


فکرمیکردبرایمذاکرهآمدهایم
کمک مالی اســـت.   فکـــر می کـــرد نامـــه امـــام دربـــاره ســـازندگی و پیشـــنهاد 
دیـــد دربـــاره توحیـــد، معارف، وحـــی و نبوت اســـت. هیچ فکـــر نمی کرد این 
کـــه در جـــواب چـــه بگویـــد. در بعضـــی از بخش ها  مســـائل اســـت. پیچیـــد 
که  کـــرد  صورتش ســـرخ می شـــد. هیـــچ فکر نمی کـــرد، خیلی دست دســـت 
کار؛ دخالت در  کـــه ایـــن  گفـــت این بود  که زد  جوابـــی بدهـــد و تنها حرفـــی 
که توانســـت  کشـــور دیگر اســـت. ایـــن مهم تریـــن حرفی بـــود  امـــور داخلـــی 
که قابل نقل باشـــد چیزی شـــنیده نشـــد. این هیئت در  بزنـــد. بقیه حرفی 
ک های شـــوروی  گورباچف از عمق خا گفتـــه بود، جناب میخاییـــل  جواب 
کســـی دربـــاره  و روســـیه تـــا اوج آســـمان های شـــما در اختیـــار شماســـت؛ 
کشـــورتان عبور  که از  زیرزمیـــن، زیردریایـــی، معـــادن، فضـــا و هواپیماهایی 
ک هرچه بتوانید در اختیار شماســـت،  می کنـــد حرفی نمی زند. زیر ایـــن خا
کار شـــما  کســـی در  آســـمان هـــم هر چـــه بـــاال برویـــم در اختیار شماســـت و 

اســـت. نکرده  دخالت 

بیانات منتشرنشده عالمه جوادی آملی در جمع خانواده خواهر دباغ

لبیکبهمسئولیتتاریخی
که  کســـانی بود  کـــه ما خون بهای حســـین ابن علی باشـــیم. ایـــن خانم)خانم دبـــاغ( از  کـــم مـــن الطالبیـــن لثـــاره. خـــدا آن توفیـــق را به ما بدهد  جعلنـــا و ایا
گفت. در این که انســـان بخواهد آن ندا را پاســـخ مثبـــت بدهد و فرزندان خاندان بشـــود بیـــن زن و مرد  بـــه ایـــن دعـــوت پیغمبـــر و امیرالمؤمنین)ع( لبیـــک 

نیست. فرقی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
کم من  اعظـــم اهلل اجورنـــا و اجورکـــم بمصابنـــا بالحســـین علیـــه الســـام و جعلنـــا و ایا

الطالبیـــن لثاره علیه الســـام
در پایـــان مـــاه صفر هســـتیم و این دو ماه را در مراســـم ســـوگ و ماتـــم اهل بیت )س( 
کـــه شـــهدای مـــا و جانبـــازان ما، ایـــن فقیه ســـعیده، مرضیه  گذراندیـــم. همان طـــور 
گذراندنـــد. این ها به فراز دوم این شـــعار رســـمی  حدیدچـــی معـــروف به خانم دبـــاغ 
که  کردنـــد. این شـــعار رســـمی مـــا دو بخـــش دارد، یکی عرض تســـلیت اســـت  عمـــل 
می گویـــد؛ اعظم اهلل اجورنـــا و اجورکم به بمصابنا بالحســـین )ع(. بخش دوم، جریان 
کنون مســـئولیم. ســـّرش این اســـت در بخش  که ما هم ا مســـئولیت پذیری ما اســـت 
کـــه مـــا خون بهای  دوم بـــه یکدیگـــر می گوییـــم خـــدا آن توفیـــق را بـــه مـــا هـــم بدهد 

کـــم من الطالبیـــن لثاره. حســـین ابن علی را بگیریـــم؛ و جعلنـــا و ایا

یک مسئولیت تاریخی��
ثـــار یعنـــی خون بهـــا. ایـــن مکتـــب، مکتـــب جهـــاد و مبـــارزه الهی، الـــی یـــوم القیامه 
کســـی رحلـــت می کند بـــه یکدیگـــر تســـلیت می گویند، یعنـــی تمام  اســـت. یک وقت 
گذشـــته از تســـلیت دســـتور قیام  کســـی شـــهید می شـــود به یکدیگر  شـــد. یک وقت 
گـــر ما شـــیعه ها فقـــط به هـــم می گفتیـــم اعظـــم اهلل اجورنـــا و اجورکم به  می دهنـــد. ا
بمصابنـــا بالحســـین )ع(. ایـــن قضیـــه عاشـــورا را، خاتمـــه یافتـــه تلقی می کردیـــم؛ اما 
مکتـــب مـــا این نیســـت. مکتب ما ناتمام نیســـت. مکتـــب ما تمام اســـت. آن بخش 
اول عرض ارادت به خاندان عصمت و طهارت اســـت. بخش دوم درس مســـئولیت؛ 
کـــه مـــا خون بهای حســـین ابن علی باشـــیم و  یعنـــی خـــدا آن توفیـــق را بـــه مـــا بدهد 
که خون بهـــا، برای  کـــم مـــن الطالبیـــن لثـــاره. این اصـــل اول. اصـــل دوم  جعلنـــا و ایا
اولیای مقتول اســـت. در ســـوره مبارکه نســـا و مائده بخشـــی از مسئله قصاص مطرح 
گر  شـــد. فرمود: مـــن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه ســـلطانا و ال یســـرف فـــی االرض. ا
کشـــتند، آن قتـــل عمدی بـــود، اولیـــای دم قصـــاص می کنند. شـــبه عمد و  کســـی را 

خطـــا بـــود، دیه مخصـــوص می گیرند. بـــه بیگانـــه ارتباطی نـــدارد. من قتـــل مظلوما 
کشـــتند بیگانگان حق دخالت ندارند. اولیای  کســـی را  گر  فقد جعلنا لولیه ســـلطانا. ا

کـــه یا قصـــاص، یا دیـــه و یا عفـــو می کنند. او هســـتند 
کـــه خـــدا آن توفیق را بـــه مـــا بدهد ما   این کـــه در شـــعار رســـمی مـــا شـــیعه ها اســـت 
خون بهـــای حســـین ابن علی را بگیریـــم، یـــک رتبـــه اســـت. یک وقت اســـت معصوم، 
امـــام و امـــام زاده تا وجـــود مبارک ولی عصـــر، امام زمـــان بازمانده اند، حـــق قصاص با 
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که بـــه ما چـــه؟ نه به مـــا چه!  آن هاســـت و بـــه مـــا چه؟ شـــیعه مکتبـــش این اســـت 
چـــرا؟ بـــرای این که در قـــرآن فرمـــود: بازمانـــدگان و اولیا مقتـــول حق قصـــاص دارند، 
بچه هـــای او حق قصاص دارند. مـــا هم بچه های ابی عبداهلل هســـتیم. حق قصاص 
داریـــم ما بااینکه ســـید نیســـتیم، چگونه بچه های حســـین ابن علی هســـتیم؟ برای 
که  کس  این کـــه وجـــود مبـــارک پیامبـــر )ص( یـــک اعامیـــه عمومـــی داد. فرمود: هـــر 
کد ملـــی می گیرند؛ امـــا وقتی بالغ  بـــه دنیا آمـــد، پدر و مـــادر او برایش شناســـنامه یـــا 
شـــد بایـــد شناســـنامه اش را خـــودش بگیرد. فرمـــود: انا و علـــی ابوا هذه االمـــه. من و 
گفتیـــم چشـــم. فرمود آن  علـــی پـــدر شـــماییم. بیاییـــد بچه های ما بشـــوید. مـــا هم 
کـــس پـــدر و مـــادری دارد، اما  شناســـنامه طبیعـــی ســـر جایـــش محفـــوظ اســـت. هر 
شناســـنامه های اعتقـــادی و مکتبـــی بیایید بچه های ما بشـــوید. انا و علـــی ابوا هذه 
که  گر وجود مبارک حضـــرت امیر، پدر ما شـــد، مادر ما  گفتیم چشـــم. ا االمـــه. مـــا هم 
خواهـــد بود؟ مـــادر ما صدیقـــه طاهره می شـــود. پس مـــا بچه های این ها هســـتیم. 
کردیم، این شـــعار بـــرای ما  چـــون بچه هـــای این هـــا هســـتیم و این مکتـــب را قبـــول 
که بگوییـــم خدا آن توفیق را به مـــا بدهد، ما خون بهای پدرمـــان را بگیریم. رواســـت 
کـــه ما خون بهای  کـــم من الطالبیـــن لثاره. خـــدا آن توفیق را به ما بدهد  و جعلنـــا بایا
که بـــه این دعوت  کســـانی بـــود  حســـین ابن علی باشـــیم. ایـــن خانـــم )خانم دباغ( از 
که من بچه شـــما باشـــم. در این که انســـان  گفت؛  پیغمبـــر و امیرالمؤمنین )ع( لبیک 
بخواهـــد آن ندا را پاســـخ مثبت بدهد و فرزندان خاندان بشـــود، بیـــن زن و مرد فرقی 
کتـــاب، حمکت  که محور اصلـــی رهبری، تکلیـــف، تأدیب  نیســـت. ســـّرش آن اســـت 
کار انبیاســـت، بـــرای روح انســـان اســـت؛ این یک مطلـــب و روح  کـــه  و تزکیـــه نفـــوس 
 این صورت ســـاخته شـــد وگرنه روح نه زن اســـت، 

ً
انســـان نه مرد اســـت و نه زن. بعدا

نـــه مـــرد و مجـــرد اســـت. مائکه زن هســـتند یا مـــرد؟ نه زن انـــد و نه مرد. چـــون مرد 
که نیســـت. قلب، زن اســـت  و زن بـــودن، مربـــوط بـــه بدن اســـت. مربـــوط به جـــان 
که زنـــی و مردی  یـــا مـــرد؟ قلب زن و مـــرد نـــدارد. وجدان زن اســـت یا مـــرد؟ وجدان 
نـــدارد. طهـــارت روح مربوط به روح اســـت و روح نه زن اســـت و نه مرد و مجرد اســـت 
کـــه فرزنـــدی ما را پذیرفـــت راجع به روح ماســـت. راجع به بدن ما معلوم اســـت  و آن 
گر ایـــن خانم در  کـــه مـــا پدر و مـــادری داریـــم و شناســـنامه ما عوض نمی شـــود؛ لـــذا ا
کردند، برای این اســـت  کـــه از فرزند اهل بیت اند و خواســـتند  کوشـــش  جهاد تاش و 

خون بهـــای ابی عبـــداهلل را بـــرای همه مـــا بگیرند و موفق هم شـــدند.

فرزنداِن شیر زِن انقالبی��
کـــه فرزنـــدان ایـــن بانـــوی بزرگوار  مطلـــب بعـــدی مربـــوط بـــه شـــما بزرگـــواران اســـت 
کی پـــرورد نـــادان  هســـتید. می دانیـــد بـــه تعبیـــر جنـــاب ســـعدی طفـــل دانشـــمند 
کـــه به لطف  کند  مـــادری. مادِربـــزرگ و بزرگـــوار، بایـــد فرزندان بـــزرگ و بزرگـــوار تربیت 

گورباچفدستدرازکرد
گورباچف نســـبت  کردند.  که شـــد هرکـــدام خداحافظی   موقع خداحافظی 
کامًا دســـتش زیر چادر بود  کرد. آن شـــیر زن هم  به خانم دباغ دســـت دراز 
که این دســـت دراز  گفـــت معـــذورم. آن روز برای میخاییل چیز تازه ای بود  و 
گفت: مـــن به مکتب  کنـــد و یک خانمی دســـت ندهـــد؛ اما درنهایـــت ادب 
کـــرد. خیلی هـــا فخرشـــان  کار را  شـــما احتـــرام می گـــذارم. آن شـــیر زن ایـــن 
که مثـــًا با جناب میخاییـــل مصافحه ای بکنند و دســـت بدهند.  ایـــن بود 
که حافظ  که شـــما خانم ها شـــیر آن بانو را خوردیـــد و باید  غرض این اســـت 
آن مکتب، حافظ آن مســـلک باشـــید انشا اهلل؛ در مســـیر انقاب باشید، در 
مســـیر دین باشـــید، در مســـیر رهبری و مراجع و حوزه ها باشـــید، در مســـیر 

قرآن و عترت باشـــید.

کرده اســـت. شـــما باید از خدای ســـبحان بخواهید، این نعمت را حفظ  الهی تربیت  
کنـــد و همـــان راه را بروید.

که وجـــود مبـــارک امیرالمؤمنین  یـــک قصه ای مربـــوط به محمـــد ابن حنفیه اســـت 
)ع( در جنـــگ جمـــل دید امام حســـن )ع( تا قلب دشـــمن می تازند. حضـــرت فرمود: 
نگذارید حســـن تا دل دشـــمن این گونه بتازد؛ مـــن خیلی مایل نیســـتم او با برادرش 
کنند. شـــهامت امام  حســـین )ع( تا دل دشـــمن برونـــد، این ها بایـــد آینـــده را تأمین 
که وجـــود مبارک امیرالمونیـــن فرمود: آن قدر تا قلب دشـــمن َنتاز  حســـن طوری بود 
بـــرای اینکـــه تو امید آینـــده ای؛ اما برادر او ابن حنفیه آن شـــهامت را نداشـــت، وجود 
کـــه پدر، علی ابـــن ابیطالب بود، ولی  مبارک حضرت امیر به او فرمود: درســـت اســـت 
گر مثل حســـن، شـــیر فاطمه را می خـــوردی از  تـــو مـــادرت بـــا او فرق می کند، تـــو هم ا

این شـــجاع تر می شـــدی.
که شـــیر خانـــم مرضیـــه را خوردید بااینکـــه ابن  کر باشـــید  شـــما بایـــد شـــب و روز شـــا
گر  حنفیه پســـر امیرالمؤمنین اســـت اما مـــادر نقش تعیین کننده دارد. فرمـــود تو هم ا
که بـــه لطف الهی شـــیر  شـــیر فاطمـــه را می خـــوردی مثـــل امام حســـن بودی. شـــما 
خانـــم مرضیه دباغ را خوردیـــد، باید این راه را به خوبی ادامـــه دهید، منتهی عالمانه 

عاقانه. و 

همراهی خوب در سفری تاریخی��
رســـم بود، آن روز جهان به ســـه قسم تقســـیم شـــده بود. قطب اول امریکا و شوروی 
کشـــورهای صنعتی بودنـــد اروپا و چین  بودنـــد. این هـــا را می گفتند قطـــب اول. دوم 
کشـــورهای در حال پیشـــرفت بودند  و ژاپـــن اول نبودنـــد و دوم بودند و جهان ســـوم 
کشـــورها. این ها را می گفتند جهان ســـوم؛ اما قطـــب اول و جهان  مثل ایران و ســـایر 

کرملین برای خود قدرتی داشـــت. که  اول همـــان امریکا و شـــوروی بودنـــد. آن روز 
کرملین شـــدیم، خیـــال می کردیم اینجا مثل جماران اســـت و قدم به قدم  که وارد  مـــا 
کرملیـــن هیـــچ نیـــروی مســـلحی  کل ایـــن منطقـــه وســـیع  ایســـت بازرســـی هســـت. 
گارد تشـــریفات برای ســـام دادن  کـــه  ندیدیـــم. فقـــط چنـــد نیـــروی نظامی دیدیـــم 
گذاشـــتند، هیچ کـــس خیال ترور نمی کرد  کشـــتند و الی جرز دیوار  بودند. آن قدر آدم 
کرملین این گونه قدرت داشـــت و جناب میخاییل  که دســـت به اســـلحه ببرد. آن روز 
که نامـــه امام چـــون بعد از پذیـــرش قطعنامه اســـت،  گورباچـــف هـــم خیـــال می کـــرد 
کشـــور تقریبًا 1000 روستا و ده استان ویرانه  مربوط به دوران ســـازندگی است چون در 
کـــه امام می خواهـــد با این ها  شـــد. این هـــا خیـــال می کردند این نامه برای آن اســـت 
کنـــد یـــا وام بگیـــرد. نامه هـــم نامـــه روزنامه ای  کـــره  کشـــور مذا در جریـــان ســـازندگی 
نبـــود. بااینکـــه این هـــا متخصصینـــی داشـــتند و زبان شـــناس در بعضی مـــوارد دو بار 
که  می گفتنـــد ایـــن یعنی چـــه؟ این هیئت بـــرای این ها توضیـــح می داد و آن هـــا بعد 

گـــزارش می دادند. گورباچف  مـــی فهمیدند بـــرای 
کشـــید تا این 5 صفحه به او تفهیم شـــود. بعد وقتی که نامه تمام   یک ســـاعت طول 
گفتیم جناب میخاییـــل این حرف  شـــد و خوانـــده شـــد و به او داده شـــد، به ایشـــان 
که می میریـــد مثل یک درخت اســـت  و ایـــن پیـــام در مـــورد روح شماســـت. آیا شـــما 
کـــه از قفس  کـــه خشـــک می شـــود و حســـاب وکتابی نـــدارد یا مثـــل یک مرغی اســـت 
کـــه می میرد  پـــرواز می کند؟ شـــما می پوســـید یـــا از پوســـت بـــه درمی آیید؟ انســـانی 
که  می پوســـد، مثل میوه پوســـیده اســـت و حســـاب وکتابی نیســـت و یا مرغی اســـت 
گفتن نداشـــت،  که رنگش برگشـــت و حرفـــی برای  از قفـــس پـــرواز می کنـــد، آنجا بـــود 

شد. بلند 
گزندی  انشـــا اهلل ایـــن نظام بـــه برکت صاحب اصلـــی اش وجود مبارک ولی عصـــر از هر 
گذشـــتگان  محفـــوظ بمانـــد. امـــام راحـــل با اولیـــای الهی محشـــور باشـــد. شـــهدا و 
و مشـــمول رحمـــت ویـــژه پـــروردگار باشـــند و خطـــر ســـلفی و داعشـــی بـــه اســـتکبار و 
صهیونیســـم برگـــردد و مشـــکات دولـــت و ملـــت و مملکت در ســـایه لطـــف ولی عصر 
کشـــور امـــام زمان تـــا ظهـــور آن حضرت از هـــر خطری  بـــه بهتریـــن وجه حل شـــود و 
محفـــوظ بمانـــد و به شـــما و عموم عاقه مندان قـــران و عترت ذات اقـــدس اله خیر و 

کند. صـــاح و فـــاح دنیـــا و آخرت مرحمـــت 
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گفتاری از استاد رحیم پور ازغدی

الگوییبرایتمامجهانیان
که نه تنهـــا ضعیفه  که نشـــان داد  که مـــی تواند الگویی باشـــد برای تمـــام زنان و مـــردان عالم. زنـــی  خانـــم دبـــاغ یـــک نمونـــه زن مســـلمان انقالبی اســـت 
گفتن. در صحنه سیاســـت،  کـــه غربی ها معتقدنـــد مختص مردان اســـت و زنان در آن نقشـــی ندارنـــد؛ حرف دارد بـــرای  نیســـت بلکـــه در همـــه حوزه هایـــی 

در صحنه جنـــگ و جهاد و...

کـــه در قـــرن ۱۸ و به خصوص در قـــرن ۱۹ و اوایـــل قـــرن ۲۰ در اروپا و  تمـــام ایســـم ها 
آمریکا در عرصه های مختلف به وجود آمد؛ از لیبرالیســـم و مارکسیســـم و فاشیســـم 
بگیرید تا فمینیســـم و مســـائلی از این قبیل، این ها درواقع با یک ســـری مشـــکات 
کـــه بعد تـــاش می کردنـــد بر پایـــه اصالت  گرفتاری هـــای اجتماعـــی روبـــرو بودنـــد  و 
دادن بـــه یک چیـــزی از بیـــن همـــه چیزهـــا، اصالـــت دادن بـــه یـــک حـــق خـــاص از 
بیـــن همـــه حقـــوق، اصالـــت دادن بـــه یـــک تـــک مســـئولیِت خـــاص از بیـــن همـــه 

کنند. مســـئولیت ها، آن مشـــکل را حـــل 
کســـانی بگویند  مـــا داریـــم حـــاال حمل بـــر صحت بحـــث می کنیـــم، ممکـــن اســـت 
کتاب هایـــی هم در این مورد نوشـــته  شـــده باشـــد  و دالیلـــی هـــم داشـــته باشـــند و 
کنید اغلـــب ایـــن ایســـم ها، ایدئولوژی های مادی بشـــری در مبـــارزه با  کـــه بررســـی 
چـــه مفاهیمـــی، از درون چـــه طبقاتـــی و بـــا چـــه مایه هایـــی متولـــد شـــده اند؛ مثًا 
که پـــدران ایـــن ایدئولوژی های  کســـانی  که بســـیاری از  کرده انـــد  لیســـتهایی تهیـــه 
مـــادی در قـــرن ۱۹ بـــه خصوص در اروپا و آمریکا شـــناخته شـــده اند غالبـــًا متعلق به 
جریان هـــای ســـرمایه داران خانواده های یهـــودی؛ یهودیان ملحد شـــده -نه حتی 
یهودیـــان متدیـــِن متعصـــب-  یهودیـــان ملحد شـــده تغییـــر مذهب داده هســـتند 
یـــا ســـرنخش بـــه جریان هایـــی از این قبیـــل می رســـد. نام هـــم آورده انـــد: مارکس، 

فرویـــد، دورکیم و...
که به عنوان سلســـله جنبانـــان بســـیاری از ایدئولوژی های مادی در  کســـانی  اغلب 
که والدینشـــان  غـــرب بودند همـــه از خانواده هـــای یهودی اند، و عمدتـــًا یهودیانی 
و خانواده هایشـــان تغییـــر مذهـــب دادنـــد؛ یا ملحد شـــدند یا مرتد شـــدند یا مادی 
کـــه در غـــرب علیـــه یهودیـــان بود  شـــدند یـــا مثـــًا بـــه خاطـــر فشـــارهای اجتماعی 
که مســـیحی شـــدند. بعضی هـــا خـــوب از این  کردنـــد  مســـیحی شـــدند یـــا وانمـــود 
کرده انـــد. مـــن اآلن نمی خواهـــم از ایـــن  کردنـــد، اســـتدالل هایی هـــم  منظـــر نـــگاه 

کنم. نـــگاه  منظر 
کســـانی اساســـًا ایدئولوژی فمینیســـم را هـــم با طبقه متوســـط ســـرمایه داری رو به 
کنترل  که در قـــرن ۱۸ و 19، هـــم دنبال مصرف کننـــده  رشـــد در غـــرب ارتبـــاط دادند 
کام یعنی؛ زن بودند. کار ارزان و آرام و در یک  نشـــده توســـط خانواده و هم نیروی 

خانم هـــا همـــه جـــا در طـــول تاریـــخ وقتـــی وارد عرصـــه رقابـــت اقتصادی بـــا مردان 
که مرد و زن به جای داشـــتن تعاون،  بشـــوند یعنی این فکـــر در اذهان ایجاد شـــود 
کمتر از مرد  که، زن به لحاظ بدنـــی  بـــا یکدیگر رقابـــت بکنند، با توجه به ایـــن نکته 

کمتر از مرد بوده اســـت. کار بکنـــد لیکن همیشـــه دســـتمزد و حقوقش  می توانـــد 
و چـــون مـــردان به طور ذاتی پرخاشـــگرتر و زنان آرام تر هســـتند؛ نظام ســـرمایه داری 
که بایـــد زن را از درون خانـــه و خانواده بیرون بکشـــد و بدون حفاظ  کـــرد  احســـاس 

کـــردن از زن بود. قـــرار دهـــد و این برای چند منظوره اســـتفاده 

 پرفروش ترین بازار تجارت جهانی��
که  کـــه از زنان می شـــود اســـتفاده جنســـی اســـت؛  اولیـــن و مهم تریـــن اســـتفاده ای 
کاالیش زنان هســـتند.  خـــود یک بـــازار بـــزرگ تجـــارت جهانی اســـت و عمده تریـــن 
کاالی تجارت، از قدیم تا اآلن همیشـــه  همین مســـئله ســـکس و تبدیل ســـکس به 

یکـــی از بزرگ تریـــن تجارت های جهانی بوده اســـت.
زن  موضوعـــش  کـــه  اســـت  ســـینمایی  جهـــان،  ســـینمای  پرفروش تریـــن  امـــروز 
کـــه تمام شخصیتشـــان  اســـت؛ زنـــان برهنـــه، زنان زیبـــا، زنـــان آرایش کـــرده، زنانی 
بـــه بدنشـــان اســـت، از پورنوگرافـــی، فیلم هـــای پورنـــو، تـــا صنعـــت لـــوازم آرایـــش و 
خ ایـــن  کـــه چـــر صنعت هـــای دارویـــی؛ یعنـــی حداقـــل 5 الـــی 6  صنعـــت هســـتند 
کشـــاندن زن  تکنولوژی هـــای ســـرمایه داری روی مســـئله زیبایی زن، برهنگی زن و 

از درون خانـــواده به عرصه عمومی برای اســـتفاده دیگران -اســـتفاده عمومی- می 
چرخـــد. همیشـــه این مســـئله بوده اســـت.

کـــه تکنولـــوژی  کـــه تکنولـــوژی نبـــود بـــه شـــیوه های قدیـــم و امـــروز هـــم  آن زمانـــی 
هســـت، رســـانه ها بـــا یک شـــیوه جدید از ایـــن قضیه اســـتفاده می کننـــد. هنوز هم 
پرفروش ترین بازارها در بازارهای جهانی، بازار زن و اســـتفاده جنســـی از زن اســـت.
کـــودکان هم ضمیمه اش شـــده اند. قبًا هم این فســـاد بود، ولـــی حاال این  امـــروزه 
کودک هم اضافه شـــده اســـت. این قضیه بـــه چند جهت با احکام اســـام  مســـئله 
ارتبـــاط پیدا می کنـــد. یکی احکام مســـئله خانواده اســـت؛ مســـئولیت زن و مرد در 
برابـــر هـــم و در برابر خانواده. یکی مســـئله حجاب و پوشـــش زن و مرد و به خصوص 

که این بخصوصش هم روشـــن اســـت چرا. زن اســـت، 

نقش زن در مدیریت اقتصاد جهانی��
و یکـــی هم به مســـئله اقتصـــاد خانـــواده مربوط اســـت. همین اآلن ایـــن آمارهایی 
کـــه نمی دانـــم چقـــدر درســـت اســـت، ایـــران یکـــی از پرمصرف ترین  کـــه می دهنـــد 
کمپانـــی  کشـــورهای واردات لـــوازم آرایـــش اســـت. خـــود ایـــن یعنـــی، موتـــور ده هـــا 

ســـرمایه داری میلیـــاردر و ســـوپر میلیـــاردِر یهـــودی و صهیونیســـتی بچرخـــد.
از جهتـــی دیگـــر نقـــش زن در الگـــوی مصـــرف جامعـــه و خانـــواده اســـت؛ زن نقش 
کند؛ یعنـــی ببرد به  کـــه الگـــوی مصـــرف خانـــواده را اصاح و یا فاســـد  اصلـــی را دارد 
ســـمت اســـراف، ریخت و پاش، تبذیر، رقابت های این با آن و چشـــم و هم چشـــمی 

در لبـــاس و پوشـــش، در تغذیه، در خانـــه، در ماشـــین، در همه چیز.
کنـــد و از این  کنتـــرل و مدیریـــت  گاِه حکیـــم اقتصـــاد خانـــواده را  کـــه زِن آ و یـــا ایـــن 

کشـــور و جامعـــه جهانی بپـــردازد. کل  طریـــق به اصـــاح اقتصـــاد 
نقـــش دیگـــر زن در حـــوزه تربیت فرزند اســـت؛ در تمام شـــرق و غرب عالـــم، قدیم و 
که نقـــش مادر در تربیـــت فرزند به خصوص  جدیـــد، دینـــی و غیردینـــی، قبول دارند 

تا قبـــل از بلوغ، نقش اصلی اســـت.
ک،  مســـئولیت اصلی پـــدر تأمین اقتصاد و امنیت خانواده و تأمین مســـکن، پوشـــا
کـــه فرزند را تربیـــت می کند در  کســـی  بهداشـــت، تغذیـــه و از این قبیل اســـت. و آن 
که درون خیمه اســـت و این  حقیقـــت مادر اســـت. در واقع عمـــود خیمه خانـــواده 
خیمـــه روی آن ایســـتاده اســـت، زن و مـــادر خانـــواده اســـت و مـــرد در اطـــراف این 
خیمـــه در حال چرخش اســـت بـــرای تأمیـــن اقتصاد و امنیـــت این خانـــواده و این 
کـــه مواظب باشـــد از بیـــرون این خانـــواده به لحـــاظ اجتماعی، اقتصـــادی، امنیتی 

مـــورد هجوم قـــرار نگیرد.
کـــه زن فقط باید تـــوی خیمه و مرد در بیـــرون خیمه  امـــا ایـــن بدین معنی نیســـت 
که چه مقدارش طبیعی  کار زن و مرد در خانواده  مســـئول باشـــد. فلذا این تقســـیم 
و چـــه مقـــدارش مصنوعی اســـت، چه مقـــدارش عادالنه و چه مقـــدار ظالمانه، چه 
مقـــدارش بـــه عـــادات و آداب و ســـنت های بومـــی، فامیلـــی، خانوادگی، شـــهری و 
روســـتایی و غیره مربوط اســـت و ربطی به اســـام نـــدارد و چه بخشـــی از آن، از یک 
منطـــِق دینی، اخاقی و عادالنه و حقوقی برخوردار اســـت، خـــود جای بحث دارد. 
کارهـــا و مســـئولیت های زن و مرد، نه همه اش درســـت و نـــه همه آن  ایـــن تقســـیم 

غلط اســـت. مـــن اآلن نمی خواهم وارد آن بشـــوم.

منطق اصالت قدرت و اصالت ثروت در تفکر غرب��
و  ایســـم ها  از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  اساســـًا  فمینیســـم  مســـئله ی  می کنـــم  عـــرض 
کـــه از منظـــر مـــادی، یـــک زن مـــورد ســـتم و تحقیـــر در جامعـــه  ایدئولوژی هایـــی 
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دیداریار
کـــه من در ســـوریه هســـتم، به ســـوریه آمد و  بعـــد می گوید: شـــوهرم مطلع شـــد 
گرفت. نامه ای نوشـــتم و به  کمک امام موســـی صـــدر ماقاتی بین ما شـــکل  بـــه 

که شـــما بـــروی زن بگیری.  کـــه من رضایت دادم  شـــوهرم دادم 
گفتم: من دیگر برای شـــما زن نمی شـــوم. عاقبت من معلوم نیســـت و مشـــخص 
کـــرده ام و نمی توانم به  که تـــا چه موقع زنده ام، من دیگـــر با خدا معامله  نیســـت 
ایـــران بیایم، شـــما 8 تا بچـــه داری، من رضایت نامه دادم شـــما بروی زن بگیری 
که یک زندگـــی خوب و  کنـــی. از شـــما هـــم معـــذرت می خواهم  و بچه هـــا را اداره 

ک اســـت. که خطرنا راحتـــی را با مـــن تجربه نکردی، دیگر هـــم اینجا نمان 

تغییرمرجع
کردنـــد ، خانـــم دباغ می گویـــد: من برای  کـــه امـــام )ره( را دســـتگیر  در ۱۵ خـــرداد 
اولیـــن بار اســـم امـــام )ره( را شـــنیدم. دیـــدم در خیابان هـــا تیرانـــدازی و درگیری 
اســـت، یک عـــده می دوند و عکس یـــک روحانی را در دســـت دارنـــد و می گویند: 

گرفتند.  گرفتند، آقـــا را  آقـــا را 
کیست؟ گفتم: آقا  من 

گفتند: آقا روح اهلل خمینی )ره(
که اســـم ایشـــان را شـــنیدم و با نام ایشـــان آشـــنا شـــدم، بعد  و آنجا اولین بار بود 
کـــردم - در ایـــن زمان خانـــم دباغ یک دختـــر 16، 17 ســـاله بود-   آمـــدم تحقیـــق 
می گویـــد: دیگر مرجعـــم را از آقای بروجردی تغییر دادم بـــه آیت اهلل خمینی )ره(، 

کـــردم و امام )ره( را شـــناختم. ایشـــان مرجع و رهبر من شـــد. تحقیق 

کلیســـا و چه بعـــدش به نام  اروپایـــی و آمریکایـــی -چـــه قبلش به نام مســـیحیت و 
ح می باشد.  گرفته اســـت، مطر مدرنیته و ســـرمایه داری و توســـعه و پیشرفت- قرار 
کند  چـــون زن در تولید قـــدرت - قدرت فیزیکـــی- و تولید ثروت، نمی توانـــد رقابت 
و اصـــًا این هـــا بـــرای رقابـــت با مـــرد آفریده نشـــده اند لـــذا در آن منطـــق مرد جنس 

درجه یـــک و زن جنـــس درجـــه دو به حســـاب مـــی آیند. 
ایـــن مفهوم جنـــس درجه یک و  دو، یک مفهوم اروپایی اســـت. ایـــن اصطاح اصًا 
در آنجـــا ایجـــاد شـــد. جاهلیت عرب هـــم قبل از اســـام همین طور نـــگاه می کردند. 

به نظر شـــما چـــرا دخترانشـــان را زنده به گـــور می کردند؟ 
که نمی آمد، فرزندشان بود، وقتی فرزند شـــان را زنده به گور  از دخترانشـــان بدشـــان 
کار را  گریـــه می کردند و دچار افســـردگی می شـــدند، ولی ایـــن  می کردنـــد، خودشـــان 
که دنیا بر اســـاس قدرت و ثروت  می کردنـــد؛ یکی از استدالل هایشـــان هم ایـــن بود 
می چرخد، پســـر زورش بیشـــتر اســـت؛ هـــم در جنگ و تولیـــد قدرت، هـــم در تولید 

کمتر اســـت. که دختـــر در این قضایا فایده اش  ثـــروت، در حالـــی 
و چون این منطِق اصالِت قدرت و اصالِت ثروت بود، می شد اصالِت مرد!

ایـــن هـــم فرهنگ عـــرب قبل از اســـام بود، هـــم فرهنگ ایـــران قبل از اســـام، هم 
روم و یونـــان، هـــم چیـــن و هنـــد، هـــم اروپـــا از شـــرق تـــا غرب عالـــم، از غـــرب قدیم 
کلیســـایی اســـت و تازه این موقع  که غرب مســـیحی و  -یونان و روم- تا غرب میانه 
که به اســـم توســـعه اصالـــت ثروت،  وضعیـــت زن بهتـــر شـــده بـــود، تـــا غرب مـــدرن 
که دوبـــاره همان  اصالـــت قـــدرت؛ مســـابقه ثروت و قـــدرت راه می افتـــد و می بینیم 
که البته از یونان و روم اســـناد  منطـــق جاهلیـــت عرب در دوره مدرن احیا می شـــود 

کنند. مطالعاتـــش هم هســـت، دوســـتان برونـــد و مطالعه 
چون آن ها منطقشـــان اصالِت ســـود اســـت. با معیار اصالت ســـود، ســـؤال می کنند 
کســـی ســـودش بیشـــتر اســـت؟ و بـــا معیار ســـود، می گوینـــد زن بـــه چه درد  که چه 

می خورد؟ 
قـــدرت و  تولیـــد  بـــه چـــه درد می خـــورد؟ می جنگـــد،  مـــرد  می گوینـــد: می دانیـــد 
خشـــونت می کنـــد، می توانیم برویـــم زمین های دیگـــران را بگیریم، ثروتمند شـــویم 

کـــرد دفـــاع  کنیم. کســـی به مـــا حمله  گـــر  و ا
زن به چه درد می خود؟ هیچ

زن نمی توانـــد بجنگـــد؛ قدرت بدنی اش بـــرای جنگ نیســـت. روحیاتش، روحیات 
جنگی نیســـت. بـــه درد جنگ و فتوحـــات نمی خـــورد. بعد، از آن طـــرف هم، آن ها 
می آینـــد زنـــان و دختـــران مـــا را اســـیر می گیرنـــد و می برند. پـــس زن، از نظـــر قدرت 

وجـــودش یک نقطه ضعف اســـت.
از نظـــر ثـــروت چـــه؟ از نظـــر ثروت هـــم، مـــرد تولیدکننـــده ثـــروت و زن مصرف کننده 

است.  آن 
چـــون آن هـــا فقط مـــادی نـــگاه می کردند. در جزیـــره العـــرب )حجاز( قبل از اســـام 
این گونـــه نگاه می کردنـــد. دقیقًا منطـــق مدرنیته و ســـرمایه داری جدید هم همین 

است.
تـــا قبـــل از اســـام اساســـًا فرزنـــِد دختـــر، فرزند حســـاب نمی شـــد. اصًا بـــه زن ارث 
نمی دادنـــد، هیـــچ جـــا؛ نه در ایـــراِن قبل از اســـام، نـــه در غـــرِب قبل از اســـام، نه 

عـــرِب قبل از اســـام. 
کـــه اصًا زن چه  بـــرای ایـــن امر هم اســـتدالل های مختلفی داشـــتند؛ یکی این بود 
نیـــازی بـــه پول و ثـــروت دارد؟ وقتی که پدرش تأمینش می کند و مســـئول او اســـت. 
بعد هم شـــوهرش مســـئول او اســـت، بعد برادر دارد، پســـر دارد، نداشـــته باشد هم 
کننـــد. اصًا زن چـــه نیازی  فامیـــل، بســـتگان و در نهایـــت حکومـــت بایـــد تأمینش 

دارد بـــه اســـتقال مالی؟ چه نیـــازی دارد به ارث؟
که مـــرد دارد  دوم اینکـــه اصـــًا زن در تولیـــد ثـــروت چـــه کاره اســـت؟ تمـــام ثـــروت را 

تولیـــد می کنـــد، چـــرا یـــک بخشـــی از ارث را بـــه زن بدهند؟
گر ارث به دختر برســـد، در واقع ایـــن ارث را به دامـــاد داده ای و ثروت  ســـوم اینکـــه ا
کافی اســـت چنـــد دختر هم  از خانـــواده شـــما بـــه خانـــواده داماد منتقل می شـــود. 
کل ثـــروت خانواده شـــما بـــه خانواده هـــای دیگر منتقل می شـــود،  داشـــته باشـــی، 

پس چـــرا باید داد؟
که همیشـــه تا قبل از اســـام می کردنـــد. در ایران  خوب این اســـتدالل هایی اســـت 

قبل از اســـام هـــم همین طور بود. 
کـــه زن هم اســـتقال مالـــی و هـــم ارث دارد.  کرد  اســـام بـــرای نخســـتین بـــار اعام 
ارثـــش هـــم مـــال خودش اســـت؛ و فرزنـــد دختر نیـــز، فرزند تـــو، به حســـاب می آید.
کشـــیدم بگویم؛ در تمدن ایراِن قبل از اســـام،  که بحث ارث را پیش  بگذارید حاال 
در دوره ساســـانی پادشـــاهان زنان زیادی داشـــتند. یزدگرد آخرین شاهنشـــاه قبل 
از اســـاِم ایـــران، بیـــش از هزار زن داشـــته و فقـــط در یک حرم ســـرایش ۳۰۰ زن بود. 

من اصـــًا نمی دانـــم فرصت می کـــرده با این ها حـــرف بزن؟!
و  کنیـــز  از  غیـــر  زن،  پنجاه تـــا  بیســـت تا،  ده تـــا،  هرکـــدام  هـــم  دیگـــر  انســـان های 
معشوقه هایشـــان داشـــتند. اصًا در ایران دو نوع زن داشـــتن رســـم بـــود؛ یکی زنی 
کـــه معشـــوقه بودنـــد؛ آن زن اول محترم  کـــه می شـــد مـــادر خانـــواده، یکـــی زنانـــی 
بـــود، ولـــی مـــرد دیگر بـــا او خیلـــی رابطـــه ی جنســـی و عاطفی نداشـــت. ولـــی ده تا 
، بیســـت تا، ســـی تا معشـــوقه داشـــت و بـــا این هـــا رابطـــه داشـــت. بعضـــی از این ها 
که زیباتر بودنـــد- با همدیگر خـــوش می گذراندند و آن ها  ســـوگلی بودنـــد -آن هایی 
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از امکانـــات بیشـــتری برخـــوردار بودند.
ایـــن ایـــران قبل از اســـام بود. عرب قبل از اســـام هـــم همین طور و حتـــی فجیع تر 

بود. این  از 
کـــه بالغ می شـــد پدر یکـــی از زنان خود را به پســـر  بعـــد در ایران قبل از اســـام پســـر 

که نامادری پســـر بود، حاال می شـــد همســـرش! مـــی داد؛ یعنـــی زنی 
اسام به زن شخصیت حقوقی بخشید

زن در ایران قبل از اســـام هیچ شـــخصیت حقوقی نداشـــت، در عرب هم نداشت، 
که  در عجـــم هـــم نداشـــت. ببینیـــد! پیامبـــر )ص(  چطـــور تربیـــت می کنند زنـــان را 
کـــه  کننـــد، حتـــی در مـــورد آیـــه ای  بیاینـــد راجـــع بـــه بحـــث حقـــوق زنـــان ســـؤال 
کرده اســـت؟ آیـــا ایـــن عدالت  کـــه؛ چـــرا خداونـــد چنیـــن آیـــه ای نـــازل  نازل شـــده! 

؟ ست ا
کس مجاهد  گفتید هـــر  کرده اند. یکـــی در رابطه با جهـــاد و جنگیدن؛  دو تـــا ســـؤال 
اســـت مـــی رود بـــه مقامـــات عالیـــه بهشـــت، بعـــد می گوییـــد بـــر زن جهـــاد واجـــب 
نیســـت، زنـــان مجبـــور نیســـتند بجنگنـــد، این پـــاداش جهـــاد چه می شـــود؟ ما به 
کنیـــم. پـــاداش جهاد چه می شـــود؟  جـــرم این کـــه زن هســـتیم نمی توانیـــم جهـــاد 

یکـــی هـــم می پرســـند: چـــرا ارث زن نصف مرد اســـت؟ 
پیامبر )ص(  این سؤاالت را تشویق می کنند.

یکی از این سؤاالت از جناب ام سلمه نقل شده، یکی هم از یک خانم دیگری.
گفت: من نماینده بعضـــی از خانم ها  یکـــی از خانم های مســـلمین آمد به مســـجد، 

هســـتم، چرا ما نبایـــد به جبهه برویم و فقط مردها باید بروند و شـــهید بشـــوند؟
کنید و از  کردند و فرمودنـــد: به این خانم نـــگاه  پیامبـــر )ص(  ایـــن خانم را تشـــویق 

کـــه چقدر دقیق اســـتدالل می کنـــد و چقدر دقیق ســـخن می گوید. او یـــاد بگیرید 
که مردهـــا خانم ها را داخـــل آدم به حســـاب بیاورند، بعد  اصـــًا در عـــرب رســـم نبود 
کنیـــد و از او درس  در آن زمـــان پیامبـــر )ص( می آیـــد و می گویـــد بـــه این خانم نـــگاه 
که  بگیریـــد. پیامبـــر )ص(  در جلـــوی جمـــع دســـت فاطمـــه را بوســـید، جامعـــه ای 

دخترانشـــان را زنده به گـــور می کردنـــد!

کارگر.��  پیامبر )ص(  دست دو نفر را بوسیده یک زن و یک 
که بـــرای تبّرک  همـــه اصحاب داشـــتند نـــگاه می کردند، آن هـــا دنبال این هســـتند 
که  دســـت به دامـــان پیامبر )ص(  بزننـــد، پیامبر )ص( رفتند ســـراغ یـــک پیرمردی 
کارکـــرده، پر از  گرفتنـــد و دیدند این دســـت از بـــس  بیـــل دســـتش بـــود، دســـتش را 
زخـــم اســـت، آوردند باال تمام اصحاب و مســـلمین ببینند، ســـپس پائیـــن آوردند و 

که آتـــش جهنـــم را نخواهد دید. گفتند: این دســـتی اســـت  بوســـیدند و 
که محترم  کارگر )زحمتکشـــان(، یکی احتـــرام به زن، دو موجـــودی  یکـــی احترام به 
نبودنـــد؛ نـــه در ایران قبل از اســـام، نه در عرب قبل از اســـام، نه شـــرق و نه غرب.
کـــه مرد باید  ج خانه را هم  آن هـــا می گوینـــد؛ مـــرد باید مهریـــه را بدهـــد، نفقه و خـــر

بدهـــد، ســـربازی و جنـــگ را مرد بایـــد بدهد و چـــه و چه و چه.
که  گذاشـــته ای روی دوش مرد، بعـــد می گویی  که این همـــه بـــار  خـــوب حاال شـــما 
ولیکـــن از نظـــر ارث، ارثتـــان مســـاوی، از نظـــر چه و چـــه و چه مســـاوی. خوب مرد 

فرارازساواک
که در بیمارســـتان هســـتم، مرا  که شـــهید محمد منتظـــری  فهمید  زمانـــی 
ک فـــراری داد. با شناســـنامه و پاســـپورت جعلی بـــه همراه  از دســـت ســـاوا
ک بـــه پلیـــس  ج شـــده و بـــه انگلیـــس رفتیـــم. ســـاوا کشـــور خار ایشـــان از 
کســـتانی  کنـــد. در یـــک هتـــل پا کـــه مـــا را تعقیـــب  انگلیـــس ســـپرده بـــود 

کار شـــدم. به عنـــوان نظافتچـــی مشـــغول 
کادمیک رســـمی هم نـــدارد، زود  که تحصیـــات آ کنیـــد! یک خانـــم  دقـــت 
کـــرده اســـت، 7-8 تـــا بچه هـــم دارد؛ ایـــن خانم مظهـــر قدرت  هـــم ازدواج 

! ست ا
کلفتی می کردم، مســـتراح تمیز می کـــردم و در انبار خرابه های  می گوید: من 
غ و چندتکه نـــان بود و  هتـــل زندگـــی می کـــردم. ســـهمیه من یـــک تخم مـــر

معمـــواًل آنجا هـــم روزه بـــودم و هفته ای یک پوند حقـــوق می گرفتم. 
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کـــه نه تنهـــا ضعیفه  در اینجـــا می خواهـــم یـــک نمونـــه زن مســـلمان را مثـــال بزنـــم 
کـــه غربی ها معتقدنـــد مختِص مردان اســـت و  نیســـت، بلکـــه در همـــه حوزه هایی 
گفتن. در صحنه سیاســـت، در صحنه  زنـــان نقشـــی در آن ندارند، حـــرف دارد برای 

جنـــگ و جهاد و...
که در زمان شـــاه،  در زمینـــه جنـــگ و جهاد، خانم دبـــاغ چریک بود. مردان و زنانی 
از جاهـــای دیگـــر به فلســـطین و لبنـــان می آمدند، ایشـــان آن ها را آمـــوزش چریکی 

می داد.
کنـــار پیامبر  کـــه در جبهه و در  مـــا در صـــدر اســـام زنان مجاهـــد و چریکی داشـــتیم 

گفته اند. )ص( جنگیده انـــد و پیامبـــر )ص(  بـــه ایشـــان تبریـــک 
کل پاســـدارها زیر  بعـــد از انقـــاب هـــم خانـــم دبـــاغ فرمانـــده ســـپاه همـــدان بـــود و 
نظـــر ایشـــان بودنـــد. در زمینـــه سیاســـت، از قبـــل از انقـــاب فعالیت های سیاســـی 
داشـــت، بعد از انقاب هم ســـال ها نماینده مردم در مجلس شـــورای اســـامی بود. 

بعدازاینکـــه از مجلـــس در آمد هـــم، مسافرکشـــی می کرد. 
ح  بـــه نظـــر مـــن این خانـــم را بـــه عنوان یـــک الگو بـــرای تمام جهـــان می تـــوان مطر
که  کرد. متأســـفانه شـــما ایشـــان را نمی شناســـید، جامعه ایشان را نشـــناخت، چرا 

در حاشـــیه بود.

کینهتاریخی
کتاب فـــروش و مـــادرش معلـــم قـــرآن بـــود. یـــک خانـــواده   پـــدر ایشـــان 

کامـــًا مذهبـــِی ســـنتِی عـــادی. مســـتضعف و 
کـــه انگلیس ها، متفقیـــن و روس ها ایران را اشـــغال  می گویـــد: بچه بودیم 
کـــه رد می شـــدند می آمدند بـــه بچه های  کـــرده بودنـــد، ماشین هایشـــان 
کوچک شـــکات و بیســـکوئیت می دادند -کـــه بچه ها بگوینـــد بابا این ها 
کردند  کرده اند، خوب  کشور ما را اشـــغال  عجب آدم های خوبی هســـتند؛ 
گرنه ما اآلن شـــکات نخورده بودیـــم- در آن زمان من  کرده انـــد؛ ا اشـــغال 
می رفتـــم از این ها شـــکات به انـــدازه بچه ها می گرفتـــم و می آمدم عادالنه 

بین آن ها تقســـیم می کردم.

می گویـــد چـــرا در همه چیز مســـاوی ولی تمـــام بارها روی دوش مـــرد؟! خوب خانم 
کند. کار  هم بـــرود برای خـــودش 

اآلن در دنیـــا، در غـــرب و... دارد همین رســـم می شـــود. مـــرد و زن ازدواج می کنند؛ 
که تو بنشـــینی در  ج تو نیســـتم. مـــن نوکر تو نیســـتم  مـــرد می گوید من مســـئول خر
کنـــی و ظرف ها را بگـــذاری در ماشـــین ظرف شـــویی و من  خانـــه و تلویزیـــون نـــگاه 
کنیم و  کارهـــا را انجـــام بدهم و همه ســـختی ها بـــر دوش من باشـــد. باهـــم ازدواج 

ج زندگی باشـــیم. هرکـــدام نصف، نصف مســـئول تأمیـــن مخار
گـــر بـــه مـــرد بگوییـــم تـــو ولـــّی خانـــواده نیســـتی؛ یعنی تـــو مدیـــر اقتصـــاد خانواده  ا
کـــردن و خطر و چـــه و چه  کار  ج خانـــه و  نیســـتی، ارثتـــان هم مســـاوی اســـت، خـــر
کـــه مـــرد نمی پذیرد،  کمتر. خوب طبیعی اســـت  بیشـــتر بـــه عهده تـــو، عمرت هـــم 

با دســـتور نمی شـــود.
کارها هـــم بر عهده شـــما،  مـــردان! مـــا دســـتور دادیـــم ارث مســـاوی باشـــد، همـــه 

خـــوب مردهـــا هـــم می گویند: چشـــم، شـــما خـــودت بـــرو انجـــام بده. 
کـــه اآلن در دنیـــا می بینیـــم، مردها تن  نتیجـــه اش چه می شـــود؟ همین می شـــود 
بـــه ازدواج نمی دهنـــد، چـــون مســـئولیت و تعهد اســـت. ازدواج هم بکننـــد زود به 

انجامد. مـــی  طاق 

 الگویی برای تمام جهانیان��
ســـرکار خانـــم دباغ بـــه رحمت خـــدا رفتند، ایـــن زن یک الگـــوی نمونه  بـــرای همه 

زنان و مـــردان بود.
این کـــه دنیـــا می گویـــد زن؛ ضعیفـــه، بی عرضـــه و... ایـــن تفکـــرات را مـــا در اســـام 
نداریـــم. خـــب بله زن نســـبت بـــه مرد لطافت و ظرافتش بیشـــتر اســـت امـــا ضعیفه 
نیســـت، ضعیفـــه ذلیلـــه نیســـت. مـــا اصـــًا تعبیـــر ضعیفـــه را در هیچ جای قـــرآن و 
روایـــات نداریـــم. در قـــرآن هیچ گاه خطاب به زن، خطاب به ضعیفه نشـــده اســـت.
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کامل  که به ظهور اطمینان  کســـانی اســـت  از دنیا رفت و به نظر بنده ایشـــان ازجمله 
داشـــت و لـــذا در زمـــان ظهـــور برمی گـــردد و ان شـــاءاهلل خدماتـــش را در رکاب حضرت 

حجت ادامـــه خواهد داد.
گفـــت؛ بـــا وجـــود این کـــه دختـــر ایشـــان همبند  در مـــورد فرزنـــدان ایشـــان هـــم بایـــد 
کنند اما  که فرزنـــد را در جلـــوی مادر شـــکنجه  خودشـــان بـــود و خیلی ســـخت اســـت 
تمـــام دامادهای ایشـــان نیـــز از بین نیروهای دردکش و ســـختی کش انقـــاب برگزیده 
که همه فکر  شـــده بودند و یـــک خانواده پرزحمـــت، راحت و شـــاد بودند. آن چیـــزی 
کجا می رفت این نشاطش  که هر  می کنند با هم ســـازگار نیســـت؛ ایشـــان انســـانی بود 

را هـــم بـــا خود می برد و احســـاس وظیفه را همیشـــه داشـــت. 

گفت و گو با آقای علی آقا محمدی، از مبارزان انقالبی

زینبانقالباسالمی
که به ایشـــان داده می شـــد برایـــش مهم نبـــود؛ باالخـــره نماینده مجلس بـــودن یک اهمیتی داشـــت،  کـــه هیـــچ گاه عناوینی   خانـــم دبـــاغ شـــخصیتی بود 
گورباچف یـــک واقعه تاریخی  گرد درس آقـــای موســـوی همدانـــی بودن یک عنوانی بود، فرســـتادن ایشـــان همـــراه آیت اهلل جوادی آملـــی برای دیدار بـــا  شـــا
که بیت امام نســـبت به ایشـــان ابـــراز می کردند، یک ســـرمایه بزرگـــی بود. ولی مـــا ندیدیم ایشـــان هیچ کدام از  مهـــم از طـــرف حضـــرت امام بـــود، عالقه ای 

کند. ایـــن امتیـــازات را در جایـــی هزینـــه بکند یا بـــا اهمیت جلوه دهـــد و به خـــود منصوب 

اولیندیدار،زندانساواک
کار مبـــارزه بودند بـــا ارتباطاتی بـــه هم وصل  کـــه در  گروه هایـــی  قبـــل از انقـــاب 
کردیم. در آن زمان  بودند. ما در ســـال 47 مبارزات خودمان را در همدان شـــروع 
کرمی و حاج  کانـــون بحـــث و انتقاد جوانان مکتب ولیعصر را داشـــتیم و با آقـــای ا
صادق صالح مدرســـه ای و مجموعه ای از نیروهـــای انقابی همکاری می کردیم. 
کشـــور بودنـــد مرتبـــط  کـــه در  گروه هـــای مختلفـــی  طبیعتـــًا از طریـــق آن هـــا بـــا 
کـــه در جاهـــای  بـــرای همدانی هایـــی  ارتبـــاط به خصـــوص  ایـــن  می شـــدیم و 
کانال هـــای ارتباطی مـــا یکی از  کشـــور فعال بودنـــد، خوب بیشـــتر بود.  مختلـــف 
کبریان، البته  طریـــق مرحوم حاج آقای ســـماوات بود و دیگـــری از طریق آقـــای ا
بعدها نســـبت فامیلی بین ما ایجاد شـــد و همین امر ســـبب تعمیـــق یافتن این 

گشـــت.  ارتباط 
کار  کبریان در دانشـــگاه تهران بودند و با شهید محمد منتظری  حجت االســـام ا
گروه همکاری داشـــت و به این شـــکل ارتباط  می کردنـــد، خانـــم دباغ هـــم با این 

گرفت. کبریان نیز با خانم دباغ شـــکل  مـــا از طریق آقـــای ا
همســـر خانم دباغ -حاج حســـن دباغ- هم از افراد سرشـــناس و صاحب نام بازار 
کسانی  کار حســـابداری و حسابرســـی را انجام می داد. ایشـــان هم جزو  بود و هم 
کـــه خودشـــان وجوهـــی را داشـــتند و جـــزو شـــخصیت های شناخته شـــده  بـــود 

بودنـــد، لـــذا یک محور شـــناخت بنده نیـــز از طریق خود ایشـــان بود.
که می آمدند استقرارشان در منزل آقای صالح مدرسه ای بود.  همدان 

که بنـــده در زندان  امـــا اولیـــن دیدار مـــا در حقیقـــت در زنـــدان بـــود. در دوره ای 
که در آنجا  بودم، خانم دباغ و دخترشـــان هم دســـتگیر شـــدند و به زندان آمدند 
شـــکنجه های ایشـــان و شکنجه های دخترشان در نزد ایشـــان، در بین زندانیان 

کرد. زبانـــزد شـــد و خانم دبـــاغ را به یک اســـطوره تبدیل 

خانـــم دباغ یـــک زندگی خیلـــی نمونـــه ای را طی نمود. شـــاید الگوی ایشـــان حضرت 
کرد. همیشـــه با امامـــش بود، دردها  زینـــب )س( بود و خیلی خوب از ایشـــان تبعیت 
کی نبود؛ همیشـــه ذکر بر لب ایشـــان ما  کرد و نســـبت به آن ها شـــا و رنج هـــا را تحمـــل 
کمترین مشـــکل از راه جدا بشـــوند ولی ایشان   جمیا بود. شـــاید افراد دیگر با 

ّ
رأیت اال

کار را نکرد. این 
که  کارهایـــش را پیش برد و هیچ کـــدام از روابـــط مختلفی  کـــرد و  خیلـــی راحـــت زندگی 
گرایش  که ایشـــان از والیت مداریش دســـت بردارد؛ یعنی هیـــچ  داشـــت ســـبب نشـــد 

سیاســـی و عائـــق فکری ایشـــان را از این فکر باز نداشـــت. 
که با حضرت امام داشـــت و از امام تقلید می کـــرد و تبعیت از امام را  همـــان ارتباطـــی را 
واجب می دانســـت، از مقـــام معظم رهبری هم همین تبعیت را داشـــت و در حقیقت 
که بخواهد آن را مشـــروط  در والیتمداری یکســـان عمـــل می کرد. نه به ماننـــد برخی؛ 
کند و چنین تصوری نداشـــت و والیت را والیت مطلقه فقیه می دانســـت. و  بـــه زمـــان 
که این مســـئولیت را به عهده داشـــت همان را صاحب والیت می دانســـت  هر فقیهی 
نـــه این کـــه عایـــق شـــخصی خـــود را در ایـــن امر دخالـــت دهـــد و مطابق امیـــال خود 

کند. فـــردی را به عنوان ولـــّی انتخاب 
کـــه دوران نمایندگـــی ایشـــان بـــه ســـر رســـید، بـــرای تأمیـــن مقـــداری از  در زمانـــی 
کســـی  کرده بود به مسافرکشـــی پرداخت و  کـــه در دوره نمایندگـــی تقبل  هزینه هایـــی 
هم خبر نداشـــت تا این که آشـــنایی ســـوار ماشـــین ایشان می شـــود و ماجرا را به اطاع 

دفتـــر رهبری می رســـاند. 
کار را  که چرا شـــما ایـــن  گایه می کنند  رهبـــر خانـــم دبـــاغ را فرامی خواننـــد و از ایشـــان 
که ایـــن هزینه را برای آن ها جـــور می کردم و  که من بایســـتی  گفت  کردیـــد، خانم دباغ 

کنم. دیـــدم از این راه می توانـــم تأمین 
کـــه طلبـــکاری نداشـــت و نظـــام را از آِن رهبر یا مســـئولین  ایـــن معنایـــش ایـــن اســـت 
کـــه االن بگویـــد چـــرا این ها به مـــا بی توجه هســـتند. بلکه خـــودش به  نمی دانســـت 
کـــه رهبری به  که آمـــد و راهـــی را  کرد. بعـــد هم  وظیفـــه خـــودش در حـــد تـــوان عمـــل 

کرد.  ایشـــان نشـــان دادند، تبعیـــت 
که مســـئله دین را امری الهـــی و خود را  خـــوب این خصیصـــه در خیلی ها وجود ندارد 
که  کنند و هر ســـختی و مشـــقتی  فدایـــی دیـــن الهـــی بدانند و دائـــم در این راه، جهاد 
کـــه راه به نتیجه می رســـد و  کننـــد و مطمئن باشـــند  پیـــش می آیـــد به خوبـــی تحمل 

شـــکی در پیروزی راه نداشـــته باشند. 
که اختناق  که امـــام از یک موقعیتی  خوشـــبختانه خودشـــان نیز در عمل دیده بودند 
کـــم بـــود و ســـال های ســـال را در تبعیـــد به ســـر می بردند بـــه جایگاهی  در جامعـــه حا
که حتی صـــدام هم  کـــه توانســـتند انقـــاب را به پیـــروزی برســـانند. امامـــی  رســـیدند 
که  کار ایشـــان را ســـامان داد  کـــه در نجف بماننـــد؛ خداونـــد به گونـــه ای  راضـــی نشـــد 

آمدنـــد و حکومـــت طاغـــوت را برچیدند و خود تشـــکیل حکومـــت دادند. 
گورباچف نامـــه ای را می دهـــد و پیش بینـــی می کند  که امـــام بـــه  بعـــد از آن هـــم دیـــد 
کســـی پیش بینی  کـــه قبل از امام،  کـــه شـــوروی از هم می پاشـــد و این در حالی اســـت 

چنیـــن اتفاقی را نکـــرده بود.
که ایـــن انقاب به نتیجه قطعی اش می رســـد و با این یقین  خانـــم دباغ یقین داشـــت 
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گروه مـــورد تائید بودند-  که ایـــن  گروه های مجاهدین خلـــق بودند -البتـــه در زمانی  که جـــزو  کار چریکـــی می کردند و نیز عـــده ای  کـــه در همـــدان  گروه هایـــی از بچه هـــای مذهبـــی 
که در همـــدان فعال بودند، همگـــی به طرقی با خانـــم دباغ در ارتبـــاط بودند. گروه هـــای دیگری از آقایـــان نیز  آن هـــا نیـــز بـــا خانـــم دباغ در ارتبـــاط بودند. آقای ســـجادی و 

اولینفرمانده
که بعـــد از انقاب مطرح بود، مســـئله تشـــکیل ســـپاه در  مهم تریـــن مســـئله ای 
همـــدان بود. در آن زمان از طرف شـــهید محـــراب )آیت اهلل مدنـــی( من فرمانده 
کمیته هـــای انقاب اســـامی اســـتان همـــدان بـــودم. در آن زمان، حـــاج محمد 
کوشـــش،که  آقـــای ســـماوات، شـــهید نیکومنظر، آقـــای اولیایی و حســـین آقای 
کارگری بـــود و در  بـــاز از مبارزیـــن قبـــل از انقـــاب بودند -ایشـــان جزو نیروهـــای 
کـــه شـــدیدترین شـــکنجه ها روی  کار می کـــرد و از نیروهایـــی بـــود  ج  کارخانـــه ار
کـــه در حقیقت  ایشـــان اعمال شـــد و آثـــار آن تا بـــه امروز هم باقی اســـت- آمدند 
مؤســـس ســـپاه همدان باشند. محل پیشـــاهنگی در اختیارشـــان قرار داده شد 
کارها را ســـامان دهند و این اولین همـــکاری اجرایی  تـــا در آنجا اســـتقرار یابنـــد و 

که انجام شـــد.  ما بـــود 

که بـــه خاطر آلودگی هـــوا، نباید در تهران  گفتند  که به دلیل بیماری پزشـــکان  زمانـــی 
بمانند، ایشـــان به روســـتایی در حوالی هشـــتگرد رفتند. در آنجا نیز شـــورای روســـتا را 
که  کرد  ســـامان داد و بـــه حل وفصـــل مســـائل آنجا پرداخـــت و اهالـــی آنجا را تحریـــک 

کننـــد و واقعًا یـــک زندگی دوباره به آنجا بخشـــید.  کار  بایـــد 
کســـی بداند یک  االن هم مردم آن روســـتا، شـــاید بهترین شـــاهد باشـــند برای این که 
که دیگـــر، تمام پزشـــکان می گویند درد العاج دارد وقتی وارد روســـتا می شـــود  آدمـــی 
چقـــدر زندگی با خـــود به همراه مـــی آورد و هیچ گاه بوی مرگ از او شـــنیده نمی شـــود، 
که خانم دباغ جدا شـــده و حتی همه  کســـی حس نکـــرد  شـــاید وقتی هم از دنیا رفت 

که خانم دباغ ِاشـــرافش بیشـــتر شـــده است. کردند  حس 

به نظر شـــما الگوی شـــخصیت یـــک زن انقالبـــی چگونه اســـت؟ چگونه ��
تـــوازن بین حضور اجتماعی و مســـئولیت های دیگر بانـــوان باید رعایت 

شود؟
کـــه یـــک زن انقابی بتوانـــد در فعالیت هـــای اجتماعـــی تکالیفش را  مهـــم این اســـت 

به خوبـــی انجـــام دهـــد و بتواند حضور داشـــته و مؤثر باشـــد. 
که بین وظیفـــه مادری و شـــغل بیرونی تعارض هســـت، حتمـــًا یک زن  البتـــه جایـــی 
که نمی تواند  که تکالیفـــی دارد  انقابـــی وظیفه مـــادری اش را انجام خواهـــد داد؛ چرا 

بگذارد. زمین 
کار اجتماعی و  که همیشـــه ایـــن تعـــارض بیـــن  ولـــی مـــا چنیـــن چیـــزی را نمی بینیم 
وظایـــف در منـــزل وجـــود داشـــته باشـــد. و با دیـــدن فرزنـــدان شـــخصیت های بزرگ 

انقابـــی به ایـــن مطلب پـــی خواهیـــم برد.
که زنان، فقـــط به خانـــه داری پرداخته  مـــا در الگوهـــای اســـامی مان هم نمی بینیـــم 
کنند؛ نـــه در حضرت زهـــرا )س(، نه حضرت زینب  باشـــند و از مســـائل اجتماع غفلت 

)س(، نـــه حضـــرت معصومـــه )س( و... در هیچ جا چنین چیـــزی را نمی بینیم. 
که  کرد  ازجملـــه در بیـــن معصومین می توان به شـــخصیت حضـــرت زهرا )س( اشـــاره 
کـــرده، ضربـــه خـــورده و فرزند ازدســـت داده  در دفـــاع از همســـر و امـــام خـــود صحبت 
که  اســـت. یک زن باید دارای چنین ویژگی هایی باشـــد بنابراین چند فکـــر انحرافی را 
ممکن اســـت در جامعه اســـامی هم پیدا بشـــود و یک عده بخواهنـــد مطرح بکنند، 

مـــا به عنوان الگـــوی انقابی تلقـــی نمی کنیم.

همسرداری �� و  منزل  وظایف  به  رسیدگی  مانع  ایشان  اجتماعی  حضور 
نمی شد؟

که داشـــت  ایشـــان بـــا وجـــود زن بـــودن خـــود را مکلـــف می دانســـت و هـــر وظیفه ای 
که بااینکـــه ایشـــان وظایف و  کامـــل انجـــام مـــی داد. نکته جالـــب اینجاســـت  به طـــور 
کارهـــای مردانـــه انجـــام مـــی داد ولی در زندگـــی خانوادگی اش همیشـــه یـــک زن بود و 

همســـرش همچنـــان عاشـــق او بود.

کشـــور خارج شـــد و به ســـوریه و لبنان و... رفت، حاج حســـن  که خانم دباغ از  زمانی 
کمک امام  کنکاش و نیز به  کلی  آقای دباغ به ایشـــان دسترســـی نداشـــت تا این که با 
کند و به ماقات ایشـــان برود و بعد از  موســـی صدر توانســـت مکان همســـرش را پیدا 

کردن به ایران برگشـــت. دیـــدار تازه 
چـــه در آن زمـــان چـــه بعد از آن و چـــه االن که دیگر خانم دباغ در قید حیات نیســـتند 
که از ایشان پرسیدم:  حاج حســـن آقا همیشـــه از ایشـــان رضایت داشـــتند و لذا زمانی 
گفتند: شـــما بگو من ایـــن دهه های  چـــرا راجـــع به همســـرتان مصاحبـــه نمی کنیـــد؟ 
که همـــه زندگی  کســـی  زندگـــی را چطـــور می توانـــم بـــا مصاحبه حرف بزنـــم؟ آن هم از 

من و همه عشـــق مـــن بود.
خـــوب ببینیـــد! یـــک آدمی را این گونه عاشـــق خـــود بکند. تعـــداد فرزندانـــش هم کم 
کامل  کار داشـــت، فرزند نداشـــت. تربیـــت فرزندانـــش هم  که بگوییم چـــون  نیســـت 
کشـــیده نشـــده و از مســـیر خارج نشـــده  اســـت و هیچ کـــدام از فرزندانـــش بـــه انحراف 
اســـت؛ راه همـــان راه اســـت و همه فرزندانش هـــم مثل بقیه، همچنان عاشـــق خانم 
که چـــون به ایشـــان نزدیک هســـتند پس مســـائلی را  دبـــاغ هســـتند و این طـــور نبود 
کم بکنـــد؛ نه. چـــون آن ها نزدیک تر بودند بیشـــتر عاشـــقند؛  کـــه آن عشـــق را  بداننـــد 
کار  بـــرای این کـــه صداقتـــش را می دیدنـــد، تاشـــش را می دیدنـــد و جدیتـــش را در 

می دادند. تشـــخیص 
گفت بی نظیری بود و  کم نظیر و شـــاید بتوان  من فکر می کنم ایشـــان یک شـــخصیت 
که وابســـته تشـــکیات می شویم  شـــاید الگوی ما هم باید همین الگو باشـــد تا؛ مایی 
کار تشـــکیاتی بد نیســـت ولی الزامـــًا نباید  و تشـــکیات مـــا را می گیـــرد، -انجام دادن 
کار  کـــه انســـان راه خود را بـــرود، چون ما بـــه  غیـــر از این که  تشـــکیات مانـــع آن بشـــود 
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جمعی می کنیم همیشـــه پاســـخگوی فردی هم باید باشـــیم. ما در قبال اعمال خود 
گفته انـــد، اشـــتباه بکنیـــم و یا جهت  مســـئولیم و نمی توانیـــم چـــون جمـــع، امـــری را 
کاری را انجام بدهیـــم. نه، ما باید وظایفمـــان را انجام بدهیم.  جلـــب رضایـــِت جمع، 
گر جمع نتوانســـت  گر توانســـتیم بـــر جمع تأثیر بگذاریم خیلی خوب اســـت اما ا حال ا
کنیم- ضمنًا ایشـــان  همـــراه مـــا باشـــد می توانیـــم زاویه بگیریم و مســـیر خـــود را طـــی 
که عضو جایی هســـت یا  هیـــچ گاه هـــم متعرض جمع ها نشـــد و تظاهر بـــه این نکـــرد 
نیســـت، ولو این کـــه دارای جایگاه بـــود و در برخی جاها در مقـــام نایب رئیس هم بود. 
کـــه داشـــته  کـــه بخواهـــد از موقعیـــت و ســـمت هایی  هیـــچ وقـــت از ایشـــان ندیدیـــم 
اســـتفاده بکنـــد و خود را با عناوین شـــغلی اش معرفی و وابســـته به ســـازمانی بنماید؛ 
کـــه خوِد همیـــن، مرضیه دبـــاغ حدیدچـــی، یک برنـــد معتبرتری بود نســـبت به  چـــرا 
کار بود  که در آن مشغول به  که ایشـــان داشـــت یا عناوین مکان هایی  عناوین شـــغلی  
که خانم دباغ همکاری با ایشـــان را پذیرفته اســـت. و درواقـــع آن هـــا وامدار این بودند 

به نظر شما بانوان امروز جامعه ما چگونه میتوانند به شخصیت خانم دباغ ��
کنند و او را الگوی خود قرار دهند؟ نگاه 

که زنان ما باید یک مقدار نســـبت به سرنوشـــت و زندگی خانم دباغ   مـــن فکـــر می کنم 
کننـــد و جمع این اضـــداد را بـــا یکدیگر، یـــاد بگیرند؛ یعنی  بـــا جزئیات بیشـــتری نگاه 
کـــه به عنوان یـــک زن از ازدواج فـــرار نکنند، از بچه دار شـــدن فرار نکننـــد، از مبارزه فرار 
نکننـــد، از مـــادری در حین مبـــارزه فرار نکننـــد، از شـــکنجه و درد و مصیبت و مریضی 
کـــه راه را باید  گایـــه و شـــکایت نکنند و بـــرای خود هم دنبال چیزی نباشـــند و بدانند 
کـــه در این دنیا به دســـت می آوریـــم را هم خدا به مـــا می دهد.  کـــرد و آن چیزی  طـــی 
کـــه داده های خوِد  کنیم. چرا  که هـــر چه داریم در راه خـــدا اهدا  وظیفـــه ما این اســـت 
که بهترین طرِف معامله خداوند اســـت و با ما به نیکی  خدا اســـت و مطمئن باشـــیم 

کمیســـیون های  ایشـــان در مجلـــس نیـــز یک عنصر بســـیار فعـــال بودنـــد. اما در 
کار را توسط دیگری  که می توانســـتند  زیربطشـــان خودنمایی نداشـــتند و جایی 
انجـــام دهند، توســـط دیگری انجام می دادنـــد و به نام خود تمـــام نمی کردند. و 
که هیچ وقت تاشـــش این  در واقـــع یکی از ویژگی هـــای مهم خانم دباغ این بود 
کامل بـــود و چون همه  کند. ولی آثارش  که چیـــزی را به نام خودش ثبـــت  نبـــود 
گر پیشـــنهادی هم داشـــت ســـعی می کرد از  هـــم احترامـــش را داشـــتند معمواًل ا

گر شـــرایطش نبود خودش اقـــدام می کرد. کند و ا طریـــق دیگری منتقـــل 

این کـــه امـــروز عناویـــن اصـــاح طلـــب و اصولگـــرا بـــاب شـــده و قبًا هـــم عناوین 
کامًا یک  راســـت و چپ مطـــرح بود، جنس خانـــم دباغ این گونـــه نبود، ایشـــان 

جنـــس والیی داشـــت، یـــک جنس تکلیـــف محور.

حـــاج حســـن دباغ، همســـر خانـــم دباغ هـــم نزد شـــخصیت های اخاقـــی بزرگی 
گذراندنـــد ازجمله حاج آقـــای دوالبی،  در تهـــران و قـــم و همـــدان درس اخـــاق 
آیت اهلل موســـوی همدانی، آیت اهلل موســـوی همدانی مترجم المیزان، آقا ســـید 

محمـــد، آیـــت اهلل عراقچی، آیـــت اهلل ثابتی و...

کرد.  معامله خواهد 
که خانم ها تحـــت تأثیر مردان  ایـــن از نظر مـــن برای خانم ها خیلی الزم اســـت و نباید 
کما این کـــه امروزه هر  از فعالیـــت بیفتنـــد و یا در اثر فعالیت دچار مرد ســـتیزی شـــوند، 

دو مـــورد را در جامعه می بینیم. 
که همســـرش عاشـــق او باشـــد و درعین حال  کند  این کـــه فـــرد چگونه بتواند مدیریت 
ک تر  گاه خطرنا گاهـــی هم از همســـرش ســـریع تر برود و دســـت به اقدامـــات بزرگ تـــر و 
کند ولی زندان هـــم نیفتد و فراری هم  از او بزنـــد، فرزندانـــش را خـــوب اداره و مدیریت 
کردن نســـبتًا ســـخت نیست. شـــاید رساندن خود  نشـــود، یعنی این ها را با هم جمع 
کاری دشـــوار باشـــد ولی به نظـــرم رســـاندن خود  بـــه شـــخصیتی چو حضـــرت زینـــب 
کـــه زنان ما به ریـــز زندگی  بـــه مرتبـــه خانم دباغ، شـــدنی و ممکن اســـت و بهتر اســـت 
کلیات زندگی ایشـــان، جزئیات  ایشـــان بپردازنـــد و محققان هم به جـــای پرداختن به 

را مورد بررســـی و پژوهش قـــرار دهند. 

که اصاًل سابقه نداشته و �� گاهی می شود اولین فرمانده زن سپاه، چیزی 
کسی.  گاه راننده تا

خانـــم دبـــاغ فانـــی فی اهلل اســـت، یعنـــی خانم دباغـــی دیده نمی شـــود، نـــزد خودش 
که وظیفه اش اســـت در مقابل  کســـی نیســـت ولی چون یک مأموریت الهی دارد آنجا 
ک قد علـــم می کند، در مقابـــل رژیم قد علم  دشـــمن قـــد علم می کند، در مقابل ســـاوا
کـــه باید بـــرود به بیمارســـتان و  کاری می کند، یکجـــا هم  می کنـــد، بـــرای ولّیـــش فـــدا
کمک برای  کســـی ناله ای می کنـــد و نه به دنبـــال  درد بکشـــد، مصیبت بکشـــد. نه به 
کســـی  زندگـــی اش اســـت، نه دنبال خرج بیمارســـتانش و هیچ کـــدام از این ها را هم از 

طلـــب نمی کند. 
کار بسیار دشوار و پیچیده ای است ولی آموختنی است.  جمع این اضداد به نظرم 

کـــه خانـــم دبـــاغ حجت زمانـــه ما بـــر زنان اســـت. بر زنـــان ما الزم اســـت  فکـــر می کنـــم 
کـــه خانـــم دبـــاغ را خـــوب بشناســـند و به دختـــران خود بشناســـانند تـــا در آینـــده، ما 
که راه  خانم های دباغ بســـیاری داشـــته باشـــیم و نســـل خانم دباغ بســـیار شـــود. چرا 

کشـــور داشـــتن مادران برجســـته است.  نجات 
کـــرد. و این در  تـــا زنـــان، رهبران خوبی نباشـــند، مـــردان رهبـــری خوبـــی نخواهند 
کنیم و  که مـــا این نقش را در جامعه زنانمـــان بتوانیم دنبال  حقیقـــت اهمیت دارد 
 شـــاید با خاطره 

ّ
که همه پیگیر باشـــند و اال طـــوری ایشـــان را بتوانیم معرفی بکنیم 

کلی فقط بتوان عزّمت ایشـــان را مـــورد توجه قرار داد امـــا آموزندگی به  گویـــی هـــای 
دنبال نخواهد داشـــت. 

که  که، می شـــود زندگی؛ یعنـــی زمانی  آمـــوزش در آن ریزه کاری هـــا و جزئیاتی اســـت 
کـــه ازدواج  گفـــت؛ خوب ایشـــان زمانی  کـــرد؟ باید  می پرســـند: چطـــور بایـــد زندگی 
که وظیفه اش شـــد بـــرود درس بخوانـــد، این گونه  کرد، زمانی  کـــرد این گونه زندگـــی 
کـــه وظیفه اش مبـــارزه بود این گونـــه مبارزه  نـــزد علمـــا رفـــت و درس خوانـــد، زمانی 
ج  که به خار کرد، زمانـــی  که دســـتگیر و شـــکنجه شـــد این طور مقاومت  کرد، زمانی 
کنار امـــام )ره( بود، چطـــور زندگی امـــام )ره(  را ســـامان داد و  رفـــت چطـــور بـــود، در 

کرد و شـــده بود مـــادر امت و...  کم  دغدغـــه امـــام )ره(  را از ایـــن نظر 
در خصـــوص ارتبـــاط بـــا نامحـــرم، ایشـــان مســـائل شـــرعی را بـــه طورکامـــل رعایـــت 
کند، یـــا ضوابط  کـــم  کند یـــا حجابی  ع عمـــل  که خاف شـــر می کـــرد و دیـــده نشـــد 
شـــرعی را در روابـــط بـــا مـــردان زیر پـــا بگـــذارد، در عیـــن حـــال، از رابطه با مـــردان و 

آمدوشـــد بـــا آن ها نیـــز فـــراری نبود. 
که به  کســـی باشـــد  ح می شـــود و باید  که خیلی وقت ها مطر این ها مســـائلی اســـت 
گفته شـــود بگویند  کـــه از حضرت زینـــب )س(  زنـــان مـــا جواب بدهد. شـــاید زمانی 
کـــه متعلق به  او یک اســـتثناء بود اما شـــخصیت خانم دباغ یک شـــخصیتی اســـت 
امروز و همین جامعه اســـت و شـــناخت ایشـــان برای زنان ما راحت تر اســـت. چون 
کـــه همه زنان  از میـــان همیـــن مـــردم معمولی برخاســـت و با اراده خود نشـــان داد 
کار را انجـــام دهنـــد و فردای قیامـــت وزنه آن ها خانم دباغ اســـت و  می تواننـــد ایـــن 
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کامـــًا یک جنـــس والیی داشـــت، یک  جنـــس خانـــم دبـــاغ این گونه نبود، ایشـــان 
جنس تکلیـــف محور.

کـــش ایشـــان از لحـــاظ معیارهـــای دینی والیت بـــود و اجرای اســـام  محـــور و خـــط 
کـــه به عنوان مثـــال بخواهد خودمحـــور دنبال  را امـــری خودســـرانه و رهـــا نمی دیـــد 

کردن اســـام باشـــد. پیاده 

همسر خانم دباغ را چقدر مؤثر می دانید در موفقیت ایشان؟��
کامًا انقابـــی و مبارز  خیلـــی. اواًل حاج حســـن آقای دبـــاغ خودش یک شـــخصیت 
که  اســـت، من حداقل از ســـال های 46، 47 با ایشـــان مأنوســـم و از نزدیک دیده ام 
کار مشـــغول بود  که به  ایشـــان خـــود مؤیـــد نهضـــت و انقاب بـــود و در مکان هایـــی 

کـــه مرتبط با نهضـــت بودند. نیـــز همه مجموعه هایـــی بودند 
کار ســـاده حســـابداری و حسابرســـی مشـــغول بودنـــد امـــا در  ایشـــان در ظاهـــر بـــه 
کـــه مرتبط بـــا انقـــاب بودند شـــرکت می کرد،  جلســـات نهضت هـــا و انجمن هایـــی 
که  ایشـــان شـــخصی والیت مدار اســـت و دســـت خانم دبـــاغ را در تمام مســـیرهایی 
کـــرد؛ در نگهداری  کـــرد، همراهی  کمک  گذاشـــت،  می دانســـت او ظرفیـــت دارد باز 
کردن به اداره زندگی، خوب باالخره خیلی ســـخت اســـت یک  کمـــک  فرزنـــدان، در 
زندگـــی با چندیـــن فرزند و بدون حضور مـــادر، ولی به خوبی اداره شـــده و پدر جای 

مادر خانـــواده نیـــز ایفای نقش نموده اســـت..

کـــه صحبـــت نمی کنـــد، بخشـــی از آن  و از همـــه این هـــا مهم تـــر این کـــه، االن هـــم 
ح شـــود و می خواهد  کـــه نمی خواهد خـــودش دیده و مطـــر مربـــوط بـــه این اســـت 

کار ایشـــان! گم باقـــی بمانـــد و این اســـت رمز  همچنـــان 
کامـــل مودب به آن آداب اســـت.  کـــه ایشـــان اســـاتید اخاقی را دیـــده و به طور  چرا
کـــه بـــا ایشـــان ماقـــات می کنیم بـــا تبلیغ یک جلســـه قـــرآن، یک  هنـــوز هم زمانـــی 
دعـــا بـــرای روزهـــای خـــاص و ... همچنـــان، مقیـــد اســـت و می خواهـــد بـــه نحوی 

کنـــد و پایـــه ای وارد دیـــن بنماید.  اطرافیانـــش را بـــا دین آشـــنا 
بـــه نظـــر من ایشـــان عنصـــر برجســـته ای اســـت و هم طـــراز با خانـــم دباغ می باشـــد 
گر هنری داشـــتیم و  گمنام تـــر و ا گفـــت از جهاتـــی پربهاتر امـــا  و حتـــی شـــاید بتـــوان 
کار مهم و  می توانســـتیم ایشـــان را تا در بین ما هســـتند، بشناســـیم و بشناســـانیم، 
که ایشان  ارزشـــمندی اســـت. بنده جزو مریدان ایشـــان هســـتم و در واقع می دانم 

یکی از اولیاء خداســـت.

که از ایشـــان  حاج حســـن آقا همیشـــه از خانم دباغ رضایت داشـــتند. لذا زمانی 
گفتند: شـــما بگو من  پرســـیدم: چـــرا راجع بـــه همســـرتان مصاحبه نمی کنیـــد؟ 
کســـی  ایـــن دهه های زندگـــی را چطور می توانم بـــا مصاحبه حرف بزنم آن هم از 

کـــه همه زندگـــی و همه عشـــق من بود!

خانـــم دباغ فانی فی اهلل اســـت، یعنی خانم دباغی دیده نمی شـــود، نزد خودش 
که وظیفه اش اســـت در  کســـی نیســـت ولی چون یـــک مأموریت الهـــی دارد؛ آنجا 

مقابل دشـــمن قد علـــم می کند.

کمتری نمی ســـنجند. آن هـــا را با چیز 

کی با ایشان ارتباط داشتید؟��  شما تا 
ج شـــدند ارتبـــاط خانوادگـــی و رفت وآمد مـــا پابرجا بود،  کـــه از مجلس خـــار زمانـــی 
چـــه بـــا خـــود ایشـــان و چـــه بـــا دامادهای ایشـــان؛ آقـــای موســـوی همدانی -پســـر 
کـــه از آزادگان بودنـــد و جزو  آیـــت اهلل موســـوی- و دامـــاد دیگر ایشـــان آقـــای ایمانی 
نیروهـــای بســـیار جدی و مؤثـــر انقابی در همـــدان بودند و یـــک دوره طوالنی را در 
گذرانـــده بودنـــد. مجموعـــه این ارتباطـــات ما باقـــی بود و تـــا آخرین لحظه  اســـارت 
گاه در بیمارســـتان ایشـــان را ماقات  گاهی در خانه و  هم قطع نشـــد، این اوخر هم 

می کردیم.
گرفتیم و از دوستان همدانی  گذشته مجلســـی  در سال 
کردیـــم خانم دبـــاغ بااینکه حال مســـاعدی هم  دعـــوت 
کردنـــد. تقریبـــًا همه رئـــوس همدان  نداشـــتند شـــرکت 
از شـــخصیت های مختلـــف حضـــور داشـــتند و خیلی ها 
بـــه  توجـــه  بـــدون  همـــه  کـــه  کردنـــد  رضایـــت  اظهـــار 
گرایش هـــای یکدیگـــر، دور هـــم جمـــع شـــده اند. خانـــم 
دبـــاغ بااینکـــه راه رفتن برایشـــان خیلی مشـــکل بود اما 
بـــه روی خود نیاوردند و زمـــان طوالنی در جمع ماندند 
کردنـــد با همـــه دیدار مفصل داشـــته باشـــند و  و ســـعی 
که محیـــط یکپارچه  کننـــد و عاقه منـــد بودند  صحبـــت 

و یکدســـت شود.
کـــه بـــه منـــزل آقای  قبـــل از آن هـــم در یـــک جلســـه ای 
ایمانـــی رفتـــم، خانـــم دبـــاغ در آنجـــا بســـتری بودنـــد، 
کـــردم و مفصـــل بـــا هـــم راجـــع بـــه  ایشـــان را ماقـــات 
کـــه بایـــد در انقـــاب  کـــه بـــود، زوایایـــی  دغدغه هایـــی 
کشـــور صورت  که باید در  مـــورد توجه باشـــد، اصاحاتی 
که  کـــه مـــردم دارنـــد، راه حل هایـــی  بگیـــرد، مشـــکاتی 
کل  کردیـــم، و در  کـــرد و... صحبـــت  ح  می تـــوان مطـــر

داشـــتیم.  قابل توجهـــی  و  خـــوب  رایزنی هـــای 
که بـــه ماقات ایشـــان رفتم  در بیمارســـتان خاتـــم هـــم 
به همین شـــکل بـــود. در آنجا ایشـــان یک اتـــاق دائمی 
کـــه هرچنـــد روز یک بـــار بـــه منـــزل می رفـــت و  داشـــت 
دوبـــاره به آنجا برمی گشـــت. در طول آن مـــدت هم من 

که ایشـــان اظهـــار ناراحتـــی بکند.  هیـــچ گاه ندیدم 
کـــه خیلـــی هـــم بـــرای انقـــاب زحمت  در بیـــن افـــرادی 
کســـی را ســـراغ دارم-یا حتـــی االن باید  کمتـــر  کشـــیدند، 
که بـــه اندازه ایشـــان اذیت شـــده  بگویـــم ســـراغ نـــدارم- 
باشـــد؛ چه از نظـــر بیماری، چـــه از نظر مشـــکات دوران 
مبارزه، چه از نظر ســـختی های مالی و... هر چه ســـختی 
که بگویید در این دنیا وجود داشـــته باشـــد ایشـــان همه 

که ندیده باشـــد. کـــرده اســـت و جایی از ســـختی را باقی نگذاشـــته  را تجربـــه 

در تمام سال هایی که حاج خانم دباغ مشغول فعالیت بودند شما ایشان ��
را اصالح طلب دیدید یا اصول گرا؟

گرا  نمی توانـــم ایـــن عناوین را به ایشـــان نســـبت بدهـــم. خانم دبـــاغ انســـانی تکلیف 
که امام  کـــه ببیند وظیفه اش چیســـت؛ یعنی همان حرفـــی را  بـــود. نگاهـــش این بود 
می فرمـــود: مـــا موظف بـــه تکلیفیم نه نتیجـــه؛ واقعًا خانم دبـــاغ اجرا می کـــرد و نگران 
گاهی ممکن بـــود برخی حرف هایـــی را در  این کـــه بـــه او نســـبت ناروا بزننـــد نبود. لـــذا 
مـــورد ایشـــان بـــه دفتر امـــام بزنند اما ایشـــان شـــجاعانه با دفتـــر امام ارتباط داشـــت، 
کار می کـــرد، با خانـــم مصطفـــوی همکاری های نزدیـــک و خوبی  رفت وآمـــد می کـــرد، 

داشـــت، در جمعیـــت زنان خیلی فعـــال بود. 
کنند،  که عـــده دیگری ممکن بـــود به دفتر رهبـــری طور دیگری نـــگاه  یـــک زمـــان هم 
بـــاز خانـــم دبـــاغ برایـــش فرقـــی نمی کـــرد، خیلـــی راحـــت ارتباطـــش را برقـــرار می کرد و 

کارهایـــش را انجـــام می داد. 
کـــه وظایفـــش را در زمان خود  بـــه نظر بنـــده یک آدم والیتمـــداِر تکلیـــف محور بود 
انجـــام مـــی داد، حـــال ممکـــن بـــود در آن زمـــان اصاح طلبـــان یـــک وقتـــی به یک 
که االن  زاویـــه ای از افـــکار ایشـــان نزدیک تر باشـــند یا اصولگراهـــا؛ به معنای اســـمی 

مرســـوم است.
ح بود،  این کـــه امـــروز این عناوین باب شـــده و قبًا هم عناوین راســـت و چـــپ مطر

11



12



13



گفت وگو با رضوانه دباغ، اسیر 14 ساله ساواک

مادریاستوارودلسوز
گریه می کردنـــد و آن ها با  کتاب ها و وســـایل را همـــه زیـــرورو می کنند. طفلکی هـــا  کـــه یک عده دارنـــد منزل را همه جـــوره به هـــم می ریزند،   وقتـــی می بینـــد 
کت نشـــوند، همه این بچه هـــا را می بریم و  گر این ها ســـا که لفظشـــان را اآلن اســـتفاده نمی کنم چون بســـیار زشـــت بود- ا کالم بد می گفتند-  لحـــن بـــد بـــا 

که یعنی ما ِابایـــی نداریم. که می خواســـتند مـــادر را ببرند. می گفتنـــد  در زنـــدان می ریزیـــم. همان جایـــی 

دیداردرزندانساواک
مـــادر مـــا الحمداهلل همیشـــه؛ مادری شـــجاع و خســـتگی ناپذیر بودند، اما به هرحال اذیت شـــدند، آدم وقتی خودش دســـتگیر شـــود، فـــرق دارد تا اینکه عزیزش دســـت چنان افراد 
که ایشـــان را شـــکنجه  گرچه من هم نمی توانســـتم تحمل کنم  کاری ِابـــا ندارنـــد. ولی حضور ایشـــان بـــرای من دلگرمـــی خاصی داشـــت،  کـــه از هیـــچ  خائـــن و حیوان صفتـــی باشـــد 
که ذره ای اســـتراحت نداشـــته باشـــد، ذره ای امنیت خاطر نداشـــته باشد. که بود؛ فرد را به حالت ایســـتاده شـــب تا صبح نگه  می داشـــتند،  دهند. ســـاده ترین شـــکل شـــکنجه ای 
که لحظه به لحظـــه امنیت خاطر و آســـایش را از فرد بگیرد ولی همه این هـــا، فقط با لطف و عنایت خاص خداوند ســـپری  به هرحـــال پذیرایی هـــای متفاوتـــی در آنجا انجام می شـــد 
کردم، این ها در قالب لفظ من می تواند شـــعاری باشـــد از هیچ چیـــز دیگری نمی توانم اســـتفاده بکنم جز عنایت  کـــردم، مقاومت  می شـــد، نـــه اینکـــه مـــِن نوعی بگویم؛ من صبوری 

کردند. گرفتند و آبرو را حفظ  که خودشـــان دســـت  خاص خداوند متعال و دســـتگیری خود معصومین 
که حتی در حالت نشســـته، تحمل تنفس معمولی را نداشـــتم.  گذران چندی تنفســـم به شـــدت دچار مشـــکل شـــده بود طوری  بله در آنجا جســـم و روح من آســـیب دید، بعد از 
کردند،  که متعلق به شـــهربانی بود، بردند. آنجا حدود دوهفته ای من را بســـتری  کنند، مرا به بیمارســـتان ســـجاد در خیابان ســـمیه قدیم  آن ها به بهانه این که می خواهند آزادم 
که می آوردند و بـــه من می زدند.  دســـت وپاهایم را با دو دســـتبند به تخت بســـته بودند، به خیال خودشـــان می خواســـتند مـــن را مداوا بکنند، نمی دانم پنی ســـیلین یا پنـــادور بود 

گرفتم. متأســـفانه رماتیسم قلبی 
که شـــما این را نگه داشـــته اید، باید بـــه دارالتعدیل می رفـــت. هرچند این ها  گفت: این اصًا ســـن قانونی ندارد  کردند. رئیـــس دادگاه  آن هـــا خیلـــی ضـــرب العجلـــی من را دادگاهـــی 
کرده بودنـــد پیش از آن که بخواهند آنجـــا برای ما فاتحه  که وارد  کنند، آن هـــا با موقعیت پیش آمده و آســـیب هایی  همـــه دستشـــان در یک کاســـه بود و می خواســـتند ظاهر را حفظ 

کردنـــد. بعدازاینکه بیرون آمدم پـــس از مداواهای اعصاب و ... قلبم هم عمل شـــد. خوانـــده شـــود؛ ما را آزاد 

انقالب �� از  قبل  خانم ها  و  دختران  برای  مادر  که  تربیتی  جلسات  از   
بفرمایید؟ برایمان  داشتند 

خـــب به تبع انســـان وقتی چیـــزی یاد می گیرد بایـــد آموخته هایش را بـــه مرحله عمل 
گرچـــه شـــبیه حضـــرت زهـــرا ســـام اهلل علیه عمل نکردنـــد ولی  دربیـــاورد. مـــادر هـــم 

می خواســـتند شبیه ایشـــان باشند.
کاســـی را تحـــت عنـــوان  مـــادر مربـــی درس قـــرآن و نهج الباغـــه بودنـــد و همچنیـــن 
خداشناســـی داشـــتیم و ایشـــان آن زمان برای این کاس، با مترجم تفســـیر المیزان؛ 
که مـــا در خدمت این  کـــرده بودند  آیـــت اهلل ســـید محمد موســـوی همدانی صحبت 
بزرگوار هم باشـــیم و ایشـــان زمانشـــان را تنظیم فرموده و به زبان ساده، خداشناسی 

را بـــرای ما تدریـــس می کردند.
کـــه در زمان طاغوت پوشـــش  مـــادر تربیتشـــان نســـبت بـــه دخترها به گونـــه ای بـــود 
که عـــرض می کنم فقـــط خانواده خودشـــان نبـــود؛ یعنی ما  داشـــتند؛ حـــاال دخترها 
که مادرانشـــان  کوچک بودیـــم، جوانان و نوجوانانی هم بودند  گر مثـــًا بچه بودیم،  ا
که آن هـــا تحت نظر  پـــای جلســـات مادر تشـــریف می آوردنـــد، این خیلی مهم اســـت 
مادر و تحت تأثیر جلســـات ایشـــان، تغییر نگـــرش می دادند، البته بچه هایشـــان هم 
خواهـــان ایـــن بودنـــد و خب همه این ها نامشـــان دختـــران خانم دباغ اســـت و مادر 
که بخواهند خدمتـــی این چنین عظیم فقط به خانواده خودشـــان  صـــرف این نبود 

باشند. داشته 
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کـــرده بودم،  اواخـــر چهارده ســـالگی ام بود، ســـال نهم دبیرســـتان، تـــازه عقد 
آن زمـــان رادیـــو عراق فرمایشـــات حضرت امام، شـــعرها و ســـرودهای انقابی 
کاربن  را پخش می کرد، من این مطالب را شـــبانه می نوشـــتم و با اســـتفاده از 
کپی هـــا را توی جامیزی ام در مدرســـه قرار  کپی می کـــردم، صبح این  آن هـــا را 
کـــه خانواده دامـــاد برایم  مـــی دادم ولی اصل نوشـــته هایم را در بین وســـایلی 
کی ها به  کرده و نگه داشـــته می داشـــتم. وقتی که ســـاوا خریـــده بودند، پنهان 
منـــزل ما ریختند و مـــادر را بعدازآن همـــه به هم ریختگی  به زنـــدان بردند، آن 
کرده بـــودم و می گفتم  کـــه من به خیال خـــودم قایم  دست نوشـــته ها را نیـــز - 

کردند. وســـایل یک عروس اســـت و این ها دســـت نمی زنند-  پیـــدا 
کار این هـــا آن قدر وقیحانـــه بـــود غیرازاینکه آن دست نوشـــته ها را  متأســـفانه 
کـــه خانواده دامـــاد برایـــم خریده بودنـــد، همراه  برداشـــتند، همـــه طاهایی 
خودشـــان بردنـــد و بـــا ســـیگار پارچه های تاشـــده را ســـوزاندند. یعنـــی آدم از 
شـــخصیت آن هـــا تعجب می کـــرد. بعد از چنـــد روزی آن هـــا آمدنـــد و از هر دو 
گرفتنـــد، من چون چپ دســـت بودم می خواســـتم  دســـِت همه نمونـــه خط 
که مال من  که نمی شـــد، درنهایت متوجه شـــدند  با دســـت راســـتم بنویســـم 

کردند. اســـت و مرا دســـتگیر 
پـــدرم آن موقـــع خیلـــی ناراحت بود و می گفـــت من را به جای ایشـــان بگیرید. 
گرفتن یک دختر چهارده ســـاله، با دوتا ماشـــین مســـلح به اتفاق  آن هـــا بـــرای 
هشـــت نفر آمـــده بودنـــد، انـــگار چـــه کاری را می خواهنـــد انجام دهنـــد و این 

نهایـــت عجز آن ها را می رســـاند.
کمیتـــه مشـــترک ضدخرابـــکاری بردنـــد، یـــک ســـری مطالـــب هم  مـــن را بـــه 
کـــه برنامـــه فعالیـــت مـــن را به  گذاشـــته بودنـــد  خودشـــان الی پرونـــده مـــن 
کردم  کننـــد اما من با ادعای آن هـــا مخالفت  ســـازمان مجاهدین خلق وصل 
کارم تک نفـــره بوده  کار نمی کـــردم ،  گروهـــی  کـــه مـــن به هیچ وجه بـــا  گفتـــم  و 

. ست ا
کـــه وارد می شـــد، به غیراز این که می خواســـتند  در آنجـــا همان ابتدا هرکســـی 
حیثیـــت و شـــخصیت آن فـــرد مســـلمان را زیـــر ســـؤال ببرند، حجـــاب و نماد 
که پوشـــش  کنند. خانمی  ظاهری یک خانم را هم می خواســـتند دچار تزلزل 
او چادر اســـت، متانت و وقارش را می رســـاند، تمام این را می خواســـتند از ما 
که اآلن دشـــمن با جنـــگ نرم خودش می خواهد پوشـــش را،  کاری  برباینـــد، 

نـــوع حجاب و نـــوع فرهنگ را از جوانـــان ما بگیرد.
به هرحـــال مـــن از منزل نگـــران این مورد بـــودم به همین دلیـــل از لباس های 
گر خواســـتند حجـــاب من را  که ا کـــرده و اضافـــه هم پوشـــیدم  پـــدر اســـتفاده 
بگیرند، پوشـــیده باشـــم؛ و آنجا دقیقـــًا این اتفـــاق افتاد. وســـایلم را  گرفتند و 
اجـــازه ندادنـــد همـــراه خـــود ببرم ، من لبـــاس را روی ســـرم  انداختـــم تا اینکه 

که مـــادر هم آنجـــا بودند. پـــس از مراحلی داخل ســـلولی شـــدم 
کـــه در آنجا  کـــه زندانـــی بودیـــم مـــا دیگر از پتـــوی آلـــوده ای  در طـــول دورانـــی 
به عنـــوان زیرانداز اســـتفاده می شـــد به جـــای حجابمان اســـتفاده می کردیم، 

آن هـــا هـــم به عنوان تمســـخر بـــه ما »مـــادر و دختـــر پتویـــی« می گفتند.
��

یکـــی از همـــان دخترخانم هـــا اآلن خودشـــان جـــزو یکی از اســـاتید حوزه آقـــا علی بن 
که در محضر مادر داشـــتند، یک  گردی ای  که آن دوران با شـــا موســـی الرضا هســـتند 
که بـــه لطف خدا هدایت یافته شـــدند.  انقـــاب و دگرگونـــی در وجودشـــان پیش آمد 
کـــه اصـــًا تمایل به حضـــور در  کـــردم دختـــری بود  کـــه عرض  البتـــه این یـــک نمونـــه 
کردنـــد در ایـــن دخترخانم  که مـــادر  کاس هـــا را هـــم نداشـــت. ولـــی تکاپو و تاشـــی 
گذاشـــت. مـــادر روششـــان را بلـــد بودنـــد با ایـــن دختـــر با یـــک ظرافتـــی برخورد  اثـــر 
کـــه می توانم بگویـــم عنایت خاص  کامی داشـــتند  می کردنـــد، همچنیـــن ایشـــان اثر 

اســـت. بوده  خداوند 

ک آمده بود، بگویید؟��  برایمان از فضای خانه هنگامی که ساوا
گاه ،  خانـــواده مـــا یک خانـــواده معمولی نبـــود، وقتی مادر مـــا تربیت یافته، مقـــاوم، آ
که نوع بینش، تفکر و اندیشـــه امام هـــم از طریق  واقـــف بـــه امـــور زندگی بود و فـــردی 
کـــه یک نـــوع زندگی  شـــهید ســـعیدی به ایشـــان بازخـــورد داشـــته، باعث شـــده بود 
کـــه درس حـــوزوی می خواندنـــد وزندگی بـــا تعداد  مبارزاتـــی داشـــتند، درعین حـــال 

فرزنـــد زیـــاد را نیز به جـــا مدیریـــت می کردند.
ک هم می ریـــزد، نمی خواهـــم بگویم مـــا از قبل آمـــاده بودیم، ولی  حـــاال وقتی ســـاوا
چـــون مـــادر بـــا دانشـــجویانی در ارتبـــاط بودنـــد و آن هـــا در منزل مـــا تردد داشـــتند، 
برایمـــان چیـــز غریبـــی نبـــود، بله آن هـــا می خواســـتند این رعـــب و وحشـــت را هرچه 
که یـــک عده دارند  کوچک می ترســـد؛ وقتی می بیند  کننـــد و خب بچه  بیشـــتر ایجاد 
کتاب ها و وســـایل را همـــه زیـــرورو می کنند.  منـــزل را همه جـــوره بـــه هـــم می ریزنـــد، 
که لفظشـــان  کام بـــد می گفتند-  گریـــه می کردنـــد و آن ها بـــا لحن بد بـــا  طفلکی هـــا 
کت نشـــوند، همه  گر این ها ســـا را اآلن اســـتفاده نمی کنـــم چون بســـیار زشـــت بود- ا
که می خواســـتند مادر را  ایـــن بچه هـــا را می بریم و در زنـــدان می ریزیـــم. همان جایی 

که یعنـــی ما ِابایـــی نداریم. ببرنـــد. می گفتند 
ک آمـــده بـــود مـــا پـــدر را از  کـــه ســـاوا حتـــی یک بـــار هـــم در جریـــان همیـــن اتفاقـــات 
پشـــت بام همســـایه فـــراری دادیـــم. به هرحال این هـــا ایجاد یـــک ناراحتـــی در منزل 
کـــه در وجود این ها، انســـانیتی وجود  می کنـــد و این احســـاس را در مـــا ایجاد می کرد 
نـــدارد و خـــب مـــا هـــم ایـــن زندگـــی را به هرحال رقـــم زدیـــم. منظـــور از ما، نـــه این که 
کـــه این طـــور رقـــم زد، زندگی ای  بخواهـــم خـــودم را بگویـــم، زندگـــی خانم دبـــاغ بود 
که  کـــه ابعـــاد سیاســـی اش عیـــن دیانت آن اســـت، طبـــق همان فرمایشـــات بـــزرگان 
میگوینـــد؛ سیاســـت مـــا عین دیانت ماســـت. زندگـــی خانم دبـــاغ هم این گونـــه بود.

ک با چه دلیلی برای دستگیری مادر آمده بود؟��  ساوا
گروه های  آن هـــا آن موقـــع توضیحـــی بـــرای رفتارشـــان نمی دادنـــد و چـــون مـــادر بـــا 
ک آمـــده اســـت ولی  کـــه چـــرا ســـاوا کار می کردنـــد تقریبـــًا می دانســـتند  دانشـــجویی 
کارهای  که آن هـــا  کتمـــان می کردنـــد و می گفتنـــد؛ مـــن یک فـــرد عامـــی و بی ســـوادم 

گروهـــی و حتـــی شـــخصی را زیر ســـؤال نبرند.
که مادر بدنشـــان دچـــار عفونت  کـــرده بودنـــد،  در زنـــدان به قـــدری ایشـــان را اذیـــت 
که خـــود بازجوهـــا و زندانی هـــا اذیت می شـــدند و از بـــوی تعفن  شـــدید شـــد طـــوری 
بدن ایشـــان شـــکایت داشـــتند. در همین جریـــان از ایشـــان امضا می گیرنـــد و آزادی 

که ایشـــان بـــرای مـــداوا مدتی بیـــرون از زندان باشـــند. موقتـــی می دهند 

هم �� یک بار  که  است  نقل شده  خانواده  اعضای  سایر  خاطرات  در   
ک به منزِل شما دستگیر شدند،  همسرتان در جریان رفت وآمد ساوا

که موضوع از چه قرار بوده است؟ کنید  برایمان تعریف 
کی ها به منزل مـــا ریختند و چند روزی در منزل مـــا زندگی می کردند،  که ســـاوا زمانی 
کرده اند!  کشـــف  بـــه خیال خودشـــان فکر می کردند یـــک طرح خیلی پیچیـــده ای را 
کوچـــک خانـــواده را به عنـــوان خرید بـــه بقالی  مـــادرم بـــا یـــک ترفنـــد خاصـــی، پســـر 
کســـی ســـراغ منـــزل نیایـــد، تلفنی  که  ســـرکوچه فرســـتادند بـــه اقـــوام پیغام برســـاند 
که بـــرادرم به بقـــال داده و ایشـــان هم زحمـــت آن را  کاغـــذی نوشـــته بودنـــد  را تـــوی 
گر  کشـــیده بودنـــد. ولـــی چندنفری متأســـفانه مطلع نشـــدند و آمدنـــد. در یـــک روز ا

کردند. اشـــتباه نکنم؛ پنج، شـــش نفـــر را دســـتگیر 
کـــه  کـــرده بودیـــم. در همـــان روزهایـــی  در آن زمـــان مـــن و خواهـــر بزرگ تـــرم عقـــد 
که به منزل  کی ها در منـــزل ما بودند، همســـر من در جریـــان حضور آن ها نبـــود  ســـاوا

کردند. ما آمـــد و آن هـــا دســـتگیرش 
که اآلن نامش موزه عبرت ایران  کمیته مشـــترک ضدخرابکاری  ک ایشـــان را به  ســـاوا
گروهکـــی نبـــود و فعالیتی هم نداشـــت.  اســـت، بـــرد. درحالی کـــه ایشـــان جزء هیـــچ 
که دشـــمن  آن ها پای ایشـــان را ســـوزانده بودند. درهرصورت به خاطر آن ســـبوعیتی 
کـــه در وجـــودش بـــود به عنوان یک مهره ایشـــان را دســـتگیر  داشـــت و آن حیوانیتـــی 
که یکی از اســـاتید مادر  کســـانی بودند  کردنـــد، اذیت و آزارش دادند. مادر همســـرم از 

در منـــزل ایشـــان ســـخنرانی می کردند به هرحـــال به امور واقـــف بودند.
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گفت وگو با راضیه دباغ، دختر ارشد خانم دباغ

مادریمدیرومدّبر
کنید در ســـال 53 این  دلیـــل اینکـــه خانـــواده توانســـت بازهـــم در نبـــود مادر، قائم باشـــد شـــاید همـــان تربیت های اولیه ایشـــان بـــود، چـــون باالخره فکـــر 

که مـــا باشـــیم، ولی الحمـــداهلل هیچ وقت دچار گسســـتگی نشـــد. خانـــواده از بچـــه سه چهارســـاله داشـــت تـــا چهـــارده، پانزده ســـاله 

بهمادرشوکعصبیدستداد!
که می توانم بگویم، زمان فوت آیت اهلل بهشـــتی و 72  شـــاید بدترین خاطـــره ای 
که به ایشـــان دســـت داد، تقریبًا پاهایشـــان  که مادر براثر شـــوِک عصبی  تن بود 
از حرکـــت ایســـتاد  و بـــرای چند وقتـــی قادر بـــه حرکت نبودنـــد تا اینکـــه دوباره 
کـــه حاال خدایی نکرده  خودشـــان را دریافتند. چـــون مادر آدم ضعیفی نبودند 
بخواهنـــد زمین گیر شـــود از جهت اعصاب و روان، بســـیار قـــوی بودند ولی خب 
کـــه ایشـــان چنـــد روزی از حرکت بایســـتد و  شـــوک، شـــوک اســـت و باعث شـــد 

کردند.  ســـرپا 
ً
کم کم خودشـــان را دریافتند و مجددا بعـــدازآن 

 حاج خانم برای تربیت فرزندانشان چه روشی داشتند و چگونه این ��
کار را انجام می دادند؟

مـــادر بـــه تربیـــت بچه ها خیلـــی اهمیت می دادنـــد، مثًا ما از ســـن 7-8 ســـالگی، در 
کاس  کوچکی تحت عنـــوان  خانـــه هفتـــه ای یـــک روز را حتمًا با ایشـــان یک جلســـه 

کـــه مادر به عنـــوان مربی مـــا بودند. قرآن داشـــتیم 
که  موضوعـــات کاس شـــامل؛ احـــکام، قرآن، برخـــی دعاها بود و همچنین مســـائلی 
کار مـــا می آید و باید بلد باشـــیم. حتی یـــادم می آید  فکـــر می کردنـــد، در آغاز بلـــوغ به 
کـــردن و... را از همان آغاز به ما آمـــوزش دادند. باید  گرفتن، غســـل  ایشـــان طرز وضو 
که بـــه خاطر ایـــن آموزش ها شـــاید در زندگی ما احکام اشـــتباه  کر باشـــیم  خـــدا را شـــا
که این هـــا را ماقبل از  که مادر ســـعی و تاششـــان این بـــود  کمرنگ باشـــد چرا خیلـــی 

بلوغ آموخته باشـــیم.
فکـــر می کنـــم اینکه خانواده توانســـت بازهـــم در نبود مادر، قائم باشـــد شـــاید همان 
کنید در ســـال 53 ایـــن خانـــواده از بچه  تربیت هـــای اولیـــه بـــود، چـــون باالخره فکـــر 
کـــه مـــا باشـــیم، ولـــی الحمـــداهلل  سه چهارســـاله داشـــت تـــا چهـــارده، پانزده ســـاله 

گسســـتگی نشـــد. هیچ وقـــت دچار 
پـــدرم هـــم به ایـــن به ایـــن موضوع بســـیار اهمیـــت می دادند، همیشـــه دیـــوار خانه 
کـــه آجـــری بـــود، نشـــان داده و می گفتند؛ تـــا وقتی ایـــن دیوار تک تـــک آجرهایش  را 
وجـــود نداشـــته باشـــد باالخـــره خلل بـــه وجود می آیـــد مواظب باشـــید و جـــای این 

آجرهـــا را همیشـــه محکـــم نگه داریـــد تا خدایـــی نکرده خانـــه نریزد.

 از خاطرات قبل از دستگیری مادر برایمان بگویید؟��
کنم. مـــادر بـــرای بچه ها  کـــردم را اآلن می توانـــم بـــازش  کـــه اشـــاره  آن تقســـیم کاری 
کدام یک از مـــا قرار  کـــه در هـــرروز هفتـــه  تقســـیم کار داشـــتند؛ مثـــًا مـــا می دانســـتیم 
اســـت ظرف های صبحانه، ناهار، شـــام را بشـــوییم، نظافت خانه را داشـــته باشیم یا 
کنیم؛ یعنـــی در خانه ما یـــک روز از صبح تا شـــب دقیقًا  در تهیـــه غـــذا به مـــادر کمک 
که امروز صبـــح، رضوانـــه، ریحانه، راضیـــه و... هرکدام چه کاره هســـتند. معلـــوم بـــود 

ک نویس و  که مادر به خانـــه می آوردند، حتمـــًا پا حتـــی بعضی از مـــا اعامیه هایـــی را 
که داشـــتند،  کـــه در بیرون برای جلســـاتی  کارهایی  کپـــی می کردیم و یـــا از  کارُبـــن  بـــا 
کارهایی بود  کمک می کردیم. این هـــا  قبـــول می کردنـــد؛ مثل تهیه مقنعه و جانمـــاز، 
کـــه درخور ســـِن هرکداممان از ما می خواســـتند و انجـــام می دادیم. چون ســـن های 

کاری از همـــه بچه هـــا برنمی آمـــد، باالخـــره در همان  متفاوتـــی داشـــتیم انجـــام هـــر 
که  گماشـــته می شـــد  کاری  گرفته و هرکســـی به  تقســـیم کار ســـن و موقعیـــت در نظـــر 

در توانـــش بود.
هیچ کـــدام از مـــا وقت هدررفتـــه در خانه نداشـــتیم. بله بچـــه بودیم، بازی داشـــتیم 
کاری نســـبت  کـــردن در حـــوض حیـــاط از یادمان نمی رفـــت، اما هر  و حتـــی آب تنـــی 
که این  بـــه موقعیت آن انجام می شـــد؛ و ایـــن امکان پذیر نبـــود مگر اینکه، آن کســـی 

خانـــه را اداره می کـــرد، حتمًا حواســـش به همه چیز باشـــد.

که برای دیدن مادر در زندان داشتید چیزی به یاد دارید؟��  از مالقاتی 
یادآوری برخی از مســـائل اصًا خوشـــایند نیســـت، ما یک مشـــت بچـــه بودیم و به جز 
کســـی اجازه ماقات نداشـــت. یک وقت هایی نمی دانـــم چه اتفاقی  اقـــوام درجه یک 
کـــه اجـــازه می دادند یکـــی از خاله ها و یـــا دایی بزرگـــوارم  همراه ما باشـــند،  می افتـــاد 

البته خیلـــی به ندرت پیـــش می آمد.
که چند ســـالم اســـت؟ مثًا 16 ســـال.  کنید، بزرگ ترین فرزنِدخانه من هســـتم؛  فکـــر 
بخواهیـــم صبـــح زود، دو ســـه تا از بچه هـــا را برداریم برویـــم، بعد در آنجـــا این بچه ها 
کنیـــم، بـــرای اینکـــه بتوانیم یک ربـــع مادر  را از بیـــن یک مشـــت پاســـبان و ســـرباز رد 
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که می شـــد، همـــه این ها  را ببینیـــم. حـــاال چـــه بی حرمتـــی و چـــه بی احترامی هایی 
بماند.

وقتـــی می رفتیـــم مـــادرم مـــدام آنجـــا مریض بودنـــد. از پشـــت ســـیم های خـــاردار با 
کـــه وســـط آن بـــود، حتـــی نمی توانســـتند دســـت بچه هـــا را بگیرنـــد و لمس  حائلـــی 
کـــه دو ردیف توری  بکننـــد. یک فاصلـــه ی شـــاید یکـــی دو متری بین مـــا و آن ها بـــود 
که هـــم به خاطر  کشـــیده شـــده بود. ایشـــان همیشـــه پتویی دورشـــان می پیچیدند 
کـــه بخواهند با چادر بیایند.  بیمـــاری بود، هم اینکه در آنجا چادر مفهومی نداشـــت 
کـــه واقعًا محجبه بودنـــد این، نوِع  عـــاوه بر مـــادر و رضوانه، حتی بعضـــی از خانم ها 
پوشـــش آن ها در زنـــدان بود، چون چـــادری موجود نبود و فقط روســـری داشـــتند.

 بعد از دستگیری مادر، پدرتان چه حالی داشتند؟��
پدر من یک آدم فوق العاده حســـاس هســـتند و شـــاید مثل خیلی از مردها نباشـــند. 
گذشـــت تقریبًا ســـی روز از فوت مادر ایشـــان حالت عادی پیدا نکرده اند.  اآلن بعد از 
کشـــور بودند  ج از  که مادر خار آن موقع هم چه در دوران دســـتگیری، چه در دورانی 
پـــدر به خاطر همین روحیه حســـاس ازلحـــاظ روحی و اعصابی خیلی شـــدید داغون 
گر مردی باروحیه خشـــن به جای ایشـــان بود  و ناراحت بوده و اذیت شـــدند. شـــاید ا

آن قدر اذیت نمی شـــد.
کجاســـت؟!  کنـــم ولـــی اینکه یـــک مـــردی نمی داند همســـرش  نمی توانـــم توصیـــف 
معلـــوم نیســـت قرار اســـت چه بایـــی به ســـرش بیاید! تصـــورش هم خیلی ســـخت 
کـــه آن روزهـــا  کثـــر آقایانـــی  اســـت و ایـــن مســـئله تنهـــا مـــال پـــدر مـــن نبـــود، بـــرای ا
خانم هایشـــان به نوعـــی دچـــار ایـــن درگیـــری و دســـتگیری بودنـــد، وجـــود داشـــت.

کـــه مادر حضـــور نداشـــتند؛ ما بایـــد روال طبیعی یـــک زندگی  در طـــول ایـــن دورانی 
که چون مادر تشـــریف ندارند زندگی ما  معمولـــی را طـــی می کردیم، این طور نبـــود 

تعطیـــل شـــود؛ باالخـــره بچه ها مدرســـه می رفتنـــد و من به عنـــوان بزرگ تر 
کم حتمـــًا در جلســـات انجمن  خانـــواده مجبـــور بـــودم بـــا همان ســـن 

اولیـــای بچه ها شـــرکت بکنم.
که  کـــه میدانیـــد آن قدر طبیعی اســـت  خیلـــی چیزهـــا همان طور 

گرفت،  نـــه می شـــود به تعویق انداخـــت و نه اینکـــه آن را نادیده 
باالخـــره وقتـــی بچه ها بـــه ســـن ازدواج رســـیدند، بایـــد ازدواج 

کننـــد. روی ایـــن حســـاب بـــا همـــکاری بعضـــی از اقـــوام مثل 
که در این مســـائل، ما  یکـــی دوتـــا از خاله هـــا و دایی بزرگـــوارم 
و بابـــا را همراهـــی می کردنـــد، الحمداهلل این مســـائل در جای 

خـــود انجـــام شـــد. در دوران نبـــود مـــادر؛ بچه هـــا ازدواج و 
که تهیه و تـــدارک جهیزیه ها و تهیه  وضع حمل داشـــتند 

سیسمونی هایشـــان بـــه دنبـــال آن بود.
وقتـــی مـــادر، یعنـــی بـــزرگ خانـــواده نباشـــد، بچه هـــا 

بچه هـــای  می شـــوند.  زیـــادی  مشـــکات  دچـــار 
که دســـتگیر  خانـــم دبـــاغ هـــم شـــدند. مـــادر را 

کوچکـــم یـــک بچـــه  کردنـــد، انســـیه خواهـــر 
سه ســـاله بود و هنوز پســـتانک دردهان 

ســـختی های  بچه هـــا  داشـــت. 
گذاشـــتند  زیـــادی را پشـــت ســـر 

کـــه اآلن بـــه اینجا رســـیده اند 
هرکـــدام 40  الحمـــداهلل  و 

-50 ســـال ســـن دارنـــد، 

آن روز مـــا همـــه فرودگاه نرفتیـــم، یکی دو نفـــر از دامادها رفتند و مـــادر را آوردند. 
منـــزل مـــا در نارمک بـــود، بچه ها همه در حیاط، به اســـتقبال مـــادر رفته بودند 
گریه های  گریه ها همـــه  گریـــه می کردنـــد. آن  که منتظـــر بودند،  در همـــان حـــال 

شوق و خوشـــحالی بود.

زوجمبارز
گـــر پدر  آغـــاز ماجـــرا بـــا همیـــاری و همـــکاری پدر مـــن انجام شـــده اســـت، یعنی ا
دغدغـــه نداشـــتند، آیـــت اهلل خوانســـاری و جنـــاب آقـــای مرتضـــوی را به عنـــوان 
که  گـــر پدر این عطش یادگیـــری را از دختری  اســـتاد بـــرای مادر پیدا نمی کردند، ا
در ســـن 16-17 ســـالگی از یک شـــهر بســـته به یک شـــهِر بزرگ تر  آمـــده، دریافت 

نمی کردنـــد، مطمئنـــًا خللـــی بـــرای مادر هـــم به وجـــود می آمد.
کـــه مـــادر مجبور  درمجمـــوع بـــا ایـــن همراهـــی، مبـــارزات بـــه آنجایی می رســـد 
کاروان به  می شـــوند بـــرای ادامـــه این راه، خانـــه و خانواده را تـــرک بکنند تا ایـــن 
گردن پـــدر و خانواده  مقصد برســـد. بعدازاین تقریبًا مســـئولیت خانواده دیگر بر 
می افتـــد. تعـــدادی از فامیـــل، پدربـــزرگ و مادربزرگـــم حتمًا هفتـــه ای یک مرتبه 
گـــر چیـــزی الزم بود بـــرای مـــا فراهـــم می کردند و  را بـــه منـــزل ما ســـر می زدنـــد، ا
پشـــتیبانی حضـــوری و غیرحضـــوری از خانـــواده مـــا داشـــتند. بـــا توجه بـــه این 
کوچک و بزرگ توانســـت  که یـــک خانواده هشـــت نفری با بچه های  مســـائل بود 

به ســـرانجام و مقصد برســـد.
کـــه مادر آن ها را ندیده و بســـیار مشـــتاق دیـــدن این دو  مـــا دو تا نوزاد داشـــتیم 
که 7-8 ماهه بـــود و دیگری فرزند خواهر  بودنـــد، یکی فرزند خودم، آقا احســـان 
که نامش آقا صابر اســـت. مادر چنـــد روزی در منزل بودند،  ســـومم ریحانه خانم 

دیدوبازدیدها بود اما بعدازآن بازهم فعالیت هایشـــان شـــروع شـــد.

می فهمنـــد. خودشـــان  را  بـــد  و  خـــوب  بچه دارنـــد، 

که در نبود مادر اتفاق افتاد بفرمایید��  از مراسم ازدواج خواهرتان 
کنار  وقتـــی بـــه خیال خـــودت بـــزرگ خانواده هســـتی، مجبـــوری خیلـــی از چیزهـــا را 
که مـــادر بودند من اصـــًا شـــاید این مســـئولیت را حس  یکدیگـــر بگنجانـــی. زمانـــی 
که نمی خواهـــم بگویم  کثر اوقـــات نبودند طوری شـــده بـــود  نمی کـــردم ولـــی چـــون ا
مادر دوم -چون اصًا درســـت نیســـت- ولی تقریبًا مســـئولیت دومی روی دوش من 

بود.
کـــه مـــادر تشـــریف داشـــتند؛ یعنـــی فاصله دســـتگیری  یکـــی از خواهرانـــم درزمانـــی 
کشـــور، عقد شـــد. بعد در نبـــود ایشـــان، در بحبوحه ی  ج از  تـــا رفتن ایشـــان به خـــار
انقـــاب زمـــان ازدواجش بود. همـــان ایام حکومت نظامی بـــود، ما این مراســـم را در 
کردیم. گذشـــته برگـــزار  کمتری نســـبت به عروســـی های  خانـــه با تعـــداد میهمانـــان 

کردیـــم خانم هـــا و آقایـــان آمدنـــد و رفتنـــد. آخـــر شـــب آقای  در خانـــه غذایـــی تهیـــه 
که پدر و مـــادر محترمشـــان را به منزل برســـانند و برگردند، متأســـفانه  دامـــاد رفتنـــد 
حکومت نظامـــی شـــد؛ ایشـــان نتوانســـتند آن شـــب برگردنـــد و بـــا تلفن خبـــر دادند. 
به نوعـــی شـــِب عروســـی دامـــاد حضـــور نداشـــت خـــب ایـــن واقعًا اســـمش شـــیرینی 

که باالجبـــار اتفـــاق افتاد. نیســـت، هرچنـــد ناخوشـــایند، امـــا چیزی بـــود 

دارد �� وجود  قابل توجهی  موضوع  گر  ا هم  ختام  حسن  به عنوان   
بفرمائید.

که  کـــه در مـــورد زندگی مـــادر بایـــد بگویم این اســـت  یـــک نکتـــه ی خیلـــی مهمـــی را 
کرد، این دو  ج از خانـــه جدا  دقیقًا نمی شـــود زندگی خانوادگی ایشـــان را از زندگی خار
که شـــاغل هســـتند وقتی  زندگـــی درهم آمیخته اســـت. اآلن مـــا بانوان عزیزی داریم 
کاِر خانه  گر بـــه  کنند چـــون ا کار بیـــرون فکر  از خانـــه بیـــرون می رونـــد، فقـــط باید بـــه 
کار بیـــرون را صحیح انجام نمی دهند، برعکس آن  هم همین طور اســـت؛  کنند،  فکـــر 
کـــه خانه با مدیریت خاص خانم، ســـِر جایش باشـــد و  یعنـــی بایـــد این اتفاق بیافتد 
کار بیرون هم همین طور، باید ســـر جای  آنچـــه وظیفه اســـت انجام بدهـــد، مدیریت 

باشد. خودش 
کرد، چون  حـــاال ایـــن دو ُبعد را در زندگی مادر نمی شـــود بـــه همین صورت تفکیـــک 
که باید مواظب درس ومشـــق و رفتـــار ... آن ها  وقتـــی مـــادر فرزنـــدی را در خانه دارند 
باشـــند و وقتـــی در بیـــرون خانم هـــای ســـپاهی یـــا بچه هـــای دانش آمـــوز دیگـــری را 
که؛ من  گوشـــه ذهِن خود حواسشـــان باشـــد  به اصطـــاح مدیریـــت می کنند باید در 
که در خانه وظیفه ســـنگینی دارم و باید به بهترین  کار می کنـــم  در حالـــی دارم اینجـــا 

کنم. نحـــو هـــر دو را مدیریت 
کید بکنم این اســـت،  که من بـــاز در زندگی ایشـــان باید بـــه آن تأ  مســـئله ی دیگـــری 
کم آوردنـــد و وقتی  کردنـــد ولی وســـط راه  کـــه انقابی بـــوده و انقاب  کســـانی بودنـــد 
که نمی تواننـــد همپای انقـــاب این ســـختی ها و مصیبت ها  دیدنـــد 
گروه  گذاشـــتند؛ اما  کنار  را تحمـــل بکنند، حقیقتًا این آرمان را 
کـــه انقابـــی بودنـــد ولـــی نامایماتـــی در  دیگـــری هســـتند 
که به  ایـــن زمان ها برایشـــان پیـــش آمـــد، درعین حـــال 
اصـــول حضـــرت امام و رهبـــر انقاب پایبند هســـتند، 
کمـــی  را ندارنـــد و  دیگـــر تحمـــل بعضـــی فشـــارها 
کرده انـــد، این هـــا هنـــوز هـــم برای  عقب نشـــینی 
مـــا محترم انـــد و روی چشـــم ما جـــای دارند.

 ولـــی مادر هـــم انقابی بودند، هـــم انقابی 
کـــه به ملکوت رفتند،  ماندنـــد و تا روزی 
حقیقتًا انقابـــی ماندند؛ نکته مهم 
همیشـــه  خانـــواده  در  ایشـــان 
رهبـــری  از  کـــه  بـــود  ایـــن 
گـــر  جـــدا نشـــوید، یعنـــی ا
جـــدا شـــدید مطمئـــن 
باشـــید دیگـــر انقابی 

نمی مانیـــد.
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 بعد از این اتفاق رفت و آمد شما به منزل ایشان چطور بود؟��
کار  ک  ک بودنـــد، در شـــرکت لبنیات پـــا کـــه خانـــم دبـــاغ اســـیر ســـاوا مـــن در زمانـــی 
می کـــردم، صبح های زود به ســـرکار می رفتم و شـــب ها دیر برمی گشـــتم. آخر شـــب ها 
کـــه راضیـــه خانم از پشـــت بام مـــن را می دیدند  کـــه به منـــزل برمی گشـــتم، بعدازاین 
کـــه اوضاع آرام اســـت و خبـــری نیســـت، داخل منزل می شـــدم و  و اعـــام می کردنـــد 
که مرد در خانه هســـت.  که بچه ها نترســـند و بداننـــد  تـــا دم صبـــح را در منزل بـــودم 
گر  که ا کرده بـــودم   صبـــح به ســـرکار می رفتـــم. با همســـایه ها هم هماهنـــگ 

ً
مجـــددا

کنیم. کی ها بـــه خانـــه ریختنـــد از دیوار بـــه حیاط همســـایه بپریم و فـــرار  ســـاوا

که حاج خانم آزاد شد، شما به دنبال ایشان رفتید؟��  وقتی 
گفت: مجید قرار اســـت مادرم  که خانـــم دباغ در زندان بود همســـرم به مـــن  یک بـــار 

که شما داماد خانواده دباغ شدید؟��  چطور شد 
کاس  کردیم چون از نظر  که ما پیشـــنهاد ازدواج با دختر خانمشـــان را مطـــرح  زمانی 
خانوادگـــی در یک ســـطح نبودیم و آن هـــا از نظر اجتماعـــی و دینـــی در رده باالتری از 
خانـــواده ما بودند و دخترخانم ایشـــان خواســـتگاران زیادی داشـــت بـــرای اینکه دل 
که  کـــه می گویم- بعـــد از بررســـی هایی  مـــن جـــوان را نشـــکند -ایـــن حقیقتی اســـت 
کنیـــم و ببینیم  گر صـــاح می دانید اســـتخاره  کـــه آقا مجیـــد ا گفتند  کردنـــد، بـــه مـــن 

نظر خدا چیســـت.
کـــه روبـــروی مســـجد بـــود بردند -  حاج خانـــم مـــا را بـــه منـــزل حاج آقـــا طباطبایـــی 
اآلن هـــم همان جـــا اســـت و مـــردم به آنجـــا مراجعـــه می کننـــد و مشـــاوره می گیرند- 
گفتنـــد: ایشـــان قـــرار اســـت دامـــاد مـــا بشـــود آمده ایم تـــا از خـــدای خود  حاج خانـــم 

بگیریم. مشـــورت 
گفت: خیر است، بروید و فردا بیایید.  حاج آقا طباطبائی خندید و 

گرفتن اســـتخاره فرمودند:  ما مجددًا فردای آن روز نزد ایشـــان رفتیم و ایشـــان پس از 
خیر اســـت ان شـــاءاهلل، جواب استخاره خوب اســـت، البته مشـــکاتی وجود دارد اما 

است.  خوب 
کردند. و بافاصله حاج خانم مقدمات ازدواج ما را فراهم 

کرد خاطره ای دارید؟�� ک به منزل حاج خانم حمله  که ساوا  از روزی 
کردیم، در  که من و راضیه خانم عقد  حدوداً پنجم، ششـــم شـــهریورماه ســـال 51 بود 
روز عقـــد مجلـــس زنانه و مردانـــه جدا برگزار شـــد؛ خانم ها در منـــزل حاج خانم بودند 

و آقایـــان در منزل ما.
فـــردای آن روز هـــم عقدکنـــان دختـــر دوم حاج خانـــم بـــود.  و پس فـــردای آن روز نیـــز 

عقدکنـــان خواهـــرزاده حاج آقـــا دباغ.
کـــرده بود.  ک منزل حاج خانم را شناســـایی  که ســـاوا چنـــد روزی بعـــد از عقـــد ما بود 
که خدا ان شـــاءاهلل  شـــب جمعه بـــود، من در هیئت پـــای منبر حاج آقـــا طباطبائی - 
گرفته بود، مجلـــس را ترک  حفظشـــان بکند- نشســـته بودم، التهابـــی وجـــودم را فرا
کـــه رد می شـــدم دیدم  کـــردم و بـــه ســـمت منـــزل رفتـــم، از جلـــوی منـــزل حاج خانم 
کردم، تابه حال ایشـــان را با آن چادر  خانمـــم بـــا چادر رنگی  دم درآمده اســـت تعجب 

ندیده بودم سراســـیمه مـــن را صدا زد.
گفتم: چه اتفاقی افتاده؟

کی ها ریخته انـــد در خانه، بابـــا موفق شـــد از خانه  کـــه ســـاوا گفـــت: فقـــط نیا داخـــل 
کتاب ها را به هـــم می ریزند. گرفتنـــد، اآلن هم دارنـــد  کنـــد اما مـــادر را  همســـایه فرار 

کـــه دیگـــر مســـائل سیاســـی حاج خانـــم لو رفتـــه بود. مـــا آن شـــب خیلی  اینجـــا بـــود 
که  کشـــیدیم، جرئت نداشـــتیم به داخـــل خانه برویـــم. در آن دو ســـه روزی  ســـختی 
کی ها در خانـــه بودنـــد فکـــر می کنـــم پانزده، شـــانزده نفـــر از فامیل و دوســـتان؛  ســـاوا
که به آنجا می رفـــت و در می زد، داخل می کشـــیدند و بازجویی می کردند،  هرکســـی را 
کتک کاری  کلـــی  ک می بردنـــد. در آنجا پس از  کرده و به ســـاوا ســـپس ســـوار ماشـــین 
که  گر مشـــکلی نداشـــت طـــرف را آزاد می کردند. یکـــی از افرادی  و تحقیـــق و بررســـی ا
در آن دوران به این شـــکل دســـتگیر شـــد همین آقا بهزاد همســـر رضوانـــه خانم بود. 

گرفتند. ایشـــان را هم چنـــد روزی 

گفت وگو با مجید اصفهانی، داماد خانم دباغ

یکدنیاخاطره،بعدازاستخاره
در محلـــه مـــا  ایشـــان را خانم جلســـه ای صـــدا می زدند. آن زمان خانواده خانم دباغ و خود ایشـــان در خیابان از پوشـــیه اســـتفاده می کردند. ســـال پنجاه 

کارهای عام المنفعه ایشـــان بودم. کاری هـــا و  کردم و از نزدیک شـــاهد خیلـــی از فدا کـــه با دختر بـــزرگ حاج خانم )راضیـــه دباغ( ازدواج  و یـــک بـــود 

اینجامسجدنیست
کـــه هیـــچ گاه آن را بـــه تأخیـــر  یکـــی از اصـــول اصلـــی زندگـــی ایشـــان نمازشـــان بـــود 
نمی انداختند و در بدترین شـــرایط نمـــاز را در اول وقت می خواندند، هیچ چیز مانع 
از این نمی شـــد که نماز اول وقت ایشـــان ترک بشود. بارها شـــاهد آن بودم که در هر 
شـــرایطی به نماز اول وقت پایبند هســـتند و در هنگام اذان تمام کارهای خود را رها 

کـــرده و به نمـــاز می پرداختند.
گیر  کرده بودیم، اذان مغـــرب بود، حاج خانم به  به عنـــوان مثال یک روز در ترافیـــک 
من گفتند که نگه دار می خواهم نماز بخوانم گفتم: اینجا؟ اینجا مســـجد نیســـت.
حـــاج خانم گفتند: همین جا در کنار خیابان نمازم را می خوانم. ســـپس از ماشـــین 
پیاده  شـــدند و به علت زانودردی که داشـــتند و قادر نبودند در حالت نشســـته نماز 
کنار خیابان نمـــاز را اول وقت به جا  بخوانند در همان حالت ایســـتاده رو به  قبله، در 

 آوردند.

آخراینمردچقدرغصهمارابخورد
کـــه جامعه داشـــت  بـــه مســـائل سیاســـی بســـیار توجـــه داشـــت و در ایـــن اواخر 
کشـــیده می شـــد، خیلـــی ناراحت بـــود و بســـیار زجر  به ســـمت دوقطبی شـــدن 
کنـــد؟ چقدر  کـــه آخر این مـــرد چه کار  می کشـــید، به خصـــوص بـــرای حضرت آقا؛ 
کـــه در تحکیم وحدت در جامعـــه تا آنجایی  گفت  غصـــه ما را بخـــورد؟! می توان 
کشـــید و درمجمـــوع واقعًا فـــرد مؤثـــری برای  کـــه مـــن می دانـــم خیلـــی زحمـــت 

انقـــاب بود.
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گفتنـــد: نیا جلـــو، نیا جلـــو، اآلن می آینـــد و شـــمارا هم می گیرنـــد، این ها  حاج خانـــم 
کســـی دنبال مـــن می آید. منتظرنـــد ببیننـــد چه 

که تحت تأثیر احساســـاتم قرارگرفته بودم، توجهی به پیامد این مســـئله نکردم  مـــن 
گفتم: بیا جلو و به راننده ماشـــین 

گذاشـــتم و به ســـمت منزل حرکت  کردم و داخل ماشـــین  ســـپس حاج خانـــم را بغل 
کوچه ایســـتاده  کوچه رســـیدیم پـــدرم همـــراه با مـــردم محلـــه در  کردیـــم. وقتـــی بـــه 
بودنـــد، همین کـــه مـــا را دیدنـــد همه صلوات فرســـتادند و بـــدون هیچ ترســـی با دود 

کردن اســـفند به اســـتقبال مـــا آمدند.
تمـــام پاهـــای حـــاج خانم زخم شـــده بـــود و تمام بدنشـــان آلـــوده به میکـــروب بود، 
ایشـــان چندیـــن ســـال مصیبـــِت همیـــن آلودگی هـــا و شـــکنجه های زنـــدان را همراه 
که ســـال ها با آن دســـت وپنجه نرم می کردند نیز  داشـــتند. مشکات تنفسی ایشـــان 

حاصل همیـــن زندان هـــا بود.

گی های خواهر دباغ برایمان بگویید��  از ویژ
کـــرد؛ حاج خانم  ازجملـــه ویژگی هـــای دیگـــر ایشـــان می توان به شجاعتشـــان اشـــاره 
واقعـــًا مـــرد بودنـــد، خیلـــی از مردها ترســـو هســـتند اما ایشـــان دل شـــیری داشـــتند، 
کار را با تمام  کاری می شـــد و وظیفه ای داشـــتند،  نتـــرس بودنـــد، وقتی قرار بـــر انجام 

که داشـــت انجـــام می دادند. مشـــکاتی 
کارشـــان، شـــبانه به تنهایـــی ســـوار ماشـــین  کـــه بـــه خاطـــر  گاهـــی پیش آمـــده بـــود 
که باعث  کـــرد  می شـــدند و به همـــدان می رفتند. یک بار درراه ماشـــین ایشـــان چپ 

گـــردن، دنده ها و ســـتون فقرات ایشـــان شـــد. آســـیب 
کـــه مـــن در ایام به جلســـه ای دعوت شـــده ام-  گفتند  یـــک روز بعدازظهـــر بـــه بنـــده 
ایـــام یـــک شـــهر مـــرزی اســـت و در زمان جنـــگ به شـــدت زیر آتـــش بود- ماشـــین و 
کســـی را ندارم، با مـــن می آیی؟ من با ایشـــان رفتم؛  راننـــده داده شـــده امـــا خب من 
کـــه بـــا آن می توانیم در مقابل مسلســـل ها  کلت 45، حـــاال ما فکـــر می کردیم  بـــا یـــک 

و آرپی جی هـــا بایســـتیم.
که به فرمانداری آنجا رســـیدیم؛  بـــه هر صـــورت رفتیم و نزدیکی های چهـــار صبح بود 
کـــه او نیز خواب بود. ایشـــان  کســـی بود، فقـــط معاونی بود  نـــه نگهبانی داشـــت و نه 
کی بـــود از اینکه چرا  کرد و شـــا خیلـــی ناراحت شـــد و فـــردای آن روز خیلی دادوبیداد 
شـــهر مـــرزی باید این قـــدر بی دروپیکر باشـــد، چرا باید مـــن داخل فرمانداری بشـــوم 
که هســـتید؟ بـــرای چه  کســـی نیایـــد بگوید شـــما  و نیـــم ســـاعت بایســـتم، آن وقـــت 

کردند. آمده ایـــد؟! حتی بـــا امام جمعـــه آنجا نیـــز در این خصوص صحبـــت 

کنند. را آزاد 
ِکی؟ گفتم:  من 

کنیم؟ چطور مادر را به خانه بیاوریم؟  گفت: دوشنبه. حال چکار 
گفتم: من مرخصی می گیرم و به دنبال ایشان می روم.

گر تـــا ظهر با بنده  که یک پیکان قرمزرنگ داشـــت پرســـیدم: ا یـــادم می آیـــد از جوانی 
کارکنیـــد، چقدر می گیرید؟

کرایه ماشـــین تـــا ظهر بـــه او ده تومان بدهم. با ماشـــین به  و خاصـــه قرار شـــد بابت 
که روبـــروی خیابـــان خیام بـــود رفتیم من  مقابـــل وزارت امـــور خارجـــه  در بـــاغ ملـــی 
کمیتـــه ضدخرابـــکاری منتظر  پیـــاده شـــدم و چنـــد قدمـــی جلوتـــر رفتـــم و در مقابل 

که چـــرا حاج خانـــم نیامدند. شـــدم امـــا خبری نشـــد، نگران شـــدم 
یکبـــاره چشـــمم افتـــاد به پاییـــن پله هـــا، دیدم زنـــی ریز جثه بـــا چادر رنگی ســـفید-
کردم و با خودم  ســـورمه ای آنجا نشســـته و با ســـر دائمًا به من اشـــاره می کند، تعجب 

کیـــه؟ چرا ایـــن خانم این طـــوری می کنه؟ گفتـــم: این 
کـــه خانم دباغ اســـت؛ چقدر پیر  مـــن ایشـــان را نشـــناختم، کمی جلوتـــر رفتم، دیدم 

و شکسته شـــده بود. 
گفتم: خانم...

مبارزگمنام
که  ازجملـــه عوامـــل مهـــم و کمک کننـــده بـــه موفقیـــت حاج خانـــم بـــا وجـــودی 
ایشـــان هفت دختر و یک پســـر داشـــتند می توان به نقش همســـر ایشـــان اشاره 

کرد.
کـــه هیـــچ گاه و در  حـــاج حســـن آقـــای دبـــاغ خودشـــان یکـــی از مبارزینـــی بودند 
که توانســـتند  کســـانی بودند  کجـــا نام ایشـــان مطرح نشـــد. ایشـــان جـــزو  هیـــچ 
که ایشـــان در عـــراق تبعید بودند، در وســـعت زیاد  اعامیه هـــای امـــام را درزمانی 
کنند. شـــاید  - شـــاید ده، پانزده هزار اعامیه- تهیه و بین مردم و بازاریان توزیع 
کام توزیـــع ده، پانـــزده هـــزار اعامیـــه چیـــز راحتی به نظر بیایـــد، اما این  اآلن در 
ک دختر 14 ســـاله ایشـــان  که ســـاوا کار را در شـــرایط و در فضایی انجام می دادند 
که از رادیو ملی پخش شـــده بود  دســـتگیر و به  را به جرم نوشـــتن دو خط شـــعر 

کـــرده بودند. ک بـــرده و تا حد مرگ شـــکنجه  ســـاوا
که به همســـر خود اجـــازه فعالیت های  حاج آقـــا دبـــاغ یکی از معـــدود مردانی بود 
کارهـــا را انجام  سیاســـی، اجتماعی می داد، بـــرای این که خانم دبـــاغ بتواند این 

کامـــًا باز بود. دهد، فضا 

مأموریتخارجازشهر
کرده  ج از تهـــران پیدا کـــه در مهندســـی ســـپاه مأموریتـــی در خـــار یـــادم هســـت 
کوهســـتانی درســـت  کـــه از مهابـــاد و میانـــدوآب بـــه نقـــده، جاده هـــای  بـــودم؛ 
کومله هـــا بـــا لباس هـــای  می کردنـــد تـــا به عنـــوان راه تدارکاتـــی اســـتفاده شـــود. 
کار نیروهای  ســـفید توی برف هـــا منتظر بودند به محـــض اینکه می آمدیم بـــرای 
که آنجا بـــودم برای مرخصی به تهـــران آمدم، اتفاقًا  مـــا را می زدند. بعـــد از مدتی 
که رســـیدم، دیـــدم همه جا تاریک  حاج خانـــم هم تهـــران بودند، میـــدان آزادی 
کـــه می آمدنـــد موشـــک می زدنـــد تمام  اســـت، بـــه خاطـــر هواپیماهـــای عراقـــی 
چراغ هـــا خامـــوش بـــود، رفتم نارمـــک منزل حـــاج خانـــم، خانم بنده هـــم آنجا 
کـــه یک دفعه وضعیت  بـــود، تمام شیشـــه ها را چســـب زده بودند، یـــادم می آید 
گفتنـــد به زیرزمیـــن بروید تا  کردند  قرمـــز شـــد، حاج خانم همـــه بچه ها را جمـــع 
که وارد حیاط شـــدیم صدای فریاد و شـــیون همســـایه ها  آســـیب نبینید، زمانی 
گـــوش می رســـید و با صـــدای ضد هوایـــی همراه شـــده بود، در همـــان موقع  بـــه 
حاج خانـــم با شـــجاعت فریاد زدنـــد: خانم ها نگران نشـــوید اآلن تمام می شـــود، 

اآلن وضعیت ســـفید می شـــود. 
کـــه دو روز بـــه جبهـــه برویـــم و برگردیم من  گفتند  یـــک روز حاج خانـــم بـــه بنـــده 
کردستان  گرفتند ســـوار شـــدیم و به سمت  گفتم برویم،  خودشـــان ماشـــین  هم 
رفتیـــم. یـــادم می آید به لشـــکری رفتیـــم  نزدیک به هزار ســـرباز در آنجـــا در حال 
آمـــوزش بودنـــد، به محض این که ســـرهنگ، خانم دبـــاغ را دید از ایشـــان دعوت 
کنـــد؛ اتفاقـــًا در همـــان موقع حمـــات هوایی  کـــرد تا بـــرای ســـربازان ســـخنرانی 

کردند. دشـــمن شروع شـــد و ســـربازها را در مســـجد جمع 
ایشـــان در میان آن همه ســـرباز و ســـرهنگ و توپ و تانک، با یک رشادتی حدود 
گفت و به ســـربازها  کربا ســـخن  یـــک ســـاعت از امـــام حســـین )ع( و یارانـــش در 
که با این شـــرایط راه امام خود  گفت: شـــما از نوادگان امام حســـین )ع( هســـتید 
کرد و به ســـربازان روحیه بخشـــید. گرفته اید و این گونه آن ها را تشـــویق  را پیـــش 

در آن زمان بنده به عنوان محافظ، پشـــت ســـر ایشـــان ایســـتاده بودم تا مشکلی 
برای حاج خانـــم پیش نیاید.

که حرف  که در رابطه با شـــجاعت ایشـــان شـــد، اما زمانـــی  بـــا تمـــام این اوصافی 
از مظلومیـــت اهل بیـــت )ع( می شـــد و نام حضـــرت زهرا )س( می آمـــد، با صدای 
که صدای ایشـــان را می شـــنیدیم، صـــدای هق هق  گریـــه می کردند طوری  بلنـــد 

ایشـــان هیچ وقت از ذهنم بیـــرون نمی رود.

هرکسیمیتواند،کمککند
گـــوش می دادند ببیننـــد حاج خانم  کت می کردنـــد -همه  کمک بـــه نیازمندان جمع را ســـا حاج خانـــم منبـــع انـــرژی و وحـــدت بودنـــد. وقتـــی در فامیل مهمانـــی می دادند، بـــرای 
کنـــد. در همان مجلس هرکســـی  کمک  کـــم دارد، هرکســـی می تواند،  کـــه برای خریـــد جهیزیه پانصد هـــزار تومان  کســـی هســـت  می خواهـــد چـــه بگویـــد- و به طور مثال می گفتند: 
کارها خیلی دقت داشـــت. به انـــدازه وســـع خـــودش پـــول درمـــی آورد و مـــی داد، حاج خانـــم هم پول هـــا را جمع و بـــه همین صورت، مشـــکل یک خانـــواده را حل می کـــرد؛ به ایـــن 
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گفت و گو با حسن دباغ، همسر مرضیه حدیدچی

ایامخوشآنبود
کهبادوستبهسرشد

کـــه در زمان  چـــه زندگانی ســـختی بـــا خانم دباغ داشـــتیم، برخاف خیلی رســـومات 
پهلـــوی بـــود، مـــا اصـــًا یکدیگـــر را ندیـــده بودیـــم و فقـــط شـــب عروســـی همدیگـــر را 
دیدیـــم. مِن 29 ســـاله را با یک دختـــر 14 ســـاله ازدواج دادند. به تهـــران آمدیم، آنجا 
کمال مرتضوی )ره(، حاج غامحســـین  کـــردم، مرحوم حاج  معلم هایـــی برایش پیدا 

گرمخانه مســـجد بازار تهـــران بود... که امـــام جماعت مســـجد  جعفـــری 
کـــردم. با یـــک چاپخانه  شـــکر خـــدا چیـــزی نزدیـــک 19000 اعامیه چاپ 

آشـــنا شـــده بودم، اعامیه ها را به او مـــی دادم، وقتی به آنجا 
کســـی آنجـــا بـــود، جرئـــت نمی کردیم،  گـــر  می رفتیـــم، ا

حـــرف بزنیـــم. اعامیه هـــا را چـــاپ می کرد و نشـــانی 
مـــی داد؛ مثـــًا می گفت در بـــازار زرگرهـــا یک حمام 

اعامیه هـــا  چیـــده  را  آجرهـــا  کـــه  آنجـــا  اســـت، 
کیســـه همراه داشـــتیم  آنجاســـت. مـــا هم یـــک 
کـــس نمی فهمیـــد  کـــه غلط انـــداز باشـــد، هیـــچ 
درون آن چیســـت. یـــادم هســـت مرحوم شـــیخ 
هـــادی، پدرخانم آیت اهلل موســـوی، امام جمعه 

همـــدان، به حجره ما آمـــد 100 تومان داد، یک 
گفـــت حـــاج آقـــا روح اهلل داده  ورقـــه هـــم داد و 

کنید. که چـــاپ  اســـت 
پخـــش  محـــل  مـــن  حجـــره  الحمـــدهلل 

شـــده  امـــام  رســـاله های  و  اعامیه هـــا 
که می آمـــد برنج  بـــود؛ هر مشـــتری 

و روغـــن از مـــا نمی خواســـت، 
اعامیه می خواســـت. 

تـــا   8 بـــا  دیـــدم 

بچـــه خرجمـــان در نمی آیـــد، دِر خانـــه ی مـــا هم همیشـــه بـــه روی همه باز بـــود و از 
همدانی هـــا هـــر کس به تهران می آمد، بـــه خانه ما می آمـــد و از او پذیرایی می کردیم. 

کار پیـــدا شـــود تـــا خرجمـــان در بیایـــد. کـــه بـــرای مـــا  کردیـــم  ســـفارش 
گفت: بیا به رشت برو. یکی از دوستان 

کار خســـته می شـــوم به  که از  گفتـــم: نمی خواهـــم به رشـــت بـــروم. می خواهم عصـــر 
برســـم. کارهای دیگرم 

کار برایت پیدا شـــده اســـت. یکی از پســـرهای  کـــه اینجا یک  گفتند  بعـــد از چنـــد روز 
گفت: ســـاعت یک ربع  کار می کرد،  مرحـــوم شـــیخ هادی در شـــرکت ملی ســـاختمان 
که  بـــه هفـــت به چهـــارراه پهلـــوی می روی یک ماشـــین شـــورلت وانت ســـبز رنگ 

اســـم راننده اش علی اســـت، آنجاست.
گفت. نمره ماشینش را هم 

گفت: ســـوار ماشـــین می شـــوی و می روی. آنجا دارند زمیـــن را می کنند و 
کنند. می خواهند تلویزیون تأســـیس 

کـــه من را می شناســـی، من هیئتی و مســـجدی ام، من به  گفتم: شـــما 
بروم؟ آنجا 

کردم، ایشـــان  پیـــش آقای ســـعیدی رفتـــم و ماجـــرا را برایش تعریف 
برو گفت: 

کارگاه تلویزیون است! گفتم: 
کجا معلوم اســـت  کلمه ها جنـــگ نداریم. از  گفت: مـــا با 
کـــه می ســـازند دســـت آن ها  ایـــن ســـاختمان هایی 
کـــس دیگـــری را می برند.  گـــر تو نـــروی  بمانـــد. ا

بگـــذار مـــا آنجا یک نفر داشـــته باشـــیم.
کپی در  بـــه آنجـــا رفتـــم، دیـــدم دســـتگاه 
اختیـــار مـــن اســـت، اعامیه هایی 
کـــه می خواســـتم چـــاپ  را 
کنـــم بـــا همـــان چاپ 

می کـــردم.
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گفت وگو با آقای صالح مدرسه ای،
 از بستگان خواهر دباغ

مارااسیرکردهبودند
کـــه با خانـــم دباغ  آقـــای صالـــح مدرســـه ای عـــالوه بـــر نســـبت فامیلی 
داشـــته، در مراحـــل مختلـــف تاریخـــی با ایشـــان بـــوده اســـت. از زندان 
تـــا حضـــور در لبنـــان و فعالیت هـــای بعـــد از پیـــروزی  گرفتـــه  ک  ســـاوا
انقـــالب، همچنیـــن در دوران تشـــکیل ســـپاه نیـــز در جریـــان اتفاقـــات 
مختلـــف و شـــاهد فعالیت هـــای مرضیـــه حدیدچـــی بوده اســـت. بعدتر 
که ایشـــان به عنـــوان اســـتاندار همدان معرفـــی می شـــوند، خواهر دباغ 

نیـــز نماینـــده مـــردم همـــدان در مجلـــس شـــورای اســـالمی بودند.

که فرض  مـــن در آن زمـــان، جلســـه -به آن معنایـــی 
کرمی  داشـــتند-  کنیـــد علی آقـــا محمـــدی و آقـــای ا
نداشـــتم. بچه هـــا و دوســـتان مـــا بودنـــد و خانـــه ما 
می آمدنـــد و با هـــم صحبت می کردیم اما جلســـه ای 
رســـمی و بـــه آن شـــکل نبـــود؛ امـــا مـــن هم بـــه جرم 
حرکات انقابی دســـتگیر شـــدم. 28 خـــرداد 52 بود. 
یـــک مـــاه بعـــد از مـــن خانـــم دبـــاغ را هـــم دســـتگیر 

کردند.
را  بندهـــا  ایـــن  کـــه  داشـــتند  بنـــد  ســـری  یـــک 
کننـــد و ما را بردنـــد یک جایی  می خواســـتند تعمیـــر 

بـــود. بـــود؛ طویلـــه  قاجـــار  زمـــان  و  مـــال رضاخـــان  فکـــر می کنـــم  کـــه 
کـــرده بودند و دو تا شـــده بـــود. نه نـــوری، نه هوایی. یـــک المپی،  آخورهـــا را تیغـــه 
که اصـــًا المپ بود یا نبود. شـــرایِط  کنید المـــپ 15-25 بـــود؛ اآلن تردید دارم  بـــاور 
کـــه تنگی نفس داشـــتند، خانم هایی  کســـانی  خیلی ســـختی بـــود، مخصوصًا برای 
کـــه وضـــع حمل می کننـــد، در این شـــرایط خیلی فشـــار بـــه آن ها می آید. شـــخصی 
که 8 وضع حمل داشـــته، شـــرایط برایش ســـخت تر هم می شـــود. مثـــل خانم دباغ 

ظهرهـــا مـــا را بـــرای دستشـــویی و وضـــو بیـــرون می بردنـــد. خواهـــر دبـــاغ در حجره 
روبـــروِی محـــِل عبـــور مـــا بودنـــد. بیـــن ایـــن دو دیـــوار 7-8 متـــر فاصله بـــود. یادم 
که  ج شـــده بـــودم، همین طـــور  که بـــرای وضو از ســـلول خـــود خار هســـت یـــک بـــار 
عبـــور می کـــردم، دیـــدم ایـــن بنـــده خدا حالـــش خـــراب شـــده و او را جلوی ســـلول 
کـــه من بتوانم  کمی نفس بکشـــد. شـــرایط هم طوری نبود  که بتواند  خوابانده انـــد 

ســـام بدهم و حرفـــی بزنم.
که ایشـــان  که ایشـــان وارد چنیـــن فعالیت هایی شـــدند؟ چه اتفاقی افتاد  چه شـــد 

که داشـــت، شـــدند؟ جـــذب دوره های چریکی و آن فضای مردانه ای 
همســـر خواهـــر دبـــاغ، آقـــای حاج حســـن دبـــاغ اســـت. ایشـــان اسمشـــان در اصل 
که می گفتند دلیل اینکـــه به جای حدیدچی،  مرضیه حدیدچی اســـت. خودشـــان 
گـــردن من حق  که ایشـــان خیلی به  کردم، این اســـت  نـــام فامیـــل دبـــاغ را انتخاب 

کرد. که مـــن را وارد ایـــن امور  دارد و در واقـــع ایشـــان بود 
که دکان  حـــاج حســـن آقـــا، آدم متدینی بـــود، در خط امـــام )ره( بـــود، یک بـــازاری 
کوچکـــی در بـــازار تهران داشـــت و برنج و روغـــن و چایی می فروخت؛ ولـــی آنجا دیگر 
مشـــتری هایش به جـــای برنـــج و چای و روغـــن اعامیـــه و اطاعیه دست به دســـت 

می کردند.

گفت وگو با آقای سید محمد غرضی

مبارزخستگیناپذیر
کـــرده و به ســـوریه رفتـــم، آنجا در   در ســـال پنجاه وچهـــار از ایـــران فـــرار 
خدمـــت عزیزانی مثل آقای جنتـــی، مرحوم منتظری آقایـــان آزاد خوش 
و دیگـــران بـــودم، آن هـــا قبـــاًل در ســـوریه جمـــع شـــده بودنـــد، یکـــی از 

که در ســـوریه حضـــور داشـــت، خانم دبـــاغ بودند. افـــرادی هـــم 

همراه �� شما  نیز  چریکی  آموزش  دوران  در   
حاج خانم بودید؟

در آنجا تعداد زیادی از عزیزان دوره سیاســـی، نظامی و 
کارهـــای اصاح ارتباطی را  چریکی، کارهای آموزشـــی و 
که مقاومت  می گذراندند، باالخره ســـوریه مرکزی بـــود 
فلســـطین در آنجا حضور داشت، سابقه داشت، بیش 
که می جنگید؛ ما هم با مجموعه  از بیســـت ســـال بود 
که در ســـوریه جمع بودند در لبنـــان، عراق  نیروهایـــی 
و در ســـرزمین های اشـــغالی دیگر، فعـــال بودیم. ارتباط ما بیشـــتر با مرحـــوم ابوجهاد؛ 
که این ها از ســـوریه رانده شـــدند ابوجهاد به  نفـــر دوم نهضت مقاومـــت بود. بعدازاین 

تونس رفت و در آنجا به دســـت اســـرائیلی ها به شـــهادت رسید.
فعالیـــت مجموعـــه ما زیـــر نظـــر حاج آقا مصطفـــی و عزیزان نجـــف صـــورت می گرفت و 
که امام به پاریس تبعید شـــدند، ادامه داشـــت که در  فعالیـــت خانـــم دباغ تا ســـال 57 

کنار امام باشـــند. این ســـال خانم دبـــاغ نیز راهی پاریس شـــدند تـــا در 

گی های بارز خانم دباغ چه بوده است؟��  از ویژ
ایشـــان بعـــد از 15 خرداد در بیت مرحوم ســـعیدی بزرگ شـــده بودند، مرحـــوم حاج آقا 
کـــه اســـتاد خانم دبـــاغ بودنـــد، خانـــواده مرحوم ســـعیدی و شـــخص خود  ســـعیدی 
کرده بودند.  حاج آقا ســـعیدی، خانـــم دباغ را به حاج آقـــا مصطفی و بیت امام معرفـــی 
خانـــم دبـــاغ مورد احتـــرام و مورد تأییـــد بیت حضرت امـــام بودند و این کـــه مورد تأیید 

رهبری بودند، می تواند شـــاخصه اصلی ایشـــان باشـــد.
گروه های   به هرحـــال ســـالیان ســـال فعالیت هـــای سیاســـی ، نظامـــی و همـــکاری بـــا 
نظامـــی، چریکی و نیروهای مقاومت در عراق، فلســـطین، لبنان و حوزه علمیه نجف، 

همه جزو ســـوابق درخشـــان ایـــن بانوی انقابی اســـت.

همدان �� سپاه  تشکیل  برای  را  دباغ  خانم  امام  حضرت  که  شد  چه   
فرستادند؟

که خانـــم دباغ به همدان رفتند، ســـپاه همدان امکانات خاصی نداشـــتند، ما  زمانـــی 
کرده و امکانات الزم را برایشـــان ارســـال می کردیم. سپس  در تهران ایشـــان را ســـاپورت 
کرده و ســـپاه را به یک مجموعه مقاوم تبدیل  شـــروع به ســـاماندهی نیروهای انقابی 
کـــه در اطراف مـــا بودند  کشـــور بودنـــد و نیروهایی  کـــه در داخل  کردیـــم. از نیروهایـــی 
کویت، بحرین، قطر، امارات، عربســـتان. این ها به تدریج  کشـــورهای مختلف مثل  در 

حول محور ســـپاه ســـامان داده شدند.
که در ســـوریه و لبنان فعالیت داشـــتند،   همچنیـــن در افغانســـتان، با عزیـــزان افغانی 
گذشـــته و رفته انـــد، همچنان این ارتباطات  ارتباطمان برقرار بود و بااینکه دو نســـل 
که در حال حاضر موقعیت سیاســـی ایران در منطقه توســـعه  برقرار اســـت، باألخص 

است. کرده  پیدا
بنـــده یـــک دوره نماینـــده مجلـــس بـــودم، پـــس ازآن در دوره هـــای بعدی در ســـمت 
که خانم دبـــاغ به رحمت  وزارت نفـــت مشـــغول بـــه خدمت بودم و تـــا آخریـــن روزی 

خـــدا رفتنـــد، همچنان باهـــم در ارتبـــاط بودیم.

محورجلساتبود
یک بـــار یـــادم هســـت یـــک جمعـــی از دوســـتان، یعنـــی تقریبـــًا همه مســـئولین 
همـــدان منزل حاج آقا بودنـــد و به دیدن ایشـــان آمده بودند، ازقضـــا خانم دباغ 
هـــم تصادفـــی آن روز مهمان ما بـــود. هماهنگی صورت نگرفته بـــود. خانم دباغ 
وقتـــی این ها ناهارشـــان را خوردنـــد آمد چند دقیقـــه ای را بـــرای آقایان صحبت 
که می شـــد محور جلســـه  کنـــد. درواقـــع مثل رئیس همـــه آن ها بود و وارد جمع 
بود. بســـیار هـــم قاطع بـــود. قاطعیتش یک قاطعیـــت زنانه نبـــود. حاال ممکن 
اســـت بعضی قاطعیت ها زنانه باشـــد، ایشـــان خیلی ُبّرنده و با قاطعیت صحبت 

می کرد.

عملیاتدرکردستان
کوملـــه و دموکـــرات بودنـــد، در آنجا  کردســـتان بودیم آنجـــا  چـــون مـــا همســـایه 
کردند. از تهران شـــهید صیاد شـــیرازی به  گروهی طاغی شـــدند و سرکشـــی  یـــک 
منطقـــه آمدنـــد و درگیر شـــدند، از همدان هم خواهر دباغ با یک ســـری از بچه ها 

رفتند.
مـــن قشـــنگ می دیـــدم خواهـــر دبـــاغ لبنـــان هـــم از ایـــن مانتوهای سرتاســـری 
کاشـــینکف هم همراهش بود و بعضی وقت ها  داشـــت و ســـرش هم بسته بود و 
کرده بود. که ســـخنرانی می کرد آن را روی تریبون می گذاشـــت، ُابهتی پیـــدا  هـــم 
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که به دلیل هجـــرت از ایران به عـــراق، در محضر  قبـــل از انقـــاب این توفیق را داشـــتم 
حضرت امام، در دفتر ایشـــان بوده و یک ســـری فعالیت های مبارزاتی داشـــته باشـــم. 
گاهی هـــم خبرنامه هایی را اخبـــار مبارزین  کـــه مـــا اداره می کردیم.  مـــوج رادیویی بود 
ایرانی، مســـائل و مطالب مرتبط با حرکت های انقابـــی در ایران، منطقه و بخش های 
کشـــور بـــود و در  کـــه مربوط به انجمن های اســـامی دانشـــجویان در خارج از  اســـامی 
کـــرده و در بیـــن  اختیارمـــان قـــرار می گرفـــت، به صـــورت مجموعـــه بولتـــن وار تنظیـــم 

توزیع می کردیم. دوســـتان 
که  که از ایران می آمدند، یا ایرانیانی بودند  کســـانی  گاهی   در مســـیر همین فعالیت ها 
خـــارج از کشـــور فعالیت داشـــتند و در زمره عاقه منـــدان و پیروان حضـــرت امام بودند 
و مایـــل بودند با امام ماقات داشـــته باشـــند، به امثـــال ما مراجعه می کردنـــد و ما هم 
کشـــف  کـــه از ماهیت آن ها مطمئن می شـــدیم به اصطاح صاحیتشـــان را  بعدازایـــن 
می کردیـــم و احســـاس وظیفـــه می کردیـــم، حلقه وصلی بیـــن آن ها و امام می شـــدیم و 
گـــوش می کردند  امـــام هم بزرگـــواری می کردنـــد و می پذیرفتند و صحبت هـــای آن ها را 
گـــر ســـؤالی بود پاســـخ می دادنـــد. موارد متعـــددی از ایـــن قبیل اتفاق افتـــاد که من  و ا

این توفیق را داشـــتم.
که به اتفـــاق همســـرش از ایران آمـــده بود، ایشـــان را  بـــه یـــاد دارم آقـــای الویری نامـــی 
که  کســـانی آمـــده بودند  کرده بودنـــد. موارد دیگری هم بود،  شـــهید منتظـــری معرفی 
صاحیـــت داشـــته و بـــرای ماقات بـــا امام ابـــراز عاقه می کردنـــد، ما هم ایـــن توفیق را 

کـــه در ذیل ایـــن مجموعه بـــا خواهرمان خانم مرضیه دباغ آشـــنا شـــویم. داشـــتیم 
 یـــک خواهـــر محجبـــه، روشـــن، خوش بیـــان، متیـــن، اهـــل مطالعـــه و درک بـــرای ما 
جالب توجـــه بودنـــد، جـــزء گروهـــی بودنـــد که بـــا مرحوم محمـــود منتظـــری همکاری 
داشـــتند. ایشـــان، مرحـــوم آقـــای محمـــد منتظری، دوســـتان آقـــای منتظـــری، دکتر 
هادی، شـــیخ حســـن ابراهیمی و آقای مهندس غرضی بودند. دوســـتانی از این قبیل 
کـــه باهـــم فعالیت های مبارزاتی و انقابی داشـــتند و هســـته ای را تشـــکیل داده بودند 
کشـــور هم خودشـــان  که در خارج از 
هـــم  می دیدنـــد،  را  آموزش هایـــی 
کـــه از ایران می آمدند و بنا بود  یارانی 
که جذب این ها بشـــوند را ســـرویس 

داده و راهنمایـــی می کردنـــد.
مـــن تـــازه ازدواج کرده بـــودم و منزلی 
را  ایشـــان  مـــا  داشـــتم  اختیـــار  در 
به اتفـــاق دوستانشـــان در منزلمـــان 
روزی   10-  8-7 و  دادیـــم  جـــا 
قدمشـــان  و  دادنـــد  افتخـــار  آنجـــا 
روی چشـــم مـــا بـــود. آنجـــا توفیـــق 
کرده و در  هم نشـــینی بیشـــتری پیدا
رهگذر این هم نشـــینی، مـــا از دانش 
باال، معنویـــت و از احاطه ایشـــان به 
مســـائل مبارزاتـــی و مبارزیـــن داخل 
که  اســـتفاده می کردیم. معلـــوم بود 
گردان مرحوم سعیدی  ایشان از شـــا
کـــه از حـــوزه درســـی  گروهـــی  و جـــزء 
کرده اند، بودند؛ و  ایشـــان اســـتفاده 
گذرانده  مراحلـــی از دانش ابتدایی را 
بودند، قســـمتی از ســـطح را خوانده 

بودند.

 شما در سوریه و لبنان هم با ��
ایشان رابطه ای داشتید؟

کن نجـــف بـــودم، بعـــد از  چـــون ســـا
کـــه بین رژیـــم ایـــران و عراق  توافقی 

گفت وگو با سید محمود دعایی

مسافریخوشبیانومتین
 اولیـــن آشـــنایی ســـید محمـــود دعایـــی بـــه حضـــور خانـــم دبـــاغ در نجـــف و تقاضـــای مالقات بـــا امـــام برمی گـــردد. البتـــه ایـــن ارتبـــاط در لبنان، ســـوریه و 
نوفل لوشـــاتو هـــم ادامـــه میابـــد. همچنین در ســـه دوره حضور خانم دباغ در مجلس شـــورای اســـالمی، دعایی به عنـــوان نماینده مردم تهـــران در مجلس 

اســـت. بوده  حاضر 

نمایندهتعیینکننده
کـــه در ســـه دوره با  مـــن شـــش دوره متوالـــی در مجلس حضور داشـــتم 
خانـــم دباغ بودیـــم. حضور ایشـــان در مجلس، حضـــور تعیین کننده ای 
کـــه در دوران مبـــارزات دیده  بـــود؛ البتـــه تقریبًا به دلیل شـــکنجه هایی 
کـــه بعـــد از انقـــاب بـــه دلیل پـــرکاری داشـــتند،  بودنـــد و ســـختی هایی 
نوعـــی خســـته و فرســـوده شـــده بودنـــد؛ ولـــی درعین حـــال آن روحیه و 

کـــرده بودند. حـــِس انقابـــی و بینـــش را در خودشـــان حفظ 
کمیســـیون هـــا فعـــال  گاهـــی ســـخنرانی هایی داشـــتند، در جلســـات 
برخـــورد می کردند و حضورشـــان در مجلس برای همـــکاران الهام بخش 
که دیگر ایشـــان به مجلس تشـــریف نیاوردند،  بـــود. بعـــد از دوره پنج ام 
کـــه خانـــم دکتر زهـــرا مصطفـــوی در رابطه بـــا حمایت  مـــن در جلســـاتی 
همراهـــی  کـــه  می دیـــدم  را  ایشـــان  می دادنـــد،  تشـــکیل  فلســـطین  از 
کمـــک  و همـــکاری می کردنـــد و یکـــی از دغدغه هـــای جـــدی ایشـــان 
کـــه پناهی نداشـــتند.  کســـانی بود  بـــه نیازمنـــدان بـــود. پنـــاه دادن بـــه 
که بـــه خانم دباغ مراجعـــه می کردند،  خواهـــران و خانواده هایـــی بودند 
که آن ها شایســـتگی و  کـــرده وقتـــی مطمئن می شـــدند  ایشـــان تحقیق 
کـــه بـــرای آن افـــراد پناه  صاحیت دارنـــد، خـــود را متعهـــد می دانســـتند 
که دیگران  باشـــند. در مســـیر تأمین نیازهای آن ها وقتـــی از کمک هایی 
می توانســـتند بکننـــد، مأیوس می شـــدند؛ خودشـــان ســـعی می کرد به 
کنند. کســـب و آن نیازها را برطـــرف  کار شـــخصی، درآمـــدی را  نحـــوی با

گاهی مـــا برای انتشـــار  کـــی طـــی آن فعالیت هـــای علنـــی مبارزاتـــی ممنوع بـــود،  شـــد 
که  گزیـــر بودیم  کـــه ماهیـــت انقابـــی و مبارزاتی داشـــت نا کتاب هـــا و جـــزوات  بعضـــی 
خـــارج از عـــراق برویـــم، به لبنان و ســـوریه می رفتیـــم، فعالیتمـــان را انجـــام  داده و بعد 
برمی گشـــتیم. طبیعتـــًا در ایـــن اقامت های موقت در ســـوریه و لبنان ســـراغ دوســـتان 
گرم و صمیمی، شـــور انقابی و تاش هایی  می رفتیم، هم نشـــینی داشـــتیم و از فضای 
که  گرفته و برمی گشـــتیم. بعـــد از مدتی  کـــه می کردنـــد مطلع می شـــدیم، الهام و بهـــره 
که به  کـــردم. بین مـــا فاصله افتاد تـــا من در ســـفری  کمتر ســـفر  مـــن در عـــراق مانده و 
کـــه در یک موقعیت تأثیرگـــذار و مفیدی در  نوفل لوشـــاتو داشـــتم. آنجـــا خواهر را دیدم 

کنار امام هســـتند.
خواهـــر دبـــاغ به عنوان عنصـــر محـــرم و قابل اعتمـــاد، داخل بیت با همســـر امـــام بود. 
چـــون آموزش هـــای نظامـــی دیـــده بودنـــد و تکنیک هـــای دفاعـــی را می دانســـتند، 
کنار همســـر امام پشـــتوانه و عنصر آرامش بخشـــی بود؛ البته  حضورشـــان در بیت و در 
کدبانو هم  بـــه ضرورت هـــا و نیازهای داخلی بیـــت امام هم پاســـخ می دادند. طبیعتـــًا 
بودنـــد، درکنار همســـِر امام برای بـــرآورده کردن نیازهایی از قبیل آشـــپزی و کمک های 
داخلـــی خانـــواده، عنصـــر الیق و مطمئنـــی بودند. در این مســـیر هم به قـــدری فعال و 
که ایشـــان در بیمارستان بستری بود ما  گاهی بیمار می شـــدند. یک بار  که  کوشـــا بوده 
به همراه حاج احمد آقا چند باری در بیمارســـتان به عیادتشـــان رفتیم. پس از درمان 

و بهبـــودی بـــه موقعیت خـــود در داخل بیت امام برمی گشـــتند.
کـــه پیروز شـــد و بـــه ایـــران آمدیم دیگـــر از خواهـــر اطاعی نداشـــتیم تـــا اینکه  انقـــاب 
شـــنیدیم مؤسس ســـپاه پاســـداران همدان )شهر خودشـــان( شـــده اند و این هم یک 
پدیـــده مبـــارک و میمونـــی بود که یـــک خواهر انقابی، یـــک رزمنـــده و درواقع چریک، 
که آموزش هـــای الزم را دیده بود، آبدیده شـــده بـــود درصحنه های مبارزاتی  خواهـــری 
خارج از کشـــور و با بســـیاری از گروه ها و طیف ها ارتباطاتی داشـــته است که هم در بین 
آن هـــا تأثیرگـــذار بوده و هـــم خاطراتـــی از آن ها داشـــته و به عنوان یک عنصـــر توانمند، 
منشـــأ ایجـــاد یـــک پایـــگاه انقابـــی در اســـتان خـــودش و الهام بخش بـــرای بـــرادران و 
کـــه ایشـــان را می شـــناختند و ارتبـــاط داشـــتند، شـــده اســـت. اطاعاتـــی  خواهرانـــی 
این چنین داشـــتیم تا اینکه در مجلس شـــورای اســـامی ما ســـه دوره خدمت ایشـــان 

بودیم.
فرامـــوش  هیچ وقـــت  ایشـــان  خدمـــات  بـــود.  خســـارتی  ایشـــان  فقـــدان  به هرحـــال 
که ایشـــان قبل از انقاب در ایجاد تشـــکل های مبارزاتـــی و انقابی  نمی شـــود، نقشـــی 
کـــه در دوران حضـــور امـــام در خارج از کشـــور به خصـــوص در پاریس  داشـــتند، نقشـــی 
داشـــتند و نقشـــی که بعـــد از انقاب در تأســـیس پایگاه هـــای انقابی و دفـــاع از انقاب 
داشـــتند، هیـــچ گاه فرامـــوش نمی شـــود و در تاریخ نهضت اســـامی و انقاب اســـامی 
ایران به عنوان یک ســـرمایه، ســـمبل و الگو همیشـــه ماندگار خواهد بود و ســـام علیها 

یـــوم ولـــدت و یوم ماتـــت و یـــوم تبعث حیا.
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کاظم زاده از همراهی با خانم دباغ می گوید

ازلندنتاکردستان
که اینجا من باید اســـمی داشـــته باشـــم. نشســـتیم چهارده اســـم از  گفتنـــد  کـــه خانم دبـــاغ به خانه مـــا آمدند بـــه من  یـــادم هســـت در همـــان ســـال اولـــی 
گفتند: این  کردیـــم. صدیقه؟ نـــه. مرضیه؟ نه. زهـــرا؟ نه. فاطمه؟ نـــه. تا به اســـم طاهره رســـیدیم، بعد از مکثـــی  اســـامی حضـــرت زهـــرا )س( را پیشـــنهاد 

خـــوب اســـت و از آن به بعد شـــدند خواهـــر طاهره.

که مـــن به عنوان خبرنـــگار رفته بودم  کردســـتان موقعی   یادم هســـت در جریان 
کرمانشـــاه، خانـــم دباغ به عنـــوان فرمانده ســـپاه همدان بـــه آنجا آمدنـــد، من از 
دیـــدن ایشـــان خیلی خوشـــحال شـــدم، خانـــم دباغ هـــم همین طور. آن شـــب 
کـــه به منطقه بروند. مـــن به خواهر  کردن این  جلســـه داشـــتند برای هماهنگ 
گفتنـــد: حتمًا  که باهـــم باشـــیم.  کنیـــد  گفتـــم: چـــه خـــوب، حتمـــًا خبرم  دبـــاغ 

می کنم. خبـــرت 
خانـــه ایشـــان در تهـــران هـــم پایگاه بـــود؛ نه تنها مـــن، همـــه بودند. بـــا دختران 
کوچـــک بودند و خصوصـــًا بـــا رضوانه خانم بنـــا به شـــرایطی، خیلی  کـــه  ایشـــان 

دوســـت شـــدیم و بیشـــتر اوقات را با هـــم بودیم.

که  کردنـــد ایشـــان به قـــدری مریـــض شـــدند  وقتی کـــه حضـــرت امـــام )ره( فـــوت 
ممنوع الماقـــات شـــدند و تـــا مدت هـــا هیچ کـــس، بـــه دیدارشـــان نمی رفـــت. 
کنند. نه اینکه  یک بـــار به دیدار ایشـــان رفتم، نمی توانســـتند این درد را تحمـــل 
کـــرده، ولـــی ایشـــان را بیش ازحـــد متأثر  کـــه امـــام )ره( فوت  بـــاور نکـــرده باشـــند 
کـــه بنشـــینند و ایـــن تحمیل ها را خودشـــان  کســـی نبودند  کـــرده بـــود. ایشـــان 
کننـــد. تا حـــس می کردنـــد باید بلند شـــوند، حتمـــًا بلند  بـــر خودشـــان دشـــوارتر 
که داشـــتند  می شـــدند، حتمًا ســـرپا می ایســـتادند و ســـر آن مواضع و اعتقاداتی 

کار می کردنـــد. می ماندنـــد و 

 از اولین دیدارتان با خانم دباغ بفرمایید.��
که در یک جایی به نـــام امامزاده  اولین دیدار با خانم دباغ شـــب های یکشـــنبه بـــود 
صالـــح بـــزرگ، جمـــع می شـــدند - جمعـــی از دانشـــجویان اتحادیـــه انجمن هـــای 
کشـــور بودند- آنجا بیشتر مســـائل فرهنگی و دینی مطرح می شد.  ج از  اســـامی خار
که ضد شـــاه بودن خیلـــی در این  کـــه وارد جمـــع می شـــد، متوجه می شـــد  هرکســـی 
که می شـــد جنبه هـــای دینی و  کارهـــا و فعالیت های فرهنگی  جمـــع بارز نیســـت؛ اما 
کم کم  که پیـــش رفت ُبعد سیاســـی آن غالب شـــد و  مذهبـــی داشـــت. بعدهـــا به مرور 

جنبه های ضد شـــاهی مطرح شـــد.
 اولیـــن آشـــنایی مـــا با خانـــم دباغ برمی گـــردد بـــه اوایل ســـال 57، حاال دقیـــق یادم 
کـــه چه ماهی بـــود ولی بعـــد از شـــهادت دکتر شـــریعتی در لندن بـــود. خانم  نیســـت 
کار  کـــه خانم دبـــاغ با آن هـــا  دبـــاغ هـــر عصـــر یکشـــنبه می آمدنـــد به اتفاق آن کســـانی 

که هرکدام ســـمت مبارزاتی داشـــتند؛ مثل شـــهید  می کرد. آقایان و برادرانی 
محمد منتظـــری و...

کـــه بـــه خانـــه مـــا بیاینـــد و به  مـــا از خانـــم دبـــاغ دعـــوت می کردیـــم 
گرمـــی می پذیرفتنـــد. خیلی باعث خوشـــحالی ما بـــود. من خودم 

شـــخصًا ایشـــان را نمی شـــناختم. یـــادم هســـت در همان ســـال 
که  گفتنـــد  کـــه خانـــم دبـــاغ بـــه خانـــه مـــا آمدنـــد به مـــن  اولـــی 

اینجا من باید اســـمی داشـــته باشـــم. نشســـتیم چهارده اسم 
کردیـــم. صدیقه؟  از اســـامی حضـــرت زهـــرا )س( را پیشـــنهاد 
نـــه. مرضیه؟ نـــه. زهرا؟ نـــه. فاطمه؟ نـــه. تا به اســـم طاهره 

گفتنـــد: این خوب اســـت و از آن به  رســـیدیم، بعـــد از مکثی 
بعد شـــدند خواهـــر طاهره.

کشـــور  ج از  کـــه داشـــتیم، شـــرایط و جو خار در آن غربتـــی 
گاه بـــرای ما به  هـــم یکســـری نیازهـــای عاطفی ناخـــودآ

وجـــود مـــی آورد. بعـــد از حضـــور خانـــم دبـــاغ ایـــن خأل 
خیلـــی زیبا پر  شـــده بـــود. آن مهربانی مادری ایشـــان 

کمـــک بود. خیلـــی بـــرای ما 
کنـــار هم  کـــه برحســـب اتفاق  یـــک روز عصـــر بود 

و  نشســـتیم  می رفتیـــم.  راه  داشـــتیم 
گاه ســـرم را روی دوش  من ناخـــودآ
گذاشـــتم. خیلی طول  خواهر دباغ 
که من دیدم ایشان دارند  نکشـــید 

ســـرم  خواســـتم  می خورنـــد،  تـــکان 
کنـــم اما با دســـتش ســـرم را نگه  را بلنـــد 

گذشـــت.  داشـــت. یـــک چند دقیقه ای 
که آرام شـــد سرم را برداشتم و  وضعیت 

گفتم: چه شـــده اســـت؟ چـــه اتفاقی 

که شـــما ناراحت شـــدید؟ افتـــاد 
کردم. گفت: هیچی. اصرار 

گذاشـــتی، من را بـــه زندان بـــردی؛ حکم  گفـــت: وقتی ســـرت را روی دوشـــم  ایشـــان 
اعـــدام دوتـــا از دخترهـــا را داده بودنـــد و مـــن باید آن ها را شـــبانه آرام می کـــردم در آن 
گذاشـــتی به من دســـت داد. کـــه ســـرت را روی دوش من  زمـــان عین همین حســـی 

گفتم: اعدام شدند؟
گفت: بله.

گفتم: کجا؟
ک بودم  گرفتن اطاعـــات از وضعیـــت زندان و ســـاوا گرچه تشـــنه  گیـــج شـــده بـــودم. 
ولـــی باز هم جرئت نمی کردم بپرســـم، ایشـــان خیلی با احتیاط یک مقـــدار اطاعات 
کمتر اطاعات داشـــته  گفتنـــد و ادامه دادنـــد: تو هر چقـــدر  خیلـــی سربســـته بـــه من 

باشـــی برای خودت بهتر اســـت.

 خانم دباغ به نوفل لوشاتو رفته بودند؟��
ســـفر دوم امـــام بـــه نوفل لوشـــاتو در زمســـتان، باغچه کوچکی بـــود که در 
آنجـــا چـــادر زده بودنـــد، دانشـــجوها می آمدنـــد و در آن چـــادر امام را 
ماقات می کردند. در ســـفر دوم، مدیریت داخلی منزل حضرت 
امـــام )ره( بـــا خانـــم دباغ بود و هـــر کس هم آنجـــا می آمد، 4 

روز بیشـــتر نمی توانســـت اقامت داشته باشد.
اساســـی  ویژگـــی  از  یکـــی  همیشـــه  دبـــاغ  خانـــم 
کـــه پناهـــگاه جوانـــان  شخصیتشـــان ایـــن بـــود 
بودنـــد. هـــر وقتـــی بـــا او بودی بـــا هـــر اعتقاد و 
دینی، تـــو را می پذیرفـــت و آرام می کرد. خود 
من آن موقع یک دختر جوان 19-20 ســـاله 
و پر از ســـؤال بودم. وقتی می نشســـتیم و 
صحبـــت می کردیم، ممکـــن بود مثًا 
نســـبت  برداشـــت خـــودم  از  مـــن 
بـــه یـــک موضـــوع، یک چیـــزی را 
گوش  بگویـــم، خانـــم دبـــاغ فقط 
مقابـــل  به طـــرف  و  می کـــرد 
می گذاشـــت.  احتـــرام 
باعـــث  ایـــن شـــخصیت، 
ایشـــان  بـــه  مـــا  می شـــد 

کنیم. اعتمـــاد  بیشـــتر 
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منادیوحدت 
که حـــاج خانم دباغ به دســـتور امـــام )ره( به عنـــوان فرمانده ســـپاه به همدان  گرفـــت. در فروردین مـــاه بود  در تاریـــخ ۲۰ اســـفند ۵۷ ســـپاه همـــدان شـــکل 
که داشـــتند، نیروهای ســـپاه را سروســـامان بخشـــند. کشـــور را تحت پوشـــش قرار دهنـــد و با توجـــه به تجربیـــات نظامـــی   اعـــزام شـــدند تـــا منطقـــه غـــرب 
کرد و ســـپاه  کردنـــد و شـــهید مدنی نیـــز از این موضوع پشـــتیبانی  خوشـــبختانه نیروهـــای نظامـــی و انقالبـــی آن زمـــان، همگـــی متفق القـــول اعـــالم آمادگی 

کشـــور بود به فعالیت مشـــغول شـــدند. کـــه در آن زمـــان مرکزیـــت غرب  همـــدان تشـــکیل شـــد و حـــاج خانم دبـــاغ به عنـــوان فرمانده ســـپاه همدان 

برایصدورانقالب
که امروزه به عنـــوان نیروی قدس  که چیـــزی  کنم  که من ایـــن نکته را هم خدمت شـــما عرض  کرده اند، بد نیســـت  کشـــور ســـفر  حـــاج خانـــم برای تبلیغ انقاب اســـامی به چندین 
که صـــدور انقاب  کنید ما به فکرمان رســـید  که انقـــاب را صـــادر  کام فرمودند  مطـــرح اســـت، بنیان گـــذار آن مرحـــوم ســـماوات، حاج خانـــم دباغ و بنـــده حقیر بودیم. امـــام یـــک 
که زندگی تـــان را بکنید. گـــر نه  گر خوب بـــود، ادامه دهید و ا یعنـــی اینکـــه افـــرادی بیاینـــد و ما بگوییم این مشـــی امام اســـت، حـــال بروید و ببینیـــد آیا به دردتـــان می خورد یا نـــه؟ ا
کردیـــم، آن ها را به ایـــران آوردیم تا آموزش های عقیدتـــی را بگذرانند. بعدها  کشـــور بودند نیروهای مســـتعدی را در جهان شناســـایی  ج از  که خار خوشـــبختانه به کمک دوســـتانی 

نـــام این تشـــکل واحد نهضت هـــا و بعدازآن هم نیروی قدس شـــد.
کند مرحوم ســـماوات و حـــاج خانم دباغ را- یک جرقه ای زده شـــد.  کنید -خدا رحمت  که فرمودند انقـــاب را صادر  کلمه حرف امـــام )ره(  عـــرض بنـــده اینجـــا اســـت؛ ببینید با یک 
که مســـتعد تفکر امـــام )ره( بودند، عدالت طلـــب بودند و عاقه مند به اینکه دســـت مســـتضعفین را بگیرند در اینجا  کشـــور دیگر، نیروهایی  از فلســـطین، عـــراق، افغانســـتان و چند 

بودند. آمده 
که نگاه آن، نگاه به رشـــِد بشـــر اســـت،  که امروزه نیز به هر کجای جهان ارائه دهیم همه به آن عاقه مند هســـتند. چرا کـــرد، دکترینی بود  کـــه امام )ره( ترســـیم  درواقـــع آن دکترینـــی 

کامل. گفت نگاه به تکامل انســـان اســـت؛ در واقع یک انسان ســـازی  کان بحث می توان  نگاه به ارتقاء فکری، فرهنگی و ســـامت بشـــر و در 

در ســـفر آخـــر ما بـــه لبنـــان، یک 
خانـــم الجزایـــری آمده بـــود حاج 
خانـــم را ببینـــد. آقـــای ضرغامی 
کـــرد تا ایشـــان  شـــرایط را فراهـــم 
بـــا حـــاج خانـــم ماقات داشـــته 
خانـــم  حـــاج  از  مـــن  باشـــند. 
پرســـیدم: چطـــور بـــا هـــم آشـــنا 

شـــدید؟
زمـــان  در  گفتنـــد:  خانـــم  حـــاج 
مبـــارزات با هم بودیـــم و قرار بود 
ایشـــان یک هواپیماربایی انجام 
کـــه هواپیمـــا را دزدیدند و  دهـــد 

کردنـــد. بمب گـــذاری 

که شما داماد حاج خانم شدید؟��  چطور شد 
که قرابـــت ما، قرابت  که روزی داماد ایشـــان بشـــوم، چرا مـــن فکـــرش را هم نمی کردم 
تشـــکیاتی بود. مـــن اصًا تصمیمی برای ازدواج نداشـــتم. آقایی به نام ســـید احمد 
کـــه دخترش را  کردم  گفت: مـــن با حاج خانـــم صحبت  قشـــمی روزی نـــزد مـــن آمد و 
کردم؛ هم طـــرف دختر راضی انـــد و هم پدر  به شـــما بدهد، با پدر شـــما هـــم صحبت 

که شـــما جواب بدهید. شـــما، فقط مانده 
آن زمـــان منزل حاج خانـــم در تهران بود، هماهنگی ها توســـط آقای قشـــمی صورت 
کردند تـــا بتوانیم با هم  گرفـــت و مـــا به خواســـتگاری رفتیم. یک ســـاعتی ما را محـــرم 
گفتم:  کنیم و حرف هایمـــان را بزنیم، در همان ســـاعت اول من به ایشـــان  صحبـــت 
کـــه بدترین اخاق و رفتـــار را دارم، یک زندانی هـــم در پیش دارم. مـــن فقط میدانم 

که ایشـــان به من جـــواب منفی  درواقـــع چون قصـــد ازدواج نداشـــتم، می خواســـتم 
گفت: باشـــد. بدهـــد، امـــا بعد از پایـــان صحبت ها ایشـــان جواب مثبـــت داد و 

کند، آقای موســـوی همدانی بود، آقای موســـوی  از اتـــاق بیرون آمـــدم. خدا رحمت 
نام دیگـــری بود و چند تن دیگـــر از علما.

گفتند: صلوات بفرستید.
صلوات فرستادیم.

گرفتنـــد و صیغه عقـــد را جاری  و در همـــان جـــا آقـــای موســـوی همدانی از مـــا وکالت 
کردیم. کـــه مـــا ازدواج  کردنـــد و این گونـــه بود 

 شما در زمان فرماندهی خانم دباغ در سپاه همراه ایشان ��
بودید؟

کردند. ایشان از  مرحوم حاج آقا ســـماوات اولین بار ایشـــان را معرفی 
کرد بدون اینکه مراســـمی باشـــد یا  کار  همان ســـاعت اول شـــروع به 

معارفه ای صورت بگیرد و مســـئولین استانی بیایند.
الحـــق و االنصـــاف همـــه بچه ها هـــم بااینکه اوایـــل انقاب 
کـــس یـــک نظـــری داشـــت، همـــه دیدگاه های  بـــود و هـــر 
کار  گذاشـــتند و بـــا همدلـــی و یکرنگـــی به  کنـــار  خـــود را 
که آن دکترینی  پرداختنـــد و فقط دنبال ایـــن بودند 
کرده بودند محقق شـــود. کـــه امـــام )ره( تجویز 

بیـــن  در  مؤثـــری  نقـــش  خانـــم  حـــاج 
جامعـــه  فرهنگیـــان،  دانشـــگاهیان، 
و  چـــپ  گروه هـــای  تمامـــی  و  کارگـــری 
کرده  راســـت، علما، نظامیـــان و... ایجاد 
کـــه صحبتی می کردند  بودند. زمانی 
اســـتاندار  بـــا  وقتـــی  به عنوان مثـــال 
تصمیمـــی  و  می کردنـــد  صحبتـــی 
عمـــل  وارد  ســـرعت  بـــه  می گرفتنـــد 

کمیِت  که دنبال مســـائل حاشـــیه ای باشـــند؛ یعنی اصـــواًل حا می شـــدند و این نبود 
ذین َیســـتِمعوَن الَقول بـــود و همه با تمام وجود عاقه منـــد بودند این 

َ
ـــر ِعبـــاَد اّل َفَبّشِ

کننـــد. کـــه درواقـــع ویران شـــده بســـازند و آبـــاد  خانـــه ای را 
گروه هـــا و جناح هـــا عاقانـــه و منصفانـــه می آمدند و  کـــه تشـــکیل شـــد همـــه  ســـپاه 
اظهارنظـــر می کردنـــد، نقـــد می کردنـــد، اینجا غلط بـــود، آنجا درســـت بـــود و... حاج 
کســـی باشـــد؛ یک  کســـی حرف می زنـــد، مهم نبود او چه  خانـــم وقتی کـــه می دیدند 

گر منطقـــی و به جـــا بـــود، می پذیرفتند. بچـــه باشـــد یا بـــزرگ، ا
که امروز رئیس بخش معماری دانشـــگاه بوعلی ســـینا اســـت، در آن  دکتـــر عراقچیان 
که درواقع رفتـــار و برخورد  زمـــان جوان تریـــن عضو مجموعه بـــود، می خواهم بگویـــم 
کند،  که فکر  که خروجـــی آن مجموعه یک جوانی باشـــد  حـــاج خانم باعث می شـــود 
کـــه آن جوان ســـرکوب  گر فضـــا به گونـــه ای بود  کنـــد و تحقیق داشـــته باشـــد. ا رشـــد 
می شـــد امروز آقای دکتـــر عراقچی در جایـــگاه رئیس بخش معماری دانشـــگاه بوعلی 

نبود.
 از فضای آن روزهای سپاه و فرمانده اش برایمان بگویید��

کـــه مرحوم  فضـــا یـــک فضـــای فرهنگی، یـــک فضـــای دیانتـــی بـــود. خاطـــرم می آید 
گذاشـــتند -فکر می کنم  گوشـــه ســـپاه  گونی پول را آوردند و  ســـماوات آن زمـــان یـــک 
صـــد هزار تومـــان بود، خـــوب در آن زمان این پـــول، مبلغ بزرگی به شـــمار می آمد- و 

کـــس هر مقـــدار دوســـت دارد، بردارد. گفتنـــد: هر 
که  کم  که آن مبلغ شـــده ۱۰۴ هزار تومـــان، یعنی  بعـــد از یکی دو هفته متوجه شـــدند 

گذاشـــته اســـت. کس هر مقدار در جیبش بوده نیز روی آن پول  نشـــده هیچ، هر 
ببینیـــد ایـــن فضا چه فضای زیبایی بود! وقت می شـــد افراد ۲۰ ســـاعت از شـــبانه روز 
گانـــی از قبیـــل فوق العـــاده شـــغل و اضافـــه کار و  کار می کردنـــد، امـــا در آن زمـــان واژ را 

مأموریـــت و بـــدی آب وهوا و... اصـــًا معنا و مفهومی نداشـــت.
در آن زمـــان بحران هـــا پشـــت ســـر هـــم می آمدنـــد و بایـــد هرلحظـــه تصمیـــم ســـازی 
گروهک هـــا و غیره و  می شـــد، چـــه مباحـــث اداری و چـــه مباحث مربـــوط به برخـــی 
ذلـــک. در ایـــن شـــرایط علی رغـــم این کـــه حـــاج خانـــم چندین ســـال ایـــران نبودند 
کنند و  کـــم  امـــا توانســـته بودنـــد آن همدلی را بین مســـئولین و بیـــن افراد جامعه حا
درواقـــع همین همدلـــی یکی از رمـــوز موفقیت به شـــمار می رفت و اثرات خـــود را هم 

گذاشـــت. در جامعه 
کـــه بیاینـــد یـــک چـــارت ســـازمانی بدهنـــد و همه چیـــز  در آن زمـــان این طـــور نبـــود 
ســـازمان دهی شـــده و منظـــم باشـــد، بلکـــه به صـــورت خودجـــوش همـــه آمدنـــد، 

گرفـــت. کردنـــد و ســـپاه شـــکل  همـــکاری 
که در دســـت داشـــتند آوردند و تحویل ســـپاه دادنـــد. درواقع باید  مـــردم ابـــزاری را 
گفت روز نبود  که در آن زمان شـــاید بتـــوان  گفـــت مدیریـــت بحران به نحـــو اعا! چرا
که شـــما حداقـــل صدتا، دویســـت تا، بحران نداشـــته باشـــی و خـــوِد ایـــن، نیازمنِد 
کـــه الحمـــداهلل آن عرصـــه بـــا موفقیت به ســـرانجام  یـــک فـــِن مدیریت بحـــران بود 

. سید ر
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مهدی فرهادیان از فرمانده خود می گوید

دلسوزومقتدر
که تکلیف زندگی من مشـــخص نیســـت و معلـــوم نمی شـــود در آینده چه پیش خواهـــد آمد، چـــون باالخره زندگی  گفتم  خانـــم دبـــاغ می گفـــت، به همســـرم 

من به این شـــکل اســـت مبارزه، مبـــارزه و مبارزه.

ایشانرااززیرماشینبیرونکشیدم
که به  کار می کـــرد، یک بار هـــم   از زمـــان قبـــل از انقـــاب قلـــب ایشـــان با باطـــری 
کـــه من خودم  همـــدان می آمدند، در میدان رزن  ماشـــین ایشـــان چپ می کند 

کشـــیدیم. شـــخصًا بـــه محل حادثه رفتم و ایشـــان را از زیر ماشـــین بیرون 
گذاشـــته بودند اما  که پشـــت ســـر  کـــه با تمام ســـختی هایی  می خواهـــم بگویـــم 
انـــگار هیـــچ اتفاقـــی نیفتاده اســـت و همچنـــان فعـــال و پابرجا در مســـیر اهداف 
گام برمی داشـــتند. ایشـــان واقعًا اســـطوره مقاومت بودند و فکر نمی کنم در  خود 

دنیا چنین اســـطوره ای وجود داشـــته باشـــد.

 از آغاز فعالیت ایشان در سپاه همدان بفرمایید��
در آن زمـــان در همـــدان یـــک ســـری تعصباتـــی وجود داشـــت و نمی توانســـتند قبول 
کـــه یـــک زن به عنـــوان فرمانـــده، آن هـــم فرمانـــده نظامـــی منصوب شـــود، به  کننـــد 
که  همیـــن دلیل خیلی ها مخالف انتصاب ایشـــان بودند و حتی داشـــتیم عـــده ای را 
کنـــار بگذارند، دسیســـه های  که ایشـــان را  از طریـــق ضدانقـــاب تحریک می شـــدند  

زیادی هـــم طراحـــی می کردند.
کـــه توجهی به  کرد  کرد و ســـعی  امـــا ایشـــان مصمـــم آمد و بـــا همه ایـــن افکار مبـــارزه 
که یـــک زن هم می تواند در  ایـــن مســـائل نکند و به وظایف خود بپردازد و نشـــان داد 
مســـائل سیاســـی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، پا به پای مردان حضور داشـــته باشد 

کند. و با جدّیـــت فعالیت 
از همـــان ابتـــدای ورود ایشـــان بـــه همـــدان، همـــکاری مـــا بـــا یکدیگر شـــروع شـــد و 
کـــه می دادنـــد اجـــرا می کردیـــم. خانـــم دبـــاغ به صـــورت شـــبانه روزی  دســـتوراتی را 
فعالیت می کردند و روز و شـــب برایشـــان بی مفهـــوم بود؛ یعنی واقعـــًا ازلحاظ روحیه، 

یـــک زن اســـطوره و خســـتگی ناپذیر بودنـــد.
در آن دوران آیـــت اهلل مدنـــی پشـــت گرمی خوبـــی برای خانم دبـــاغ بودند و از ایشـــان 
گاه گاهی بـــه نزد ایشـــان می رفتند و مســـائل و  حمایـــت می کردنـــد. خانـــم دباغ هـــم 
کـــه وجـــود داشـــت، برایشـــان مطـــرح می کردنـــد و از ایشـــان  مشـــکات اجتماعـــی را 
خط وربـــط و راهنمایی هـــای الزم را می گرفتنـــد، درواقـــع رابطه خانم دبـــاغ با آیت اهلل 

مدنـــی رابطـــه مرید و مـــرادی بود.

 این فعالیت ها مانع رسیدگی به فعالیت های منزل نمی شد؟��
که؛ ضمـــن اینکه خود  که ایشـــان با ســـایر زنان داشـــتند این بـــود  ازجملـــه تمایزاتـــی 
کـــه به فعالیت های اجتماعی اشـــتغال  را مقیـــد بـــه خانواده می دانســـتند، اما زمانی 
که خود بنده  ج از محـــدوده زندگی خانوادگی می دیدنـــد. بارها  داشـــتند، خود را خار
که ایشـــان شـــب ها را هـــم در داخل ســـپاه می ماندند  پاس بخـــش بـــودم  دیده بودم 

کـــه مبادا اتفاقی بیفتد یا مشـــکلی پیـــش بیاید؛ مســـئولیت پذیر بودند.
که مســـائل رفاهی خـــود را بـــر همه چیز ترجیـــح دهند، بلکـــه انقاب  این گونـــه نبـــود 
که  و امـــام و خـــط رهبـــری برای ایشـــان بســـیار مهم بـــود و همیـــن دغدغـــه خاطری 
کنار  که پیگیر مســـائل انقاب باشند و ســـاده از  برای انقاب داشـــتند باعث می شـــد 

مســـائل پیرامون خود رد نشـــوند.
که داشـــتند و مسئولیتی  گرفتاری هایی  من از نزدیک شـــاهد بودم با تمام مشـــغله و 
کـــه به عنوان یـــک فرمانده نظامی بر دوش ایشـــان بود؛ اما هیـــچ گاه در زمینه وظایف 
کم نمی گذاشـــتند و واقعًا زندگـــی را به خوبـــی اداره می کردند و آن  همســـری و مادری 
نقـــش مدیریتی خـــود در خانواده را نیـــز به خوبی ایفا می کردنـــد. در زمان فرماندهی، 
گاهی هم به منزل ســـر می زدند و به همسر و  بیشـــتر اوقات را در ســـپاه می ماندند اما 
کنترل می کردند. فرزندانشـــان رســـیدگی می کردند و امور درسی و مدرســـه فرزندان را 
در آن زمـــان منـــزل خانـــم دباغ در خیابان مهدیـــه بود. یک روز صبح ایشـــان را دیدم 
کـــه تعدادی نان و یک ظرف حلیم در دســـت داشـــتند و به منـــزل می بردند؛ درواقع 
کارهای  که داشـــتند عـــاوه بر رســـیدگی بـــه  می خواهـــم بگویـــم بـــا تمام مشـــغله ای 
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ج از منـــزل نیـــز رســـیدگی می کردنـــد و تمام این هـــا باید  داخـــل منـــزل، بـــه امور خـــار
درســـی باشـــد برای مســـئولین ما تا در عیـــن اینکه 

بـــه وظایـــف اجتماعی خـــود عمـــل می کنند، 
از مســـائل مربـــوط بـــه خانـــواده و تربیت 

بـــه  را  آن  و  نکننـــد  غفلـــت  فرزنـــدان 
نســـپارند. فراموشی 

 بنـــده یـــک نســـبت دور فامیلی نیز با ایشـــان داشـــتم؛ خود حاج خانـــم برای من 
گفتـــم تکلیف زندگی من مشـــخص نیســـت و  که به همســـرم  تعریـــف می کردنـــد 
معلـــوم نمی شـــود در آینده چـــه پیش خواهد آمـــد، چون باالخـــره زندگی من به 
این شـــکل اســـت مبـــارزه، مبـــارزه و مبـــارزه؛ می توانی بـــروی و همســـری اختیار 
کـــه من پا به پای شـــما تـــا آخر این  گفته بودند  کنـــی؛ اما ایشـــان قبـــول نکـــرده و 

مســـیر همراهتـــان خواهم بود.
گفتنـــد دلیل  کـــه همسرشـــان نیـــز در ســـپاه حضـــور داشـــتند، حاج خانـــم  روزی 
کـــه دباغ  اینکـــه نـــام فامیـــل خـــود را از حدیدچـــی بـــه نـــام فامیـــل همسرشـــان 
کـــه می خواســـتند همسرشـــان را در پـــاداش و  بـــود تغییـــر داده انـــد؛ ایـــن بـــوده 
کنند. شـــوهر ایشـــان در  کشـــیدند ســـهیم  کـــه در راه انقاب  اجـــر ســـختی هایی 
کرده بود. ایشـــان مرد  کـــه خانم دبـــاغ صحبت می کردنـــد، فقط ســـکوت  زمانـــی 

افتاده حـــال، متواضـــع و باصفایـــی بود.
کننـــد بنـــده بـــه ماقاتشـــان رفتـــم. در  دو هفتـــه قبـــل از این کـــه ایشـــان فـــوت 
که  که می کشـــیدند باز ســـعی می کردند  بیمارســـتان  هـــم باوجود تمام دردهایی 

گفتـــار خود بـــه ما الگـــو بدهند. بـــا رفتـــار و 

گی های ایشان در فرماندهی سپاه بگویید��  از ویژ
خانم دباغ بســـیار پشـــتکار داشـــتند و شـــبانه روز مشـــغول فعالیت بودنـــد. در مدتی 
کـــه به آنجـــا می آمدند، بـــه ما ســـر می زدند و  کردســـتان بودیم، بارها شـــد  کـــه مـــا در 
کـــه می دیدیم  بـــه نیروهـــا روحیه می بخشـــیدند و این بـــرای ما خیلی ارزشـــمند بود 
کـــه داشـــتند بـــه منطقه  ایشـــان بـــا وجـــود زن بـــودن و بـــا ناراحتی هـــای عدیـــده ای 
می آینـــد؛ همین امر باعث می شـــد احســـاس مســـئولیت بیشـــتری در مقابـــل خدا و 

ایشـــان داشـــته باشـــیم و با ایســـتادگی و مقاومت بیشـــتری به نبـــرد بپردازیم.
کار و فعالیـــت داشـــتند و هیچ وقـــت  ایشـــان پـــا به پـــای مـــردان حرکـــت می کردنـــد، 
احســـاس ضعـــف نمی کردنـــد؛ بااینکـــه ازلحـــاظ جســـمی و روحـــی مشـــکات زیادی 
داشـــتند ، امـــا بـــه خاطر دســـت یافتن بـــه اهـــداف واالی انقـــاب اســـامی مقاومت 
می کردنـــد و هیچ گاه دســـت از تاش و ایســـتادگی برنمی داشـــتند. ازنظر بنده ایشـــان 

در مراتـــب باالی بهشـــت جـــای خواهند داشـــت.
در مســـائل فرهنگـــی، اجتماعـــی، نظامـــی و... ایشـــان فردی مدیـــر و مدبر بـــود و به 

کـــه داشـــت در همـــه امور موفـــق و غالب می شـــد. خاطـــر ســـعه صدری 
کنند و خود را  ایشـــان ســـعی می کردند روحیات افراِد زیرمجموعه خود را شناســـایی 
که  بـــه آن هـــا نزدیک نمایند. ســـپس بـــه هر کس با توجـــه به خلق وخو و شـــخصیتی 
کارها  گفت واقعًا هم در زمان مســـئولیت ایشـــان  داشـــت مســـئولیت می دادند. باید 

به درســـتی پیش می رفت.
در دوران فرماندهـــی، بـــه مســـئله ازدواج نیروهایشـــان نیـــز توجـــه داشـــتند و زمینه 
ازدواج را بـــرای افـــراد فراهـــم می کردند و حتی خود ایشـــان واســـطه وصلـــت تعدادی 

از نیروهای جوان ســـپاه شـــدند.
کـــه اتفـــاق می افتـــاد ازجمله مســـائل مربـــوط بـــه ترورهای  در تمـــام ســـختی هایی 
که داشـــتند ســـریع  اوایـــل انقـــاب و... ســـعی می کردنـــد در حیطه مســـئولیتی 

کشـــور ایجاد شـــود. که مشـــکلی برای  کننـــد و اجـــازه ندهنـــد  اقـــدام 
کومله  که توســـط  کردســـتان روســـتایی بود به نام خانقاه  یادم هســـت در 
گرفته شـــده بـــود و ما پنـــج، شـــش روز را در منطقـــه فعالیت داشـــتیم تا 
کوملـــه  باالخـــره موفـــق شـــدیم آنجـــا را از لـــوث وجـــود ضدانقـــاب و 
ک ســـازی انجـــام شـــد خانـــم دباغ  کـــه پا کنیـــم. شـــبی  ک ســـازی  پا
همـــراه شـــهید همدانی بـــه آنجا آمدنـــد. بااینکه نیمه های شـــب 
که داشـــتند از شـــوق حضور  بـــود، همه نیروها با تمام خســـتگی 
فرمانـــده بیـــدار شـــدند و تـــا هنـــگام نماز صبـــح ایشـــان برای 
کـــرد، در آنجـــا یـــک عکـــس یـــادگاری هم  نیروهـــا صحبـــت 

انداختیم.
شـــجاعت و شهامت این زن وصف ناشـــدنی است، در 
که داشـــتیم حضـــور می یافت  تمـــام عملیات هایی 
کـــه ایشـــان فـــردی خداتـــرس بـــود، دیگر  و ازآنجا
از هیچ چیـــز و هیچ کـــس واهمـــه ای نداشـــت، 
بـــا قاطعیـــت حـــرف خـــود را بیان می کـــرد و 
گامـــی به عقب برنمی داشـــت. هیچ وقت 
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خودتـــان هـــم بخواهید پشـــت فرمـــان بنشـــینید، نمی شـــود. )یک پیکان داشـــتند 
کـــه با همـــان می آمدند، راننـــده برای خـــود نگرفته بودنـــد( می گفتند نـــه من خودم 
کنم. همان مدت شـــاید چند ماه از نمایندگی ایشـــان نگذشـــته  می توانـــم رانندگـــی 
کـــرد و از اســـتانداری بـــه ما اطـــاع دادند  که ماشـــین ایشـــان نزدیـــک رزن چپ  بـــود 
گون شـــده اســـت و اآلن آمبوالنس ایشـــان را بـــه همدان  کـــه ماشـــین حاج خانـــم واژ
که بنده خدا حســـابی زخمی شـــده، ترقوه  مـــی آورد. به بیمارســـتان رفتیـــم و دیدیم 
کمربنـــد طبی ببندد. کتف آســـیب دیده بود و تـــا مدت ها مجبور بود  شکســـته بود و 
کـــه ایشـــان در تهـــران بـــود پـــا به پـــای  در بحث هـــای حـــوزه انتخابیـــه باوجـــودی 
کـــه در حـــوزه انتخابیـــه حضـــور پیـــدا می کنند ایشـــان هم  نماینده هـــای جـــوان مـــا 

حضـــور داشـــتند.

کجا مستقر بود؟��  دفتر شما 
کـــه حاج خانم  کـــرده بودیم  کوچکی بـــود. یک خانـــه قدیمـــی را اجاره  دفتـــر مـــا دفتر 

ماهیانه اجـــاره اش را پرداخـــت می کرد. 
ســـه تا اتـــاق داشـــت. یـــک اتاق 
کـــه رو بـــه روی آن بالکـــن بود 
و هـــوای بازتری داشـــت و 
مشـــرف به بیـــرون بـــود، 
دفتـــر بـــود. یـــک اتاق 
نســـبتًا  کـــه  دیگـــری 
بزرگ تـــر بـــود و 6 متـــر 
کـــه  داشـــت  طـــول 
جلســـه ای  میـــز  یـــک 
گذاشـــته بودیـــم  آنجـــا 
کـــه اتـــاق جلســـات بود 
آنجـــا  حاج خانـــم  و 
مراجعیـــن را می پذیرفت 
و مســـائل را بررسی می کرد. 
بغـــل ایـــن اتـــاق هم یـــک اتاق 
کـــه یـــک  ســـه در ســـه بـــود 

موکـــت نمـــدی انداختـــه بودیـــم.
بیـــرون  از  بـــود.  نمـــدی  موکـــت  کًا  کـــف 
را  کفش هایـــش  می آمـــد  کســـی  کـــه 
درمـــی آورد. حاج خانم ده روزی 
کـــه می آمـــد در ایـــن اتاق 
ایشـــان  بودنـــد. 
اتـــاق  آن  در 

گفت وگو با دکتر عروتی، مسئول دفتر خانم دباغ در مجلس شورای اسالمی

حقمظلومانومستضعفان،خطقرمزبود!
کـــردم یـــک جلســـه و هیئتی به صـــورت هفتگی  که عرض  شـــور و شـــوق زائدالوصفـــی بـــا آمـــدن ایشـــان در انتخابـــات همـــدان ایجاد شـــد. ما بـــا دوســـتانی 
تی داشـــتند  کردیم، یکی دو جلســـه آمدند، بچه ها ســـؤاال کاندیدا را برای پرســـش و پاســـخ دعوت می کردیم. ایشـــان را هم طبق معمول دعوت  داشـــتیم. 
کـــه ایشـــان می تواند بـــرای مردم  کـــه یک اعتمـــاد عمومی بـــرای همه جلب شـــد  کردنـــد، به گونه ای   باصالبـــت صحبـــت 

ً
کـــه جـــواب دادنـــد. ایشـــان واقعـــا

همـــدان نماینده خوبی باشـــد.

 همکاری شما با ایشان در چه مقطعی آغاز شد؟��
کاندیدا شـــدند. واقعًا ورود ایشـــان به همدان  ایشـــان برای مجلس پنجم از همدان 
که ایشان در سال 75 در انتخابات  کرد. رکوردی  یک حماســـه، شور و شعفی را ایجاد 
به دســـت آورد، اآلن هم شکســـته نشده است. ایشان دویســـت و خورده ای هزار رأی 

کنون ســـابقه نداشته است. آوردند و ازنظر درصد آراء تا
گفتنـــد؛ حاج خانم  گرفتنـــد و  بعـــد از پیـــروزی ایشـــان در انتخابـــات بـــا بنده تمـــاس 
کارهای ســـتاد نقشـــی نداشـــتم ولی  که من در  می خواهنـــد شـــمارا ببینند -هرچند 
کـــرده و صحبتی  بـــا ایشـــان ارتباط داشـــتیم- خدمت ایشـــان رفتم، ســـام و علیکی 
گفتند: من دنبال مســـئول دفتـــر می گردم و یـــک ویژگی های خاصی  کردیم، ایشـــان 
کردند؛  کردم شـــمارا معرفی  که مشـــورت  کس  گرفتم با هر  برای مســـئول دفتر در نظر 
گفتـــم حاج خانم اجـــازه بدهید  کـــه نه نگویـــد و بپذیریـــد.  لذا خواهشـــم این اســـت 
کـــه به هرحال  گفتم  کـــردم و  کنم و بررســـی داشـــته باشـــم. فکـــری  مـــن یـــک فکـــری 
که خدمت  کنیم. به همین علـــت پذیرفتم  یـــک جاهایـــی ما باید از خودمـــان هزینه 

ایشـــان باشـــم و لـــذا چهـــار ســـال را در یک ارتبـــاط بســـیار نزدیکی با ایشـــان  و 
کردیم. دفتـــر را اداره 

یـــادم هســـت من یک مقدار خســـته شـــده بودم، شـــاید وســـط دوره 
کارهـــای آموزش وپـــرورش هـــم بود، چـــون من مجلـــس مأمور  بـــود. 
کـــه بخواهـــم حقـــوق را از مجلـــس بگیـــرم. حقـــوق  نشـــده بـــودم 
معمولـــی خـــودم را از آموزش وپـــرورش می گرفتـــم، مراجعیـــن دفتر 
ایشـــان هم بســـیار زیاد بودند. از روســـتاها و جاهـــای مختلف افراد 
با مســـائل و مشـــکات فراوان به دفتر ایشـــان می آمدنـــد. تفألی به 
گذشـــته  که من دو ســـال  کنم  کـــه با حاج خانم صحبت  قـــرآن زدم 
کار را انجام  که تازه نفس  کســـی جایگزین شـــود  و خســـته شده ام و 
که واصبر نفســـک مـــع الذین یدعون  کهف آمد  دهد آیه 28 ســـوره 
گفت واصبر،  ربهم بالقضات والعشـــیر یریـــدون وجهه آیه صراحتـــًا 

کن! صبر 
کـــه بـــا  مـــا مجموعـــه دفتـــری به عنـــوان شـــورای مرکـــزی داشـــتیم 
نظـــارت حاج خانـــم شـــامل نیروهـــای ارزشـــی رزمنده و یـــک از یک 

کـــه در آن مجموعه بودند همه بدون اســـتثنا  بهتـــر بـــود. تیپ هایی 
تیپ هـــای خیلـــی ارزشـــی بـــود و همین هم باعث شـــد الحمـــداهلل در 

 وارد بحـــث انتخابات 
ً
کـــه بعـــدا طـــول آن 4 ســـال - باوجـــودی 

و ریاســـت جمهـــوری هـــم شـــده بودیـــم - همچنـــان 
کامًا ارزشی و متدین  ســـاختار دفتر یک ســـاختار 

کرد. و پایبنـــد به اصـــول و مبانی ادامـــه پیدا 
سخت کوشـــی  بســـیار  آدم  حاج خانـــم 

مجلـــس  اینکـــه  به محـــض  بودنـــد، 
تعطیـــل می شـــد، ایشـــان مســـتقیم 

بـــه  رو  بعدازظهـــر  چهارشـــنبه 
اصـــرار  مـــا  می آمدنـــد،  همـــدان 

که شـــما از مجلس  می کردیـــم 
و  خســـته اید  می آییـــد، 

اســـت  مشـــغول  فکرتـــان 

 مـــن بعضـــی وقت هـــا بـــه شـــوخی می گفتم 
تعطیلـــی  روز  ده  کـــه  شـــما  حاج خانـــم 
مجلـــس را بـــه اینجـــا می آییـــد حاج آقـــا چه 
می شـــود؟ می گفـــت بـــرای حاج آقـــا آن قـــدر 
و  کـــرده ام  درســـت  متنـــوع  خورشـــت های 
که حد نـــدارد. 5-4  گذاشـــته ام  در یخچـــال 
نوع خورشـــت درســـت می کنـــم و در یخچال 
می آیـــد،  ســـرکار  از  حاج آقـــا  کـــه  می گـــذارم 
کنـــد و بخـــورد. بعضـــی وقت هـــا هم به  گـــرم 
گر غذا  کـــه ا که ســـری بزنند  گفتـــم  دختـــران 
تمام شـــده بـــود، برای حاج آقا غـــذای جدید 

باشند. داشـــته 

27



باشند؟
بلـــه پیـــش می آمـــد. بعضـــی وقت هـــا از نـــوع عملکـــرد بعضـــی از مســـئولین واقعـــًا 
کنیـــد خانواده هـــای فقیـــر، مســـتمند و دچار مشـــکل  عصبانـــی می شـــدند. فـــرض 
ارباب رجـــوع  ادارات رفتیـــم و تکریـــم  کـــه بعضـــی  می آمدنـــد، مراجعـــه می کردنـــد 
که باید انجام می گرفته انجام نشـــده اســـت. این یکی  کاری  صـــورت نگرفته اســـت و 
که بـــرای حاج خانم خیلی ســـنگین بود و حتی بـــا عصبانیت تلفن  از جاهایـــی بـــود 
کـــه ارباب رجوع  کار باید پیگیری شـــود. حتـــی مواردی پیش آمد  مـــی زد و می گفت 
کار ارباب رجوع بـــه آن اداره  آمـــده و مشـــکل داشـــته و خود ایشـــان بـــرای پیگیـــری 
مربوطـــه می رفتنـــد. خیلـــی وقت هـــا مـــوردی می گفتند تلفـــن بزنید فان مســـئول 
کـــه واقعًا  کار را انجـــام نداده انـــد. این یکـــی از آن مـــواردی بود  بیایـــد، ببینیـــم چـــرا 

می شـــد. عصبانی 
کســـی  که  کـــردم جایی بود  کـــه من عصبانیـــت ایشـــان را مشـــاهده   دومیـــن جایـــی 
کنـــد یا علیه  بخواهـــد خدای نکـــرده، خدای نکـــرده، پایه هـــای نظـــام را خدشـــه وارد 
نظـــام بدون هیچ منطق و اســـتداللی بخواهد حرف بزند. آنجا هم خط قرمز ایشـــان 
که من می دیـــدم ایشـــان برایش خیلـــی مهم بود، بحـــث امام  بـــود. ســـومین جایـــی 
کنایه و اشـــاره نســـبت به  کســـی کوچک تریـــن حتـــی در حد  گـــر  بـــود. خدای نکـــرده ا
حضـــرت امـــام صحبتـــی داشـــت، ایشـــان ســـخت می ایســـتادند، چون یک عشـــق و 

دلدادگـــی عجیبی به امام داشـــتند.

 بعضـــی وقت هـــا از نـــوع عملکرد بعضـــی از مســـئولین واقعًا عصبانی می شـــدند. 
کنید خانواده هـــای فقیر، مســـتمند و دچار مشـــکل می آمدنـــد، مراجعه  فـــرض 
کـــه بعضـــی ادارات رفتیم و تکریـــم ارباب رجوع صورت نگرفته اســـت و  می کردنـــد 
که  کـــه باید انجـــام می گرفته انجام نشـــده اســـت. این یکی از جاهایـــی بود  کاری 
برای حاج خانم خیلی ســـنگین بـــود و حتی با عصبانیت تلفـــن می زد و می گفت 

کار باید پیگیری شـــود.

شـــاید در طول ســـال علی الخصوص در ســـال های اخیـــر میزان توقف ایشـــان در 
کـــه به هرحال  بیمارســـتان بیشـــتر از منـــزل بود. بـــه علت عارضه هـــای مختلفی 
که در طول جنگ  دســـتاورد رژیـــم منحوس پهلوی بود و حتی مجروحیت هـــای 
که منزل بودنـــد مقید بودند  تحمیلـــی و بعد انقاب داشـــتند؛ اما همـــان مدتی 
کنند و برای هرکســـی  که در تابســـتان و شـــهریورماه مقدار زیادی ترشـــی درســـت 
کـــه احســـاس می کرد یـــک عاقـــه ای دارد، می فرســـتاد. چندین دبه بـــرای بنده 
ســـراپا تقصیر تا بقیه دوســـتان، آشـــنایان و اقوام فرســـتاده بود، هرکسی یک دبه 
که از این ترشی برای مقام  کوچک از ترشـــی ایشان را داشت. حتی من پرســـیدم 
معظـــم رهبری هم می فرســـتند، برای بیت امام می فرســـتند. یـــک ظرافت های 
که انصافـــًا برای خانم هـــای امروز ما  اخاقـــی و رفتـــاری در ایشـــان وجود داشـــت 
که  کردند  کـــه دنبال الگـــو می گردنـــد قابل توجه اســـت. ایشـــان به هرحال ثابـــت 
می تواننـــد الگـــوی مناســـبی برای یک زن مســـلمان باشـــند، با حفـــظ حجاب و 
کنند و  عفـــت در عرصه سیاســـی، مبارزاتـــی، دینی و همـــه عرصه ها حضور پیـــدا 

درعین حـــال حفـــظ چارچوب ها و حریم هـــا را موردتوجه قـــرار دهند.

کـــه رایگان به یـــک خانم و  می خوابیدنـــد وزندگـــی می کردنـــد. نیم طبقـــه ای داشـــت 
که بنشـــینند و درعین حال نظافت ســـاختمان را داشـــته باشـــند. آقایی داده بودیم 

که دیدگاه ها و نظرات خودشـــان را داشـــتند  در موضوعات سیاســـی هم درعین حال 
کـــه فرمانی از مقـــام معظم رهبری  ولـــی ایـــن دیدگاه ها و ایـــن نظرات تا آنجایـــی بود 
کـــه فصـــل الخطاب می رســـید  به عنـــوان فصـــل الخطـــاب نرســـیده باشـــد. آنجایـــی 
کســـی  که  ایشـــان بی چـــون چرا و صـــد درصد تابـــع محض بودنـــد و اجازه نمی دادند 

در ایـــن محدوده هـــا و چارچوب ها اظهارنظر داشـــته باشـــد.
کامـــًا فراجناحی و مطیـــع منویـــات مقام  بســـیار دقیـــق بودنـــد، یـــک شـــخصیت 
کـــه در چارچـــوب والیت پذیـــری حرکـــت می کـــرد. چـــون در ایـــن  معظـــم رهبـــری 
کـــه امـــام )ره( داشـــت و حاج خانم با تمـــام وجود  کـــه همان والیتـــی  بـــاور بودنـــد 
کامـــًا برای  کـــه آن والیـــت را بپذیـــرد و تمکیـــن بکنـــد، تمامـــًا و  عشـــق می ورزیـــد 
کامل  مقـــام معظـــم رهبری هم هســـت و لذا خودشـــان را در این مســـیر یـــک پیرو 

می دادند. قـــرار 

شده �� عصبانی  خیلی  مجلس  دوره  در  حاج خانم  که  هست  یادتان 

در بحث هـــای ســـال 88، دقیقـــًا وقتی فرمایشـــات مقـــام معظم رهبـــری مطرح 
کردند  که من یادم اســـت بیانیه دادند و ســـفارش  کسانی  شـــد، ایشـــان به تمام 
کســـی بعـــد از فرمایشـــات مقام معظم رهبـــری به اندازه  گر  که ا به همه برســـانید 
نـــوک ســـوزن حرکتـــی را در خـــاف آن منویات داشـــته باشـــد، برخاف نظـــر امام 
کرده اســـت، چـــون نظر امـــام تبعیـــت از والیت فقیـــه بوده اســـت. این را  حرکـــت 

خـــودم دقیق یادم هســـت.

که  کـــه حاج آقـــا دارد تـــا آنجا  در خانـــه داری دقیقـــًا ســـعی می کـــرد حق وحقوقـــی 
برایشـــان امـــکان داشـــت موردتوجه قرار دهـــد هرچند خـــود حاج آقا اجـــازه را به 
کـــه در فعالیت ها باشـــد، یک وقتـــی مرحوم آیت اهلل ســـعیدی  ایشـــان داده بـــود 
کـــه اجـــازه  کنـــد  )ره( آمـــده بودنـــد پیـــش حاج آقـــای دبـــاغ بـــا ایشـــان صحبـــت 
گر  کـــرده بودند، ا فعالیت هـــای حاج خانـــم را بگیـــرد و آنجـــا با ایـــن تمثیل بیـــان 
کار و تاشـــش را با  کند و بعـــد نتیجه  کار  یـــک بنـــده خدایی صبح تا شـــب بـــرود 
کســـی  که چه  گفته بود  کند شـــما راضی هســـتید یا نـــه؟ حاج آقـــا  شـــما قســـمت 
که خانمتـــان می خواهد برود قربه  گفته بود  کار را انجام دهـــد؟  می خواهـــد ایـــن 
کنـــد و حاج آقا  کنـــد و ثوابش را هم می خواهد با شـــما قســـمت  الـــی اهلل فعالیـــت 
کرده  که من راضی ام. حاج آقـــا از همان ابتدا این رضایـــت را اعام  گفته بـــود  هـــم 

بود.
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 از دوران همـــکاری باخانم دباغ در مجلس پنجم بگویید��
کنـــار ایشـــان بـــودم، دوران مجلـــس بـــود. در دوران  کـــه از نزدیـــک در  دوره دیگـــری 
کنار خانم دبـــاغ، با خواهرهـــای دیگر در مجلس بودیـــم. واقعًا  مجلـــس پنجم مـــا در 
از ویژگی هـــای شـــخصیتی ایشـــان در فـــراز و نشـــیب ها؛ متانـــت، صبـــوری و بردباری 
گاهـــی اوقات ســـختی ها و دشـــواری  فعالیت های سیاســـی، یک مقـــدار آدم ها  بـــود. 
کما این کـــه ما در فضـــای مجلس هم  را بی تـــاب می کنـــد، آدم هـــا را عجـــول می کنـــد، 
گاهـــی اوقـــات عجوالنه صحبـــت می کردند و  کـــه به هـــر جهت  افـــرادی را می دیدیـــم 
کم بود. خانـــم دبـــاغ این چنین نبود  عجوالنـــه تصمیـــم می گرفتنـــد، بردباری  آن هـــا 

واقعـــًا یک شـــخصیت صبـــور و آرام بود.
می کردنـــد.  صحبـــت  می دادنـــد،  تشـــخیص  ضـــروری  کـــه  مواقعـــی  در  معمـــواًل 
صحبت هـــای خانم دباغ پخته و ســـنجیده بود و مســـئله مهم درواقـــع دین محوری 
گفتـــار و در رفتار، والیت  که در عقیده،  و والیـــت مداری بـــود. واقعًا یک فردی بودنـــد 
کامًا مشـــهود  کردند. اعتقاد جدی به مبانی اســـام در ایشـــان  مداری خود را حفظ 
بـــود و به اندیشـــه های امام بســـیار وفادار بودند. درواقع ایشـــان مبنای زندگی شـــان 

اندیشـــه های امـــام بود.
کـــه مبنای زندگـــی فـــردی و خانوادگـــی، فعالیت های  مـــن ایـــن را احســـاس می کردم 
اجتماعی و سیاســـی ایشـــان، همه از اندیشـــه های امام بود. هرگز درجایی، احساس 

کوتاه آمده باشـــند، حتـــی در جزییات مقید  که ایشـــان در اندیشـــه های امام  نکـــردم 
بودنـــد و درمجموع به نظر من شـــخصیت بســـیار جامعی بودند.

 به نظر شـــما بـــه چه دلیل امام خمینی در ســـال 67 خانـــم دباغ را نیز ��
برای رســـاندن پیام خودشـــان به مردم شـــوروی انتخاب می کنند؟

بـــه نظر من امام خودشـــان یک شـــخصیت جامـــع بودنـــد؛ یعنی امـــام درعین حالی 
که سیاســـت برایشـــان مهم بود، دیـــن هم مهم بود، حتـــی در جزییـــات و رفتارهای 
که امام برایشـــان  که در آن انتخاب از معیارهایی  کوچک. به نظرم می رســـد  جزئی و 
کـــه یک فعال سیاســـی  مدنظـــر بـــوده، جامعیـــت شـــخصیت فـــرد بـــود، درعین حال 
اســـت، یک فـــرد واقعـــًا مؤمن، متدیـــن، جامع االطـــراف و بـــه دوراز تعصبات باشـــد. 
که ایشـــان، خانـــم دبـــاغ را به عنـــوان یک  بـــه نظر مـــن بـــا انتخاب امـــام معلوم شـــد 
کـــه می توانند از جمیـــع جهات برای جامعه الگو باشـــند  شـــخصیت جامع و خانمی 
کرده بودند و انتخابشـــان در این هیئت حداقل برای من این معنا را داشـــت. قبـــول 

کـــه باید بـــرای جوانان الگو باشـــند. �� گفتید   از الگـــو بـــودن خانم دبـــاغ 
کـــه ایـــن الگـــو بتوانـــد در جامعه  کنیـــم  اآلن بـــه نظرتـــان بایـــد چـــه کار 
کنند؟ اآلن و در شـــرایط حال  نهادینـــه شـــود و دباغ ها پـــرورش پیـــدا 

حاضـــر جامعه چـــه راهـــکاری دارید؟
 من یک مطلب را بســـیار اساســـی می دانم و آن 

شـــناخت و معرفت عمیق نســـبت به دین 
کـــه وارد هـــر فعالیتی  کســـی  گـــر  اســـت. ا

می شـــود، فعالیت سیاسی، اجتماعی، 
گـــر مبنـــای دینـــی محکمـــی داشـــته  ا

باشـــد، شـــخصیت او اعـــم از افـــکار و 
گفتار و رفتـــارش قطعًا می تواند یک 
کثر مشکات  فرد تأثیرگذار باشـــد. ا
آنجایـــی  فعالیت هـــا،  ایـــن  در  مـــا 

معرفـــت  کـــه  می شـــود  پیـــدا 
عمیـــق نســـبت بـــه دین 

وجود نـــدارد و من به 
می رســـد،  نظـــرم 

باید  مـــا  امـــروز 
تکیه بـــر  بـــا 

منیره نوبخت از همراهی در مجلس پنجم می گوید:

نمایندهایجامعوکامل

بـــه اوایـــل دهـــه پنجـــاه  آشـــنایی مـــن باخانـــم دبـــاغ تقریبـــًا مربـــوط 
که من دانشـــجو بودم، با ایشـــان آشـــنا شـــدم. البته  برمی گـــردد. زمانی 
دورادور مطالبـــی را توســـط دوســـتان شـــنیده بـــودم تـــا اینکـــه در یـــک 
مجتمع فرهنگی از نزدیک با ایشـــان آشـــنا شـــدم. در آنجا فعالیت هایی 
که عمدتـــًا آموزش های علوم و معارف اســـامی  فرهنگـــی انجام می شـــد 
کاس هایی بـــرای آقایان و  و مســـائل سیاســـی روز بـــرای جوان ها بـــود. 
که ایشـــان نیـــز مربی بعضی  کاس هایـــی بـــرای دخترخانم ها داشـــتند؛ 

کاس هـــا بودند. از 
آن موقـــع جالـــب بـــود، ایشـــان مشـــغول فعالیت هـــای سیاســـی بودند 
کارهـــای بزرگی بـــود( اما وقت خودشـــان را برای جوان هـــا نیز صرف  )کـــه 
کاس هـــا حضـــور پیـــدا می کردند.  کـــرده و در ایـــن  می کردنـــد. حوصلـــه 
که یـــک فعال سیاســـی،  کـــه ایشـــان درعین حـــال  بـــرای مـــن مهم بـــود 
مبـــارز و چریـــک بودند به مســـائل فرهنگی، خصوصًا مســـائل مربوط به 

جوان هـــا توجه داشـــتند.
بـــا ایشـــان در ســـال های بعـــد  ارتبـــاط  بـــه دنبـــال همیـــن آشـــنایی و 
کـــه بازهـــم در آن محیط هـــا  کـــز دانشـــگاهی داشـــتم  مســـئولیتی در مرا
کنـــار خـــودم و همکارانمان  کـــه حضور ایشـــان را در  فرصتـــی ایجاد شـــد 
داشـــته باشـــیم. آن موقـــع خانـــم دبـــاغ به عنـــوان اســـتاد و مربـــی برای 
دخترهای دانشـــجو تدریـــس می کردند. عمده مباحث ایشـــان، تحلیل 
مســـائل سیاســـی و مســـائل روز بـــود. همیشـــه در صحبت هایشـــان از 
مبانـــی فکـــری و اعتقادی اســـامی حتمًا اســـتفاده می کردنـــد و من فکر 
کـــه درواقـــع به نوعی از  می کنـــم رمـــز موفقیـــت خـــود ایشـــان و دیگرانـــی 
طریـــق ایشـــان با مباحـــث اجتماعی، سیاســـی و فعالیت های سیاســـی 
که مبنای اعتقادی و فکری را همیشـــه موردنظر  آشـــنا شـــدند، این بود 

داشتند.
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گـــروه جوانمان اصرار  شـــخصیت هایی مثل خانـــم دباغ بر این مســـئله خصوصًا برای 
باشیم. داشـــته 

دیـــن را دســـت کم نگرفتـــه و حاشـــیه ندانیـــم. شـــناخت و معرفـــت عمیق نســـبت به 
دیـــن، رفتار انســـان ها را اصـــاح و اندیشـــه های آن هـــا را محافظت می کنـــد. آن وقت 
کشـــور، چه  ج از  که در ایران و در خار که خانمی می شـــود، خانم دباغ. بانویی  اســـت 
در فعالیت هـــای سیاســـی و اجتماعی، چه در زندان در زیر آن شـــکنجه های ســـخت 
کـــه در زنـــدان به دختر  کثـــر مردم از زبان خودشـــان شـــنیده اند و شـــکنجه هایی  کـــه ا

ایشـــان در مقابل چشـــمان مـــادر دادند، مقاومـــت می کند.
چـــه چیـــزی شـــخصیت خانم دبـــاغ را مقـــاوم، بردبـــار و صبـــور می کنـــد، روحیـــه او را 
که علی رغم رنجوری های جســـمی باروحیه بســـیار قوی وقتی  پرنشـــاط نگه می دارد 
گذشـــته به فعالیت هایشان ادامه می دهد.  از زندان آزاد می شـــوند، خیلی جدی تر از 
بـــه نظر مـــن این چیزی جـــز باور قوی نســـبت به دین نیســـت؛ یعنی دین شناســـی و 
که نســـبت به دین هســـت. لذا مـــن در همان فضای  دیـــن فهمـــی و معرفت عمیقی 
کـــه در آنجا بودند را  کردم، خانم دباغ و دیگر اســـاتیدی  که به آن اشـــاره  فرهنگـــی هم 

کردند. کار را از تفهیم مبانی دینی شـــروع  که آن هـــا  دیـــدم 
وقتـــی در اینجا مبانی محکم شـــد، فـــرد می تواند راه خودش را خوب تشـــخیص داده 

کمتر دچار خطا و لغزش شـــود. کـــه  کند  و خـــوب اقدام 
که دوران ســـخت قبل از پیروزی  حقیقتـــًا وقتی امروز خیلی از جوانـــان و نوجوانان ما 

که آیـــا نظام جمهوری اســـامی یـــک نظام  انقـــاب را ندیدنـــد بـــه ایـــن فکر می کننـــد 
که اشـــخاصی مثل  گوهر ارزشـــمند بوده  کارآمد و پاســـخگو هســـت؟! و چه میزان این 
خانـــم دبـــاغ و هـــزاران نفر دیگـــر مثل ایشـــان، زن و مرد، حاضر شـــدند زندگـــی خود را 

کـــرده و تقدیم بکنند. گران قدر فـــدا  گوهر  به پـــای ایـــن نعمـــت و 
کـــه حقیقتـــًا دیـــن و یـــک نظـــام دین مـــدار آن قدر  پاســـخ بـــه سؤالشـــان ایـــن اســـت 
کـــی فدا بشـــود و این ارزش باقـــی بماند.  که به پـــای او جان های پا ارزشـــمند هســـت 
نقایـــص چـــه در زندگـــی شـــخصی، چـــه در زندگـــی اجتماعـــی در یک نظـــام حکومتی 
کـــه از دین فاصلـــه می گیریـــم. امـــروز به صراحت بایـــد این را  آنجایـــی شـــکل می گیرد 

کنیم. کنیم و برایشـــان تحلیـــل  بـــرای جوانانمـــان بگوییـــم و اعـــام 
کـــه خانـــم دبـــاغ در دهـــه 60 بـــرای جوانان مـــا تحلیـــل می کردنـــد، برای  همان طـــور 
گـــر در نظـــام اجتماعـــی و سیاســـی نقص  کـــه ا دختـــران مـــا ایـــن مســـائل می گفتنـــد 
که ما بـــه دین عمل  می بینیـــد، ناشـــی از فاصله هـــای ما از دین اســـت. به هـــر میزان 
که الحمداهلل  کم می شـــود و واقعًا مکتب قوی دین اســـام اســـت  کنیـــم قطعًا نقایص 
شـــخصیتی مثـــل خانـــم دبـــاغ را و هزاران فـــرد مثـــل ایشـــان را در جامعه اســـامی ما 
که  پـــرورش داده اســـت، از زن، مـــرد، پیـــر و جوان، نمونه های بســـیار خوبـــی را داریم 
گفته و  مـــن امیدوارم این ها خدای نکرده به دســـت تاریخ ســـپرده نشـــوند، نوشـــته، 

بازخوانی بشـــود تـــا آثار خودشـــان را برای جامعه ما داشـــته باشـــد.

گفت و گو پروین سلیحی، نماینده مجلس پنجم

اسطورهمقاومت،صبروایمان،اخالص
که یـــک ســـال آن را در انفرادی  گردید  کـــه در دادگاه نظامـــی به دو ســـال زندان محکـــوم  که بازداشـــت شـــد  پروین ســـلیحی تنها نوزده ســـال ســـن داشـــت 

گذرانـــد. بعـــد از آن در دوران مجلـــس پنجـــم بـــا خانم دبـــاغ همکار میشـــود و از نزدیـــک زندگی و فعالیـــت های ایشـــان را می بیند.

 خانم سلیحی از شروع اشنایی با خانم دباغ بفرمایید ��
بـــه عنوان یـــک زن مومن، شـــجاع، انقابی، واقعا برای ایشـــان احتـــرام خاصی قائل 
کـــه قبـــل از انقاب  که بنـــده هم به جهـــت این  بـــودم و دلیـــل دوم هـــم ایـــن اســـت 
مـــدت زمانـــی مبارزات سیاســـی داشـــتم و دو ســـال هـــم در زنـــدان بودم، یک ســـال 
کردند،  کـــه می  کمیته شـــهربانی بودم و شـــرایط زندان و شـــکنجه هـــا و ظلم و اذیتی 
کنم  کردند درک می  که آن شـــرایط را درک نمی  کردم. شـــاید بیشـــتر از دیگرانی  درک 
کنم  و بـــرای ایشـــان احتـــرام خاصی قائل هســـتم و این را بـــا تمام وجودم حـــس می 
کســـی تا یک اعتقاد راســـخی نداشـــته باشـــد، نمی  که  کنم  و قبـــول دارم و درک مـــی 
ک و زندانی شـــدن و محـــروم شـــدن از بچه هـــا و این  توانـــد بحـــث شـــکنجه و ســـاوا
کند و به اصطاح  کند و در واقع اســـتقامت  مســـائل در صورتـــی آدم می توانـــد تحمل 
که آن باور در او نهادینه شـــده باشـــد. کنـــد  محکـــم باشـــد و اعتقـــاد خودش را حفظ 

گاهـــی در موزه عبرت جلســـاتی  چـــون بنده هـــم زندانی سیاســـی بودم و هـــر از چند 
که  کردند  داشـــتیم و دوســـتان زندانی و سیاســـی آنجا می آمدند و ذکر خاطـــرات می 
که ســـالیان سال شاید  بیشـــتر مواقع هم خانم دباغ آن جا تشـــریف داشـــتند. با این 
که ایشـــان صحبت  گذشـــته بـــود، ولی بنده مـــی دیـــدم موقعی  ســـه دهـــه از انقاب 
کنند انگار همان ســـال 57 اســـت یعنی هیچ آن شـــور و شـــعور و فهم و درکشـــان  می 
گذر  کرده بـــود و با  کاهش پیـــدا نکرده بود، بلکـــه افزایش هم پیدا  از انقـــاب نـــه تنها 
که ایـــن را با تمام وجـــود من در  گـــذر زمان این اعتقادشـــان راســـخ تر بود  سنشـــان و 
کردم  که داشـــتند درک می  صحبت های ایشـــان در آن حاالت و احساســـات ایشـــان 

و همیشـــه غبطه می خوردم. 
که از حضرت  که به تبع آن اخاص و تبعیتی  ســـاده زیســـتی و تبعیت ایشـــان از امام 
که  امـــام داشـــتند، تبعیتشـــان از مقام معظـــم رهبـــری و رهبری خیلی نمود داشـــت 
کرد؛ یعنی  ایـــن را در صحبتهایشـــان و افکارشـــان می تـــوان آن را به خوبی مشـــاهده 
گر بخواهد یک ذره ای خدشـــه  که مدعی امام اســـت ا کند  که اظهار می  کســـی  واقعا 
که آن  در تبعیتـــش از مقام والیت و والیت فقیه داشـــته باشـــد این نشـــان مـــی دهد 
ادعایش یک ادعای حقیقی و درســـتی نیســـت و ایشـــان در این زمینه هم الحمدهلل 

آزمونشـــان را خـــوب پـــس دادنـــد و پیـــروز درآمدند و تا لحظـــات آخر عمرشـــان این 
کـــرد و بـــه حمـــداهلل با یک  کامـــا مـــی شـــد احســـاس  پایـــداری و تبعیتشـــان را 

که در صف  عاقبـــت به خیری چون خیلـــی ها در طول تاریخ بـــوده اند 

که داشـــتند نتوانســـتند تا آخر دوام  حـــق بوده اند ولی به جهت یک ناخالصی هایی 
کند و چهره واقعی خودشـــان را نشـــان  بیارنـــد و باالخـــره این یک روزی بروز پیدا می 
که یک انســـانی با یک ســـابقه درخشـــان بتواند تا  می دهند. این خیلی مهم اســـت 
آخرین لحظات عمر این ســـابقه را با رفتارهای درســـت و با درک درســـت از واقعیت و 

که بر نفس خودش  انقاب و آن تســـلطی 
دارد بتوانـــد تـــا لحظات آخر مســـیر 

کند و  خـــودش را درســـت طـــی 
نشـــان  را  خـــودش  حقانیـــت 
کـــه خانم  دهـــد و بـــروز دهد 
دباغ واقعـــا یکی از این چهره 
که  هـــای ماندگاری هســـتند 
بـــه هر حال ایـــن ویژگی ها را 
داشـــتند و مصـــداق عاقبت 

در  مـــن  را  خیـــری  بـــه 
ایشـــان دیـــدم. واقعـــا 

جای شـــکر دارد. 
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کننـــد و نیازش را  کمک  گـــر نیازمند بود، شـــب و روز نداشـــتند تا اینکـــه بتوانند به او  ا
کنند. مرتفع 

کمک بـــه دفتر ایشـــان مراجعه  که بـــرای  بیشـــتر حقوقشـــان صرف افـــرادی می شـــد 
کمیتـــه امداد  می کردنـــد، بـــه قـــول یـــک بنـــده خدایی دفتـــر ایشـــان بیشـــتر شـــبیه 
کمـــک خواهـــی می آمدنـــد. هیچ چیز بـــرای خودشـــان نگه  شـــده بـــود، همـــه بـــرای 

کمـــک می کردند. کـــه می توانســـتند بـــه مـــردم  نمی داشـــتند تـــا آنجایـــی 
کـــه تابه حال  آن روزهـــا همـــه خاطره بـــود، یعنی آن ســـال ها مـــا چیزهایـــی را دیدیم 
کـــه برای نمایندگـــی به همدان آمـــده بودند،  ندیـــده بودیـــم، به یـــاد دارم حاج خانم 
که  دختـــر امـــام هم بـــه خاطر خانـــم دباغ تشـــریف آورده بودنـــد، فکـــرش را نمی کردم 
که در روز داشـــتند بایکدیگر شـــام به  دختـــر امـــام را از نزدیک ببینم. بعد از برنامه ای 
منـــزل ما آمدند، همه مســـئوالن شـــهر هم حضـــور داشـــتند، امام جمعـــه آن دوران، 
کردنـــد. یک باره  حاج آقا موســـوی هـــم بودند. خانم دبـــاغ برای میهمانـــان صحبت 
بـــرق رفـــت، همـــه از ایـــن اتفـــاق شـــوکه و ناراحـــت شـــدیم. حاج خانم هم بـــه خاطر 
که چـــه اتفاقی افتـــاد، مأموریـــن امنیتی دور  کمی نگران شـــدند  حضـــور دختـــر امـــام 
کســـی  گفتند مواظب باشـــید یک موقع برای  خانـــه آمدنـــد و 
اتفاقـــی نیافتـــد و حادثـــه ای پیـــش نیاید، خاصه آن شـــب با 
کردند. گرفتـــه، برق را وصـــل  پیگیـــری و تماس هـــای صورت 

 عبادات ��
ً
کردید، قطعا که با ایشان زندگی   روزهایی 

ایشان را هم دیده اید، از آن لحظات چیزی به یاد دارید؟
کار یـــا برنامه ای  نمـــاز اول وقـــت ایشـــان تـــرک نمی شـــد، هـــر 
داشـــتند، مهمـــان بودنـــد، جایـــی می خواســـتند برونـــد یا با 
کســـی داشـــتند حـــرف می زدند تـــا صـــدای اذان می آمـــد باید 

را می خواندنـــد. نمازشـــان 
ایشـــان در یـــک اتـــاق جـــدا می خوابیدنـــد، نیمه شـــب ها آرام 
کســـی متوجـــه نشـــود، امـــا مـــن خوابم  کـــه  بلنـــد می شـــدند 
ســـبک اســـت و وقتی کـــه حاج خانم نمـــاز شـــب می خواندند، 
گریه هایشـــان را از اتاق خودم می شـــنیدم و  صـــدای ناله هـــا و 

می شـــدم. متوجه 

ایشان �� و  فامیل  با  که  خانوادگی  های  دورهمی  از   
کمی برایمان بفرمایید؟ بود 

که جمع می شـــدیم در فامیل، خیلی ها دوســـت داشـــتند ایشـــان از خاطرات  دورهم 
گـــر مشـــورت یـــا  گذشـــته اش تعریـــف بکنـــد، معمـــواًل هرکســـی برنامـــه ای داشـــت و ا
مشـــورت  ایشـــان  از  داشـــتیم  کـــه  دورهمی هایـــی  آن  در  می خواســـت،  راهنمایـــی 
که فامیل  می گرفت و این جلســـات به بطالت نمی گذشـــت. همان یک ســـاعت هـــم 
دور ایشـــان جمـــع می شـــدند، از ایشـــان نهایـــت اســـتفاده را می بردنـــد. یکی ســـؤال 
مذهبی، دیگری ســـؤال سیاســـی، یکی مشـــکلی داشـــت و از ایشـــان ســـؤال می کرد، 
گذشـــته ایشـــان ســـؤال می کردنـــد، حاج خانم بـــا آرامش جـــواب همه را  بعضی هم از 

می دادند. هـــم 

گفت وگویی خواندنی با فاطمه تهذیبی، دخترعمه فرزندان حاج خانم

دفترایشانبیشترشبیه
کمیتهامدادشدهبود

کردیـــم، خیلی به هـــم نزدیک بودیـــم. همه اخـــالق و رفتارهای ایشـــان از همـــه لحاظ برای مـــا درس بـــود. تقّیدات  کنـــار هم زندگـــی  مـــا مدتـــی باهـــم و در 
کوچک تا بـــزرگ محبت و  محکمـــی داشـــتند، پشـــت سرکســـی حرفی نمی زدنـــد، ازنظر رفت وآمد، نـــوع ارتباط بـــا فامیل ها و آشـــناها الگو بودند. به همـــه از 

مهربانـــی داشـــتند، توجه ایشـــان به همـــه بود، با هرکســـی مطابق ســـن خودش رفتـــار می کردند.

کشـــور بودند، دایی بنده )همســـر ایشـــان(  ج از  کـــه خانـــم دباغ در خـــار درزمانـــی 
بااینکـــه خـــود مبـــارز بودنـــد و از فعالیت هـــای حاج خانـــم راضـــی بودنـــد اما خب 
خیلـــی دلتنـــگ ایشـــان می شـــدند. خیلـــی بـــه حاج خانم عاقـــه داشـــتند وقتی 
دورهـــم جمـــع بودیـــم و جـــای ایشـــان خالـــی بـــود، خیلی برایشـــان ســـخت بود، 
کـــه از حاج خانـــم می پرســـیدیم تـــا اســـم ایشـــان می آمـــد، ایـــن مـــرد  یک وقـــت 

که بـــرود. اشـــک هایش جـــاری می شـــد ولـــی می گفـــت خـــودم راضـــی بـــودم 

که قیمت متوسطی هم داشت نمی خریدند   خیلی ساده زیست بودند، لباســـی 
که  چـــه برســـد به قیمـــت باال؛ حتـــی من یک بـــار چادر مشـــکی برایشـــان خریدم 
گران اســـت! این  گفتند؛ نـــه فاطمه جان، این  قیمتـــش هفتـــاد هزارتومان بود، 
را نمی خواهـــم، چـــادر ارزان تـــر برای مـــن بگیر. در قبـــل و بعـــد از نمایندگی هیچ 

تغییری در مدِل پوشـــش و وســـایل منزل و... ایشـــان ایجاد نشد.

چگونه �� مجلس،  نمایندگی  برای  شدن  کاندیدا  دوران  در  دباغ  خانم   
کردند؟ عمل 

کار  صداقت و راســـتی ایشـــان بیشـــتر از همه چیز بـــرای ما موردنظـــر بود. اهـــل انجام 
که  غیراخاقـــی و غیرشـــرعی برای رســـیدن به جایـــگاه نبودنـــد و این در مـــورد زمانی 

کاندیـــدای نمایندگـــی مجلس شـــده بودند نیز صـــدق می کرد.
که خاف میـــل خداوند باشـــد انجام نمی دادند، ایشـــان هیـــچ گاه برای  کاری  هیـــچ 
رأی بیشـــتر آوردن دروغ نگفتنـــد، معتقـــد بودنـــد مـــن آنچـــه حقیقـــت اســـت بیـــان 
می کنـــم حاال هرکســـی دوســـت داشـــت، رأی می دهد و هرکســـی دوســـت نداشـــت، 
کـــه بخواهنـــد رأی  نمی دهـــد. در آن دوران اصـــًا اهـــل بـــاج دادن بـــرای تبلیغشـــان 
بیاورنـــد نبودنـــد، مـــن دفتر ســـایر نماینـــدگان را ندیدم اما فکـــر می کنم دفتر ایشـــان 

ک ترین دفاتـــر نمایندگـــی بود. ک تریـــن یـــا جـــزء پا پا

که ایشان داشتند باعث ��  بعد از نماینده شدن به نظر شما جایگاهی 
نشد تغییری در رفتارشان با بقیه ایجاد بشود؟

کـــه بـــا فامیل داشـــتند، همـــان بود  اصـــًا، در منـــزل رفتـــاری 
کـــه قبًا داشـــتند. اصـــًا خودشـــان را نمی گرفتنـــد و این نبود 
که  گاهـــی اوقات  که خودشـــان را باالتر حســـاب بکننـــد حتی 
مـــن خانه نبـــودم و بـــه بیـــرون می رفتـــم آن قدر باهـــم راحت 
کـــه در خانـــه می ماندند وقتـــی برمی گشـــتم می دیدم  بودیـــم 
کرده اند. کـــه ظرف ها را خودشـــان شســـته اند و یـــا غذا آمـــاده 

که مـــن بایـــد برای  یـــک ســـال مـــاه رمضـــان در یـــادم هســـت 
ج از شـــهر بـــود، می رفتـــم. وقتی رفتم  که خار مراســـم ختمـــی 
گفتم زود برگردم؛ چون ایشـــان در منـــزل ما بودند،  با خـــودم 
کرده،  کنم. آمـــدم دیدم قشـــنگ غـــذا را آمـــاده  غـــذا درســـت 
ســـفره را هـــم انداخته انـــد. همه چیـــز آمـــاده بود، مثـــل منزل 
کار بـــه مـــن مربـــوط  خودشـــان اینکـــه بخواهـــد بگویـــد ایـــن 

نیســـت اصـــًا این طـــور نبود.

چه �� بودند  شما  منزل  در  که  نمایندگی  ایام  در   
مشاهده  ایشان  در  قابل توجهی  رفتارهای 

کردید؟
در صرفه جویی و اســـراف نکردن بســـیار دقت داشـــتند، حتی 

گـــر یـــک قاشـــق غذا در بشـــقاب می مانـــد، اجـــازه نمی دادنـــد دور ریخته شـــود، نگه  ا
گر لیـــوان آبی را می خواســـتند، همیشـــه می گفتند  می داشـــتند بـــرای دفعه بعـــد، یا ا

که بتوانـــم بخورم. نصفـــه بریزد 
کـــه یک موقع   هـــر موقـــع خرید داشـــتند، خیلـــی با حســـاب وکتاب انجـــام می دادند 
کـــه الزم نـــدارم برای  چیـــزی اضافـــه نباشـــد و اســـراف نشـــود. می گفتند مـــن چیزی 
کهنه می شـــد و می دادند می رفت، یکدســـت  چـــه بخرم؟ فقـــط وقتی لباس ایشـــان 
کمدشـــان پـــر از لبـــاس باشـــد، اصًا بـــه این  لبـــاس بجـــای آن می خریدنـــد، این کـــه 
گر خودشـــان هم  صـــورت نبـــود. بیشـــتر به فکر مـــردم و مســـتضعفین بودنـــد، یعنی ا
کنند. یـــک بنده خدایی  کمک  که به دیگـــران  نداشـــتند بخورنـــد به فکر ایـــن بودند 
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نرفتـــه بـــود. روزی بـــرای زیارت شـــهدا و اهـــل قبور به باغ بهشـــت رفته بودیـــم، مّیِت 
کســـی نبود، حاج خانـــم وارد اتاق تطهیر  که همراه او  زنـــی را بـــرای تطهیر آورده بودند 
که از حضرت امـــام )ره( همراه  شـــدند، بعد از تطهیـــر مّیت، تربت امام حســـین )ع( را 

کردنـــد. بـــرای او دعـــا  گذاشـــتند و  خـــود داشـــتند، مقـــداری زیـــر زبـــان میـــت 

با �� هم  شما  ایام  آن  در  شدند.  بیمار  بار  چند  ایشان  که  شنیده ایم   
ایشان بودید؟

کردنـــد، ازجمله؛ چند ســـال پیش در مغز ایشـــان غده ای  چند بار ایشـــان شـــفا پیدا 
کـــه پزشـــکان جرئت عمل نداشـــتند،  بـــه مشـــهد رفتند و بـــه آقا علی  وجـــود داشـــت 
که بـــرای درمـــان به پزشـــک مراجعه  بـــن موســـی الرضا )ع( متوســـل شـــدند. زمانـــی 
کجا رفت؟ کردیـــد؟ این غـــده  کار  می کننـــد، آن هـــا با تعجـــب می گویند: بگوییـــد چه 
کتـــف از جا  همچنیـــن ســـه مـــاه پیـــش در منـــزل می افتنـــد؛ بینی شـــان می شـــکند، 
کـــه ایشـــان را بـــه بیمارســـتان  کمـــر شکســـته می شـــود  درمی آیـــد، دنـــده و دو مهـــره 
کنند؛ می گویند ممکن اســـت  کـــه وی را عمل  می رســـانند. دکترها جرئـــت نمی کنند 
فلج شـــود. رئیس بیمارســـتان مســـئولیت هر اتفاقـــی را به عهده می گیـــرد و می گوید: 

کمـــا می روند.  بایـــد عمل شـــود. بعـــد از عمـــل دوازده روز در 
گذاشته اند. روحم  کرده ام، جســـدم را روی ســـنگی  که فوت  ایشـــان می گفتند؛ دیدم 
که  کـــردم دو خانـــم را دیدم  کنار جســـدم ایســـتاده و نـــگاه می کند، به باالی ســـر نگاه 
که در پارچه سبزی پوشانده شده  سرتاســـر لباس ســـبز پوشـــیده بودند و یک نوزاد را 

گفتند ایـــن را بگیر و به این فرد برســـان.  بود به دســـت مـــن دادند و 
گرفتم و از پله هـــا باال رفتم. همین کـــه به آخرین  که مبادا بچـــه بیفتـــد، او را  بـــا تـــرس 
کبوتـــری بچـــه را از دســـت من ربود، مـــن با شـــرمندگی از پله هـــا پایین  پلـــه رســـیدم، 
گفتـــم: من نتوانســـتم امانت را بـــه صاحبش  آمـــدم و بـــا عذرخواهـــی از آن دو خانـــم 
گفتند: نه شـــما  برســـانم، نتوانســـتم وظیفـــه ام را به خوبی انجام دهـــم. آن دو خانم 

توانســـتید، امانت را به صاحبش رســـاندید.
یک باره دیدم روحم از دهان وارد جســـم شـــد، بلند شـــدم و نشســـتم دیدم پزشکان 
کنار  گفتـــم: از  گریـــه می کنند با صـــدای بلند  و بچه هایـــم دور تخـــت جمع هســـتند و 

مـــن بروید. به من دســـت نزنید. 
کرده اید. پزشکان می گفتند: خانم دباغ حرکت نکنید شما عمل 

 ماجرای فیش حقوقی ایشان را هم بفرمایید��
کردند، در  که ایشـــان از بیمارســـتان مرخص شـــدند و شـــفا پیدا  حدود ســـه ماه پیش 
کردند و در  که  داســـتان شفایشـــان را تعریـــف  منزل خدمتشـــان رســـیدم آن موقع بود 
گفتند: می دانید حقوق من چقدر اســـت؟ این موضوع را بـــرای اولین بار بود که  ادامـــه 
گفتند: مـــن نهصد هزار تومان می گیرم، حقوق بازنشســـتگی  با من مطـــرح می کردند، 
دوره پنجـــم مجلـــس را بـــه من می دهنـــد. بنده گفتم: مـــن که مدرکم از شـــما پایین تر 
اســـت یک میلیـــون و صد هـــزار تومان می گیرم، چطور شـــما نهصد تومـــان می گیرید؟! 
که داشـــتند؛ فرمانده  کـــه حاج خانم با آن همه ُپســـت و مقامی  خیلی ناراحت شـــدم 
کم حقوق  ســـپاه، اســـتاد دانشـــگاه، ســـه چهار دورِه نماینده مجلس چرا باید آن قدر 

 بگیرند؟!

گفت وگو با خانم کهایی
 همراه همیشگی دوران نمایندگی

نمایندهدلسوزمردم
کنید، حتی روســـتاها. از تهران  آنچـــه از دستشـــان برمی آمـــد برای محرومین و مســـتضعفین دریـــغ نمی کردنـــد، می فرمودند؛ بروید به منـــزل آن ها سرکشـــی 
کـــه پیگیری می کردنـــد تا به نتیجه نمی رســـید،  کاری را  کنید به مســـتحق واقعی برســـد. هـــر  لبـــاس و خواروبـــار تهیه کـــرده و می فرســـتادند، می گفتند: ســـعی 

کار برنمی داشتند. دســـت از 

ســـتاد انتخاباتی ایشـــان از معنویـــت خاصی برخـــوردار بود، همـــه مخلصانه و با 
وضو شـــرکت می کردند، ایشـــان بر اســـاس آیات مبـــارک قرآن، هفت شـــرط برای 
کنید، ازجمله  گذاشـــته بودنـــد و می فرمودند با رعایت این مـــوارد تبلیغ  مبلغان 
کـــردن راجع به  آن هـــا؛ با تـــوکل بر خدا قدم برداشـــتن، بـــا وضو بـــودن، از غیبت 

کردن و... کاندیداها پرهیز  ســـایر 

 از منزل حاج خانم برایمان بگویید، چگونه زندگی می کردند؟��
که در  زندگی بســـیار ســـاده ای داشتند، ســـال ۷۵ منزل ایشـــان مهمان بودم، فرشی 
خ نداشـــت. منزل ایشـــان در نهایِت ســـادگی، بسیار  اتاق حاج خانم پهن شـــده بود ُر
گلدان هـــا نیز برنامه نوشـــته بودند؛  مرتـــب و بـــا برنامه بـــود، حتی بـــرای آب دادن به 

گلدان ها آب داده شـــود.  کـــه هفتـــه ای ۲ بار، چـــه روزهایی، چه ســـاعت هایی به 
نهایت اســـتفاده را از هر چیزی می کردند، ورودی درب منزل ایشـــان دو بیت شـــعر به 

که ناخواسته انســـان را به خواندن وامی داشت؛ چشـــم می خورد 
گر هست از ُیمن تشرف اوست مرا خانه ای نیست در خور دوست / ا

که پا می نهد / قدم بر سر چشم ما می نهد کس  در این خانه هر 
کتابخانـــه بســـیار بزرگـــی داشـــتند. عکس بـــزرگ حضـــرت امـــام رحمـــت اهلل، حاج آقا 
مصطفـــی، حاج احمد آقا، آیت اهلل ســـعیدی و عزیـــزان دیگر روی دیوار منزلشـــان به 
که با متانـــت خاصی  چشـــم می خـــورد. یک دســـت مبل بســـیار ســـاده در اتاق بـــود 

می گفتنـــد: از مـــادرم به من رســـیده.
فریفته زیورآالت دنیا نشده بودند، حتی یک قطعه طا هم نداشتند. 

کـــرده  کـــه در منزلشـــان بـــرای اقـــوام و دوســـتان ترشـــی درســـت  چنـــد ســـالی بـــود 
میـــوه  گـــر  ا حتـــی  داشـــتند،  پرهیـــز  به شـــدت  کـــردن  اســـراف  از  می فرســـتادند.  و 
کردن ســـبزی  ک  نیم خـــورده ای را می دیدنـــد، می شســـتند و میـــل می کردنـــد. در پا
کـــه اســـراف نشـــود، آشـــغال ســـبزی و پوســـت میوه هـــا را در  بســـیار دقیـــق بودنـــد 
کســـی برای اســـتفاده  کیســـه زباله ای جـــدا می گذاشـــتند و می گفتنـــد: ممکن اســـت 

غ و خـــروس ببرد.  مـــر
نســـبت بـــه صله رحم بســـیار دقیـــق بودنـــد، به همه اقـــوام ســـر می زدنـــد و دلجویی 
گـــر خدمت ایشـــان دیر تماس  می کردنـــد، حتـــی نـــوه خاله، نوه عمـــو و دورتـــر از آن. ا
می گرفتیـــم، ایشـــان تمـــاس می گرفتند و جویای ســـامت همه می شـــدند، به عنوان 

گاه، متعهد و دلســـوز از وجودشـــان اســـتفاده می شد. مشـــاوری آ

گی های شخصیتی ایشان خاطره ای در ذهن دارید؟��  از ویژ
کهنه و مندرس شـــده بـــود، به  کفششـــان  کفـــش ملـــی می پوشـــیدند،  بـــه یـــاد دارم 
کفش  کفـــش ملـــی واقـــع در خیابـــان پاســـتور رفتیـــم، ایشـــان یک جفـــت  فروشـــگاه 
گذاشـــتند و  کنار باغچه در خیابان  که پایشـــان بود را  کفشـــی  کردند.  خریدند و به پا 

کســـی بیاید.  کار  گفتنـــد: شـــاید به 
مـــن آهســـته کفش را برداشـــتم تا به عنـــوان یادگاری بـــرای خودم نگـــه دارم، کفش را 

کردم. تعمیر 
روزی ایشـــان می خواســـتند برای سخنرانی تشـــریف ببرند 

کنده شد.  کفششـــان  گهان پاشـــنه  که نا
کند؟  کفش را تعمیر  که  کسی هست  گفتند: 

کرده بـــودم را جلوی  که قبًا تعمیر  کفشـــی  بنده 
خوشـــحال  بســـیار  کـــردم،  جفـــت  پایشـــان 
کفـــش اســـتفاده  شـــدند و مدت هـــا از آن 

می کردنـــد.
بـــه خانـــواده شـــهدا ارادت خاصـــی 
و  دلجویـــی  بـــرای  و  داشـــتند 
آن هـــا  منـــزل  بـــه  سرکشـــی 
را  شـــهدایی  می رفتنـــد، 
کـــه  می کردنـــد  پیـــدا 
حتی بنیاد شـــهید 
بـــرای سرکشـــی 
منـــزل  بـــه 
ن هـــا  آ

32



گر همه شـــما هم برویـــد، من می روم و یک جمعیـــت دیگر راه  گـــر من بگذارم. ا علـــی ا
که جمعیت فعال باشـــد. می انـــدازم. چـــون اراده امـــام این بـــود 

کار تشـــکیاتی را بـــرای قشـــر بانوان  کار ســـازمان یافته و  کـــه  راجـــع بـــه ایـــن مســـئله 
مملکـــت بتواننـــد انجـــام دهنـــد، بســـیار پیگیـــر بودند.

گرفته می تـــوان به ایـــن مورد  کـــه در جمعیـــت زنان صـــورت  ازجملـــه فعالیت هایـــی 
کرد برای  کـــه خانم هایی را معرفـــی  کـــه اولین بار، ایـــن جمعیت زنان بود  کرد  اشـــاره 

مجلـــس دوم؛ خود خانـــم دباغ هم انتخاب شـــدند.
درواقـــع مـــا توانســـتیم در آنجـــا یـــک حرکتـــی را انجـــام بدهیـــم و ضـــرورت حضـــور 
کنیـــم، چـــون در آن زمان هیچ تشـــکل  زنـــان در مجلـــس شـــورای اســـامی را مطرح 
سیاســـِی دیگری جـــز جمعیت زنان جمهوری اســـامی ایران نداشـــتیم، البته بعدها 
جمعیت هـــای دیگـــری به وجـــود آمد، ازجملـــه جمعیت زنـــان انقاب اســـامی و... 
که وســـیع بود و  البتـــه خانـــم طالقانـــی تشـــکیاتی را داشـــتند، منتها تنهـــا جمعیتی 
خانم هـــای مختلفی را تحت پوشـــش خود داشـــت، همین جمعیـــت زنان جمهوری 
که توانســـت این جمعیـــت انجام دهد در عرصـــه انتخابات و  کاری  اســـامی بـــود. آن 
که خانم  مشـــارکت دادن زنان در تصمیم گیری ها برای مجلس شـــورای اســـامی بود 

کید داشـــتند. دبـــاغ روی این مســـئله خیلی مانـــور دادند و تأ

 ایشان در دوره ای هم مسئول زندان زنان بوده اند��
ً
 ظاهرا

کوتاه ایشـــان مســـئول  که یـــک دوره  کـــه جـــای تأمـــل دارد این اســـت  بلـــه نکتـــه ای 
زنـــدان زنـــان  بودند. در آنجا عـــده ای از زنان با فرزندان شیرخوارشـــان در بند بودند، 

کـــه این هـــا آزاد شـــوند. از یک  کاری بکنند  خانـــم دبـــاغ تـــاش می کردنـــد 
که  که بنـــده هم جـــزو آن ها بـــودم خواســـتند  تیـــم مـــددکاری 

کنیم. کمکشـــان 
کـــه همیشـــه ســـعی می کردنـــد بـــه  یـــادم هســـت 

نحـــوی از خطاهـــای آن هـــا اغمـــاض بکننـــد و 
کـــه به  مرتبـــًا این هـــا را نصیحـــت می کردنـــد 

زندگی هایتان برگردید، بـــه فکر فرزندانتان 
باشـــید؛ خانـــم دبـــاغ نســـبت بـــه این ها 

بودند. خیلـــی منعطـــف 
هـــم  خانوادگـــی  موقعیـــت  جهـــت  از 

خـــوب به هرحـــال صاحـــب هشـــت 
زیـــادی  تعـــداد  و  بودنـــد  فرزنـــد 

بهتریـــن  این هـــا  داشـــتند.  نـــوه 
کـــه می توانند  کســـانی هســـتند 

که  نشـــان دهنده این باشـــند 
خانـــم دبـــاغ چگونـــه آن ها را 

طـــوری  چـــه  و  تربیت کـــرده 
همـــه را با یک چشـــم نگاه 

اســـت. کرده 

 از آغاز آشنایی خود با خانم دباغ بفرمایید��
از ســـال 1360 مـــا با هم آشـــنا شـــدیم؛ یعنـــی تقریبًا حـــدود دو ســـال بعـــد از انقاب. 
که بـــرای دیدار بـــا جمعیت زنان لبنان بـــا هم عازم  آشـــنایی ما برمی گردد به ســـفری 
که آنجـــا بودیم  کشـــید و در مدتـــی  ســـوریه و لبنـــان بودیـــم. ســـفر ما دو هفتـــه طول 
دیـــداری هم از بخش جنوب لبنان داشـــتیم. خـــوب باالخره خانم دبـــاغ مدتی را در 
آنجـــا به عنـــوان مبارز فعالیت داشـــتند و به همراه مبـــارزان فلســـطینی و لبنانی علیه 
نیروهـــای اشـــغالگر اســـرائیل جنگیـــده بودنـــد و همه ایشـــان را می شـــناختند؛ مایل 
کـــه بازدیـــدی را از آن مناطـــق بجـــا آورند، مـــن نیز در ایـــن بازدیدها ایشـــان را  بودنـــد 

کردم. همراهـــی 
بعد از آن سفر بنده به مناسبت های مختلف در خدمت ایشان بودم.

گرفت ما با هم در آن تشـــکل مشـــغول  که شـــکل  جمعیـــت زنـــان جمهوری اســـامی 
که آقای محتشـــمی  فعالیت شـــدیم. خانـــم دبـــاغ در جمعیت حمایت از فلســـطین 
کروبی مؤســـس آن بودند، حضور داشـــتند و من هم در خدمتشـــان  پـــور دبیر و آقای 

بـــودم. به هرحـــال در طول این ســـنوات، همـــواره در خدمت ایشـــان بودم.
گفته شـــده، امـــا آنچه  راجـــع بـــه خصوصیـــات و خلقیـــات ایشـــان مطالب بســـیاری 
بنـــده می خواهم به عنوان مهم ترین شـــاخصه ایشـــان در رابطه با انقاب برای شـــما 
کنم عشـــق و عاقه خاصشـــان به امـــام )ره( بـــود، یعنی هیـــچ گاه برنمی تافتند  بیـــان 
کســـی بخواهد نســـبت به حضرت امـــام )ره( اهانتی بکند یا حـــرف نابجایی بزند. که 

 ایشان در جمعیت زنان چه فعالیتی انجام می دادند؟��
کـــه علی رغـــم بیمـــاری  کســـانی بودنـــد  وقتـــی وارد جمعیـــت زنـــان شـــدند ازجملـــه 
که  کهولـــت ســـن و ســـختِی طـــی مســـیر از راه دور، خودشـــان را ملزم می دانســـتند  و 
هفتـــه ای یک بـــار را بـــه جمعیت زنان ســـر بزننـــد و تا همیـــن روزهای آخر هم ایشـــان 
که؛ این جمعیـــت به امر امام  کار را انجام می دادند، توضیحشـــان هم ایـــن بود  ایـــن 
که خانم ها فعال باشـــند، من  )ره( شـــکل گرفته اســـت و چون امام )ره( دســـتور دادند 

که این را ســـر پا نگـــه دارم. وظیفه خـــودم می دانـــم 
که این مجموعـــه بتواند فعال بشـــود و روی پای  کردند  و تـــا آخر هـــم واقعًا مقاومـــت 
که  گفته می شـــد  خـــود بایســـتد. حتی یک بـــار بحث انحـــال جمعیت مطرح شـــد و 
گفتند: بـــه والی  کارایـــی نـــدارد و باید منحل شـــود، ایشـــان  جمعیـــت دیگـــر خیلـــی 

اشرف بروجردی از همراهی  خانم دباغ با جمعیت زنان می گوید

امتیازیبرایخودقائلنبود
کنند، ســـاعت ها بـــا بچه ها بازی می کـــرد و با  کـــه حداقـــل هفتـــه ای یک بار به ما ســـر بزند تـــا مبادا بچه هـــا احســـاس دلتنگی  خـــودش را ملـــزم می دانســـت 

زبان خودشـــان بـــا آن ها صحبـــت می کرد.

همیشهبهفکربچههایمبود
که چهار سالشـــان بود.  که شـــهید شـــدند دو فرزند دوقلو داشـــتم  همســـر بنده 
که حداقـــل هفته ای یک بـــار به ما  خانـــم دباغ خودشـــان را ملـــزم می دانســـتند 
ســـر بزنند تـــا مبادا بچه هـــا احســـاس دلتنگی بکنند، ســـاعت ها بـــا بچه ها بازی 
می کردنـــد، بـــا زبان خودشـــان بـــا آن ها صحبـــت و با ماطفـــت با آن هـــا برخورد 
که یک فـــردی با  می کردنـــد. ایـــن رفتار ایشـــان بـــرای من درســـی بـــود در زندگی 
چنیـــن شـــخصیت و جایگاهـــی می آیـــد و می نشـــیند ســـاعت ها با بچه هـــا بازی 

که مبـــادا آن ها احســـاس غربـــت و بی پـــدری بکنند. می کنـــد 

برایدامادشخواستگاریمیرفت
 فکر می کنم 

ً
که حـــدودا ایشـــان یک دختر جوان و زیبارویی داشـــتند بـــه نام آمنه 

گرفت. حدود پنج، شـــش مـــاه از ازدواجش  که ســـرطان حنجـــره  17 ســـالش بـــود 
که انجـــام دادند،  که دچـــار این عارضه شـــد و علی رغـــم درمان هایی  می گذشـــت 
کـــرد. این قضیه مـــال ســـال 63، 64  معالجـــات مؤثـــر واقع نشـــد و ایشـــان فـــوت 
کرد، خودشـــان برای دامادشـــان به  اســـت. ایشـــان بعد از اینکه دخترشـــان فوت 
کنی  که تو بایـــد ازدواج  خواســـتگاری می رفتنـــد و به دامادشـــان اصرار می کردنـــد 
کنید؛  کـــه آمنه برود. شـــما فکر  کنی، حاال خواســـت خـــدا این بوده  و نبایـــد صبـــر 
کســـی پیدا  کمتر  که یک مـــادر بتوانـــد این را تحمـــل بکند،  چقدر ســـخت اســـت 

که چنین برخوردی را در شـــرایط ســـخت داشـــته باشد. می شـــود 
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 یکی از شـــاخص های مهم معاصر ما به ســـال 88 و مواضع افـــراد در ایام فتنـــه بازمی گردد. فتنه ای 
ً
وقتی کـــه حـــرف از والیـــت و والیت پذیری می شـــود، قطعا

گی هـــای بارز ایشـــان، والیت مداری  که اطرافیـــان خواهر دباغ می گوینـــد یکی از ویژ که ســـنگ محکی شـــد بـــرای همه، به خصـــوص خواص جامعه. آن طـــور 
گزیده ای از برخـــی مصاحبه های ایشـــان را در  که در مصاحبه ها و پیام های ایشـــان در ســـال 88 به چشـــم می خـــورد. در ادامـــه  بـــوده اســـت خصوصیتـــی 

رابطـــه با فتنه مـــرور می کنیم.

 نظرتان راجع به فتنه 88 چیست؟��
که دلم خیلی آزرده می شـــود و اعصابم  خیلی مایل نیســـتم وارد آن بحث شـــوم، چرا
که  کرد  بـــه هـــم می ریـــزد، واقعًا تحمل آن برایم ســـخت اســـت ولـــی واقعًا خدا لطـــف 
که زیبنده  کرد. متأســـفانه بعضی اتفاقـــات در این قضیه روی داد  انقاب نجات پیدا 
جمهـــوری اســـامی نبود منتهـــا در هر اتفاقی باالخره یکســـری اختـــاالت وجود دارد 
کنند. این هم شـــاید بیشـــترش  امـــا آقـــا بحمـــداهلل خوب توانســـتند قضیـــه را جمـــع 
که از دشـــمن و توطئه های  عنایات الهی بود و داشـــته های قبلی ایشـــان و شـــناختی 
که ایشـــان بـــه زیربنای قضایـــا پرداختند نه به مســـائل ظاهری و  آن ها داشـــتند، چرا

اینکه چه شـــعاری ردوبدل شـــده و...
گرامـــی امام(، چه ســـایر  گـــر یـــک در هـــزار، چه مـــن، چه خانـــم مصطفـــوی )دختـــر  ا
کـــه قضایا به  خانم هـــای جمعیـــت ]جمعیت زنان جمهوری اســـامی[ می دانســـتیم 

کشـــیده خواهـــد شـــد، به هیچ وجه بـــه آقـــای موســـوی رأی نمی دادیم اینجـــا 
که مســـائل باید  در آغـــاز آشـــوب ها، چند پیغـــام هم این طـــرف، هم آن طـــرف دادیم 
کـــه این یکی می گوید  به شـــکل اصولی حل شـــوند، ولی دیدم بحث فقط این اســـت 
که دشـــمن  من باشـــم، آن یکی هم همین را می گوید. انســـان احســـاس می کند حاال 
آمـــده و می خواهـــد پایه یک طـــرف قضیه را روی شـــانه های خودش بگیـــرد، طبیعتًا 

کنیم. کمک  نبایـــد به این جریـــان 
کســـانی  کرده ایم، انقاب را دســـت  کـــه تحمـــل  گـــر قـــرار باشـــد بااین همـــه مصائبی  ا
که  کـــه آمریکایی ها و انگلیســـی ها از آن هـــا حمایت می کنند، طبیعی اســـت  بدهیـــم 

چنیـــن چیـــزی را برنمی تابیم.

سمت �� این  به   70 و   60 دهه  اسالمی  چپ  نیروهای  چرا  شما  نظر  به   
متمایل شدند؟

فکـــر می کنـــم همـــه انقابی هـــای ســـال های 57 و 58 یکســـان نبوده انـــد. شـــما این 
مثـــال را در نظـــر بگیریـــد؛ وقتی ســـیل در محلـــه ای می آید هـــم خانـــه روحانی محله 

گفت ســـیل فقط خانه علمـــا را برده  را و هـــم خانـــه چاقوکـــش محله را می بـــرد. نباید 
کنار بودند و دلشـــان نمی خواســـت  که  کســـانی  اســـت. وقتـــی هم انقاب پیروز شـــد 
که باید بوده باشـــد وارد میدان شدند.  قاطی مســـائل شـــوند به حســـاب ظاهرفریبی 
یک مدت هم لفت ولیســـی داشـــتند و آخر هـــم به آمریکا و انگلیس پناهنده شـــدند.
کـــه در هرزمانـــی باالخـــره دوروهـــا، منافقین و  بـــه این مســـئله توجه داشـــته باشـــید 
که  کرده  تفرقه اندازهـــا در هـــر مســـئله ای خـــود را می گنجانند و تاریـــخ برای ما ثابـــت 
کرد یا حداقل  همـــه درهم اند؛ اما باید یک وقـــت این درهمی  را باحوصله از هم جـــدا 
کرده ایم و  کلیـــد اصلـــی را به  دســـت آنان نـــداد و ما در ایـــن قضیه متأســـفانه اشـــتباه 
که در ریاســـت جمهوری  گـــول خوردند. چه آن جنایتکاری  واقعًا خیلی از مســـئوالن 
ک و  که باعث شـــهادت بهترین انســـان های پا گذاشـــت و چـــه آن جنایتکارانی  بمب 

خدمتگزار شـــدند، مثل شـــهید رجایی، شـــهید باهنر، شـــهید بهشتی و...
بنابرایـــن فکـــر می کنـــم دیگـــر برایمـــان ثابت شـــده اســـت و آدم هـــا را بعـــد از 30 ســـال 
کـــه به پـــول و دنیا وابســـته اند، زیـــاد قابل اعتماد نیســـتند.  شـــناخته ایم. آدم هایـــی 
مســـئوالن را هـــم دیده ایـــد؛ بعضی ها 4 نفری توی یک ماشـــین می نشـــینند و با یک 
گام تردد می کنند؛ اما بعضی  از آن ها چهار ماشـــین دنبالشـــان  موتور پیشـــگام و پس 
کـــه روی دوش حکومـــت می اندازنـــد و بر دوش ملـــت، بماند.  اســـت... ازنظـــر باری 
کمتر خبری می شـــود...  گنده حـــرف می زنند امـــا از عمل  گنده  بعـــد هم خیلی هـــم 

خیلـــی راحـــت می توان آدم هـــا را محک زد تـــا دوباره در چـــاه نیفتیم.

و �� نپیوستند  مردم  جمع  به  دی   9 از  بعد  افراد  این  چرا  شما  نظر  به   
عذرخواهی هم نکردند؟

کرد. شـــاید خیلی ها هم دلشـــان  کاری نمی شـــود  کـــه واقعـــًا دلم می ســـوزد ولی   مـــن 
که با توجه بـــه اینکه مردم  بســـوزد امـــا چرایی این حرکت را باید از خودشـــان پرســـید 
کردند و چرا هنـــوز ادامه می دهند؟ و ملـــت را خوب می شـــناختند چرا چنین حرکتی 



سردار مظاهری، فرمانده سابق سپاه همدان:

دباغدرفتنه88عمارگونهعملکرد
گـــران به  مرضیـــه دبـــاغ در فتنـــه ۸۸ بـــا آشـــکار شـــدن دســـت های توطئه علیـــه نظـــام و رهبری، بـــا حضـــور در محافـــِل دانشـــگاهی و مـــدارس، علیه فتنه 

کرد. ســـخنرانی پرداخـــت و بـــه ماننـــد عمار عمـــل 

میخواستندبرای
عملیاتاستشهادیبهسوریهبروند

که با خانـــم دبـــاغ دارد، در دوران تشـــکیل ســـپاه نیز با ایشـــان در ارتبـــاط بوده اســـت. این ارتبـــاط تا همین  دکتـــر عراقچیـــان عـــالوه بـــر نســـبت خانوادگـــی 
کند  کند از روزها و ســـال هایـــی صحبت می  اواخـــر عمـــر ایشـــان و رفت و آمدشـــان به همدان ادامه داشـــت. حـــال از خاطرات خانم دبـــاغ برایمان نقل می 
کـــه قلـــب ایـــن زن نـــه برای خـــودش بلکه برای امـــام و انقالب می تپیـــد از محبتـــش در خانه ، ارادتش بـــه والیت تا آرزوی تقدیم جســـمش در راه اســـالم.

کرد. ک و شکنجه های آنها را تحمل  که بارها زندان ساوا ایشان از مبارزاِن قدیمی انقاب بود 
کشـــور نیز با پیوســـتن به امـــام )ره( و حضـــور در پاریس، مســـئولیِت تامین امنیِت  ج از  در زمـــان طاغـــوت، در خار

کرد. محـــل اقامت امـــام )ره( را عهده دار شـــد و در ســـاماندهی برنامه ها نقـــش آفرینی 
گرچه ایـــن امر در نـــوع خود تازگی داشـــت اما از  دبـــاغ در زمـــان جنـــگ به فرماندهی ســـپاه همدان منصوب شـــد. ا
که از ایشـــان داشـــتند این مســـئولیت را به وی  کار بود، امام )ره( با شـــناختی  که ایشـــان قادر به انجام این  آنجایی 

کردند. گذار  وا
دبـــاغ در زمان فرماندهی ســـپاه همدان تاش بســـیاری را برای ســـاماندهی نیروهـــا انجام داد و در هدایـــت نیروها برای 
کـــه حتی در برخـــی مأموریت ها شـــخصًا حضور  کـــرد تا جایی  کردســـتان، تاش بســـیاری  مقابلـــه بـــا ضدانقـــاب در جبهه 

داشت.
کشـــوری نقش  ایشـــان در دوران نمایندگـــی، از نمایندگان فعال در مجلس شـــورای اســـامی بود و در تصمیمات 

کما اینکه پیگیر مشـــکات اســـتان نیز بود. بزرگـــی را ایفا می کـــرد، 
که  گروها و جناح هـــای مختلف برای انتصـــاب دادن خود بـــه دباغ، قاطعانه عـــرض می کنم  بـــا وجود تـــاش 
گروهی قرار نگرفـــت و دنباله رو امـــام )ره( و مقام معظم رهبـــری مدظله العالی  کنـــار هیچ حـــزب و  ایشـــان در 

بـــود و ایـــن مطلب را صراحتـــًا در همه جا اعـــام می کرد.
که  کســـالتی  در فتنـــه 88 وقتـــی دســـت های توطئـــه علیه نظام و رهبری آشـــکار شـــد، ایشـــان علی رغم 
گاه می ســـاخت. کرده و مردم را آ داشـــت، با حضور در دانشـــگاه ها و مدارس، علیه فتنه گران ســـخنرانی 
کـــرد و اینـــک بعد از ســـال ها مجاهـــدت و تحمـــِل درد به  ایشـــان در فتنـــه 88 نقـــش عمـــار را ایفـــا 

دیـــدار حق شـــتافت.

که در  همیشـــه وقتی اســـم حضـــرت امام می آمد ایشـــان با نوعی تبســـم و لبخنـــدی 
کـــه چقدر به امـــام عاقه مند بودند نوعی نشـــاط در  چهره داشـــتند نشـــان میدادند 

روحیه ایشـــان احســـاس می شد. 
هیـــچ وقـــت امـــام را بـــه نـــام امام صـــدا نمیکردنـــد هر وقـــت با دیگـــران میخواســـتند 
کار میبردند و ایشـــان را حضـــرت امام می  کلمه حضـــرت را به  صحبـــت بکننـــد حتما 
کار نمی بردند و  خواندنـــد. راجع بـــه مقام معظم رهبری نیـــز واژه آقا را به تنهایی بـــه 
کار میگرفتند. هر وقت تلوزیون فیلم یا عکســـی از امـــام خمینی  یا  حضـــرت آقـــا را بـــه 
گر بیمار بودند می ایســـتادند و دســـت  آقـــا را نشـــان میداد ایشـــان در هر حـــال حتی ا

برســـینه میگذاشـــتند صلواتی میفرســـتادند و بعد می نشستند.
از نظـــر خانوادگـــی به شـــدت مهمان دوســـت بودنـــد و از نظر اجتماعی جاذبه شـــان 
به شـــدت زیـــاد بود و اصـــا دافعه ای نداشـــتند ســـعی میکردنـــد نکات مثبـــت افراد 
را ببینـــد و دفعشـــان نکند،  بســـیار وســـیع المنظـــر بودند و هیـــچ وقت آدمهـــا را دفع 

که داشـــتند قبولشـــان میکرد. نمیکردنـــد آنهـــا را بـــا همان خوبـــی هایی 
غ از خطـــوط سیاســـی، مطیع محـــض رهبری بودنـــد هیچ وقـــت رهبـــری را از بابت  فـــار
خطوط سیاســـی واحزاب نگاه نمیکردند بلکه نگاهشـــان به رهبری از منظر اســـام بود.
کرمی،  که آقایـــان آقا محمدی، ا قبـــل از انقاب ایشـــان در هماهنگی  و در حرکتهایی 

صالح مدرســـه ای و دیگـــران در همدان رهبری میکردند نقش داشـــتند، با همه آنها 
که آقایان داشـــتند با هماهنگی و  درتمـــاس بودنـــد و مجموعًا تمام فعالیت هایـــی را 
کا در تشـــویق جوانان بـــه فعالیت های سیاســـی در قبل از  کنتـــرل خانـــم دباغ بـــود. 

انقاب نقش اساســـی داشتند. 
کننـــد در جهت دفـــاع از جمهوری  که میتوانســـتند صحبت  ایشـــان تـــا آخرین ماهی 
اســـامی ســـخنرانی میکردند ،تمام اتفاقات و جریانها را بررســـی میکرد نـــدو در آن ها 

کمک میکردند. راهنمایـــی و 
که مـــن دیگـــر بدنم به   از حضـــرت آقـــا درخواســـت داشـــتند و میگفتند 

ً
حتـــی اخیـــرا

که بـــه عنوان یـــک فرد استشـــهادی بروم  درد ایـــن انقـــاب نمیخـــورد اجـــازه بدهید 
که شـــما  که حضـــرت آقا فرمودند  در فلســـطین و ســـوریه یـــک عملیـــات انجام دهـــم 

نفســـتان بـــرای ایران مفید اســـت.
که خانـــم دباغ بـــه همـــدان آمدنـــد از بنده  بعـــد از شـــهادت شـــهید همدانـــی وقتـــی 
که به ایشـــان را به مزارســـردار ببـــرم، ظهر بود به ســـختی با ویلچر ایشـــان  خواســـتند 
که آدم فکـــر نمیکرد برای  کرد  گریـــه  را ســـر مزار بردم آنقدر خانم دباغ ســـر مزار ســـردار 

کند. گریه  فرزندشـــان هـــم بخواهد آنقـــدر 
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در ســـال های ۴۴ و ۴۵ اعامیه هـــای امـــام )ره( را بـــا دســـت می نوشـــتیم و می بردیـــم تـــوی خانه هـــا، 
که می توانســـتیم توزیـــع می کردیم. تا ســـال ۴۸  کســـی، مجالـــس عزا، مـــدارس و هر جایـــی  اتوبوس هـــا، تا
آیت اهلل ســـعیدی پنج بار دســـتگیر و شـــکنجه شـــد و رها شـــد، بار پنجم شـــهید شـــد. ما نیز مورد تعقیب 

گرفتیم. قـــرار 
کردند، : من را لو دادند و من دستگیر شدم و ۴ ماه انفرادی زیر شکنجه بودم. هرچه شکنجه 

می زدنـــد فـــک را از جـــا درمی آوردنـــد، بعد این دهان آویزان می شـــد، نه می توانســـتی آب بخـــوری، نه غذا 
و نـــه حـــرف بزنی و درد شـــدیدی داشـــت و تـــا یکی دو روز فـــک را جا نمی انداختنـــد و ما باید درد شـــدید را 

تحمـــل می کردیم.
گاهی احســـاس می کردم شـــاق دارد به اســـتخوان می رســـد  که  کف پای من شـــاق می زدند  این قـــدر بـــه 
بعـــد مـــا را بلنـــد می کردنـــد و وادار می کردنـــد بایـــد روی پایتـــان بدویـــد وگرنـــه بـــا شـــاق به ســـروصورتمان 

می زدند.
کنیم؛  که مبادا از شـــدت شـــکنجه خودمان را به پایین پرتاب و خودکشی  توی راهرو را ســـیم بســـته بودند 

تا زنده بمانیم و بیشـــتر شکنجه شویم.
گردن آویـــزان می کردند. ســـوزن زیـــر ناخن هایمان  از ســـقف آویـــزان می کردنـــد، از پـــا آویـــزان می کردنـــد، از 

ند د می کر
ســـوزن می کردنـــد زیـــر ناخن هایمـــان بعـــد بـــه مـــا می گفتنـــد ناخن هـــا را بگذاریـــد روی دیـــوار، ســـپس بـــا 
گـــر جیغ بزنی  کًا زیر ناخـــن فرومی رفـــت. می گفتند ا مشـــت محکـــم می کوبیدنـــد روی دســـت ما و ســـوزن 
کمتـــر داد بزنیم. زیـــر ناخن های پایمان نیز ســـوزن فرو  کتـــک می خـــوری و ما باید ســـعی می کردیم  بیشـــتر 

می کردنـــد. این هـــا همـــه را آمریکایی هـــا، اســـرائیلی ها و انگلیســـی ها به آن هـــا آمـــوزش داده بودند

که حوزه معرفی  در این بخش آثار رسانه ای 
زندگی مرحوم مرضیه حدیدچی )دباغ( 
معرفی می شود.
گو با نویسنده  کتاب و گفت و  از معرفی 
هایشان.
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خاطراتمرضیهحدیدچی
که از فعاالن عرصه  کاظمی، نویســـنده و پژوهشـــگر تاریخ معاصر ایران  محســـن 
کتـــاب »خاطـــرات مرضیه  خاطـــره نـــگاری و تاریخ شـــفاهی به شـــمار مـــی رود، 
گفت وگـــو و مصاحبـــه بـــا ایشـــان و اســـتفاده از منابـــع  حدیدچـــی« را از طریـــق 
کتاب در ســـال ۱۳۸۱ توســـط  کـــرده اســـت. چـــاپ اول  دیگـــر تدویـــن و تکمیل 
دفتر ادبیات انقاب اســـامي تدوین و با جلد شـــومیز در انتشـــارات ســـوره مهر 
کنـــون به چاپ شـــانزدهم رســـیده اســـت. تمام  کتاب عرضه شـــده و ا بـــه بـــازار 
کتاب به صـــورت خاطره های جالـــب از زبان خـــود بانو حدیدچي  مطالـــب ایـــن 

است. نقل شـــده 
خاطـــرات مرضیـــه حدیدچـــی بـــا دست نوشـــته ای از خانم دبـــاغ آغـــاز و پس از 
مقدمـــه و پیشـــگفتار در پنـــج فصل با عناوین »ســـریان«، »هجـــرت«، »امواج«، 
»ســـیاحت شـــرق« و »پیوســـت ها« تدویـــن و در پایـــان نیـــز فهرســـت اعـــام و 
عکس هایـــي از ایشـــان، امـــام خمینـــي )ره( و شـــخصیت هاي دیگـــر ارائه شـــده 

 . ست ا
کودکـــي و ازدواج؛ ماجـــراي قیـــام 15 خـــرداد 1342؛ تحصیل  خاطراتـــي از دوران 
در محضـــر آیت اهلل ســـعیدي و شـــروع مبارزات؛ دســـتگیري و شـــکنجه توســـط 
عوامـــل شـــاه در ســـال 52؛ هجـــرت بـــه انگلســـتان؛ فعالیت هـــاي سیاســـي در 
انگلیس، ســـوریه، لبنان و آشـــنایي با شـــهید بهشتي و شـــهید اندرزگو؛ عزیمت 
بـــه نوفل لوشـــاتو و انجـــام وظایـــف در بیت امـــام)ره(؛ بازگشـــت به وطـــن پس از 
پیـــروزي انقاب؛ فرماندهي ســـپاه همدان؛ عزیمت به مســـکو بـــراي اباغ پیام 

کتاب  که محتـــواي مطالب  گورباچـــف و... ازجمله مواردي اســـت  امـــام)ره( به 
را در برمی گیـــرد.

کتاب نه تنهـــا دربرگیرنده خاطـــرات این زن مبـــارز در فرازوفرود  کتـــاب این  ایـــن 
زندگـــی اســـت، بلکه بـــه انحصـــار مردانـــه روایـــت تاریخ انقـــاب اســـامی پایان 
داده و بـــه نقش مســـتقیم زنـــان در فرآیند شـــکل  گیری انقاب پرداخته اســـت. 
خاطرات به شـــیوایی توانســـته به حضـــور زن در خانه و اجتماع و مســـئولیتش 
کاظمـــی نیـــز تـــاش نمـــوده همچـــون  در قبـــال خانـــواده و جامعـــه بپـــردازد. 
کار هایـــش ایـــن اثـــر را بـــا ارائـــه توضیحاتـــی ضـــروری در پاورقـــی و افزودن  دیگـــر 
پیوســـت  هایی چون فهرســـت اعام و عکس هایی از ایشـــان و شـــخصیت هاى 

کند. بـــرای خواننـــدگان و عاقه منـــدان تاریخ مســـتند و جـــذاب 
ماجـــراى قیـــام 15 خـــرداد 1342، تحصیل در محضر آیت اهلل ســـعیدى و شـــروع 
مبـــارزات، دســـتگیرى و شـــکنجه توســـط عوامل شـــاه در ســـال 1352، هجرت 
به انگلســـتان، فعالیت هاى سیاســـی در انگلیس، ســـوریه و لبنـــان، عزیمت به 
نوفل لوشـــاتو، فرماندهـــی ســـپاه همـــدان و عزیمت به مســـکو براى ابـــاغ پیام  
گورباچف ازجملـــه محورهای موضوعی  حضرت امام خمینـــی )ره( به میخائیل 

خاطـــرات مرضیه حدیدچی هســـتند.

پروازبانور
کتـــاب روایتی اســـت از زندگی و مبـــارزات سیاســـی خانـــم »مرضیه حدید  ایـــن 
چـــی«، در ســـال های قبل از انقاب و فعالیت های ایشـــان در ســـال های پس از 
گردآورنـــده »پرواز با  که با نام همســـرش، »دباغ« شـــهره بـــود.  انقـــاب، بانویی 
کتاب در ســـال 1386 توســـط موسســـه چاپ و  نـــور« عالیه شـــفیعی بوده و این 

نشر عروج منتشرشـــده است.
کـــه از زبان خود ایشـــان  کتـــاب، خاطرات شـــخصی اســـت   بخشـــی از مطالـــب 
که از زبـــان دیگران نقل  بازگـــو می شـــود و بخش دیگر خاطرات و مطالبی اســـت 
کتاب به شـــمار می رود؛ جمع آوری  می شـــود و یکی از ویژگی های برجســـته این 
که این  خاطـــرات چهل وهفت تـــن از افـــراد مختلف، از خانـــم دباغ، خاطراتـــی 
افـــراد در مراحل مختلف تاریخـــی و در مکان های مختلف 
باخانم دباغ داشـــتند. قســـمت قابل توجهی از خاطرات 

دیگـــران مربوط به دوران زندان ایشـــان می شـــود.
بـــه  اول«  »روایـــت  عنـــوان  بـــا  کتـــاب  اول  بخـــش 
در  اقامـــت  »پیش درآمـــد،  همچـــون  موضوعاتـــی 

قلمرو آفتاب، بی قرار دشـــت های حادثه و حماســـه، پرواز قفس، درنگ، ســـفیر 
کهن ســـالی امـــروز« پرداخته  کودکی هـــای دیروز تا  آفتـــاب در قلمـــرو غـــروب و از 
اســـت. در بخش »بی قرار دشـــت های حادثه و حماســـه« نحوه آشنایی ایشان 
کاس هـــای درس ایشـــان، مأموریت های  با آیت اهلل ســـعیدی و حضـــور وی در 
کـــه از نجـــف می رســـید،  کـــردن فتواهـــای امـــام)ره(  ایشـــان ازجملـــه پخـــش 
کتـــاب والیت فقیه، تشـــکیل اردوهای مختلف برای زنـــان و دختران  رونویســـی 

متعهـــد و خاطراتـــی از ایـــن دوران اشاره شـــده اســـت.
که  در این بخش به ســـفر همســـرش به لبنان جهت دیدار با وی اشـــاره می کند 
محمد منتظری مســـئول تشـــکیاتی وی از این که این دیـــدار بدون هماهنگی 
گرفته وی را به عنوان تنبیه دریکی از هتل های  با تشـــکیات و ســـازمان صورت 
که عصـــر برمی گـــردد، هرگز به ســـراغ او  ســـوریه مســـتقر می کند و بـــا این عنـــوان 
که در انتظار بیهـــوده و بی خبر  نمی آیـــد! و دبـــاغ با انـــدک پول خود چنـــد روزی 
کـــه در اثر ضعف از  می مانـــد. چهار روز در بدترین شـــرایط تغذیه ســـپری می کند 
حال می رود و مســـئولین هتل به طور اتفاقی وی را به بیمارســـتان می رســـانند. 
گذشـــت ســـال ها از این ماجرا، وقتی به محمد منتظری می اندیشد  وی پس از 
گاهی هم عجول  کار اما خودمحور، خـــودرأی و  وی را فـــردی متقی، زاهـــد و فدا

در تصمیم گیری هـــا می داند.
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خواهرطاهره
  گـــروه تاریـــخ مؤسســـه تنظیم و نشـــر آثـــار امـــام خمینـــی )س( با اعتقـــاد به    
  پایه گذاری تاریخ نویســـی انقاب اســـامی بـــر دیده ها و شـــنیده های واقعی    
کشـــیدند و دشـــواری ها  که بار عظیم انقاب را بر دوش    حاضـــران و ناظرانی 
     و نامایمـــات جان فرســـایی را در راه پیـــروزی آن بـــر جـــان خریدنـــد، ضبط 
و      ثبـــت خاطـــرات ایـــن تاریـــخ ســـازان را در شـــمار برنامه هـــای اصلـــی خود 
گنجانـــده      و بـــر آن اســـت تا پـــس از تنظیم و تدویـــن آن ها، بـــا رعایت اصول 
علمـــی و      امانت داری و بـــدون هیچ گونه داوری، خیـــل عظیم مخاطبان در 
گرداند.  زمـــان حال   و آینـــده را از جزئیات این بخـــش تاریخ ایران بهره منـــد 

کتاب پیش روســـت سرگذشـــت نامه خانـــم مرضیه  حدیدچی    آنچه در این 

کـــه نماد زن  مبـــارز، انقابی و مســـلمان ایرانـــی به      شـــمار می آید از  )دبـــاغ( 
گفت وگو  کتـــاب نیز به  دوران مبـــارزه علیه رژیم پهلوی اســـت. بخش پایانی 
بـــا وی اختصـــاص یافته اســـت. خاطرات خانـــم دباغ ســـخت تکان دهنده 
تاریکی هـــای جانـــکاه  کـــه  آنجـــا  به ویـــژه  اســـت.  و درعین حـــال      ســـازنده 
کشـــیده و ابعادی از سرشـــت و  ســـیاه چال های رژیـــم      پهلـــوی را بـــه تصویر 

کرده اســـت.  صفـــات حکومت گـــران      برهـــه ای از تاریخ ایران را آشـــکار 
  ایـــن خاطرات پس از بازگویی توســـط خانـــم دباغ به قلم شـــیوا و روان     آقای 
گرفـــت و در ســـال 1387  رئیســـی بازنویســـی شـــده و قالـــب زیبایـــی به خود 

در148 صفحـــه به چاپ رســـید
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از کسانی است که در زندگی خانم دباغ بیش از سایرین دقیق   مونا اسکندری قطعاً 
شده است. چراکه نگارش کتاب، آن هم کتابی با رویکرد پرداختن به اندرونی منزل ایشان 
چنین دقتی را می طلبد. حال برای آشنایی و تشریح بیشتر ابعاد شخصیتی بانو دباغ با 
نویسنده کتاب »زنی از تبار الوند« به گفت وگو پرداخته ایم. مصاحبه با خانم اسکندری را 

با این سؤال آغاز می کنیم که:
 بـــه نظر شـــما چرا امـــام خامنه ای عنـــوان بانـــوی» مبـــارِز انقالبِی خســـتگی ناپذیر« را 

کار بردند؟  بـــرای خانـــم دباغ بـــه 
که فکر  که خودشـــان را شـــناختند تا پایان عمـــر آن وظیفه ای  بـــرای اینکه از ابتدای زندگی 
می کردند بر عهده و در توان ایشـــان هســـت انجام می دادند. شـــما تا اردیبهشـــت امســـال 
که جانبـــاز دفاع مقدس  می دیدیـــد بااینکه این خانم 77 ســـال ســـن داشـــتند باوجـــودی 
کســـالت های  کردنـــد دچـــار ســـکته شـــدند و خیلی  و انقـــاب بودنـــد، چندیـــن بـــار عمـــل 
که ایشـــان را دعـــوت می کردند بـــا همان  متفـــاوت داشـــتند و بدنشـــان ناتـــوان بود هر جـــا 
که مادر ما اصًا شـــرایط  وضعیت بســـیار بد، حاضر می شـــدند. خانواده ایشـــان می گفتنـــد 
جســـمانی خوبـــی ندارنـــد ولی تا خودشـــان متوجه می شـــدند حضـــور پیـــدا می کردند این 
که خانم دباغ خســـتگی ناپذیر از ایـــن لحاظ بودند.خاطرم هســـت یک بار  نشـــان می دهـــد 
کـــه روی ویلچـــر بودنـــد و در آن حال   گرفته شـــده بود  در تلویزیـــون از ایشـــان مصاحبـــه ای 

گر پا داشـــتم ســـوریه می رفتم. کـــه ا می گوینـــد 

 از والیت مداری خانم دباغ در آن زمان برای ما بگویید؟
ایشـــان عاشـــق و شـــیفته امام بـــود، مرادشـــان امـــام بـــود وقتی که 

خبـــر رحلـــت امـــام را شـــنیدند دچـــار فلـــج از ناحیه زانو شـــدند و 
گرفته شـــد اما همچنـــان بـــرای تبیین  گـــچ  هـــردو پاهایشـــان 

موضـــع والیت فقیـــه در شـــهرها و روســـتاها بـــا آمبوالنـــس 
کـــه ایـــن موضـــوع را بـــرای مـــردم جا بی  ســـفر می کردنـــد 

کـــه بعـــد از رحلـــت امـــام والیت تمام نمی شـــود  اندازنـــد 
و ایـــن والیـــت بـــه حضـــرت آیـــت اهلل خامنه ای رســـیده 
اســـت یعنـــی بـــرای تبییـــن جایـــگاه رهبـــری و بیعـــت 

گرفتـــن از مـــردم باوجـــود تمام ســـختی ها بـــا آن پا به 
کـــه رهبـــری آیت اهلل  شـــهرهای مختلـــف می رفتنـــد 
خامنـــه ای برای مـــردم جـــا بیافتـــد و آن مقبولیتی 

کـــه مـــردم از امـــام خمینـــی داشـــتند در رابطـــه با 
آیـــت اهلل خامنـــه ای هـــم به وجـــود بیاید ایشـــان 

ایـــن مشـــقت را بـــر خودشـــان  همـــوار می کردند 
کار بکند. کســـی ایـــن  کمتر  درحالی کـــه شـــاید 
که  کـــه آن قـــدر امام را دوســـت داشـــت  کســـی 

خ  بـــا خبر رحلـــت آن اتفـــاق بـــرای پاهایش ر
کـــه شـــرایط چقدر ســـخت  کنیـــد  داد فکـــر 

کردنـــد، این نشـــان می دهـــد والیت مداری در وجودشـــان قطعًا ریشـــه  کار را  بـــود ولـــی آن 
که همیشـــه خانم دبـــاغ همگام با  دوانـــده اســـت. بعـــد از رحلت امام هم شـــما می بینیـــد 

رهبری انـــد. 

 از خاطراتی که از ایشان دارید برایمان بفرمایید؟
کـــه از بیـــرون به خانـــم دباغ نـــگاه می کرد فکـــر می کرد  کـــه زیـــاد دارم مثًا هرکســـی  خاطـــره 
که احساســـات در او وجـــود ندارد اما  کـــه ایشـــان خانم نظامی خشـــکِ  پر از قوانین هســـت 
که  وقتـــی رابطه ایشـــان را با نوه ها و فرزندانشـــان می دیدیـــم آن قدر پر از مهر مـــادری بودند 

بی حـــد بـــود در مـــورد فعالیت های خانـــه داری و پخت وپـــز نیز یک زن نمونـــه بودند. 
کتاب »زنـــی از تبار الوند«   که یک بار به منزلشـــان رفته بودم بـــرای  مـــن این خاطرم هســـت 
کـــردم و ظرف ها را در ســـینک  ایشـــان زحمت کشـــیده و غـــذا پختـــه بودنـــد ســـفره را جمـــع 
که چنـــد دانه برنج  گذاشـــتم وقتی برگشـــتم  به دیـــس برنج نگاهـــی انداختم  ظرف شـــویی 
در آن مانـــده بـــود و حاج خانـــم را دیـــدم درحالی کـــه دانـــه بـــه دانه آن هـــا را جمـــع می کرد تا 
که چقدر ســـرفه جو هســـتند و  ایـــن دیـــس خالی از یک دانه برنج شـــد و من متوجه شـــدم 
که  کارهـــای روزانه ام  که اســـراف نشـــود و مـــن خودم چقدر بی دقت هســـتم در  دقت دارند 
کســـی را ســـیر نمی کند. حاج خانم زندگی بســـیار ســـاده ای داشـــتند  حـــاال چنـــد دانه برنج 
که تمام عمر مسئولیت داشـــته حداقل انتظار یک سری وسایل  شـــما خانه یک مســـئولی 
در آن را داریـــد امـــا این بانو زندگی بســـیار ســـاده همراه با قناعت داشـــتند و توصیه ایشـــان 
که زندگـــی بایـــد همـــراه با قناعـــت و بـــه دوراز   هـــم همیـــن بـــود 

باشـــد. تجمل گرایی 
بانـــوی  ایثـــار  اوج  نویســـنده  پایـــان مصاحبـــه،  ایـــن  در 
مجاهـــد عصرمـــان »دبـــاغ« را بابیان خاطـــره ای دیگر 

بـــرای مـــا این گونـــه تشـــریح می کنـــد
من یک بار خدمـــت خانم دباغ بـــودم درد و دلی  

که من  گفتم  که به رهبـــر  گفتند  کردنـــد  بـــا من 
کاری نمی توانـــم بکنم می بینید  دیگر هیـــچ 
کـــه بدنـــم رنجـــور شـــده و توانایی نـــدارم و 
شـــرایط جســـمانی من یارایـــی نمی کند 
کاری بـــرای این مـــردم بکنم اجازه  که 
بدیـــد این تن رنجـــور در یک عملیات 
استشـــهادی تـــوی اســـرائیل تقدیم 
اســـام بشـــود حضرت آقـــا فرموده 
بودنـــد انقـــاب و ایـــران بـــه نفس 
ایشـــان  یعنـــی   ، نیـــاز دارد  شـــما 
عـــاوه بر روحشـــان، جسمشـــان 
کنند. هم می خواســـتند تقدیـــم 

بانویانقالبیِخستگیناپذیر

زنیازتبارالوند
کتـــاب »زنـــی از تبـــار الونـــد« به قلـــم مونـــا اســـکندری، روایت مجاهـــدت و صبر 
که در اردیبهشـــت ماه ســـال 92 از ســـوی  بانـــوی همدانـــی، مرضیه حدید چی 
کل فرهنگ و ارشـــاد  معاونت امور بانوان و خانواده اســـتانداری و حمایت اداره 
اسامی اســـتان همدان در 172 صفحه توسط انتشـــارات چنار به چاپ رسیده 
کتـــاب همـــدان  اســـت و هم زمـــان بـــا برپایـــی هشـــتمین نمایشـــگاه سراســـری 

رونمایی شـــد.
کـــه به صورت خاصه زندگـــی طاهره دبـــاغ از چهره های  در »زنـــی از تبـــار الوند« 
شناخته شـــده انقـــاب اســـامی در دوران مبـــارزات انقـــاب اســـامی را بیـــان 
گفته این نویســـنده همدانی،  کودکی وی نیز میپـــردازد، اما بـــه  که بـــه  می کنـــد 
مجـــال بـــرای پرداختـــن بـــه بخـــش خانواده نشـــده اســـت. محـــور اصلـــی این 
کتـــاب، خاطـــرات خانم دباغ در هنگام ارســـال نامـــه تاریخی امـــام خمینی )ره( 
کنـــار آن به  که در  گورباچـــف - رئیس جمهور وقت شـــوروی ســـابق - اســـت  بـــه 

ســـایر خاطرات وی ازجمله سرگذشـــت و خاطـــرات زندانیان سیاســـی ایران در 
زمان طاغـــوت می پردازد. مرضیـــه حدیدچی ازنظر عموم مـــردم، اغلب بانویی 
کـــه نســـبت بـــه همســـرش و فرزندانـــش  باروحیـــه مردانـــه شناخته شـــده بـــود 

بی توجـــه و بی محبـــت بود. 
کـــه ثابت شـــود وی برخاف ایـــن دیدگاه  بـــا نگارش این اثر تاش شـــده اســـت 
عمومـــی، از روحیـــه  زنانـــه برخوردار بـــود و هم زمان بـــا ایفای نقش همســـری و 
مـــادری به نحو احســـن، به تأســـی و پیـــروی از امـــام خمینـــی )ره( راه انقاب را 
گرفت و در این مســـیر شـــکنجه های بســـیاری را متحمل شـــد. این اثر  در پیش 
که هدف نویســـنده ارائه متنـــی روان و  به صـــورت خاصه ارائه شـــده اســـت؛ چرا
ســـاده از مجموعـــه زندگی و فعالیت های ایـــن مبارز انقابـــی و درنهایت ترغیب 
کنون  مخاطبـــان به مطالعه این فعالیت ها بود. بســـیاری از خاطرات ایشـــان تا

گردآوری شـــده اســـت بازگـــو نشـــده و در ایـــن مجموعه برای اولین بار 
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گذشـــته، تحقیقـــات مـــن حـــول محـــور چگونگـــی شـــکل گیری  در طـــول یـــک دهـــه 
کشـــورها و امـــور داخلـــی ایشـــان انجام شـــد. موضوعی  تصـــورات مـــا از روابـــط میـــان 
کشـــورهای غیرغربـــی و در مواجهه  کـــه در آن نحـــوه زایـــش این تصـــورات در ســـاختار 
بـــا حقایـــق زندگی روزمـــره مورد بحث قـــرار می گرفـــت. در این تاش، من با پرسشـــی 
ســـهل ممتنـــع، مواجـــه شـــدم: روابـــط بین الملـــل اســـامی چگونـــه چیزی اســـت؟ 
در طـــول تحقیقاتـــم بـــه ایـــن امـــر واقـــف شـــدم و آن این کـــه زندگـــی و مـــرگ زنـــان و 
کلیـــدی دارد. این  مردانـــی چـــون مرضیه دباغ، برای پاســـخ به این پرســـش نقشـــی 
دســـت تجربه هـــای زیســـته)3(، مفاهیمی تـــازه و جایگزیـــن را از فهم  خـــود و جایگاه 
که  کنش گـــری)5( به دســـت می دهند. شـــرایطی  انســـانی چـــون خودبنیـــادی )4(  و 
کشـــورها و توجیهات اخاقی بـــرای این مداخات  دخالت هـــای مدام غرب در ســـایر 
بـــر اوضـــاع، ســـایه افکنـــده اســـت. به این ترتیـــب، بررســـی زندگـــِی انقابیـــون ایـــران 
کمیت  می توانـــد به طور بنیادین مفاهیمـــی چون خاطره )6(، عـــزاداری )7(، حق حا

)8(، شـــهروندی)9( و همـــه زیرموضوعـــات روابـــط بین الملـــل را تغییـــر دهد. 
در هفـــده نوامبـــر2016 )27 آبـــان 1395(، خبـــر درگذشـــت خانم دباغ، منتشـــر شـــد. 
گفتگویـــم به عنـــوان یک دانشـــجوی  بافاصلـــه پـــس از شـــنیدن ایـــن خبـــر، به یـــاد 
دکتـــری جـــوان در ســـال 2008 )1387( بـــا وحیـــد جلیلـــی در ارتبـــاط بـــا پایان نامـــه 
کـــه به نقش زنان ایرانی در انقاب و جنگ ایران و عراق )88-1980( اشـــاره  دکترایـــم، 
می کـــرد افتـــادم. آقـــای جلیلـــی به وجـــود، نقـــش و اهمیت زنانی شـــبیه خانـــم دباغ 
کرد. نام او به طور مســـتمر در طـــول مصاحبه هایم با نخبـــگان دولتی در ایران  اشـــاره 
کشـــور تکرار می شـــد. می توانم بگویـــم زندگی او بـــرای افراد  ج از  و دانشـــگاهیان خـــار
زیـــادی الهام بخـــش)10( و قابل توجـــه)11(  بود. پـــروژه دکترای من در طول تابســـتان 
ادامـــه یافـــت. در پایـــان، مـــن صدهـــا مصاحبـــه بـــا زنـــان و مردانـــی بـــا دیدگاه هـــای 
که همگـــی در ایراِن پـــس از انقاب، فعالیت  متناقـــض سیاســـی به عمـــل آورده بودم 

داشـــته اند. سیاسی 
کـــردن دو خأل تحقیقاتـــی در حـــوزه تحقیقات معاصـــر ایران  پـــروژه مـــن به دنبـــال پر 
بـــود. اول، بیشـــتر تحقیقـــات دربـــاره انقـــاب 1979 )1357(  ایـــران، روی دالیـــل و 
عوامـــل تاریخی قیام )12(  متمرکز شـــده و مطالعات قوم نگارانـــه)13(  بر روی حوادث 
ســـال های 88-1980 )ســـال های جنگ( به راســـتی ناچیـــز اســـت. در پایان نامه ام به 
که نشـــان دهم چگونه انقـــاب با زندگی روزمره مـــردان و زنان ایرانی  دنبـــال آن بودم 
گروه های مختلف اجتماعی، ســـاختار  پیونـــد خورده اســـت. چگونه زنان و مـــردان از 
و نـــوع روابـــط فی مابینشـــان را در زندگـــی روزمره شـــان بازســـازی می کننـــد؟ مهم تر از 
که  کنم  آن به عنـــوان یـــک محقق علوم سیاســـی، قصد داشـــتم ایـــن مســـئله را درک 
کف خیابان، سیاســـت ملـــی و فراملـــی را تحت تأثیر  چگونـــه  فعالیت هـــای مـــردم در 
کامًا غیرمنتظـــره ای، این پـــروژه مرا بـــه این ســـؤال رهنمون  قـــرار می دهـــد. به طـــور 
کرد تا  بپرســـم: »اســـام چه تأثیری بـــر روی روابط بین الملـــل دارد؟« دوم، درحالی که 
بخـــش عظیمـــی از مقـــاالت و تحقیقـــات پـــس از انقـــاِب ایـــران، روی جنبش هـــای 
کرده  کشـــور می شـــدند، تمرکـــز  کـــه باعث بی ثباتی  فمینیســـتی مذهبـــی و ســـکوالر، 
که قویًا مخالف جنســـیتی  کمتری به مداخات جنســـیتی زنان و مردانی  بـــود، توجه 
گـــروه اخیـــر چگونه اســـتقال)14(  کـــردن انگیزه هـــای دولـــت ورزی بودنـــد می شـــد. 
داخلی و بین المللی، وابســـتگی و خودشـــکوفایی)15( را ترســـیم می کنند؟ یکی دیگر 
کـــه به عنوان  که نشـــان دهم، چگونـــه آن هایی  از اهـــداف پایان نامـــه مـــن، ایـــن بود 
جنبش هـــای حزب اللهی شـــناخته می شـــوند، »حقـــوق«)16( را در چارچـــوب دینی 

کمیـــت دارد، درک می کنند. کـــه در آن تنهـــا خدا حـــق حا
مـــن هرگـــز فرصـــت دیـــدار با خانـــم دبـــاغ را پیـــدا نکردم، امـــا امـــکان ماقات بـــا زنان 
کرده بودند و به عنـــوان پیروان  که در جنگ ایـــران و عراق شـــرکت  دیگـــری را داشـــتم 
کـــه حزب اللهـــی بودنـــد،  امـــام روح اهلل خمینـــی)ره( شـــناخته می شـــدند. بـــا زنانـــی 
مصاحبه هایـــی دربـــاره حضورشـــان در جبهه هـــای جنـــگ، تأمـــات روشـــن فکری، 

دالیـــل ورودشـــان بـــه سیاســـت، تعاماتشـــان با یکدیگـــر و با دیگـــر زنـــان، چگونگی 
تصمیم به تأهل و پرورش فرزندانشـــان انجام شـــد. نوشـــتن روایت زندگـــی این زنان 
که چگونه تجربه های زیســـته ایشـــان،  مؤمـــن، من را قادر ســـاخت تـــا متوجه شـــوم 
می توانـــد نظریات جدیـــدی را در علـــوم روابط بین الملـــل بنیان نهد. به طـــور مثال، 
کتاب دا توســـط  کـــه تجربیات زمـــان جنگش در  در طـــول ماقاتـــم با زهرا حســـینی، 
کـــه درباره  خانـــم ســـیده اعظـــم حســـینی ثبت شـــده اســـت، ایـــن اقبـــال را داشـــتم 
رابطـــه عـــزاداری و بـــه یـــاد آوردن خاطـــرات توســـط خانواده هـــای زیادی از شـــهدای 
جنـــگ بیامـــوزم. به طـــور مثـــال درحالی کـــه ایشـــان خاطرات بـــرادر یا پدر شـــهیدش 
را بـــه یـــاد مـــی آورد، در همـــان زمـــان، در همان جمله، خانم حســـینی به مشـــکات 
کشـــور در زمان جنگ شـــده بود و در زمان حال هســـت اشـــاره  که دامن گیر  سیاســـی 
می کـــرد. به یـــادآوری خاطرات برادر عزیز و پدرش، خانم حســـینی را بـــه مبارزات ملی 

می کرد. متصـــل  عدالت خواهانـــه 
همســـر یکی دیگر از شـــهدای شـــناخته شـــده، دربـــاره درک و فهم و شـــعور تیزبینانه 
همسر شـــهیدش در تحسین زنان مســـتقل و بلندپرواز صحبت می کرد. او همچنین 
که پـــس از شـــهادت همســـرش، در برابر فشـــار خانوادگـــی و اجتماعی  اشـــاره می کـــرد 
گویـــی و جنـــگ،  کـــرده اســـت. در مطالعـــاِت خاطـــره  بـــرای ازدواج دوم، مقاومـــت 
کـــه خاطـــرات مختلف، سیاســـت های نهـــادی مختلفـــی را رقم  اســـتدالل می شـــود 
گویی  که خاطـــره  کـــرد  می زنـــد. بااین حـــال مصاحبـــه من با همســـران شـــهدا اثبات 
دیگـــر همســـران شـــهدا نیـــز منجر بـــه حضـــوِر فعـــال زنـــان در سیاســـت گذاری ملی و 

می شـــود.   فراملی 
گوئی، زنان را با روایت های ملی همســـو  همچنین محققان نشـــان داده انـــد، خاطره 
که  گفتگـــوی مـــن با زنـــان و دختـــران وابســـته به شـــهدا، نشـــان می دهد  می ســـازد. 
خاطـــرات شـــهدا، به زنـــان ایرانی، اســـتقال می دهد تا بـــا حفظ پیونـــد و علقه های 
گروه های ملـــی و فراملی به عنـــوان فعاِل سیاســـی و حتی سیاســـت گذارانی  خـــود بـــه 

کان شـــناخته شوند.
تحقیقات ســـعاد جوزف)17(، در مناطـــق مختلف اردوگاه تـــراد)18(  در بیروت بزرگ، 
کـــه در بافت غـــرب آســـیا )خاورمیانه( مفاهیمی چـــون فردیت  بـــه ما نشـــان می دهد 
ج از پیوندهـــای خانوادگـــی و جمعی ســـاخته می شـــوند.)19( خاطره  به نـــدرت خـــار
گویـــی، بـــرای زنـــان، تنها راهـــی پرتنش بـــرای فراهـــم آوردن جمعی مطلـــوب در بین 
یـــا انتهـــای جنگی نظامی نیســـت. تجربه زنان ایرانی وابســـته به شـــهدا به ما نشـــان 
گوئـــی، می تواند ابـــزاری ارتباطی و بســـتری بـــرای تعریف و فهم  کـــه خاطره  می دهـــد 
خودشـــان به مثابه برپادارندگان دولت اســـامی، در ســـاختار جبهه هـــای بین المللی 

باشد. 
برپائـــی عزاداری هـــای عمومـــی در میان زنان وابســـته به شـــهدا، همچنین ایشـــان را 
که ارزش های جامعه ســـنتی را زیر ســـؤال می برند  به عنوان شـــهروندانی قرار می دهد 
و نقـــش زنـــان را در جامعـــه ارتقـــاء می بخشـــند. در مواقعـــی اقامه عزا حتی ایشـــان را 
هم ردیـــف یا باالتـــر از مردان قـــرار می دهد. عاوه بـــر مصاحبه، مـــن همچنین به طور 
که توســـط زنان درگیر در جنگ ایران و عراق، نوشـــته یا شـــرح  وســـیعی، خاطراتـــی را 
که به تازگی همســـر  کتاب آن ســـوی دیـــوار دل)20(،  زنی  کـــردم. در  داده شـــده، مـــرور 
کنترل خود بر جنازه همســـرش و حســـرت صمیمانه اش  شـــهیدش را از دســـت داده 

نســـبت بـــه بـــدن وی را در تنهایی مراســـم تدفین این گونـــه توصیف می کند:
که پرســـتاران  » چشـــم ها و دســـت های اصغر را با باندی ســـفید بســـتم. اجازه ندادم 
کنند. وقتی که بدنـــش را در تابوت قراردادیم،  یا دوســـتانش در جبهه بدن او را لمس 
کت  گفتم ســـا دوســـتانش احساســـات غیرقابل کنترلی از خود بروز می دادند. به آن ها 
کردنشـــان بی فایـــده بـــود و آن ها همچنـــان ادامه  کت  باشـــند. تـــاش مـــن برای ســـا
دادنـــد. هنگامی که جســـد او در آمبوالنس قرار داده شـــد، روی صندلـــی جلو پریدم. 
وقتی که صورت اصغر را می شســـتم، بوســـیدمش. خودم ســـر، پیشـــانی و صورتش را 
کفنش نوشـــتم.  کردنـــد، آیاتی از قـــرآن را بر  شســـتم. وقتی کـــه او را بـــرای دفن آمـــاده 
وقتی کـــه همـــه در اطـــراف قبر اصغـــر جمع شـــدند، نگران شـــدم. قلبم می خواســـت 
گهـــان یک راهرو باز شـــد. چطـــور؟ نمی دانـــم. من تنها  کنم. نا کـــه خـــودم او را دفـــن 
کفش هایـــم را در آوردم. وارد قبر شـــدم،  که یک مســـیر باز شـــد. به جلـــو رفتم.  دیدم 
گرفتـــم و روی جســـدش قـــرار  کـــه دوســـتانش می دادنـــد را یکی یکـــی  ســـنگ هایی 

دادم.«
)خاورمیانـــه(  آســـیا  غـــرب  در  بین الملـــل  روابـــط  و  عـــزاداری  مراســـم  مطالعـــات 

گوئی،  که خاطـــره  تجربـــه زنـــان ایرانی وابســـته به شـــهدا به ما نشـــان می دهـــد 
می توانـــد ابـــزاری ارتباطـــی و بســـتری بـــرای تعریـــف و فهـــم خودشـــان به مثابـــه 

برپادارنـــدگان دولـــت اســـامی، در ســـاختار جبهه هـــای بین المللی باشـــد
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کـــه هـــر زن در طـــول جنگ هایـــی بـــه رهبـــری آمریـــکا  به طورمعمـــول، رنج هایـــی را 
بـــر دوش می کشـــد، برجســـته می کنـــد. بااین حـــال، تاریخ عـــزاداری و جنـــگ ایران و 
گاهی  که چگونـــه عـــزاداری بـــرای محبـــوب از دســـت رفته، آ عـــراق، نشـــان می دهـــد 
که بـــر اثر آن زنان شـــهروند و شـــجاع ایـــن مهارت را  منحصـــر بـــه فردی خلـــق می کند 
کنند و بـــر اثر آن دولت  که رنج و دردشـــان را به قدرت سیاســـی تبدیل  پیـــدا می کنند 

ایـــران را بـــه مســـیری صحیح تر ســـوق دهند.
کتـــاب، ویرایش می کردم،  زمانی کـــه من پایان نامـــه دکترایم را جهت انتشـــار در قالب 
کـــه به عنـــوان  حزب الهی هـــای نســـل جدید  فصلـــی جدیـــد دربـــاره زنـــان و مردانـــی 
کـــه شـــبیه بـــه خانواده های شـــهدا  شـــناخته می شـــوند بـــه آن افـــزودم. ایـــن زنـــان 
کرده اند. پژوهشـــگران  بودنـــد، خود را وقـــِف بازتولید یک حکومت اســـامی در ایران 
روابـــط بین الملـــل و محققـــان علوم سیاســـی برای حفـــظ تمامیت ارضـــی در هنگام 
کمیـــت)21( بـــه یک ظرفیـــت دولتی اشـــاره می کننـــد. عـــاوه بر آن  بحـــث از حـــق حا
کمیت و ســـاختار  کتاب امپریالیســـم، حـــق حا کـــه آنتونـــی آنگـــی)22( در  همان طـــور 
کمیـــت، خـــود را دریـــک  حقـــوق بین الملـــل)23( محاجـــه می کنـــد، ایـــده حـــق حا
کـــه دولت ها در  بافتـــار اســـتعماری توســـعه و ارتقـــاء می دهـــد. برخاف بـــاور عمومی 
که  نظـــام بین الملل، برابر و مســـاوی محســـوب می شـــوند، آنگـــی اســـتدالل می کند 
کـــه خـــود محصول سیاســـت قـــرن نوزدهم هســـتند، بـــا هدف  قوانیـــن بین الملـــل، 
کمیت  حفـــظ عـــدم نابرابری بیـــن دولت ها تعریـــف شـــده اند. به این ترتیب، حـــق حا
کـــه از بطن ضوابط اســـتعماری اروپایـــی مبنی بر، اجبـــار دولت های  مفهومی اســـت 
گرفته اســـت.  به عبارت دیگر، برخـــی دولت ها  مســـتعمره)24( و نظـــارت بـــر آن شـــکل 
تنهـــا از طریـــق حفـــظ وضعیت نابرابـــر میان ســـایر دولت ها، ســـعی در ترســـیم حریم 

دارند. خود  سیاســـی 
کـــه غرب بدتریـــن اجحاف ها  کـــرده بـــرای ملت هایی  لیـــزا الو )25( )2010( اســـتدالل 
کن  و رفتـــار ظالمانـــه را در حـــق ایشـــان مرتکـــب شـــده اســـت )ماننـــد بومیـــان ســـا
کمیـــت به عنـــوان حـــق حکومـــت بـــر ســـرزمین و مردمـــی خـــاص   آمریـــکا(، حـــق حا
کـــه در  فهمیـــده نمی شـــود. )26( الو در ادامـــه اســـتدالالت خـــود بیـــان مـــی دارد 
بســـتر جهانی شـــدن، در بســـیاری از محیط های غیرغربـــی، اســـتقال به عنوان حق 
جابه جایـــی در جســـتجوی عدالـــت، میـــان آن چـــه بومـــی اســـت و آن چـــه جهانـــی 
کمیت، مســـتلزم  کشـــورها، حـــق حا محســـوب می شـــود، فهم می گـــردد. بـــرای این 
کـــه در آن منابـــع جهانی،  گســـترده تری از تقســـیم قـــدرت و با تصور بســـتری  مفهـــوم 

به طـــور عادالنه تقســـیم شـــده باشـــند، اســـت.
تـــا  2014 )95-1393( ، مـــن محصـــوالت فرهنگـــی فعـــاالن جریـــان   از ســـال 2012 
کردم و همچنین مطالعات دقیق مردم شناســـانه ای  حزب اللهـــی در ایـــران را مطالعه 
دربـــاره فراینـــد تولید ایـــن محصوالت داشـــتم. در وهله اول حامیان حـــزب اهلل ایران 
خـــود را وقف بازتولیـــد مفهوم جمهوری اســـامی و تقویت مفهوم حکومت اســـامی 
گروه  هـــای اجتماعـــی اغلـــب متهـــم به تبلیـــغ بـــرای افزایش  کرده انـــد. درواقـــع ایـــن 
قـــدرت جمهوری اســـامی هســـتند. بااین حال هنگام بررســـی برنامه هـــای مختلف 
کـــه توســـط  تلویزیونـــی، به عنوان مثـــال برنامه هـــای شـــبکه افـــق یـــا مســـتندهایی 
جشـــنواره عمار پخش می شـــود تمایلی قـــوی برای در میانه شـــرق و غرب ایســـتادن 
که در خدمِت برقـــرارِی عدالِت جهانی و تقســـیِم  مشـــاهده می شـــد. واســـطه بودنی 
کمیت ملی، تنها بـــا مبادالت یک جانبه  منصفانه قدرت بود. برداشـــت ایشـــان از حا

متمرکـــز در قلمـــرو ســـرزمینی تعریف نمی شـــود. فعـــاالن فرهنگی بین سیاســـت های 
کمیـــت ادعـــا می کننـــد، در حـــال حرکت  کـــه دربـــاره حا ملـــی و فراملـــی، همان گونـــه 
که در مؤسســـات سیاسی و دانشـــگاهی آمریکا برای حق  هســـتند. درحالی که تعریفی 
کنترل می چرخـــد، در میـــان فعاالن  کمیـــت آمده اســـت حول محـــور ســـرزمین و  حا
گرایش دارد. کمیت به تقســـیم قـــدرت و عدالت سیاســـی  حـــزب الهی ایران، حق حا
که  کـــه بیـــان دارم همـــه آن چه  قصـــد مـــن از اســـتدالالت طـــرح شـــده ایـــن نیســـت 
که  کنم  مســـلمانان انجـــام می دهند، اســـامی اســـت. در عـــوض عاقه مندم اشـــاره 
چگونه بســـترها، تاریـــخ، تجربیات و مذهب متفاوت، برای مـــردم، مفاهیم مختلفی 
کتابش، اصرار  را بـــرای تولیـــد دانـــش فراهم می کند. آنـــا لورا اســـتولر )27(، در آخریـــن 
کـــه  امپریالیســـم در زمان های معاصر،  کـــه محققان به طـــور مرتب، در راه هایی  دارد 
کنند و بپرســـند چگونـــه ما مفاهیم  اصاح گـــری دارد و پنهـــان می شـــود، تجدید نظر 
کار می بریـــم؟ )28( زنـــان و مـــردان انقابی ماننـــد خانم دباغ،  را در تحقیقاتمـــان بـــه 
کـــه در پیش  اهمیـــت خـــود را از دســـت نخواهنـــد داد و همچنـــان برای ســـال هایی 
اســـت زنـــده و تأثیرگزار خواهند بود. البتـــه این موضوع تا حدودی ناشـــی از عاقه ای 
که برای بومی ســـازی علوم اجتماعـــی و انقـــاب 1979 )1357(  در ایران وجود  اســـت 
دارد. امـــا از منظـــری بین المللـــی، تاریِخ افراد خارق العاده در بســـتر جنـــگ و انقاب، 
که الهام بخش آثـــار هنری و یافته های علمی اســـت، در بر می گیرد.  دانـــِش پنهانـــی را 

کرده اند.  کـــه حضور اســـتعمار را بی ثبـــات  یافته هایـــی 

 Kate کمبریج انگلســـتان اســـت. وی از )1( دکتر شـــیرین ســـعیدی، دارای دکترای علوم سیاســـی از دانشـــگاه 
Hamburger Kolleg از مرکـــز تحقیقـــات هم کاری های جهانی دویســـبورگ، آلمان، موفق به اخذ کمک هزینه 
گذراندن این دوره شـــد. دکتر ســـعیدی برای تحقیقات خود جوایـــز و بورس های زیادی دریافت  فـــوق دکترا و 
کـــرده و قبـــا در دانشـــگاه تهـــران، تدریـــس نمـــوده اســـت. وی در حـــال حاضـــر اســـتاد سیاســـت تطبیقی در 
  .shirin.saeidi@gmail.com .ج میســـون در فیرفکس، ویرجینیا، ایاالت متحده آمریکا اســـت دانشـــگاه جور
کردند، تشـــکر  که زحمـــت نمونه خوانـــی ترجمه را تقبل  )2( الزم می دانـــم از جنـــاب آقای ســـروش شـــهریاری 

FatemehDelavari@ut.ac.ir)فراوان بـــه عمـــل آورم. )م
)3( lived experiences
)4( Self-determination
)5( Agency
)6( Memory
)7( Mourning
)8( Sovereignty
)9( Citizenship
)10( inspirational
)11( significant
)12( uprising
)13( ethnographic
)14( autonomy
)15( self-actualization
)16( rights
)17( Suad Joseph
)18( Trad
)19( Suad Joseph .)2005( .Learning Desire: Relational Pedagogies and the Desiring Female Subject in 
Lebanon. Journal of Middle East Women’s Studies, 1( 1(, pp. 79-109.

)20( مریم زاغیان، آن سوی دیوار دل، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 1386، ص 113-112
)21( sovereignty
)22( Antony Anghie
)23( Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law )Cambridge 
University Press,)2007(.
)24( colonized states
)25( Lisa Lowe
)26( Lisa Lowe. Metaphors of Sovereignty. ed. by Giles Gunn and Carl Gutierrez-Jones in America 
and the Misshaping of a New World Order )California: University of California Press, 2010(.
)27( Ann Laura Stoler
)28( Ann Laura Stoler, Duress: Imperial Durabilities in Our Times )Duke University Press, 2016(.

که چگونه  بااین حـــال، تاریـــخ عـــزاداری و جنگ ایـــران و عراق، نشـــان می دهـــد 
گاهـــی منحصر به فـــردی خلق می کند  عـــزاداری برای محبـــوب از دســـت رفته، آ
کـــه رنج و  کـــه بـــر اثـــر آن زنـــان شـــهروند و شـــجاع ایـــن مهـــارت را پیـــدا می کننـــد 
کنند و بر اثر آن دولت ایران را به مســـیری  دردشـــان را به قدرت سیاســـی تبدیل 

دهند ســـوق  صحیح تر 
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انقالبیشدن،حاصلاتفاقنیست!
ساجده ابراهیمی 

کسی حرف می زنیم؟ وقتی می گوییم »زن انقابی« از چه 
زنـــان بی صـــورت. تصور مـــا از آن ها یک تصویر بیشـــتر نیســـت. یک زن چادربه ســـر با 
که در راهپیمایی ها حضور دارد. در انتخابات شـــرکت می کند.  رویی تقریبًا پوشـــیده 
دوران دفاع مقدس نامه های عاشـــقانه ای به شـــوهرش در جبهه های دفاع نوشـــته 
گاهی  که الزم بوده خودش، یعنی حضورش را رسانده اســـت. به هر شـــکلی.  و هرجـــا 
الزم بـــوده معلـــم باشـــد و بـــه زنـــان هم ســـن خودش یـــا بزرگ تـــر درس بدهـــد و الفبا 
کاه بـــرای رزمنده ها  گاهی الزم بوده میل بافتنی دســـتش بگیرد و شـــال و  بیامـــوزد. 
کردن فرزندان شـــوهر شـــهیدش را به درس  گاهی نشســـتن در خانه و بـــزرگ  ببافـــد. 
کردنـــش را بـــا چشـــم  گاهـــی ازدواج بـــا جانبـــاز و تروخشـــک  خوانـــدن ترجیـــح داده. 
بســـتن روی همـــه آرزوهایش، وظیفه خودش دانســـته. اســـمی از آن ها در ســـایت و 
روزنامـــه ای آورده نمی شـــود. چهره شـــان در قـــاب هیـــچ رســـانه ای دیده نمی شـــود. 
گر بگوییم پشـــت  گرمشـــان احســـاس می شده اســـت. ا اما همیشـــه بوده اند و حضور 
کرده باشـــیم. نقـــش آن ها درســـت در   صحنـــه بوده انـــد؛ انـــگار در حقشـــان جفایـــی 
که از پســـر  کـــه از شـــوهرش دل می کنـــد، مـــادری  وســـط صحنـــه معلـــوم بـــوده: زنـــی 
که برایش داشـــت دســـت می کشـــد و او را راهی جبهـــه می کند؛  جوانـــش و آرزوهایـــی 
کـــه این انقاب بـــه یاری  نقششـــان درســـت در وســـط میـــدان بـــود. در صحنه هایی 
نیـــاز داشـــته، قبل از مـــردان، زنان دیده شـــده اند. صـــورت و حجم فیزیکی شـــان نه؛ 
که همه شـــبیه هم اند. همـــان زن بی صورت. همان زن چادربه ســـر و روگرفته. زنانی 

کـــه شـــوق خدمـــت و انجـــام وظیفـــه در قبـــال انقـــاب  اصـــرار داشـــتیم بـــرای زنانـــی 
کســـی را نشـــانش بدهیـــم و بگوییـــم »مثـــل او باش.«  کنیم.  داشـــتند؛ الگـــو تعریـــف 
که قالب فـــت و فربه ای به اســـم »زن تـــراز انقابی«  نتیجـــه ایـــن تفکرمان باعث شـــد 
گرفتـــن در آن، با  که آن هـــا بـــرای جا گذاشـــتیم. قالبـــی  پیـــش پـــای زنان و دختـــران 
بحـــران شـــخصیت مواجـــه می شـــدند. جمـــع تحصیـــات دانشـــگاهی، همســـری و 
که از  مـــادری بـــه نحو عالـــی، فعالیت مؤثـــر اجتماعـــی و ... همه باهـــم توقعاتی شـــد 
کـــش بیاید و شـــکل عجیبی  کند،  زن تـــراز می رفـــت. زن مجبـــور بـــود خـــودش را لـــه 
بگیـــرد تا در این قالب جا شـــود. به قیمت ویران شـــدن هویت درونی او، شـــخصیت 
کـــردن و قالب  و توانایی هایـــش، زن تـــراز می خواســـتیم. حواســـمان نبود الگو تعریف 
گذاشـــتن آن برای همه، مســـتلزم چشم بســـتن روی یک مفهوم  کشـــیدن و پیش رو 
بدیهی بود: اینکه توانایی ها، ظرفیت ها و شـــرایط همه زنان باهم یکســـان نیســـت. 
که مادر نمی شـــد، به  تعریفمـــان جایـــی لنگ مـــی زد؛ در مواجهـــه با ایـــن الگو، زنـــی 
که درس  که ازدواج نکرده بود ســـرخورده می شـــد. مادری  پوچی می رســـید. دختری 
کســـی می توانســـت  کمتر  کارآمد می دید.  کوچـــک و نا کـــم و  نخوانده بـــود خـــودش را 
که  کنـــد و جایگاهش را بشناســـد. ضعف ایـــن بود  خـــودش را در ایـــن قالـــب تعریـــف 
کـــه همه زنان را شـــبیه بـــه هـــم می خواهد؛ امـــا خودمان  گلـــه داشـــتیم  از فمنیســـم 
کـــه می تـــوان درســـت تر و  گام برمی داشـــتیم. نگرشـــی  ناخواســـته در همـــان مســـیر 
که در آن یـــک  الگوی واحد  نزدیک تـــر بـــه آنچه خواهان آنیم دانســـت، نگاهی اســـت 
که جمع همه معیارهـــا و خصوصیـــات در یک زن ممکن  وجـــود نـــدارد. پذیرفته ایـــم 
کمـــال در آن  که نقطـــه  نیســـت و یـــا بـــا شـــرایط ســـختی امکان پذیـــر اســـت. نگاهـــی 
کامل هســـتند و ایدئـــال، تاش برای  حضـــرت زهـــرا و حضرت زینب به عنوان یک زن 
هرچه شـــبیه تر شـــدن به آن ها اســـت. به تعداد زن هـــا می توانیم الگو داشته باشـــیم 
که زن تراز،  کامل و بی عیب و نقصی انـــد. پذیرفته ایم  کـــه هرکدام در نوع خود نمونـــه 
یک آدم نیســـت. وجـــود خارجی ندارد. زن انقابی یک شـــخص نیســـت. یک طیف 
کســـی مثل  خانم  که شـــدت و ضعف دارد. یک نمونه عالی در یک ســـر طیف  اســـت 
که بـــا درک به جا و به  »طاهـــره دباغ« اســـت و در ســـر دیگر طیف صدها زنی هســـتند 
موقع خود توانســـتند در این طیف حضور داشته باشـــند و در راستای اهداف انقاب 
کننـــد. حضـــور در این طیف منهـــای درجـــه و مرتبه، ارزشـــمند و قابل  ایفـــای نقـــش 

اعتناســـت. زنـــان بســـیاری با همین نـــگاه از پـــرده غفلت بیـــرون می آیند. شـــناخته 
می شـــوند و پیـــش روی دختـــران جوان هـــزاران زن انقابی در دســـترس وجـــود دارد 
کـــه هرکدام با توجه به شـــرایط، موقعیت و زمانـــه خودش دنبال اثرگذاریســـت. آنچه 
که همه  گاهانـــه نقـــش اســـت. نقشـــی  در ایـــن نـــگاه اهمیـــت دارد درک و انتخـــاب آ
کرده اســـت. ولـــو آن نقـــش، خانـــه داری و تربیـــت فرزند  بایســـته ها را درخـــود جمـــع 
بـــدون تحصیات عالیه باشـــد اما بـــدون غفلت از آن؛ ولو حضور فعـــال در عرصه های 
اجتماعـــی باشـــد بـــدون غفلـــت از ایفـــای وظایـــف مـــادری و همســـری. انتخـــاب 
کـــه با ایمان به مفید و مؤثر بودن آن در مســـیر انقـــاب و ارزش های آن و  گاهانـــه ای  آ

راســـخ بودن در به ســـرانجام رســـانیدنش همراه اســـت.
کـــه »ننـــه عصمـــت« بـــه خاطـــر دســـتکش بافتـــن برای  گـــرو همیـــن نـــگاه اســـت  در 
که آمـــوزش چریکی می بیند،  رزمنـــدگان یک زن انقابی اســـت و»مرضیه دبـــاغ« هم 
محافـــظ امـــام و فرمانده ســـپاه می شـــود، یک زن انقابی اســـت. نقطه مشترکشـــان 
اعتقـــاد بـــه یک هـــدف و حمایت از آن اســـت. و اتفاقـــًا همین نگاه می توانـــد خیلی از 
زنـــان راه یافتـــه به مناصب بـــاالی دولتـــی، خیلی از فعـــاالن اجتماعـــی و خیلی دیگر 
کـــه صدایشـــان در حمایـــت یـــا حتی در اعتـــراض به دولـــت بلند اســـت را در  از زنانـــی 
گاهانه« ما را باز مـــی دارد از اینکه  زمـــره انقابی ها به شـــمار نیـــاورد. عنصر »انتخـــاب آ
که در سرنوشـــت یـــک زن افتاده را تنهـــا دلیل انقابی گـــری او بدانیم.  مطلـــق اتفاقی 
که همسرشان  که به خاطر بی اعتقادی به مســـیری  چه بســـیار همســـران شـــهیدی 
کرد و یا دور شـــدن از مرام او، وجه انقابی شـــان مخدوش شـــد. انقابی شـــدن  طـــی 
حاصـــل یـــک اتفـــاق نیســـت. مجموعـــه ای از انگیزش هـــا و فعالیت هـــای یـــک زن و 
گام برداشـــتن در مســـیر پرفراز و نشـــیب انقابی بودن اســـت. تصمیم مصمم او برای 
که رابطه مســـتقیمی با  گـــروه بزرگـــی از زنانی بودنـــد  تصـــور غالـــب مـــا از زنـــان انقابی 
جنگ و انقاب داشـــتند. همســـران و مادران شـــهید. زنان رزمنده و پرســـتار در خط 
کســـانی مثـــل »ســـیده زهرا حســـینی« و»معصومه  مقـــدم دفـــاع. زنان اســـیر و آزاده. 
که راه روشـــن و تکلیف  آباد«.از شـــرایط ویژه زمانه آن ها نباید غافل باشـــیم. زمانه ای 
کتـــاب »نامه های  آن هـــا بـــرای انتخاب مســـیر راحت تـــر بود. »فهیمـــه بابائیـــان« را از 
کـــه نه به خاطـــر تحصیاتش شناخته شـــد و  فهیمـــه« شـــناختیم. یـــک زن معمولی 
که در دوارن غیبت و شـــهادت همســـرش  نـــه حتی به خاطـــر فعالیت هـــای فرهنگی 
که با نامه هایش، خاطر شـــوهرش را در پشـــت  داشـــت. فهیمه یکی از صدها زنی بود 
که می توانســـت بـــرای دفاع از اســـام قدم بـــردارد؛  جبهـــه آســـوده می کرد. شـــوهری 
کیلومتر دورتـــر بجای ابراز دلتنگی  که چندین  گرم حرف و عمل همســـری بود  دلـــش 
گفتـــن ســـیل مشـــکات، از عشـــق می گفت و صبـــر حضـــرت زینب را بـــرای خودش  و 
کند ســـینه ام را جایگاه  گر خدا قبـــول  می پســـندید: »الحمـــدهلل تابحـــال توانســـته ام ا
که صبر از دســـت من خســـته شـــود و ســـعی  کنـــم و مـــن آن قـــدر صبـــر می کنـــم  صبـــر 
می کنـــم محیـــط خانـــواده را آمـــاده ســـازم. هروقـــت صحبتی می شـــود مـــن می گویم 
گوینده این  »هرچـــه خدا بخواهد. رضا برضائک و تســـلیما المرک« و امیـــدوارم چون 

کنم.« ســـخن، زینـــب، راه او را دنبال 
که بـــه خاطر  »مـــادر احمـــدی« مـــادر شـــهید بـــود. او را نـــه فقـــط بـــه خاطر پســـرش، 
کســـی  کمر به همت بســـته بود.  کـــه یک تنـــه بـــرای انجامشـــان  کارهایـــی شـــناختیم 
گیان غرب  کارهایش به »مادرســـپاه« معـــروف شـــد: »اوایل جنگ بـــه  کـــه به خاطـــر 
اعـــزام شـــدیم تـــا وظیفـــه پشـــتیبانی از رزمنـــدگان اســـام را برعهده بگیریم. شســـتن 
گـــروه فنی و مهندســـی خیلی ســـخت بـــود. آن قدر شـــلوارها چربی  شـــلوار بچه هـــای 
که با ســـنگ می شســـتیم. تـــا اینکه بعـــد ســـر از مریـــوان درآوردیم.  و روغنـــی داشـــت 
کار ما از پتوشـــویی و  کـــه تنها خودم بودم و خودم و هیچ زنی در منطقه نبود.  جایـــی 
کردم  ک بـــرای رزمندگان بود. هم در ســـپاه خدمت  لباس شـــویی تا تهیـــه غذا و خورا
کجا باشـــم، چون بیشـــتر بـــه خدمت فکر  و هـــم ارتـــش و بســـیج و برایـــم مهـــم نبـــود 

که همـــه زنـــان را شـــبیه به هم  گلـــه داشـــتیم  کـــه از فمنیســـم  ضعـــف ایـــن بود 
گام برمی داشـــتیم. نگرشی  می خواهد؛ اما خودمان ناخواســـته در همان مســـیر 
کـــه می تـــوان درســـت تر و نزدیک تر به آنچه خواهان آنیم دانســـت، نگاهی اســـت 

کـــه در آن یـــک  الگوی واحد وجـــود ندارد

که شـــدت و ضعف دارد. یک  زن انقابی یک شـــخص نیســـت. یک طیف است 
کســـی مثـــل  خانم »طاهره دباغ« اســـت و در ســـر  نمونـــه عالی در یک ســـر طیف 
که بـــا درک به جا و بـــه موقع خود توانســـتند در  دیگـــر طیـــف صدها زنی هســـتند 
کنند. این طیف حضور داشته باشـــند و در راســـتای اهداف انقـــاب ایفای نقش 
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که همان جا شـــیمیایی  می کـــردم. یک بـــار هم بـــه منطقه خرمال و سردشـــت رفتـــم 
کار خیر در محله اش شـــد. هرکاری  شـــدم.« بعـــد از جنگ هم بیکار ننشســـت. بانـــی 

کـــه در توانش بود.
کرد.  نمونـــه مشـــابهی از این »اقـــدام به خیر« در بســـیاری دیگر از زنان هـــم رواج پیدا 
که در جلســـات مســـتمر خودشـــان افـــراد محروم را شناســـایی می کننـــد، برای  زنانی 
دختـــران نیازمنـــد جهیزیه تهیـــه می کنند و خـــود را در قبال آن ها موظـــف می دانند. 
گمنام بودن اســـت. خیلی هایشـــان  گمنام اند. حتی تمایل خودشـــان هم به همین 
با وصف »خانه داری« شـــناخته می شـــوند. شـــاید تحصیات باالیی نداشته باشند. 
حتی تر ممکن اســـت حجابشـــان هـــم لنگ بزند. امـــا هیچ کدام این هـــا ارزش آن ها را 
کیفیتشـــان نمونه ای از زن انقابی به شـــمار  کمیت و  کـــم نمی کنـــد. آن ها با همـــه ی 
گـــر در تعریـــف هویت خودشـــان از آن غافل باشـــند و دقیقـــًا نتوانند  می آینـــد. حتی ا
کار حکومت بـــرای خدمت بـــه محرومین،  گوشـــه ای از  گرفتـــن  کـــه با هدف  بگوینـــد 

هزینه و ســـختی را تقبـــل می کنند.
گســـترده ای از زنـــان هـــم بااینکـــه مســـتقیمًا در تمـــاس بـــا جنـــگ و انقـــاب  طیـــف 
نبودنـــد امـــا انقابـــی خوانـــده می شـــوند. بحـــران جنـــگ  فرصتـــی  پیشـــروی آن هـــا 
که امـــروز به  گذاشـــت تا ســـهمی در انقاب داشـــته باشـــند. خیلـــی از زنان نامـــداری 
کســـانی هســـتند  خاطـــر مدیریـــت مدارس دخترانه می شناسیمشـــان درواقع همان 
کـــه ســـابقًا معلم هـــای جهـــادی نهضـــت ســـوادآموزی بودنـــد. ایـــن ویژگـــی یکـــی از 
گرفتن آن توســـط زنان و دختران نســـل  که امروز هم دنبال  پررنگ ترین هایی اســـت 
گر ســـواد، تخصص و یا هنـــری دارند در آموزش  که ا جدیـــد را به وفـــور می بینیم. زنانی 
کـــه در قالب  آن بـــه دیگـــران خَســـت به خـــرج نمی دهند. خیلـــی از دختـــران جوانی 
اردوهـــای جهـــادی بـــرای این آموزش هـــا داوطلب می شـــوند؛ دنباله رو همـــان زنانی 
که روســـتا به روســـتا می چرخیدند و دختران بی ســـواد را آموزش می دادند.  هســـتند 
که  کســـانی  هدفشـــان هـــم دســـتگیری از افـــراد محـــروم و مســـتضعف اســـت. همان 

انقاب اســـامی بـــرای خدمت بـــه آن ها تعهـــد دارد. 
که نســـل جدید زنـــان و دختران خوب توانســـته اند در  »کار فرهنگـــی« عنوانی اســـت 
که شـــاخه های مختلف  کاری  کننـــد. صاحب نظـــر و ایده و خاقیت باشـــند.  آن ورود 

که شـــوق خدمـــت و انجـــام وظیفه در قبـــال انقاب  اصـــرار داشـــتیم برای زنانی 
کســـی را نشـــانش بدهیم و بگوییم »مثل او باش.«  کنیم.  داشـــتند؛ الگو تعریف 
که قالـــب فـــت و فربـــه ای بـــه اســـم »زن تراز  نتیجـــه ایـــن تفکرمـــان باعـــث شـــد 

گذاشـــتیم انقابـــی« پیـــش پای زنـــان و دختران 

که  گاهانه نقش اســـت. نقشـــی  آنچـــه در ایـــن نگاه اهمیت دارد درک و انتخاب آ
کرده اســـت. ولـــو آن نقش، خانـــه داری و تربیت  همـــه بایســـته ها را درخود جمع 
فرزنـــد بـــدون تحصیات عالیه باشـــد اما بدون غفلـــت از آن؛ ولو حضـــور فعال در 

عرصه هـــای اجتماعی باشـــد بدون غفلـــت از ایفای وظایف مادری و همســـری

و متعـــددی دارد و اغلـــب هـــم خودجـــوش و بـــدون حمایت از ســـمت هیـــچ نهادی 
کتاب خوانی و تشـــویق  کـــه از نذر فرهنگـــی و روضه های خانگی، ترویج  کاری  اســـت. 
کارها  به نگرشـــی جدید نســـبت به ســـبک زندگی در نوســـان اســـت. نمونه ای از این 
دیـــدار با خانواده های شـــهدا و ثبت خاطـــرات آن ها برای حفظ تاریخ شـــفاهی بوده 
گســـتره ای از مادران و  گفت فی الواقـــع بنیان گذاران این حرکـــت  و هســـت. می شـــود 
کنار ســـرزدن به مادران شهید و دلجویی  همســـران شـــهیدان دفاع مقدس بودند. از 
گرفتن از آن هـــا و قرار دادن  از آن هـــا هدف دیگری هم دنبال می شـــد: مشـــی تربیتـــی 
که بســـیاری از همســـران  ایـــن تجـــارب در اختیـــار نســـل جدید. هیـــچ بعید نیســـت 
گر  که ا شـــهیدان مدافـــع حـــرم هـــم متأثر از همـــان تربیـــت و همـــان دیدارها بودنـــد. 

چنین باشـــد؛ اثـــرش را خیلی زود توانســـتیم ببینیم.
کـــه به قصد ارائه ســـبک  کارآفریـــن، مثـــل زنی  کـــه زنـــان  و از دل همیـــن نـــگاه اســـت 
کارآفرینی  کتـــاب دخترانـــه« راه انداختـــه؛ بـــرای زنـــان  زندگـــی اســـامی یـــک »بوفـــه 
که  می کنـــد، دست ســـازه های آن هـــا را در معرض فروش می گـــذارد و به زنـــان دیگری 
کتاب خـــود را بنویســـند، آن ها را  کمـــک می کند تـــا  دغدغـــه ی ســـبک زندگـــی دارند؛ 
گاهانه ای نســـبت به  کـــه درک آ چـــاپ می کنـــد و می فروشـــد؛ نمونـــه ای از زنی اســـت 
اقتضـــای زمانـــه و موقعیـــت داشته،]مشـــکل بی مکانـــی دختـــران و علی الخصـــوص 
مذهبی هـــا[ و بـــرای پرکـــردن یک خأل، از تـــوان و ســـرمایه ی خودش هزینـــه می کند.
که با انتخاب خـــود آغازگر این حرکت هـــا بودند؛ مورثان صفـــت »انقابی گری«  زنانـــی 
کمتر زنی  کـــه  کـــه ورای پیوندهـــای خونـــی به زنـــان می رســـد. هرچند  بودنـــد. ارثـــی 
کســـی مثـــل خانم دباغ باشـــد؛ در تعریف خـــودش نمی گوید »یـــک انقابی  گر  حتی ا
بـــودم« ولی خودشـــان را بـــا مصادیـــق آن تعریف می کننـــد. هرچند مـــادر خانه داری 
کـــه هدفش تربیـــت فرزندش برای انقاب و اســـام اســـت، خـــودش را انقابی تعریف 
کمک او  که دنبال تحقق خرده آرمانی از جمهوری اســـامی اســـت، اما  نکند و نگوید 
که چوب الی چرخ نیســـتند بلکه دنبال  نیـــروی محرکـــه همین انقاب اســـت. زنانی 
که هرجا بـــه آن ها نیـــازی بوده حضورشـــان را  ایفـــای نقش انـــد. زنـــان ناشـــناخته ای 

که بر مبنـــای یک »انتخاب« بوده اســـت. رســـانده اند. حضـــوری 
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چگونهابرزنایرانی،
ازدخترانیکهیچبزرگیاهمهکوچکمیسازد؟

زهرا داور پناه، دانش آموخته دکتری فلسفه غرب

کیســـت؟ آیا تنهـــا یک گونه  گفتمـــان جمهوری اســـامی ایران  الگـــوی آرمانـــی زن در 
کـــدام مصادیق می توان  اســـت یا اقســـام مختلفی از آن ممکن اســـت؟ این الگو را در 

کرد؟ مشاهده 
که از زن آرمانـــی در ایـــران معاصر وجـــود دارد، یک قهرمان  بـــه نظر می رســـد الگویـــی 
کرده اســـت و حداقل ســـه  فـــوق توانمند اســـت: او تحصیات عالیه دارد. زود ازدواج 
کاری تخصصی  کرده اســـت. درعین حال او مشـــغول بـــه  فرزنـــد موفـــق و شـــاد تربیت 
کامـــًا محجبه و  کاری باالیـــی دارد. ابـــر زن ایرانی  اســـت و در ایـــن زمینـــه نیز درجـــه 
بســـیار متدیـــن اســـت، جـــز به ضـــرورت بـــا نامحـــرم ســـخن نمی گویـــد، درعین حـــال 
کارکنان مرد متعددی داشـــته باشـــد، خـــودش غذا می پـــزد، خانه اش  ممکن اســـت 
که نتیجه  کاملی بهره می برنـــد  از تمیـــزی بـــرق می زنـــد،  فرزندانـــش از ســـامت روان 

مـــادری تمام عیار او اســـت و همســـرش نیـــز ازهرجهت او را می ســـتاید. 
تحّقـــق ایـــن زن درواقعیت به چه شـــکل درمی آید؟ بســـیاری از زنـــان تحصیل کرده یا 
کمی دارنـــد یا ورود به دنیای اشـــتغال را تا ســـال ها  دیـــر ازدواج می کننـــد یا فرزنـــدان 
بـــه تأخیر می اندازند. در تمامی ایـــن موارد زنان صرفًا میـــان اوصاف مختلف آرمانی، 
کّلی به  گاهـــی از این هم پیش تـــر می روند و امـــوری را به  کرده انـــد. اما  اولویت بنـــدی 

کنـــار می گذارند. نفع دیگری 
 برخـــی از زنـــان موفـــق واقعـــی، ازدواج نمی کننـــد و برخـــی از زنـــان نمی تواننـــد پس از 
گرفتاری های  ازدواج، بـــه تحصیـــل یـــا اشـــتغال ادامـــه دهند. بعضـــی نیز بـــه خاطـــر 
کتفـــا می کنند. بســـیاری از آنـــان فرزنـــدان خود را  تحصیلـــی و شـــغلی به یـــک فرزند ا
بـــه پدربـــزرگ و مادربزرگ، پرســـتار و یـــا مهدکودک ســـپرده اند. خانه های بســـیاری از 
آن ها یا نامرتب اســـت یا توســـط نیروی کمکی نظافت می شـــود. همســـران بســـیاری 
کنند یا با اســـتفاده  از ایـــن زنـــان، ناچارنـــد یا از برخی خواســـته های خود صـــرف نظر 
کنند. بســـیاری از زنان موفـــق در عرصه  از منابـــع دیگـــر نقایص خانه شـــان را جبـــران 
اجتماع، توســـط خانواده شـــان به خودخواهی محکوم می شـــوند. بســـیاری از آنان، 
چهره هـــای شکســـته و خواب هـــای ناآرام دارنـــد و همـــواره در تردد میـــان حوزه های 

گنـــاه می کنند. مختلف زندگی شـــان، احســـاس 
کامل اســـت.   امـــا ابر زن جمهوری اســـامی  در همه حوزه های زندگی اش، هم زمان، 
به این ترتیـــب او در آن واحـــد به همه ســـاحات وجودی اش رســـیدگی می کنـــد و مثًا 
مـــادر خـــوب یک نـــوزاد، پزشـــک خـــوب بیمارســـتان و همســـری دوست داشـــتنی و 
کدبانـــو اســـت. امـــا فاصله این آرمـــان با واقعیـــت چه نتایجـــی دربـــردارد؟ دالیل این 

چیست؟ فاصله 
بی شـــک ابعاد متعدد روان شناســـانه، جامعه شناســـانه، تاریخـــی و... در این پدیده 
که بررســـی جدی آن هـــا نیازمند پژوهش های متعدد اســـت.  قابل شناســـایی اســـت 
کـــه در ادامه ذکر می شـــود، صرفًا دعوتی به اندیشـــیدن و درخواســـتی برای  مـــواردی 

است: تحقیق 
1- یکـــی از وجـــوه مســـئله ابـــر زن، وجـــود هم زمـــان هنجارهـــای ســـنتی و مـــدرن در 
گفتمان انقاب اســـامی اســـت. در هنجارهای ســـنتی مّلی و مذهبی ما، نقش زنان 
و مـــردان مشـــّخص و متمایز اســـت. زنان در الگوی ســـنتی، مادر و همســـر و خانه دار 
کرده اســـت،  گاه ما تغییر  گـــذر زمان این انتظـــار در خودآ گرچه با  تمام وقـــت  بودنـــد. 
که  گاه جمعـــی مـــا همـــه آن توقعـــات حاضر هســـتند: مـــادری  امـــا هنـــوز در ناخـــودآ
که هرگاه مردش به خانه بیاید، حاضر اســـت،  فرزنـــدش را تنها نمی گذارد، همســـری 
کارهـــای مضاعفی  کـــه نه تنها غـــذا می پزد و خانـــه را تمیز می کند، بلکـــه قادر به  زنـــی 

مثل فـــراوری میوه هـــا، تزیین منزل و...اســـت. 
هرچنـــد این روزها ما دیگـــر از زنانمان نمی خواهیم »عنوان خانـــه دار« را بپذیرند، اما 
کنار این میراث، ســـوغات فرنگ نیز مشـــکل ما  کنند. در  که خانه داری  می خواهیـــم 
کرده اســـت. اینکه چند درصد از افراد جامعه به الگوی ســـنتی درزمینه  را دوچندان 
که بایـــد در تحقیقات  کامـــًا وفادار هســـتند، موضوعی اســـت  نقش هـــای جنســـیتی 
کّمـــی احـــراز شـــود. ولی به نظر می رســـد تصویر قالبی زن نـــزد زنان و مـــردان وفادار به 

گفتمان انقاب اســـامی، ترکیبی از داشـــته های بومی و واردات عصر جدید اســـت.
که قـــادر به برآوردن همـــه انتظارات جدید و قدیم اســـت،  البتـــه پدیـــده زن مطلوبی 
که در هر فرهنگ، به شـــکل خـــاصّ آن درمی آیـــد. ازاین رو  مســـئله ای جهانی اســـت 
اصطاح »نشـــانگان ابـــر زن » نخســـت در ادبیات غربـــی رواج یافت. ایـــن اصطاح - 
که می کوشـــد نقش های چندگانه خانه دار، شـــاغل، دانشـــجو، خّیر  یعنـــی زنی غربی 
کتاب  کنـــد- نخســـتین بار توســـط مارجوری هانســـن شـــیویتز  در  و نظایـــر آن را ایفـــا 
کار رفت. موج دوم فمینیســـم آمریکایی  وی، »نشـــانگان ابـــر زن« در ســـال 1984 بـــه 
کـــرد و به زنان  در همـــان حـــدود یعنی دهه هشـــتاد نســـبت بـــه این امـــر جبهه گیری 
توصیه نمود با تاش در جهت بازســـازی نقش ها، ارزش ها و ســـاختارهای اجتماعی  
در عیـــن حفـــظ هـــر دو حـــوزه عمومـــی و خصوصـــی، زندگـــی آرام و دلپذیری داشـــته 

باشند.
کار تنها این نیســـت  نکتـــه جالب توجـــه اینکه مشـــکل ناشـــی از ورود زنان بـــه دنیای 
کننـــد، بلکه زنـــان برای  کـــه ایشـــان بایـــد مثل مـــردان و بـــا معیارهای ایشـــان عمـــل 
کســـب وکار باید از مـــردان هم رده یـــا حتی پایین تـــر و باالتر  کســـب جایـــگاه در دنیای 
کارآمدتر باشند.)هانســـن شـــیویتز،1376،94( از خـــود نیز به مراتب الیق تـــر، مؤثرتر و 
کیـــد بر خودمحوری، انســـان محوری  بااین حـــال به نظر می رســـد فرهنـــگ غربی با تأ
که به اشـــکال مختلف  گام نهاده  و بـــا تاش جریان فمینیســـم به تدریج در مســـیری 
کند. اشـــکال منفـــی راه حل جویی شـــامل  منفـــی و مثبـــت ایـــن مشـــکل را مدیریت 
گذشـــت و تشـــویق  کـــه نافـــی خانـــواده و ارزش هایـــی چون محبت،  مـــواردی اســـت 
و  نهادهـــا  نیـــز  امـــا در جهـــت مثبـــت  بـــه لذت جویـــی و بی مســـئولیتی می شـــود. 
کـــه مســـئولیت های زنان را  مؤسســـات عمومی به طرق مختلف تشـــویق می شـــوند 
کاهـــش دهند. سیاســـت گذاری های متفاوت شـــغلی بـــرای زنان، تشـــویق مردان به 
مشـــارکت در فعالیت هـــای به اصطـــاح زنانـــه، ایجاد موج هـــای اجتماعـــی در جهت 

آنچـــه امـــروز بیـــش از درگذشـــت و غیـــاب ظاهـــری بانـــو دبـــاغ آزاردهنده اســـت، 
خ  که می توانســـت با پیوند دختران جوان با ایشـــان ر محرومیت از اتفاقی اســـت 
بدهـــد، محرومیـــت از تبدیل یـــک زندگی یگانه بـــه مجموعه ای از پیشـــنهادها، 
کـــه می توانـــد بـــرای بســـیاری افـــراد دیگـــر قابـــل  راهکارهـــا و حتـــی شـــگردهایی 
که ببینیم ســـلبریتی های  اســـتفاده باشـــد. این غـــم هنگامی مضاعف می شـــود 
غربـــی بـــه هـــزار شـــیوه، جهـــان پرســـش های جوانـــان را احاطه می کننـــد و هیچ 

ذائقـــه ای را محـــروم از »چگونگـــی« نمی گذارند
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کشـــورها در جهت  یاری و مشـــاوره های خاص این زنان، تســـهیات اجتماعی برخی 
تشـــویق به فرزنـــد آوری و... از این جمله اســـت. 

امـــا دشـــواری های ابـــر زن ایرانـــی هنـــوز ادامـــه دارد و چه بســـا جدی تر از مشـــکل ابر 
که هـــم چنان به  زن غربـــی اســـت. این دشـــواری از ســـویی بـــه این امـــر ارجـــاع دارد 
گر  نظـــر نمی رســـد »ابر زن« بودن به چشـــم یک مســـئله اجتماعی نگریســـته شـــود. ا
کننده جامعه به رســـمیت  ایـــن پدیـــده به مثابه مســـئله ای برآمده از جامعـــه و درگیر 
شـــناخته شـــود، بی تردید به آن اندیشـــیده خواهد شـــد و به تدریـــج راهکارهایی نیز 

پدید خواهـــد آمد. 
گفتگوهای موجود بر ســـر چیســـت؟  گر مـــا ابـــر زن را مســـئله نمی بینیم، پـــس  ولـــی ا
بـــه نظر می رســـد عمـــوم مباحـــث مرتبط بـــا این حوزه بـــه یکی از دو ســـوی افـــراط یا 
که به ظاهر مذهبی و ســـنتی تلقی می شـــوند، از  گفتمان هایی  تفریـــط تمایل دارند. 
گفتمان های ظاهـــرًا نوگرا و تجدیدنظرطلب  که به خانـــه برگردند و  زنـــان می خواهند 
کننـــد. به این ترتیب ما هنـــوز پدیده ابـــر زن را  بـــه زنـــان توصیه می کننـــد خانه را رهـــا 
خ داده اســـت و به دالیل مختلف قابل حذف  که به دالیل مختلف ر به عنـــوان امـــری 

کنیم. نیســـت، نپذیرفته ایـــم تـــا در وهله بعد بـــرای آن، چنان که هســـت، فکری 
2- دلیـــل دوم دشـــواری بیشـــتر ابـــر زن ایرانـــی، بزرگ تـــر و عمیق تر بودن ایـــن آرمان 
کار  که  در مقایســـه بـــا ابـــر زن غربی اســـت.  ابـــر زن ایرانی مســـلمان فقط زنی نیســـت 
گفتمـــان جمهوری اســـامی این  کنـــد. در  خانـــه و بیرون بر شـــانه هایش، ســـنگینی 
زن بایـــد درجـــه معنوی و مذهبـــی قابل قبولی هم بـــرای خودش و هم بـــرای تربیت 
کمترین آن  کـــه  کســـب ایـــن درجه بی شـــک لوازمـــی دارد  فرزندانش داشـــته باشـــد، 
گاهی سیاســـی نیز داشـــته  زمان و فراغت اســـت، ابر زن ایران اســـامی باید دغدغه و آ
که در جهت آرمان های نظام اســـامی بکوشـــد. او با توجه به  باشـــد و متعهد اســـت 
کند و حتی االمکان چند فرزند داشـــته باشـــد،  آموزه های اســـامی حتمًا باید ازدواج 
نظـــر بـــه حساســـیت های تربیتی و نگـــرش خاّص فعلی بـــه نقش مـــادر، او حداقل در 
هفت ســـال نخســـت زندگـــی باید مـــادری تمام وقت باشـــد. هرچند اینکـــه تربیت در 

گاه  آموزه هـــای اســـامی باالخـــره بر عهده پدر اســـت یا مـــادر و تا چه حد، هـــم چنان 
محـــل بحث های تخصصـــی دینی قـــرار می گیرد. 

3- در فضای بیرون از خانه نیز ارزش های ناهماهنگ و روشـــن نشـــده، زن مسلمان 
ع مقدس به رســـمیت  گـــر مالکیـــت زنـــان توســـط شـــار را آزار می دهـــد. بـــرای مثـــال ا
گاه دخـــل و تصرف  شناخته شـــده، چگونـــه مقدمـــات آن ازجملـــه خـــروج از خانـــه و 
در نتایـــج آن، مشـــروط بـــه اجازه همســـر اســـت؟ مثال دیگـــر پیشـــتازی توصیه های 
کید  شـــکلی و صورت گرا درزمینٔه ارتباط محرم و نامحرم اســـت و هم چنیـــن اصرار و تأ
کم توان  کار بیرون از خانه ســـبب شـــود هنگام بازگشـــت خســـته و  که نباید  بـــه زنـــان 
کنند و  باشـــند، بلکـــه بایـــد در خانه به همان شـــکل و میزان زنـــان خانـــه دار خدمت 

چه بســـا با فعالیت بیشـــتر جبران ســـاعات غیبت خـــود را نیز بنماینـــد و....
 عدم تفکیک توقعات ناهماهنگ و دشـــوار موجود از حدود شـــرعی ســـبب می شـــود 
همـــه آنچـــه در حال حاضـــر به عنـــوان وظایف زن تصور می شـــود، به مذهب نســـبت 
داده شـــود و زنان را به یکی از این دو راه ســـوق دهد: یا در عین اعمال فشـــار مضاعف 
کننـــد و یا بـــه خاطـــر خســـتگی و دل زدگـــی از این  گناه  بـــه خـــود، همـــواره احســـاس 

مذهـــب زیاده خواه! بـــا آن دچار چالش شـــوند.
مشـــاهده ایـــن تعارضات چـــه تصویـــری از دین و فرهنـــگ دینی در ذهـــن دختران و 
زنـــان فـــردای ما شـــکل می دهد؟ بی شـــک تمیز امـــور فرهنگـــی، مذهبـــی، تمایات 
کاف ســـردرگم از یکدیگـــر، امری  مردانـــه، نیازهـــای ضروری و ســـایر رشـــته های این 
که البته  گام نهادن به ســـوی بهبـــود آینده زنـــان و همه جامعه اســـت  ضـــروری بـــرای 

کاری همه متولیـــان فرهنگی نیـــاز دارد. به شـــجاعت و فـــدا
ک ســـطحی و بســـیط از زندگی زنان  4- یکی دیگر از مهم ترین ابعاد این مشـــکل، ادرا
که خـــود را به طور خـــاص در سیاســـت گذاری ها و تجویزها نشـــان می دهد. در  اســـت 
گفته می شـــود  کّرات درباره ازدواج، اشـــتغال، مادری و امثالهم ســـخن  همه جـــا و به 
و نظـــر داده می شـــود و همـــه می کوشـــند نســـخه صحیحـــی بـــرای زندگی زنـــان ارائه 
که درک نمی شـــود  دهنـــد. اما یکـــی از نابینایی های معمول در این  زمینه آن اســـت 
مراحـــل مختلف زندگی یک زن بســـیار متمایـــز از مراحل قبلی و بعدی اســـت و نباید 
گفت. به بیان دیگر پرســـش درســـت این  کلی در باب مســـائل زنان ســـخن  با الفاظی 
کدام مرحله از زندگـــی اش؟ آموزش زنانی  کدام زن؟ اشـــتغال زن در  که ازدواج  اســـت 
کـــدام شـــرایط؟ این عدم تمیز دوره هـــای زندگی زنان به عـــدم اولویت بندی منجر  در 
می شـــود، حـــال آنکـــه اولویت بندی از حیـــث زمان و درجـــه اهمّیت، رمـــز موفقیت و 

درواقـــع از معـــدود راه حل های تاب آوری زنـــان در برابر انتظارات چندگانه اســـت.
ایـــن خطـــای بزرگ خود را در سیاســـت گذاران، مســـئوالن، حامیان زنـــان و خانواده، 
گیرنـــدگان نمایـــش می دهد. دختـــران و زنان  توقعـــات جامعـــه و از همه بیشـــتر الگو 
کننـــد،  کـــه می کوشـــند بـــه دنبـــال الگوهـــای همه فن حریـــف خـــود حرکـــت  جوانـــی 
خیلـــی زود بـــا واقعیت ها مواجه می شـــوند: زنان در ابتـــدای زندگی مشـــترک با انبوه 
کـــه در بهتریـــن  مســـئولیت های وقت گیـــر و از آن بیشـــتر ذهن گیـــر روبـــه رو می شـــوند 
حالـــت مدتی طول می کشـــد تا میان آن هـــا و وجوه حرفه ای و اجتماعی شـــان تعادل 
کنند، مســـائل خاص بـــارداری و نو مـــادری دوره دیگری را بـــه خود اختصاص  برقـــرار 
می دهـــد، مـــادری تمام وقـــت تنها در ســـال های اولیـــه زندگی کودک معنادار اســـت، 
درعین حـــال اقـــدام بـــه فرزند آوری دوباره و ســـه باره بســـته بـــه فاصله آن هـــا باهم و 
که هم اشـــتغال مـــادر، از  شـــرایط خانـــواده، اقتضائـــات خـــاص خـــود را دارد. به ویژه 
حمایـــت دولتـــی و یـــا خصوصـــی  بی بهـــره اســـت و هـــم زنـــان در مادری شـــان تا حد 
کامًا  زیـــادی تنهـــا هســـتند. دوران میان ســـالی و ســـالمندی زنـــان نیـــز بـــا وظایـــف 
که از ســـویی ناظر به خود  متفـــاوت و شـــرایطی دیگرگونـــه همراه اســـت، تفاوت هایی 
زنـــان و از ســـوی دیگـــر ناظـــر بـــه نیازهای ســـایر اعضـــای خانـــواده شـــامل والدین در 
ســـنین مختلف، فرزندان، همســـر و ســـایر اطرافیان اســـت. اما زندگی زنان، مردانه و 

یکنواخـــت و با مســـائل ثابت تلقی می شـــود. 

کامل  امـــا ابر زن جمهـــوری اســـامی  در همه حوزه هـــای زندگی اش، هم زمـــان، 
اســـت. به این ترتیـــب او در آن واحـــد بـــه همـــه ســـاحات وجـــودی اش رســـیدگی 
می کنـــد و مثـــًا مـــادر خـــوب یک نـــوزاد، پزشـــک خوب بیمارســـتان و همســـری 
کدبانو اســـت. امـــا فاصله این آرمـــان با واقعیـــت چه نتایجی  دوست داشـــتنی و 

دربـــردارد؟ دالیـــل این فاصله چیســـت؟
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تعـــداد محـــدودی از زنـــان قادرنـــد در هجـــوم ایـــن مســـئولیت ها، بـــه راه حل هایـــی 
کمابیش بدل بـــه یک ابر زن شـــوند. امـــا عموم زنـــان نمی توانند  شـــخصی برســـند و 
کننـــد و یا یـــک وجـــه زندگی شـــان را قربانی دیگـــری می کنند  بـــه همه چیـــز رســـیدگی 
کـــه نه آنـــان را راضـــی می کنـــد و نه  و یـــا از هـــر وجـــه بـــه تکـــه پـــاره ای قانع می شـــوند 
طرف هـــای مرتبطشـــان را. به بیان دیگـــر یا تبدیل بـــه یک همه کاره ناقص می شـــوند 
کـــردن به یـــک حوزه دچـــار احســـاس پوچی شـــده و بدل بـــه هیچی  و یـــا با بســـنده 

می گردند.  بـــزرگ 
5- ابـــر زن ایـــران معاصـــر نســـل بـــه نســـل بزرگ تـــر می شـــود و بیشـــتر نمایـــش داده 
گاه  گه  می شـــود و در ایـــن میـــان هیچ کس به فکر دختران نیســـت. رســـانه ها هرچند 
از مـــادران شایســـته یا زنـــان روســـتایی تحصیل نکرده و شـــاغل یا مـــادران تمام وقت 
گونه هـــای متنوع زنـــان خوب ســـخن می گوینـــد، ولی وجه  تحصیل کـــرده و خاصـــه 
که آنچه خوبان همه دارنـــد، او تنها دارد. از آن بدتر اینکه  رســـانه به  غالـــب آن اســـت 

این نمایش چیســـتی بســـنده می کنـــد و نمی گویـــد : چگونه؟
که می کوشـــند  کوتاهـــی در بیـــان چگونگـــی به واقـــع مخـــرب اســـت. زنـــان بســـیاری 
یک تنـــه از پـــس همه ســـاحات زندگی زنانـــه و نیز مردانـــه برآیند درنهایت سرنوشـــت 
ناخوشـــایندی دارنـــد: حـــس عدم کفایت منجر می شـــود بـــه پیدایش موجـــی از افراد 
 موفـــق بوده انـــد و حـــاال با شـــرمندگی به خانه بســـنده 

ً
کـــه تـــا قبـــل از ازدواج، ظاهـــرا

کرده اند  کـــه خانـــه داری را برگزیده انـــد، آنـــان حـــس  کرده انـــد. آنـــان زنانـــی نیســـتند 
ناتـــوان هســـتند و بـــا بی میلی و حس حقـــارت از صحنه جامعه محو می شـــوند. آنان 
گروه  همســـران دوست داشـــتنی یا مادرانی شاداب نیســـتند. آیا تحقیقی بر روی این 
که زنان مســـئولیت  گـــذر ســـالیان اول ازدواج و مادری  گرفته اســـت؟ پـــس از  صورت 
کمتـــری دارنـــد و در ســـامان دادن اوضـــاع، حرفه ای تـــر شـــده اند، چـــه می کنند؟ چه 

کســـی دری بـــه روی آن ها می گشـــاید؟ می تواننـــد بکننـــد؟ آیا 
کـــه دیر ازدواج می کنند و دیر بچه دار می شـــوند، چه سرنوشـــتی دارند؟ آنان از  زنانـــی 
کنند  ســـوی فرهنگ رسمی در فشارند. چه بســـا اقدام به ازدواج های شـــتاب زده ای 
کمـــک می کند تـــا به این  کســـی بـــه آنان  کی داشـــته باشـــد. چه  کـــه تبعات وحشـــتنا
که چنین  کـــه اولویت زمانـــی بـــه ازدواج و فرزنـــد آوری بدهند؟ حـــال  نتیجه برســـند 
کمکـــی نمی شـــود، آیا جامعه فشـــار روانی و حســـادت و تحقیر توأمانش را بر ســـر آنان 

نمی ریزد؟
ایـــن معضـــات در آرمان هـــای مـــردان دربـــاره همســـر ایـــده آال نیـــز خـــود را نشـــان 
می دهـــد و آیـــا یکـــی از دالیل ناهنجاری هـــای عرصه خانـــواده ایـــن همه چیزخواهی 
گفتمان انقاب اســـامی، زنـــی همه چیزتمام  مردانـــه نیســـت؟ مرد ایرانـــی در قالـــب 

کـــه یافت می نشـــود.  می خواهـــد 
6- آیـــا یکـــی از دالیـــل اختصاصـــی افزایـــش طـــاق در اقشـــار مذهبـــی، این مســـئله 

نیســـت؟ مـــردان مذهبـــی نیـــز ماننـــد ســـایر اقشـــار جامعـــه، تصویـــر زن امـــروزی را 
پذیرفته انـــد. ایـــن زن، عاوه بر مشـــخصات ابر زن بودگی، در رفتارهـــای زنانه نیز باید 
که از آن می گذریم. بســـیاری از مردان در تبدیل این آرمان  واجد مشـــخصاتی باشـــد 
گـــر از مرحله انتخاب همســـر به  بـــه مصداقی واقعـــی و قابل حصول مشـــکل دارند و ا
که چه بســـا دوام  طریقـــی بگذرند، در مراحل بعدی با چالش هایی روبه رو می شـــوند 
کند. بســـیاری از مردان جـــوان ایـــران معاصر مایل  زندگـــی زناشویی شـــان را تهدیـــد 
کـــه از معیارهای  نیســـتند زنـــی خانـــه دار داشـــته باشـــند، امـــا این ســـبب نمی شـــود 
کوتـــاه بیاینـــد. آنان در عیـــن اینکه نیـــاز دارند به  تمام عیارشـــان در بـــاب خانـــه داری 
که آنـــان را با این  وجهـــه اجتماعی زنشـــان، ببالنـــد، مفهومی از خانـــه در ذهن دارند 
زن بـــه توافـــق نمی رســـاند. خانـــه برای اغلب مـــردان محـــل بهره منـــدی از مراقبت و 

کارهای خانـــه ندارد.)همـــان،114( کامل اســـت و هیچ پیوندی بـــا  توجـــه 
هم چنیـــن وجـــود ارزش های پررنـــگ مذهبی و یـــا مّلی )البتـــه بازهم با رنـــگ و بوی 
مذهبـــی( ســـبب می شـــود ناتوانی هـــا یـــا تعدیل هـــای عمـــدی زنـــان در نقش هـــای 
مختلفشـــان نوعـــی بی مباالتی و در بدتریـــن حالت طغیان علیه مدیریـــت مردانه به 
کنونی با  کـــه به راحتی قابل اغمـــاض نیســـت. به این ترتیب مردان جـــوان  نظر برســـد 
کـــه از امتیازات  نظریه هـــای متجدد و رفتارهای سنتی شـــان خواهان زنانی هســـتند 
متجـــدد و ســـنتی هم زمان بهره مند باشـــد، ولی تبعات و هزینه های تجدد یا ســـنت 

را به ایشـــان تحمیل نکند. 
کنونی  گـــذری اجمالـــی بـــر برخـــی از ابعاد مســـئله ابـــر زن در ایـــران  مـــوارد ذکرشـــده، 
اســـت. در میان پژوهش های رنگارنگ روان شـــناختی، جامعه شـــناختی، دینی و...
مطالعـــه جدی این مســـئله و ابعـــاد مختلف آن یکـــی از مهم ترین اولویت ها اســـت و 
پـــس از درک صحیح مســـئله تـــازه نوبت به ارائـــه راه حل در ســـطوح مختلف تربیتی، 

فرهنگی، رســـانه ای و سیاســـی می رسد.
که خطر آنجاست. نجات همان جاست 

گرچـــه اظهارنظر دقیق نیازمند به پژوهش های روشـــمند اســـت و هرچند نام بردن  ا
کار چندان شایســـته ای نباشـــد، اجـــازه دهید بانـــو دباغ،خانم  از افراد ممکن اســـت 
که رســـانه مّلی و  دکتـــر لبـــاف و خانم دکتـــر اردبیلی را مـــواردی از ده هـــا ابرزنی بدانیم 
گفتمـــان جمهوری اســـامی چنان بودن را مطالبـــه می کند: این اخیر مـــادری با پنج 
فرزنـــد، دو مدرک دکتری و 30مقاله پژوهشـــی معرفی می شـــود.  بانـــو دباغ به دالیلی 

گرفته می شـــوند...  گاه نادیده  گاه مطـــرح و  درخـــور تأمل 
کّلـــی، زندگی این  گـــر طی ســـالیان پـــس از انقاب اســـامی به جای بیـــان اندرزهای   ا
گرفتـــه بود،  بانـــوان نمونـــه یـــا ابرزن هـــای واقعی بیشـــتر و دقیق تـــر موردبررســـی قرار 
که داشـــته اند تولید می شـــد،  محصـــوالت فرهنگـــی متنـــوع از ظرایـــف و ماحظاتـــی 
هم اینـــک  و...مـــا  می گرفـــت  صـــورت  شبکه ســـازی  مصادیـــق  ایـــن  محـــور  حـــول 

تعـــداد محـــدودی از زنـــان قادرند در هجوم این مســـئولیت ها، بـــه راه حل هایی 
کمابیـــش بـــدل بـــه یـــک ابـــر زن شـــوند. امـــا عمـــوم زنـــان  شـــخصی برســـند و 
کننـــد و یا یـــک وجـــه زندگی شـــان را قربانی  نمی تواننـــد بـــه همه چیـــز رســـیدگی 
که نـــه آنان را  دیگـــری می کننـــد و یـــا از هر وجـــه به تکـــه پـــاره ای قانع می شـــوند 

راضـــی می کنـــد و نـــه طرف هـــای مرتبطشـــان را
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گفتمـــان انقاب  بـــه نظر می رســـد تصویـــر قالبی زن نزد زنـــان و مـــردان وفادار به 
اســـامی، ترکیبی از داشـــته های بومـــی و واردات عصر جدید اســـت.

گنجینـــه ای از روش هـــای زیســـتن به مثابـــه زن آرمانی داشـــتیم. آنچه امـــروز بیش از 
درگذشـــت و غیـــاب ظاهـــری بانو دبـــاغ آزاردهنده اســـت، محرومیت از اتفاقی اســـت 
خ بدهد، محرومیـــت از تبدیل  کـــه می توانســـت با پیونـــد دختران جوان بـــا ایشـــان ر
که  یـــک زندگی یگانه بـــه مجموعـــه ای از پیشـــنهادها، راهکارها و حتی شـــگردهایی 
می توانـــد برای بســـیاری افراد دیگر قابل اســـتفاده باشـــد. این غـــم هنگامی مضاعف 
که ببینیم ســـلبریتی های غربی به هزار شـــیوه، جهان پرسش های جوانان  می شـــود 

را احاطـــه می کننـــد و هیچ ذائقـــه ای را محـــروم از »چگونگـــی« نمی گذارند. 

گام نخســـت به فرزندانش نشـــان  گفتمان فرهنگی مطلوب باید در  به نظر می رســـد 
که همـــه آن ها به یـــک اندازه  کـــه به انـــواع مختلفـــی از زن آرمانی قائل اســـت  بدهـــد 
کمکی  کنـــار این امر و تـــا زمان معرفـــی این الگوهای متنـــوع،  ارزشـــمند هســـتند، در 
گرچه مســـئولیت اصلـــی در این زمینه  بـــه یگانه ابـــر زن خود برای تحقـــق ارائه دهد. 
کـــه زنانش چنین وضعیـــت پیچیده ای  متوجـــه خود زنان اســـت، امـــا در جامعه ای 

کمکی بر سرنوشـــت جامعـــه تأثیر جدی خواهد داشـــت.   دارنـــد، هر 
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ای سبک باالن سبک بالم زهی عشق
میِر ساالران رندانم زهی عشق

عشق آغاز من و پرواز من
عشق دم ساز من و هم راز من

من زبان عشق می دانم زهی عشق
خط روی سبزه می خوانم زهی عشق

گر تو هم بودی چنان مشتاق او
مات او سرگشته سرگردان او
نامت اندر جرگه عشاق بود

نام تو با عشق هم میثاق بود
لیک این عشق بلند بی شکست

این چنین آسان نمی آید به دست
اولش باید بسوزی خویش را 

کم و هر بیش را دور سازی هر 
گردی از درون گردی ذوب  تفته 

کامی برون تا بریزی هر چه نا
گام را برداشتی چون چنین شد 
ذره ای از عشق در خود ساختی

کنی که استواری  اینکت باید 
کنی نی ز هر تیر با زاری 

گردیده مل کی  ک  بی تامل تا
گل گردیده  کی  بی شکیبا غنچه 

صبر باید تا بروید دانه ای
کن تا عاشق جانانه ای صبر 

ک به ســـر می بردم، یک بار از شـــدت شـــکنجه و جراحت بی هوش شـــده بودم؛  که در زندان های ســـاوا زمانی 
کرده  ظاهـــرًا مـــن در هنگام بی هوشـــی جماتی را به زبـــان آورده بـــودم و بازجوهای من این جمـــات را ضبط 
گفتند  کردند و  بودنـــد. وقتی از من در این باره پرســـیدند منکر شـــدم. صدای ضبط شـــده من را برایم پخـــش 

که شـــما در هنگام بی هوشـــی این شـــعر را زمزمه می کردید. درســـت بـــود این صدا، صدای خـــود من بود:
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