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  پيشگفتار

. ديشو خدا يبرا غيتبل و علم اهل يهمگ !من پسران«
 در. ديشو همسر غيتبل و علم اهل شوهر به من دختران

 اختالف هم با ايدن يبرا و ديباش متحد هم با يزندگ
 در مرا ي جنازه و ديكن تيرعا را مادر حق يهمگ. دينكن
 خواهد مي كه كس هر ...ديكن دعا مرا و ديكن دفن قم

 كي عوض در دييبگو، بكشد ميبرا خواندنفاتحه زحمت
 بدهكار من به كس هر. كند عمل و رديبگ ادي مسئله
 نتوانست عمرش آخر تا اگر، ندارم صورت كه من، است

  ».است الذمه يبر، بپردازد
 2 متولد يديسعدمحمدرضا يس اهللا تيآ ديشه

 ،يديسع داحمديس االسالم حجتفرزند  ،1308 بهشتيارد
 پدر نظر تحت ،تيطفول دوراندر  مادر دادن تدس از با

 دروس و عرب اتيادبدر مشهد . شد ليتحص به مشغول
 هاشم خيش، يدامغان كاظم  خيش را نزد اصول و فقه
 ازدواج از پس. فراگرفت ينيقزو يمجتب خيش و ينيقزو

 ي درجه به) ره( ينيخم امام محضر در و شد قم عازم
 يها مسافرت به ،سيتدر و ليتحص ضمن. ديرس اجتهاد
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 يسخنرانبا  آبادانك سفر به ي در .رفت يم زين يغيتبل
 تالش اثر در كه افتاد زندان به شميضدرژ و افشاگرانه

 از پس .شد آزاد زندان از) ره( يبروجرد يالعظم اهللا تيآ
 خواستار، غيتبل يبراكه  تيكو ميمق انيرانيا، ماجرا آن

 .ندشد رايپذ را يديسع اهللا تيآ بودند، ييتوانا مبلغ
، رفتم امام منزل به عشا و مغرب نماز هنگام«

، بود نماز آماده امام، كنم مذاكره شانيا با خواستم يم
 به. انداخت ريتأخ را نماز ياندك ديفهم را منظورم يوقت

 به نيا از، ام كرده من كه يبرداشت طبق! آقا: رساندم عرض
. داشت ديهخوا يكمتر اوراني، خود مبارزات در شما بعد
 اگر قسم خدا به؟! ييگو يم يچ! يديعس ،،: فرمود امام
 من مقابل در و بدهند هم پشت به پشت انس و جن تمام

 نخواهم يپا از، ام افتهي حق را راه نيا من چون، ستنديبا
 يا تازه روح كه شدم دلگرم چنان امام سخنان با ،،.نشست

 حركت و اميق به يشتريب مانيا و شد دهيدم وجودم در
  .»كردم دايپ امام
 ليتشك يجلسات ،عراق بهدر مهاجرت  يديسع اهللا تيآ
 حيتشر را شانيا يواال تيشخص و) ره( امام نهضت و داد

 مسجد جماعت  امام به شانيا نظر با يو. نمود
 يها تالش .شد دهيبرگز تهران در) ع( جعفر بن يموس

، ميرك قرآن ريتفس: از بود عبارت گاهيپا نيا در شانيا
 افزون ...و قم از سخنران دعوت، كتابخانه جاديا، يسخنران

 يجلسات شيخو منزل در بانوان از يگروه يبرا، نيا بر
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 و يمغن، يوطيس، المقدمات جامع سيتدر به و داد ليتشك
 امر ي رساله ي ترجمه نيهمچن. پرداخت يالوثق ةعرو زين

 لهيلوسرايتحر كتاب از) ره( امام منكر از ينه و معروف به
 »هيفق تيوال« عنوان تحت نجف در را شانيا ينوارهاو 

  .كرد ريتكث و چاپ
 به يديسع اهللا تيآ اما، نمود المنبر ممنوع را او ساواك

 اتيجنا ي هدربار 1345 سال. داد يم ادامه خود كار
 61 و ريدستگ را او شد باعث كه كرد يسخنران لياسرائ
 ونيتوالسيكاپ بيتصو كه با ميرژ. دارند  نگه حبس در روز

 بهشتيارد دررساند،  اثبات به را خود كامل يسرسپردگ
 و بنا داشت كرد دعوت ييكايآمر گذاران هيسرما از 1349
 به. دهد قرار ها ييكايآمر ارياخت در كامالًً را رانيا اقتصاد
 يعرب زبان به يا هياعالم در يديسع اهللا تيآ، آن دنبال

 اميق به دعوت را آنها، يماسال يكشورها يعلما به خطاب
 تحت و كرد يزندان قلعه قزل در و ريدستگ را او ميرژ. نمود
 به 49 خرداد 20 چهارشنبه روز در، ها شكنجه نيدتريشد

 فرزند ليتحو آن روز يفردا شكريپ. درسان شهادت
 خاك به قم السالم يواد در انهيمخف طور به تا شد ارشدش
  .دوش سپرده

 ينيخم امام به يخاص ارادت و هعالق يديسع اهللا تيآ
 اگر سوگند خدا به« :بود گفته شانيا ي هدربار. داشت) ره(

 خونم ي هقطر هر در، ديزيبر نيزم بر را خونم و ديبكش مرا
 امام حضرت«، .»افتي ديخواه را ينيخم مقدس نام
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 السالم هيعل زمان امام، اهللا يول به نسبت عالمان نيتر هيشب
 و بند به و ديريبگ مرا«و  .»باشد يم نشيطاهر آباء و

 چه، شود تيمسئول سلب من از وقت آن تا ديكشب حبس
 يافشاگر و ميگو يم را قيحقا، زنم يم اديفر باشم آزاد اگر

 امرار المال تيب از و ام دهيپوش را لباس نيا من. كنم يم
 امام، رهبرم به وفادار و اسالم پاسدار كه كنم يم معاش

 يا چاره نيا جز و بزنم اديفر ديبا نيابرابن ... باشم ينيخم
  .»ندارم
 استبداد هيعل مبارزه و جهاد ضمن در بزرگوار ديس نيا

 كه گذاشت يجا به خود از يگرانقدر آثار، يپهلو حكومت
  :از نداعبارت
  ؟است يماندگعقب موجب نيد ايآ -1
  زن يآزاد -2
  اسالم در اتحاد -3
  اسالم در كار -4
  ))ره( امام از استفتاء 64 موعهمج( تئااستفتا -5
 از ترجمه« منكر از ينه و معروف به امر ي رساله - 6
  »لهيرالوسيتحر

 يها كتاب از ياريبس يسينو هيحاش و يبررس و نقد -7
  ياسيس و ياجتماع
  يبروجرد اهللا تيآ يدرس راتيتقر -8
  )ع(جعفر بن يموس مسجد از جزوه زدهيس -9
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ن مجاهد نستوه يا يگاست از زند يتيرو، روا شياثر پ
و به انضمام اسناد و مدارك كه در قالب  يدر قالب داستان

ز يناچ يادكردي، »جوانان يانقالب برا يها يدانستن«
  د.يد سعيآن شه يها خواهد بود از تالش
 سركار خانم زهرهي محترم  نويسندهضمن تشكر از 

ر گروه ين مديب حق يمهد ي، از زحمات آقايزارع )ي(ساق
 يات، آقايادبر بخش يد جعفرپور مديدكتر رش يآقاهنر، 

در محترم و همكاران  يمعاون پژوهش يدكتر اكبر اشرف
  .شوديم يانتشارات قدردان مؤسسه فرهنگي هنري و

  

  يمركز اسناد انقالب اسالم





  
  
  

  مقدمه

  يباسمه تعال
 1هيعلم يها ن حوزهيخدمت عموم فضال و محصل

  يدهم اهللا تعاليا

                                                             

 ینامه فضال و محصلين حوزه امام خميني (ره) به تسليت ي جوابيه. ١

  اهللا سعيدي، به شرح زير: قم به مناسبت شهادت آيت یعلميه

  باسمه تعالي

الشأن، حضرت  قدر و پيشواي عظيم ليمحضر مبارک بزرگ مرجع عا

  اهللا العظمي خميني متع اهللا المسلمين بطول بقاء وجوده الشريف آيت

  با درود فراوان

المسلمين آقاي محمدرضا سعيدي سالم واال قتل حضرت حجت ي فاجعه

آشام ايران در زندان جهت مبارزه با  به دست حکومت خون )سره قدس(

دار ساخت و البته آن  ملت اسالم را جريحه داري، قلوب کنسرسيوم سرمايه

باشند، بيش از  الشأن که هميشه دلسوز و پشتيبان مسلمين مي مرجع عظيم

  هر کس از اين جنايت خونين ناراحت و متأثرند.

عالي  ما با نهايت تأسف و تأثر، اين فاجعه را به پيشگاه مقدس حضرت

اهداف مقدس تسليت عرض نموده، موفقيت آن حضرت را در پيشبرد 

هاي اسالمي  قرآن، آزادي ملت اسالم و قطع ايادي استعمار از سرزمين

  مسئلت داريم.

   ←دام اهللا ظلکم علي رئوس االنام

 ١٣٩٠الثاني  ربيع                     →
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 يديع مرحوم سعيران كه قتل فجير ايحوادث اخ
ن تنها يمترتب بر آنهاست، موجب كمال تأثر است. ا

ز در يانگ سفأن وضع يست كه با اين يديمرحوم سع
د بلكه چه بسا افراد مظلوم و يآ يدرم يزندان از پا ي گوشه

زندان مورد  يها چال اهيدر س ييگو گناه كه به جرم حق يب
 يرانسانيو رفتار غانه يوحش يها ضرب و شتم و شكنجه

  رند.يگ يقرار م
و  يهاست مورد هجوم چپ غما كه مدتين خوان يا
ده، يم گرديبا صراحت تقس يقرار گرفته و گاه يراست

شده  يكش نقشه يبيفر عوام گر با كمالِين دياكنون با عناو
 يكارشناسان چپ يم قرار گرفته است. از طرفيو مورد تقس

است، به اسم  ياسالم ا اسارت شرق و مللكه مقصود آنه
استعمار و  يآهن (كه نفع آن برا ذوب ي س كارخانهيتأس

است كه به  يشتر از نفعيدستگاه جبار ب ي كسب وجهه
داران  هيگر كارشناسان و سرمايرسد) و از طرف د يملت م

، يخارج يگذار هين سرمايتر ميكا، به اسم عظيبزرگ آمر
اند،  نموده ران هجومين ملت مظلوم به ايت ااسار يبرا

ها، هر  از روزنامه يبعض يكه بنا به نوشته يداران هيسرما
د آنها يد ديمت دارد. بايها هزار دالر ق لحظه از عمرشان ده

 يا برايكنند؟ آ يدر تهران اجتماع م يچه منظور يبرا
ا را به يكه دن ياست؟! كسان يدوست و انسان يخوار غم

شهوات  يسان را براها هزار ان اند و ده دهيخاك و خون كش
ما  يميجا دوست صمنياند، در ا ر خاك كردهيبه ز
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و  ياسيس ييدانند)  سودجو ين را هم همه ميهستند؟!! (ا
ران و دنبال يگاهش ايع آن كه پايوس ي با دامنه ياقتصاد
ك ياست از  يگر ممالك شرقيو د ير ممالك اسالميآن سا

ل ران در مقابين ايدستگاه ننگ يطرف و خودباختگ
ن يگر، موجب اياستعمار چپ و راست از طرف د

  هاست؟ يبدبخت
ن دستگاه يران بداند كه اگر خداوند متعال به ايملت ا

ها مهلت  خودباخته در مقابل اجانب و جبار در مقابل ملت
ست كه به مخازن ين چوب حراج نين آخريدهد، ا

د ين كشور زده شده است. بايا ينيزم يو رو ينيرزميز
باشد، اكنون زراعت،  يتر باشند، اگر باالترمنتظر باال

ع متاع در يتوز يو حت يصنعت، معادن، منابع جنگل
ار آنان خواهند ياحان را در اختيسراسر كشور و جلب س

 يبرا يو كارگر يران جز باربريملت ا يگذاشت و برا
  نخواهد ماند. يزيداران و ذلت و فقر و فاقه چ هيسرما

د، اطالع نا دهين كشور ديا يكه برا ييها شما از خواب
به ل و عمال آن را ينجانب كراراً خطر دولت اسرائيد. ايندار

كنند و از  يمنف يد مقاومتيزد كردم كه باملت گوش
بت يمص يند. اكنون راه برايمعامالت با آنها احتراز جو

خواهند ملت را به اسارت  ياند و م باز كرده يتر بزرگ
  داران درآورند. هيسرما

و  ينيو جوانان مدارس د ينيو د ياسيال سبر رج
طبقات الزم است كه قبل از اجرا  ي دانشگاه و بر همه
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ا يبار آن اعتراض كند. به دن ج مرگين واقعه و نتايشدن ا
احكام اسالم است. وكالء  ن قراردادها مخالفيد كه ايبرسان
ها آن يستند، رأيران چون منتخب ملت نين ايمجلس
و خواست ملت است.  يلف قانون اساسست و مخاين يقانون
 يطرف جهان ينظارت مقامات ب ]با[د يا باين قضايدر ا

ع يرفراندوم شود تا خواست ملت معلوم گردد. من قتل فج
حفظ مصالح  يد بزرگوار و عالم فداكار را كه براين سيا

ران يخصوص ملت ان و خدمت به اسالم عموماً و يمسلم
دستگاه جبار و  عال رفع شرّدهم و از خداوند مت يت ميتعز

  م.ينما يف استعمار را مسئلت ميعمال كث
  ياهللا الموسو روح يمن اتبع الهد يوالسالم عل

1ينيالخم
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  از نوغان

 يا قهيش بلند شد. چند دقيد احمد آقا از جايس
جا نشستن از كيپله نشسته بود اما  يشد كه رو يم

 زد، يتندتند قدم مكرد. بلند شده بود و  ياش كم نم ينگران
اش غرق در  قدر چهره كرد. آن ياط را گز ميانگار داشت ح

ن يچ وقت نوغان ايكرد ه يال ميعرق بود كه با خودش خ
قدر گرم  نيبهشت ايدو، سه روز اول ارد يعنيوقت سال 

رضا (ع)  مآقا اما يپابوس يكه برا يچاره زائرانيشد. ب ينم
زوار  يبرا يسختروند! حتماً امسال سال  يبه مشهد م
ز را در ذهنش به يچ شه همهينكه بفهمد همياست. بدون ا

داد. سر جلسات وعظ در  يآقا امام رضا (ع) و مشهد ربط م
 مسائل مردم و يرفت پ يذهنش مشه يهممساجد هم 

فكرش متبرك به نام  ن كه دوبارهيش آقا بود. هميدلش پ
ن ييپا كم بدنش كم ياش كاسته شد. دما يآقا شد، از نگران

آمد تا به تعادل برسد. آرام گرفته بود و دوباره نشست 
م گرفت كه اگر فرزندش پسر يها. با خودش تصم پله يرو

اش نشده،  بود، اسمش را بگذارد محمدرضا و تا چله
گفت  ين افكار بود و ذكر ميهم يببردش پابوس آقا... تو
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 يد. صدايبلند از جا پر ياديفر يكه ناگهان با صدا
كه با بود و  يبود. همسر مهربان و فداكار همسرش

چ يسخت ساخته بود و ه يها ن سالينبودش در ا
صالح كه  يخواست، جز فرزند يچ نميگفت. ه ينم
ح را ين فرزند همان باشد. تسبيكرد ا يداحمد آقا دعا ميس

به آسمان و رو ها را باال گرفت و  در دستش فشرد دست
  .»الحمدهللا«گفت: 

 ياورده بود كه قابله با صداين نييپا ها را هنوز دست
، مادر و  ديحاج آقا پسردار شد«از داخل اتاق گفت:  يبلند
داحمد آقا يس »اند. خدا به شما ببخشدشان! ... سالم  بچه

گر نتوانست خودش را يد. ديگنج يدر پوست خودش نم
شاءاهللا  ماشاءاهللا ماشاءاهللا. ان«اد زد: يكنترل كند و بلند فر

   .»فرستاد ياست و صلوات بلندكه صالح 
ا يدمحمدرضا در نوغان به دنيبود كه س 1308سال 

شدن  در انتظار زاده يدانست كه ملت يچ كس نميآمد. ه
در  يبهار بِيعج هستند. در آن روزِ يانين منجيچن

 يا ا آمد كه قرار بود گوشهيبه دن ياز نوغان نوزاد يا گوشه
ال، سخنان و بودنش ن كهن را با اعمين سرزميخ اياز تار

  ر دهد.ييتغ
  .محمدرضا خردسال بود كه مادرش او را وداع گفت

سخت را در كنار پدرش  ن فقدانِيدمحمدرضا ايس
قدر به او وابسته شده بود كه هر كجا  گذراند و آن يم
رفت، از مسجد و محل وعظ گرفته تا مدرسه و محل  يم
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علوم ن اثنا به آموزش يدرس دوشادوش پدر بود. در هم
 يها مند شد كه با وجود مخالفت چنان عالقه آن ينيد

به آن  يهر علم يم گرفت به جايكان تصمينزد يبرخ
غ يت و تبليب بپردازد. همچنان كه در ذكر مصائب اهل

ار در ياق بسيكرد، با اشت يم يبا پدر همكار ينيمعارف د
  ها به مطالعه و آموزش پرداخت. نهين زميا

  





 

  
  
  
  
  

  جهيخد يب يب  بانو؛

محمدرضا، خودش  يرو را گرفته بود روبه يچا ينيس
ال كرد كه يدمحمدرضا خيخم كرده بود! س يليرا خ
ك يشود.  يقلبش احساس م يرو درست روبه يچا يگرما

گرش يك را به دست گرفت و با دست دياستكان كمر بار
ن يا ينيريو قند برداشت. چقدر دوست داشت ش ينعلبك
ا در يرار است در دهانش آب شود كه معلوم نبود ق يقند

جه گل يصورت خد» الحمدهللا!«دلش! تشكر كرد و گفت: 
از  يعنيا يخدا«انداخته بود! محمدرضا با خودش گفت: 

شود  ي!؟ باورم نميكن ين به من همسر عطا ميآل معصوم
؛ پروردگارا يم را برآورده كرده باشيدعا ين سادگيبه هم

وا بود كه حاج آقا ن حال و هيدر هم» باز هم شكرت!
عروس و «به او انداخت و گفت:  يبا لبخند نگاه ييطباطبا

اهللا...  شاء امبر هستند پس مبارك است انيداماد از اوالد پ
 يزيمانده باشد ناگفته... چ ينكه باز هم حرفيمگر ا

ش را پس يدست و پا يمحمدرضا كم» د؟يس ييگو ينم
من «گفت:  يد، خودش را جمع و جور كرد و با نگرانيكش
 يليهم خ يطلبگ ي سكونت ندارم؛ حجره يبرا يمكان
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 يم كمين مشكل برايستم... حل ايكوچك است و تنها ن
  »برد! يوقت م

ما  يال كرديخ«حاج آقا دوباره لبخند زد و گفت: 
د ي؟ نه! بايببر ين زوديم دخترمان را به هميگذار يم

 يزندگد كنار خودمان ينجا... اصالً بايا ييايخودت هم ب
د. محمدرضا كه گل از گلش يو بلندبلند خند!» يكن

ب ُخ«به بانو انداخت و گفت:  يشكفته بود، نگاه
گفته بودم «حاج آقا گفت: » شود، حاج آقا... يتان م زحمت
اگر خدا بخواهد، هم همسر  ين پول كم طلبگيكه با ا

اش با خودت،  هيسكونت... بق يبرا ييدهد هم جا يم
؟! پس بسم اهللا... يكن يا و با اخالق زندگبا تقو يخواه يم

شود كه داماد و  يدا ميپ يك اتاق خاليجوان! در منزل ما 
ما را  يكه خودت بخواه يكنند تا روز يدخترمان زندگ

! شما هم مثل پسر ينجا بمانيا يتوان ي، ميترك كن
محمدرضا سرش !» يزيعزمان يبرا يمهدديخودمان آقا س

حاج آقا  يها اد حرفياخت! به ر انديرا از خجالت به ز
اط يادش آمد در حيآورد.  يبال درم يداشت از خوشحال

 يزيشما چ يها من در چشم«حاج آقا گفته بود:  حوزه
دانست چرا با  ياصالً نم» ست!ين ينم كه در هر چشميب يم

ن قدر به او اعتماد كرده و با يا يدار كوتاه كسيچند د
ام جز خدا  كه در حجرهزم يچ يب يا نكه گفته من طلبهيا

خواهد دخترش را به  يندارم اما حاج آقا م يگريز ديچ
 ياز چا يا عقد او درآورد. ناگهان به خودش آمد. جرعه
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ن بانو يا يپس مرا به غالم«د و گفت: يسردشده را سر كش
شوم تا آنجا كه بتوانم بنده خدا  يد كه متعهد ميريبپذ

ن همه ياقت ايد كه من لير... اما حاج آقا بدانيباشم و ال غ
  »محبت شما را ندارم!

جه سادات يد و خديخند يد مهديد، سيحاج آقا خند
ن پس مرا ياز ا«ش سرخ شد. حاج آقا گفت: يها گونه

 يزيتو چ يها پدرت بدان... گفته بودم كه من در چشم
  »ست!ين ينم كه در هر چشميب يم

  





 

  
  
  
  
  

  ن نامه عاشقانهين آخريا

از همان روز اول، همان جلسات عاشقش بود. اصالً 
نخست كه سر كالسش حاضر شد، عاشقش شده بود. 

كرد و  ياق سر جلسات اشكال مين بود كه با اشتيهم
اش، آن نگاه نافذ و  دهيكش د. ابروان درهميپرس يال مسؤ

حاال هم   كرد، ياش در تو نفوذ م نهينأكه طم يكردن صحبت
چنان سرشار از نآ ،آمد يش مير كه براياخ يها ن نامهيا

عشق و عطوفت بود كه حاضر بود بارها و بارها هر 
دار او برود. زندان يرا به جان بخرد و باز هم به د يا يسخت
 يميچ بينجا، از زندان قصر هم هيچ، از ايحصار كه ه قزل

ش را يپا يها ن بار بود كه ناخنين چندمينداشت. ا
زد.  يش مبود كه به استخوان يدند. درد وحشتناكيكش يم

چه؟  يعني »عشق آسان نمود اول«دانست كه  يخوب م
ش يها خته بود، چشميش را به هم ريها ضعف تمام عصب

  كه دائماً بر لب داشت، ين لبخندياما ا  رفت؛ يم ياهيس
گرفت، مأموران شكنجه  ين لبخند كه از درونش نشأت ميا

 ي هبر گوش يكرد. تنها با لبخند يا شكنجه مهنيرا بدتر از ا
خت مأموران شكنجه زمبر روح » ينيا خمي«اد يلب و با فر
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قدر جسمش را شكنجه كنند  د. حاال آنها آنيكش يخنج م
از مأمورها او را با  يكياز آن نماند.  يزيگر چيكه د
اش  ين كرد. قامت خونينقش بر زم يبه صندل يا ضربه

حالش كه  يب يان را متبرك كرده بود. با همان صديزم
اد ياد عشق بزرگش به آن قدرت ببخشد، فريبا  كرد يسع

د، از قطرات يزيد و خونم را بريام كن اگر تكه تكه«زد: 
د يرا خواه ينيبدنم نام خم يها خونم و قطعه قطعه

  .»افتي
ن نامه، ياد آخريها ادامه داشت اما  همچنان شكنجه

كرد و استقامتش را  يعاشقانه معجزه م ين نامهين آخريا
  رده بود. صد چندان ك
تنگ شده بود.  تمام وجودش را گرفت. دل يعرق سرد

افتد. تنها  يدارد م يد چه اتفاقيد يبسته نم يها با چشم
تنش را  دارند پوست يداغ ي لهيمتوجه شد كه با وس

سوزانند. دوباره شروع كرد به ذكر گفتن و اشك در  يم
نجف بود. تابستان گرم سال  .اش حلقه زد چشمان بسته

دن يمحمدرضا با دديس وحشتناك ي، در آن گرما1346
ده خاطر شد و گفت: ياهللا در آن خانه ساده رنج د روحيس
 يگذشته است! بهتر است برا يگر سن و سالياز شما د«

تر و  خنك ين فصل گرم از سال، جايآن هم در ا يزندگ
 يد. مثل مراجع و علمايرا انتخاب كن يخوش آب و هواتر

اهللا قبول نكرده بود. اول سكوت كرده  حد روياما س .»گريد
جناب «محمدرضا گفته بود: ديبود. بعد از آن هم به س
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از  يروين به خاطر پيجوانان برومند آن سرزم يديسع
ها دارند شكنجه  ها و سخنان من در زندان هياطالع

نم يتوانم بنش ينجا ميشوند؛ حاال من ا يشوند، كشته م يم
دارم و  يتر مهم يه! من كارهاهوا فكر كنم؟ ن يو به گرما

رسد  يكه به مردم م ييها يمرا از فكر سخت يا يچ راحتيه
  .»تواند رها كند ينم

م گرفته بود به يجا بود كه با خودش تصم از همان 
نكند.  يزش بگذرد و كوتاهين عشق، از همه چيخاطر ا

درونش  مانش به محبتيگذشت، ا يشتر مياصالً هر چه ب
د يگر بايشد. حاال د يتر م مرد بزرگ محكم نياز ا يرويو پ

د يگر بايكرد. د يم ياش را عمل ن فكر و دغدغهيتر مهم
 يم را علنين تصميداد و ا يجلساتش را گسترش م

خت ير يوار ميحزب داشت از در و د هن همينام ا  كرد، يم
به  يبود و حاال نوبت حزب يك حزب بزرگ خالي ياما جا

رود.  يدانست دارد به كجا م يبود. خوب م »ينيخم«نام 
ن يدن به معشوق عيدانست كه تالش در راه رس يخوب م

ر قدم يدن است و راه همان مقصد. حاال در مسيرس
كرد.  يد داشت ذوبش مين خورشيگذاشته بود و ا

؛ تازه به قله يشو يكند، فنا نم يكه تمامت نم يشدن ذوب
. هنوز را نخواهد كشتو ت يچ مرگيو ه يرس يم يماندگار

 يكه جا يا شده دهيكش يها ن بود! با ناخنيزم يرو
ن يها، ا ن سوختنيخورد به گوشت تنش. ا يشان م يخال
دن خواند اما مرگ از كشي ياو فرام يها به سو شدن تكه تكه
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دانست كه  يمرگ هم خوب م ،زد يش سرباز ميبه كام خو
 ه بر او غلبهكست يمرد ن يها ر از سلولين قدرت فناناپذيا
م عشق است كه آرام آرام تمام يعظ يروين نيكند؛ ا يم

كند. آه  يده ميد ذرات وجود مرد را چون فوالد مقاوم و آب
ش گذاشته بودند. يشكنجه تنها د. مأمورانِيكش  يبلند
اگر زمان از  يش كرده بودند! حتيب بود كه رهايعج

جمعه را خوب حس  يشد، غربت روزها يدستش خارج م
 ر كرد پشتيگ يد و سوميكش يگريند دكرد. آه بل يم

ش يكه رو يفلز يطور بسته بود به صندل نيبغضش. هم
 ياديز يها د. آهينشسته بود، با چشمان بسته. بغضش ترك

ها  ن آهيها بود كه ا ن بغض نگه داشته بود. ساليرا پشت ا
 زندانِ يها لهيرون آمدن نداشتند و پشت ميمجال ب

ش يها از گونه يجار يودبغضش محبوس مانده بودند. ر
عاشقانه با قطرات شوق،  يها ن نامهين آخريگذشت و ا يم
ن يداد. غروب ا يخلق را از دلش شستشو م  ي نهيك

ك نفر تمام يد به دست يز باالخره بايانگ غم يها جمعه
د همه جا يبزرگ با موعود ش از آمدنِيك نفر پيشد.  يم

انسان به  نيتر هيكرد شب يكند و او حس م يرا بهار
  اهللا است.  د روحيموعود، س

گر  نظاره يزمان نبود، به سادگ ي كه برده يبا نگاه
 يبزرگ بود با انقالب ياهللا خود مصلح د روحينده بود؛ سيآ

ا زود عدالت در ير يموعود. د يتر از انقالب جهان كوچك
بزرگ به وقوع  ياز جهان به دست مرد يا گوشه
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ش گفته بود و يها حرف يال وست. بارها در البهيپ يم
جزوه استفتائات  ي ن را در مقدمهيگر هم ايبار د كي
اهللا كه خود اقدام به چاپش كرده بود،  د روحياهللا س تيآ

كه جز او  ينياستفتائات از رهبر د«واضح نوشته بود: 
 ييشوايت پيصالح ير از او كسيست و غين يسزاوار رهبر

ن فرد به امام يتر هيبن مرجع شيملت و اصالح او را ندارد، ا
 يرا اوالً برايو سرشت و گفتار است، ز يزمان از نظر خو

و كبراست،  يبت صغرين مرجع مانند امام زمان دو غيا
ام به حق باشد، يكه ق ييشواين صفات پيتر اً با برجستهيثان

عصر از بردن نام او  يشناخته شده، ثالثاً همانند حضرت ول
شود.  يم يريردن نام او جلوگاز ب يآر .»شود يم يريجلوگ

كند؟  يجاد رعب و وحشت ميا نامش ترسناك است؟ ايآ
كند،  يچال زندان قصر آرام م اهيس يپس چرا در گوشه

 ي گذارد؟ هر چند جواب نامه يم مرهم ميها چرا بر زخم
نها يمن بود اما ا يها شان سرشار از اعتراض به نوشتهيا

ن يخواهد به ا يمكند. حاال هر كس  يفكر مرا عوض نم
ر لب گفت ينها را زيداشته باشد، باشد. ا يها اعتراض حرف
آتش  ش برداشت.يها اشك يرا از جلو يبزرگ دو س
بر  ياش نمك يسوزاند و شور يش را ميها ها گونه اشك

ها خو  ها و نمك ن زخميخت. به تمام اير يآنها م يسوختگ
روم، رون بينجا كه بياز ا«گرفته بود. با خودش گفت: 

نجات و عدالت  ين مرد بزرگ برايدانم چطور به ا يم
ش را يها ش را بسته بودند، چشميها دست .»خدمت كنم
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دوختند، ضربان  يهم مش را هم بهيها اگر لب يهم اما حت
  بود. يها كاف يليلرزاندن تن خ يقلبش برا
رون سلول يب يدر راهروها ينيخشمگ يها قدم يصدا

ه عشق را تجربه نكرده بودند و ك ييها قدم يصدا ،ديچيپ
محمدرضا دوباره ديدانستند. س ياز سر جهل آن را منفور م
 يها از جلو ن نامه؛ تمام واژهيذهنش رفت سراغ آخر

پاها  ي... صدايها د به واژهيش عبور كرد تا رسيها چشم
كه درها را باز  يديكل يتر شد و صدا كيك و نزدينزد

د يس يصدا .ق ذهنش...كرد. در اتاق شكنجه؟ در اتا يم
مثل  يمن از افراد«شد.  يها بلند م اهللا بود كه با واژه روح

 يد نتوانم عواطف درونيد كه شايآ يقدر خوشم م شما آن
محمدرضا گفت: ديس .»طور كه هست، ابراز كنم... را آن

كنم كه چقدر دوستت دارم استاد  د نتوانم ابرازيشا«
ودند و بلند بلند سرش ب يمأموران شكنجه باال »بزرگ!

رفتند:  يها در گوشش رژه م واژه »بلند شو!«زدند: ياد ميفر
ستم عواطف امثال يستم، من قادر، قادر ني... من قادر ن«

شد، حاج آقا  يهنوز باورش نم .»شما را جواب بدهم
ها را زده باشد، چطور قادر نباشد؟ او كه  ن حرفياهللا ا روح

ش يها ده بود... لبيد يا تازه يهر لحظه در وجودش زندگ
از  يا كه سراسر شعله يوجود«د و آهسته گفت: يرا ورچ

ها  قدم يصدا .»او يآسمان يها خواسته يآتش اوست، برا
 يقفسه يده شد رويبلند بلندتر شد و محكم كوب

  اش... نهيس



 

  
  
  
  
  

  بيتحت تعق

و ماده  يئت دادرسان به اتفاق آراء بزه انسابيه«
ر يارد دانسته و به استناد قسمت اخدادستان را و ياستناد
 يرنظامي، متهم غيقانون مجازات عموم 79ماده 

 61را به مدت  يديدمحمدرضا فرزند احمد، شهرت سعيس
محكوم  يبا احتساب بازداشت قبل يبيروز حبس تأد

خوب است... حبس «ر لب گفت: يمرد ز .»د...ينما يم
د: ره شيپرونده خ يبه صفحه بعد »ده!يهم كش يبيتأد
 يدر زندان، در اظهارات ييدر بازجو يديمحمدرضا سع«

ندارم و  يچ ترسيتر هستم و ه ار راحتيگفت: در زندان بس
رد. يم، قرآن را از ما بگينزن يخواهد ما حرف ياگر دستگاه م

  ...»م! يچون ما تابع قرآن هست
ن يد اما با ايمال يشدت به هم م ش را بهيها مرد دست

شد!  يكه در چهره داشت، كم نم يكار هم از آتش خشم
شتر ورق زده بود، آتش خشمش ين پرونده را بيهر چه ا

اد صدا زد و يردست را با فريده بود. زيشتر شعله كشيب
اهللا  تيآ ي د قم، خانهيفرست يدو نفر مأمور م«گفت: 

و  يديد كه نكند محمدرضا سعيكن يد مي، تهديمرعش
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شان را  مجلس را دعوت كنند و گرنه درِ يمحمدرضا محام
ك نفر را به ي ..م.يآور يم و پدرشان را درميكن يتخته م

م، يشتر مراقب باشيد بيد، باياضافه كن يديمراقبان سع
تماس  يمان در برود كه با چه كسان ر دستيد از زينبا

چشم قربان «ردست احترام گذاشت و گفت: يز .»دارد
چ يم! هياراما ند«د و گفت: يكشمرد ابروها را درهم »اما...

امده و من از امروز ين پرونده برنيا كس تا به حال از پسِ
  .»ن پرونده را ببندم...ينجا تا ايام ا آمده
ش بگذارد، يز بلند كرد كه سر جايم يپرونده را از رو 

رون. آن را آهسته بلند يآن افتاد ب ياز ال يا ناگهان برگه
روز نامبرده باال «چشم گذراند:  يكرد و گذرا از جلو

نماز مغرب و عشاء در مسجد  ي] پس از ادا48[/31/3
 يصندل يرو ياثيابان غيبن جعفر واقع در خ يموس

رامون واجبات غسل از يپ يمسائل انِيب نشسته و ضمنِ
ث، اظهار يو گفتن حد ينياهللا خم تيالمسائل آ حيتوض

اول قسم خوردن  :شود يم يز عالمت نابوديداشت: سه چ
كردن در كارها و  شرفتيها را آلت پ ندوم ز ،به دروغ است

ادشده در اطراف يگران بستن. در خاتمه، يسوم تهمت به د
نمود و جلسه در  ييها ن موضوعات صحبتيك از ايهر 

 ير، رويز ي افت. ضمناً جملهيان يپا 21:00ساعت 
منبر در مسجد  يرنگ نوشته شده و بر باال يآب ي پارچه

ـ هر كس با دل و 1خورد.  يبن جعفر به چشم م يموس
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ن ياز فساد نكند او مرده است ب يريزبان و دست جلوگ
  زندگان.

منبع بوده  يگرفتار ،ر گزارشيمالحظات: علت تأخ
  »خبر توجه شود. ياتياست. به گزارش عمل

عضالت چشمانش منقبض شده بود؛ تازه داشت 
عجب «روست، با خودش گفت:  روبه يد با چه كسيفهم يم

ت كم ين پرونده قطور هم براي! ايديعس يهست يا اعجوبه
ن يا يش تا جايرو و دوباره پرونده را گذاشت روبه »است!

دا كند، يآن خورده پ يكه رو يخيتار يبرگه را از رو
از  يا عده يچشمش افتاد به موضوع جلسات هفتگ

با شركت  يا جلسه 2/2/48خ يدر تار«  ون؛يروحان
ن يسخ حيش ،يمحمد منتظر ،يديدمحمدرضا سعيس

 يصالح يدمجتبيس ،ياصفهان يمحمدحسن طاهر ،يكاشان
واقع  يصالح يدمجتبيدر منزل س ين لنكرانيخ حسيو ش

ل يتشك 32دوست پالك  رب ي كوچه ياثيابان غيدر خ
ر اختالف ياخ ي در مورد واقعه يد. محمد منتظريگرد

ها  كا رفت اربابيكه به آمر يران و عراق گفت: شاه موقعيا
ل از شر يا عراق وارد جنگ بشود تا اسرائدستور دادند ب

 يليها خوب كار كردند. آنها خ يعراق يآنها راحت گردد ول
ل، فقط عراق در يجاسوسان اسرائ ي درباره يدارند، حتيب

به جاسوسان داده شده  ياخبار خود گفت: در آبادان محل
كه  ين خبر اكتفا كرد، در صورتيهم بود و به نقلِ

 ين كاشانيخ حسيند. شيبنما ياديت زغايتوانستند تبل يم
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ران با عراق يكا دستور داده است كه ايال كرد. اگر آمرؤس
قدم شده است و معاون  شيجنگ كند پس چرا عراق پ

د و آن ران را احضار كرير ايعراق سف ي وزارت خارجه
اظهار  ،ع شدين وقايآمدن اوجودمطالب را كه باعث به

عراق شروع نكرد،  :در جواب گفت يمحمد منتظر .داشت
ر شدند، دو نفر ير دستگيگيعنوان ماه بلكه آن دو نفر كه به

نجا باال گرفت. در موقع يبودند و اختالف از ا يرانيسرگرد ا
مبارزه با  يران را برايملت ا يآمادگ ويكه راد ،پخش اخبار

با حالت  ياصفهان يمحمدحسن طاهر ،عراق اعالم نمود
خ يدند. سپس شيندد كه همه خكر يتمسخر حركات

ل ين اعراب و اسرائياظهار نمود جنگ ب ين لنكرانيحس
ران از پشت به اعراب خنجر يشود و ا يواقع م يحتم

ن بار بلندتر كرد و يش را ايمرد صدا .»خواهد زد...
نكه يمثل ا«گفت:   داد، يهمچنان كه به ورق زدن ادامه م

ست يران نيفقط ا مسئله  جا كار دارند؛ نها با همهيا
ن هم يشان را مشغول كرده و ا عراق هم ذهن ي مسئله
در منزل  يا عده 4/5/46خ يل در تارياسرائ ي نسخه

پناه تجمع نموده  ابان جهانيباال واقع در خ ي نامبرده
ال ؤس يدياز سع ينيحس يدعلينام س به يبودند. شخص
د و يا رفت و آمد نمايمعامله كند  يهوديبا  يكرد اگر كس

خواهد داشت.  يد چه صورتياو را اجاره نما ي ا خانهي
ل يكه به اسرائ يهر نحو در جواب اظهار داشت: به يديسع

كمك به  يهوديكردن با كمك شود حرام است. معامله
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ل يران خودش به اسرائيل است. هر چند دولت اياسرائ
ن موقع يهم دارد. در ا يمسلمان يكند و ادعا يكمك م

كه از قم آمده بود ضمن  يازريم شينام عبدالكر به يشخص
 يس در قم گفت: خوشحال هستم كه آقايف از تدريتعر
و  ياسالم يها تيفعال يبرا يمركز ،در تهران يديسع

كند.  يل داده و جداً خدمت ميتشك ينيخم يهدف از آقا
م، آن اندازه كه يدار يجواب داد بله جلسات يديسع يآقا

د يبا يلي. فعالً خم كردينخواه يد كوتاهيآ ياز دست ما برم
  .ينيخم يآقا ي هيآرام راه رفت بنا به توص

مالحظات: به منبع آموزش الزم داده شد كه مرتباً در 
شركت و مراقب  يديجلسات منزل محمدرضا سع

ن يتر ش جزء جذابين پرونده برايباشد. ا يو يها تيفعال
طور كه ورق زد، در  نيهم .ده بوديبود كه د ييها پرونده

مستند به  ،ل چشمش افتاد به ساواك خراسانصفحات او
باال شوهر  خود اعالم داشته نامبرده ي قات معمولهيتحق

است و تاكنون در مشهد  ييطباطبا يدمهديخواهر س
هذا  يمالقات ننموده است. عل يالنيده نشده و با ميد

د به منابع مربوطه آموزش ييخواهشمند است دستور فرما
ز مقصد يمسافرت و ن ينگرامون چگويداده شود كه پ
جه را ضمن يمعمول و نت يشتريقات بيمسافرتش تحق

  »اعالم دارند. يمحل سكونت و ين آدرس فعلييتع
  !يسر كار بگذار يخب پس ما را هم بلدـ 
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به نجف  ياست كه قاچاق يا ن همان هفتهياحتماالً ا
  رفته بود! 

ا يب«اد زد: يدر به خودش آمد. فر يدن صدايمرد با شن
را  يا ردست در را باز كرد و احترام گذاشت و نامهيز  ».تو

 يبه زبان عرب يا هياعالم يروز جار«مرد گذاشت.  يجلو
  يب يجهت ب يـ خراسان يديسع يشده به امضاپيتا
ه به يعلم ي د حوزهياز اسات يا وت] ثالثه قم و عدهي[ب

]  ي[ربان يحائر يخ مرتضي، شيابوالقاسم خزعل ياسام
، ين نوريخ حسي، شي، آمليمنتظر ينعليسح  ،يرازيش
به قم  از تهران پستاً ناصر مكارم،   ]،يني[مشك يرزا عليم

است كه عوامل  يان حاكيارسال و مفاد آن خطاب به آقا
ها را به  بتين مصيتر ون و بزرگينام اقتصاد استعمار به

ران تا به امروز وارد و زمام اقتصاد و ين و ايكر مسلميپ
ون داده شده و اضافه يدست اقتصاد به رانيحكومت ا

ون يتوالسيبت تنباكو و كاپيبت از مصين مصيده كه ايگرد
ام و يك در قيات را به تحرير امور باالتر است. ضمناً آيو سا

ك يتحر ي هيو با اشاره به چند آ يمذمت در سكوت معرف
ر ين اقدام اخيز در حق آنان افزوده كه ايآم نيو توه
ت ينما قم و جسارت حزب بعث به روحانيون از سياقتصاد

شتر است امروز روز يتر و ب عراق و شعب امثال آن، بزرگ
ش يد نزد كشور خود و پيام كردياد است، اگر قيداد و فر

ها و  يرازين و شيالد خ جمالين مجاهد از جمله شيمسلم
 ي هيتوان] شناخت. كل ي[م را اهيسد و رويسپنسل جوان رو
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شده كه پستاً  يردا و در ساواك نگهضبط  يپست يها نامه
  »م خواهد شد.يتقد

ن پرونده، ين اظهارات و ايبا ا«با خودش گفت: 
محترماً «ن نامه نوشت: ييو پا .»ستيد نيز از او بعيچ چيه

مزبور  ي هين اعالميقيب به يبه عرض برساند: به احتمال قر
ه و يته يون افراطياز روحان يدياز طرف محمدرضا سع

ـ در بولتن درج شود. 1شود.  يشنهاد ميه لذا پع شديتوز
اعالم شود.  343ها و بخش  ساواك ي هيـ مراتب به كل2
 11/3/49رد. يب قرار گير و تحت تعقيدستگ يديـ سع3

سرعت امضا كرد، نامه را ر نامه را بهيو ز »اقدام شود.
ن ير شود؛ هميدستگ«ردست داد و گفت: يدست ز به

ردست يز .»اتاق را پشت سرت ببند رون درِيب يامروز... رفت
گفته بودم كه اما «مرد گفت:  »بله قربان اما...«گفت: 

 »ن پرونده را ببندم...يكه ا نجايام ا م! من آمدهيندار
 يرون رفت و در را بست. مرد به پشتيردست از اتاق بيز

با «د و در دل گفت:يكش يا ازهيه داد. خمياش تك يصندل
بم يع سال نصين ترفيه بهتركنم ك ين پرونده كاريا

  به فكر فرو رفت.       .»شود





 

  
  
  
  
  

  سال و چند كي

كرد نمازش را زودتر  يشدن در سعدهيكوب يبا صدا
ر! تا به خودش يك سالم گفت و چهار تكبيتمام كند. تنها 

اط. در را باز يده بود به حيش رسيبجنبد، دختر كوچولو
ا از ين پنجره يسال بود كه چشمش از ا  كيش از يكرد. ب

امده بود يكس ن چياط به در خشك شده بود و هيوان حيا
كه  يمگر چند بار  اورد؛يبه لبش ب يداخل خانه كه لبخند

 يهرعباس مديمحمدرضا از منزل حاج سديس يها نامه
 يكه بو يكوتاه چند سطر يها ش آورده بودند. نامهيبرا

صحبت داد. انگار لبخند محمدرضا و تند  يمحمدرضا را م
ند. نامه را كه ين چند سطر ببيكردنش را توانست در ا

نشست، دوباره تا  يبه لبش م يخواند، لبخند كوتاه يم
بست و  يش را ميها چسباند، چشم ياش م نهيكرد، به س يم

سال فقط  كين يخت. اير يآهسته در خلوتش اشك م
اهللا  د محمدرضا و حاج روحيس يكارش شده بود دعا برا

اندام با  كيبار يختر كوچولو در را باز كرد. جوان... دينيخم
ن يزم يشده وارد خانه شد. دخترك را از رودهيش تراشير

و  يبلند كرد و در آغوش نگه داشت. شروع كرد به شوخ
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» ، دختر نازم چقدر بزرگ شده!ييبابا يخوب«با او:  يباز
نكه درست يد؛ مثل ايهم مال ش را بهيها جه چشميخد

ب نبود. خودش بود؛ يز عجيچ چيبا او ه يندگد! در زيد يم
شناخته  خواسته ير چهره مييمحمدرضا. حتماً با تغديس

ها  ن سالياش. در ا نشست بر چهره يحينشود. لبخند مل
 شيجا از. بود دهيند را او محاسن بدون وقت با صورت چيه

 از بعد. رساند اطيح به را خود اقياشت با و شد بلند
 آن، نگاهت، يآمد يم يا چهره هر با، ماه چند و سال كي

 را زند يم حرف من با هم دور از يحت كه ييها چشم
  .يبده رييتغ يتوانست ينم

 تا بود نشسته منينش اتاق يباال در محمدرضا ديس
 ي خنده يصدا  ؛كند آماده يچا شيبرا جوان يجهيخد
 و سر از داشتند و بودند تر بزرگ سال كي حاال كه ها بچه

 كدام چيه، دم تازه يچا يبو اي رفتند يم االب كولش
 آرام ي چهره مگر، آورد ينم رونيب تنش از را يخستگ

. بود دنشيد دوباره و دوباره منتظر همچنان كه شيبانو
 اتاق وارد سربه چارقد و يچا ينيس با شياهايرو خاتونِ

 معصوم و آرام دختر همان مثل؛ اول روز همان مثل. شد
 يكم«: گفت و ديكش دل ته از يقيعم آه! سال و سنكم
» ... سال كي! تو با كنم دل درد بگذار! من يبانو نيبنش

 چند و سال كي«: گفت و حرفش وسط ديپر جهيخد يب يب
 با مدت نيا  ؛است پر دلم كه يگفت دل درد از يوا! ماه

 هر؛ تو خطر در جانِ از ينگران با  ؛قد مين و قد بچه تا چند



 ٤٣ يك سال و چند

 كه اول روز همان از. گذشت يم سال  كي مثل ميبرا روزش
 كه نفر چند و شما به را رانيا از خروج ي اجازه ساواك
؟ ديآ يم ادتي؛ نداد  ،ديداشت كشور از خارج تيمأمور

 طور هر و بروم ديبا، ديبرو گفته ينيخم يآقا اگر يگفت
 كه ديرس خبرش! برسانم تيكو به را خودم عاشورا تا شده

 سرخت زبان با يبود كرده يياغوغ چه حليف مسجد در
 تيامن و ساواك گريد گفتم. پارسال يعاشورا روز
! نيخون يروزها همان. برسد رانيا به تيپا گذارد ينم

 اواسط كردند يكش مردم چه ينيبب ينبود بهتر همان
 اهللا روح آقا حاج كه يدار خبر حتماً! مزدوران نيا خرداد

 را آقا؟ بودند كرده ميرژ هيعل يا كوبنده يسخنران چه
 بود يوحشتناك يروزها. بردند و كردند ريدستگ

   .»محمدرضا
 از گريد حاال كه يچارقد ي گوشه با محمدرضا ديس

 را خودش و او  ي گونه يرو اشك، بود افتاده شيبانو سرِ
 در آرام كدام هر! دنديخند ينم گريد ها بچه. كرد پاك آرام

. كردند يم نگاه نمادرشا و پدر به و ندبود نشسته يا گوشه
 با و جهيخد گوش كينزد برد را شيها لب آرام محمدرضا

 ي  ساله 13 دخترك يا نكرده يفرق چيه«: گفت طنتيش
 آرام چه تيها يبازهم، نيبب كن بلند را سرت! نينازن

 با توانست يم شهيهم مثل .»اند زده زل تو به و اند نشسته
 خاطرات يحت. بخنداند را جهيخد شيها يشوخ
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 جهيخد لب به لبخند، نبودنش مدت در هم شيها يشوخ
  . بود آورده
 چه هر دوستان و من روزها  آن! من خاتونِ«

 يخالص يبرا نجف يعلما از كه ميكرد تالش ميتوانست يم
 به مانتالش ظاهراً كه ميريبگ نامه، بند از اهللا روح آقا  حاج

 صرح در را شانيا نتوانست آن از شيب ميرژ و ديرس ييجا
 و شود يطوالن قدر نيا سفرم خواست ينم دلم. دارد نگه
 ييتنها به شما كه البته و بگذرد سخت من بدون شما بر
 آماده شدن تنهاتر يبرا لحظه هر ديبا و يهست يرزنيش

 محاسنم كه ام آماده حاال نيهم من كه طور همان! يباش
 شيپ سال هشت ماه يد من! شود خضاب سرم خونِ با

 اهللا تيآ از گرفتن نامه و تالش همه آن از پس يوقت
 يصفو نواب اعدام حكم نتوانستم گريد يعلما و يبروجرد

، كنم لغو اسالم انيفدائ گروه در را دوستانم يهيبق و
 از راو ت و مرگ از گريد مرا. خواندم را يزندگ نيا ي فاتحه

 خوب كه را راه نيا يانتها. ستين يزيگر ييتنها
 يچا و گفت را جمالت نيا محمدرضا» ؟يدان يم

 خاتون سرد لبخند. ديكش سر ينيريش بدون را  سردشده
 به هم باز اما بود تر تلخ ينيريش بدون يچا از شيبرا

 طور نيا كنم يم التماس! من يبانو: «داد ادامه شيها حرف
 به آمدن از شيپ كه يبدان اگر، نزن لبخند من يرو به

 من مثل وقت آن، دميشن ها چه و رفتم كجا به، منزلم
 دميرس قم به تا؛ يشياند يم راه به تنها و يشو يم گرمدل



 ٤٥ يك سال و چند

منحوس و  ي ن چهرهيبا ا و رفتم ينيخم اهللا تيآ منزل به
الفور  يشان فيمالقات خواستم، ا ي ده اجازهيصورت تراش

نماز  ي دهابا آنكه هنگام نماز مغرب بود و آم .رفتنديپذ
د. به عرض رساندم: آقا ر انداختنيبودند، نماز را به تأخ

ن به بعد شما در يام، از ا كه من داشته يطبق برداشت
كه  يد داشت. وايخواه ياران كمتريمبارزات خود 

گفته  يز چه جمالتيها و در آن وقت عز از آن لب يدان ينم
  .»جه خاتون...يشد، خد

 ياد بود كه محمدرضايز يآن كلمات به قدر يروين 
 يا گرم شد كه روح تازهن دلدنشان چنايد با شنيناام

 ينياهللا خم تيام و حركت آيبه ق يشتريمان بيگرفت و ا
ت يآقا در كو ي ندهينما يهراز منزل حاج آقا م«دا كرد. يپ

ماندن  به زنده يديچ اميشدم، ه يم يكه داشتم راه
ز دست به دست هم داده بود تا يچ نداشتم اما انگار همه

ران يگر به ايد يچهره و نامشده، با  يقيهر طر خودم را به
  .»ن سخنان را بشنوميبرسانم تا از آقا ا

ك در يها هر  شد. بچه يك ميمه نزديشب داشت به ن 
جه يخد  يب يبه خواب رفته بودند. محمدرضا و ب يا گوشه

شان خواباندند. ناگهان يك را سر جايبا كمك هم هر 
دست گرفته  يكه پسر كوچكش را بر رو يحالجه دريخد
ش يمحمدرضا كه داشت دخترش را سرجا يرو د روبهبو
 يمحمدرضا آخر نگفتديس: «ستاد و گفتيخواباند ا يم

تر از  گرماهللا چه گفتند كه امشب دل قا روححاج آ
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دختر  يد رويمحمدرضا پتو را آرام كشديس »؟يا شهيهم
جه بلند كرد و يخد يها دست يكوچك، پسرش را از رو

حاج آقا به من گفت: «رختخوابش و گفت:  يگذاشت رو
؟! به خدا قسم اگر تمام جن و انس ييگو يچه م يديسع

ستند، من يپشت به پشت هم بدهند و در مقابل من با
نخواهم نشست...  يام، از پا افتهين راه را حق يچون ا

از دل برآمده!  ن جمالتيداشت ا يچه حرارت يدان ينم
وجودم  يگرما يقدر هست كه برا من! آن يبانو يدان ينم

  .»ست... ا يمرا كاف ،اتيح ي ن لحظهيتا آخر



 

  
  
  
  
  

  سوزند! يكاغذها م يوقت

قدر بلند  كند! اما نه، صدا آن يال كرد اشتباه ميمرد خ
دار يراست و چپ را هم ب يبود كه حتماً تا هفت تا خانه

آمد. چند  يبود. اصالً از سر شب هم خواندنش نم كرده
واست قلم را بگذارد خ يشود كه دلش نم يهم م يروز
 صرف يزيكرد و از وجودش چ ينم يارين اما قلم يزم

كرد. اصالً چند روز بود كه  يمرد نم يها نوشتن دانسته
نفر در  كيانگار كه  ؛گرمب و گرمب بود ين صدايمنتظر ا

د. اما يكوب يبر در م ينظام يها دلش داشت با چكمه
شان و يه پردن چهريبار صدا از درون دلش نبود! با د نيا

گر مطمئن شد كه صدا يجه خاتون دينگران همسرش خد
نفر نه! انگار چند نفر داشتند  كيد. يآ يخانه م درِ ياز جلو

دند. يكوب يشدت م به ينظام يها اش را با چكمه خانه درِ
 دوشش و به يسرعت انداخت رواش را به يخاكستر يعبا

باز كرد.  در را يخاص ي نهياط خانه رفت. با طمأنيسمت ح 
 يستاده بودند و جلويا يپشت در سه نفر با لباس نظام

بلند  يبا صدا يشخص. لباسينفر با لباس شخص  كيآنها 
م، يخواه يرا م يديسع«د: يوقت پرس ي مالحظه يو ب
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خب چه   ن وقت شب؟يا«مرد آرام پاسخ داد:  »كجاست؟
اهل محل را  ي د، چرا همهيد؟ اگر فقط كار داريكارش دار

كه خشم تمام  يحالدر يشخص لباس »د؟يكن يدار ميب
ع يكل نكن و سر با من كل«وجودش را گرفته بود، گفت: 

و با  »!يار... نكنه اصالً خودت هستيرا ب يديبرو سع
ن كرد و با يبه در، او را نقش بر زم يمحكم ي ضربه
ختند داخل خانه. ير يدستش، سه نفر نظام ي اشاره
ن افتاده بود و با يزم يكه رو زل زد به مرد  يشخصلباس
جا  د. همهيجا را بگرد  همه«ها گفت:  يبلند به نظام يصدا

ن خانه است، يرا هر چه كاغذ و دفتر و كتاب و قلم در ا
بعد هم با  .»اط جمع شودين حين حاال وسط ايد هميبا

د بفهمند يبا«كه منظورش به مرد بود، ادامه داد:  يلحن
هر كس چند تكه پارچه  ن مملكت صاحب دارد، نهيا
ن كند ييف تعيما تكل يد برايايد دور سر و گردنش بيچيپ

ق و ياست! چنان تحق يهرك يو منبر برود. مگر هرك
ها دور هم  بچه .»دينشانتان بدهم كه حظ كن يا مقاله

شان  اط خانه و جلودار همهيح يجمع شده بودند تو
و  در نشسته بود ين جلويزم يجه خاتون بود كه رويخد

زل زده بود. انگار دلش  .كرد يمتفكرانه به اوضاع نگاه م
خواست اصالً خودش در  يبزند. دلش م يخواست حرف يم

وار له شود، كبود شود. ين در و ديكرد تا ب يرا باز م
 يطور نياش رد شوند اما مردش را ا جنازه يسربازها از رو

 نكه خوبيند. با ايبنن زانو زده يش بر زميها بچه يجلو



 ٤٩ سوزند! وقتي كاغذها مي

 يرو يمحمدرضا را جان به جانش كنديدانست س يم
و  ييشه در حال حركت و شكوفايند و همينش ين نميزم

ب بود كه خودش به يعج يليبار خ نيمبارزه است. اما ا
كرد. با  ينم ين آرام گرفته بود و مقاومتيزم يعمد رو

قطور  يها شدن رسالهدهياز كوب يكه ناش يبلند يصدا
جه خانم هنوز زل يدند اما خدياز جا پركتابخانه بود، همه 

ا يبزند  يخواست حرف يمردش كه م يها زده بود به چشم
ها افتاده بود غم  چشمش كه به كتاب يول ،ديبگو يزيچ

لرزاند. چشم از محمدرضا  يدلش را م يوحشتناك
ش مهم نبود كه مأمورها داخل يداشت، اصالً برا يبرنم

پشت هم  يبزنند، هاد يت كنند و فرياذ ،خانه باشند
 يها چشم بچه يگار بكشند و دودش برود تويس

 يها ر كرده بود به چشميش. نگاهش گمعصوم
اما انگار داشت  ،كرد يها نگاه م محمدرضا كه به كتابديس
ن را از حركت ابروانش حس يد. ايد يدور را م يك جاي
جه خاتون نبود اما يكه خدييدور، جا يك جايكرد.  يم

كرد.  يم يتش را از ذهن همسرش روخوانخاطرا ي همه
ز يچ ! همهينيب يدرست م«جه گفت: يدر گوش خد يزيچ

محمدرضا ديس ين صدايا .»ستيا مال ما نين. دنيرا بب
توانستند در گوش هم  يبود. آنها بدون صوت و گلو هم م

زمزمه كنند. نگاه مرد از  يچند متر ي هم از فاصله  آن
س دو تا يدان مغناطيرد در مر كيها برداشته شد و گ كتاب

بود. در دلش به  ها بود گرفتارشان شده چشم كه مدت
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ا ين! دنيز را ببيچ من! همه يدقت كن بانو«ها گفت:  چشم
ن يست. مرا هم مثل اينها هم نيست. مال ايمال ما ن

از  .»رون اما از دلت كه...ياندازند ب يات م ها از خانه كتاب
 يمحمدرضا در شهرديسي وقت  ن فاصله كه سهل بود،يا
هم بود  يگريد يدر كشورها يدر زندان و حت ،گريد
ش حرف بزند و دلش را يتوانست با بانو يم ين راحتيهم به

ها  ر و نوشتهيتفاس ي و رساله  طور كتاب نيقرص كند. هم
ق و مطالعه و پرسش از منبر يبود كه بعد از روزها تحق 

آرام جمع  ش آراميها دست آورده بود. چشم ات عظام بهيآ
ها، مرد با خودش  شدند و نگاهشان رفت سمت دوردست

د يكدام را به چاپ نرساندم، شا چيچه بهتر كه ه«گفت: 
 يد فخر و غروريقات و شايتحق يال در البه ينقص كوچك

ن پست ين زميماندن آثارم مرا بر هم يجا از به يناش
دش ها را از نگاه مر جه خاتون تمام حرفينشاند. خد يم
  اق به نوشتن آنها،ياشت يها لحظه ياما دلش برا ،خواند يم

ن يرفته بر سر اامدن زمان ازدستيندست زحماتش و به
سوخت. هر دو خوب  ير ميها و تفاس قات و مقالهيتحق

بود  يفتد. امر واضحيب يدانستند كه قرار است چه اتفاق يم
 نيتمام ا ين مأمورها قرار است گالن نفت را رويكه ا

ها را به باد  ن ساليكنند و زحمات تمام ا ياوراق پربها خال
نفت تمام  ياش را بر تن مرد بنشانند. بو يدهند و خستگ

-لباس ي گرفته بود. قهقههكوچه را فرا ياط خانه و حتيح

رون يها ب ينظام يها كه از شش يو نفس راحت يشخص



 ٥١ سوزند! وقتي كاغذها مي

كرد.  يشتر ميها و مادر ب زد خشم را در دل بچه يم
از  يكي  يشخصشان را تكاندند، لباسيها ها دست ينظام

دست گرفت و با آتش  آغشته به نفت را به يكاغذها
را آتش زد. كاغذ  ينفت يكاغذ  كه بر لب داشت، يگاريس

تمام  ياط، رويح ي گرفته را پرت كرد وسط معركهآتش
شدنشان كه تا مشتعل يباارزش يها و كاغذها رساله

ش زل زد: يبانو يها مرد به چشم د.يكش يطول نم يا هيثان
است.  يشگيهم يك بازيآنها  يها، برا زدن ن آتشيبانو! ا«

ك ملت را در تمام يت يك قرارداد هوي يبا امضا يوقت
مرا هم در  يكشند، بگذار حاصل زندگ يآتش م بها يدن
ك روز تمام يها  يباز ن آتشيام بسوزانند. ا اط خانهيح

 يش آتش سرخيها چشم جه خاتون دريخد .»خواهد شد
در  يشود و مرد آتش يورتر م د كه هر لحظه شعلهيد يم

اش  اط خانهيبار در وسط ح نيد كه ايش ديبانو يها چشم
ل، يتحص يخواست تمام روزها يبود و م دا كردهيت پينيع

ش را با خودش خاكستر يقم و تلمذها ي خاطرات مدرسه
ذها كاغ يد وقتيفهم يرد. خوب ميده بگيكند و ناد

 ي بر صفحه يزيسوزند. اگر چ يها هم م آدم ،سوزند يم
خ يدر قلب تار يزياما اگر چ يمان يم يجا بگذار به يهست

 ين كاغذهايشتر ايمثل ب يشو يم يانفنباشد 
اد نخواهد آورد كه بر يكس به  چيوقت ه آن .شدهخاكستر

  بود. نوشته شده يزيوجودت چه چ ي صفحه





 

  
  
  
  
  

  ييحيموت و اليال

دوباره به با د و ين سكوت را بشكنيا  تان؛يهم عبا نيا
خوب   د،يرا تمامش كن ينينش ن گوشهيمسجد رفتن ا

د اما مطمئنم ين كار داريا ايبر يل محكميدانم كه دال يم
شود.  ينظرتان دوباره عوض م  به شما بدهم، ياگر خبر

جه خاتون با آرامش يخد يها محمدرضا به تمام حرفديس
 .ديفهم يل اسرارش را آن هم امشب نميلگوش داد اما د

داشته باشد  يد خبر مهميش بايدانست كه بانو يخوب م
كه  يدان يخوب م ،جه ساداتيخد«ناآرام شد و گفت: 

داران متعصب كه از مبارزه و  نين ديا ي گزنده يها حرف
ند و يشو يم سجاده ميفهمند و دا يچ نميدفاع از اسالم ه

 سوزاندم. يان مياز آزار حكومتشتر يچرخانند ب يح ميتسب
داران مرا از مسجد و مدرسه  نين ديا ييوفا يو ب ينادان

بدون جهاد...  ينينش ن سجادهيرانده است؛ خوارمان كرده ا
بانو  »است؟ م بگو چه شدهياهللا. برا شاء ر است انيخبرت خ

 يحل آمده كه مطمئنم راه يا از طرف مرادت نامه«گفت: 
 يابروها .»سرد ينينش ن عزلتيان ايپا ياست برا

محمدرضا از هم گشوده شد، لبخند  ي  دهيكش درهم
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ش از يحتماً بانو نامه را باز كرده و پ«زد و گفت:  يحيمل
زد و از  يجه لبخنديخد »اند؟! بله؟ من مطالعه فرموده

عاشقانه آدم  يها ن نامهيا«ر لب گفت: يش بلند شد. زيجا
تر از او گفت:  آرام محمدرضا هم .»كند يرا كنجكاو م

اوست و  ي داند كه نامه همان نامه يخوب م من يبانو«
ست كه نه ين ين گشودن من است؛ پس شكيگشودن او ع
ست ين نياز من و شما در ب يا ناگشوده چ سرّينامه و نه ه

رازدار و  ين بانويم گواه است كه اگر چنيو خدا
ش از مسائل يكرد، پ يپشتم را قرص نم يمنش بزرگ

د به حل و فصل مسائل خانه و عائله يجتماع باا
جه محشور كند يپرداختم! خدا شما را با حضرت خد يم

د يجه پريخد .»ن صبر شما كم از خدمات...ياهللا كه ا شاء ان
محمدرضا، خواهش ديس«ان حرف محمدرضا و گفت: يم
د، من ير بغلم نگذاريجا ز كين همه هندوانه را يكنم ا يم

 .»رسد كه بلندشان كنم يزورم نمشما  ي به اندازه
  ي نامه محمدرضا گل از گلش شكفته بود؛ هم با خبرِ

جه با يش! خديپر از مزاح بانو يها مرادش و هم با حرف
ستاد ينامه را باز كرد و ا  ستاده بود،يدست پر در اتاق ا

 يها توجه به نگاه يب  مردش؛ يرو درست روبه
و ز آن هنگام كه تا«محمدرضا شروع كرد به خواندن: ديس

زمان را از يچ و همه يم، روح عزت و زندگيرا از دست داد
خواركننده و دشمن  يوفا يم و گرفتار دوست بيدست داد

كند و نه  يم كه نه مراعات بزرگ را ميشد يسركش نادان



 ٥٥ ال يموت و ال يحيي

نامه به  كرد از اولِ يمحمدرضا سع .»به كوچك رحم...
كث كرد و جه هم مياست؛ خد يجه بفهماند كه ناراضيخد

 »خوانم! يب دارم نامه را مچه شده آقا؟ ُخ«گفت: 
حاج  ي من است، نامه ين نامهيآخر ا«محمدرضا گفت: 

جه گفت: يخد »صبرم بانو! يآقا را بخوان... من ب
حاج آقا را  ي نامه ،صبر... باشد يهم ب يلي، خيصبر يب«
 ي ن همان صفحهييشان را پا شان نامهيخوانم اما ا يم

 يراجع به اوضاع، اظهار نگران يشرحاند:  شما نوشته ي نامه
اند  ن آقا هم گفتهيبب د. با آنكه حق با شماست...يكرده بود

ن يلكن اگر انسان در ا«نامه:  ي حق با شماست اما ادامه
فه كند و موفق به خدمت شود، يام به وظياوضاع و احوال ق

و از  ام نكنديآنجاست كه به خدمت ق يندارد. نگران ينگران
د است كه در يكند. ام يناخواسته شانه خال ي، خدا فهيوظ

د و از يستيها محكم با يها و ناگوار يناراحت ي مقابل همه
 يديفهم» د.يوس نشويشامدها، هر چه باشد، مأيپ

ادت ي 1د!يوس نشويمأمحمدرضا؟ آقا نوشته كه ديس
شما نوشته  يگر برايد يا در نامه ينيخم يد آقايآ يم

ست و ين ين رشته گرچه نازك شود، گسستنيا بودند كه
د با عزم راسخ يد و بايوس باشيد مأيجوان نبا ي شما طبقه

ادت هست؟! آقا دوباره يد؟ يخدمت و فرصت باش يايمه
  .»د...يوس نباشيشامد هر چه هست مأياند كه پ نوشته

                                                             

  هاي امام به شهيد سعيدي رجوع شود به بخش ضمايم نامه .1
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محمدرضا باز و شكفته بود اما نگاهش پر بود  ي چهره
دانست به كجا  يش خوب مينوكه با يقيعم ياز فكرها

ن يد اييبفرما«جه گفت: يش بلند شد. خديرسد؛ از جا يم
 يد و صدايشكن ين سكوت را ميدانم كه ا يتان؛ ميهم عبا
خ را يتار يها سكوت ي همه ينياران خميشما 
محمدرضا عبا را به دوش انداخت. ديشكند! س يم درهم
  ش!يبانو يها د و چشم دوخت به چشميخند

  



 

  
  
  
  
  

  از جامعه يمين

و درس و بحث!  يآموز ـ حاج آقا آخر زن را چه به علم
 يها مواظبت كند، آشپز د از بچهيمن كاسبم، زنم هم با

نها ير از ايكند و به امور منزل برسد. اگر زن بخواهد به غ
  پاشد... يها از هم م يفكر كند، زندگ

مرد گوش كرد.  يها هيصبورانه به تمام گال يديسع
ن اوضاع و يدر ا مسئلهن يانست جا انداختن اد يخوب م

اصالً از همان ست. ين يا ن جامعه، كار سادهياحوال و در ا
ن ين كار را كرده بود، منتظر چنيت ايروز اول كه ن

ق به مرد كاسب انداخت و يعم يبود. نگاه ييبرخوردها
 ها كه امور منزل به ن زنيز! اگر هميعز يآقا«گفت: 

ت يد چطور تربيها را با نند كه بچهشان است، ندا عهده 
كنند، اگر ندانند كه چطور با همسر برخورد كنند و مثل 

ستند، چگونه يخانم فاطمه زهرا پشت همسرشان با
كسب و  يش ببرند؟ من و شما كه پيرا پ يتوانند زندگ يم

ر از آن، مگر در يم! ... به غيرون منزل هستيكار و امور ب
اگر در كربال اند؟  ل نبودهيخخ، زنان ديتمام حوادث تار

امبر يشد و اگر پ يكار ناممكن م ي نبود، ادامه ينبيز
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ن را ينسل معصوم ي دنباله ينداشت، چه كس يدختر
شود كه نادان  يل نميكرد؟ در مطبخ بودن، دل يت ميترب

ل شود يشود كه مطبخ تعط يل نميدل يآموز بمانند و علم
ن جلسات نظم ي. ات نشوند..يها رشد نكنند و ترب و بچه

 اهللا... عاقبت شاء كو دارد انيها عاقبت ن ن بحثيدارد و ا
از  يميها ن ثر است، آقا! زنؤمان م ت نسليها بر ترب زن

نشده بمانند،  تياز جامعه ترب يميجامعه هستند؛ اگر ن
  »شود؟... يد چه ميدان يم

اهللا و از طرز فكر  تيدن استدالل آيمرد كه از شن
ندارد... منزل  ياشكال«ده شده بود، گفت: ز خودش خجالت

د كه مبادا از ياما بهشان گوشزد كن يآموز نجا علميد ايايب
ت يرضا از سرِ يلبخند يديسع» باز بمانند! يامور زندگ

ها نه تنها  ن بحثياهللا كه ا شاء ان«زد و به مرد گفت: 
د خانم ييكند به امور... بگو يست بلكه كمك ميمزاحم ن

  .»است ادامه ندهند فيند حيايب
دمحمدرضا به داخل خانه يكرد. س يمرد خداحافظ

ادش آمد كه موضوع يبرگشت. همه منتظر نشسته بودند. 
خانم فاطمه زهراست.  ي ق دربارهين جلسه بحث و تحقيا

ن ياز ا يدوست داشت بداند زنان جامعه چه برداشت
ت يفيداد كه ك يص ميبهتر تشخ يطور نياسطوره دارند. ا

ن يها چگونه است و اصالً ا خانم يات درسش براجلس
 يكي يكيها  ثرند. خانمؤر نگاه آنها مييجلسات چقدر در تغ

شه يان، مثل همين ميشان را خواندند اما از ايها مقاله



 ٥٩ نيمي از جامعه

ز بود از يبود؛ لبر يگريز ديه دباغ چيخانم مرض ي مقاله
ن. با خود داشت به جمالت يزبيت يباز و چشمان يديد

كه به او كرده  يكرد. هر بار از اعتماد يو فكر ما ي مقاله
ش يبرا ينياهللا خم تيكه از طرف آ ييها هيبود و اعالم

 يكرد. ناگهان صدا يم يشتريت بيآورده بود، احساس رضا
د. يد، به گوشش رسيكوب يكه در را م ييها نيپوت ضربات

ها را به طرف  زنجه يهمه به خودشان آمدند. بانو خد
نفر جلسه را  كيدانستند كه  يكرد. همه مت ياط هدايح

ت گزارش داده است. مأمورها پشت در يبه سازمان امن
طور كه  نيگر رفت و هميد يدمحمدرضا به اتاقيبودند. س

سرعت دند، خانم دباغ را صدا زد. او بهش يها خارج م خانم
ك بغل كاغذ يد كه با يرا د يديرون رفت و سعياز اتاق ب

ل داد و يسرعت كاغذها را به او تحوستاده. بهيش ايرو روبه
به من  ينياهللا خم تيزحمت از طرف آنها را بهيا«گفت: 
د خانم يدست اهلش برسان شه بهياند. مثل هم رسانده

من  ي د... خانهينها را حفظ كنيمحترم؛ هر طور شده ا
ن ياز ا يست!... قسمتيها ن هياعالم يبرا يامن يگر جايد

است كه در جلسات من  ييها خانم يها هكاغذها هم مقال
د كه باعث يكنند... چون نام و نشان دارد، ببر يشركت م

بام  ها نشود... پسرم شما را به طرف پشت دردسر خانم
  .»كند يت ميهدا

ت كرد. يبام و راه فرار هدا دمحمد او را به پشتيس
قدر  نينكه ايبه دباغ وارد شده بود. اما از ا يبياضطراب عج
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واقع شده بود، احساس  يدياهللا سع تيد اعتماد آمور
به او داده تا ها را  هيخبر اعالم ينكه او بيكرد. از ا يافتخار م

ر چادرش حفظ كند و به مقصد برساند، احساس بلوغ يز
ن يد كه با وجود ايترس يم يليد؛ خيترس يكرد اما م يم

رد ها را سالم  هيابان نتواند اعالميهمه مأمور در كوچه و خ
جلسات زنانه را  يها ه و مقالهيف پر از اعالميكند. ك

كرد  عشرو يها و دست خال زباله يوار، اليانداخت پشت د
را  يك شد، كسيهوا تار يوقت«دن! با خودش گفت: يبه دو

دا كند و شروع كرد به خواندن: يفم را پيفرستم تا ك يم
و از » سداً... ْلفهِمَخ ومنْ سدا هِمأَيدي نِبي منْ وجعلَْنا«
  به سالمت عبور كرد.  يان مأموران حكومتيم

  ند.ياهللا را نب تيگر آيد كه مبادا دين لرزيفقط دلش از ا
  



 

  
  
  
  
  

  ها تمام چراغ

و حرف  ينينش يم يصندل يم منبر نرو، روييگو يمـ 
، ينينش يم يصندل يرو يكن يجا ميم بييگو ي؟ ميزن يم

! يكن يك ميرا تحر و مردم ينينش ين ميزم يرو
  ي هيم دهانت را ببند و اصالً حرف نزن اعالمييگو يم

 ينيخم ي لهيرالوسي؟ تحريكن يپخش م يضدحكومت
 يي! باليكن يه چاپ ميت فقيوال ي ، مقالهيكن يپخش م

رون و به يب ييايب ينفهماورم كه از حالت زبانيبه سرت ب
ن همه اسمش را يكه ا ينين خميا يما نشان بده

و  يزن يش مردم را بر هم ميو به خاطرش آسا يآور يم
، حاال كجاست كه بتواند نجاتت يانداز يمرج راه موهرج

د؟! يگذر ياز نقاط دورافتاده هم نم يبدهد؟ شماها حت
د؟ خب ين مسجد بزنيد در دهات پارچيد برويخواه يم

غ حزب و يد به تبليكن يمعلوم است بعدش هم شروع م
ها او را  ن حرفيد با ايسم!؟... بدانينيان!... حزب خمگروهت

گذارند در  ياصالً مگر م  د؛ينجات دهاز تبعيد د يتوان ينم
 يكن يسخنران يارتش برو يحاتيتسل يها كارخانه يحوال

  ؟!يبده يو شعار ضدحكومت
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شه يش همين نام كه برايبه ا ،ديرس ينجا كه ميبه ا 
عصر  يول اديزد در نگاهش و به  يمبارك بود، اشك حلقه م

د؟ يآن روزها را خواهم د يعني«افتاد. با خود فكر كرد:  يم
مأمور » ها روشن باشند! د و تمام چراغيايآن روزها كه آقا ب

به «زد:  يداد و حرف م يبازپرس همچنان چراغ را تكان م
شاه  يچرا به جا  ؟يكن يك ميمن بگو چرا مردم را تحر

د با يهم با ي؟ در روابط خارجيريگ يم ميمملكت تصم
تا حاال؟ به من بگو همراهانت  يشما مشورت كنند؟ از ك

 يها كه جرأت نكردند پا هستند؟ همان يچه كسان
ات را امضا كنند؟ بگو! بگو پشت صحنه و  هياطالع

انگار » هستند؟! يه چه كسانين قضيا يها گردان عروسك
ه را در گوشش زمزمه ين اطالعيداشت، متن آخر يكس

 يها بتياست كه مص يبتين مصيا ،به حق قسم«كرد:  يم
از تنباكو يمثل امت ييها بتياند. مص ش آن كوچكيگر پيد

 يتعجب است كه شما راض يبس يون... جايتوالسيو كاپ
تر  ا آنچه پستيد! آيار كنيد و سكوت اختينيد بنشيا شده

ن حرف به يد؟ از ايكن ياست از آنچه بهتر است انتخاب م
 يزندگ ،د آخرتيجاو يزندگ به عوضِبرم كه  يپناه م اخد
آن را به شهادت در راه خدا انتخاب  يجيا و مرگ تدريدن

كنم،  يشهادت را انتخاب م«ر لب گفت: يز» د!يا كرده
بازپرس سرش را جلو !» يجيباره، نه مرگ تدر كيشهادت 

 ير لب داريز«به او انداخت و گفت:  ينيآورد. نگاه خشمگ
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 يخواه يم نام ببر. بگو! مشنو ي؟ نميكن يزمزمه م يچ
  »؟...ي؟ خوانساري؟ منتظري؟ خزعلينيكمك كنم؟ مشك

ن هالكت يد ايال نكنيامروز روز هالكت است. خـ 
ار يبلكه آن را هالكت بس ،رش اندكيكوچك است و تأث

ن در آن يمسلم يشگيهم يد چرا كه نابوديبزرگ بخوان
  است...

شما « :زد و فرياد خيز برداشتبه سمت او بازپرس 
د؟ چرا به ين مملكت چه كار كنيد با ايخواه يون ميروحان
د؟ اصالً تو چرا حرف يكس اعتراض دار ز و همهيچ همه

  » ؟يزن ينم
اد يد (فريزن يدور است از شما! چرا حرف نم يليخـ 

 ي انت از فاجعهين خيد ايدان ينكه ميد!) با ايكش ينم
ب بعث ع و تجاوز حزيت و تشيقم در مركز روحان ينمايس

تر است! به آنها  ون و ملت عراق بزرگيعراق بر روحان
  د؟يستيا ين موضوع نميا يد اما چرا جلوياعتراض كرد

م. از جلسات با يتو باخبر بود يما از جلسات خانگ ـ
كه  ينادان يها كوچه و محل، با جوان يها ون، با زنيروحان

 تيها هيها و اطالع انتيشوند! از تمام خ يدورتان جمع م
مان يها برا از همان زن يكيم؛ يبر ضد حكومت باخبر

؟ از درون يكرد يآورد! فكرش را م يگزارشت را م
از جرمت كم شود. در  يد كميخودتان... حرف بزن شا

د اصالً ي، شايخورد اگر اعتراف كن يدادگاه به دردت م
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سكوت كردن  يطور نيم. ايبه تو بده يگريفرصت د
  خطرناك است!  يليت خيبرا

ها  ك است آسمانيش آمده، نزديبس بزرگ پ يخطر ـ
ها  ن از هم بشكافد و كوهيده شود و زمياز هم پاش

ز ارسد و آن را  يران مين خطر به ايزود ا يليزد. خيبرفرو
، شاهنشاه يياگر اسم همراهانت را بگو .پاشد يهم م
  داده كه حتماً به آن عمل خواهد كرد.  يخوب يها وعده

ا در دهان جمع كرد و با شدت آب بزاقش ر يديسع
شاهنشاه به من «بازپرس و گفت:  يپا يتف كرد جلو

 يد! من نه همراهيا وعده داده؟ پس مرا هنوز نشناخته
د يخواه يدارم! همراه من خداست. حاال م يدارم، نه حرف

ا يد؟ يرش كنيد دستگيخواه يد؟ ميبا خدا چه كن
د يخواه يد هم ميد؟! شايريا از او اعتراف بگيشكنجه؟ 
د. يشود جنگ يبا خدا نم !زيعز يد... آقايد بدهيوعده و وع

   »د!يديفهم يكاش م يا
ن بار با يرون رفت و دوباره برگشت؛ ايبازپرس از اتاق ب

به «اد زد: يمأموران شكنجه آمده بود. بازپرس با خشم فر
 .»بفهمان... يطرف است! درست و حساب ياو بفهمان با ك
ن بار قصد يشد؛ انگار ا يوارد م به بدنش يضربات سخت

 يمحمدرضا سرش را به سختديجانش را كرده بودند. س
رون يته گلو ب از يكه به آهستگ ييتكان داد. با صدا

ال كردند تحت يمأموران خ »د!يصبر كن«آمد، گفت:  يم
شكنجه مجبور به سخن گفتن شده اما او از آنها قلم و 
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ازپرس گفت: ب .»سديتنامه بنويكاغذ خواست تا وص
ات برسد...  ست به دست خانوادهيس اما معلوم نيبنو«

ن برگ كاغذ را ي، چون فقط هميسيكوتاه بنو يمجبور
اورد و شروع يگر نتواند دوام بيد ديكرد شا يحس م .»يدار

ر نامه كامل نكرده بود يش را زيهنوز امضا. كرد به نوشتن
د قرآن بلنبلندكرد  يم يها شروع شد؛ سع كه دوباره ضربه

بخواند اما دوباره آن صدا جمالت آخر نامه را كه خود 
ن يدر ا«كرد:  يات قرآن بود در گوشش زمزمه ميمملو از آ

ش مردم يد تا پيش را ادا كنيخو ياله ي فهيت، وظيموقع
 يرزاي، مين اسدآباديالد خود نزد گذشتگان چون جمال

 ديروسف ،ها و آنها كه در راه خدا كوشش كردند يرازيش
شان  نده كه سرنوشتيش نسل آيتر از آنها پ د و مهميباش

  »وابسته به سرنوشت شماست.
د چطور شد كه مأموران يدر حال خودش بود، نفهم ـ

زندان خاموش  يها او را به سلولش برگرداندند. تمام چراغ
جان  مهيقطع كرده بودند. ن را يشده بود. انگار برق سراسر

 ي سوره 106 ي هيد آن افتاده بود و با خويزم يرو
ها  صورت يكه بعض يكرد. در روز يعمران را زمزمه م آل
اه گردد. ناگهان احساس يها س يرو يد شود و برخيسف

دهد.  يش را فشار ميكش دارد گلويدر سلول تار يكرد كس
از آن را در دهانش فرو بردند و با  ياش بود، قسمت عمامه

د كه ي. فهمدادند يشدت فشار م ش را بهياش گلو هيبق
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ش يها رند. چشميمانده از جانش را بگيباق ي مهياند ن آمده
  ن خواند.يرا بست و شهادت



 

  
  
  
  
  

 حاال نوبت ماست!
ر يم، زيشو ينجا ميا يها راه چند روز است كه با بچه«

ماند  يتابستان م يآفتاب چلهبه شتر ين آفتاب گرم كه بيا
ن يهند! از آخرد يمالقات نم ي ؛ اما اجازهيتا آفتاب بهار

مان لرز  اهللا كوچك بار كه آمدند خانه و تو را بردند، روح
كردم... دعا كن حالش زودتر  ياش را م يكرده، پرستار

من چقدر توان دارند كه در  يها خوب شود؛ مگر بچه
 يال نكنيند... محمدرضا! خيچ نگويها ه ن صحنهيمقابل ا

منتظر  يليخم؛ به خدا يا امدهيم و نيا كرده يانگار سهل
  »م...يماند

ن جمالت را رو به ياان يجه خاتون با چشم گريخد
كوچك را در آغوشش تكان داد و  يبهيها گفت. ط نرده

 يدانستند كه اتفاقات يتر گرفت؛ همه م چادرش را محكم
شد  يشتر ميافتد. خشونت مأموران زندان هر روز ب يدارد م

منتظر  ياديت زيشه بود. جمعيش از هميو امروز هم ب
اش جلو  زده غم يها جه خاتون با چشميمالقات بودند. خد
 يديدمحمدرضا سعيسآقا! «ندان گفت: رفت و به مأمور ز
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و خشونت گفت:  يتوجه يمأمور با ب» امروز مالقات دارد؟
  »كس! چيم... هيده يكس اجازه مالقات نم چيامروز به ه«

جه خاتون افتاد. يبه دل خد يبيدلهره و اضطراب عج
ا چه شده؟ پناه بر تو! يخدا«رو به آسمان كرد و گفت: 

  »كه در خانه دارم، رحم كن! يرخواريش يا به بچهيخدا
داد. انگار  يك به ظهر را نشان ميساعت نزد يها عقربه

د! يتاب ين و زمان ميداشت به زم يشتريد با توان بيخورش
قلعه در هجوم مأموران مسلح  زندان قزل يميساختمان قد

 يها كننده خاردار در چشم مالقات يها ميو س
نمود كه  ير مينفوذناپذ يصندوقسوخته مثل گاو آفتاب

ر كه يقدر نفوذناپذ گرفته بود. آنرا دربر يپرارزش يگوهرها
گرم، همه خسته  يانتظار در هوا يها پس از قدر خانواده

 ي  كردند. اما عده يكم آنجا را ترك م شدند و كم يم
در كار  يچ مالقاتيدانستند امروز ه يبا آنكه م يگريد
ستاده بودند و به رفت و آمد يدر زندان ا يست، جلوين

شه يش از هميكه امروز ب ،ساواك يها نيمشكوك ماش
اد زد: يت بلند فرياز وسط جمع يكردند. مرد يبود، نگاه م

ن يش از ايده است... بهتر است بيفا يگر بينكه ديمثل ا«
به  يرنگدين سفيحال، ماشن يدر هم» م!يمنتظر نمان

ت عبور كرد و خود را به در زندان يجمع يسرعت از ال
 در جمع افتاد. همه نگرانِ يبيعج ي رساند. همهمه

در جمع گفت:  يكيزانشان در زندان شده بودند. يعز



 ٦٩ حاال نوبت ماست!

 يگريد» مارستان ببرند!يرا به ب يضياند مر د آمدهيشا«
  »نجا پزشك ندارند!؟يمگر ا«گفت: 

د كه آمبوالنس دوباره به يشتر طول نكشيقه بيچند دق
د تا زندان را ترك كند. با آنكه هجوم يطرف در رس

ز يچ چين را كندتر كرده بود اما هيت، حركت ماشيجمع
د آنجا را يشد. باالخره آمبوالنس سف يده نميجز راننده د به

د كه يسف ي ك نقطهيسرعت دور شد؛ مثل ترك كرد و به
  محو شود! در انتها
 يشد. همه در پ يبر جمع مستول يشتريب ي رهدله

 ي هين بودند كه مبادا عدم مالقات امروز، با قضيا
سازمان  يها ليمشكوك اتومب يآمبوالنس و رفت و آمدها

اد زد: يرنجور فر يرزنيان جمع، پيت مرتبط باشد! از ميامن
  »بردند! يمار من بود كه مينكند جسد فرزند ب«

مار؟! يفرزند ب«ر لب گفت: يز يجه خاتون به آراميخد
مار! يماند چه برسد به ب ينجا آدم سالمش به زور زنده ميا

نجا آوردند، بعد از يدمحمدرضا را به اين بار كه سيآخر
ناگهان  .»توانست خوب راه برود... يبازگشت، تا دو ماه نم

 يقيكه دقا يآمبوالنس يد و حواسش رفت پيدلش لرز
ر دلش صدا زد: ش آنجا را ترك كرده بود! ديپ
 يميصم ييبو» ؟!يينجايدمحمدرضا ايمحمدرضا!؟ س«

ن بو، عطر تن توست محمدرضا! يا«مشامش را پر كرد. 
ن عطر را خوب يمشترك، ا يسال زندگ 20بعد از 
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زندان را  يجلو ين عطر تمام فضايكم ا كم» شناسم! يم
  گرفت. فرا

بهتر است «ها كرد و گفت:  جه خاتون رو به بچهيخد
دخترها نگران بودند و  .»ده نداردينجا ماندن فايم؛ ايبرو

ن! تا به خانه برسند، فكرشان به هزار يشان خشمگيبرادرها
شان چ كدامياز حضور آن آمبوالنس، ه يجا رفت اما نگران

اگر محمدرضا «جه با خودش گفت: يكرد. خد يرا رها نم
 يدرها يداخل زندان بود، پس چرا عطر تنش تا جلو

ال يال باشد... اگر خيد خيده بود؟! اما شايچيپقلعه  قزل
ر يمن ز يد با آن آمبوالنس... نه! نه! محمدرضاينبود!؟ شا

آن همه شكنجه طاقت آورده بود... تازه مگر چه كار كرده 
 يها سع ن حرفيبا ا .»اورنديبه سرش ب ييكه بخواهند بال

 يدانست كه دعا برا ي. خوب مكرد خودش را آرام كند يم
است،  ينين روزها جرم سنگيا ينياهللا خم تيآ يتسالم

اهللا! تا  تيها و چاپ سخنان آ هيچه برسد به پخش اعالم
و چاپ و بغداد ي از راداهللا تيآ يها يكردن سخنران ادهيپ

تنه به كين و يهم اعتراضات سنگ ين دم آخريآنها؛ ا
  ران!يدر ا ييكايآمر يگذارها هيحضور سرما

هم پس   زندان، آن يها نرده ياد عطر محمدرضا جلوي
كم نگرانش  از عبور آن آمبوالنس مشكوك، داشت كم

زنگ خانه همه  يدار بود كه صداروين گيكرد. در هم يم
خودم در را باز «جه گفت: يرا از جا بلند كرد. خد

  »كنم. يم



 ٧١ حاال نوبت ماست!

ن. آنكه يد بود با چند سرنشيسف يكانيپشت در پ
ك نفر يم... يا آمدهت يما از سازمان امن«تر بود، گفت:  جوان

جه يخد» د!يايبه مالقات ب يديسع ي از شما با شناسنامه
در دلش  يزيزده به مأمور نگاه كرد. انگار چ خاتون بهت

 يزندان افتاد و بو ياد آمبوالنس جلويخت؛ به يفرو ر
دمحمد بدون يمحمدرضا كه مشامش را پر كرده بود! س

با خودش  به مادر كرد. رفت شناسنامه را يدرنگ، نگاه
  ل شد. يآورد و با مأموران سوار اتومب

ن را يا .»رود... يتا محمد برگردد، دلم هزار راه م«
جه خاتون رو به دخترها گفت و رفت سراغ چادر يخد

رون رفتن از خانه را داشت ياش! اما نه دل و دماغ ب يمشك
 يهاخانه نشستن! دلش گو ي گوشه يبرا يو نه آرامش

ها مثل  هيست! ثانيدر راه ن يداد كه خبر خوش يم
جه يگذشت! خد يم ينشدن ند و فراموشُك ييها ساعت

  . خواند يسجاده و قرآن م ينشسته بود رو
برد!  يكس خوابش نم چيشب بود. نه تنها او بلكه ه مهين

دانست محمد پشت  يدر به خودش آمد. خوب م يبا صدا
 دوان خودش را به سمت در رساند و در را در است. دوان

آلود و مبهوت! تا  حزن يا باز كرد. محمد بود، با چهره
د: يپسرش افتاد، با اضطراب پرس ي چشمش به چهره

كه از  يحالدرنگ اما آرام، در يمحمد ب» محمد چه شد؟!«
جه عبور يآمد، از كنار خد يچارچوب در به داخل خانه م

درست «مادر گفت:  »مادر، پدرم راحت شد!«كرد و گفت: 
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زان از يگر يها محمد با چشم» شنوم؟ يه مچ !صحبت كن
من هم اول باور نكردم! مأمورها مرا به «نگاه مادر گفت: 

دانستم  يشهر بردند! نمبزرگ حدود پارك يساختمان
ت گفت، باز هم يدر آنجا به من تسل يكجاست؟ شخص

 يخواست كه باور كنم، جواب يدلم نم يعنيدم ينفهم
ض شده و آنجا يكردم پدر مر يندادم! خوب فكر م

» اما چه محمد؟...«جه گفت: يخد .»مارستان است اما...يب
اش زل زد به پسرش تا به  از اشك تار شده يها و با چشم

ن شكست؛ ُت يش دل سپرد. محمد بغضش را نميها حرف
 يمن آن آمبوالنس را جلو«تر شده بود:  ش آراميصدا
زندان را  يدم، همان آمبوالنس جلويها د نيماش

از آن  يبود... وقت يپزشك قانون م... آمبوالنسِيوگ يم
م! باز هم باور يم و دوباره راه افتاديرون آمديساختمان ب

ت يخودم را با مأموران سازمان امن يوقت يكردم! حت ينم
اختفاء  يال كردم آمبوالنس برايافتم؛ خيقم  ي در جاده

در؟! ما يدان يند؟ مند كياند تا پدر را به قم تبع آمده؛ آمده
دم يدن كرد كه ديقلبم شروع به لرز يتنها هنگام

گر يالسالم هستند! د ير گورستان واديها در مس نيماش
ها  از داخل اتاق .»فرار كرد...ش كردنرور بايشد از ز ينم

بلند جه خاتون بلندياد خواهرها بلند شد! خديفر يصدا
ن بار يآخر يكاش برا يا«گفت:  يكرد و م يه ميگر
دم، تن يكنار غسالخانه كه رس«محمد گفت:  »دمش!يد يم

مادر!  ينيبب يده بودند. نبوديچينش را داخل پتو پينازن



 ٧٣ حاال نوبت ماست!

آثار شكنجه از ظاهرش كامالً آشكار بود. مادر!؟ مأمورها 
توانستم  يغسالخانه را بستند؛ نم دورم را حلقه كردند! درِ

زدم:  ياد ميم ناخودآگاه بلند شده بود. فرياد نزنم، صدايفر
 ينيش خمي! تو پيديسپاهللا رو ش رسوليدر! پدر تو پپ

كه  يدي! تو خوب فهميا دهي! تو به سعادت رسيديسپرو
ش تو را نداشت! يا گنجايا زندان مؤمن است، پدر! دنيدن

نكه به يرون كردند فقط به خاطر ايمادر! مرا از غسالخانه ب
خندم!  يپدر نگاه كردم و گفتم: بخند، من هم م يها چشم

كفنش كرده بودند، از  يوقت يمادر!؟ حت ياند يم
  .»د! ...يچك يش خون ميها زخم
ش يها آمد. اشك يآرام داشت به خودش م محمد آرام 

د؛ يجه خاتون كشيخد ي به چهره يرا پاك كرد. دست
تنها توانستم به «او را هم پاك كرد و گفت:  يها اشك

ودند؛ به شان منزل نبيبروم... ا يرازيش ياهللا ربان تيمنزل آ
ه نكن مادر... بلند شو حاضر يه را گفتم! گرياش قض خانواده

  »ت ما آغاز شد!ياور كه مأموريب يم! لباس مشكيشو

  





 

  
  
  
  
  

  كافه

ز يتم يكي يكيزها را يمرد به كمك شاگردش مظفر م
بود.  يد. صبح قشنگيها را پشت آنها چ يكرد و صندل

آمده دن برداشته بود و يگر دست از سرك كشيآفتاب د
كوچكش را  يوي. مرد راديگر جلوه يبود وسط آسمان، برا

د، گفت: يكش يكه دستمالش م يحالت و دردست گرف  به
؛ بعد هم با ييم خبر بگويكنم كه برا يحاال روشنت م«

م را به  ا يميد و قديان جديشاد، خودم و مشتر يآوازها
و با يراد يصبح بود؛ مجر 8خبر ساعت .» ياوريوجد ب
امروز شنبه «ن ساعت شروع كرد به اخبار گفتن: ياعالم ا

پخش » تخت...يپا ي، صدايديخورش 1345مرداد  24
آمدند و كافه را پر  يم يكي يكيها  ياخبار تمام شد. مشتر

 يها، صدا يكردن مشترصحبت يكردند. صدا يم
  ان فضا را پر كرده بود.يپ و قليگار و پيشان و دود س خنده

ظ يغل يها ين چايبح و ادود سر ص يمظفر به بو
شد. آقا  يت اضافه ميطور به جمع نيعادت داشت. هم

لب و  ي بر گوشه يگاريمظفر هم خوشحال و خندان س
برد و  يان را ميو قل يچا ينياش س شانه يرو يدستمال
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و را در يگذاشت. مرد كه هنوز راد يها م يمشتر يجلو
و دست داشت، با نگاهش به مظفر فهماند كه عجله كند 

ك لحظه يو، مظفر يراد يها برسد اما با صدا يبه مشتر
 ي خواننده يد با صدايشنو يم ييبايز يقيموس«ستاد: يا

  »محبوب شما...
زن خواننده همه را مست كرده بود. مظفر كم  يصدا

و شروع كند  نيندازد زميرا ب ينيها و س مانده بود، استكان
حبت ن لحظات بود كه مشغول صيدن... در هميبه رقص

 يآرام از جلوردن با همراهانش بود و داشت آرامك
و پخش يكه از راد يآواز بلند يگذشت. صدا يخانه م قهوه

به تن  يد. مرد نگاهيچيپ يشد، در تمام كوچه م يم
د يچيها پ يمشتر ي قهقهه يرقصان مظفر انداخت؛ صدا

د يس ي كه در چهره يبيتبسم عج يگوشش؛ از طرف يتو
داد. حس كرد دارد از  يتكانش م يربود، بدجو يروحان

ك عمر صبح ي«كشد. با خودش گفت:  يخودش خجالت م
 يكنم برا يخانه را باز م قهوه م درِيآ يشوم و م يزود بلند م

برم  يكه م يزها، پولين چيك لقمه نان حالل؛ نكند با اي
و را يبه سرعت راد» ا مرا ببخش!يم... خدايها يا مشتري

تر شد.  آرام و آرام ،خانه آرام قهوه ي خاموش كرد. همهمه
ده يدل مرد را شن يها ستاد. انگار حرفيا يد روحانيس

درگاه  يرفته را به عقب برگشت. آمد جلو يها باشد. قدم
رفته را  يها م، قدميستاد. با همان تبسم ماليخانه ا قهوه
رو به مرد كرد و د، ل شيبلند تبد يا خنده رفت، به يكه م



 ٧٧ كافه

حرفش هنوز  .»م...يم مزاحم نشده باشآقا، سال«گفت: 
  ها افتاد...  يان مشتريم يا تمام نشده بود كه همهمه

هستند.  يديحاج آقا سع شوني... ااش؟ يشناس يـ م
 يها ! از آن آدمشنماز مسجد امام موسي بن جعفريپ

 ي همهمه گفت. يم يزينترس و بامرام است؛ هر كس چ
د ينبود! س ييچ صدايد، اما هيچيجمع در گوش مرد پ

و يآقا سالم عرض شد! مزاحم راد«دوباره گفت:  يروحان
ترسم اگر حالل نبوده  يترسم، م يتان نباشم! م گوش دادن

كه مردم از تو  يا تو چه كرده يديد: سعيباشد، خدا بگو
د: يو دوباره خند...» ترسند و از من نه! آقا با شما هستم يم
  »آقا، روشنش كن!«





 

  
  
  
  
  

  بدون عبا

نفت از پر  يها ها گالن فروش بود؛ نفت يان سردزمست
 يها؛ به ساعت كوچه و محله يآوردند تو يم يگار يرا رو
ها  گشتند. از آن زمستان يبرم يخال يها ده با گالنينرس

برف را از خاطرات  يديو سپ ييبايكه شدت و سوز سرما ز
كردند چهل روز  يكند. زنان و كودكان جرأت نم يپاك م

محل، هوا  يها ند و كاسبيايرون بياز خانه ببار هم  كي
دند و به يكش ين مييها را پا مغازه يها ك نشده، كركرهيتار

ن برف و سرما يدانستند كه ا يرفتند چون خوب م يخانه م
با چند تا  يتوان حت يها را نم ست و دكانيبردار ن يشوخ

 يگرم نگه داشت؛ هر چقدر هم كه لباس پشم يچراغ نفت
  كرد.  يدا مينفوذ پ يبرا يبار راه مرگ يد، سرمادنيپوش يم

و  يكي، تاريبود و شهر در خمودگاوضاع بازار كساد 
زدن  پس از بارها استارت يبرد. مرد يسر م سكوت كامل به

 يدانه به اطراف نگاه كرد؛ گروهياده شد و ناامين پياز ماش
در حال عبور از آنجا بودند كه متوجه مرد شدند. شخص 

سمت  او، همه به ي ك اشارهيا آنها بود. با ب يمعمم
نه يل آمدند و شروع كردند به هل دادن! راننده از آياتومب
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مرد معمم افتاد كه لبخندزنان داشت  ي چشمش به چهره
ادش آمد؛ يداد!  يل را هل ميافراد اتومب ي هيهمراه بق

اده يترمز و پ يبود! شرمنده شد. زد رو يدياهللا سع تيآ
رفت و گفت:  يديشرمسار به سمت سع يا شد. با چهره

ن لباس! ينجا؟! با ايام.. شما؟! ا آقا من واقعاً شرمنده«
زد و گفت:  يلبخند يديسع» د...يده ين مرا هل ميماش

ل و حركت ين داخل اتومبيماست! بنش ي فهين وظيا«
مرد رفت. !» تر به خانه برو، هوا سرد است عيكن... سر

زده بود. با همراهانش  خياز سرما  يديسع يها دست
د؛ هوا يتر به خانه برو عيسر«كرد و گفت:  يخداحافظ

خودش » د.يد مراقب خودتان باشيسرد است... با يليخ
د، ين كوچه كه رسيخانه شد. به آخر يسرعت راههم به

كه خود را مچاله كرده بود، به  يرنجور، درحال يرمرديپ
رمرد. يپ ي رفت. نگاهش گره خورد به چهره يراه م يسخت

... ناراحت ش آمده؟يپ يپدر! مشكل«د: يجلوتر رفت و پرس
نكه او را بشناسد، يرمرد بدون ايپ .»د...يرس يبه نظر م

 ينه! طور«لرزان گفت:  ييسرش را بلند كرد و با صدا
ش يدرنگ عبا يب يديسع» سردم است. يست جوان! كمين

 يرمرد انداخت. حتيدوش پ يرا از تن درآورد و رو
سرعت به خانه د. بهيگو يرمرد چه ميند پيتاد كه ببسينا

خانه چشمش افتاد به صورت  يخانه باز شد. بانو رفت. درِ
 يتاب يهمسرش كه از شدت سرما سرخ شده بود؛ با ب



 ٨١ بدون عبا

ن سرما؟ بدون يتان كو؟ در ايدمحمدرضا؟! عبايس«د: يپرس
  »ب است!يعبا؟... عج

تاق د. خودش را به داخل ايلرز يمحمدرضا داشت م 
د يسردش شده، گفتم شا يرمرديدم پيد«رساند و گفت: 

ب ياز دردش بكاهد. اگر در ج يمدت يمن بتواند برا يعبا
آوردم و به  يمم را دريآقا نبود، حتماً قبا يها هيم، اعالميقبا
  »تر است! م گرميدادم... قبا ياو م

  





 

  
  
  
  
  

  1مؤخره

ما   ز سويا»  بعثت«  نام ه، ب مخفي  ولي  ماهانه  اي نشريه
،  اجتماعي  مقاالت شامل   گرديد كه منتشر مي  و دوستان

و   ايران  مبارزات  و اخبار گوناگون  سياسي  هاي تحليل
ـ 1342(  دو سال  مدت  به  نشريه  بود. اين اسالم   جهان
منتشر شد و در سراسر  ! فشار از هر طرف  رغم ) علي1344
 د.گردي  ، توزيع طور گسترده هب  ايران

  تحرير و يك  ماشين  يك  بعثت  ّ ابزار كار دوستان كل
  شريفي  ايآق  در منزل  اقيتو ا  ساده  كپي پلي  دستگاه
  تكثير و توزيع و  ، در تايپنيابر   عالوهبود و   گرگاني
  ! داشت  شركت  ها فعاالنه از اعالميه  بسياري

و   رضا گلسرخي  با مرحوم  روزي 1349  سال  لياوا
»  اسالمي  دارالتبليغ« در دفتر  كرماني حجتي  علي  قايآ

  براي  از تهران  كه  شهيد مطهري  و مرحوم  بوديم  نشسته
آمدند، رسيدند،  مي  قم  به  مركز هر هفته  آن در  تدريس

                                                             

االسالم سيدهادي  اي مستند است از حجت اين مؤخره، متن خاطره .1
عزيز  ي مناسبت در انتهاي اين اثر تقديم خواننده خسروشاهي مورخ كه به

  گردد. مي
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  و آزرده ناراحت   سخت  داد كه مي  نشان  شان  قيافه  ولي
را   اقتا  درب  ست، گفتند: نخ را جويا شديم هستند... سبب 

  را از پشت  وارد نشود! درب  ديگري  ببنديد تا كس  محكم
اهللا   آيت شهادت   ماجراي  و شهيد مطهري  كرديم  قفل

 در   قبل روز  يك  كه  را   خراساني  سيدمحمدرضا سعيدي
: افزودند و دادند  شرح بود،  افتاده  اتفاق  ساواك  زندان
بند نيستند و پاي  چيزي  ينها به، ديگر ا شده تر وخيم   اوضاع
  رفسنجاني  آقاي  به  ازغندي   توسط  كه   اخطاري  طبق
  !كرد نخواهند  رحم  كسي  به  هم  اين از بعد اند، كرده

و   رفت  درس  ي جلسه  به  تدريس  براي  شهيد مطهري
: بايد  در گلو، گفت  يبا بغض  حجتي  ، آقاي آمديم  ما بيرون

 و كنند  خفه  را  سيد اوالد پيغمبر  شود كه كرد؟ نمي  كاري
  مبارزه خواهند نمي  آقايان ؟ بشويم  خفه  قم در  هم ما

شد  بنا... ؟ نداريم  تكليفي  خودمان مگر ما نكنند، نكنند،
  تكثير آماده  ! تا براي كنم  و تايپ نوشته  را من  اعالميه

  اعتس ، چند اي صفحه  يك ي  اعالميه  تايپ  براي شود.
  را تايپ  ! آن انگشت  و چند بار با يك  كردم  صرف  وقت
  تر! از بقيه غلط گويا بهتر و بي  را كه  نمونه  و آخرين  كردم

  پس  اعالميه.  نمودم  آماده  شدن كپي  تكثير و پلي  بود، براي
با   هم  شد. تعدادي  توزيع  و مخفيانه  بندي ، بستهاز تكثير

  اي نسخه شد و  ارسال شهرستان يعلما  براي  عادي  پست
  اسالمي  هاي انجمن  ي اتحاديه  به  ييهوا  با پست  هم

  ، فرستادم ييطباطبا  صادق  آقاي و آلمان در  دانشجويان



 ٨٥ مؤخره

از   عكسي  ، با افزودن سرعتهب  آنها هم .تكثير كنند  كه
  ي شده كپي پلي  ي نمونه  ، عين اعالميه  متن  شهيد در باالي

  كردند.  تكثير و توزيع را  قم
 جابر  اهللا شيخ آيت  مرحوم  به كه  از اعالميه  اي نسخه

،  بود  شده  ارسال  خوي  شهرستان  معروف  از علماي  فاضلي
  چنين  و در آن  شده  گزارش ساواك   مأمورين  توسط
  : است آمده

   از: رضائيه
  كاشف 0800  كشف 11/4ـ0730  : وصول موضوع

600...  
  آميز است تحريك  العاده فوق  كه  اي شده كپي پلي  ي نامه

 تراز   از روحانيون  كه  جابر فاضلي  شيخ  براي  ، پستي از قم
 و  دستگيري  علت  آن در و  ارسال باشد مي  خوي  اول

  جريان  و همچنين  محمدرضا سعيديسيد  مرگ  چگونگي
و از   تشريح  مردم  اتو تظاهر  قم  به  وي  ي هجناز  فرستادن

  مردم  اطالع  را در منابر به  اند جريان خواسته  فاضلي
  ساير روحانيون  براي  نامه  از اين  داشت  امكان  چون برساند.
  هاي بيني و پيش  و يا بشود اقدامات  شده  ارسال  منطقه

  مطابق  مواردي  برخورد با چنين  و در صورت  معمول  الزم
جابر   خواهد شد. ضمناً شيخ  اقدام  عطوفيم  ي شماره
 و  پرتاب  اي گوشه  به  را   آن  نامه ي  از مطالعه  پس  فاضلي
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 را  زبانش   جلوي  خواست مي كور،  چشمش  داشته اظهار
  1»دارد.  ادامه كنترل   ذلك مع. بگيرد

  اسالمي  نجمنا  توسط  اعالميه  از تكثير اين  پس
آن را  يها ، گزارش در آلمان  ساواك  نا، مأمور دانشجويان

   2ز منعكس نمودند.ين

                                                             

  هنگام  به  جابر فاضلي  شيخ  اهللا آقاي آيت  مرحوم  به  كه  اي جمله  البته .1
ترديد  ، بي گزارش  صحت  ت، در صور است  شده  داده  نسبت  اعالميه  دريافت
در   اعالميه  خواندن  هنگامه ب  اينكه  با احتمالِ  و ايشان  بوده»  تقيه«  از روي
اند و  را فرموده  جمله  آن خواهد داد،  را گزارش  موضوع  خود، مأموري  مجلس

خود   گزارش  و لذا در ذيل  را باور نكرده  آن  صحت  هم  مأمور ساواك خود
  »دارد!  ادامه  كنترل  ذلك مع: « كه  است  كرده  اضافه

  مناسبت  به  كه   قم  ي هعلمي  ي هحوز  ي هاز اعالمي  نسخه  يك ... محرمانه .2
  بين  در  و  چاپ  خراساني سيدمحمدرضا سعيدي  اهللا حاج آيت  فوت

  پيوست  به گرديد،  توزيع  اي خزه  توسط  هامبورگ  مقيم  ايراني  دانشجويان
  گردد. مي  قديمت

  مقيم  ايراني  دانشجويان  بين  اي خزه  كه  بر تعدادي  منبع: عالوه  توضيح
  ديگر نيز در اختيار دارد.  ي هنسخ 500حدود  نموده  پخش  هامبورگ

نظر  مزبور به ي  اعالميه  شدن ماشين  ي هنحو  به  توجه با: كاميار ي  نظريه
  ، زيرا اغالط و تكثير گرديده  از كشور تهيه  در خارج  اعالميه  اين  رسد كه مي

  كه  مبتدي  نويس  ماشين يك  توسط   كه  است  آن  ي هدهند نشان  آن  ماشيني
در اروپا   دانشجويان  اسالمي  هاي انجمن ي  احتماالً دانشجو و عضو اتحاديه

  الميهاع  پشت  ي صفحه  متن  تر اينكه روشن  و دليل  گرديده  تايپ ،باشد مي
  بيشتر.  خطي ي  با فاصله  منتهي  گرديده  تايپ  ماشين نيز با همان 

   والنتين
  كاميار

   جاديفر 315  بخش  رئيس  طرف از ـ برسد 316  بخش  استحضار رياست هب
  پارسا كيا 24/4/49

  شود  بايگاني  خراساني محمدرضا سعيديسيد  در پرونده  شده  بالً اقدامق



 ٨٧ مؤخره

از   روز پس  يك  ، يعني22/3/49  تاريخ  به  اعالميه  متن
  بود:  چنين  اهللا سعيدي آيت  شهادت

   راجعون  اناهللا و انااليه
محمدرضا سيد  اهللا حاج آيت،  از روحانيت  شهيدي

  شد  كشته  زندان در   خراساني  سعيدي
  جبار، جنايت  دستگاه  جالدان!  ايران  سلمانم  مردم

 و  از فداكارترين  و يكي  شده  را مرتكب  ديگري  بزرگ
روز  15از   و مبارز را پس  افراد روحاني  ترين مخلص
اهللا  رسانيدند. آيت  قتل به  و وحشيانه  ضدانساني  ي هشكنج

ود، در ب  قم  ي هعلمي  ي هحوز  التحصيالن از فارغ  كه  سعيدي
  ارشاد مردم  و ضمن  داشت  اقامت  اخير در تهران  هاي سال

و   جنايات  عليه  روحانيت ي مبارزه  ، به اسالم  و نشر اصول
در   اهللا سعيدي داد. آيت مي  جبار ادامه  دستگاه  فجايع

  و دژخيمان  مأمورين  بار توسط   چندين اخير  هاي سال
بود و  شده   ها زنداني مدتدستگير و   ديكتاتوري  دستگاه
  استعماري  طرح  عليه  اي خاطر نشر اعالميه هب  سرانجام
در   و يهودي  ييبيگانگان استثمارگر آمريكا  گذاري  سرمايه

 زير  تهران  دستگير و در زندان  روز پيش پانزده،  ايران
  ي شد. جنازه  و كشته  قرار گرفت  ييوسطا  قرون ي  شكنجه

  دستگاه  و دژخيمان  مأمورين را  روحانيت زيزِشهيد ع  اين
كردند... ولي   دفن  قم  و در گورستان  آورده»  قم«  به  شبانه

  اعتراض  شد و موج  فاش  دستگاه  جالّدان  جنايت  بالفاصله 
                                                                                               

28/4/49 
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از   ترحيم  و مجالس  باال گرفت  قم  و فضالي  روحانيت
  بر پا شد...   طالب  طرف
  مقام عالي  ، روحانيون بزرگ  ي هاجعف  اين  دنبال  به

  شيرازي  رباني  االسالم ت، حج اهللا منتظري مانند آيت  ديگري
از   كالنتر و گروهي  مرواريد و آقاي  آقاي  چون  ييو خطبا
دستگير و  و سليماني   ساالري  آقاي  چون  مجاهد قم  طالب

  اين  تقبيح  شدند... ما ضمن  اعزام  تهران  هاي زندان  به
  ، از مراجع حاكمه  ي هطبق  ضدانساني و  جديد  جنايات

بخواهند  كنند و  زودتر اقدام  هرچه  كه  تقليد خواستاريم
  مجازات  به  اهللا سعيدي آيت  شهادت  و عاملين  مسببين  كه

را   بزرگ  علما و روحانيون  فوري  برسند. ما آزادي  قانوني
  ي همبارز  موجود به  اختناقفشار و   رغم و علي  خواستاريم
.  دهيم مي  ادامه  دستگاه  ضدقانوني  اقدامات  خود عليه

و تبعيد و   ، توقيف در زير شكنجه  اهللا سعيدي آيت  شهادت
و   قم  ي هعلمي  ي هحوز  بزرگ  ديگر روحانيون  ي هشكنج
  مردم  و آسايش  رفاه  در راه  كه  راهي ي  ، ما را از ادامه تهران

استعمار  هاي  بر ضد توطئه  و مبارزه  ايران  سلمانم
  پاك  دارد. درود بر روان ، باز نمي داريم  در پيش  المللي بين

 ي  . حوزه گناه بي  بر زندانيان  . سالم حق  راه  شهداي
  22/3/49  / جمعه قمي  علميه



 

  

 و تصاوير اسناد
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 ٩١ و تصاوير  اسناد

  يباسمه تعال
  85شوال  13

به عرض 
رساند مرقوم  يم

از  يف كه حاكيشر
ف يسالمت مزاج شر

رق ع يو از رو
انت يادت و ديس

صادر شده بود، 
د. يموجب تشكر گرد

 ياز زحمات جنابعال
كه  يمتشكرم. مطالب

 يست، شرحيصالح ن يليمرقوم شده بود، چون جواب تفص
تذكر  يگفتم كه به جنابعال ياهواز يالهد علم يبه آقا

ل ياز قب يخارج يها دهند و اجمالش آنكه دستگاه
ستند كه ينشانده ن اشخاص دست ءره، جزيسازمان ملل و غ

جاد يمصالح ممالك بزرگ و اغفال ممالك كوچك ا يبرا
كه در  ياز ممالك اسالم ياسيشده است و اشخاص س

ت و يكنند، تماس با آنها به صالح روحان يم يخارج زندگ
 ياند كه قدر ست. و آنچه به من نسبت دادهياسالم ن

د، دروغ است. يا طور كه حدس زده اناست هم شده يتندرو
د يام يباشد. از خداوند تعال يام كه تندرو نكرده يمن كار

ق ير و از درگاه مقدسش توفيعفو دارم در قصور و تقص
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د يام ين را خواستارم. از جنابعاليخدمت به اسالم و مسلم
ف ينكه تهران تشرير دارم در حسن عاقبت. از ايخ يدعا

وشوقت شدم چون مركز از هر جا خ يد، از جهتيا برده
 ي لهيجم ين دارد. مساعيعامل يشتر محتاج به علمايب

  ر و تشكر است.يمورد تقد يجنابعال
  كميوالسالم عل

  ينيالخم ياهللا الموسو روح



 ٩٣ و تصاوير  اسناد

  يباسمه تعال
 ضبه عر

رساند مرقوم  يم
از  يف كه حاكيشر

سالمت مزاج محترم 
بود، موجب تشكر 

راجع  يد. شرحيگرد
و اظهار  به اوضاع

د. ينموده بود ينگران
ا آنكه حق با ب

شماست، لكن اگر 
ن اوضاع يانسان در ا
فه كند و موفق به خدمت شود، يام به وظيو احوال ق

ام نكند يآنجاست كه به خدمت خدا ق يندارد؛ نگران ينگران
  كند. يناخواسته شانه خال يفه، خدايو از وظ

 يثال جنابعالبه ام ياهللا خداوند تعال شاء د است انيام
ها و  يناراحت ي د كه در مقابل همهيت فرمايق عنايتوف

شامدها هر چه باشد، يد. از پيستيها محكم با يناگوار
با شماست و با عمل به  يد. خداوند تعاليوس نشويمأ
، يد فرمود و بر فرض شكست صوريد خواهييفه تأيوظ

و  ن ارعاديفه است. ايو عامل به وظ ابا اهل تقو ييفتح نها
 يحتاج الياز ضعف است و انما  يابراق و فتح باب حاك

د و يه نگران نباشياز امور جار يف. جنابعاليالظلم الضع
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 ين امور موقتياهللا ا شاء اند. يضعف به خودتان راه نده
و يآن سر خواهد آمد. اما راجع به راد است و آمدنِ

حرم از آن نشود، م ي وجه استفاده چيكه به ه يصورتدر
محلله مانع  يها و اما استفادهز است يد و فروشش جايخر

هستم. راجع  ياط باقيش به همان احتيندارد. راجع به ر
جانب مسموع نياز ا يدانم و اگر مطالب يبه دولت مالك م

ا يراً گويد چون اخييمن قبول نفرما مراجعه به خود يشد، ب
است. از  ين دشمنين آخريشود و ا يبسته م ييافتراها

  ر دارم.يخ يرجاء دعا يعالجناب
  كم يوالسالم عل

  ينيالخم ياهللا موسو روح



 ٩٥ و تصاوير  اسناد

  يباسمه تعال
  86صفر  19

خدمت جناب 
مستطاب 

دالعلماء االعالم يس
 ياالسالم آقا ةثقو 
دامت  يديسع

  افاضاته
ف يمرقوم شر

از  يكه حاك
سالمت مزاج 
محترم و رفع خطر 

گله از اوضاع  يد. شرحياز آن بود، موجب تشكر گرد
 ه موفق شودياله ي فهيد. اگر انسان به وظيفرموده بود

ا نه. از يبرسد   منظوره ي جهيجه حاصل است چه به نتينت
گاه  چياست و هصبر و انتظار فرج مطلوب  يامثال جنابعال

ك يفرج نزد ياهللا تعال شاء د. انيوس نباشيمأ ياز فضل اله
 ياتيعنا ي واسطه به يخداوند تعالار شود كه ياست. چه بس

كه قهراً  يكند به امور يخاصه كه دارد، انسان را مبتال م
توجه او را به ذات اقدس خود جلب كند و چه بسا 

گردد. از  يم يها به صورت قهر و غضب جار رحمت
د كه ما را در راه وصول به مطالب يبخواه يخداوند تعال

ها كه در راه هدف است،  يه ثابت نگه دارد و از گرفتارياله
خود،  ي خاصه يها د و از رحمتيتر فرما كمحما را م قلوب
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ن و ين و المجرميللمسجون يد. طوبيبهره نفرما يما را ب
  ن. فاصبر كما صبر اولوالعزميالعاقبه للمتق

  كميوالسالم عل
   ينيالخم ياهللا الموسو روح



 ٩٧ و تصاوير  اسناد

  يباسمه تعال
  87محرم  4

  رساند: يبه عرض م
ف كه يمرقوم شر

مه ياز عواطف كر يحاك
ود، موجب تشكر ب

د. سالمت و يگرد
را  يق جنابعاليتوف

د يخواستار است. ام
 ياهللا تعال شاء است ان
ف يكه تشر يدر محل

 يد، وجود مؤثريدار
 ي بوده و مورد استفاده

د. آنچه مهم است آن است كه انسان با يريقرار گ يعموم
د كه يفه نمايوظ يكه بتواند خدمت كند و ادا يهر منطق

د شرمنده نباشد. وصول به مقاصد و عدم ش وجدان خويپ
ست و آنچه ين يفيه و به ما تكلياله ي آن بسته به اراده

حفظ  يان دارد و خداوند تعاليها پا ن جولهيمسلم است ا
عاقبت حسن  يان اسالم را خواهد فرمود. از خداوند تعاليك

  ر دارد.يخ يد دعايام يرا خواستار است و از جنابعال
  كميوالسالم عل

  ينيالخم ياهللا الموسو وحر
  يباسمه تعال

  87االول  عيرب 20
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خدمت جناب 
االعالم ديمستطاب س

 ياالسالم آقا ةثقو 
  دامت افاضاته يديسع

ف يمرقوم شر
واصل، سالمت و 

را  يق جنابعاليتوف
د يخواستار است. ام

اهللا حل  شاء است ان
خوب  يها به كل ضيمر

ادت يع يشود. جنابعال
 ير برايخ يد دعايام يست. از جنابعالخواستار اآنها را 

ها  ضيحسن عاقبت دارم. از سالمت خودتان و حال مر
  د. ييمطلعم نما

  كميالسالم علو
  ينيالخم ياهللا الموسو روح

  



 ٩٩ و تصاوير  اسناد

  يباسمه تعال
  87 يالثان عيشهر رب 11

  رساند: يبه عرض م
ف يمرقوم شر

واصل مرقوم سابق 
هم واصل و جواب 

د است يدادم. ام
موفق  ي تعالاهللا شاء ان
د. در يد باشيمؤ ]و[

موضوع رفتن 
به آبادان  يجنابعال

كه  يصورتدر
د يده يص ميتشخ

وجود شما در آنجا 
د يج احكام اسالم باشد، مانع ندارد. اميترو يدتر برايمف

ت يما عنا ي ق خدمت به همهيتوف ياست خداوند تعال
  .مر داريخ يد دعايام يد. از جنابعاليفرما

  كميالسالم علو
  ينيالخم ياهللا الموسو روح
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  يباسمه تعال
    88شعبان  13

خدمت جناب 
و اعالم د يمستطاب س

 ياالسالم آقا ثقه
  دامت افاضاته يديسع

ف و يمرقوم شر
ق ياصل سالمت و توف

را از خداوند  يجنابعال
خواستار است.  يتعال

راجع به مساجد، قبالً 
هم مطلع شده بودم. 

ن ييزاهللا هم تعيد عزيمسجد س يگفته شد كه برا يحت
دانم. در هر صورت  يصحت آن را نم يشده است ول

ام به يد از دست داد و قياالمكان نبا يسنگرها را حت
در آن  يف به مقدار امكان الزم است و اگر كوتاهيوظا
م يمواجه شو يست؛ فرضاً با شكست ظاهرين يم، باكينكن

، ميم جلب كنيرا اگر موفق شو يتعال يخدا يلكن رضا
  گر سهل است.يامور د

گذرانم و از اوضاع  يانب لحظات آخر عمر را منجيا
دانم با  يه نگرانم و نميعلم يها حوزه يو خصوص يعموم

ماها، امر به  يها يانگار ن سهليآنها و ا يها يآن تندرو
الجمله ان  ين فيوجب التسكي يكجا منجر شود. و الذ



 ١٠١ و تصاوير  اسناد

ست، هرچند ين يوشته بحمداهللا گسستنن يا و ايت ريللب
  ك شود.يبار

اراده و عزم  د و بايوس نباشيجوان مأ ي شما طبقه
صالح  د. سلفيخدمت و فرصت باش يايراسخ مه

سلف  رفت را در موقعِ يبيهم فرصت عجياهللا عل رضوان
بود و از  ييها ث از دست دادند و پس از آن هم فرصتيخب

 ي ن شجرهيش آمد. تا ايها پ بتين مصيدست رفت تا ا
صالح  يست. از خداوند تعالين يريد خيثه برپاست، اميخب

 يداريه و بينيد يها حوزه ن و خصوصيحال عموم مسلم
  ر دارد.يخ يد دعايام يآنها را خواهانم. از جنابعال

  كميالسالم علو
  ينيالخم ياهللا الموسو روح
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  يباسمه تعال
-يخدمت ذ

شرافت جناب 
مستطاب 

العلماء االعالم ديس
امت د يديسع يآقا

  افاضاته
مرقوم محترم 
واصل، با آنكه 

كنم  يگمان م
ام، لكن  جواب داده

چون در جزء 
-مكتوبات جواب

رفت و در هر صورت از  ينداده بودم، احتمال عدم جواب م
اظهار داشتند،  يجنابعال يدهاياز مر يكه بعض يقرار

ج ين و ترويت مؤمنيترب يق كامل برايتوف يبحمداهللا تعال
  است. حاصل شده يجنابعال يراانت مقدسه بيد

د يد كه شايآ يقدر خوشم م مثل شما آن يمن از افراد
طور كه هست، ابراز كنم. من  را آن ينتوانم عواطف درون

ستم عواطف امثال شما را جواب بدهم. لكن يقادر ن
انت يگزاران به د قادر است كه شما خدمت يخداوند تعال
ود همه را ات خود فرموده و از رحمت خيمشمول عنا

  د.يمند فرما بهره
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ن عموماً و ين آستان قدس به اسالم و مسلميمن در ا
انت مقدسه يگزاران به د به حضرات علماء اعالم و خدمت

در  يكنم و عظمت آنها را از خداوند تعال يخصوصاً دعا م
طلبم. رجاء  يالسالم مه الصلوه ويعل يجوار قبه مطهره مول

  باشم. يجنابعال ي الصانهخ ي هيآن دارم كه مشمول ادع
  كميو السالم عل

  ينيالخم ياهللا الموسو روح
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  يباسمه تعال
  89غره محرم 

به عرض 
  رساند:  يم

دو طغرا مرقوم 
خ بود و يتار يب يكي

 يمشتمل بر تقاضا
 يآقا ياجازه برا

 يگريو د ينيحس
بود 12/11خ مور /

واصل، سالمت و 
را  يسعادت جنابعال
  خواستار است.

د. آنچه مسلم است هر روز يت نموده بوديع شكااز اوضا
ست. مگر ين يديرو به وخامت است و با وضع خودمان ام

 يد در اداي؛ لكن ما نباياهللا تعال شاء ان يبيبه توجه غ
م. اگر در محضر يه باشيقطع ي جهيف منتظر نتيوظا

ن يم، هميشو يفه معرفي، عامل به وظيمقدس حق تعال
فه را يق عمل به وظيتوف يعالجه است. از خداوند تينت
ن و خصوصاً اهل علم خواستار است. يمسلم ي كافه يبرا

خواستم از مسجد اعراض كنم، موجب  يمرقوم شده بود م
كه مشغول خدمت است،  يتعجب است. انسان در هر پست

از  يكيرم كه به ادار باشد. در نظر ديپا يميد با هر ناماليبا
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اگر «ر لباس گفتم: ييتغ يفشار براان ائمه در زمان يآقا
گفتند: » د؟يكن ير لباس كنند، چه مييشما را اجبار به تغ

اگر من را «گفتم: » م.يآ يرون نمينم و بينش يدر منزل م«
اجبار كنند و امام جماعت باشم، هر روز با لباس تازه به 

ها را نگه داشت و در وقت  د پستيروم. با يمسجد م
سف األ د، معيطرف را كوب ،يجمع ، با اعتراض دستهيمقتض

  .»ن رايم و نه اينه آن را دار
را خواستار  يق سعادت جنابعاليتوف ياز خداوند تعال

حسن عاقبت دارم. اجازه را  ير برايخ يد دعاياست. ام
 يو جنابعال يطالقان يقاآحضرت  ياتكاالً به معرف

نجانب يله مالقات دست داد، سالم ا فرستادم. اگر با معظم
  كميد. والسالم علييغ فرمارا ابال

  ينيالخم ياهللا الموسو روح
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  يباسمه تعال
  89االول  يجماد 10

خدمت جناب 
داالعالم يس  مستطاب

 ياالسالم آقا ةثقو 
  افاضاته دامت يديسع

ز ياستفتائات ن
جانب نيواصل شد. ا
كنم،  يهر چه فكر م

ن يدانم ا يصالح نم
ن نحو ياوراق به ا

چاپ و منتشر شود، 
كه االن  يتبه جها

ن ياز انتشار آنها به ا يست تذكر دهم، جنابعالين يمقتض
ن يع اهللا غمض شاء نحو، خصوصاً با عبارات پشت صفحه ان

  د.يينما يم
  كميوالسالم عل

  ينيالخم ياهللا الموسو روح
  



 ١٠٧ و تصاوير  اسناد

  يباسمه تعال
  89ام يص 7
عرض   به

  رساند: يم
ف يمرقوم شر

واصل، سالمت و 
را  يق جنابعاليتوف

ر است. خواستا
كه  يزيراجع به چ

در ورقه جوف بود، 
خود  يالمحك يعل

اند و  آقا نبوده
اند.  آقازاده بوده

گر به يهمان نحو كه مرقوم شده است، اشخاص رنگ د
ن امور يد در ايست، شاياند؛ لكن مهم ن خود گرفته

  ط.يانب باشد و اهللا من ورائهم محنجياوزار ا يبرا يفيتخف
 يرروحانيبا لباس غ كه يلكن راجع به آن شخص

وجه  چيهگفته شده است و من به يكند، مطالب يج ميترو
 يزيشان مالقات كرده باشم و چيست كه با ايدر نظرم ن

است  يد، چه داعياگر مروج است و مف يگفته باشم؛ ول
ن يك امر هست و آن ايان مخالف كنند؟ فقط يكه آقا

ساط ب، بين ترتيخواهند با ا يشود م ياست كه گفته م
 ين مفسدهيانند. اگر واقعاً درست باشد، يرا برچ يآخوند
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از قول  يالدفع است. در هر صورت جنابعال مه الزميعظ
ه يچ طرف قضيد، چون نزد من هيينفرما يجانب مطلبنيا

  ست.يروشن ن
 ر شوديد تعمينكه نبايو ا يق مسجداالقصيراجع به حر

و در  ام نوشته يزيل در كار است، چياسرائ ي تا سلطه
  ر دارم.يخ يد دعايام يد منتشر شد. از جنابعاليجرا يبعض

  كميالسالم علو
  ينيالخم ياهللا الموسو روح

  



 ١٠٩ و تصاوير  اسناد

  يباسمه تعال
  89 يد اضحيروز ع

  دارد: يمعروض م
ف يمرقومات شر

 يواصل، لكن مسافر برا
اب است. يجواب كم

دهد:  يع مينك تصديا
مرقوم مفصل شما را 
مطالعه كردم قبالً هم 

 يدادم كه جنابعال تذكر
 ين اختالفات محليدر ا

د. شما مشغول يوارد نشو
ن يست با ايشما ن ياين و دنيد، صالح ديكار خودتان باش

  د.ينحو اشخاص طرف شو
سم. يبنو يزياشخاص چ ي توانم درباره يجانب نمنيا

 يد اگر كسيدان يد و ميص هستيشما خودتان اهل تشخ
ست. يوده، صالح نبه من ارجاع نم يادعا كند كه فالن

ر تهران يام و در غ ارجاع ننموده يتاكنون در تهران به احد
دو تا از مراجع كه اكنون  يكيضاً، فقط همان سابقه به يا

ن موضوعات باور يام. در ا اند، ارجاع نموده مرحوم شده
د تا ين مشاجرات وارد نشويكنم در ا يد و باز تكرار مينكن

  د.يسالم ادامه دهد به خدمت خودتان به ايبتوان
  كميو السالم عل
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  ينيالخم ياهللا الموسو روح



 ١١١ و تصاوير  اسناد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اهللا  تيآد يشه ي درباره يشاهنشاه يريوز ژه نخستيبولتن و
  يديسع
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 ١١٣ و تصاوير  اسناد
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 ي ران دربارهيا ياسالم يوزارت اطالعات جمهور يگواه

  اهللا؛ تيشهادت آ
و  يديخورش يعصب ي ب و ضربه به شبكهيعلت شهادت آس
كردن) كه بر اثر ضربات متعدد  يزير ك (خونيپانكراس هموراژ

  ر نقاط حساس بدنينه و سايد بر شكم، پشت، سيو شد



 ١١٥ و تصاوير  اسناد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اهللا كه توسط  تيشهادت آ ي هياز اطالع يگراور بخش
ه و به آلمان فرستاده شد و يته ياالسالم خسروشاه حجت

ن خارج از كشور، چاپ و ايدانشجو يتوسط انجمن اسالم
  منتشر شد.
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  ديياهللا سع تيي درباره شهادت آيدانشجوـ  نامه مردمي شب



 ١١٧ و تصاوير  اسناد

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  اهللا سيدمحمدرضا سعيدي: شهيد آيت
به خدا سوگند اگر مرا بكشند و خونم بر زمين ريخته شود 

  يافت.در هر قطره خون من نام مقدس خميني را خواهيد 
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 ١١٩ و تصاوير  اسناد

  
  
  
  
  
  
  





 

  

  

  

  

 كتابنامه

عروج از زندان (زندگي و مبارزات ـ رنجبر، مقصود، 1

، مركز اسناد انقالب اهللا سيدمحمدرضا سعيدي) شهيد آيت
  1385اسالمي، تهران، 

، دفتر اهللا سيدمحمدرضا سعيدي ي آيت نامه زندگيـ 2
  تا تبليغات اسالمي قم واحد يادبودها، قم، بي

، شهيد سعيدي فريادي در سكوتي، محمد، ـ سعيد3
  1372تهران، سازمان تبليغات اسالمي معاونت پژوهشي،  

اهللا  ي شهيد آيت يادنامه«اردستاني، احمد،  ـ صادقي4

، تهران، حزب جمهوري اسالمي، »سيدمحمدرضا سعيدي
1359  

اهللا سيدمحمدرضا  شهيد آيت، عبداالمير،  ـ فوالدزاده5

  تا ، بي، تهران، اعلميسعيدي

اهللا  ) آيت68ي اسناد (ج  فهرست موضوعات و نمايهـ 6

، واحد سازماندهي بخش اسناد سيدمحمدرضا سعيدي
  1382رساني مركز اسناد انقالب اسالمي، آذر  معاونت اطالع

  1388، تهران، همشهري، شهيد سعيدـ قيصري، مهدي، 7

نامه  ويژه«، 87، تير 32ي  ، شمارهشاهد ياراني  ـ مجله8
  ، انتشارات شاهد»اهللا سيدمحمدرضا سعيدي يد آيتشه
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مروري بر زندگي پرافتخار سيدمحمدرضا سعيدي ـ 9

، مشهد، حزب اولين روحاني شهيد زير شكنجه در زندان
  تا جمهوري اسالمي، بي

  ـ منابع اينترنتي.10

ي شهيد  نامه علي،... تا آسمان (زندگيـ نورآبادي، 11

  1381قالب اسالمي،  ، تهران، مركز اسناد انسعيدي)

اهللا  ياران امام به روايت اسناد ساواك: شهيد آيتـ 12

، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي سيدمحمدرضا سعيدي
  1376وزرات اطالعات، تهران، 



 



 

  فهرست منشورات 

  قيمت  عنوان  رديف

  دانستنيهاي انقالب اسالمي براي جوانان

  1500  ستاره صبح انقالب 1
  1000  صورتك 2
  1200  ساواك 3
  1100  سند بردگي 4
  900  تابي مثنوي بي 5
  900  قلب روشن دانا 6
  1400  كشف حجاب 7
  1400  در گوادلوپ چه گذشت 8
  700  تبريز در خون 9

  1100  دولت صالحان 10
  2100  آن سوي آفتاب 11
  1100  ياس در قفس 12
  2800  رهبر الهي 13
  1400  سوخته عشق 14
  1500  مبارز نستوه 15
  2100  پلنگ سياه 16
  900  گلبانگ سربلندي 17
  1300  ي سيا چكمه 18
  1100  آذرخشي بر تاريكي 19
  1800  ي خدمت شيفته 20
  1500  حديث عاشقي 21
  900  آور اميد پيام 22
  900  هاي شهيد مطهري سيري در انديشه 23
  1400  تا آسمان 24
  2100  روزهاي سياه، روزهاي سپيد 25



 

  1100  يك فتوا يك اراده 26
  1100  يك روز تأخير 27
  700  فته تا مهردو ه 28
  1400  از كوير تا بهشت 29
  1500  بست غرور بن 30
  2000  روياهاي بر باد رفته 31
  1600  مثل باران 32
  1100  خميني آذربايجان 33
  1100  از محراب تا معراج 34
  1000  برق غيرت 35
  600  مسافر ملكوت 36
  2000  پا به پاي ستاره 37
  1400  دربار به روايت دربار (فساد اخالقي) 38
  1600  به روايت دربار(فساد سياسي)دربار  39
  1500  هاي شريعتي در انديشه سيري 40
  900  اي بر دار ستاره 41
  1500  كودتاي شب 42
  1700  هاي خاكستري سال 43
  1100  همپاي ذوالفقار 44
  2000  دربار به روايت دربار (فساد مالي ـ اقتصادي) 45
  1600  شاهد عتيق 46
  1600  عروس آخر 47
  1300  يار قدوسيان 48
  2000  ، ولي خونينخرم 49
  1000  ي شهبانو، جشن هنر شيراز بازيچه 50
  1000  ي مهر نواب: اسطوره 51
  1900  بوس دست 52
  2600  شقايق در محراب 53
  1600  ترين صياد عاشق 54



 

  1600  شهر هزار سنگر 55
  1600  ي ناتمام رساله 56
  1400  عقاب در آتش 57
  2000  داستان يك مرداب 58
  2200  ارسال عصر پهلوي به روايت درب 53 59
  1200  دكتر علي شريعتي 60
  2100  ي بهشت دروازه 61
  1500  ادواردو هديه مسيح 62
  2700  زندگي و مبارزات شهيد ابوالفضل پيرزاده 63
  1600  شاگرد اول 64
  1800  تواناخطيب  65
  2000  زاد شاه خانه 66
  3000  زندگي و مبارزات شهيد ايوب معادي 67
پشت جلد يك كتاب (بررسي توطئه آيات  68

  ني)شيطا
1700  

  1400  دزفول در جنگ 69
  2100  زندگي و مبارزات شهيد اصغر مرادي 70
  3000  خروج ممنوع 71
  2900  دولت موقت 72
  1300  مرغ در طوفان 73
  2200  قاصد مراد 74
  800  مردي كه سايه نداشت 75
  3100  اهللا لبنان حزب 76
  2100  با خورشيد تا سپيده 77
  1700  كلك مشكين 78
  3500  تر از متن هاي مهم حاشيه 79
  1400  زنند ها دهل مي توپ 80
  2600  شهيد دكتر فتحي شقاقي 81
  2000  شهرگان شهر (جلد اول) 82



 

  2000  شهرگان شهر (جلد دوم) 83
  3400  آزادترين مرد جهان 84
  2700  منافقين خلق 85
  2000  سفرنامه آسمان 86
  1500  شهرگان شهر (جلد سوم) 87
  1200  شهرگان شهر (جلد چهارم) 88
  1400  پنجم)شهرگان شهر (جلد  89
  1900  فرار از حلقه آتش 90
  1300  شهرگان شهر (ج ششم) 91
  1100  ها را ديديم ما شنيده 92
  1400  شهرگان شهر (ج هفتم) 93
  2600  زنجير تقدير 94
  2100  النصر بخت 95
  1500  شهرگان شهر (ج هشتم) 96
  1400  شگفتي روزگار 97
  800  آسمان پرستاره 98
  2700  ابوذر انقالب 99

  1900  پايان غبطه 100
  1800  پاسبان جهنمي 101
  2600  نژاد شهيد سيدعبدالكريم هاشمي 102

  

  عنوان اثر در موضوعات متنوع: هفتادهفتصد و و بيش از 
شناسـي سياسـي،    اسناد انقالب اسالمي، نهضت اسالمي ايران، جامعه

سياست و روابط خارجي، اقتصاد سياسي، حقـوق سياسـي، انديشـه    
ياســي، احـزاب سياســي،  سياسـي، جهـان اســالم، هنـر و ادبيـات س    

معرفـي   ،دانستنيهاي انقالب اسـالمي بـراي جوانـان، دفـاع مقـدس     
  ها و خاطرات... شخصيت

توانيـد بـه سـايت مركـز بـه       جهت اطالع از فهرست كامل آثار مي ■
مراجعه نمـوده و يـا بـا دفتـر فـروش جهـت        www.irdc.irآدرس 

  تماس حاصل نماييد.» رست منشوراتفه«ارسال رايگان 



 

ــس    ■ ــن/ فلك ــروش تلف ــر ف ــ 22211174دفت ــام 021ـ ــر  (پي گي
  روزي) شبانه
نزد بانك رفاه كـارگران شـعبه    30590226شماره حساب: جاري  ■

  تجريش به نام انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي
ي پل  نزد بانك ملت شعبه 38489067ي  و حساب جام به شماره ■

  رومي
شعبه پـل رومـي حسـاب جـاري شـماره       819بانك سامان كد  و ■

  به نام انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي 1ـ1133330ـ40ـ819
 0103198237004بانك صادرات شعبه پل رومي حساب سپهر  ■

  به نام انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي
ــد    ■ ــف كـ ــعبه كاشـ ــي شـ ــك ملـ ــيبا   1551وبانـ ــاب سـ حسـ

  ام انتشارات مركز اسناد انقالب اسالميبه ن 0106244211002



 

  در دست انتشار

 

 »پور) همراه پير پاك (خاطرات ولي چه«

  

  

  پور چه  تأليف: ولي

  رقعيصفحه،  280

 

احساس كردم حال آقا طبيعي نيست و جهت آوردن دكتر اقدام 
 ابتدابود.  شب گذشته 12لحظه حدود نيم ساعت از  آننمودم... در 

يحيائيان و سپس به بيمارستان ايرانشهر مراجعه به بيمارستان شفا 
حاضر كنم. ناچار  آقادكتري نيافتم تا بر بالين  متأسفانهكردم، اما 

ي نزديكي با مرحوم طالقاني داشت،  منزل دكتر شيباني كه رابطه به
رفتم. اما از بدشانسي ايشان هم در منزل نبود. تلفن زدم به يكي 

 ناالكند؛ محمدرضا گفت  تا او اقدامي طالقاني  آقايديگر از پسران 
اشكال دارد  آقاكردم كه تنفس  . چون احساس ميآورم دكتر مي

به بيمارستان شفا يحيائيان بازگشته و تقاضاي دستگاه  مجدداً
رئيس بيمارستان و دستگاه كپسول  نهايتاًكپسول اكسيژن كردم. 

 آقايفرزند  همراه خود به منزل بردم. مشاهده كردم كه اكسيژن را به
 آقامنزل رسيده و بر بالين  طالقاني به اتفاق يك نفر پزشك به

به ملكوت اعلي  آقابود و  ديگر دير شده تأسفهستند، اما با كمال 
 پيوسته بود!



 

  در دست انتشار

 

 »االسالم تبريزي ثقةشهيد نامدار عاشورا «

  

  

  تأليف: سيدهادي خسروشاهي

  صفحه، وزيري 440

 

ترين روزي بود.  دي ماه تبريز را پراندوه روز دوشنبه دهم
بود، چون آفتاب برخاست،  در اين روز كه دهم محرم نيز مي

گذشته از جنبش و خروشي كه همه ساله به نام مردم 
بوده و  ها در كار مي ي گرفتاري برخاستي و امسال نيز با همه

گذشته از آمدوشد و جوش و جنبش روسيان كه در كوچه و 
داشتند، يك تكان ديگري نيز  ون روزهاي پيش ميبازارها همچ

ي انبوهي از  شد... دسته در سربازخانه پيرامون آنجا ديده مي
سالدات و قزاق (حدود ششصد تن) سربازخانه را گرفته و 

شد: كساني را كه از سردستگان مشروطه  چنين گفته مي
  گرفتار كرده بودند در آنجا به دار خواهند زد...

داد و از هراس و غم آنها  م به همه دل مياالسال   ثقة
االسالم به او گفت:    ثقةنمود،  تابي مي كاست. شيخ سليم بي مي

تابي بهر چيست؟ ما را چه بهتر از اينكه در چنين روزي  اين بي
لرزيد،  به دست دشمنان دين كشته شويم... قدير مثل بيد مي

ايشان نيز  االسالم به   ثقةولي برادرش حسن پروايي نداشت. 
گفت: رنج ما دو دقيقه بيش نيست، پس از آن  دلداري داده مي

  به يكبار خوش و آسوده خواهيم بود.
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