی خود چنین روایتدفاع مقدس( در صفحه
امام باره" "نام خارج از کشور هر هفته در محلی به یان انجمن اسالمیکه به همت دانشجو یدم. جلساتید

کلش یش مثل هیهاتر از همه بود. دستبزرگ یلحاظ سنبه بود. 01ل سال یگمانم اواشد. بهیل میتشک
زدند. تر مردها بودند که دورش حلقه میشیزد. بعد از تمام شدن جلسه، بیمحکم حرف مف نبودند و یظر

  .گفتندیهمه به او خواهر م
م، یه دعوت کنم او را به خانیم گرفتیه داده بود. بعد از جلسه تصمیوار تکیها نشسته بود و به دی بعد در قسمت خانمهفته

ت. محل جز خواهر نداش یکه اسمنیرفت. مثل ایم، پذیکنیشد که تعارف نم متوجه ید وقتیرفت؛ اما بعد شایاولش نپذ
ود که ی شده بیهایرانیاز ا یلیام محل اقامت خیای بود که در آن اد پارك مسافرخانهید پارك بود. در هایك هایاقامتش نزد

ی ك خانهیی دوم خانه بودم. در طبقههم یفه جعفریم خانه. با دکتر شریآمد .آمده بودند لندن یلیهرکدام بنا به دال
تر از اتاق زرگب یارمان بود. اتاق دکتر جعفریآن در اخت یس بهداشتیم و دو اتاق و آشپزخانه و سرویساکن بود یسیانگل

ع شدم، حرفشان را قط یمن وارد اتاق م یکردند، وقتیماند. با هم صحبت م ین او در اتاق دکتر جعفریهم یمن بود، برا
  .ران استیاست روز ایشان در مورد سیهاشدم، که حرفیکردند. و صد البته من متوجه میم

ن یی حرفش، چنده کالمش "مامان" بود. ممکن بود در چند جملهیحرف بزند، تک یخواست با کسیم یوقت
طول  یلیخ. ی "مامان" را تکرار کند و خوب معلوم بود، خودش مادر است و دور از فرزندانشمرتبه کلمه

خواست تا  یدار بعد، از من و دکتر جعفریدر د بوده. یها زنداند که متوجه شدم مبارز است و مدتینکش
جای خواهر، او را بعد بهباشد تا از آن به یخواست حتمًا اسم مذهبیم م.یش انتخاب کنیبرا یاسم مستعار

رفت؛ اما یرا هم نپذ  "هیرفت. "مرضیبود. نپذقه" ی"صد یدکتر جعفر ینهادشین اسم پیم. اولیبا آن نام بخوان
  «خواهر طاهره" بنامند."اسم "طاهره" را قبول کرد و قرار شد از آن پس همه او را 
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تم شسهایشان را میاش را قدر بدانم و از آن استفاده کنم. با عشق لباسلحظهلحظه
 1شایستگی انجام بدهم.کردم کارها را به و سعی میپختم میغذایشان را  و طبق برنامه،

                                                           
ها محدود بود، من آن شب را در آشپزخانه بار تعدادی مهمان خانوادگی برای امام رسید و شب ماندند؛ چون اتاقیک. »1

 خوابیدم. 
 ینوادهاین درحالی بود که من جزو خا« دیشب نگرانتان بودم که مبادا سرما بخورید.»دیدند، گفتند: صبح وقتی امام مرا 

 ر اکرمیاد سخن پیامبگزاری بیت ایشان را داشتم. این برخورد امام مرا بهایشان نبودم و فقط افتخار کنیزی و خدمت
اش دانستند. و من و سلمان فارسی را از خود و خانواده« ِت یاْلبَ َسْلماُن ِمّنا َأْهَل »انداخت که نسبت به سلمان فرمودند: 

خواهر »ایشان هستم و امام همواره مرا  یکردم که جزو خانوادهخاطر همین برخوردهای امام همیشه احساس مینیز به
  .کردممیدادند که من عنایت خاصی از صحبت و دقتشان حس کردند و وظایفی را به من ارجاع میصدا می« طاهره

شدت سرد شده بود و من هم لباس مناسب و گرم نداشتم. خانم حضرت امام از قول ایشان گفتند: در نوفل لوشاتو هوا به
خیر، در سوریه »عرض کردم: « کند.وجور میرسد که از سرما خودش را جمعنظر میخواهر طاهره لباس گرم ندارد؟ به»

تو رفتم و یک مان« برای خودت یک لباس گرم بخر.»فرانک به من دادند و فرمودند: فردای آن روز امام چند « مانده است.
ای که در اطرافشان بود، داند از توجه و عنایت حضرت امام با آن همه مسائل و مشغلهبرای خودم خریدم؛ ولی خدا می

نشأت معصومین یل و رفتار ائمهایشان دقیقًا از اعما یجانبهها و روزها به فکر بودم، ریزبینی و توجه همهساعت
 گرفته است.

روزی مهمانان زیادی برای صرف غذا ماندند. پس از آن ظرف و ظروف زیادی در آشپزخانه جمع شد. من درحال شستن 
د، من ید و بروییها را بشوشوید، شما فقط آنطور شما خسته میاین»ها بودم که امام وارد آشپزخانه شدند و گفتند: ظرف

 ماند.هیچ نکته و رفتاری از دید ایشان پنهان نمی البته من نپذیرفتم ولی به عمق توجه امام پی بردم.« کشم.یم خودم آب میآمی
ای اندیشیدم، ناگهان صدگذشت میچه که گذشته بود و میو به آن که کنار سجاده نشسته بودمیک روز بعد از نماز، درحالی

، ینی گذاشتهاند و در سجا رفتم، دیدم حضرت امام خود چای ریختهآشپزخانه بلند شد؛ با عجله به آنبرخورد استکان و نعلبکی از 
ست و من سینی را از د« خواستم کمکی به خانم کنم.می»گفتند: « آقا، شما چرا؟!حاج»خواهند به اتاق ببرند. عرض کردم: می

  .ایشان گرفتم و به اتاق بردم
بود،  طرف ساختمان پلیس محلیکه آنزدند، با ایننه تا نه و بیست دقیقه در بالکن منزل قدم میوقتی که امام از ساعت 

کردم در زیر بالکن بایستم؛ طوری که ایشان خاطر همین سعی میولی من خیالم راحت نبود و نگران جان ایشان بودم؛ به
ع اش مطلبینند و از کار من و فلسفهی مرا میسایهبار متوجه نشوند و از اوضاع و احوال مراقبت کنم. گویا امام یک

خواهر طاهره، من راضی نیستم شما این همه خودتان را به زحمت بیندازید؛ »رو صدایم کردند و گفتند: شوند. ازاینمی
آورد؛ با پلیس دلم من دلم تاب نمی»گفتم:  «شود.کند و خداوند هرچه بخواهد همان میپلیس هست، کفایت می

 «کم نیست. باید خودم باشم تا خیالم راحت شود.مح
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قدر ایشان به مسائل عنایت داشته و لمحاتی از امام تمام منش و روش زندگی امام برای ما الگویی تمام بوده و هست. آن
من بود؛  یعهدهتر گفتم، خرید مایحتاج خانه بهطور که پیشهمان .گنجدنگر بودند که انسان در باورش نمیجانبههمه

لغی رفتم. برای این منظور مبکردم و برای خرید میچه که امام الزم داشتند تهیه میهر روز فهرستی از مایحتاج بیت و آن
بار خدمت امام رسیدم و خواستم حساب یک .کردمگرفتم و مبالغ قبلی را هم تسویه میگردان از امام میعنوان تنخواهبه

روع به دوباره ش «اشتباه نکردید؟»هزینه را مشخص و تسویه کنم. وقتی عدد و رقم را برای امام جمع زدم، امام پرسیدند: 
امام سکوت کرد و هیچ نگفت؛ وقتی برای خرید رفتم، دیدم که « نه، درست است.»جمع و تفریق کردم و بعد گفتم: 

ام و ُنه فرانک را نود فرانک فرانک اشتباه کرده 13ام؛ دوباره حساب و کتاب کردم، فهمیدم که به میزان ول زیاد آوردهمبلغی پ
قت من همان و»امام گفتند: « آقا، من اشتباه کردم و پول زیاد آوردم!حاج»ام؛ به خدمت امام رفتم و گفتم: محاسبه کرده
در این برخورد امام، ظرافت و درس اخالقی بزرگی مستتر بود؛ اگر « برسید.خواستم خودتان به موضوع فهمیدم، می

آمد که در این خانه به من اعتمادی نیست وجود میورزیدند، احساسی در من بهایشان همان ابتدا بر اشتباهم اصرار می
مام کردند، دریافتم که حضرت اشدم. اما وقتی امام با وجود اطمینان به اشتباهم چنین برخوردی تبع آن دلسرد میو به

ادعای قدر این اعتماد و ارتباط خالصانه و صادقانه است و به برکت همین نوع برخوردها و بهاعتماد زیادی به من دارند و چه
کیهان، سال هفتاد و  یروزنامه ،یراو« ».بسیاری از دوستان، من از اعتماد به نفسی برخوردار شدم که همیشه زبانزد بود

 .«33111  ی، شماره3131اسفند ارم،چه
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 هشت فرزند در انتظار شما هستند!

 

 یشد. امام برای مطالعههای پستی ارسال میاز سراسر دنیا برای امام نامه و بسته
ها و ام نامهدادند. طبق وظیفهگذاشتند و به برخی هم پاسخ میها وقت مینامه

ه خطر بودنشان ببعد از اطمینان از بیکردم و ها را با احتیاط و مهارت باز میبسته
بردم. یک روز ایشان به آشپزخانه آمدند و من را درحال باز کردن محضر امام می

 ها دیدند.نامه
 «خواهر طاهره، من راضی نیستم که شما این کار را بکنید!»با ناراحتی فرمودند: 

د؛ جواب دادم: کنم ناراحت هستنها را باز میکه نامهفکر کردم ایشان از این
خاطر مسائل امنیتی در کنم و فقط بهها را نگاه نمیآقا، والله داخل نامهحاج»

 «کنم.ها را باز میپاکت
م گویگویم! مینمی این خاطر به»ی به من کردند و فرمودند: ایشان نگاه پرمهر

 «اگر خطر دارد، برای شما هم خطر دارد. حاال شما چرا باید به خطر بیفتید؟
آقا، یک ملت منتظر شما هستند. جان من چه ارزشی حاج»لبخندی زدم و گفتم: 

 «دارد؟
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 ۳«هشت بچه هم در ایران منتظر شما هستند.»فرمودند: 
من »ام کرد. ماندم چه جوابی بدهم. عرض کردم: لطف امام شرمنده

من  تری متوجهکم یها آسیب و صدمهی آنواسطهام که بههایی دیدهآموزش
 «شود.می

رفتند، مکثی کردند، برگشتند و فرمودند: که از آشپزخانه بیرون میامام درحالی
 «یک ساعتی بیایید و به من هم یاد بدهید.»

های امام حیرت کردم. هر روز و هر رفتار ایشان ایمان من را از رفتار و صحبت
 کرد. تر میبه روح کامل و واالیشان بیش

 

  

                                                           
عد از آورد. بوجود میسری نیازهای عاطفی ناخودآگاه برای ما بهدر آن غربتی که داشتیم، شرایط و جو خارج از کشور هم یک» 1

ه بر کحضور خانم دّباغ این خأل خیلی زیبا پر شده بود. آن مهربانی مادری ایشان، خیلی برای ما کمک بود. یک روز عصر بود 
رفتیم. نشستیم و من ناخودآگاه سرم را روی دوش خواهر دّباغ گذاشتم. خیلی طول نکشید که حسب اتفاق کنار هم داشتیم راه می

ای کردند(. خواستم سرم را بلند کنم اما با دستش سرم را نگه داشت. یک چند دقیقهخورند )گریه میدیدم ایشان دارند تکان می
 « چه شده است؟ چه اتفاقی افتاد که شما ناراحت شدید؟»شد سرم را برداشتم و گفتم: گذشت. وضعیت که آرام 

 «هیچی!»گفت: 
ام گذاشتی، من را به زندان بردی؛ حکم دوتا از دخترها را داده بودند و من وقتی سرت را روی شانه»اصرار کردم. ایشان گفت: 

 « کردم. در آن زمان عین همین حسی که سرت را روی دوش من گذاشتی به من دست داد.ها را شبانه آرام میباید آن
 «اعدام شدند؟ کجا؟»گفتم: 

پرسم. کردم بی گرفتن اطالعات از وضعیت زندان و ساواک بودم، ولی باز هم جرأت نمیگرچه تشنه گیج شده بودم.
 تر اطالعات داشته باشی برای خودتقدر کمایشان یک مقدار اطالعات خیلی سربسته گفتند و ادامه دادند تو هرچه

مین روز درگذشت خانم مرضیه حدیدچی ی چهلنامهی بانوی انقالبی، ویژهمریم کاظم زاده، نشریه« »بهتر است.
 .«41)دّباغ(، ص 
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 خبرنگار مشکوک

 
توجه به این که مسئولیت حفاظت را برعهده داشتم باید خوب حواسم به با 

یک روز  1شان نیفتد.کرده اتفاقی برای امام و خانوادهابود تا خدای ناطراف و افراد می
فش طرد؛ مشکوك بود. بهیکشیدم که خودش را از حصار خانه باال میرا د یخبرنگار

را  اش کوبیدم و اوی سینهایم به قفسههرفتم و او را پایین کشیدم. با کف دست
 د بود که حصارهای چوبی باغیای شداندازهام بهطرف حصار پرت کردم. ضربهبه

جا نفسم بند آمد و ناگهان دردی در قلبم پیچید. در شکست و خبرنگار افتاد. همان
 بیمارستان بستری شدم. 

آقا آمدم بیمارستان تا دستور به»احمد آقا به دیدنم آمد و گفت: یک روز حاج
سوی تهران حرکت کنیم؛ اما مرخصتان کنم. قرار است امشب یا فردا صبح به

                                                           
ت یتر جذب شخصشیب یداریدر هر د»کند: اش چنین روایت میی شخصیزاده در صفحه. مریم کاظم1

کرد هر عملش یم ی. او سعیف بود، هم منطقیم؛ هم مادر بود، هم مبارز، هم لطیشدیخواهر طاهره م
بود.  پزشکان یمارستان لندن تحت مداوایسالم نبود و در ب یلحاظ جسمبهن اسالم باشد. یمطابق با فرام

 یچند ماه د.یك زن مبارز بگویی فهیم و او از اسالم و وظیند، دورش حلقه بزنینشیم هروقت میدوست داشت
ها ن شکنجهیساواك بوده و اثرات هم یهان شکنجهیترو تحت سخت یها زندانم مدتیدید تا فهمیطول کش

 ون و ازیبا انقالب یکاراتاق هم یاز اعضا یکیامام که به فرانسه رفتند، خواهر طاهره  .مار کردهیرا سخت ب او
 ی امام در نوفل لوشاتو بود.کان خانوادهینزد
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اند شرایط عمومی شما برای پرواز مساعد و گفته متأسفانه پزشکان موافقت نکرده
آقا هم گفتند، موافقت پزشکان شرط است. به خواهر طاهره بگویید نیست. حاج

 «حالشان که خوب شد بیایند.
که از قافله عقب بمانم برایم سخت بود. بغض راه گلویم را گرفت. فکر این

ی من سّیداحمد آقا هقم بلند شد. با گریهاختیار سرازیر شدند و هقهایم بیاشک
 هم اشک ریختند!

برایم سخت بود در فرانسه بمانم و امامم در سفری قدم بگذارد که معلوم نبود 
 ر، دستور امام بود و اطاعتش واجب.فتد؛ اما دستویچه اتفاقی ب
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 تصویر امام خمینی از تلویزیون فرانسه

 

فردای آن روز پزشک وارد اتاقم شد و تلویزیون را روشن کرد. با ناراحتی به او 
 «جا ندارم.های تلویزیون اینای به دیدن برنامهعالقه»گفتم: 

 «خمینی است.الله فیلم آیت»پزشک لبخند زد و جواب داد: 
ره شدم؛ استقبال مردم را دیدم و پیاده شدن یتلویزیون خ یبا اشتیاق به صفحه

راهی با آقا را چرا سعادت هم»امام از هواپیما را. منقلب شدم. با خودم گفت: 
 «نداشتم؟

م یهاگونه یهایم روکردم، اشکطور که تصاویر امام و مردم را تماشا میهمان
 تطور ناراحدانستم ایناگر می»گفت:  پاچه شده بود،دستخت. پزشک که یریم

 «کردم.شوید، این کار را نمیمی
بعد از ده روز از بیمارستان مرخص شدم. از امام اجازه خواستم تا به ایران 

جا بمانید تا اگر موفق نشدیم، دستگاه تبلیغاتی همان»شان فرمودند: یبرگردم؛ اما ا
 «ه باشیم.برای رساندن صدایمان داشت
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 بهمن، دور از وطن 22

 

و اخبار فارسی رادیو ایران  1هرروز اخبار ایران را از اخبار عربی رادیو مونت کارلو
ی باال رفتم و پای رادیو نشستم. بهمن نیز طبق معمول به طبقه 33شنیدم. روز می

ّجب کردم. تع به گوشم رسید.« الله اکبر، خمینی رهبر»پیچ رادیو را باز کردم. بانگ 
کسی به موج »از آقایانی که در نوفل لوشاتو همراهم مانده بودند، سؤال کردم که: 

 «رادیو دست زده؟
 تری به رادیو گوشوقتی خاطرجمع شدم کسی به آن دست نزده، با دقت بیش

 سپردم.
 جا ایران است... صدای انقالب ملت ایران!این-

عمق جان فریاد بلندی کشیدم. آقایان با شنیدن چه را که شنیدم، باور نکردم. از آن
فریادم، ترسیده و فکر کردند اتفاقی برایم افتاده است؛ با سرعت خودشان را به 

ی صورتم را خیس کرده بود. ی باال رساندند. نتوانستم حرف بزنم. اشک همهطبقه

                                                           
1. Monte Carlo. 
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جا ایران نرادیو گفت ای» و بریده بریده گفتم: ها را نگاه کردمهای متعجب آنچهره
 «است... صدای انقالب مردم ایران!

ها همراه ی شادی آنشور و شعف خانه را پر کرد و سرود پیروزی ایران با گریه
 شد. 
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 بازگشت  به وطن

 

زد؛ ظاهرًا اولین پرواز اسفند به ایران بازگشتم. فرودگاه از جمعیت موج می 31
 . با دیدن آن همه مردمی که به استقبالهواپیمای ایرفرانس پس از پیروزی انقالب بود

ای هان جمعیت خانمیما و عزیزانشان آمده بودند، شور و اشتیاقی در دلم افتاد. در م
 شدند.ها دیده میتر در این مکانباحجابی را دیدم که کم

شناختند و بعضی هم فقط نامم را از میان جمعیت عبور کردم. برخی من را می
ام را پیدا کردم. بعد از سه سال و هفت ماه، دیدار فرزندان، و خانوادهشنیده بودند. 

مع را در دلم ج های دنیاحال مادربزرگشان را ندیده بودند، تمام شادیهایی که تابهنوه
 بوسیدم. ها را ریختم و آنکرد. اشک شوق 

ه ند. بچرخیدرفتند و فرزندانم مثل پروانه دورم میها از سروکولم باال مینوه
 کردم.کشیدم و واقعی بودنشان را با تمام وجود حس میسرورویشان دست می

ه ها صبورانی این سالآقا تنگ شده بود که در همهتر از همه برای حسندلم بیش
 ها نظارت داشت و مواظبشان بود. بچه یبه زندگ
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 ها!اولین مأموریت، تماشای بچه

 
خواهر طاهره، مدتی نیاز نیست شما کاری »فرمودند: بعد از دیدار امام ایشان 

 «هایتان را تماشا کنید و در کنار خانواده باشید!انجام دهید. بروید و سیر بچه
همین کار را کردم. سه ماه تمام توجه خود را روی خانواده گذاشتم. دلم 

های تلخی شد جبران کرد؛ لحظهخواست این همه رنج، سختی و دوری را میمی
 که مادر باالی سرشان نبود.

یاد دارم. دختر کوچکم  پستانک به خوب به را که دستگیرم کردند، یبارآخرین
شد مادرش را دارند دهان داشت و کنار حوض مشغول بازی بود. اصاًل متوجه نمی

 برند.کجا می
شان را پاک کنم؛ ی خاطرات بد بچگیخواست بتوانم همهدلم می

رف طام از درپیهای پیخاطر مبارزات و دستگیریوقتی بههایشان را، تنهایی
 اما این کار غیرممکن بود. دوستان و فامیل ترد شده بودیم،

  



11  زنی از تبار الوند  
 

 
 

 

 

 دهی سپاه غرب کشورتشکیل سپاه پاسداران و فرمان

 

فرمان امام به تشکیل سپاه پاسداران، کمر هّمت از پیروزی انقالب، بهاندکی پس 
ری ی مختصنامهها شور و مشورت اساسآقایان پس از ساعت بستیم و با چند نفر از

 م.یبرای تشکیالت سپاه نوشته و تقسیم مسئولیت کرد
ی نماینده 1«الهوتی»همراه آقای بالفاصله طی حکمی مأموریت پیدا کردم تا 

سپاه غرب کشور  1«محّمدزاده»و آقای  4«سماوات»آقا امام در سپاه و مرحوم حاج
که  یای نظامی و چریکیهای ویژهها و آموزشخاطر مهارت. بهرا تشکیل دهیم

 «جواد منصوری»و موافقت آقای « مدنی»الله نهاد شهید آیتشیدیده بودم، و به پ
را  -که مرکزیت سپاه غرب کشور-دهی سپاه همدان فرمان 2فرمانده سپاه وقت،

 داشت، برعهده گرفتم.
                                                           

 ش.( 3113 – 3131. حسن الهوتی اشکوری)1
 ش.(1121شهادت -1110محمد سموات ). 4
 ش.(3131-3131). ابراهیم حاجی محمدزاده 1
دهی سپاه و دیگر اعضای شورای دهی سپاه و دیگر اعضای شورای فرمانحکم فرمان 11بهشت دوم اردی. »2

پراکنده  صورتدهی به امضای دبیر شورای انقالب که شهید بهشتی بودند، رسید. البته ما کارمان را بهفرمان
 قبل از تاریخ شروع 
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بعد رسمًا تشکیالت، مهر، دفتر، آرم و بهشت بهاردی 33بهمن مشغول بودیم و از  31کرده بودیم؛ در واقع 
های مختلف و مطبوعات اعالم شد و به این ترتیب سربرگ تمامًا یکی شده بود و به این ترتیب به دستگاه

که ب خودجوش بود؛ کما اینچون خود انقالهای بعد انقالب همرسمًا سپاه کارش را شروع کرد. حرکت
مند به انقالب تشکیل شد. سپاه های انقالب در سراسر کشور نیز با حضور خودجوش جوانان عالقهکمیته

 -پاسداران هم به همین ترتیب قوام یافت. اما طبیعتًا کسانی به سپاه پاسداران پیوستند که از لحاظ سیاسی
فعال  های دیگر حفاظت از نظامنسبت به کسانی که در بخشمبارزاتی و کار تشکیالتی  یاعتقادی، سابقه

گاهی به تری داشتند. نتر و روشندقیق یبودند، از مراتب باالتری برخوردار بودند و به عبارت دیگر، سابقه
غ ازندان و مبارزه داشتند که خانم دبّ  یدهد که این نیروها اکثرًا سابقهسپاه پاسداران نشان می ینیروهای اولیه

نیز از همین جنس بود. رویکرد جذب این نیروها از سوی سپاه این بود که هنگام تأسیس این نهاد انقالبی در 
دهی عنوان مؤسس سپاه و اولین شورای فرمانهر شهرستان ابتدا نیروهای انقالبی که شناخته شده بودند، به

سپاه همدان نیز دنبال کسی بودیم که سپاه در همان شهرستان معرفی شوند. طبعًا در تالش برای تشکیل 
جا بود مبارزه و انقالب داشته و با کار تشکیالتی، نظامی و امنیتی، آشنایی اجمالی داشته باشد. این یسابقه

 د شد.نهاعنوان فرمانده سپاه همدان پیشنهاد برخی از دوستان از جمله شهید مدنی، خانم دّباغ بهکه به پیش
نخست تشکیل سپاه پاسداران، خانم دّباغ در بخش آموزش عقیدتی و نظامی سپاه فعالیت  های... در همان ماه

قرار دارد. حضور ایشان باعث شد که چند نفر از  داشت؛ در همین مکانی که االن دانشگاه امام حسین
در  ر سپاهها دتری از خانمهای دیگر نیز وارد سپاه بشوند. حضور این افراد باعث شد که تعداد بیشخانم

، 1110ندا، سال هجدهم، زمستان یجواد منصوری، فصلنامه« »های مخالفی مشغول شوند.فعالیت
 .«21، ص21 یشماره
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 شکست حصر سنندج 

 
های مسلحانه و فعالیت افقان و ضدانقالب بسیار فعال بودندمندر آن زمان 

ان ین میشد. در ارو میکردند. انقالب جوان هم هرروز با مشکالت فراوانی روبهمی
 های کومله و دموکرات قرار گرفت. ز کردستان دستخوش تحرکات گروهکین

وط سازند. مربها سعی داشتند با تبلیغاتشان مشکالت اقتصادی را به انقالب آن
دفاع سنندج نیز رحم ها حتی به مردم بیسنندج مرکز عناصر ضدانقالب بود؛ آن

سنندج  31ها تسخیر پادگان گرفتند. هدف آنیر آتش خمپاره مینکرده و شهر را ز
 1کرد.شهر سقوط می ،بود. با تسخیر پادگان

                                                           
مرتفع از شهر سنندج قرار داشت، که از آن نقطه تحرکات ضدانقالب را زیر نظر  یااردوگاه ما در نقطه. »1

 .سازی آن مبادرت کردیمپاکها، به های تحرک آنداشتیم و پس از شناسایی کانون
کرد، ناگهان مرا صدا زد و دوربین را به دستم داد و با دست روزی یکی از برادران که با دوربین شهر را نگاه می

شود، نام امام خمینی شناخته میجهتی را نشان داد و گفت که نگاه کنم. در حوالی میدانی در شهر که امروز به
ای که درش باز بود، درحال نزاع و در مقابل خانهزن کردی را دیدم که نوزادی در بغل دارد و با مردی که 

، را از بغل مادرش جدا کرد که مرد کرد با زور بچهای این درگیری ادامه داشت، تا ایندرگیری است؛ چند ثانیه
 دیدم یّکه چه میچند قدمی از آن زن فاصله گرفت و یک دفعه با کلت به دهان بچه شلیک کرد. من از آن
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ف پرودگار و لطهای سپاه همدان خودم را به سنندج رساندم و بههمراه با بچه
 و بر شهر تسّلط پیدا کنیم. 1کاری ارتش توانستیم حصر سنندج را شکستههم

                                                           
 

 
 توانستیم بکنیم. بالفاصله با برادران به آن منطقه حمله کردیم و منطقه کاری نمیخوردم. در آن فرصت کم هیچ

و محله را به تسخیر درآوردیم. من آن منزل را یافته به داخلش رفتم. دیدم که مادر، نوزاد خونینش را در مقابل 
 بود. به  کند. او شوّکه شدهومبهوت به او نگاه میگذاشته و مات

کنارش رفتم و با دست تکانش دادم؛ کمی که هوشیار شد، شیون و گریه و زاری کرد و بر سر و صورت خود 
 کوفت. مدتی طول کشید تا آرامشاش میکشید و با مشت بر سر و سینههایش را میانداخت و گیسچنگ می

شروع به صحبت کرد و گفت: ریخت به کردی کنم. سپس پرسیدم چی شده، او درحالی که اشک خون می
تابی طور بیآمد و این بچه خیلی گرسنه بود. دیگر طاقت نداشت و همینسه روز بود که شیر گیرمان نمی»

خبر جلویم را او ناچارم کرد که برای پیدا کردن شیر به بیرون بیایم که آن ازخدابی یهای پیوستهکرد، گریهمی
شیر بگیرم، گفت بچه را بده به من تا بهش شیر  روهمسایه برای بچهخواهم از دگرفت. به او گفتم که می

های فجیع و شنیدن ضجه یدیدن آن صحنه «ام را گرفت و تیر به دهانش زد.زور جگرگوشهبدهم، و بعد به
یاد آن لحظه و آن طوری که هروقت بهام گذاشت؛ بهشدت متأّثر کرد و اثر شدیدی در روحیهآن مادر مرا به

 .«331111 کد خبر:، 3131خرداد 31کیهان،   ی، روزنامهیراو« »فشرد.افتم بغض گلویم را مینه میصح
لحاظ قومی و مذهبی مدام از طرف دشمنان انقالب اسالمی و بسیار حساسی بود که به یاستان کردستان منطقه. »1

در برابر نظام جمهوری اسالمی بایستد و  گرفت، تاایشان مورد توطئه و تحریک قرار می ینشاندههای دستگروهک
طلب خودمختاری و یا استقالل کند. البته مردم خوب، انقالبی و مسلمان کرد، که از ظلم و ستم رژیم قبل رها شده و به 

ها ئههای بسیاری هم داده بودند، در برابر این توطانقالب و نظام پیوسته بودند و برای به ثمر رساندن انقالب اسالمی خون
زیادی  مناطق کردستان مشکالت ایستادند. با این حال فقر شدید فرهنگی و اقتصادی در برخیو تحریک و تزویرها می

طرف مرزها قول خودشان( که از آنهایی )بههای کومله و دمکرات هرروز با حرکتوجود آورد. گروهکبرای این استان به
ها و زنی گرفته تا آزار و اذیت زنزدند؛ از دزدی و راهدست به هر کاری میشدند برای رسیدن به اهداف خود پشتیبانی می

ها به برخی روستاها حمله های نظامی و انتظامی. آنها و پاسگاههها و حمله به پایگاگذاری و تخریب راهها و بمببچه
دادند ا به رژیم خمینی)!( نسبت میکردند و با تبلیغات شدید مشکالت اقتصادی عارض شده رجا را محاصره میکرده آن

ردند. ما در کافتادند، برخی مردان آن نواحی را در برابر دستمزد اندکی اجیر میو وقتی مردم آن نقاط به تنگی و فشار می
انصافًا با آن همه مشکالت « رازینی»رو بودیم. دادستان انقالب کردستان، آقای ای روبهاین استان هر روز با مسأله
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 ناله در دل کوه

 
کومله و دموکرات هنگام  های انقالبی سنندج بودند.از خانواده« نمکی»ی خانواده

ودند؛ ب در خانواده تیر شلیک کردهبه پای پ ها رفته وی آننشینی از شهر به خانهعقب
چهار پسرش را به گروگان گرفته و با خود برده بودند. چند روز بعد چوپانی  سپس

کوه، نزدیک چهل جنازه روی زمین است که باد کرده و آمد و گفت که باالی سیاه
 اند.بوی بدی گرفته

                                                           
کرد. ولی دادستان دادگستری گاهی به برخی متمّردین و متخّلفان کمک اگون و مسائل مختلف، خیلی خوب عمل میگون
 طرز مشکوکی آزاد شده بود. اش بهاز گذشت دو، سه روز از دستگیریسالح پس  یکرد؛ از جمله یک فروشندهمی

ان وطنها بدون شرم از هممحاصره کردند. آنشهر سنندج مرکز استان کردستان را مدتی عناصر ضدانقالب 
سنندج بود. با تسخیر  31ها تسخیر پادگان لشکر خویش، شهر را به زیر آتش خمپاره گرفتند؛ هدف اصلی آن

کرد. نیروهای سپاه و ارتش همدان در شکست حصر سنندج نقش مهمی پادگان، شهر کاماًل سقوط می
فرمانده « ] بدری»از سپاه و از ارتش سرهنگ « همدانی»و « نوروزی»ی خاطر دارم برادرانمان آقاداشتند. به

پس از شکستن محاصره و فرار  .برای آزادسازی سنندج خیلی زحمت کشیدند  لشگر زرهی همدان[ 1تیپ 
سازی کم به پاکضدانقالب، در بعضی نقاط استراتژیک شهر و مناطق مشرف و مسّلط به شهر مستقر، و کم

  .«331111 ، کدخبر3131خرداد  31 کیهان، ی، روزنامهیراو« ».الب پرداختیمشهر از ضد انق
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 الی گوسفندانها هم البهسه پاسدار را همراه چوپان فرستادم تا مطمئن شوم. آن
 یبازگشتند و درست کوه رساندند؛ سپسان را به باالی سیاهو خودشپنهان شده 

 ها در حالت بسیار بدی هستند. های چوپان را تأیید کردند و گفتند جنازهحرف
ها باشد. با گروهی از  نمکی هم در میان آن یپسران خانواده یحدس زدم جنازه

ر رفتیم تا او نیز هویت ی نمکی به محل مورد نظبرادران پاسدار و مادر خانواده
ای که مقابلمان بود شوکه شدیم. تمام فرزندانش را مشخص کند. از دیدن صحنه

هایشان را کنده ها را ُمثله کرده، گوش و دماغ همه را بریده و پوست صورتجنازه
 بودند... 

ها بودند. نمکی هم در میان آن یزدم پسرهای خانوادهطور که حدس میهمان
بدی بود.  یهاها را شناخت. لحظههایشان آنز روی خال بدن و لباسمادرشان ا

صدای شیون او در غم از دست دادن پسرانش و شهادت مردمان شهرش در کوه 
 پیچیده بود!
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 های نامنظمراهی با شهید چمران در جنگآزادسازی پاوه و هم

 
ای از پاسداران عازم پاوه شدم. در عدهدست کومله و دموکرات افتاده بود. با پاوه کاماًل به

که از پیشگامان آزادسازی شهر بود، همراه شدیم تا با دشمنان « چمران»جا با شهید آن
 1یاری شهید چمران شتافت.انقالب نبرد کنیم. سپاه همدان اولین سپاهی بود که به

                                                           
اش شتافت سپاه همدان بود. در آن زمان ما مشتاق بودیم که کاری برای رهایی اولین گروه و سپاهی که به یاری. »1

ت و حتی تعدادمان ویژه پاوه انجام دهیم، ولی امکانات و تجهیزاتمامی شهرهای کردستان از دست ضدانقالب به
برای نبرد با دشمن با برادران و مسئوالن مذاکره شد تا امکانات و تجهیزات بگیریم، اما خیلی  اندک و محدود بود.

فنی  های جزئی وها حتی از کمککرد. آنکاری نمیصدر بود و با سپاه هممؤّثر نبود. ارتش در آن هنگام زیر نظر بنی
زدند. از ی هر نوع کمکی سر باز میها از ارائهبه تسلیحات و مهمات داشتیم، ولی آن ما نیاز کردند.نیز دریغ می

طرف شنیدن اخبار تحکیم ضدانقالب در برخی مناطق غرب و از طرف دیگر نبود هیچ یاری و مساعدتی، ما را یک
م یاز به اسلحه داریم و ارتش های مطرح شد حاال که ما نناچار در جلسهکه بهبه سختی و تنگنا انداخته بود. تا این

ها شبیخون بزنیم و مقداری کند، بهتر است به انبار مهمات آنسالح و تجهیزات دارد و از کمک به ما خودداری می
ی مطرح شده جلسه را به چالش اسلحه و فشنگ برداریم؛ زیرا برای جنگ با دشمن ما به اسلحه نیاز داریم. مسأله

ه نهاد مزبور تصویب شد. قرار گذاشتتقاعد شدند که چنین کاری ضرورت دارد. سپس پیشخر همه مکشید، ولی در آ
کس از این تصمیم در بیرون صحبتی نکند؛ مبادا به گوش حضرت امام برسد. زیرا مطمئن بودیم امام با شد که هیچ

ضعیف ارتش معنا کنند. دانند و شاید حتی آن را در جهت تآمیز میچنین کارهایی سخت مخالفند و آن را تفرقه
 رو تصمیم گرفتیم در زمان ازاین

← 
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وپنج تن از برادران را برای اعزام به کردستان آماده ابتدا ما چهل .معین برنامه را عملی و تا آن زمان حرفی هم زده نشود
ی مهمات ارتش کردیم، در ضمن با تعدادی هم هماهنگی کردیم که پیش از حرکت گروه به منطقه، به انبار و زاغه

 ودار برنامه بودیم، که یکیشب بود؛ ما در گیرتک بزنیم. ساعت سه بعد از نیمه
متوجه  ها باشند کهطرف ما در حرکت است. نگران شدیم که مبادا کوملهن خبر داد ستونی نظامی بهبااز برادران دیده

گیرانه درصدد ضربه به ما هستند تا به هدف مورد نظر نرسیم. خیلی سریع دو نفر را برای برنامه شده، در اقدامی غافل
رانی نیست، جای نگ»ی زود برگشتند و گفتند: ها خیلطرف فرستادیم. آنتر به آنشناسایی و کسب اطالعات دقیق

شان جلو ها با دو تانک و نفربر از راه رسیدند. فرماندهما در همان تاریکی به استقبالشان رفتیم. آن« ها هستند!ارتشی
ساعت آینده برای شکستن حصر  31اند که تمام نیروهای نظامی تا حضرت امام دیشب فرمانی داده»آمد و گفت: 

اند که به کمک شما بیاییم و تجهیزاتمان را هم در قدام کنند و به پاسداران هم کمک کنند. حال به ما دستور دادهپاوه ا
من خدا را شکر کردم که پیش از هر اقدامی مسائل و مشکالت رفع شد. از افراد آگاه در « اختیارتان قرار دهیم.

نند و گفتیم یکن تلقی کلمتصمیِم گرفته شده را کان خصوص تصمیم آن شب خواستیم که موضوع را فراموش کنند و
کوپتری از هوانیروز در اختیارمان گذاشت. ی آن مطلقًا سخن نگویند. با فرجی که حاصل شد، ارتش هلیکه درباره

با این تن که افراد هریک برای رفجا بروند. جالب اینتر به آنرو پیشاپیش یازده نفر انتخاب شدند که هرچه سریعازاین
تند که دانسکوپتر برود. همه میها اختالف پیش آمد که چه کسی همراه هلیکه بین آنطوریگروه اصرار داشتند؛ به

دند در این کوشیآمد، برگشتی در کار نیست؛ بنابراین میدر این اعزام، آن هم در شرایطی که اخبار ناگواری از پاوه می
سختی ه بهکحالیزبان، اهل یکی از روستاهای اطراف همدان، دربرادران ترک امر نسبت به هم سبقت بگیرند. یکی از

از شما  خواهر دّباغ، من فردای قیامت پیش حضرت زهرا»ای غلیظ به من گفت: کرد، با لهجهفارسی صحبت می
ذیرفتند. ها نیز پنکشی شود؛ آنهاد کردم که برای اعزام قرعهسرانجام پیش« گذارید من بروم!کنم که نمیشکایت می

کشی نبود، خیلی دلگیر و ناراحت شد؛ سرش را پایین انداخت و بیرون زبان در قرعهولی زمانی که اسم آن برادر ترک
 «خواهر دّباغ، اجازه بدهید که ایشان برود.»آمد و گفت: « قشمی»های گریه کرد. یکی از برادران به نام رفت و های

د. ها حاضر شد که جایش را به او بدهخالصه یکی از بچه« دیگر جایش را به او بدهد.باشد، ولی باید یکی »گفتم: 
کوپتر زبان اولین کسی است که از هلیآید، این برادر ترکی محاصره فرود میکوپتر در پاوه میان حلقهوقتی هلی
 رسد.گیرد و به شهادت میها قرار میی کوملهآید. هنوز پایش به زمین نرسیده مورد اصابت گلولهبیرون می
شهید  گرفتند. آنان همگیهایی برگشت که برای رفتن به پاوه از هم سبقت میی همان بچهکوپتر با جنازهاین هلی

مان کوپتر را هم در آسکوپتر دومی هم تجهیز کردیم و تعدادی دیگر را هم فرستادیم. این هلیشدند؛ البته ما هلی
ودند جا شتافته بنجام پاوه با رشادت این افراد که عاشقانه و در اجابت فرمان امام به آنزدند، که دچار نقص شد. سرا

 .331333 کد خبر:، 3131تیر  31ی کیهان، ، روزنامهراوی« »آزاد و از لوث دشمن انقالب و میهن پاک شد.
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ود، بصدر، ارتش که از نظر سالح مجهزتر ها و اهداف شوم بنیدلیل سیاستبه
امام دستور دادند که پاوه باید آزاد  یاز مدت شد. پسکاری با سپاه نمیحاضر به هم

ی نیروها همراهی ن رزمندگان به تسلیحات نظامی مجهز شدند و بایهم یبشود؛ برا
 های پارتیزانی و شهادتحصر پاوه با عملیات ،ارتش که گوش به فرمان رهبر بودند

 1شد.ها شکسته تعدادی از بهترین
  

                                                           
خبرنگار دوران دفاع مقدس  فرد( مبارز پیش از انقالب واصغر وصالی طهرانیزاده )همسر شهید علی. مریم کاظم1

بهمن که امام به ایران آمد، خواهر طاهره در بیمارستان فرانسه  14»کند: ی شخصی خود چنین روایت میدر صفحه
 اش، مرضیه دّباغ.کمتر از یك ماه بعد از پیروزی انقالب به ایران آمد؛ با اسم حقیقی. بستری بود

شد، و زود هم خوب یزود خوب م یلحاظ جسمد بهیداشت که بات یقدر کار و مسئولل با عصا بود. آنیاوا
پاوه او را در محل سپاه کرمانشاه  یبعد از ماجرا ن فرمانده سپاه همدان شد.یشد. چون اهل همدان بود، اول

توانم همراه او باشم. شب بود و من تازه وارد کرمانشاه شده یستم و میگر تنها نیذوق کردم که د یدم. کلید
« کنم.یدارت میخواستم برم، ب گه جلسه دارم.ید یهاف و فرماندهیبرو بخواب. االن با ابوشر»گفت:  بودم.

او شدم، گفتند بعد از جلسه چند ساعت  یایدار شدم و از پاسدارها جویب یدم تا صبح. وقتیمن هم خواب
 همدان رفت پاوه. یش با پاسدارهایپ

دار نکرد و با پاسدارها رفت. مثل یکه چرا آن شب کرمانشاه من را بدم. گله کردم یبعد او را در تهران د یمدت
توی اون آشوب پاوه، با خودم  یکردیفکر م واقعاً »د و گفت: ید، خندیخندیم ین مواقعیشه که در چنیهم

تر گفت: ید و جدیدوباره خند «تونم همراهتون باشم.یمعلومه! من باور کرده بودم که م»گفتم: « بردمت؟یم
 «ندازم.یهام رو به خطر نموقت بچهچیمادرم. ه من
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 سازی همدانپاک

 
 یهایم را از سر گرفتم. الزم بود همدان از وجود بعضبه همدان برگشتم و فعالیت

شد. آوری میها و مهماتی هم در دست مردم بود که باید جمعاسلحه 1اشرار پاک شود.
 هایی انجام شد. ریزی و با کمک کمیته و ژاندارمری، عملیاتطبق برنامه

                                                           
ی غرب، ما عالوه بر مقابله با تحرکات ضدانقالب و شناسایی و برخورد با هرگونه توطئه علیه در منطقه. »1

نظام جمهوری اسالمی، حافظ امنیت جان، مال و ناموس مردم هم بودیم و بایستی با حرکات غیرسیاسی مثل 
مسائل ضداخالقی و... که البته در نهایت هدفی سیاسی در آن پنهان بود، برخورد  قاچاق، شرارت، سرقت و

در استان همدان کشف و متالشی شد که باندی فاسد، فاسق و « عقرب زرد»نام گروهی به .و مقابله کنیم
های ایر شهرچنین در سها همآموزان و نوجوانان بسیاری را به منجالب و فساد کشیده بود. آنفاجر بود و دانش

زدند. باند تبهکار عقرب زرد مرزی ایران )زاهدان( و مناطق شمالی فعالیت داشتند و دست به جنایت می
دزدیدند و پس از تعّدی و تجاوز و اعمال شنیع، آموز را از راه مدرسه میهای دانشخیلی با مهارت پسربچه

دهنده و وقیح ، خیلی تکان«عقرب زرد»ی کثیف کارها .کردندکشتند و جسدشان را هم نابود میها را میآن
ای نّیات شهر، در آغل مخروبه یها در حاشیهآمیز داشت. آنبود و حکایت از یک بیماری روانی و جنون

آوردند و دست و جا میهای ربوده شده را با االغ و قاطر به آنها بچهکردند. آنکثیف خود را عملی می
کشتند و طرز فجیعی میها را بهشدند، و بعد بچهبستند و مرتکب کارهای شنیع میپاهایشان را با زنجیر می

کردند ای عمل میافراد عقرب زرد خیلی حرفه .کردندجا حفر کرده بودند؛ دفن میهایی که در هماندر گودال
پس از کلی تعقیب و  ها خیلی زحمت کشیدند وبرادران پاسدار برای کشف آن گذاشتند.جا نمیو از خود رّدی به

 گفتعقرب زرد می یرهبر این باند در وجه تسمیه .ها را دستگیر و به سزای اعمالشان رساندندگریز آن
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داشتم ارتباط دوطرفه و صمیمی با مردم برکاتی برای تثبیت انقالب دارد؛ اعتقاد 
بسا همین ای را بین خودم و مردم حائل نکنم. چهکردم فاصلهرو سعی میازهمین

های مجرمانه، توسط و یا توطئه 1های جاسوسیشد شبکهصمیمیت باعث می
                                                           

 
کشد؛ ولی نیش عقرب زرد موجب مرگ ناگهانی زند او را میای را نیش میکه عقرب سیاه وقتی موجود زنده

ها، مردم شهر پس از دستگیری آن .طور بودی کار ما نیز اینشیوهگیرد. تدریج جانش را میشود بلکه بهنمی
ها بودند. ها خشمگین بودند، دیگر طاقت نیاورده خواهان مجازات سریع آنآن یکه از اعمال جنایتکارانه

. تمسمت همدان بازگشرو من به تهران رفتم و حکم اعدام رهبر باند را از آقای قدوسی گرفتم و شبانه بهازاین
 شدت اما نزدیک همدان به

خاطر با هواپیما از همدان همینهای گردنم شکست. وضعیت وخیمی داشتم؛ بهتصادف کردم و دوتا از مهره
به تهران منتقل شدم و مدتی تحت درمان و مداوا بودم. در زمانی که من در بیمارستان بستری بودم، حکم 

های قربانیان و مردم شهر التیام و تسکین های خانوادهحّدی دلرهبر باند عقرب زرد به اجرا گذاشته شد و تا 
 «.331111، کدخبر: 3131ر یت 33 کیهان، ی، روزنامهیراو« ».یافت

صورت محل و مأمنی ها در مرکز و برخی شهرهای ایران، غرب بهفعالیت گروهک یبا تنگ شدن عرصه. »1
های نفاق خود را میان های طرد شده درآمد. در همدان نیز برخی چهرهبرای اختفا و یا جوالن برخی گروهک

در اولین  .کشاندندهای مختلف مردم را به تحّرک و ابراز نارضایتی میبهانهمردم پنهان کرده و هرازگاهی به
های اصالحی نظام جمهوری اسالمی، قرار شد که نظام قدیم آموزش و پرورش لغو، و نظام جدید گام

های پیش موفق به دریافت دیپلم متوسطه نشده ای کسانی که در سالگزین شود. با اجرای چنین برنامهجای
 یسال ششم متوسطه که موفق به اخذ نمره آموزانرو برای آن دسته از دانشکردند؛ ازاینبودند، مشکل پیدا می

این تصمیم  .ها برای آخرین فرصت گرفته شودقبولی نشده بودند اجازه داده شد که امتحان نهایی از آن
کل آموزش و  یها برای مخالفت و اعتراض در مقابل ادارهآموزان نبود و معترض بودند. آنخوشایند دانش

که این مسأله بحرانی نشود، تعدادی از سردادند. برای آن« نمره، نمره»ر پرورش استان اجتماع کردند و شعا
موافقت  .آموزش و پرورش گماردیم تا از ورود جمعِی معترضان جلوگیری کنند یبرادران سپاه را در مقابل اداره

دگان ند. نماینها و مشکالتشان را با مسئوالن طرح کنعنوان نماینده وارد اداره شده خواستهشد که تعدادی به
قبولی بدون امتحان بودند. رئیس آموزش و پرورش با این خواسته  یاز مسئوالن خواستار ارفاق و اخذ نمره

 آموزان سروصدا کردند دانش .کندشدت مخالفت کرد و گفت که حتی از ارفاق یک صدم نمره هم جلوگیری میبه
تواند بدون هدایت منافقان و اعتراض نمی یشیوهرفته شعارهای تندتری دادند. حدس زدم که این رفته و

وآمدها را زیر نظر گرفتیم و به برخی مشکوک شدیم. رو با تعدادی از پاسداران رفتضدانقالب باشد؛ ازاین
 د. ها را دستگیر کردنآرامی بیست نفر از آنها را شناسایی کردیم و بعد برادران به میان جمع رفتند و بهآن
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شت سر ها پخود به پایان رسید. مشخص بود که برخی گروهکگیری این بیست نفر ناآرامی خودبهدستبا 
  .کردندآموزان را نیز تحریک میاین جریان بودند و دانش

اب دیگر اعتص یسازی و شیشه و چند کارخانهمینو و نوشابه ییک روز صبح خبر رسید، کارگران کارخانه
د وجوگویند ما تأمین جانی نداریم. مشخص بود که افرادی در بههرداری جمع شده، میاند و در تاالر شکرده

جا آمدن چنین تجمعاتی دخیلند. من پس از دریافت خبر خیلی سریع به سالن شهرداری رفتم؛ وقتی به آن
تعدادی  .ها )اعتصابیون( هیچ شباهتی به کارگران ندارندرسیدم، دریافتم که اوضاع خیلی وخیم است و این

ها شدند و حتی در این مدت برخی از آنراحتی شناخته میهای خاص، در این میان بهاز اراذل و اوباش محله
اند، که بعد از ندامت و مجازات، دوباره آزاد خاطر شرارت و اذیت و آزار مردم دستگیر کردهرا برادران سپاه به

های مختلف با اسلحه موضع گرفته بودند. من به در قسمتشده بودند. برادران پاسدار پس از ورود به سالن 
 ها صحبت کردم. دو نفر از برادران مواظب بودند. روی سن رفتم و با آن

وقتی صحبت مقدماتی من تمام  .احتمالی اعتصابیون بود یگیرانه برای حملهها اقدامی پیشوجود مسلح آن
ها را متوجه نشوم؛ بنابراین محکم داد زدم: ه من مطالب آنها با هم به صحبت پرداختند. طبیعی بود کشد آن

فهمم و مشکلی هم از شما حل شود! اگر همه با هم حرف بزنید من چیزی نمیطور که نمیساکت، این»
ها نیز از درون خود سه نفر را آن عنوان نماینده انتخاب کنید.شود؛ پس هفت، هشت نفر از خودتان را بهنمی

رد و کار به ها بروز کنهاد اختالفبا این پیش« برای طرح مسأله و مشکالتشان پیش من بیایند. برگزیدند تا
این وضع گفتم:  ییک حرف هم را قبول ندارند. خالصه با مشاهدهدعوا و مشاجره کشید. معلوم شد که هیچ

کنم می چند نفر را انتخاب توانید کسی را انتخاب کنید، خودمبنشینید! همه بنشینید! حاال که خودتان نمی»
مینو است بلند شد و گفت:  یکرد کارگر کارخانهدر همین اثنا فردی که ادعا می« که برای مذاکره بیایند.

 یاند. ما برای ادامهاند و موشک زدهما حمله کرده یاند و به کارخانهای نیست؛ دیشب آمدهپیچیده یمسأله»
 «کارمان تأمین نداریم.

ب، حتی اگر حرف شما درست باشد، در این شهر مسئولیت مستقیم به دوش من است. اگر کسی خ»گفتم: 
ای نزدیک میدان فرودگاه و در دل شهر حمله کنند و یا گروهی پیدا شده و توانسته است به کارخانه

ند، رافش هستها در اطبزنند، آن هم در جایی که نزدیک آن پاسداران پایگاه و مقر دارند و گشتی« آر.پی.جی»
که چنین چیزی گزارش نشده است؛ پس ها هم صدای این همه انفجار را شنیده باشند. درحالیپس باید آن

باید چند نفر از شما با من بیایید و محل اصابت موشک و گلوله را نشانم دهید؛ تا من خودم نبینم حرفتان را 
ه خواهند کها میش ندهید! این فریب است. ایننه، گو»فرد دیگری از جمع بلند شد و گفت: « قبول ندارم.

بعد چاقویی را از جیبش بیرون کشید و ادامه داد: « جا بیرون بکشند و متفرقمان کنند.کم ما را از اینکم
 در اطراف همدان شهر یا شهرکی « کنم.می زنمش و... جا بخواهد بیرون برود، با این چاقو میهرکس از این»

 و مردم خواهی شهرت داشتندهست که جوانان آن به تعصب، شور و غیرت انقالبی و وطن« مریانج»به نام 
 

 



22  زنی از تبار الوند  
 

 
 

-هاب آن روزها و با وجود توطئهخاطر فضای ناآرام و پرالتنیروهای مردمی برمال شود. به

العات و آمار کافی از هرگونه تحرکات و ها الزم بود اطهای منافقان و ضدانقالب
لیونی، تصمیم میبیست ی امام و اعتقادشان به بسیجها داشته باشیم. طبق فرمودهفعالیت

زنی و یار بار سنگین را با زنان باایمان همدانی تقسیم کنم. بعد از مشورت، گرفتم این
-رانیهایی در مسجد جامع همدان برگزار کردم و در سخنسبک و سنگین کردن، کالس

-هایی که در کالسی زنان امروز، پرداختم. خانمهایم به زنان بزرگ صدر اسالم و وظیفه

کردند تا رسالت خاطر عقاید پاک و شدید مذهبی، تالش میکردند، بهها شرکت می
جا که با دقت امور پیرامون خود را یک زن مسلمان انجام دهند؛ تا آنعنوان خودشان را به

ان های شوم دشمندادند تا جلوی  نقشهگرفتند و موارد مشکوک را گزارش میزیر نظر می
 اسالم گرفته شود.

همسرانشان با افراد مشکوک  یهاجلسه یدرباره آمد که این زنانگاهی پیش می
کاری و فساد لو رفته و دستگیر های خرابها تیمآنکردند و با گزارش صحبت می

 شدند.می

                                                           
 

 

های مریانج در برابر دینشان به بردند. همه بر این اعتقاد بودند که بچهها حساب میسایر مناطق همدان از آن
سرسخت امام و انقالب  ها را فدایی و از طرفدارانای کوتاه بیایند و آنهیچ قیمتی حاضر نیستند ذره

های مریانج رسانده بودند و ما هر لحظه انتظار دانستندبرادران سپاهی، گزارش اوضاع ناآرام شهر را به بچهمی
ونیم بعدازظهر بود، من از صبح چند ساعتی با مخالفان و معترضان ها را به شهر داشتیم. ساعت سهورود آن

شهر همدان  سمتها با سه دستگاه اتوبوس بهر رسید که مریانجیای نگرفته بودم. خبصحبت کرده و نتیجه
ای بین جمع افتاد و همه را مضطرب و نگران کرد، و بعد ما دیدیم که در حرکتند. با پخش این خبر ولوله

ایی که هیک یا چند نفر چند نفر از در سالن خارج شدند. با پراکنده شدن اکثر جمعیت، آناعتصابیون یک
ن جا رفتند. به ایدادند، احساس تنهایی و ترس کردند و از آنکردند و سرسختی از خود نشان میسماجت می

دند دیگر ها رسیترتیب اعتصاب بدون هیچ درگیری و شلیک حتی یک گلوله شکسته شد. وقتی مریانجی
 را که شناساییهنگام عناصر اصلی و محوری این آشوب و ناآرامی معترضان رفته بودند و بعد ما شب یهمه

 «.331111، کدخبر 3131ر یت 33 کیهان، ی، روزنامهیراو« ».دستگیر کردیمکرده بودیم، 
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 کودتای نوژه

 
خواستم با جایی تماس بگیرم که می»یک روز خانمی با من تماس گرفت و گفت: 

 کردند و قرارومدارهاییصورت اتفاقی خط روی خط افتاد. دو نفر با هم صحبت میبه
ای و دیگری با ها با تویوتای قهوهآن گذاشتند. قرار بود یکی ازشهر میدر نفت

 «بی.ام.و قرمز به مالقات هم بروند.
زدند؛ چون از شب حادثه نظرم بسیار مشکوک حرف میبه»آن خانم ادامه داد: 

 «گفتند.و آمادگی نیروها می
 که خودش را معرفی کند، گوشی را گذاشت و مکالمه قطع شد.سپس بدون آن

و قرارومدارهای  های مکالمهران را فرستادم تا بقیهمن سریع چند نفر از براد
ن هایشابا حرف ند؛تور نفوذ اطالعاتی ما افتاد ها بهها را دنبال کنند. آنبعدی آن

 «پایگاه هوایی شهید نوژه»کودتایی در  وقوع از دست آمد کهالعات باارزشی بهاط
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بعد از گذشت دو الی با برادران در تهران و  شورت. پس از محکایت داشت 1همدان
 سه ماه، عوامل کودتا دستگیر شده و به مقصودشان نرسیدند!

 
 
 
 

  

                                                           
 ها با طرح تصرف پایگاه هوایی شهید نوژه،ای افتادند؛ آنها پس از شکست در طبس به فکر چاره. آمریکایی1

ت شان هم با شکسخداوند این نقشه قصد بمباران مراکز حساس تهران، ازجمله جماران را داشتند که به فضل
 مواجه شد.
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 گذشت و ایثار نیروهای سپاه

 
سپاه تازه شکل گرفته بود و نیروهای دلسوز و انقالبی احساس وظیفه کرده و وارد آن 

اش به انقالب و امام، خاطر عشق و عالقههرکسی در کسوتی که بود، به 1شده بودند.
 خود را وقف سپاه کرده بود.

کرد و محبت و صمیمیتی که گری میهرروز تصویری از ایثار و گذشت جلوه
 داد.بین نیروهای سپاه بود، خود را نشان می

ز مرکز نامه رسید کردند و زمانی که اوقت کار میها بدون حقوق، تمامها ماهآن
 شان بلند شد.ناراحتی و نارضایتی یشان حقوقی تعیین شود، صدایتا برا

                                                           
و   «صّباغ»تأثیر معلم شهید از مبارزان رژیم پهلوی و تحت« جمشید ایمانی». داماد پنجم مرحومه دّباغ 1

حسین »رستی سرپالله مدنی و بهدستور شهید آیتالله مدنی بود و بعد از تشکیل گارد مخفی بهمرتبط با آیت
گون مثل ارتش داشت که برای مبارزه های مختلفی در اقشار گوناعضو این گارد شد. این گروه شاخه« کوشش

ارد بود. بعدها این گ« سّیدمصطفی الحسینی»ها شهید با رژیم پهلوی شکل گرفته بود و رابط این شاخه
ای اعض« اکبر مختاران، حسین کوشش، شهید حاج حسین همدانی و...شهید نیکومنظری، شهید حاج علی»

 یاو به همدان ختم نشد و ضمن تحصیل در رشته سپاه همدان شدند. فعالیت یدهندهشورای تشکیل
ر المبین دهمگام شد. او بعدها درعملیات فتح« صدوقی»الله مهندسی راه و ساختمان دانشگاه یزد با آیت

ساله بود و صبورانه هشت ش. به اسارت رژیم بعث عراق درآمد. همسر ایشان حکیمه دّباغ هجده 3113سال 
 . )مؤلف(سال تا آزادی همسرش ایستاد
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 مانخواهر طاهره، ما اگر برای پول و دستمزد آمده بودیم سپاه، سر کار قبلی-
 ماندیم! می

خوریم، این هم لباس سبز سپاه که جا ناهار و شاممان را میخواهر، ما این-
 خواهیم!می بهمان دادید؛ دیگر چه

 رییاد دارم برادها باشم. بهشد تا قدرشناس آنروحیه و ایمان نیروها باعث می
ود اش را به شاگردانش سپرده بسازیی بزرگ کابینتکه مغازه« سموات»نام شهید به

فروشی که شیرینی 4«مختاران»یا جناب آقای  1و روز و شبش وقف سپاه بود؛
خرج سپاه کرد. بعدها فهمیدم خانمش با پررونقش را فروخت و پولش را 

                                                           
حالش خوب نبود. تهران پیش پرفسور هاشمی که خارج از کشور بود و مدتی کوتاه برای عیادت . »1

ه شما جبه»آقا گفت: ی حاجآمد رفتیم. ایشان بعد دیدن مدارک پزشکی و معاینهمریضانش به ایران می
 «ه را جدی بگیرید!اند و باید مسألایشان شیمیایی شده»و رو به من کرد و گفت: « اید؟!بوده

شمرد و جوان هم بودیم. اگرچه دل من خیلی شکست و نگران او اما آن زمان کسی این موارد را اساسی نمی
عنوان جانباز شهید محسوب کند و بنیاد شهید حاضر نشد او را به 11بودم. بعد از درگذشت همسرم در سال 

هزار شهید استان همدان شد؛ اما قا جزو هشتآهای شهید سردار حاج حسین همدانی، اسم حاجبا تالش
رزمان ی عوض کردن سنگ مزارش را ندادند. اگرچه پیش خدا شهید است و مرحومه دّباغ و همباز هم اجازه

مصاحبه با فریده « »کردند.دیگرش چون شهید همدانی همیشه با ذکر شهید محمد سموات از او یاد می
 .«3133خرداد رضوی، همسر شهید حاج محمد سموات، 

. او یکی از مؤسسان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در همدان بود. آشنایی او با مرحومه دّباغ به سوریه و 4
عنوان یکی های نظامی را فراگرفته بود. با آغاز جنگ تحمیلی، بهرسید، که نزد ایشان رفته و آموزشلبنان می

همگام با او به مناطق مرزی اعزام شد و در سرکوب مزدوران  از نیروهای اصلی فرمانده سپاه )خانم دّباغ( و
 شیمیایی نیروهای بعث یفروش نقش بسزایی داشت و به مقام واالی جانبازی نائل آمد و بر اثر حملهوطن

رزمان ش. به فرزند و هم 3131اش را گرفت و در خرداد شدت مجروح شد. او در نهایت مزد جانبازیعراق به
 .شهیدش پیوست
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ی خانه را داد تا بفروشد، امورات روزمرهیم 1بافت و به پسرشهایی که میجوراب
 گذراند.می
 

 

  

                                                           
عملیاتی اروندرود، تاریخ رجعت  یش. در منطقه3111 . شهید محمد مختاران، تاریخ شهادت، چهارم دی1

 ش.3111پیکر مطّهر، فروردین 



222  زنی از تبار الوند  
 

 
 

 

 

 خار چشم!

 

 دم با عناصر ضدانقالب و اشرار، شده بودم خار چشم! یشد یخاطر مبارزهبه
داشتم. همیشه کلت مسلحم ها قصدهایی را از طرف آنبرای همین آمادگی سوء

قصدهایی هم شد که هربار با کمک خداوند، توان باالی بدنی و همراهم بود. سوء
چنین قدرت تحلیل ها را دیده بودم و همی آنکه در لبنان و سوریه دوره یهایمهارت

 در ببرم.و بررسی آنی ذهن، توانستم جان سالم به
کردم تا در تعقیب و گریزها انتخاب میهایی با دور سرعت باال همیشه ماشین

 ا در مواقع نیاز بتوانم شتاب الزم را بگیرم. یکارایی داشته باشند و 
 شدم که وجودم خطریای مستقر میعلت مسائل امنیتی و حفاظتی باید در خانهبه

 هلرد همدان که در آن پنک یی سرایدار کارخانهرا برای دیگران ایجاد نکند. مدتی در خانه
ای هکردم. پشت کارخانه، زمین وسیع بایری بود. چند نفر از بچهساختند، زندگی میمی

 ایستادند.داری مینوبت باالی بام خانه به نگهبانی و پاسسپاه، به
ام که چند روزی به همدان آمده بود، سوار ی چهارسالههمراه نوهیک روز به 

مامان مرضی، »ی خردسالم گفت: ماشین شدم. مقابل کارخانه که رسیدیم، نوه
 «مامان مرضی، اون آقا تفنگ داره!
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گفت نگاه کردم؛ دیدم مردی با اسلحه من را هدف گرفته! به سمتی که بچه می
ی ماشین خورد. تا خشاب عوض کند، با درجا دور زدم و تیرها به الستیک و بدنه
 سرعت ماشین را به سر خیابان رساندم. 

تیر و دیدن آثار تیراندازی بر روی ماشین، دورم جمع مردم با شنیدن صدای 
ل متأسفانه نتوانستیم مزدور را بگیریم؛ مث»شدند. برادران سپاهی هم آمدند و گفتند: 

 «که از پشت کارخانه فرار کرده است.این
 ام را بغل گرفتم. خدا را شکر کردم که امانت دختر و دامادم سالم است.نوه

یم، آحساب میاست؛ زمانی که شاید بازنشسته بهکمی باورش برایم سخت 
ی هایحال هم هستم؛ ضربهای زهرشان را بریزند. البته خوشگونهخواهند بههنوز می
 دارند!یقدر برایشان سنگین بوده که دست از کشتنم برنمام آنها زدهکه به آن

ابل شین را مقخواستم به منزل دخترم بروم. ماشاید ده، دوازده سال پیش بود. می
شان پارک کردم. توجهم به سیمی که از باالی در عبور کرده بود جلب شد. در خانه

آمد. بالفاصله با دخترم تماس نظر میوجود آن سیم کمی غیرضروری و مشکوک به
 «عنوان در را باز نکنید تا به شما خبر بدهم.هیچبه»گرفتم و گفتم: 

 آمدند و بمب را خنثی کردند؛ بمبی که قراربعد با نیروی انتظامی تماس گرفتم؛ 
 بود با باز شدن در بر رویم، منفجر شود.

ترها از این همه تیزبینی تعجب کرده بودند؛ اما کسانی که با نام دّباغ جوان
 طور زنی هستم.دانستند من چهآشنایی داشتند، می
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 دهی سپاهگیری از فرمانمجروحیت و کناره

 
ش ترک های ضدانقالب داشتم، باه گروهکیعملیاتی که بر علدر  3113در سال 

شدت مجروح شد. پس از جراحی و استراحت با کمک عصایی ای پایم بهخمپاره
 توانستم راه بروم.گرفتم، که زیر بغلم 

روزی با همان وضعیت خدمت امام رسیدم. ایشان لبخندی زدند و فرمودند: 
 «شود!عجب، پس فرمانده هم لنگ می»

دهی سپاه کناره خاطر آن جراحت و سختی راه رفتن، از فرمانبعد از مدتی به
 دار شدم.گرفتم و مسئولیت بسیج خواهران کل کشور را عهده
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 رئیس زندان زنان تهران

 
 1وزیر وقت دادگستری، مسئولیت زندان زنان« اسماعیل شوشتری»با حکم آقای 

تم، به زنان زندانی که تا آن زمان هیچ مسئولی ذار شد. سعی کردم در زمانبه بنده واگ
 ده بودند، فرصتی بدهم تا با مسائل دینی و اعتقادی آشنا بشوند. یآموزشی ند

  

                                                           
 های قصر و کچویی.زندان. 1
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 ی توحیدیمنتخب امام برای ابالغ نامه

 
در مجلس شورای اسالمی بودم.  م تهرانی مردبود. نماینده 3111دی سال  

ریزی کرده بودم تا به های زنان تهران را نیز داشتم. برنامهزمان مسئولیت زندانهم
ا در غیاب من به امور زندان هایی را انتخاب کرده بودم تهردو کارم برسم. جانشین

رفتم و روزهای فرد را به سرکشی از دو . روزهای زوج به مجلس میرسیدگی کنند
 کردم. داده بودم و از بندها هم دیدن میدان کچویی و قصر اختصاص زن

جرم قاچاق مواد مخدر و تبهکاری دستگیر تر بهها بودند بیشکه در این زندان یزنان
تر کردن حکم دادگاه و اعدام نشدن بستگانشان، هایشان هم برای کمشده بودند. بعضی

 شان به زندان باز شده بود. یو پاها معرفی کرده بودند خودشان را همدست آن
ت جا خارج از مسئولیبردند. آنکه جرم سیاسی داشتند به زندان اوین می را زنانی

 رفتم.جا هم میمن بود، اما هرازگاهی به آن
م. مانند یکردیقرآن، احکام و اخالق برگزار م یهابرای زنان زندانی کالس

خواهد، بود هرکسی تا هروقت که میطور نها صبحگاه هم داشتند و ایننظامی
ه شان با خدا! تعداد زیادی از راآشتی یزمینه شان با قرآن شدکم آشناییبخوابد. کم

ده هایشان ناپاک شقدر دلها آنخالف توبه کردند و به زندگی برگشتند؛ اما بعضی
 بود که از خواب غفلت بیدار نشدند.
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؛ ریختندمیهم بیا نظم زندان را ها از دستورها تمّرد کرده گاهی بعضی از زندانی
که گرگ  های شروریرسد. زنرفتم تا بدانند خبرها به من میباید خودم می

ده باعث ش شانه بودند و نوع زندگیخورده شده بودند. جرایمی که مرتکب شدباران
د و قوانین اشنامر کسی ب شان سخت بود تحتیکلفتی کنند و برابود احساس گردن

بردند. به گوششان رسیده ن از من حساب مییزندان را رعایت کنند؛ اما با وجود ا
 طور زنی است.بود خواهر طاهره چه

آن روز هم نزدیک ساعت نه بود که وارد زندان کچویی شدم. به دیوارهای بلند 
باید  بود. شاید طرف در داخلی زندان راه افتادم. مسیر طوالنیآن نگاه کردم و پیاده به

های راه بود که صدایی از رسیدم. نیمهرفتم تا به در داخلی زندان میده دقیقه راه می
تر به دفتر رئیس زندان خواهر دّباغ هرچه سریع»بلندگوی زندان به گوشم رسید: 

 «مراجعه کنند!
زندان  پرسی، رئیسراهم را کج کردم و به دفتر رئیس زندان رفتم. بعد از سالم و احوال

  «خانم با دفتر امام در جماران تماس بگیرید؛ با شما کار فوری دارند.حاج»گفت: 
ترسیدم برای پیر و مرادم مشکل یا کسالتی پیش آمده ای به جانم افتاد؛ دلهره

دفتر امام زنگ زدم. تا خودم را معرفی کردم، سّیداحمد باشد. گوشی را برداشتم و به 
ی امام هستم، برای همین قدر شیفتهدانستند چهآقا آمدند و صحبت کردند؛ می

امام حالشان خوب است، خانم هم خوب هستند. نگران نشوید! »معّطلی گفتند: بی
تید با من ل رفتوانم چیزی بگویم. بعد از انجام کارهایتان که به منزپشت گوشی نمی

 «تماس بگیرید.
اید ب ودم رفتم. چند نامه راحال خودم نبودم. به دفتر خ یگوشی را که گذاشتم تو

ها را های نامهتوانستم خطقدر ذهنم مشغول بود که نمیکردم؛ اما آنامضا می
 بازرسی از بندها بماند برای»بخوانم. به خانمی که جانشینم بود رو کردم و گفتم: 
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بعضی کارها صحبت خواهیم کرد. به شما  یمن باید بروم. بعدازظهر دربارهبعد، 
 «آیم.دهم که کی میخبر می

پیش آمده؟ خودم را  یکار دارند؟ چه کار مهمذهنم درگیر بود که امام با من چه
 احمد آقا گفتند:به منزل رساندم. گوشی را برداشتم و به بیت امام زنگ زدم. حاج

اند. شما و جناب ای برای آقای گورباچف نوشتهکه امام نامهحقیقت این است »
ی امام هستید تا این نامه را به گورباچف ابالغ کنید. الله جوادی آملی نمایندهآیت

 «فردا هم وقت اعزامتان به مسکو است. اگر امکان دارد به کسی چیزی نگویید!
ا من را انتخاب د. چریهای جدیدی به ذهنم رسن خبر سؤالیدن ایپس از شن

خواهند به گورباچف اند؟ چرا نباید در این مورد با کسی حرف زد؟ چرا امام میکرده
خواهند از ها، نکند مینامه بدهند؟ در این اوضاع بد اقتصادی و فشارهای تحریم

نامه  گرید یها کمک مالی بگیرند، آن هم از یک کشور کمونیست! چرا به کشورهاآن
 ایی که دین دارند!ندادند؟ به کشوره

خواست زودتر به جواب کردم سرم سنگین شده است. دلم میحس می
آقا بزرگ با حاج یهاهایم برسم. همیشه در وقت اضطرار و برای تصمیمسؤال

آن روز هم نیاز داشتم خواهم. نمایی میگیرم و از ایشان راهتماس می 1«طباطبایی»

                                                           
سّیدمجتبی »ش.(؛ وی از همفکران و یاران شهید 3131 -3111طباطبایی شیرازی ) سّید محمدمهدی. »1

الله شهید فدائیان اسالم بود. پس از شهادت شهید نواب، ایشان همراه با آیتو گروه « نواب صفوی
ترین شاگردان امام از قدیمی شاهی ادامه داد و در راه انقالب اسالمی،مبارزه بر علیه رژیم ستم به «سعیدی»

عنوان ، بهوی پس از پیروزی انقالب اسالمی .شدخمینی)ره( و یاران رهبر معظم انقالب اسالمی شمرده می
شهرت اصلی آن فقید  .های مختلف مجلس شورای اسالمی حضور داشتی مشهد و تهران در دورهنماینده
اش بود. مسجد امام بیش از فعالیت سیاسی« گزار مخلص مردمخدمت»و « استاد اخالق»عنوان عزیز به

 ی نماز پرجمعیت ایشان بود.محل اقامهبن جعفرموسی
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ال جریان این است و کلی عالمت سؤ و گفتمیی فکری بشوم. تماس گرفتم نماکه راه
 «پناه بر خدا! یعنی به امام شک دارید؟»وجود آمده! گفتند: در ذهنم به

نفرمایید، ایشان ولی فقیه هستند و اطاعت امرشان بر من واجب! »جواب دادم: 
 «اند یا درست؛ اما دلم ناآرام است.من کسی نیستم که بگویم امام اشتباه کرده

خب بهترین راه این است بروید و رودررو با سّیداحمد »جوابم گفتند:  ایشان در
ای مانده با خود امام در میان آقا صحبت کنید. اگر دیدید باز هم شک و شبهه
 «بگذارید. شما که برای دیدار با امام مشکلی ندارید.

ین نبود. ماشطور خودم را به جماران رساندم. نیازی به ایستادن و معرفی دانم چهنمی 
 گه!گفتند رنو قشنشناختند. به ماشینم میهای بیت امام میمحافظ یی من را همهقراضه

معطلی در را باز کردند و رفتم داخل. نشستم تا سّیداحمد آقا آمدند؛ با همان بی
 ی سیاه بر سر. حالم را پرسیدند و دعوت کردند تا بنشینم. قبا و عمامه

ان میچرا »و بعد ادامه دادم: « سّیدجان!»بشان کردم: نشستیم. مثل همیشه خطا
 «این همه خانم که دوروبر امام هستند، ایشان من را انتخاب کردند؟

برای ایشان روشن است و  ،ایدکه برای امام انجام داده کارهایی»جواب دادند: 
انید دهای دیگر نیستند. شما میقدر که شما نزد امام شناخته شده هستید، خانماین

اید. زیر انواع قدر در تصمیماتشان دّقت دارند. شما امتحانتان را پس دادهامام چه
اید. با بدن زخمی و بیمار جرأت این را اید و اطالعاتی بیرون ندادهها بودهشکنجه

رین تید که با پاسپورت جعلی از کشور خارج بشوید و شش ماه در سختاهداشت
انند د. به فنون نظامی هم آشنایی کامل دارید. امام میتنهایی زندگی کنیدشرایط به

ن گیرید. ایشوید و بهترین تصمیم را میدر مواقع بحرانی، دچار ترس و رعب نمی
 «اند.دانند چه کسانی را انتخاب کردهسفر هم ممکن است پر از مخاطره باشد. امام می



221  زنی از تبار الوند  
 

 
 

دارند، کمی دلم آشوب شد. که فهمیدم امام تا این اندازه روی من شناخت این از
الی بهمحتوای نامه کنجکاو بودم. سّیداحمد آقا در ال یچنان دربارهاما هم
غیر از امام و من، کسی از متن نامه خبر ندارد و به»هایشان گفتند: صحبت

 «خواهیم فعاًل هم کسی مطلع نشود.می
جا آقای فردا ساعت هشت صبح فرودگاه باشید. آن»و بعد اضافه کردند: 

 «پیوندد.محمدجواد الریجانی نیز به شما می
حال بودم؛ اما از طرفی هنوز که امام تا این اندازه مرا قبول داشتند، خوشاز این

نامه باقی مانده بود. در نهایت خودم را آرام کردم که ایشان رهبر  یم دربارهیهاسؤال
 کنند.دانند چه میجامعه هستند و خودشان می

یاز ریختم و از سیر تا پ آقاان چای برای خودم و حسنبرگشتم. دو استک به خانه
 «اند؟!حاال چرا شما را انتخاب کرده»ماجرا را برایش تعریف کردم. گفت: 

برای خودم هم این سؤال شده بود که آقا سّیداحمد فرمودند امام » جواب دادم:
 «اند.این تصمیم را گرفته ،طبق شناختی که از شما دارند

 «خدا به همراهتان!»آقا نگاهم کرد و گفت: حسن
ر یاد جناب جعفبه کنم،گاهی که به این همه گذشت و بزرگواری همسرم فکر می

را افتم که خودشان مدینه ماندند و حضرت زینبمیهمسر حضرت زینب
 ابدینالعراحتی امام زینبسا اگر زینبی در کربال نبود، بهراهی کربال کردند و چه

 دسترساندند و قیام حسینی با گذشت هزار و چهارصد سال بهرا هم به شهادت می
 رسید. ما نمی

و  تک دخترهایم زنگ زدمبعد از موافقت همسرم، گوشی تلفن را برداشتم و به تک
 شدم.ها خداحافظی کردم. فرصتی برای دیدار نبود و باید برای سفر فردا آماده میاز آن
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همراه خانواده، خودم را به فرودگاه ساعتی که اعالم شده بود بهصبح فردا طبق 
ها خداحافظی کردم و به قسمت پاویون، رساندم. ساعت هشت نشده بود که از آن

ی آملی و الله جوادسالن انتظار پروازهای ویژه و دولتی رفتم. سّیداحمد آقا، آیت
و تعدادی از کارگزاران ی آن زمان معاون وزیر خارجه آقای محمدجواد الریجانی

سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسکو و چند نفر که فکر کنم محافظ بودند، 
 جا ایستاده بودند. جلو رفتم و سالم کردم.آن

شان وگو سّیداحمد آقا کمی شوخی را چاشنی حرف جدیبعد از کمی گفت
 «وید!رید و برهایتان را بنویسید و بگذانامهامام گفتند وصیت»کردند و گفتند: 

ی مراحل به دانستند جمع حاضر، افرادی هستند که در همهایشان خوب می
نامه دارند؛ اما این حرف سّیداحمد آقا که پیام امام بود، کنند و وصیتمرگ فکر می

گاهی از خطرها بار معنایی داشت که همه متوجه بود که ممکن  ییآن شدند، و آن آ
 بود رخ بدهد. 

تند ممکن است هواپیمایتان را بدزدند، یا دشمنانی مثل آمریکا ایشان حتی گف
کنند از محتوای نامه سر دربیاورند و شوند سعی یمحسوب م یب شورویکه رق

های جماهیر که متن نامه به شخصیتهواپیما را با موشک هدف قرار بدهند و یا این
 شوروی بربخورد و شما را بازداشت کنند.

ود؛ ب« اشرف پهلوی»ظی رسید. هواپیما، هواپیمای سابق باألخره وقت خداحاف
تشریفاتی بود و مجّلل. سالن غذاخوری هم داشت. یک جای دنج پیدا کردم و 

دار دعوت کرد تا برای صرف ناهار نشستم. خیلی از پروازمان نگذشته بود که مهمان
 علتم بهنیست؛ اما حدس زدبر سر میز غذا بروم. تعجب کردم که االن وقت ناهار 

 رسیم.یما بعد از وقت ناهار به شوروی م ،فاصله
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الله جوادی آملی خواستند تا من، آقای الریجانی و آقای بعد از صرف غذا آیت
یدن به اند قبل از رسامام خواسته»جا بروند؛ سپس گفتند: سفیر بمانیم و بقیه از آن
ای از نامه زمینهو پیش همفاد متن و محتوای آن مطلع شد شوروی و ابالغ نامه، از

 «داشته باشید.
نامه دست ایشان بود. آن را به ما دادند و خودشان برای استراحت به اتاقی که به 

تر از ما آن را مطالعه فرموده بودند. نامه را ایشان داده بودند، رفتند؛ گویا ایشان پیش
 آقای الریجانی برایمان خواندند.

 جناب آقای گورباچف!  »...
ید! مشکل اصلی کشور شما مسأله  یت وکمال یباید به حقیقت رو آور

اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست؛ همان 
بست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن

ینش است. اصلی شما مبارزه  ..«.ی طوالنی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفر
گفتم در مورد چه چیز نگران بودی کردم. با خودم به بند بند کالم امام فکر 

 اندیشیدند و تو به کجا؟!مرضیه؟! امام به کجا می
خیلی از جاهای نامه را متوجه نشده بودم؛ برای همین از آقایان خواستم  

م. ری بکنها مشغول استراحت هستند، مرونامه را به من بدهند تا در زمانی که آن
کردم امام کاری پیامبرگونه کرده در خلوتم شروع به خواندن نامه کردم. حس می

تنها برای مسلمانان، که برای تنها برای مردم ایران و نهاست. ایشان دلشان نه
 تپد. ها میی انسانهمه

راستش به دورنمای تفکراتشان غبطه خوردم. هر بند از نامه، من را از خودم 
 و شاد از وجود چنین رهبری کرد. ،شرمنده

  جناب آقای گورباچف!  »...
یخ پس کمونیسم را باید در موزه این همه روشن است که ازبرای  های تار

گوی هیچ نیازی از بجو کرد! چرا که مارکسیسم جواو سیاسی جهان جست
وان تت نمییدی و با مادنیازهای واقعی انسان نیست؛ چرا که مکتبی است ما
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ین درد جامعهیت که اساسیو ت را از بحران عدم اعتقاد به معنیر بش شری ی بتر
 ..«آورد. رددر غرب و شرق است، به

یخ اسالم برایم مرور شد؛ همه  یادچه که خوانده و شنیده بودم. بهی آنتار
ها شان را به چند کشور فرستادند تا آنی توحیدیافتادم که نامه پیامبر اسالم

 را به دین مبین اسالم دعوت کنند؛ به ایران، حبشه و روم. 
روم که دنیای مادی ها هستم و به کشوری میحس کردم من هم یکی از آن

دانند و معنویات را خرافه. امام برای مملکتی نامه نوشته بودند که را اصل می
 قطبی از دنیا بود. 

یخ یکگمان کرد ام بار این وظیفه را امشود و اینبار دیگر دارد تکرار میم تار
رسانند. منقلب شدم. به انجام می - یکی از پیروان حضرت رسول- خمینی

 دیگر قادر به خواندن نامه نبودم. انتهای نامه را نگاه کردم...
َبَع اْلُهَدی»...  اَلُم َعَلی َمِن اتَّ  1َوالسَّ

 .«الخمینیالله الموسوی روح

 
م پاسخ خودشان را یافته بودند و دلم آرامش عجیبی گرفته یهانامه را بستم. سؤال

بود؛ انگار دم مسیحایی بر کالبدم دمیده شده و روحم را نوازش کرده بود. خاطرم 
نیست چند ساعت در هواپیما بودیم؛ اما وقتی رسیدیم و دِر هواپیما باز شد، عصر 

 وزید، سوزی در خود داشت.هوا سرد بود و نسیمی که میبود و آسمان نیز ابری. 
جماعت مسجد بزرگ مسکو و مشاور تعدادی از مقامات شوروی ازجمله امام

بق قبال ما آمده بودند. طتهای ایرانی در پایین پله به اسهمراه دیپلماتگورباچف، به
ن رفت. اییس گروه باید زودتر از همه از هواپیما بیرون میاصول دیپلماتیک، رئ

ایین ها پالله جوادی آملی بود. ما هم پشت سر ایشان از پلهی آیتمسئولیت برعهده

                                                           
 «روی کند، درود باد.یت پیر کس که از هداو بر ه»؛ 11. طه: 1
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شم ها که عینک درشتی به چرفتیم. چند نفر پایین پله ایستاده بودند. یکی از آن
کرد. یرسید مسئول تشریفات است، با بهت و ناباوری به ما نگاه منظر میداشت و به

و من با پوشش چادر، او را  له جوادی آملی با آن عمامه و قباالآیت نظرم هیبت جناببه
 متعّجب کرده بود. انگار در تمام عمرش، یک روحانی و یک زن محجبه ندیده بود!

داد، یمس گروه یگل را به رئقدر حیرت کرده بود که برخالف قاعده که باید دستهآن
 اشتباهش بکنم و بفهمانم آقای او را متوجه کهدست من داد! من هم برای اینگل را بهدسته
 گل را تقدیم ایشان کردم.الله جوادی آملی رئیس هیأت هستند، دستهآیت

ها متوجه شدم که حضور مشاور گورباچف در گروه از توضیح یکی از دیپلمات
استقبال، معنا و مفهوم خوبی داشت؛ زیرا او فقط برای استقبال از رؤسای جمهور و 

ی بزرگی و عظمت آمد و این نشانههای هواپیما میان به فرودگاه و پای پلهپادشاه
 شد.یامام در آن بالد شمرده م

رنگ ایستاده بودند. آقای الریجانی و سفیر در یک ماشین، من سه ماشین سیاه
 الله جوادی هم در ماشینی جداگانه سوار شدیم.در یک ماشین دیگر، و آیت

های نظامی شباهت داشت؛ تر به مکانتیم که بیشبا ماشین به محیطی رف
ها بردند؛ ساختمان بزرگی از آن یکیشکل و دو طبقه. ما را داخل هایی یکساختمان

 های متعدد بود. با اتاق
ه مان کرده بود و نیاز بپذیرایی مختصری از ما شد. مراسم تشریفات و سفر خسته

 الله جوادی در کنار هم بود.دادند. اتاق من و آیتاستراحت داشتیم. به هرکدام از ما اتاقی 
ودند، ب ها برایمان تدارک دیدهبینی کرده بود که ما از غذایی که آنسفیر ایران پیش

به مسئول تشریفات گفت که امشب مهمانان شام را در سفارت خوریم؛ بنابراین نمی
و  جا هستندا یک شب اینایران میل خواهند کرد؛ با این بهانه که هیأت ایرانی، تنه

خود را  یهاها داشته باشند و سؤالهای ایرانی مایل هستند دیداری با آنخانواده
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ان شها در ابتدا قبول نکردند؛ توجیهانقالب و مسائل ایران مطرح کنند. آن یدرباره
 بود که تدبیر کرده بودند.  یاعدم پوشش امنیتی

سفارت ایران بخوریم و دوباره به عمارت  باألخره تصمیم این شد که شام را در
 ها برگردیم.سرای آنیا مهمان

ها شد مناظر شهر را دید؛ اما خلوتی خیابانهوا تاریک شده بود و دیگر نمی
-ی مردم از سرمای سوزنده، خزیده بودند و به خانهآور بود. انگار همهکمی تعجب

ردم وآمد مهای تهران پر از رفتبانهایشان پناه برده بودند. با خودم گفتم االن خیا
مرده هستند. نگرانی از آینده هم باعث نوعی دلکردم مردم آن کشور بهاست. حس 

 ردم.کتر داشتم به فردا فکر میشد خیلی به بیرون توجه نداشته باشم؛ بیش
به سفارت ایران که رسیدیم، حس خوبی به من دست داد. فکر کردم کشور 

های کارکنان سفارت ایران نیز این حس را برخورد خانواده خودمان است؛ گرمی
 فقهی یهاشان را پرسیدند؛ از سؤالیهاتقویت کرد. همه دورمان جمع شدند و سؤال

 . گرفته تا مسائل داخلی و جنگ و...
نمازمان را با خیال راحت خواندیم و بر سر میز غذا نشستیم. اطمینان از غذای 

های سفارت را لذیذتر کرد. بعد از صرف شام با خانمپاک و حالل، شام آن شب 
 یوضعیت زنان آن کشور پرسیدم. گفتند که همه یها درباره. از آنوگو کردیمگفت

جا زنان و مردان باید کار کنند و این تساوی در نوع پوشش هم تأثیرگذار است؛ تا آن
ه کند کن میترین شخصیت کشور همان کت و شلواری بر ترتبهکه همسر عالی

 پوشد. دولت می یپایهاز کارمندان دون یهمسر یک
ی زن اند به تساواند و چسبیدهترین چیزها را گم کردهها اساسیبا خودم گفتم آن

 و مرد در کار و پوشش!
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م. چند محافظ یها به محل اسکان برگشتبعد از چند ساعتی با همان ماشین
باال رفتیم. از برادران جدا شدم و به اتاقم رفتم.  یجلوی در ایستاده بودند. به طبقه

-های مخفی گذاشتهفرما شده بود. حس کردم همه جای اتاق دوربینسکوت حکم

ند، زجرآور بود. یدپایحال من را میکه در همهشود. اینی صداها شنود میاند و همه
ز رای ما نیدانستم بو می ای جاسوسی شوروی زیاد شنیده بودمهسرویس یدرباره

 اند.کار ننشستهبی
-هایی نامرئی را حس میام بود. وقتی چشمآورترین شب زندگیآن شب عذاب

د. شترین کار و واکنش من را زیر نظر دارند، عرصه برایم تنگ میکردم که کوچک
ی جای اتاق را گشتم؛ داخل کشوها و زیر تخت را تا میکروفون یا چشم همه

 نتیجه بود. با حجاب خوابیدم و آرنجم راوجویم بیاما جست الکترونیکی پیدا کنم؛
س یا اند، نتوانند عکروی صورتم گذاشتم تا اگر دوربین مخفی در اتاق کار گذاشته

 فیلمی از من بگیرند.
هرطور بود، شب به صبح رسید. برای وضو گرفتن، چادرم را روی روشویی 

ای که برادران بحم را در جهت قبلهانداختم و زیر چادر وضویم را گرفتم و نماز ص
، ام داخلش بودسفارت نشان داده بودند، خواندم. بعد کیفی را که وسایل شخصی

 ام انداختم و به بیرون اتاق رفتم.روی شانه
ی هاییا خانم نمایی شدم. چشمم دنبال خانمبرای صرف صبحانه به سالنی راه

رسید در عمارت زنی نظر میاما به جا مشغول به کار باشند،آنگشت که  شاید در 
 وجود ندارد!

هایی از مرغ آبپز با فنجانبسیار ساده بود؛ کره، پنیر، نان و چند تخم میز صبحانه
های سفارت نان تست فرستاده بودند؛ فکر کرده بودند با نان تست چای. بچه

 کردند.جا که مصرف میهای گرد مرسوم آنتر هستیم تا نانراحت
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 الله جوادی آملی حّتیمرغ سرهم کردیم. آیترا با نان تست و یک تخم صبحانه
 مرغ آبپز را هم نخوردند.آن تخم

موقع رفتن به کاخ کرملین بود. از سر میز بلند شدیم. مسئول تشریفات برنامه را 
خواستند ما را به جاهای دیدنی مسکو ببرند. اما آقایان گفتند که جایی اعالم کرد؛ می

کاخ کرملین نخواهند رفت. این سفارش امام بود که سّیداحمد آقا به ما گوشزد جز به
به کاخ کرملین و ابالغ نامه به آقای گورباچف  اند جزامام خواسته»کرده بودند: 

های دیدنی شهر خواهید خرید کنید یا از مکانجای دیگری نروید. گفتند اگر می
 «فری دیگر!بازدیدی داشته باشید، در فرصتی دیگر و س

 و سفر و اهمیت آن کاماًل روشن بوده خواستند هدف اصلی ایننظرم امام میبه
 گر متفاوت باشد.ید یبا سفرهای دیپلماتیک کشورها

حتمًا باید بر سر مزار آقای لنین »مسئول تشریفات کمی تأمل کرد و گفت: 
اهیم خوز شما مید. این از قوانین کشور ما است و ایحاضر بشوید و ادای احترام بکن

 «آن را محترم بشمارید!
هایی الله جوادی آملی رضایتشان را اعالم کردند. سوار همان ماشینآقای آیت

کردند. هوا سرد بود و برف روی زمین را پوشانده جا میشدیم که از ابتدا ما را جابه
رجم علت آن شد. از متها بخار بلند میها از برف عاری بود و از آنبود. اما خیابان

 وضعیت را پرسیدم و او از راننده پرسید.
کشی آب گرم است و گرمای آن از ها لولهزیر خیابان»راننده جواب داد: 
ها احتیاج به شود. با این گرما دیگر خیابانها تولید میسوزاندن مواد و زباله

 «گیرد.راحت صورت می جاوآمد با وجود برف و سرمای اینروب ندارند و رفتبرف
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ها خالی بود و چنان خیابان؛ همکردماین مسأله برایم جالب بود. به مردم نگاه 
و کاله بر سر داشتند و  های گرمشان لباسکردند. همهی کمی پیاده تردد میعده

 آمد. بخار از دهانشان بیرون می
که سی ؛ کگذار ایدئولوژیک حزب کمونیست رسیدیمباألخره به مزار لنین، پایه

 استوار بود. کارگر یبرتری طبقه یبر پایه اشاندیشه
ام را جلب کرد؛ او با پارو برف بعد از پیاده شدن از ماشین، پیرزنی توجه

تر چند متر آن طرف ریخت و آن راتوی چهارچرخش می کرد،روها را جمع میپیاده
ند؟ ککار می کرد. دلم به حالش سوخت. از مترجم پرسیدم چرا این پیرزنخالی می

طور اش بماند و در این سرمای زیاد ایندهد تا در خانهآیا دولت مستمری به او نمی
 سخت کار نکند؟

دهد. مستمری ها پول میدولت برای این کار به آن»مترجم جواب داد: 
توانند، قدر نیست که خرجشان را دربیاورند؛ بنابراین تا وقتی میها آنبازنشستگی آن

 «کنند! باید کار
اش فکر م. همهیرفتبرای آن پیرزن متأّثر شدم. تا قبر لنین باید کمی پیاده می

کردم االن مردم با دیدن ما و با آن ظاهر غیرمتعارف، مثل کشور خودمان جمع می
گردند؛ اما کسانی که از کنار ما یشان مدنبال جواب برای کنجکاویشوند و بهمی
ظرم نبه»دادند. گفتم: ردند و به راه خودشان ادامه میکگذشتند، تنها نگاهی میمی

 «رفتارشان غیرمعمول است!
ی مردم  کنجکاو ها هم مثل همهترسند! آنمی»مترجم سری تکان داد و گفت: 

جا هست، اید؛ اما خفقانی که در اینشوند و دوست دارند بدانند شما از کجا آمدهمی
 «ت نکنند.شود برای خودشان دردسر درسباعث می
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 هایی بزرگی بود که نمای آن را آجرهای نارنجی و سنگمحل دفن لنین، مقبره
های سیاه و بّراق گذشتیم و وارد ساختمان شدیم. باالی داد. از پلهیل میسیاه تشک

ه خدا دار بود برای کسی کها یک دقیقه سکوت کردیم! خندهرسم آنسنگ قبر تیره، به
 خواند!را رد کرده بود، فاتحه 

 ند؛ای بسیار بزرگ با دیوارهایی بلجا مستقیم به کاخ کرملین رفتیم؛ سازهاز آن
ا ها بآمد. محافظان و نگهباننظر سفید میهایی سنگی داشت و نمای کاخ بهپّله

 طورچه نمایی کردند. ابتدا این سؤال برایم پیش آمد کهاحترام ما را به داخل راه
ادر ام بود و از زیر چژه کیف بزرگی که روی شانهیوند؛ بهوسایلمان را بازرسی نکرد

کردم، یافتم. هایی که در اتاقم حس میکرد. اما جوابش را در نگاههم خودنمایی می
دانستند در کیف من چه وسایلی هست و یا همراهان ما چه با ها کاماًل مینظرم آنبه

 خود دارند. 
جا وارد شدیم. ی رهبر حزب بود؛ به آنی کاخ نیز ساختمانی ویژهداخل محوطه

نمایی کردند که طولی نزدیک الله جوادی، من و آقای الریجانی را به سالنی راهآیت
ردند برداری کای خبرنگار وارد شدند که فیلمبه بیست متر داشت. پشت سر ما عده

رده کها را بیرون کردند و چند خبرنگار که خودشان مشخص و عکس گرفتند. بعد آن
 بودند، ماندند.

ها ورود به آن یهمراهانمان ازجمله سفیر هم پشت در ماندند و اجازه یبقیه
 ندادند.

شکلی با پنج صندلی بود؛ سه صندلی در یک طرف ای بیضیداخل سالن میز قهوه
چیز جز چند کاغذ سفید و قلم روی میز نبود. میز و دو صندلی دیگر در مقابل آن. هیچ

 ی چندمتری میز کار آقای گورباچف بود. ن میز بزرگ، و البته با فاصلهدر کنار ای
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آقای گورباچف از پشت میزش بلند شد و نزدیک ما آمد؛ به آقای جوادی آملی 
طرف من دراز کرد. دستم را عقب و آقای الریجانی دست داد و بعد، دستش را به

لی گمانم خیهم ریخت و زیر لب چیزی زمزمه کرد. بهگورباچف به یکشیدم. قیافه
 اند که با یک زنکه او را توجیه نکردهنیبه او برخورد که من با او دست ندادم. من از ا

 طور برخورد کند، تعّجب کردم.مسلمان چه
همراه مشاور گورباچف وارد شد. برای مترجم صندلی نبود. از بیرون مترجمی به

دلی آورند؛ او نشست و سر میز شش نفر شدیم. آقای الریجانی از مترجم یک صن
خواستند تا بگوید، اجازه بدهند سفیر ایران هم حضور داشته باشد. ابتدا ممانعت 

 «اید سه نفر هستید!شما گفته»کردند و گفتند: 
گیری من را متعجب کرد. باألخره با دستور گورباچف یک صندلی این سخت

 ۳ردند و آقای سفیر هم آمد و نشست. دیگر هم آو
بعد از پذیرایی مختصری آقای گورباچف از سفیر خواست تا ما را معرفی کند. 

من گفت که ایشان از فرماندهان نظامی کشور  یمعارفه شروع شد. آقای سفیر درباره
 دارند و از محافظان امام هستند.  یی مبارزات انقالباند، سابقهایران بوده

                                                           
انتخاب حضرت امام، خانم دّباغ و آقای جوادی آملی بود؛ امام یک هیأت دونفره انتخاب کرده بود. . »1

که معاون منطقه بود، هیأت لحاظ اینآمریکای وزارت خارجه بود و به -موقع آقای الریجانی معاون اروپاآن
کردم. ما چهار نفر راهی میسفیر مسکو بودم و چون سفیر بودم، هیأت را هم کرد. بنده همراهی میرا هم

جلوی آقای گورباپف نشستیم؛ با این توضیح که من و آقای الریجانی حضور حقوقی داشتیم و خانم دّباغ و 
ای جالله جوادی آملی حضور حقیقی داشتند. منتخب امام آن دو نفر بودند، نه من و آقای الریجانی؛ بهآیت

طور طبیعی به این جلسه من و آقای الریجانی هر فرد دیگری بود که معاونت و سفارت را برعهده داشت به
بود که امام در کل عمرشان انتخاب کردند که بروند و  یاشد. توجه کنید که این تنها هیأت سیاسیاضافه می

درصدش آقا؛ نگاه امام را در این انتخاب  مذاکره کنند؛ یک هیأت دونفره که پنجاه درصدش خانم بود و پنجاه
 .«331، ص13 ی، شماره3131ندا، سال هجدهم، زمستان یناصر نوبری، فصلنامه« »ببینید...
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نی که آقای خمیمثل این»داد. بعد گفت: کرد و سر تکان میورباچف گوش میآقای گ
 «اند. اگر امکان دارد آن را بدهید تا ببینم جریان نامه چیست!ای برای من دادهنامه

 «خوانیم!می بگویید نامه را برای شما»گفتند: آقای الریجانی به مترجم 
آقای گورباچف قرائت شود، نه این خواست خود حضرت امام بود که نامه برای 

 که تسلیم شود!این
 تأیید تکان داد. ینشانههایش را باال انداخت و سرش را بهگورباچف شانه

 الله جوادی نامه را گشوده و خواندند:آقای آیت
 حیم حمن الر  بسم الله الر  »

 ات حاد جماهیر سوسیالیستی شوروی یرئیسهتأصدر هی ،جناب آقای گورباچف
 ...«ت شوروی لبختی و سعادت برای شما و مامید خوشبا 

 
رجم آن گفتند و متکردند، آقای الریجانی به انگلیسی میایشان نامه را قرائت می

 گرداند. را به روسی برمی
ی آقای گورباچف دقت کردم. چند جای نامه، حسابی جا خورد و به چهره

بار هایی نوشت و یکبود کلمهبرافروخته شد. چندبار هم روی کاغذی که مقابلش 
 هم دور یک کلمه خط کشید.

 دیگر»ها به گورباچف دوخته شد. گفت: ی نگاهنامه که به پایان رسید، همه
 «مطلبی ندارد؟

 «خیر!»آقای الریجانی گفتند: 
م سؤال برایچند »ر کرد و گفت: فرما شد. او ابتدا تشکسکوت حکم ایلحظه

ما را دعوت به اسالم کرده و از ما خواسته تا مسلمان بشویم!  پیش آمده. آقای خمینی
 «شود ما هم از ایشان بخواهیم بیایند و کمونیست بشوند؟!می
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ای نیست، بحث سر خواستن که مسأله»الله جوادی لبخندی زدند و فرمودند: آیت
  1«روید!ای راه هم باید تا انتهاند شما که اولین قدم را برداشتهپذیرفتن آن است! امام خواسته

 «ند!اآقای خمینی در مسائل داخلی کشور ما نیز دخالت کرده»آقای گورباچف گفت: 
ای توحیدی است؛ ی امام، نامهخیر، نامه»الله جوادی آملی فرمودند: آیت

مظلومی در جهان بلند  یسخن قرآن است، سخن انجیل و تورات است که اگر ناله
ی خداوند هستند و اید. چون مردم عائلهق او ظلم کردهشود و ساکت بنشینید، در ح
کنند. حرفی از آب و خاک ستیزی را مطرح میی ظلمحضرت امام خمینی مسأله
 «کشور شما زده نشده است.

جا تا هفت آسمان، در ملکّیت کشور شما و هفت از این»بعد اضافه کردند: 
شوند. و زمین محسوب نمی طبقه زیر زمین نیز خاک شوروی! اما مردم، جزو خاک

دهد از ها خلق شده است و اسالم به ما دستور میآسمان و زمین برای رفاه انسان
 «های مظلوم دفاع کنیم.انسان

الله جوادی دچارش شده که از جواب آیت یای گورباچف سرخ شد؛ دگرگونیچهره
بر خودش  یسازی نبود؛ اما پاسخی هم نداشت و چیزی نگفت؛ کمبود قابل پنهان

 «و این دانشمندانی که گفتند بفرستید قم برای چه بود؟!»مسلط شد و پرسید: 
برای آشنایی با دانشمندان و عرفای ایرانی »طور پاسخ دادند: آقای جوادی این

عربی، ماّلصدرا و شیخ اشراق، و علمایی که در حال حاضر در الّدین ابنمثل محّی 
دانشمندان و متفکران شما تشریف بیاورند، در مورد ایدئولوژی کنند. ایران زندگی می

 «ی مسائل بحث کنند.و بقیه

                                                           
ویچ گورباُچف، در زمان رهبری اتحاد جماهیر شوروی، دست به اصالحاتی زد که . میخائیل سرگئه1

های نشریات را حذف کرد و موجب اری از محدودیتترین آن، اعطای آزادی نسبی به مردم بود. او بسیمهم
 آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی شد.
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آقای گورباچف سری تکان داد، تشکر کرد و دیگر صحبتی نکرد. وقت رفتن 
م که آقای گورباچف به همه دست داد و خم شد یرون برویبود. بلند شدیم تا از در ب

مانده بودم چه کنم. فرصتی نبود تا از آقای سمت من دراز کرد. و دستش را نیز به
 1ای بخواهم. دستم را زیر چادرم بردم.الله جوادی آملی راه چارهآیت

                                                           
موقع خداحافظی رسید، اجازه دادند که خبرنگاران چند عکس و فیلم بگیرند. آقای گورباچف مانند . »1

ملی و یک افراد کرد، وقتی در مقابل من ایستاد آقای جوادی آورودش دوباره شروع به دست دادن با یک
ر تو کار کنم. دیدم که اگآقا بپرسیم چهکردند. شرایطی نبود که از حاجطور داشتند مرا نگاه میسایرین همین

رو وقتی او دستش را دراز کرد من چادر را بر روی دستم انداختم و ذوق گورباچف بزنم خیلی بد است، ازاین
ی گورباچف که رهبری امپراتوری شرق را برعهده به او دست دادم. این برخورد و این نوع دست دادنم برا

من دستم را برای دست دادن دراز »سعی کرد به روی خود نیاورد و گفت:  داشت، خیلی سخت و گران آمد.
های خوبی هستیم؛ ما دست سوی این مادر انقالب دراز کردم که بگویم ما همسایهنکردم، بلکه دستم را به

کنیم، شما هم مردهایتان را تشویق کنید که دست بدون سالحشان را دراز میسوی شما مان را بهاسلحهبی
  «ما نیز دوستدار صلح و خواستار آرامش هستیم.»آرامی گفت: آقای جوادی آملی به« سوی ما دراز کنند.به

بدرقه ا بههسپس از اتاق خارج شدیم. گورباچف که برای استقبال ما نیامده بود، هنگام خداحافظی تا پایین پله
 .«333113 کد خبر:، 3131مرداد  33هان، یک ی، روزنامهیراو« »آمد.

ت: که بیست سال این قصه محرمانه مانده بود گفناصر نوبری )سفیر سابق ایران در شوروی( با تأکید بر این
کرد که گورباچف دست داد و خانم دّباغ هم کار خوبی  -زمان مالقات گورباچف با هیأت-درهنگام ورود »

با آن وضعیت از روی چادر دست داد؛ چون ممکن بود همین مسأله بر مذاکرات تأثیر منفی بگذارد و اما در 
هنگام خداحافظی وقتی گورباچف دست دراز کرد، من رفتم بین گورباچف و خانم دّباغ حائل شدم و با خنده 

دهند و گورباچف هم از این حرف ناراحت ها با آقایان دست نمیو شوخی و احترام گفتم که در اسالم، خانم
دانستم، خوب شد که گفتید. در این زمان که آقایان جوادی نشد و عذرخواهی کرد و گفت من این را نمی

ها الله برگردید. و آنآملی و الریجانی خداحافظی کرده بودند و کمی دورشده بودند را صدا کرد: حضرت آیت
ید ایران، این خانم را اذیت نکنید، من با ایشان دست داده بودم، دست دراز ها گفت: رفتهم برگشتند و به آن

 یکاظمی، محسن، خاطرات مرضیه حدیدچی )دّباغ(، تهران، سوره« »کرده بودم، ایشان تقصیری ندارند.
تلویزیونی ناصر نوبری سفیر سابق ایران در مسکو با  وحید  یاستناد به مصاحبه، نقل از: 311ص  مهر،

 .«1111شهریور 12افق، تاریخ پخش:  یشاهد عینی، قسمت ششم، شبکه یپور در برنامهینیام
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الله جوادی آملی نگاه معناداری به گورباچف انداختند. گورباچف که آیت
استم خوخواستم به ایشان دست بدهم، بلکه میمن نمی»آن نگاه شد، گفت:  متوجه

سمت شما، مادر انقالب دراز کنم تا بدانید ما قصد تجاوز ام را بهسلحهدست بدون ا
 «مان را نداریم!و یا ضربه به کشور همسایه

 الله جوادی آملی، سری تکان دادند و فهماندند که متوجه شدیم اشتباهتان را!آیت
ان یااز کاخ کرملین بیرون آمدیم و مستقیم به فرودگاه رفتیم. وقت نماز ظهر بود. آق

 الله جوادی آملی، نماز ظهر و عصر را خواندند.امامت آیتموکتی روی زمین انداختند و به
ای رفتم تا پشتم به دیوار باشد و نمازم را جا برای نماز خواندن من نبود. گوشه

ت زیادی از کارکنان فرودگاه ایستاده بودند و با تعجب نماز خواندن یخواندم. جمع
که در عمرشان نماز خواندن، آن هم به جماعت را ند؛ مثل اینکردما را تماشا می

 ندیده بودند!
وقتی سوار هواپیما شدیم و هواپیما از باند بلند شد، نفس راحتی کشیدیم. انگار 

ام داده نجمان را به خوبی اکه وظیفهبار سنگینی از روی دوشمان برداشته شد. از این
 کردیم. خدا را شکر  حال بودیم وم، خوشیبود

گورباچف یک تحلیل و  یهاها، برخوردها و سؤالدر هواپیما از نوع برداشت
ی یر نامهتأثبررسی مختصری کردیم، و به این نتیجه رسیدیم که گورباچف تحت

 بینی بوده است.امام قرار گرفته و متن آن برایش غیرقابل پیش
در  دیدن ایشان بروند. یک روز بعد از بازگشت، امام خواستند تا اعضای گروه به

بخش بود. ی نورانی و مصّمم ایشان، آرامجماران خدمتشان رسیدیم. دیدن چهره
 م.یشان در اتاق نشسته بودند و ما مقابلشان نشستروی کاناپه

چه را که اّتفاق الله جوادی آملی و آقای الریجانی شرحی از سفر دادند و آنآیت
چه کسی به حرکات »کردند. امام پرسیدند: افتاده بود برای حضرت امام بیان 

 «گورباچف توجه داشت؟
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خواندند، آقای الله جوادی که نامه را میآقا! آیتمن حاج»جواب دادم: 
آن  یکردند و آقای سفیر هم بر روی صّحت ترجمهالریجانی به انگلیسی ترجمه می

کارتر بودم و بیداشتند. من از همه کردند و یادداشت برمیمترجم روس نظارت می
 «آقای گورباچف را زیر نظر داشتم!

 «العملی داشتند؟چه عکس»دند: یپرس
جا که فرمودید خبرگان گورباچف چند جای نامه برافروخته شد؛ آن»گفتم: 

جا که پیام داده بودید ما خود را در سرنوشت خودتان را به قم بفرستید، و دیگر آن
 «دانیم.مسلمانان جهان شریک می

ی ایشان دیدم. خستگی از ام سری تکان دادند و حس رضایتمندی را در چهرهام
کردم آقایانی که همراه ما بودند نیز چنین حسی پیدا کردند. یتنم بیرون آمد. گمان م

 ام.بار دیگر از پیر و مرادم گرفتهی قبولی را یککردم نمرهفکر می
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 درد فراق و احساس وظیفه

 

ر جماران باعث شد در بیمارستان بستری شوم؛ از کمر یرحلت پی روحی ضربه
 به پایین فلج شده و پاهایم حس نداشتند. 

هبری به ر« ایسّیدعلی خامنه»الله بعد از تصمیم مجلس خبرگان و انتخاب آیت
خود الزم دیدم تا  کاهی که در دل داشتم، بر جمهوری اسالمی ایران، با درد جان

م ای را به مردالله خامنهبار دیگر التزام به والیت فقیه و اطاعت از رهبری آیتیک
برای همین در شرایط بد جسمی با آمبوالنس و بر روی برانکارد، به  1متّذکر شوم.

2دم.رانی کرشهرهای مختلف رفتم و برای مردم پیرامون رهبری و والیت فقیه سخن

                                                           
یک ویژگی دیگری که داشتند این بود که واقعًا مرید رهبر بودند؛ چه آن زمان که امام زنده بودند و چه زمانی که در . »... 1

خی مسائل سیاسی نظرشان با نظر رهبری متفاوت ای بودند. اطاعت محض داشتند. ممکن بود در برالله خامنهرکاب آیت
 ای در جامعهکه خود وزنهشدند. با اینبند سخنان رهبری میشدند، پایکه از نظرات مطلع میمحض اینباشد؛ اما به

 ی(، فصلنامهیدچیمجید اصفهانی )داماد مرحومه مرضیه حد« »دیدند.بودند، خود را مقابل امام و رهبری کوچک می
 .«31، ص 13 ی، شماره3131سال هجدهم، زمستان ندا، 

ها المالقات شدند و تا مدتقدری مریض شدند که ممنوعوقتی حضرت امام)ره( فوت کردند، ایشان به». 4
که باور توانستند این درد را تحمل کنند؛ نه اینبار به دیدنشان رفتم. نمیرفت. یککس، به دیدارشان نمیهیچ

ام)ره( فوت کرده، ولی ایشان را بیش از حد متأثر کرده بود. ایشان کسی نبودند که بنشینند نکرده باشند که ام
شدند، کردند باید بلند شوند، حتمًا بلند میها را خودشان بر خودشان دشوار کنند. تا حس میو این تحمیل

زاده ممریم کاظ« »کردند.می ماندند و کارایستادند و سر آن موضع و اعتقاداتی که داشتند، میحتمًا سرپا می
فرد، مبارز پیش از انقالب و خبرنگار در دوران دفاع مقدس(، اصغر وصالی طهرانی)همسر شهید علی

ی چهلمین روز درگذشت خانم مرضیه حدیدچی)دّباغ(، دفتر مطالعات نامهی بانوی انقالبی، ویژهنشریه
 .«41انقالب اسالمی، ص 

 



 

 

 هاسمت

 
مجلس شورای اسالمی مردم تهران  یتوانم به نمایندگی سه دورههایم میمسئولیتاز 

و همدان، مسئولیت بسیج خواهران کل کشور و تدریس در دانشگاه علم و صنعت، 
 مقام جمعیت زنان جمهوری اسالمی اشاره کنم.ی عالی شهید مطهری و قائممدرسه





 

 

 

 امروز

 
تر وقت خود را در منزلم در روستا های پزشکی هستم و بیشحاال تحت مراقبت

 هاییکنم و گاهی مصاحبه و مالقاتگذرانم. مقداری از وقتم را صرف مطالعه میمی
 آیند.کشند و به منزلم میبا اشخاص دارم که زحمت می

 





 

 

 

 آخرین آرزو 

 

 ۳خواهم مرگم را شهادت قرار بدهد.پایان، تنها از خداوند میدر 

 

                                                           
خواندیم و توسط ایشان را می« زنی از تبار الوند»همراه خانم دّباغ کتاب خاطرات به. همان روزهایی بود که 1

طور خطاب یک روز خدمت آقا )رهبر انقالب را این»شد. به این صفحه که رسیدیم، گفتند: چک می
کردند( رسیدم؛ بهشون عرض کردم، آقاجان! تمام مدت زندگیم در خدمت اسالم و انقالب بودم، حاال می

جسم بیمار و ناتوانی دارم؛ اگر اجازه بدید به اسرائیل بروم و طی عملیاتی استشهادی، این تن تکه و پاره شود 
کید کردند نفس« نفس شما برای انقالب نیاز است!»و خدمتی کند. آقا فرموند:   «لفمو« »تان.دوباره تأ





 

 

 

 به گورباچف )ره(حضرت امام یمتن کامل نامه

 

 حیمحمن الر  بسم الله الر  »
اتحاد جماهیر  یرئیسهتأجناب آقای گورباچف صدر هی

 سوسیالیستی شوروی
 بختی و سعادت برای شما و ملت شوروی با امید خوش

شود که جا که پس از روی کار آمدن شما چنین احساس میاز آن
ً در رابطه با  در تحلیل عالیبجنا حوادث سیاسی جهان خصوصا

ل و برخورد قرار ومسائل شوروی در دور جدیدی از بازنگری و تح
 جهانشما در برخورد با واقعیات  اید و جسارت و گستاخیگرفته

هم خوردن معادالت فعلی حاکم بسا منشأ تحوالت و موجب بهچه
هرچند ممکن است  الزم دیدم نکاتی را یادآور شوم؛  بر جهان گردد،

ی تفکر و تصمیمات جدید شما تنها روشی برای حل حیطه
از مشکالت مردمتان باشد،  ایمعضالت حزبی و در کنار آن حل پاره

مت تجدید نظر در مورد مکتبی که سالیان ولی به همین اندازه هم شها
سال فرزندان انقالبی جهان را در حصارهای آهنین زندانی نموده بود، 

 قابل ستایش است. 
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مئناً ای که مطکنید، اولین مسألهاگر به فراتر از این مقدار فکر می
ت شما خواهد شد، این است که در سیاست اسالف یفقباعث مو

ن و تریزدایی از جامعه که تحقیقاً بزرگدین خود دایر بر خدازدایی و
باالترین ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد کرده است، 
تجدیدنظر نمایید و بدانید که برخورد واقعی با قضایای جهان جز از 

 این طریق میسر نیست. 
کرد غلط های ناصحیح و عملالبته ممکن است از شیوه

 ی اقتصاد، باغ سبز دنیای غربزمینه قدرتمندان پیشین کمونیسم در
رخ بنماید، ولی حقیقت جای دیگری است. شما اگر بخواهید در این 

های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه مقطع تنها گره
 یتنها دردی از جامعهداری غرب حل کنید، نهبردن به کانون سرمایه
یایند و اشتباهات شما را اید که دیگران باید بخویش را دوا نکرده

های اقتصادی و جبران کنند. چرا که امروز اگر مارکسیسم در روش
 لئبست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسااجتماعی به بن

 و نیز در مسائل دیگر، گرفتار حادثه است.  -شکل دیگرالبته به-
 جناب آقای گورباچف! 

 یکشور شما مسألهباید به حقیقت رو آورید! مشکل اصلی 
مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به 

بست کشیده و خداست؛ همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن
ی طوالنی و بیهوده با خدا یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه

 و مبدأ هستی و آفرینش است. 
 جناب آقای گورباچف! 

ی هااست که از این پس کمونیسم را باید در موزهبرای همه روشن 
 گویجو کرد! چرا که مارکسیسم جوابوتاریخ سیاسی جهان جست

هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست؛ چرا که مکتبی است مادی 
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توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که و با مادیت نمی
 ب و شرق است، به درآورد. ی بشری در غرترین درد جامعهاساسی

 حضرت آقای گورباچف! 
ً در بعضی جهات به مارکسیسم پشت  ممکن است شما اثباتا

ها، اعتقاد کامل خودتان را نکرده باشید و از این پس هم در مصاحبه
ر چین گونه نیست. رهبدانید که ثبوتاً اینبه آن ابراز کنید، ولی خود می

اهر آخرین الظ  شما دومین و علی اولین ضربه را به کمونیسم زد و
 ضربه را بر پیکر آن نواختید. 

ولی از شما  ؛نام کمونیسم در جهان نداریمامروز دیگر چیزی به
خواهم که در شکستن دیوارهای خیاالت مارکسیسم، گرفتار اً میجد  

زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدوارم افتخار واقعی این مطلب 
ی هفتاد سال کژی جهان های پوسیدهخرین الیهرا پیدا کنید که آ

ی تاریخ و کشور خود بزدایید. امروز دیگر کمونیسم را از چهره
پد، تهای همسو با شما که دلشان برای وطن و مردمشان میدولت

 روزمینی و زیرزمینی منابع هرگز حاضر نخواهند شد بیش از این
ن دای شکستکه ص- موفقیت کمونیسم کشورشان را برای اثبات

 مصرف کنند.  -هایش هم به گوش فرزندانشان رسیده استنااستخو
 آقای گورباچف!  

های شما پس های مساجد بعضی از جمهوریدستهوقتی از گل
کبر و شهادت به رسالت حضرت ااز هفتاد سال بانگ الله

ی تمام به گوش رسید، (مسل   و آله الله علیه و صلی)مرتبت ختمی
دی را از شوق به گریه انداخت.   طرفداران اسالم ناب محم 

لذا الزم دانستم این موضوع را به شما گوشزد کنم که بار دیگر به 
بینی مادی و الهی بیندیشید. مادیون معیار شناخت در دو جهان

دانسته و چیزی را که محسوس نباشد،  «حس»بینی خویش را جهان
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انند و هستی را همتای ماده دانسته و چیزی داز قلمرو علم بیرون می
ً را که ماده ندارد، موجود نمی جهان غیب مانند وجود  دانند. قهرا

دانند. سره افسانه میت و قیامت را یکخداوند تعالی و وحی و نبو  
 «حس و عقل»بینی الهی اعم از که معیار شناخت در جهاندرحالی

باشد، در قلمرو علم میباشد و چیزی که معقول باشد، داخل می
گرچه محسوس نباشد. لذا هستی اعم از غیب و شهادت است و 

طور که موجود تواند موجود باشد. و همانچیزی که ماده ندارد، می
استناد دارد، شناخت حسی نیز به شناخت عقلی  «دمجر  »مادی به 

 ی است. کمت
ن ر ایکند و به آنان که بقرآن مجید اساس تفکر مادی را نقد می

ی نََری » شدپندارند که خدا نیست وگرنه دیده می لَن نُّْؤِمَن لََک َحتَّ
َو ال»د: یفرمایم 1«اللََّه َجْهَرةً  ْبصارد َو هد

َ ْْ هد ا ْدِرکد َو ی تد ْبصاَر َو هد
َ ْْ ْدِركد ا

از قرآن عزیز و کریم و استدالالت آن در موارد  2«رد یفد الَْخبیاللَّط
بگذریم که از نظر شما اول بحث است. اصوالً ت و قیامت وحی و نبو  

ی فهخصوص فالستاب مسائل فالسفه بهومیل نداشتم شما را در پیچ
دو مثال ساده و فطری و وجدانی که  ،اسالمی بیندازم. فقط به یکی

کنم: این از ای ببرند، بسنده میتوانند از آن بهرهسیاسیون هم می
 خبر است. باشد، از خود بیبدیهیات است که ماده و جسم هرچه 

ی مادی انسان، هرطرف آن از ی سنگی یا مجسمهیک مجسمه
بینیم که عیان میکه بهصورتیطرف دیگرش محجوب است؛ در

گاه است. میانسان و حیوان از همه داند کجاست، ی اطراف خود آ
گذرد، در جهان چه غوغایی است. پس در حیوان در محیطش چه می

                                                           
 «ببینیم! [خود چشم با]که خدا را آشکارا نخواهیم آورد مگر این ایمان ما هرگز به تو»؛ 11. بقره: 1
ها[ و باخبر ند؛ و او بخشنده ]نعمتیبها را میچشم ینند؛ ولی او همهیبها او را نمیچشم»؛ 331. انعام: 4

گاه ]از همه چیاز دقا  «.ز[ استیق امور و آ

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DA%86%D8%B4%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DA%86%D8%B4%D9%85
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دیگری است که فوق ماده است و از عالم ماده جدا است و انسان چیز 
 میرد و باقی است. و با مردن ماده نمی

خواهد و شما طور مطلق میانسان در فطرت خود هر کمالی را به
خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به دانید که انسان میخوب می

 رهیچ قدرتی که ناقص است، دل نبسته است. اگر عالم را در اختیا
داشته باشد و گفته شود جهان دیگری هم هست، فطرتاً مایل است 
آن جهان را هم در اختیار داشته باشد. انسان هر اندازه دانشمند باشد 
و گفته شود علوم دیگری هم هست، فطرتاً مایل است آن علوم را هم 
بیاموزد. پس قدرت مطلق و علم مطلق باید باشد تا آدمی دل به آن 

 ببندد. 
داوند متعال است که همه به آن متوجهیم گرچه خود ندانیم. آن خ

برسد تا فانی در خدا شود. اصوالً  «حق مطلق»خواهد به انسان می
ی وجود جهان جاوید اشتیاق به زندگی ابدی در نهاد هر انسانی نشانه

 و مصون از مرگ است. 
ها تحقیق کنید، عالی میل داشته باشید در این زمینهاگر جناب

گونه علوم عالوه بر کتب توانید دستور دهید که صاحبان اینمی
نا سیهای فارابی و بوعلیی غرب، در این زمینه به نوشتهفالسفه

در حکمت مشاء مراجعه کنند تا روشن شود که  (الله علیهماهرحم)
قانون علیت و معلولیت که هرگونه شناختی بر آن استوار است، معقول 

دراک معانی کلی و نیز قوانین کلی که هرگونه است نه محسوس؛ و ا
استدالل بر آن تکیه دارد، معقول است نه محسوس؛ و نیز به 

در حکمت اشراق مراجعه  (الله علیههرحم)های سهروردی کتاب
عالی شرح کنند که جسم و هر موجود مادی دیگر نموده و برای جناب
ت و ادراک شهودی باشد، نیازمند اسه از حس میبه نور صرف که منز  

ا از پدیده  و از حسی است یذات انسان از حقیقت خویش، مبر 
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صدرالمتألهین  یبخواهید تا به حکمت متعالیه اساتید بزرگ
الله مع النبیین و الصالحین مراجعه الله تعالی علیه و حشرهرضوان

نمایند تا معلوم گردد که حقیقت علم همانا وجودی است مجرد از 
ه است و به احکام ماده محکوم ونه اندیشه از ماده منز  ماده و هرگ

 نخواهد شد. 
خصوص کنم و از کتب عرفا و بهدیگر شما را خسته نمی

برم که اگر خواستید از مباحث این عربی نام نمیبناین الد  محی  
مرد مطلع گردید، تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را که در بزرگ

ً این ی ا دست دارند، راهی قم گردانید تا پس از گونه مسائل قو
تر ز موی منازل چندسالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریک

گاهی از آن امکان ندارد.  گاه گردند، که بدون این سفر آ  معرفت آ
 جناب آقای گورباچف! 

خواهم اکنون بعد از ذکر این مسائل و مقدمات از شما می
و تفحص کنید و این نه  صورت جدی تحقیقی اسالم بهدرباره

های واال و جهت ارزشکه به خاطر نیاز اسالم و مسلمین به شمابه
ی ی راحتی و نجات همهتواند وسیلهشمول اسالم است که میجهان
 نگرش. ها باشد و گره مشکالت اساسی بشریت را باز نمایدملت

ان ستافغان یجدی به اسالم ممکن است شما را برای همیشه از مسأله
ما مسلمانان جهان را . این قبیل در جهان نجات دهد و مسائلی از

مانند مسلمانان کشور خود دانسته و همیشه خود را در سرنوشت آنان 
 . دانیمشریک می

های با آزادی نسبی مراسم مذهبی در بعضی از جمهوری
ر گونه فکر نمیشوروی، نشان دادید که دیگر این کنید که مذهب مخد 

ها چون ایران را در مقابل ابرقدرت ست. راستی مذهبی کهجامعه ا
ر جامعه است؟! آیا مذهبی که طالب  کوه استوار کرده است مخد 
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اجرای عدالت در جهان و خواهان آزادی انسان از قیود مادی و معنوی 
ر جامعه است؟! آری مذهبی که وسیله ش ود تا است مخد 

و غیراسالمی در  های مادی و معنوی کشورهای اسالمیسرمایه
ها قرار گیرد و بر سر مردم فریاد کشد که ها و قدرتاختیار ابرقدرت

این دیگر مذهب  ر جامعه است. ولیدین از سیاست جداست، مخد  
واقعی نیست، بلکه مذهبی است که مردم ما آن را مذهب آمریکایی 

 . نامندمی
ً اعالم می ایران  کنم که جمهوری اسالمیدر خاتمه صریحا

ی راحتترین و قدرتمندترین پایگاه جهان اسالم بهعنوان بزرگبه
تواند خأل اعتقادی نظام شما را پر نماید و در هر صورت کشور ما می
جواری و روابط متقابل معتقد است و آن چون گذشته به حسن همهم

  «.شماردرا محترم می
َدی»...  َبَع الْهد اَلمد َعلَی َمِن اتَّ  َوالسَّ
 «الله الموسوی الخمینیروح

 

 

 

 





 

 

 

 

 پیوستن به امام و شهدا

 

اش تنها دختری یقبل در مراسم عروسی نوه یخانم خوب نبود. هفتهحال حاجیه

 پنج، شش دقیقه بر روی ویلچر آمدند و رفتند. 

خواهند در شهر همدان مراسم پاسداشت ایشان و مقام مادران یمطّلع شدم كه م

دانستم با حال بدشان بتوانند بیایند؛ اما خواهر دبّاغ شهدا را برگزار كنند. بعید می

 دور از چشم دخترها قول شركت در مراسم را دادند و آمدند. بود دیگر، به

گزار شد. بعد از دفاع مقدس همدان بر یموزهمراسم در سالن اجتماعات باغ

هایشان ها مبارزه و فعالیتپاس سالبه رانی و گرفتن پالک یادبود از مسئوالنسخن

زه موسرای باغعنوان اولین فرمانده سپاه غرب كشور به مهمانچنین قدردانی بهو هم

های دفاع مقدس استان مدیركل حفظ آثار و نشر ارزش« مهدی ظفری»رفتیم. سردار 

شان خوردهان برای خیرقدم و ابراز اردات و لطف به فرمانده سالهمدان و همسرش

 آمدند.

اكبر مختاران از خانم صدایم كردند تا پیگیر مالقات و عیادت با حاج علیحاج

 یشان در سپاه باشم. اما دیری نپایید كه فهمیدیم حال عمومی رزمندهیاران قدیمی
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. ستیو شرایط برای عیادت فراهم ندیروز و پدر شهید محمد مختاران مساعد نیست 

قت اذان و« خطر بیفتد.شان بهنه! نباید سالمتی»خانم سر تکان دادند و گفتند: حاج

 ظهر به افق همدان را پرسیدند تا نماز اول وقت فوت نشود.

رفتن به زیارت قبور شهدا شدند؛ دیدار یارانی  یچند ساعتی گذشت تا آماده

 روزهای انقالب نوپا ایستادگی كردند.ترین كه در بدترین و سخت

 . دانستم كه دیدار آخر ما خواهد بود...و من نمی

خانم و انتخاب منزل ام با حاجیهكاری داییتر همخاطر روابط فامیلی و پیشبه

عنوان محل جلسات و شد( بهخانم هم میپدربزرگم )كه منزل دختر و داماد حاج

استراحت، از كودكی پای  یها براای وقتو حتی پارهیا دیدارهای ایشان با مقامات، 

یک »تر از  قالب وحالم بیشهای ایشان نشسته بودم و حسخاطرات و صحبت

 بود. « نویسنده به راوی كتاب

ا قدر ایشان رن مسأله فکر كردم كه چهیوقتی خبر فوت ایشان را شنیدم، به ا

كه قطعاً چنین و این بروز بدهم؟! ای از وجودشان راقدر توانستم ذرهشناختم و چه

 .شخصیتی در قرن حاضر ما متبلور نخواهد شد

طور كه وصیت كرده بودند و آرزویشان بود كه همواره نزدیک ایشان همان

مرادشان امام راحل باشند، مزارشان زیر پای زائران امام، در كنار در صحن آقا 

 سیّدمصطفی خمینی واقع شد. 

 

 



 

 

 بسم الله الّرحمن الّرحیم

ناپذیر خانم مرضیه درگذشت بانوی مبارز و انقالبِی خستگی
 رزمان ایشانحدیدچی دّباغ را به بازماندگان محترم و دوستان و هم

  .گویمتسلیت می
این بانوی شجاع و فداکار در دوران طاغوت در شمار مبارزان 

های شدید نتوانست او را از این راه بود که زندان و شکنجهمؤمنی 
دشوار منصرف کند و در دوران جمهوری اسالمی نیز در 

دهی سپاه پاسداران در همدان و نهایی مانند فرماتیمسئول
یس در دانشگاه و حضور  نمایندگی مجلس شورای اسالمی و تدر

به عضویت در های خدماتی انجام وظیفه کرد و مفتخر در سازمان
ی معروف ایشان به هیأت اعزامی امام راحل برای رسانیدن نامه

 .سران شوروی سابق شد
 .غفران و رضوان الهی شامل حال این بانوی بااخالص و فداکار باد

 
 ایسّیدعلی خامنه

  ۵۹۳۱ آبان  31





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصــــاویر





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کنجکاوی و سؤال از پر همیشه طفولیت، در حدیدچی مرضیه خانم
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 مرضیه خانم مادر و پدر
 (دّباغ)حدیدچی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عذرا نامبه خواهرهایشان از یکی و پدرشان دّباغ، خانم چپ، سمت از
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 1104 / عکاسخانه در مبارز والدینی با فرزند هشت مشهد، سفر از یادگاری عکسی

  



221  زنی از تبار الوند  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 طاغوت بند در دّباغ خانم دختر دّباغ میرزا رضوانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیچیدندمی خود دور پتو حجاب حفظ خاطربه که پتویی دختر و مادر
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 لوشاتو نوفل در بیت محافظ و امام با راهیهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( خواهرطاهره) دّباغ خانم
 1531  لوشاتو نوفل/   امام بیت و امام محافظ
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یم :عکاس  1101لندن/ زادهکاظم مر



  222 زنی از تبار الوند
 

 
یکی هایدوره یدیدهآموزش چمران شهید با همگام پاوه حصر شکست  نامنظم هایجنگ و چر

 1531 کردستان /دانستمی خوب را دشمن شگردهای و بود
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 از بشارتی آقای دوم، ردیف دباغ خانم ،(عج)عصرولی پادگان تهران،-سپاه فرماندهان یجلسه
 بیات حسن شهید :عکاس اول، ردیف فرماندهی شورای اعضای
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 هایدوره برایشان و کردمی دهیسازمان نیز را هاخانم و بود کشور غرب سپاه فرمانده
 گذاشتمی عقیدتی 
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 -همدان سپاه هایپشتوانه و گذارانپایه از سموات محمد شهید دوم نفر چپ، سمتاز 
 1102 همدان/ پاسداران سپاه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  دّباغ خانم و مختاران اکبرعلی حاج شهید فرهادیان، مهدی اول، نفر راست، سمت از 
ین  1102 همدان پاسداران سپاه / جعفر صفی آر
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 را هاآن آالم و درد و بود آنان جنس از .بگیرد کمک مردمی نیروهای از طورچه دانستمی

 1531 کردستان/کرد ر پیشمرگاندر کنا  .شناختمی
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 (عج)عصرولی پادگان در سپاه یجلسه
 .شودمی دیده هم سموات محمد حاج شهید ، دباغ خانم سر پشت و عکس در

 1102/ بیات حسن شهید عکاس
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 زنان جمعیت مقامقائم عنوانبه خارجی کشورهای به سفرها از یکی در دّباغ خانم
 ایران اسالمی جمهوری

 

 

 

 

 

 

یخی ینامه ابالغتصویری از جلسه    شوروی گورباچف به )ره(امام حضرت تار
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 1سعیدی محمدرضا سّید اللهآیت شهید

                                                           
 با مبارزه برای اشاصلی یانگیزه و اسالم را خود هایدیدگاه اصلی منبع ساواک، هایبازجویی از یکی در سعیدی شهید.»  1

 و جامعه در عفتیبی و فساد مرّوج ظالم، رژیمی را شاه رژیم ایشان .کندمی اعالم الهی احکام و دین ترویج را شاه رژیم
 ظلم مقابل در همواره که دانسته دین مرّوجان و حافظان از هم را روحانیون .داندمی جامعه در دینی مظاهر و اسالم ینابودکننده

 خود اهداف به رسیدن برای که جایی تا دانستمی دشمنان هایتوطئه از نیز را روحانیت و مردم بین انداختنجدایی .ایستندمی
 تهران، ،(سعیدی اللهآیت شهید مبارزات و زندگی) زندان از عروج مقصود، رنجبر،» «.انددرآورده روحانیت لباس به را ایعّده
   «.ش3111 اسالمی، انقالب اسناد مرکز
 .ش3113 یدهه مبارزات ←

می آن از بعد و .ش3111ـ11 سال از قبل زمانی مقطع دو در را سعیدی شهید یستیزانهظلم و سیاسی و تبلیغی هایفعالیت
 حضور دلیلبه که- رفت آبادان به تبلیغ برای بروجردی اللهآیت حیات زمان در ایشان نمونه عنوانبه .داد قرار بررسی مورد توان

 حساسیت آن به نسبت رژیم که وی یخانواده و شاه از جاآن در و -بود مهم رژیم برای امنیتی لحاظبه هاآمریکایی و هاانگلیسی
  .نمود انتقاد داشت،

 از چنینهم وی .نمودند ایفا مهمی نقش امام مرجعیت طرح در که بود افرادی از یکی ایشان بروجردی اللهآیت رحلت از پس
انجمن یالیحه» با مخالفت نمود؛ آغاز .ش3111ـ11 سال در امام از تبعیتبه را رژیم علیه مبارزات که است روحانیونی اولین
 .ش3113 خرداد31 قیام به منجر که «سفید انقالب» با مخالفت انجامید؛ پیروزی به نهایت در که «والیتی و ایالتی های

 توانمی را گردید منجر ایشان تبعید به که (کاپیتوالسیون) آمریکا نظامی مستشاران قضایی مصونیت یالیحه با مخالفت گردید؛
 بین در بود، شده انجام امام رژیِم  ضد تاریخی حرکت سه که .ش3111 تا 3113 هایسال بین در .دانست ایشان اقدامات از
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 و آوردند روی سیاست به خود خاص یاندیشه و شیوه با برخی کشیدند؛ کنار سیاست از را خود ایعده روحانیون گروه سه

 سعیدی محمدرضا سّید .نمودند آغاز سیاسی مبارزات و فرهنگی و فکری یزمینه در را خود مبارزات امام کنار در سوم یدسته
  .بود گروه این یزمره در نیز
 .ش۰۴۳۱ یدهه مبارزات ←

 هایگرایش )در مذهبی و مارکسیستی مذهبی، ـمّلی مّلی، مختلف هایگروه برده،نام جریان بر عالوه .ش3113 یدهه در 
 .رفتندمی شماربه کشور در مخالف جریانات جزو اسالمی( مؤتلفه جمیت خلق، مجاهدین اسالمی، ملل حزب مختلف،

سخن یک و منبر یک کهطوریبه بود؛ خرداد 31 قیام از بعد رژیم سوی از شده ایجاد سخت شرایط هانیرو یهمه مشترک وجه
  .نگردید مبارزات تعطیلی موجب اختناق و سرکوب فضای اما بود؛ شدن زندانی ماه چندین موجب رانی
 خرداد ۰۱ قیام از پس مبارزات ←

 رانیسخن ماجرا از اطالع از پس بردند،می سربه «کویت»در محّرم ایام تبلیغ منظوربه که ایشان خرداد 31 یحادثه زمان در
 «.133ص ،1ج ایران، روحانیون نهضت علی، دوانی،»  .نمودند ایراد ایکوبنده

 با امام از دفاع و ایران در ایشان ماندن نهایتاً  و نجف به رفتن در امام از تکلیف کسب امام، تبعید از پس ایشان مبارزاتی نقش
 رهبری (،زمان)عج امام جانشین و مرجع عنوانبه را امام ایشان .گرددمی بارز رژیم هایگیریسخت و هاحساسیت به توجه

  .بود ایران به ایشان بازگشت و تبعید لغو خواستار و نموده معرفی ائمه و انبیا راه یدهندهادامه و شجاع
 سعیدی شهید و امام یعالقه ←

 بلکه کند؛نمی تبعیت کسهیچ از که کندمی اذعان خود هایبازجویی از یکی در امام به خود ارادت یهمه با سعیدی شهید
 .گیرمنمی قرار هم تأثیرتحت و کنمنمی تبعیت کسی از و مستقل هستم شخصی من ...» :داندمی تمجید یشایسته را امام مقام
صحیح و پاک و شریف و واقعی روحانی یک خمینی اللهآیت که معتقدم ولی باشم،نمی طلبآشوب و ماجراجو آدمی البته

 وزارت گردآوری» «.نمود تمجید و تقدیر مجلسی و محفل هر در باید ایشان شخصیت و مقام از و باشدمی احترام قابل و العمل
 وزارت تاریخی اسناد بررسی مرکز تهران، سعیدی(، محمدرضا سّید اللهآیت ساواک)شهید اسناد روایت به امام یاران اطالعات،
 «.1ص ،3ج ،3111 اطالعات،

 تنها .باشد داشته رهبری لیاقت که نیست طوراین دارد، تقلید لیاقت که مجتهدی هر بودند، معتقد نیز جامعه رهبری یدرباره
 چنین مصداق ایشان نظر از .نترسد گرانمالمت مالمت از خدا راه در و بوده عالم خودش زمان به که است مدارسیاست فقیه

 مرکز تهران، سعیدی(، اللهآیت شهید مبارزات و )زندگی زندان از عروج مقصود، رنجبر،»  .بود خمینی)ره( امام در تنها مقام،
 «.31ص ،.ش3111 اسالمی، انقالب اسناد

 ...» :فرمایندمی سعیدی شهید به خطاب هایشاننامه از یکی در و داشتند خاصی ارادت وی به نیز خمینی)ره( امام مقابل در
 عواطف نیستم قادر من .کنم ابراز هست که طورآن را درونی عواطف نتوانم شاید که آیدمی خوشم قدرآن شما مثل افرادی از من

 «.333ص ،3ج نور، یصحیفه الله،روح خمینی، موسوی» «...بدهم جواب را شما امثال
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 1همدانی موسوی محمدباقر سّید اللهآیت

                                                           
 را خود فعالیت کرده، مکان نقل شهر این به تهران جنوب در غیاثی یمنطقه اهالی دعوتبه .ش3111 سال در سرانجام ایشان

 سعیدی(، اللهآیت شهید مبارزات و زندان)زندگی از عروج مقصود، رنجبر،» .دهدمی ادامهجعفر بنموسی مسجد در
 «.13ص ،.ش3111 اسالمی، انقالب اسناد مرکز تهران،

 احتیاج تربیش هرجا از مرکز چون شدم؛ وقتخوش جهتی از ایدبرده تشریف تهران به کهاین از» :فرمایندمی ایشان به اینامه در امام
 ،33ج نور، یصحیفه الله،روح خمینی، وسویم» «.است تشکر و تقدیر مورد عالیجناب یجمیله مساعی .دارد عاملین علمای به

   «.11 ص
 در طباطبایی، عاّلمه نظر تحت تفسیرالمیزان کامل یترجمه .3 ُرمان؛ صورتبه اعتقادات اصول در کتابی .3 ایشان، آثار از 1 .

 کتاب یترجمه .1 است؛ شده تألیف امینی عاّلمه یتوصیه به بنا که عربی( الّسنه)بهاهل کتب فی علی   .1 جلد؛ چهل
درس .1 راستا؛ این در وهابیان شبهات رد وحسین امام عزاداری .1 جلد؛ چهار در خمینی، امام حضرت یتحریرالوسیله

 از محرم .3 جوانان( ؛ )برای دینی هایسشپر به پاسخ .1 انبیا؛ داستان و قرآن قصص .1 جلد؛ سه در عقاید، اصول از هایی
 یسوره پیام .33 ؛«ملکی تبریزی جواد میرزا حاج» تألیفات از «المراقبات» کتاب اول فصل شرح و ترجمه عارفان، دیدگاه
 و شده چاپ کتاب این اول الکالم)جلد جواهر مبهمات الی المرام الی الهدایه .33 ایتام؛ به خدمت یدرباره یتیم، .33 حمد؛

یآماده دوم، جلد  مجاّلت در که اسالمی مختلف علوم در متعدد مقاالت .31باشد(؛می جلد 33 مجموع در و است چاپ ِِ
 است. شده چاپ هاروزنامه و
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  1 االسالم والمسلمین سید مجتبی صالحی خوانساریشهید حجه 

                                                           
بود که خبر  24زهرا صالحی، دختر شهید بزرگوار سید مجتبی صالحی می گوید: آخرین روزهای سال  . 1

شهادت پدرم به ما رسید؛ بعد از یک هفته عزاداری، مادرم با بستگانش برای برگزاری مراسم یاد بود به زادگاه 
 .برای اولین بار به مدرسه رفتم پدرم خوانسار رفتند و من هم بعد از هفت روز

همان روز برنامه امتحانی ثلث دوم را به ما دادند و گفتند: پدرتان باید امضا کنند؛ آن شب با خاطری غمگین 
و چشمانی اشک آلود و با این فکر که چه کسی باید کارنامه مرا امضا کند بدون این که با کسی صحبت کنم 

 .رفتم؛ پدرم را در خواب دیدم که مثل همیشه خندان و پر نشاط بود از مدرسه به اتاقم رفتم به خواب
بعد از کمی صحبت به من گفت زهرا آن کارنامه را بیاور تا امضا کنم؛ گفتم کدام کارنامه؟ گفت: همان 

هم دکارنامه ای که امروز در مدرسه به تو دادند، کارنامه را آوردم اما هر خودکاری که بر می داشتم تا به پدرم ب
 .قرمز بود، چون می دانستم پدرم با خودکار قرمز امضا نمی کند

باالخره یک خودکار آبی پیدا کردم و دادم پدرم و او شروع کرد به نوشتن؛ فردا صبح که برای رفتن به مدرسه 
آماده می شدم از خواب دیشب چیزی یادم نبود، اما وقتی داشتم وسایلم را مرتب می کردم ناگهان چشمم به 

 .آن کارنامه افتاد باورم نمی شد، اما حقیقت داشت
این جانب نظارت دارم سید »در ستون مالحظات کارنامه دست خط پدرم بود که با رنگ قرمز نوشته بود 

 .و امضا کرده بود که ناگهان خواب شب گذشته به یادم آمد« مجتبی صالحی
زعلی می دهند تا برای تعیین صحت و سقم آن نظام اسالمی خاطرنشان کرد: این دست خط را به آیت الله خ

پیش علمای دیگر ببرد؛ آیت الله خزعلی از خانواده شهید صالحی می خواهد تا پیش کسی موضوع را مطرح 
 .نکنند علمای آن زمان صحت ماجرا را تأیید می کنند و برنامه به رؤیت حضرت امام)ره( نیز می رسد

 یز پس از بررسی اعالم می کند امضا مربوط به خود شهید مجتبی صالحی است وی عنوان داشت: اداره آگاهی تهران ن
← 
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 ایثارگری 4 یدرجه نشان و دّباغ خانم

 
 نماینده مردم در  مجلس شورای اسالمی بودند ،سه دورهدر  دّباغ خانم

                                                           
→ 

جوهر خودکاری که امضا را زده شبیه هیچ خودکار یا خودنویسی نمی باشد، ولی خانم صالحی معتقد  اما
است که خصلت مردمی بودن پدر، این موضوع را خیلی سریع بین مردم پخش کرد و امروز مردم با رفتن به 

 .موزه شهدا و دیدن آن نامه، شهید را می شناسند و به یکدیگر معرفی می کنند
کید کرد: این موضوع توسط کارشناسان با امضا قبل از شهادت شهید مورد بررسی قرار گرفت و صحت  وی تأ
آن تأیید شده است و اکنون نسخه آن در موزه شهدای تهران واقع در خیابان طالقانی در معرض دید 

  3131ر یت 33ایثار و شهادت« دکنندگان قرار دارد. خبرگزاری رسا/سرویس : حوزه و روحانیت بازدی
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 گنجیدای نمیاز هر قشر و جناحی آمده بودند چون خودش هیچ جناح و دسته
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ین و پشتیبان همیشگی خانم دّباغ؛ همسرش؛ حاج محمد حسن میرزا دّباغ   یار دیر
 در فراغ او
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