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 يبرا یمش خط نییتع و فیتکل رفع يبرا را مختصر نیا 

 نیا نامه تیوص وگرنه نوشتم یشرع فهیوظ حسب بر و بازماندگان

 ینم مختصر نیا در یزندگ در تحوالت همه نیا با ریحق بنده

 دایپ رفتن امکان بود شده واجب من بر اهللا تیب حج مکّه، و گنجد

 بندگان از یکی را واجب نیا شتافتم لقاءاهللا به که نکیا. نشد

 بازماندگان صیتشخ به اموال ثلث. ردیبگ عهده به خداوند صالح

 به دندینرس یقطع جهینت به اگر و شود صرف »رالعملیخ« به

 ییرجا یمحمدعل  .دیبده دیشه ادیبن

  

  

 نخست ساختمان از یبیمه انفجار يصدا عصر، سه ساعت در

 تیجمع. دندیدو انفجار محل طرف به کارکنان. برخاست يریوز

 از ییرجا. بودند باهنر و ییرجا نگران همه. دیرس راه از يادیز

 از یکی در را اش خانواده امام حضرت فرمان به قبل روز چند

 گرید تا بود کرده ساکن يجمهور استیر نهاد یمسکون يواحدها

 ساله زدهیس پسر کمال،. نباشد اش خانه به وآمد رفت به مجبور

 به آشفته یحال با او. بود آتش يها شعله شاهد دور از ییرجا

 همسر تا گذاشت انیم در او با را ماجرا و کرد تلفن مادرش

 ییرجا سوخته و نیخون يکرهایپ. برساند را خودش ییدرجایشه

 بود يحد به انفجار شدت. کردند منتقل مارستانیب به را باهنر و

 جنازه. کند ییشناسا را شدگان کشته نتوانست کس چیه ابتدا که

 در را ییدرجایشه کریپ و کرده منتقل انقالب مارستانیب به را ها

 .قراردادند سردخانه

 ییدرجایشه بدن سوخته، کریپ نیا که دانست ینم کس چیه

 یم ها دندان يرو از که دیرس او انیاطراف از یکی فکر به. است

 اما ر؟یخ ای است ییدرجایشه بدن سوخته، کریپ که دیفهم توان

. شد ینم باز یسادگ به ییرجا دهان که بود چنان آن یسوختگ

 ها لب شستن از پس و دیرس راه از پزشکان از یکی بعد یلحظات

 هم باز اما شد، دهید ها دندان و کرد باز را دهان ژنه،یاکس آب با

 در و آمد مارستانیب به ییرجا دیشه همسر. نشناخت را او یکس

 .کرد ییشناسا را ییرجا دیشه سوخته کریپ سردخانه

 

  

  

 در شرکت يبرا خانه ترك از قبل شهادت، از قبل روز ستیب

 کنم یم شنهادیپ«: گفت او به ییرجا همسر مهم، يا جلسه

 ها سال را یقبل نامه تیوص. دیسیبنو يدیجد ي نامه تیوص

 ». دیا نوشته شیپ

 برود، زندان به که نیا از قبل 1352 سال در که ادآوردی به ییرجا

 آن نوشتن از سال هشت روز، آن و بود نوشته يا نامه تیوص

 .گذشت یم نامه تیوص

 دیجد يا نامه تیوص تا خواست يکاغذ سپس. کرد فکر یکم

 که نیا بدون مشق دفتر کاغذ برگ کی يرو بر او. سدیبنو

 و روان و یخوردگ خط بدون و خوانا و خط خوش کند سیپاکنو

 در که ینکات. داد همسرش به را آن و نوشت يا نامه تیوص ساده

 :است تأمل قابل اریبس شده، اشاره ها آن به خط چند نیا

 میالرح الرحمن اهللا بسم

 یب اشتباه، ایدن کی به اعتراف با بزرگ خداوند کوچک بنده نیا

 همه از و عفو طلب میرح خداوند از تیمسئول ظرافت به یتوجه

 .کنم یم یخواه آمرزش يتقاضا متعهد خواهران و برادران

 ییزهایچ همه به. است من یزندگ مجموعه من یقیحق تیوص

 امام و اسالم با رابطه در ام داشته که ییها هیتوص و ام گفته که

 .مینما یم دیتأک انقالب با

 انیجر تمام اگر کنم یم گمان یول کنم ینم فیتکل یکس به

 دیمف آموزان دانش يبرا آورند در کتاب صورت به مرا یزندگ

 .باشد

. باشد یم فرزندانم و همسر به متعلق دارم ایدن مال از چه هر

 .گذارم یم خودشان عهده به شرع قانون طبق را عملکرد تیفیک

 .باشند میق و ناظر همسرم و یوص ییرجا نیمحمدحس برادرم

 و نبوت به را) ص(محمد انت،ید به را اسالم ت،یوحدان به را يخدا

 از پس و امامت به را السالم همیعل نیمعصوم فرزندان ازدهی و یعل

 دارم قبول عدالت به یحسابرس يبرا را يخدا و امتیق به را مرگ

 .دارم عفو دیام کرمش يایدر از و

 

این طور نبوده که ریاست در ) آقاي رجایی و آقاي باهنر

آنها تأثیر کرده باشد؛ آنها در ریاست تأثیر کرده بودند؛ 

یعنی آنها ریاست را آورده بودند زیر چنگ خودشان، 

ریاست، آنها را نبرده بود تحت لواي خودش، و این یک 

.             درسی است که انسان باید از اینها یاد بگیرد

  )ره(امام خمینی

را باید به عنوان ) رجایی و باهنر(این دو عنصر خدمتگزار 

عناصر فراموش نشدنی در تاریخ دولت و انقالب خودمان 

  امام خامنه اي مدظله العالی   .  همواره به یاد داشته باشیم

 

 ییرجا دیشه نامه تیوص نیآخر

 

 شهادت و انفجار


