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 گذشت.درمانشاه رک شهر در یمارستانیب در ،کوتاهفروردین پس از یک بیماری  ۱۹ روز درجابری خدیجه 

مبارز در  کار وفدا یمعلم عنوان ، به۵۷ های پیش از انقالب بود. او در سال« کارگر راه»ی  خدیجه از هواداران اولیه

کرمانشاه نقش مهمی در مبارزات ضد  انمعلم .کرد تدریس میکرمانشاه  نشین زحمتکش محالت های مدرسه

 از ،اربابی نشیِن زحمتکش ی محلهاش در  مدرسه انمعلم دیگر همراه با و خدیجه ،دوران انقالب داشتند سلطنتِی

   بودند.  آنان شمار

همین در  در کرج ساکن شد. ۵۹در سال  ،اهانقالب در کرمانش نخستهای  در سال پس از مدتی فعالیت خدیجه

 تا او ی خانه ،دوره ایندر  .از کار اخراج کردند اش  به دلیل افکار مترقی ها دبیری را پس از سال او هنگام بود که

آن شرایط گرفت و او در  های سازمان مورد استفاده قرار می برگزاری جلسات و دیگر فعالیت محل عنوان ها به سال

 اینهای  جلوهتنها یکی از  ند اومالی ارزشمهای  کمک .کرد دریغ نمیبه نیروهای سازمان  سخت از هیچ کمکی

 .دها بو یاری

 گیر دامندنبال مشکالت امنیتی که  دو بهیق شهید ابراهیم نجاران ازدواج کرد. این با رف ۶۲در سال خدیجه 

در جریان این . شدندبه شهر ساری  و انتقال مجبور به ترک کرج ۶۴در فروردین سال  ،شده بود میابراه قیرف

تور وسیعی برای  موفق شدند رژیم مامورانهای تلفنی با خارج از کشور،  تماسنترل رژیم بر کسبب  بهانتقال، 

ولی  ،بگریزند آن دام از توانستند با هوشیاری فعاالن سازمان. بخش زیادی از دنگسترانبشکار نیروهای سازمان 

 متاسفانه خدیجه و همسرش دستگیر شدند.

. ابراهیم که قرار گرفتند یا انهیوحش یو روح یجسم یها تحت شکنجه یریآن دو بالفاصله پس از دستگ

لب رازدارش را نگشود و نیروهای سازمان را از ضربه  ربسیا ا مقاومتاز نیروهای سازمان داشت ب اطالعات مهمی

عام زندانیان  جریان قتل در ،سال حبس محکوم شده بود ۱۲که به  در حالیوی  تر مصون نگه داشت. بیش



 اول کشتار هیم را در روزرفیق ابرا دادیار شهرستان کرج، ،مرتضوی .شد به دار آویخته ۶۷سیاسی در سال 

ی دار  جله به جوخهبا ع ،شهرستان کرج ومانحکمدیگر از  ی ا عدههمراه با  ،شهریور ششم یعنی ها، کمونیست

 بگیرد. در زندان کرج ار کمونیستزندانیان  کشتار ی نقشهدر  هرگونه اختالل احتمالی یسپرد تا جلو

روحی دچار مشکالت جدی روانی شد. او با حفط موضع سخت در مقابل  ویژه بههای  در اثر شکنجه اما خدیجه

ها طول کشید  مدت .حاضر به ترک زندان نشد حتی ۶۹ها نداشت و در سال  گونه اعتمادی به آن هیچ ،نزندانبانا

و  باور نداشت، اعدام ابراهیم را نیزخبر  ،حال در هماناو  که زندان را ترک کند. حاضر شد اصرارخانواده هب تا وی

 و تا ،سال پس از آزادی ۲۸ تاکاه  های جان سش پنجه افکند. زخم و آثار شکنجهها بر روح حسا این ناباوری سال

مباالتی  اثر بی بر و از یک بیماری عفونیپس  کهجا آنتا  ؛ی روح و روان خدیجه را رها نکردگآخرین روزهای زند

 پایان بی حسرت وبهت و با رفتنش دوستان و بستگانش را در  ،تاب نیاورد بیش از آن رنجورشتن  ،اش تیم معالج

او و ابراهیم ی زیبا نیک وآرزوهای  تحقق امید که ،؛ اماماه بهار پرپر شد نخستیندر  زندگی خدیجهگل  فرو برد.
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