
   احمدرضا صدري
 روزه�اي اكن�ون، 
تداعي گ�ر س�الروز 
محم�د  ش�هادت 
اس�ت  منتظرقائ�م 
ك�ه در واق�ع ب�راي 
خنثي س�ازي پروژه 
»نفوذ«ب�ه ش�هادت 
رس�يد. منش فردي واجتماعي او، ت�ا هم اينك 
در حج�اب غفلت قرار دارد، چي�زي كه نهادهاي 
متول�ي را در برابر س�ؤالي بزرگ ق�رار مي دهد. 
درگف�ت و ش�نودي ك�ه پي�ش روي شماس�ت، 
ش�مه اي از خصال اخالقي و سياس�ي آن شهيد 
نام�دار آمده اس�ت. امي�د آنك�ه مقب�ول افتد. 

   
قاعدتاً گفت و شنود با سركار عالي به عنوان 
همسر شهيد محمد منتظر قائم، از داستان 
ازدواجتان آغاز مي شود. اين وصلت چگونه 

روي داد؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. پدر محم��د آقا، اهل يزد 
و مادرش��ان اهل فردوس بودند. پدرم وقتي از نجف 
برگش��تند، چند ماهي در فردوس براي تبليغ دين 
رفتند و در آنجا با پدر محمد آقا آش��نا ش��دند. پدر 
محمد آقا به پدرم مي گويند براي پسرش��ان دنبال 
دختر مناسب مي گردند. البته محمد آقا در آن زمان 
به فكر ازدواج نبود و هر چه با ايشان صحبت مي كنند، 
مي گويد: » راه و هدفم چيز ديگري است، به من كار 
نداشته باشيد، ممكن اس��ت در اين راهي كه پيش 
گرفته ام، شهيد شوم و نمي خواهم دختري را به پاي 
خودم بس��وزانم.« پدر و مادرش��ان مي گويند: »اگر 
ازدواج نكني، حاللت نمي كنيم!« و محمد آقا باالخره 

راضي به ازدواج مي شود. 
شما تا قبل از عقد ايشان را ديديد؟ 

خير، حت��ي در روز »بله برون« هم زن ه��ا و مردها از 
هم جدا بودند! پدرم روحاني و بس��يار مقيد بودند و 
مي گفتند: قبل از عقد، حق ندارند همديگر را ببينند! 

چقدر مهرتان كردند؟ 
پدر شوهرم در مريم آباد )آب شور(، 6 هزار متر زمين 

داشتند كه 3 هزار متر آن را مهريه ام كردند. 
بعد كه ازدواج كرديد، از ايشان پرسيديد 

نظرشان چه بوده است؟ 
مي گفتند: قصد ازدواج نداشتم، اما مي دانستم پدرم 
برايم انتخاب بدي نمي كند. بع��د هم كه فهميدم از 

خانواده سادات هستي، خوشحال شدم. 
از مراسم عقدتان بگوييد؟ 

مراسم عقد در منزل پدري ام بود. آيت اهلل سيد محمد 
مدرسي- كه پسرعموي مادرم بودند- خطبه عقد را 
خواندند. شهيد آيت اهلل صدوقي و عده اي از روحانيون 

هم در مجلس بودند. 
چه سالي؟ 

س��ال 1355. يك هفته در خانه پدري بودم. محمد 
آقا در شركت پشم شيشه تهران كار مي كرد. در آنجا 

خانه اي اجاره كرد و آمد و مرا برد. 
دلتان مي خواست از شهر و ديار خودتان به 

تهران برويد؟ 
طوري تربيت ش��ده بودم كه مطيع ش��وهرم بودم و 
طبيعتاً هر جا كه ايشان خانه اي فراهم مي كرد، بدون 

مخالفت مي رفتم. 
در ك�دام منطق�ه از ته�ران زندگ�ي 

مي كرديد؟ 
در يك خانه قديمي حياط دار در منطقه آريانا )مالك 
اش��تر س��په غربي فعلي(. صاحبخانه ما، آدم بسيار 
نجيب و خوبي بود كه در طبقه باال زندگي مي كرد و 
ما هم در طبقه پايين بودي��م. ماهي 900 تومان هم 
اجاره مي داديم. حقوق محم��د آقا هم 2500 تومان 

بود. زندگي نسبتاً راحتي داشتيم. 
زندگي ب�ا يك فرد مبارز آس�ان نيس�ت. 
از دغدغه هايت�ان درآن دوره برايم�ان 

بگوييد؟
ايش��ان مرتباً اعالميه ه��اي حضرت ام��ام را پخش 
مي كرد و در معرض تعقيب و دس��تگيري بود. مدام 
با هم به مسجد قبا و حسينيه ارشاد مي رفتيم و پاي 
صحبت هاي سخنرانان مي نشس��تيم. در اوايل سال 
1357، روزي از خانه يكي از دوستانش برمي گشتيم 
كه مأمورين ما را دستگير و در خيابان به طور جداگانه 

بازجويي كردند! 

چه سؤاالتي مي كردند؟ 
مي پرسيدند: كجاها مي رويد؟ چه كاره ايد؟ دوستان 
شما كه هستند؟ چه كتاب هايي مي خوانيد؟ و... كاماًل 
معلوم بود تحت نظر هستيم. البته محمد آقا كارهايش 
را مخفي انجام مي داد و به كسي نمي گفت كجا مي رود 
يا چه مي كند؟ از آن به بعد ديگر، اگر مي خواستيم به 

خانه دوستانش برويم، آخر شب مي رفتيم. 
نگاه و رفتارش نس�بت ب�ه زن و وظايف او 

چه بود؟ 
خش��ك نبود. هر هفته به توچال مي رفتيم و س��عي 
مي كرد مرا ترغيب كند ت��ا ارتفاع باالتري بروم. بدن 
بسيار قوي و محكمي داشت. جايي بود به نام آبشار 
دوقلو ك��ه واقعاً خيلي س��رد بود. مي رف��ت و در آب 
آن ش��نا مي كرد! وقتي مي گفتم: س��رما مي خوري، 
مي گفت بايد بدنم قوي باشد تا بتوانم در برابر ضربات 
دشمن مقاومت كنم! گاهي با هم به كوه مي رفتيم و 

گاهي هم با دوستانمان. 
روحي�ه مبارزه جويي ايش�ان در خانواده 
هم سابقه داش�ت يا فقط خود ايشان اهل 

مبارزه بود؟ 
خانوادگي ش��جاع و مبارز بودند. پدر ايشان هم اهل 
مبارزه بود. مي گفتند: يك بار مأموران ساواك در خانه 
ريختند و يكي از آنها به صورت حسن آقا، برادر محمد 
آقا سيلي زده بود! مادرشان به مأمور ساواك اعتراض 
مي كند و مي گويد: تو غلط كردي بچه مرا زدي! پدر 
و مادر محمد آقا هر دو ايشان را همراهي مي كردند. 

محمد آقا واقعاً خودش را وقف انقالب كرده بود. 
رابطه ش�ما و خان�واده ش�وهرتان چگونه 

بود؟ 
ما حدود دو س��ال و نيم در تهران بوديم و شايد عيد 
تا عيد مي توانس��تيم به يزد برويم و لذا رابطه دائمي 
نداشتيم. رابطه ما بر اساس احترام متقابل بود. پدرم 
خيلي محمد آقا را دوست داشت. ما بعد از انقالب به 
يزد آمديم. خانه پدر شوهرم را تعمير كردند و ما در 

آنجا ساكن شديم. 
از روزهاي انق�الب و فعاليت هاي ش�هيد 

منتظرقائم برايمان بگوييد؟ 
ما دائماً در تظاهرات ها شركت مي كرديم و در روز 17 
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ايش�ان خودش هم نمي دانست قرار 
است به طبس برود! در يزد هم كه بود، 
هفته اي دو شب در سپاه مي ماند و به 
خانه نمي آمد. آن ش�ب هم قرار بود 
در سپاه بماند و از من، پدر و مادرش 
خداحافظي كرد و رفت. يادم هست 
دلم خيلي ش�ور مي زد. صبح فردا با 
س�پاه تماس گرفتم و گفتند:ايشان 
به مأموريت رفته اس�ت. مثل اينكه 
همان روز به ايش�ان خبر داده بودند 
كه بايد به طبس ب�رود. نماز ظهرش 
را مي خوان�د و مي گوين�د از قض�ا، 

طوالني تر از هميشه هم بود

ب�ه اداره كار رفتم و ديدم ك�م و بيش 
تعطي�ل اس�ت. از كارمندي ك�ه آنجا 
بود، پرس�يدم: چه خبر است كه همه 
ش�هر را س�ياه پوش كرده ان�د؟ او مرا 
مي ش�ناخت و گفت: نمي دانم. س�وار 
تاكسي ش�ديم و از راننده پرسيديم، 
»چه خبر اس�ت ش�هر را س�ياه پوش 
كرده ان�د؟« ج�واب داد: »مي گوين�د 
كس�ي ب�ه اس�م محم�د منتظرقائ�م 
شهيد ش�ده اس�ت!« انگار روي سرم 
آب جوش ريختند! فريادي كش�يدم 
و در حالي ك�ه زار مي زدم از حال رفتم

  شاهد توحيدي
در ش��كل گيري حادثه 
تس��خير النه  جاسوسي 
امريكا، عوامل متعددي 
مؤث��ر بودن��د. همه اين 
عوامل از عملكرد دولت 
امري��كا در برابر انقالب 
اس��المي اي��ران متأثر 
بود. با پي��روزي انقالب 
اس��المي در 22 بهمن 
1357 ه. ش كه با خواست و حضور قاطع ملت ايران و 
به رهبري حضرت امام خميني )ره( به وقوع پيوست، 
دولت امريكا از مداخله در امور ايران دست برنداشت 
و به جاي آنكه از حوادث انق��الب درس بگيرد، تمام 
امكانات و ارتباطات خود را به كار گرفت تا اين انقالب 
نوپا را شكس��ت دهد يا در حركت آن، انحراف ايجاد 
كند. بر اين اساس، در طول 9 ماه- از 22 بهمن 1357 
تا 13 آبان ماه 1358- حركت هاي توطئه آميزي را در 
سراسر كشور، عليه انقالب هدايت كرد. در اين وقايع، 
به گونه اي آشكار، دس��ت امريكايي ها ديده مي شد و 
سفارت امريكا مركز جاسوسي و ستاد فرماندهي براي 
سازماندهي حركت هاي تفرقه افكني و تجزيه طلبانه 
ش��ده بود. در همين مدت، حركت هاي تجزيه طلبانه 
با عناويني چون »خلق غرب« در خوزس��تان، »خلق 
كرد« در كردس��تان، »خلق تركمن« در آذربايجان 
و. . . در اطراف و اكناف كش��ور، براي انقالب مش��كل 
ايجاد مي كردند. قرائن نشان مي داد كه سرنخ همه اين 
جريان ها سفارت امريكا س��ت. بيش از همه، حضرت 
امام )ره( بر اين مسئله واقف بودند. به همين علت در 
اين مدت و به ويژه، در ماه ها و هفته هاي منتهي به 13 
آبان 58، در تمامي سخنراني ها و اعالم مواضع خود، 
طالب، دانشجويان و جوانان را به هش��ياري در برابر 
امريكا و ضرورت مقابله با توطئه ه��اي اين دولت فرا 
مي خواندند. همين هشدارها موجب شد تا دانشجويان 
ما يقين پيدا كنند كه حضرت امام )ره(، به عنوان رهبر 
و معمار انقالب، اخبار و گزارش هاي منفي به دست شان 
مي رسد كه اين گونه نسبت به اقدامات امريكا هشدار 
مي دهند و همگان را به مقابل��ه با اين اقدامات دعوت 

مي كنند، بنابراين پس از اشغال النه  جاسوسي، دولت 
امريكا نه فقط از فعاليت ها و حركت هاي تخريبي خود 
نسبت به انقالب اس��المي دست برنداشت، بلكه پس 
از افشاي اس��ناد النه  جاسوسي، سيستم جاسوسي و 
ارتباطات امريكا در داخل كشور به طور كامل مختل 
شد و س��رپل هايش در ايران لو رفتند. مهم تر از همه 
اينكه سفارت به عنوان يك جاس��وس خانه رسمي و 
مطمئن از دس��ت رفت. اين امر باعث ش��د تا امريكا، 
آخرين حركت خود- يعني كودتاي نظامي- را عليه 
ايران، طراحي كند. هدف امريكا اين بود كه هم بتواند 
نظام مقدس اسالمي را سرنگون نمايد و هم جاسوسان 
خود را از اس��ارت آزاد كن��د.  در اين ميان، اش��اره به 
يكي از پيامد هاي مهم واقعه تس��خير النه جاسوسي 
ضروري به نظر مي رسد. اين واقعه، زمينه سازي براي 
حضور نيروهاي متعهد و انقالب��ي پيرو خط امام )ره( 
در عرصه هاي مديريتي كشور است. بدون شك، اين 
حماسه كه عده اي از دانشجويان متعهد و متخصص 
كشور آن را آفريدند، موجب شد تا برخي از گروه ها و 
احزاب سياسي كه اعتقاد چنداني به ارزش هاي انقالب 
نداشتند، از عرصه اجرايي حذف شوند و جواناني كه 
يك سال و اندي حضور در متن واقعه »انقالب دوم«، 
آنها را كاركش��ته و پخته كرده بود، اداره امور كشور را 
اندك اندك در دست بگيرند. تا آنجا كه بسياري از آنها 
امروزه در بخش هاي مختلف اجرايي نظام، مش��غول 
خدمت انقالب هستند، هرچند بعضي از آنها به دامن 
ليبراليسم لغزيدند.  واقعه تاريخ ساز و بي نظير تسخير 
النه جاسوسي امريكا در تهران، حماسه اي جاويدان و 
تأثيرگذار در سير تكوين و بلوغ انقالب اسالمي بود. اگر 
اين كار انجام نمي شد، سير حوادث 25 سال اخير به 
گونه اي ديگر رقم مي خورد و باعث مي شد جمهوري 
اس��المي در نقطه اي قرار بگيرد كه با كمال مطلوب 
بنيانگذار جمهوري اسالمي، حضرت امام خميني )ره(، 
فاصله  زيادي داشته باشد. اين مسئله، ضرورت انتشار 
كتاب هاي تحليلي را كه در بردارنده اطالعات صحيح 
و غير مغرضانه از وقايع آن روزها باشند، بيش از پيش 
روش��ن مي كند. از اين رو در اثر»انقالب دوم«س��عي 
شده است با ارائه تحليل هاي درس��ت و واقع بينانه از 
شرايط حاكم بر جامعه آن روز ايران، علل تسخير النه 
جاسوسي و واكنش نيروهاي مختلف سياسي كشور 
را نس��بت به اين واقعه و پيامد هاي داخلي و خارجي 
آن بررسي ش��ود. اميد مي بريم كه انتشار اين كتاب و 
كتاب هاي ارزنده ديگر از اين دس��ت، زمينه آشنايي 
بيش��تر جوانان و نوجوانان برومند ايران اس��المي را 
با واقعه اي ك��ه تصوير روش��ني از آن در ذهن ندارند، 

فراهم كند. 

در حاشيه انتشار پژوهشي نوانتشار در 
باب تسخير سفارت سابق امريكا

 درآمدي بر شناخت
 »انقالب دوم«

   ديپلمات های به اسارت درآمده امريكايی پس از 
تسخير النه جاسوسی

»حادثه طبس، شهيد محمد منتظر قائم، روايت يك حماسه« 
در گفت و شنود با صديقه مدرسي
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خودشهمنميدانست
قراراستبهطبسبرود

شهريور »جمعه س��ياه« هم در تظاهرات بوديم. 
آن روز در همه خيابان ها تانك و تيربار گذاش��ته 
بودند و خياب��ان از جمعيت موج م��ي زد و مردم 
شعار مي دادند. من و محمد آقا نزديك هم حركت 
مي كرديم كه اگر براي هر كداممان اتفاقي افتاد، 
بتوانيم به هم كمك كنيم. لحظه اي رس��يد كه 
مأموران شاه مردم را به رگبار بستند! ما نزديك 
يك كوچه باريك بن بست بوديم. محمد آقا دست 
مرا كش��يد و به داخل كوچه برد. يك��ي از اهالي 
كوچه در خانه اش را باز كرد و ما را به داخل برد. تا 
بعد از ظهر نگذاشتند ما از خانه بيرون برويم. بعد 
از ظهر خيابان كمي خلوت تر شده بود. مأموران 
با اسلحه در خيابان ها بودند، ولي تعدادشان زياد 
نبود. در آن روزها، تظاهرات ها همين طور ادامه 
داشتند و شهرهاي مختلف يكي پس از ديگري 
به مناسبت هفتم و چهلم شهداي شهرهاي ديگر 

تظاهرات مي كردند. 
در مدتي كه در تهران بوديد، عمدتاً چه 

فعاليت هايي مي كرد؟ 
يك دس��تگاه تكثي��ر تهي��ه ك��رده و در منزل 
دوستانش گذاشته بود. دستگاه را به خانه نياورد 
كه اگر ي��ك وقتي مأموران به خان��ه ما ريختند، 
دچار دردسر نشوم. خيلي با احتياط عمل مي كرد. 
هميش��ه اعالميه ها را مي داد كه م��ن بخوانم و 
بعد مي برد. هيچ وقت اعالمي��ه  اي را در خانه نگه 
نمي داشت. در تهران مدام در حال پخش و تكثير 
اعالميه هاي حضرت امام و ش��ركت در مجالس 
مذهبي و تظاهرات ها بود. ايش��ان از 15 سالگي 
فعاليت هاي سياس��ي خود را شروع كرده بود، به 
همين دليل هم به تهران آم��د كه خانواده دچار 
دردسر نشود. در دبيرستان هدف درس مي خواند 
و بعد هم كه ش��اغل ش��د، مرتباً كارش را عوض 

مي كرد كه شناخته نشود. 
از نظر فعاليت هاي اجتماعي و كمك به 
نيازمندان، در چ�ه زمينه هايي فعاليت 

مي كرد؟ 
ايش��ان در كميته انقالب، به خاطر رسيدگي به 
مس��تمندان ش��ركت كرده بود و بي آنكه به من 
بگويد ماهانه مقداري از حقوقش را كمك مي كرد. 
يك بار هم گوسفندي خريده بود و براي كهريزك 
برد. من همراهش رفتم. موق��ع ناهار بود و ديدم 
يكي از پيرزن ه��ا نمي تواند غذاي��ش را بخورد. 
نشس��تم و مش��غول غذا دادن به او شدم. محمد 
آقا هر چه گش��ته، مرا پيدا نكرده بود. باالخره از 
پش��ت بلندگو صدايم زدند. محمد آقا گفت: دو 
ساعت است گوس��فند را تحويل داده ام و معطل 

تو هستم! 
بعد از انقالب ب�ه يزد رفتي�د و بعد هم 
ايشان فرمانده سپاه يزد شد. از آن ايام 
برايمان بگوييد. شرايط بر شما چگونه 

مي گذشت؟ 
ما در خانه پدر ش��وهر زندگي مي كرديم و كاًل تا 
شهادت ايشان، ش��ش ماه طول كشيد. از وقتي 
ايش��ان فرمانده س��پاه يزد ش��د، ديگر كاًل او را 
نمي ديدي��م! گاهي در سيس��تان و بلوچس��تان 
ب��ود، گاهي در گنبد، س��قز و بقي��ه جاها. وقتي 
هم كه به مأموريت مي رفت، كاًل تماس��ش با من 
قطع مي ش��د و فقط وقتي در ته��ران يا يزد بود، 
تماس مي گرفت. آن روزها كه وس��ايل ارتباطي 
و مخابراتي مثل امروز نبود و اگر مي خواستيد با 
راه دور تماس بگيريد، بايد به تلفن خانه مي رفتيد. 
ايشان مي گفت: در آنجا به تلفن دسترسي نداريم 

و نمي توانم به شما زنگ بزنم! 
چه ويژگي هايي در ايش�ان ب�ود كه به 

شكل بارزتري به ياد شما مانده است؟ 
ايشان در عالم و افكار ديگري سير مي كرد. هميشه 
قرآن مي خواند و اشك مي ريخت. مي گفتم: چرا 
از دردت با من حرف نمي زني؟ مي گفت: وقتي به 
مرز مي رويم، اشهدمان را مي خوانيم و هميشه به 
شهادت فكر مي كرد. نماز شبش هيچ وقت ترك 

نمي شد. روحيه اش با همه فرق داشت. 
از روزها و ماه هاي آخر زندگي ايش�ان 
و نحوه شهادتش�ان برايم�ان بگوييد. 

دراين باره چه خاطراتي داريد؟
ايشان خودش هم نمي دانست قرار است به طبس 
برود! در يزد هم كه بود، هفته اي دو شب در سپاه 
مي ماند و به خانه نمي آمد. آن ش��ب هم قرار بود 
در سپاه بماند و از من، پدر و مادرش خداحافظي 
كرد و رفت. يادم هس��ت دلم خيلي شور مي زد. 
صبح فردا با س��پاه تماس گرفتم و گفتند:ايشان 
به مأموريت رفته اس��ت. مثل اينكه همان روز به 
ايشان خبر داده بودند كه بايد به طبس برود. نماز 
ظهرش را مي خواند و مي گويند از قضا، طوالني تر 
از هميش��ه هم بود. ش��نبه ش��د و من همچنان 
از ايش��ان خبر نداش��تم. تلويزيون هم خبري را 
اعالم نكرده بود تا بفهمم چه ش��ده است؟ پدر و 
مادر ايش��ان هم قرار بود براي پس��ر كوچكشان 
براي خواس��تگاري به قم بروند و به همين دليل 
دردس��ترس من نبودند. من هم ك��ه تنها بودم 
به خانه پدرم رفتم. س��اعت 9 صبح بود كه ديدم 
همه جاي شهر پارچه س��ياه زده اند و بنگاه ها و 
اداره ها هم تعطيل هس��تند. مادرم آموزش��گاه 
خياطي داشت و نامه اي را به من داد كه به اداره 
كار ببرم. يك��ي از ش��اگردهايش را هم همراهم 
فرس��تاد. ب��ه اداره كار رفتم و دي��دم كم و بيش 
تعطيل است. از كارمندي كه آنجا بود، پرسيدم: 
چه خبر است كه همه شهر را سياه پوش كرده اند؟ 
او مرا مي شناخت و گفت: نمي دانم. سوار تاكسي 
شديم و از راننده پرسيديم، »چه خبر است شهر را 
سياه پوش كرده اند؟« جواب داد: »مي گويند كسي 
به اسم محمد منتظرقائم شهيد شده است!« انگار 
روي سرم آب جوش ريختند! فريادي كشيدم و 
در حالي ك��ه زار مي زدم از حال رفت��م. وقتي به 

خانه رسيدم، ديدم مادر و بقيه دارند به سرشان 
مي زنند. به آنها گفته بودند محمد آقا زخمي شده 
و در تهران بستري است. ساعت 2 بعد از ظهر در 
برنامه اخبار، خبر ش��هادت ايشان را دادند. برادر 
محمد آقا در قم موضوع را مي فهمد، اما به پدر و 
مادرش مي گويد: محمد آقا زخمي شده است و 

بايد به يزد برويم!
همان روز ش��نبه، جنازه ايش��ان تش��ييع شد. 
جنازه اش را در س��ردخانه ديدم. يك دستش از 
مچ قطع ش��ده بود. در آنجا انگشتر عقيقش را به 
من دادند كه بعداً پدرش��ان از من گرفتند. وقتي 
جنازه اش را ديدم، از او خواس��تم برايم دعا كند 
و مرا هم ب��ه همان جايي ببرد ك��ه خودش رفته 

است. 
فرزند داريد؟ 

خير، پدر و مادر محمد آقا خيلي اصرار داش��تند 
بچه دار شويم، ولي خود ايشان مي گفت: خداوند 
هر وقت صالح بداند، خودش به ما بچه مي دهد. به 

من مي گفت: نمي خواهد بچه دار شود!
ظاهراً ش�هيد آيت اهلل صدوقي بر پيكر 

ايشان نماز خواندند... 
بله، پيكر ايشان را در خانه پدري و محله گرداندند 
و بعد از مسجد حظيره تا خلد برين تشييع كردند. 
جمعيت زيادي از دامغان، فردوس و تهران براي 

تشييع پيكر ايشان آمده بودند. 
خوابشان را هم مي بينيد؟ 

دو بار ديدم و ظاهراً ديگر هم قرار نيس��ت ببينم! 
يك بار خواب ديدم در باغ بزرگي با دوس��تانش 
مشغول خنده و شوخي اس��ت. گاليه كردم كه 
چرا منتظر نماندي من بياي��م؟ خنديد و گفت: 
»ببين چه جاي خوبي اس��ت! با صبر انس��ان به 
همه جا مي رس��د. صبر داش��ته باش و برايم دعا 
كن!« با تعجب گفتم:  »من براي تو دعا كنم؟ تو 
بايد برايم دعا كني«. دفعه بعد هشت سال پيش 
ديدم نوزاد نابينايي را برايم آوردند و مي گويند: او 
محمد منتظرقائم است! پيش روحاني محله رفتم 
و تعبير خواب را خواس��تم. گفت: »نوزاد نش��انه 
پاك بودن از گناه و نابينايي نشانه دست شستن 
از دنياست!« ايشان جاي خوبي دارد و اصاًل به ياد 
اين دنيا نيست. شما هم ديگر خواب او را نخواهي 

ديد و واقعاً هم همين طور شد. 
بعد از شهادت ايشان چه كساني بيشتر 

به شما سر مي زدند؟ 
چون ايش��ان مدت زيادي در يزد نب��ود، در يزد 
دوستان زيادي نداش��ت. چند بار شهيد آيت اهلل 
صدوقي و پسرشان آمدند. از سپاه هم مي آمدند. 
ش�ما پ�س از ش�هادت ايش�ان، ن�زد 

خانواده تان برگشتيد؟ 

بله، بعد از چهلم ايشان برگشتم. 
با خانواده شان ارتباط داشتيد؟ 

پدرش��ان بعد از فوت پسر دومش��ان، حسن آقا 
بسيار شكسته شدند و حدود 20 سال پيش فوت 
شدند. س��الي يك بار كه براي محمد آقا مراسم 
مي گرفتند، ب��ه يزد مي رفتيم و خانواده ايش��ان 

را مي ديدم. 
بعد از ش�هادت ايش�ان ادامه تحصيل 

داديد؟ 
بله، وقتي ازدواج ك��ردم، كالس يازدهم بودم و 
به تشويق ايش��ان، ديپلم گرفتم. بعد از شهادت 
ايشان در ارديبهشت س��ال 1359، مشغول كار 
ش��دم و از اداره نامه آمد: اگر كس��ي قصد ادامه 
تحصيل دارد ثبت نام كند. در ضمن كار توانستم 

فوق ديپلم بگيرم. 
در خاتمه اگر خاطراتي از ايشان داريد 

نقل كنيد. 
محم��د آقا خيلي ش��جاع بود. يك ش��ب حدود 
ساعت 2 آمد و مرا با خودش به سپاه برد و گفت: 
»يك عده خانم از اصفهان آمده اند و فكر مي كنم 
قمه داشته باش��ند. بايد بيايي و آنها را بگردي!«. 
گفتم: »من مي ترسم!« گفت: »نترس. پشت تو 
ايس��تاده ام«. يك اتوبوس را گش��تم و از دو نفر، 
قمه هاي بزرگ به اندازه شمش��ير پي��دا كردم. 
ابداً از چيزي نمي ترسيد. پاسدارانش مي گويند: 
در كردس��تان به ما مي گفت از تپه ها باال برويد و 
ببينيد آن طرف چه خبر اس��ت تا بر آنها مسلط 
شويم. كسي جرئت نمي كند اين كار را انجام بدهد 

و ايشان خودش با پاي برهنه از تپه باال مي رود. 
ما تازگي به كرج رفته و در آنجا س��اكن ش��ده 
بوديم. يك روز يكي از همكاران محمد آقا با اشك 
برايمان تعريف كرد كه يك سال هم خانه بوديم. 
هر چه از بي توجه��ي او به دني��ا و مهرباني اش 
بگويم كم گفت��ه ام. كم غذا مي خ��ورد، علي وار 
زندگي مي كرد، بسيار ساده لباس مي پوشيد و 
هيچ تمنايي از دنيا نداشت. بسيار صبور، شجاع، 

متدين و مقاوم بود. 
با تشكر از فرصتي كه در اختيار ما قرار 

داديد. 

ما در خانه پدر شوهر زندگي مي كرديم 
و كاًل تا شهادت ايشان، شش ماه طول 
كشيد. از وقتي ايشان فرمانده سپاه 
يزد ش�د، ديگ�ر كاًل او را نمي ديديم! 
گاهي در سيستان و بلوچستان بود، 
گاه�ي در گنبد، س�قز و بقي�ه جاها. 
وقتي هم كه به مأموريت مي رفت، كاًل 
تماسش با من قطع مي شد و فقط وقتي 
در تهران يا يزد بود، تماس مي گرفت


