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 روایت هجران

 

 هاشمی رفسنجانیحجت االسالم والمسلمین  نویسنده:

 

 3131چاپ اول: تیرماه 

 جلد 31111تعداد چاپ: 

 حزب جمهوری اسالمیمرکز پخش: دفتر مرکزی 

 نام ناشر: ستاد بزرگداشت هفتم تیر

 

 یتعالسمهب

 مقدمه

 .نمود افتیدر یاونهگ به کس هر را حزب یمرکز دفتر در بمب انفجار خبر 3131 رماهیت هفتم حادثه شب در

 یمذهب یهاتیشخص ریسا و جلسه در یبهشت دکتر اهللتیآ مظلوم دیشه حضور از که یکسان انیم نیا در لکن

 و مرزمه برادر جملهمن .بود کننده مضطرب و هولناک اریبس شانیبرا خبر نیا دنیشن بودند مطلع قبل از

 فترد در انفجار از قبل لحظه چند تا خود که یجانرفسن یهاشم نیوالمسلماالسالمحجت حضرت اشیشگیهم

 :دهند یم شرح گونهنیا را خبر افتیدر یچگونگ خود شانیا .داشتند حضور حزب یمرکز

 با هم و مارستانیب در مداشت قرار (یاخامنه االسالمحجت))*(مصدوم جمعهامام معالج پزشکان با چون من»

 مارستانیب به ریتاخ یکم با و نماندم)**( دوم جلسه یبرا منزل در داشتم قرار امام فرزند احمد آقا حاج

  .دمیرس

 نیبه جان حجت السالم والمسلم رماهیششم ت یعنیخوانندگان محترم توجه دارند که همان روز  )*پاورقی:

 (است. نیشده بود که مطلب فوق اشاره به هم قصدءسو یخامنه ا یآقا

. و جلسه اول، دیامام امت گرد ارانیکه منجر به شهادت  ستیلسه ااز جلسه دوم همان ج منظور)**پاورقی: 

 (شده بود. لیبوده است که قبل از آن جلسه تشک یاسالم یحزب جمهور یمرکز یجلسه شورا
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چند  حداقل گفتند هاآن .کردم صحبت دکترها با شانیا حال درباره هم و کردم ارتیز را یاخامنه یآقا هم

 .بودند کرده دایپ خطر رفع به نانیاطم بارنیا گرچه بود نخواهد جمعه نماز مهاقا به قادر شانیا یماه

 آمدند چه و بودند چه هرحالبه و .نه ای بودند آمده آقا احمد ستین ادمی .دمیرس خانه به شب 9 ساعت حدود 

 یوموس یآقا (اند دهیرس من از قبل ساعت ربع کی ندیگو یم خانه اهل گرچه) .میشد مذاکره مشغول

 دز زنگ تلفن که میزدیم حرف صدریبن عزل از بعد یجمهور استیر درباره .بودند شانیا با هم هاینیخوئ

 کار احمد دیس حاج با کردم فکر ،کنند صحبت من با یتلفن خواهندیم امام دفتر از یصانع یآقا گفتند هابچه

 حزب بمب انفجار از هم و شود مطلع حالم از هم خواستیم .خواهدیم را خودم دمیفهم زود یلیخ یول دارند

 .بپرسد ای و دیبگو

 راگ مردم .است نیهم هم یعیطب و بود افتهی اطالع فاجعه از امام تیب همه از قبل گرید مهم موارد اکثر مثل 

 .کنند یم توجه انقالب مرکز به جا هر از قبل ،شوند ریمتح ای خوشحال ای شوند گرفتار

 هرانت جنوب که یمیعظ انفجار ندیگو یم :گفت اضطراب و ینگران از مملو و آرام ینلح با بزرگ یصانع یآقا 

 و هاآمبوالنس ریآژ یصدا و کرده رانیو را ساختمان از یبخش و داد رخ حزب یمرکز دفتر در لرزانده را

 .رودیم آسمان به سرچشمه از غبار و دود و گرفته قرار الشعاعتحت را زیچهمه مردم ضجه و هانشانآتش

 کردینم تصور لحظه آن در خودش یبزرگ هب را فاجعه خبر مقدار نیا با بود من یجا هم گرید کس هر 

 ننگرفت قرار حادثه قعر درا ت و هستم ینیبخوش آدم اصوالً که من به رسد چه تا یوسواس و نیبدب هرچند

 .نمیبیم بزرگ را نعمت و کوچک شهیهم را بتیمص

 .«بتیمص حجم و فاجعه وسعت اندازه به نه اما شدم ناراحت یلیخ البته 

 زمرهم شهادت خبر که یساعت تا دارندیم انیب مقاله ادامه در را اخبار افتیدر لحظه به لحظه گزارش سپس 

 خود حاالت .شنودیم را مظلوم دیشه انقالب ندهیآ و امروز فراوان مشکالت حالل و مبارزات دوران راه هم و

 مجلس در حضور لحظات ،امام خدمت تشرف روز آن یفردا .آوردیدرم ریتحر رشته به ایگو و وایش یقلم با را

 یسخنران و هاجنازه عییتش مراسم باالخره و .دهدیم شرح را هاتیشخص ،نیمسئول ،ندگانینما با برخورد و

 ارانی نیبهتر از یجمع شهادت با رابطه در که ییآنجا در عمران آل سوره اتیآ اطراف در که را خود روز آن

 برخورد و واقعه نیا با را اتیآ نیا رابطه و نموده عنوان را کندیم صحبت احد جنگ در (ص) اکرم غمبریپ

 یخیارت جلسه نیاول به زین انیپا در .ندینمایم عنوان ریت هفتم خراشدل حادثه با را ما یانقالب و مسلمان امت

  .کنند یم اشاره ریت هفتم فاجعه از پس یاسالم یشورا مجلس

 یشورا مجلس محترم سیرئ یخواندن و جالب اریبس مقاله تا میکنیم دعوت را محترم خوانندگان اکنون

 )*(.میکن مرور هم با همراه را یبهشت دکتر اهللتیآ مظلوم دیشه رزمهمو  اری و یاسالم
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به  3131جمهوری اسالمی در تیرماه شماره روزنامه  31)*پاورقی: الزم به تذکر است که این مقاله را در  

 چاپ رسانده است.(

 میالرحالرحمناهللبسم

 ....که دمیام نبود قدرنیا خود یجانسخت به

 دفتر انفجار فاجعه یبرا تواندیم خواهدیم کس هر که است خواسته یعام دعوت با یاسالم یجمهور روزنامه 

 .سدیبنو مقاله یاسالم یجمهور حزب یمرکز

 انصاف هم شما و نمیبیم خودم توجهم همه از شیب را دعوت نیا است کمتر هایلیخ از فرصتم هک من و 

 ندهیآ و سابقه و شغل و احساس و کار و فکر من اندازه به که ستین یکس نیزم کره پشت در امروز که دیده

 .باشد بسته دشیشه قهرمانان میعظ فاجعه آن به تشیموجود باالخره و

 شب آن اگر دیشا و ندارد را لحظاتم آن تصورات و ادراکات و احساس و حال میترس قدرت مقلم که مطمئنم 

 در را حاالت آن از یشبح هم هنوز باالخره اما .ردمکیم ثبت خیتار در را یاتریگو صورت نوشتمیم یزیچ

 .است بهتر ندهم دست از ورعسم با را سوریم و دارم خود

  شنبه 

 پنجاه و صدیس چاه از بعدازظهر یاند و ساعت دو 3131 ریت 3 شنبه روز دیبرگرد حادثه از قبل روز کی به

 کیتار و اهیس یهاتونل در گذار و گشت ساعت دو از پس ،کرمان زرند یرویم باب سنگزغال معادن یمتر

 فکر سنگزغال معادن مظلوم و کشزحمت کارگران حال به داشتم و آمدم رونیب سنگزغال ...و مرطوب و

 تهران جمعه امام یاخامنه اهلل تیآ جان به :گفت و دیبر را فکرم رشته منطقه یژاندارمر فرمانده .کردمیم

 شانیا و است یسطح جراحت کرد اضافه و داد خرج به عقل و اند برده مارستانیب به را شانیا و شده سوءقصد

 اضافه نیهم اما .آمد یم سرم بر چه حالت آن در دانمینم گفتینم را نیا اگر .کندینم دیتهد یخطر را

 .کند آرام یکم را خاطرم توانست

 لباس فوراً .کرد که کند جدا کارانمعدن مشکل یزندگ از را فکرم توانستیم یموحش خبر چنین فقط 

 یبرا یکوتاه یسخنران .آمدم زرند شهر به و دمیپوش ار خودم لباس و شستم ار خودم و درآوردم را انیمعدنچ

 رمانک فرودگاه به کسرهی و رفتندیپذ البد و گفتم را عذرم و نمودم جامع مسجد در زرند منتظر و بینج مردم

 شانیا قلب مارستانیب تا و رساندم تهران به را خود شب اول دندیدیم وبیمع یکم را مایهواپ کهنیا با و رفتم

 دنیشن» یول بودند داده ینانیاطم نیچن تلفن لهیوس به هم کرمان فرودگاه در گرچه .نگرفتم آرام دمیند زنده را

 «.دنید مانند بود یک
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 همراه ورزم  هم یزندگ معطر یفضا در فکرم تمام یو، سیسی  اتاق تا رود یم باب معدن سر از ساعت چند 

 .گشتیم انقالب ندهیآ و امروز فراوان مشکالت حالل و اری و مبارزات دوران

 ش،یدهایتبع ،شیهاشکنجه ،شیهازندان ؛آخر تا اول از شاه زمان زاتمبار در را تهران جمعه امام نقش 

 .را ...و شیهانوشته و شیهافکر دادن ،شیهایسخنران

 سپاه در و جنگ در ،ارتش در ،موقت دولت در ،یاسالم یجمهور حزب در ،انقالب یشورا در حضورش آزار و 

 .یاسالم یشورا مجلس در و مردم ودهت جیبس در انقالب گرید ینهادها در و انقالب پاسداران

 یهاسوره قرائت در را شآور حال و گرم لحن و تهران یهاجمعه یهاخطبه در را روبخششین و رایگ یصدا 

 مسئله نیترمهم که را جنگ و ارتش و کشور امور در امت امام به شیهاکمک همه از شتریب و جمعه نماز قرآن

 .بود کشور

  شنبهکی 

 یبهبود به رو را شانیا حال .رفتم مارستانیب به زود صبح ریت هفتم شنبهکی روز .ریت 3 شنبه روز از نیا

 ترخوشحال یکم و ،شناخت را من شانیا که بود نیا تر روشن یانقطه آنان گفته بر عالوه .کردند فیتوص

 طور هر هباالخر .گفتم گونهلیتحل یمطالب نافرجام قصد سوء با رابطه در دستور از قبل رفتم مجلس به .شدم

 کامالً  دنبودن حاضر دکترها .گرفتم خبر قلب مارستانیب از یتلفن جلسه از پس و مآورد تاب جلسه آخر تا بود

 می نمودند. ترنیبخوش گذاشتندیم اگر و اما کنند مطمئن را ما

  حزب یمرکز یشورا

 کردم شرکت یمرکز دفتر همان در یاسالم یجمهور حزب یمرکز یشورا جلسه در معمول مطابق بعدازظهر

 ،نگج مسائل از یلیتحل از بعد یمرکز یشورا بحث نیترمهم .گذشته یحفاظت طیشرا همان با لوحانه ساده و

 وافقتم با ییرجا یآقا بود شده خلع او گرید که حاال صدریبن یکارشکن هامدت از پس .بود خارجه ریوز مسئله

 بود قرار و خارجه ریوز عنوانبه بود کرده یمعرف مجلس به را یوسوم مهندس یآقا یجمهور استیر یشورا

 .بدهد نظر مجلس

 مؤسسان از یکی جان به سوءقصد خاطر به بود حاکم جلسه بر یدیجد احساس روز آن که است ادمی خوب 

 یلیخ هجلس در مظلوممان دیشه روز آن چرا دانمینم و ان.شیآسامعجزه نجات خاطر به هم و حزب یدهایام و

 دادن یداردل قصد هم دیشا و الهام دیشا کردیم تراوش شیبرخوردها و کلماتش و وجودش از محبت و انس

 .باشد چرا نیا جواب گرانید به

  انیمجر و ندگانینما مشترک جلسه 
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 نماز از پس که یگرید جلسه یبرا میکن آماده را خودمان یستیبا معمول طبق .شد ختم جلسه مغرب کینزد

 ادارهو ای عضو که کشور ییقضا و ییاجرا مسئوالن و معاونان و وزرا و مجلس ندگانینما از یبیترک با بمغر

 تداش آزاد یبررس و بحث انقالب و کشور مهم مسائل درباره و شدیم لیتشک حزب مؤثر افراد و بودند حزب

 .ارندد شرکت مجلس نیا در امام خط مؤثر یهاچهره که دانستندیم همه باًیتقر و

 قرار امام فرزند آقا احمد حاج با هم و مارستانیب در داشتم قرار مصدوم جمعهامام معالج پزشکان با چون من 

 ارتیز را یاخامنه یآقا هم دمیرس مارستانیب به ریتاخ یکم با و نماندم دوم جلسه یبرا ،منزل در داشتم

 نماز اقامه به قادر شانیا ماه چند حداقل گفتند هاآن کردم صحبت دکترها با شانیا حال درباره هم و کردم

 .بودند کرده دایپ خطر رفع به نانیاطم بارنیا گرچه بود دننخواه جمعه

 آمدند چه و ندبود چه هرحالبه و .نه ای بود آمده آقا احمد که ستین ادمی .دمیرس خانه به شب 9 ساعت حدود 

 هاینیخوئ یموسو یآقا (انددهیرس من از قبل ساعت ربع کی ندیگو یم خانه اهل گرچه) .میشد مذاکره مشغول

 تندگف هابچه زد زنگ تلفن که میزدیم حرف صدریبن عزل از بعد یجمهور استیر درباره بودند شانیا با هم

 یلو دارند کار احمد دیس حاج با کردم فکر .کنند صحبت من با یتلفن خواهندیم امام دفتر از یصانع یآقا

 ای و دیبگو حزب انفجار از هم و شود مطلع حالم از هم خواستیم .خواهدیم را خودم دمیمفه زود یلیخ

 .بپرسد

 راگ مردم است. نیهم هم یعیطب و بود افتهی اطالع فاجعه از امام تیب همه از قبل گرید مهم موارد اکثر مثل 

 .کنندیم هتوج انقالب مرکز به جا هر از قبل شوند ریمتح ای خوشحال ای شوند گرفتار

  انفجار 

 تهران جنوب که یمیعظ انفجار ندیگویم :گفتیم اضطراب و ینگران از مملو و آرام یلحن با بزرگ یصانع یآقا

 و هاآمبوالنس ریآژ یصدا و کرده رانیو را ساختمان از یبخش و هداد رخ حزب یمرکز دفتر در لرزانده را

 .رودیم آسمان به سرچشمهاز  غبار و دود و گرفته الشعاعتحت را زیچ همه مردم یهاضجه و هانشانآتش

 کردینم تصور لحظه آن در خودش یبزرگ به را فاجعه خبر مقدار نیا با بود من یجا هم گرید کس هر 

 مرینگ قرار حادثه قعر در تا و هستم ینیبخوش آدم اصوالً که  من به رسد چه تا یوسواس و نیبدب هرچند

 .نمیبیم بزرگ را نعمت و کوچک شهیهم را بتیمص

 ردمک منتقل احمد آقا به را خبر فوراً .بتیمص حجم و فاجعه وسعت اندازه به نه اما شدم ناراحت یلیخ البته 

 بر و نباشد تنها خانه در امام که برود منزل به زودتر احمد آقا که شد نیا میتصم نیاول و شد عوض بحثمان و

 وضع هایراننگ نیترمهم از .باشند داشته کنترل تیب برخورد و تیب با مردم تماس و امام به خبر انتقال تیفیک

 .ودب الزم امام محضر به خبر نقل تیفیک در ظرافت حداکثر فاجعه عمق و وسعت صورت در که بود امام قلب
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 زا بعد یحت است ما تصور حد از تریقو شانیا هیروح و تربزرگ امام روح شد معلوم گرید بارکی بعداً گرچه

 .ریاخ یقلب یناراحت

 خانه اهل و کرد افسرده را امهیروح یکله ب اول تماس سه دو همان ،تلفن کنار نشستم من و رفت آقا احمد 

 کهیدرحال هم آن و بود جلسه سالن همان در انفجار شد معلوم .شدند جمع دورم و بردند اضطرابم به یپ

 .اندشده جمع همه باً یتقر و گرفت شکل جلسه

 بتوانند و نباشند جلسه آن در یعیطب طوره ب که کنم دایپ را یافراد یآسان به نداشتم توقع که است روشن 

 .است جلسه عضو دمیدیم آوردمیم خاطر به را کس هر ؛باشند من لحظه آن الزم یها صحبت طرف

 .رمیبگ یخبر تا گرفتمیم تماس جاآن و نجایا با منزل از حادثه شب در 

 مناسب آدم کی خطور محضبه که بودم نکرده جدا ار دستم یول گذاشتم تلفن یرو را تلفن یگوش ظهلح کی 

 ؟چرا دانمینم و لرزاندم یگرفتگ برق حالت مثل تلفن زنگ و زد زنگ تلفن .رمیبگ را اشنمره ذهنم

  باهنر دکتر 

 از ار هاغصه همه لحظه کی که ینباورنکرد و بخشلذت و بود بایز میبرا یلیخ که آمدیم طرف آن از ییصدا

 .مضطرب و گرفته ،رایگ ،بم .بود باهنر دکتر یصدا .برد خاطرم

 ،کند شرکت جلسه در و بماند داشت بنا و بودم دهید حزب در لحظه نیآخر در را شانیا چون یباورنکردن 

 ها یلیخ بودن سالم بر یخوب لیدل توانستیم شانیا بودن سالم کهنیا یبرا بخشلذت و شهیهم مثل رایگ

 .دباش یبهشت یآقا جملهمن

 نبود معلوم هنوز یخوبه ب لحظه آن تا ماجرا گرچه .چرا است معلوم شما یبرا که هم اضطراب و یگرفتگ 

 ارمد عجله دانستیم .ماندینم یک و ماندیم یک و کشدیم کجا به کار که دانستینم هنوز هم شانیا یحت

 انبدر از مه انبود جلسه در من که نبود مطمئن .امزنده من که شد خوشحال من مثل هم شانیا و بفهمم

 .بود گرفته مرا تلفن کند دایپ یهمدل و یهمدرد کهنیا دیام به و امشده خارج من که بود دهیشن

 :گفت و گفتن به کرد شروع فوراً  

 دید .میزد حرف هم با کلمه هس دو .برخوردم (دیشه) درخشان به سالن رونیب ،جلسه داخل رفتمیم داشتم 

 .دادیم نشان را یخستگ روشن یلیخ شیهاچشم و افهیق شدیم خسته که یوقت باهنر دکتر) .امخسته یلیخ

 .کن استراحت برو و این جلسه به که کرد اصرار .(افتادیم حال نیا به که کردیم کار قدرآن معموالً

 در کنار تا آتش شعله .داد رخ انفجار شوم نیماش سوار ستمخوایم که لحظه همان .بزرگ درب کینزد آمدم 

 نییپا هآمد کپارچهی  سقف و هرفت عقب سالن یوارهاید .شکست وسط ساختمان یهاشهیش و دیرس یخروج
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 لیاوس با رسدیم گوش به آوار ریز دعا و ذکر و استغاثه و ضجه یصدا ،خاموش برق ه.گرفت ریز را حضار تمام و

 ار سقف که شده حاضر لیجرثق و هآمد ینشانآتش میبردار زانمانیعز یرو از را سقف تسین ممکن یدست

 ،دیشه ،یزخم .نده اآورد رونیب را نفر چند ساختمان کنار از ،کنندیم کار دارند سرعت با .بردارد کپارچهی

 اداره و کنترل بتواند هک نمانده یکس و زندیم هم بر را نظم و است ابزار حرکت مانع تیجمع انبوه... و هوشیب

 ضدانقالب خطر حالنیدرع ند.اندرکاردست ینحوبه کی هر ،مردم ،ها یحزب ،یبهدار ،یشهردار ،یشهربان .کند

 صحنه از را هاآن التماس و زور با بمانند محوطه در سرشناس یهاچهره گذارندینم مردم و دارد وجود هم

 .برندیم رونیب

  منزل در یزندان 

 تردک یبهدار ریوز جملهمن گرید یهاتلفن و کرد عممن شدته ب شانیا بروم حزب به بودم رفتهگ میتصم

 یزندان کی مثل خانه در مماند و گفتند اختالف یکم با را مطالب نیهم و شد وصل انیبادامچ یآقا و یمناف

 زانیزع اخراج کار دارها یبرا بود شده لیتشک حزب دفتر یکینزد در ییستادها .شنودیم بد یخبرها دائم که

 .الزم یکارها ریسا و مارستانیب به مجروحان انتقال و آوار ریز از

 ضادمت و مختلف اخبار یول .دادندیم من به را کار شرفتیپ و را اخبار لحظه به لحظه متفرقه افراد و ستادها 

 .بود

 قضن را گریکدی ها گزارش موارد از یاریبس در گفتندیم را هاآن حال وضع و کردندیم ییشناسا را مصدومان 

 .شد مطمئن کیچیه به شدینم و دیرسیم افراد اکثر در مورد ،جراحت ،شهادت ،سالمت خبر ،کردیم

 و دنینگو من به را یبهشت دیشه چون حساس یهاتیشخص شهادت خبر که بود کار در یتعمد کهنیا مثل 

 شانیا دگفتن بار کی یحت .نبود نانیاطم قابل اخبار تضاد رخاط به شدیم سالم ای جسد تیرؤ یادعا نکهیا با

 یلو بروم شانیا مالقات به شد شنهادیپ من به و کنندیم حفاظت مطمئن ییجا در و اندآورده رونیب سالم را

 .دیرس خبر نیا نسخ زود یلیخ

 و ضدانقالب اخالل ،واحد تیریمد عدم ی،شلوغ ،یکیتار است ممکن و نبوده کار در یتعمد هم دیشا 

 .باشد آورده شیپ را یوضع نیچن هایسازعهیشا

  یبهشت شهادت 

 دیشه هیناح از دیشا ،آمد یبهشت یآقا شهادتاز  یمطمئن خبر شب نصف بعد از 2 ساعت کینزد باالخره

 مکردیم الیخ و دمیدیم اهیس را ایدن لحظه چند یبرا و شکست را کمرم یراسته ب که ریوزنخست ییرجا

 .چرخمیم خودم دور دارم
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 هم عفت همسرم و دیگریم شدته ب فاطمه دخترم دمید .کردم توجه اطرافم به .شدم مسلط خودم بر 

 نتلف مسئول او بعد به لحظه نآ از و کرد کمک یلیخ من به فاطمه جاآن .کند کنترل را خودش تواندینم

 .شد

 .کنم آماده نمودیم بزرگ که یمالاحت خطر دفع و مملکت اوضاع کنترل یبرا را خودم یستیبا 

  بخشنجات خواب 

 میتصم از زودتر خواب ،یفور و مهم یها میتصم یبرا کنم فکر که بستم را میهاچشم .دمیکش دراز یکم

 ،«ةً مِنْکُمْائِفَ عاساً یَغْشی طثُمََّ أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمَِّ أَمَنَةً نُ » فهیشر هیآ یداریب از پس و کرد تصرف را مغزم

 از عدب مسلمانان یبرا نعمت آن عظمت به یپ و کرد دایپ یروشن یمعنا میبرا شده نازل احد فاجعه از پس که

 شده نماز خواندن آماده فجر طلوع اول چون .ساعت کی از کمتر حتماً .دمیخواب چقدر دانمینم .بردم احد

 به را خودم آفتاب طلوع از قبل و دادم انشیدلدار و مزد خانه لاه به را الزم یهاحرف و خواندم را نمازم. بودم

 .میکن روبراه را کارها ماندهیباق همراهان و دوستان یهمفکر با که رساندم یریوزنخست

  یریوزنخست در 

 به جا همه هااتاق و هاسالن و راهروها در .بود یریوزنخست در گرانید با فاجعه از پس من برخورد نیاول

 و صدریبن عزل و کشور تحوالت ریتاث تحت شبشید تا که کردمیم برخورد یاندوهناک و زدهماتم یهارهچه

 .بودند بانشاط و شاداب سخت هابرالیل یسرکوب

 .دمشیم خوشحال طبعاً و بود کرده اعالم را شانشهادت شب یتلفن یخبرها که کردمیم برخورد یکسان هب 

 یحاک گذشته اخبار که دادندیم را یافراد شهادت خبر بالفاصله رایز .نبود رپاید یخوشحال نیا یول

 نه یلو اندبوده جلسه در که نبود روشن هم هایبعض سرنوشت .بود امدهین اسمشان اصالً ای و بود شانیسالمت

 .شد روشن بعداً که (یعضد دیشه مثل) بود آمده دست به شانیهاجنازه نه و بودند دایپ خودشان

 میداشت یمشورت جلسات گرید یشهدا و مظلوم دیشه حضور با بارها و بارها کینزد یروزها همان که یتاقا در 

 دفتر از را یاسام نیا) ینبو بهزاد ،یلیاردب یموسو ،یکن یمهدو ،ییرجا ،باهنر دکتر انیآقا با .شدم وارد

 بشود دیبا که یفور اقدامات و جعهفا ابعاد هب که میداد لیتشک یاجلسه (امخاطره نه آوردمیدرم خاطراتم

 .میبرس

 ترشیب یشهدا احتمال و مجروح هاده و میدار دیشه نفر شصت از شیب دادیم نشان مطمئن هیاول یهاگزارش 

 نانیاطم با یاعالم ستیل که آوردند یم گرفته لیتحو را یدیشه جنازه خود که را یکس لحظه هر .رفتیم هم

 .شود هیته یکاف
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 دادیم عالمت هم امچهره در دیشا و زدیم شدته ب من قلب شدیم باز در ای و زدیم زنگ تلفن هک وقت هر 

 یاسام ،اغلب ،میداشت کم شوخ خبر ساعت دو یکی آن در د.بودن من مثل هم گرانید البد دانمینم خودم

 .شدیم اعالم شهدا ای و مجروحان

 که دیبزن حدس دیتوانیم خودتان شما .کنم انیب تانیبرا را گرانید و خودم حال که نمیبینم ضرورت یلیخ 

 رگبار دینک فکر سابقه نیا با هگذشت چگونه دیدانیم هم را دیشبم ،ه امگفت را روزید وضع ،امداشته یوضع چه

 یهاچهره و هاافهیق تجسم و دیباریم من مغز به لحظه هر که مجروحان و شهدا و شد روروبه متعدد اخبار

 تیمسئول انجام ضرورت همه از ترمهم و شانیخال یجا و مشانیدیدینم گرید که یهمرزمان و دوستان ینوران

 و شهیاند و فکر بر ،بودند عیوس آرام انوسیاق قدر به و بزرگ البرز کوه اندازه به کی هر که شاننیسنگ یها

 .اندداشته چه اثری من قلب و مغز و احساس

 یعجم که خصوصه به و گرفت قرار یقانون عدد از سقوط مرز در نظام محور و رلنگ نیا یاسالم یشورا مجلس 

 .دکنن مختل را کار حضور عدم با توانستندیم و شدیم دهید هاتوطئه در دستشان که میداشت هم برالیل

 ییقضا یعال یشورا م.یگویم را یبهشت دیشه ،بود داده دست از را عضوش نیترمهم یجمهور استیر یشورا 

ش را لفعا عضو چهار دیلنگیم هم فاجعه از قبل صدریبن یهایکارشکن اکثر در که نهیکاب ،نداشت را سشأر

 اشیمرکز یشورا عضو هفت ،بود امور میتنظ محور که یاسالم یجمهور حزب و را رشیوز معاون نیچند و

 تردک شهادت با هم دفاع یالع یشورا .بود کرده گم لحظه کی در را پرتالش یاعضا از یتعداد و شرکلیدب و

 وضعش ،کردندیم شرکت معزول صدریبن یجا به که یبهشت یآقا شهادت و یاخامنه یآقا وضع و چمران

 یشورا هم و حزب به هم و مبرس مجلس به یستیبا هم فیضع من و جنگ سال در همهنیا و است معلوم

 .بود من از یادیز توقع هم نهیکاب و ییقضا یعال یشورا درمورد و یجمهور استیر یشورا هم و دفاع یعال

 گرشجیبس بود روهاین عمده کننده جیبس و یروح پشتوانه که هم جمعه نماز سنگر که دیکن اضافه هانیا بر 

 تانداس خود هم شانیا حفاظت و یدگیرس که ستیزیم ایدن در بقا و شهادت مرز در مارستانیب در قهرمانش و

 .را عزادار یهاخانواده و هاآن حفاظت و فاجعه مجروحان به یدگیرس دیکن اضافه و .دارد یگرید

 عطا را الزم یروح قدرت یوضع نیچن در من چون یفیضع انسان به که است یاله قاتیتوف و لطف فقط

 .دهد انجام را فشیوظا خدا بر توکل با و نبازد را خودش که کندیم

  یخیتار ماتیتصم 

 یصدا اب هم یامیپ شد قرار .میگرفت میتصم گرید یفور اقدامات و فاجعه الناع تیفیک درباره عیسر یلیخ

 .میبده دپروریشه امت به خودمان
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 و اصد و آهنگ و لحن البد .میکرد پر یامیپ یلیاردب یآقا و ییرجا دیشه و من کردند حاضر را صوت ضبط 

 حفوظم نوار اصل کند خدا .آمد اهدنخو کاغذ یرو در دیفهم هاآن از دیبا را زهایچ شتریب که اش یقیموس

  )*(.کنم میترس قلم با و مبفهم آن از یدیجد یزهایچ دیشا ،بدهم گوش دگر بارکی خودم که باشد

 یی:ویراد یامیپ متن)*پاورقی: 

 میالرحالرحمناهللبسم 

 ماما فرموده به یاسالم یشورا مجلس که میاکرده دیتاک نکته نیا یرو بارها !رانیا یانقالب و مسلمان ملت 

ا م انتهر در شبید است. انقالب دشمنان دیشد عداوت و بغض مورد کشور رندهیگ میتصم ارگان نیترلیاص

 از بعد خیتار در را تیجنا نیاسفبارتر که میبود انقالب دشمنان بارتیجنا العادهفوق یهاصحنه از یکی شاهد

 .شدند مرتکب رانیا یاسالم انقالب یروزیپ

 مسلمان و یانقالب مردم شما ندگانینما ،یاسالم یشورا مجلس ندگانینما برادران از یجمع که یمجلس در 

 مطالعه و یبررس انقالب شبردیپ و کشور سرنوشت درباره و هنشست کشور ییاجرا مسئوالن از یگروه با کشور

 دامص خوردهقسم کارانهم با کایآمر سرسپرده عمال انقالب دشمنان کارتیجنا دست ،کردندیم نظر تبادل و

 کی انفجار با خلق از یدارطرف یمدع تیهویب و خودفروخته یها گروهک ،بعث منفور حزب پنجم ستون و

 تالشگران و رزمانهم نیبهتر از یاعده .دندیکش خون و خاک به را شما ندگانینما از یگروه رومندین بمب

 یسترب هامارستانیب در مجروح یگروه و رفتند خدا لقاء به و دندینوش شهادت شربت نیمستضعف منافع راه

  .هستند

 حقوق از تیحما و یاسالم حکومت کردن ادهیپ و انقالب ادامه یبرا را خود راه کماکان یاسالم یشورا مجلس

 تیاکثر که را میعظ ارگان نیا هاانتیخ و هایتوزنهیک نیا با و هاتیجنا نیا با .داد خواهد ادامه مستضعفان

 شیدرپ که یراه از هستند یفداکار ثاریا آماده و بتیمص هرگونه تحمل آماده آن یاعضا تمام به کینزد

 .داردیبازنم اندگرفته

 ریسا و یانقالب ینهادها و یمکتب دولت و مجلس از تیحما و صحنه در حضور تداوم با مردم شما مطمئناً  

 نیا شهادت من .کرد دیخواه یبانیپشت میدار شیدرپ که یراه در را ما نوپا و زیعز یجمهور نیا یهاارگان

 عرض تیتسل مسلمان و رزمنده مردم شما به و امتزمان و به پیشگاه امام  امامگاه شیپ به را زیعز برادران

 ات را مقدس راه نیا که کنمیم عتیب دیتجد شهادت با خود همسنگران همه زبان از گرید بارکی و کنمیم

 (.میده ادامه ندارد یینها یروزیپ از یاهفاصل که امکان سرحد

 و سندیبنو ای ندیبگو که ستندین متأسفانه باهنر دیشه و ییرجا دیشه .میبگو خودم از دارم حق فقط من البته

 نقالبا خیتار در هالحظه نآ من نظر به .بماند خیتار در که نکنند یخوددار حاالتشان میترس از خود هم گرانید
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 هنرمندان یبرا یانهیزم حداقل و شود دفن صاحبانش همراه که است فیح و است شمندارز و مهم اریبس

 .داریب و روشن را ندگانیآ و کنند یغن را خیتار و آورند زبان به و کنند باز را هاآن که نماند فردا و امروز

  امام یهاییراهنما 

 ودب پشتوانه را دمانیام و نشاط و دادیم روح ما به که بود امت امام یسالمت و یرهبر حضور که میبگو را نیا

 .ندیآیبرم کارها و امور میتنظ عهده از یخوببه امام مینباش هم ما همه اگر که میدانستیم رایز

 یافاجعه در که است ظلم و کند ضعف احساس که ندارد حق باشد داشته کس هر را میعظ امت آن و امام نیا 

 و ببازد را خودش تن سه و هفتاد شهادت و یاسالم یجمهور حزب یمرکز دفتر انفجار اندازه به هرچند

 .دهدن انجام را فشیوظا

 تیاهد با و میکن عرضه را ماتیتصم و مییبگو را اخبار میبرو امام خدمت به گرفتم میتصم جلسه همان در 

 یدیجد نشاط را ژمردهپ یهاجان و هاروح «اهللروح» هیقدس انفاس از و میینما اصالح ای و لیتکم شانیا

 ،میگرفت تماس .میابرده زمانیعز رهبر به پناه مشکالت در که استبوده نیچن وضعمان شهیهم که میبخش

 .بروم مجلس به بود الزم و داشتم یفرصت مقرر وقت تا .شد نیمع یوقت

  یاسالم یشورا مجلس در 

 فتادایم چشمم که گرانید به مجلس خود در و مجلس آستانه در و راه نیب در .رفتم مجلس به یریوزنخست از

 هاآن کثرا (هایلیخ یول ،نه همه البته) .کردیم بلند را هیگر یصدا پروایب و دیترکیم بغضش میشدیم روروبه

 .است یعیطب حالت نیچن رفتهازدست زانیعز ادی و من دنید با و نندیبب زنده را من نداشتند انتظار

 باشم مسلط خودم بر که کردمیم یسع بدهم نشان را حالت مانه کی هر با مواجهه هم من که نبود درست 

 انتظار حق به هایلیخ .کرد مستجاب را میدعا هم خداوند و مخواست را یموهبت نیچن قیتوف خداوند از و

 .میبکش ونیش مرده بچه مادر مثل که داشتند

 نوشتمیم ساعت آن اگر دیشا .کنم فیتوص توانمینم اکنون مجلس سالن به ورود اول لحظات در را حالم 

 با انیتماشاچ و ندگانینما اضافه به را مجلس گنبد و سالن اگر یقین .ماندیم خیتار در یتوجهقابل یتراژد

 .نبود وضع آن تصور اندازه به فشارم گذاشتندیم سرم بر اشینیسنگ همه

 نفر هد و هبود شده دیشه آوار ریز بودم آن سیرئ من که یمجلس ندگانینما نیبهتر از تن هفت و ستیب آخر 

 کهنیا بدون ندگانینما یهانگاه .روندیم ای مانندیم دانستمینم که بودند هامارستانیب در هم ندگانینما از

 بخوانند گوشم در را یقیموس نیآورتر حزن هاآن همه کهنیا مثل و زدیم حرف من با ندیبگو یزیچ خودشان

 بود ممکن ،شدینم که هم چیه یول دهم سر ناله خواستمینم ،بکشم ادیفر هاآن همراه که خواستیم من از
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 سیخ کامالً  دستمال .بود یکمک و ،آمدیم خودش هااشک ،داد نجاتم تنگنا از هاچشم کمک فقط ،شوم منفجر

 .شدیم چه دانمینم ستمیگرینم ساکت اگر ،شده

 در .آنان کمک و خدا لطف به هم را خودم و دادم یداردل را دوستان ،میزد حرف هم با یکم زحمت با 

 روطمش البته میکن میکرد اعالن یعموم یعزا هفته کی و یرسم لیتعط روز دو میکرد فکر هیاول یهامشورت

 .امام بیتصو به

 که مردم یعزادار یبرا هم هفته کی از کمتر و کرد تعطیل را کشور روز دو از شیب شدینم طیشرا آن در 

 .بود یانصافیب داشتند ختنیر اشک و کردن هیگر به اجیاحت ما مثل

 .میبرو جماران به دوستان با که برگشتم یریوزنخست به امام ارتیز یبرا و گذاشتم خود حال به را ندگانینما 

 یونب هزادب یآقا و (نبودم مطمئن اتشانیح به لحظه آن تا) وستیپ ما جمع به پرورش یآقا دیجد حرکت در

 .کند اداره را مجروحان به کمک و شهدا تحول و لیتحو کارد که مان یریوزنخست در

 از دیجد حوادث نگران و بودند دهینخواب را شب که پاسدارهایمان هالکطف .میکرد حرکت جماران طرف به 

 اندندخویم تحفظ و اطیاحت به را ما دائماً و کردندیم یهمراه را ما اضطراب و ینگران با و بودند ضدانقالب طرف

 و میکنیم حرکت هاابانیخ در پروایب و میانگرفته یدرس فاجعه و هضرب از هنوز ما دندیدیم کهنیا از و

 یم قرار بودند منتشر جا همه ملخ و مور مثل که مسلح دشمنان یجد خطر معرض در را خودمان لوحانهساده

 کممک .بود هاآن با هم حق .حفاظیب و رمسلحیغ مانیهانیماش و بود کم یلیخ تعدادشان .بودند کالفه میده

 .هاخسارت تحمل از پس و رید یول میآورد مانیا و میدیفهم

  امام خدمت در 

 نیا منظرهو  هوا و حال .میشد مشرف محضرشان به امام یرونیب کوچک اتاق در رماهیت 8 صبح 5/8 ساعت

 یلبق عارضه از که دیاوریب نظر در را چندساله و هشتاد یرمردیپ .کنم فیتوص توانمینم الساعه هم را جلسه

 تاس ممکن یروح کشُ و یناراحت نیترکوچک که اندگفته و است اطبا دیشد محافظت تحت و بردیم رنج

 هاونیلیم .افتاد خواهد کار از گرید قلب هزاران دنبالش به فتدیب کار از اگر که یقلب .دارد باز کار از را قلبش

 میعظ یانقالب ندهیآ .دیرقص خواهند یشاد از هم مستکبر هاونیلیم وند کرد خواه دق غصه از مستضعف

 .افتدیم خطر به دیشه هزاران خون ثمره و شودیم دیتهد

 مترک شانیجا امام رئوف دل و قلب در شکیب که یکسان شهادت خبر اخبار انتقال یبرا مان مالحظات نیا به

 .میداشت مشکل ستین اشیلبص فرزندان از

 نجایا را مشکالت اگر .است نجایهم هم ما دیام همه که نستیا آن گرید یسو و است سکه یسو کی نیا 

 رهبر نیهم از ریغ و .است داده قرار لهیوس را امام نیهم خدا و خدا دیینگو .میندار یگرید یجا ،میکنن حل
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 ناهپ آن به که نبود یگرید یجا اتاقک نیهم از ریغ و مییبگو او به را دلمان درد که میندار را یگرید کس

 به اجیتاح شتریب شانیا از ما که دانستندیم و بودند شده مطلع را زهایچ یلیخ شیپ از هم شانیا خود .میببر

 .رفتندیپذ را ما زود یلیخ لیدل نیهم به و میدار تیهدا و تیتقو و تیتسل و یداردل

 دهیتک و زرد چهره و ینوران یمایس برکه  انپرفروغش و نافذ چشمان از عطوفانه اتتوجه و مهربانانه یهانگاه 

 که انشیرایگ لحن و پرمعنا و محکم کلمات به رسد چه تا بود نیدآفریام و بخشروح افکندند یم ما به شان

 ذکر اب و دادند یردادل را ما شانیا و میگفت تیتسل ما .میگرفتیم شانیبایز یول شدهخشک یهالب انیم از

 الطاف و ایاول و ایانب سرنوشت به اشاره و یعموم هیبل کی در اشرف نجف حوزه میقد خیتار از یافهیلط و حادثه

 .ندددا یشتریب نفساعتمادبه و آرامش ما به یاله یهاتیهدا و

 گرید طرف از و طیشرا آن در مخصوصاً .میکن خسته جلسات در را شانیا که نبودند موافق دکترها یطرف از 

 ماتیصمت بسرعت باالخره و .میداشت یفوت و یفور یکارها شود گرفته یستیبا شانیا نظر با یمهم ماتیتصم

 .شد اخذ الزم

  هاارگان میترم یعاد سرعت 

 استیر متس به که کشور کل دادستان نییتع یجا به و کشور یعالوانید استیر نییتع با ییقضا یعال یشورا

 مشکل و دیگرد میترم هم یجمهور استیر یشورا بیترتنیابه و .میترم بودند شده منتقل کشور یعال وانید

 روز پنجاه) میداشت وقت روز سه دو و چهل فقط یجمهور استیر انتخابات انجام یبرا رایز ،شد حل ای عمده

 (.بود شده یسپر شروز چند که بود فرصت صدریبن عزل از بعد

 تیسمر و اعتبار هم نفر دو با یجمهور استیر یشورا که بود نیا بر نظر نگهبان یشورا از استفسار با البته 

 .شدیم گرفته ها زننق از وجود اظهار میدان هم و شدیم انجام ترحیصح کارها هم کامل یشورا با یول دارد

 یخال یجاها شدن رپ یبرا مجلس یادوره انیم انتخاب و شود میترم سرعته ب نهیکاب شد قرار امام امر به 

 .میشد کاره ب دست بالفاصله هم ما و ردیگ انجام زودتر هرچه

 امام ندهینما چمران دکتر یجا به نامجو سرهنگ شد گرفته میتصم هم دفاع یعال یشورا شدن فعال یبرا 

 یشورا هم بعد ساعت چند و شود نییتع بود دهیرس شهادت به جبهه در قبل هفته که دفاع یعال یشورا در

 شنیگز با بیترت نیبد و کرد نیمع را حزب رکلیدب باهنر دکتر انتخاب با یاسالم یجمهور حزب یمرکز

 تمام کار ادامه یبرا راه و شد میترم سازسرنوشت و رندهیگ میتصم ینهادها همه موقعه ب و عیسر یها

 .دیگرد هموار یرسم و یقانون طوره ب کشور یهاارگان

 و هاچهره حذف با گذشته سال سه دو در که یموارد یتمام در که است امام یاهیژگیو از یکی هم نیا و 

 میترم را هایشکستگ وقت فوت بدون و یضربت شانیا میاشده مواجه انقالب مؤثر مسئوالن و هاتیشخص
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 افیا یمهم نقش امام فرزند آقا احمد دیس حاج یزهوشیت و یهمکار مورد نیا در که نستیا انصاف و اندکرده

 .است کرده

 ونتاکن هاآن رایز است آورأسی و کنندهجیگ یداخل ضدانقالب و یخارج دشمنان یبرا عمل سرعت نیهم به و 

 رد اخالل و کنند جادیا خأل اند خواسته مؤثر و مهم یهاتیشخص و افراد گرفتن با خودشان الیخ به وقت هر

ا نَنْسَخْ مَ) .ترفیضع اناًیاح و یمساو یگاه و بهتر یگاه دآم نیگزیجا یروین انددهید انتظار خالف بر کنند امور

 .313 هیآ بقره سوره (مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

 .دیادهید ...و (یقدوس دیشه) انقالب کل دادستان محراب یشهدا بزرگ جمعه ائمه درمورد را گرشید یهانمونه

 یخال مدبر و ریمد یروهاین از ما جامعه کردندیم فکر ترور حربه با که است هاآن الیخ فبرخال درست نیا

 بروند نیب از گرید نفر پنج اگر که بود گفته فرارش از بعد صدریبن .انجامدیم شکست و افالس به و شودیم

 !!!گرددیم یخال یجان یوهایآلترنات یبرا صحنه و رودیدرم هادانیم از امام خط و شودیم ساقط حکومت

 و دندکر آلوده رانیا در سمیگانگستر و سمیترور با را خودشان پوچ یهالیتحل نیهم با هم هاابرقدرت البد و 

 .ستین شیب یسراب هانیا امت امام سالمت و ملت حضور با که شد معلوم هایسخنراناز  بعد

  یوئسب اگر شکند المتس یم خم سر         مستت چشم یفدا به من دل اگر بشکست 

  تیامن ستاد در

 بود الزم بود آمده شیپ که یوضع با .میکرد شرکت کشور تیامن ستاد جلسه در .میبرگشت یریوزنخست به

 ییهارکتح رفتیم تصور که ضدانقالب و آشوبگران با برخورد تیفیک درباره .بشود یفکر تیامن یبرا عاًیسر

 .ندنمود شرکت هایریگمیتصم در و آمدند هم ییقضا یعال یشورا .دیگرد اتخاذ یماتیتصم باشند داشته

 اطالعاتمان ساعت آن تا .شد ییهابحث هم انفجار قدرت و انفجار یجا و انفجار تیفیک و انفجار عامل درباره 

 یبرا را خود هنوز ما .بود حدود نیهم در طبعاً هم بحث و رفت ینم فراتر محاسبات و هاحدس محدوده از

 .میبود نکرده آماده تیفیک نیا با و سطح نیا در یضدانقالب حرکات با رخوردب

 دادن عالمت بر لیدل را نیا و شده روشن و خاموش بارکی هاچراغ اطیح در انفجار از قبل یالحظه گفتندیم 

 مدرسه زا اعدتاًق که گرفتندیم جهینت نجایا از و شدهیم تیهدا رونیب از انفجار کار که گرفتندیم رونیب به

 مبب امواج با دور راه از کهنیا ای و شده گذاشته کار بمب رونیب از گرید ییجا ای سالن وارید در و بوده مجاور

 .اند کرده منفجر بود جا هر را

 یبرا روزید ضدانقالب که دیآیم دست به بود شده جمع لحظه آن تا که عاتیشا و هادهیشن و هاگفته از 

 بر دیتاک و هکرد دعوت یتلفن را یمنتظر محمد دیشه مثالً هکرد تالش یلیخ جلسه آن به دافرا کشاندن

 هجلس در شرکتبه  تشویق افراد که نده ابود یکسان حزب دفتر اطیح در شب اول ای .نموده حضور ضرورت
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 نجات که یحضار هداتمشا از ،میدانستینم را انفجار نقطه یحت و اندشدهیم هاآن خروج مانع ای و اندکردهیم

 بودند هنکرد اظهار را یروشن نظرات هنوز هم کارشناسان میکردیم استمداد سرنخ کردن دایپ یبرا بودند افتهی

 .بود قبولقابل یاحتمال هرگونه هم دشمنان اقدامات دنباله مورد در

ائن هم قر و هاحدس و شدیم یاظهارات دشمنان منظم حساب و یزیربرنامه و قدرت درباره روز آن البته 

 .کرد ثابت را یگرید یزهایچ یبعد یمدهاآ شیپ یول کردیم دشانییتأ زیآماغراق طوربه

  دشمنان یبرنامگیب 

 ای و اندبوده یبرنامگیب و یسردرگم دچار روز آن امکاناتشان همه با ضدانقالب دشمنان که شد معلوم بعداً

 .کنند یریگبهره فاجعه از نده انتوانست که کرد گنگشان و جیگ خداوند

 ردندک وارد منافقان کرهیپ بر خرداد امیس در اهللحزب که یکار ضربه و صدریبن عزل ضربه رفتیپذ شودیم 

 .باشند شده یانفعال و یالعملعکس حرکات دچار برنامه با حرکت یجا به و هزد بهم را شانمقاومت

 مجلس و یدادگستر کاخ و انقالب یدادستان و امام تیب و یریوزنخست در هاآن خیتار همان در که میدانیم 

 و .رفرا تیجنا از قبل یبعض و کردند تیجنا هایبعض بعدها که داشتند ینفوذ عوامل گرید یجاها یلیخ و

 اروزه آن هم ما همه که است معلوم و بود ارشانیاخت در هم افتخار با یحت تیجنا آماده ییروهاین که میدانیم

 و مؤثر افراد رکردند دانیم از هاآن یاستراتژ که اندکرده اعتراف هم خودشان و میشدینم حفاظت درست

 .داشتند هم را الزم نهیک و قساوت که میدانیم و است بوده نظام کننده جیبس

 کارها دننگذار اتیجنا یتوال با توانستند یم داشتند روشن طرح و برنامه اگر که الذکرفوق نقاط به توجه با 

 .شوند مسلط کارها بر و کنند حفظ را تعادلشان مسئوالن و ردیبگ سامان

 وشگ خیب داشتند اجتماع یریوزنخست در روز همان رندهیگ میتصم یروهاین ماندهیباق که نستیا نه مگر 

 لیتکم را حزب دفتر فاجعه کار گرید یانفجار با ،داشتند برنامه و بود آماده اگر که کارتیجنا یریکشم

 .داشت وجود تشانیجنا امکان مجلس و امام تیب در آن از بدتر و کردندیم

 و اتمحاسب که نستیا یبرا مطمئناً بلکه داشتند مالحظه ای نخواستند که است جهت آن از نه نکردند اگر 

 یضلل اهللمن  و» .بود خواسته را شانیگمراه جهت هر از خداوند گناهانشان اثر در و نداشتند یدرست برنامه

 .11 هیآ غافر سوره. «فماله من هاد

 به چگونه رهگذر نیهم از ضدانقالب میدید خسارت ما اگر که دید میخواه یینها یبندجمع و لیتحل در و

 .افتاد یینها سقوط و ینابود
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 رتنف خروشان امواج و مردم عیوس حرکت ؛شد بدتر هم نیا از وضعشان ،غاتیتبل نظر از و اتیعمل نظر از نیا 

 ستندنتوان یحت و دهند نشان خود از یحرکت نیکمتر نداد اجازه و گرفت را امانشان اهللحزب یونیلیم یهاتوده

خسر ». اندنداده راه خود به مورد نیا در یحیصر یادعا و اظهار تأجر هم تاکنون و کنند دفاع خودشان از

 .33 هیآ حج سوره .«الدنیا و االخرة ذلک هوالخسران المبین

 

  یعزادار مراسم

 عییتش و یعزادار مراسم مورد در ندگانینما زیانگحزن اجتماع در .رفتم مجلس به و کردم استراحت یکم

 شهدا یهاخانواده و هابرنامه خیتار و ساعات و مردم اجتماع مرکز و کی هر دفن محل و شهدا پاک یهاجنازه

 و بحث صدریبن مجلس دوستان و همراهان با خوردبر و ماندهیباق ندگانینما و مجروحان از مراقبت و

 .آمد عمل به یریگمیتصم

 لیتشک را شورا جلسه .رساندند مجلس به را خودشان هم یاسالم یجمهور حزب یمرکز یشورا یایبقا 

 در قبل جلسات یهابحث .میکردیم کنترل را خودمان زحمت به بود کرده قبضه را جلسه غم و اندوه ،میداد

 ندشد انتخاب حزب رکلیدب عنوانبه باهنر دکتر و .میکرد یبندجمع و شد مطرح مماا محضر و یریوزنخست

 .بود خواهد کوتاه اندازه نیا زشانیعز رکلیدب عمر که دانستیم چه یکس و

 آن دیدانیم خود .شود آغاز عییتش مجلس مقابل از و اورندیب مجلس به را شهدا اجساد شنبهسه فردا شد قرار 

 دیشه و باهنر دکتر آرام یهاافهیق و یقو یهاهیروح که بود نیا هیقض حسن بود ختهیر سرم کار چقدر روز

 .شدمیم جدا هاآن از کمتر و میداشت خود با شهیهم را خاطر نانیاطم و قلب قوت یهاهیما از ییرجا

  شب 

 رستد نیسنگ یهاتیمسئول لیدال به هم و یتیامن لیدال به هم میماند مجلس در باهنر دیشه و من شب آن

 یلیخ .ستا یخوب به رو گفتند میدیپرس را یاخامنه یآقا حال قلب مارستانیب از یتلفن .میبرو منزل به نبود

 .میکردیم حس شتریب را همدل و همفکرو  رزمهم برادران حضور و وجود ارزش گرید حاال .میشد خوشحال

 در حفاظت درجه که است معلوم .میبود هم مارستانیب در دمجد سوءقصد احتمال و شانیا حال نگران

 .ستین مجلس مثل ای شدهحفاظت یهاطیمح اندازه هب باشد چه هر مارستانیب

 مراجعه یلیخ و .ینیبشیپ و یبررس یبرا موضع یلیخ و میداشت زدن یبرا حرف یلیخ باهنر دکتر با شب آن 

 .هاارگان و اشخاص اکناف و اطراف از
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 ما و روند یم خدا مالقات به هم ییرجا و باهنر دکتر یزوده ب است ممکن که بود کرده خطور خاطرم هب اگر 

 استفاده شانیا از شتریب یلیخ بعد یهاشب و روزها و شب آن میگرد محروم شانیهایهمکار و وجود نعمت از

 دیتهد را ام همه خطر نکهیا با تادمفین فکر به چرا دانمینم یول .میگرفتیم هبهر بلندشان افکار از میکردیم

 هاتیمسئول و کارها که جهت نیا به دیشا نداشت هم را بعد روز کی یحت اتیح به نانیاطم کسچیه و کردیم

 .نبود فکرها نیا یجا که بودند هم سر پشت و نیسنگ و متراکم قدرآن

 تسین ادمی ناآل .میبخش استحکام را گرید یزهایچ یلیخ و دولت و مجلس و حزب وضع زود یلیخ بود الزم 

 والر ینگران و ضعف احساس یمواقع نیچن در که است نیچن امهیروح .مه ارساند صبح به چگونه را شب که

 الزم اندازه به جهت نیهم به و ردیبگ دستم از را عنان تواندینم اضطراب و زندینم بهم را میزندگ یعاد

 .هم باهنر دکتر البد و دمیخواب

 کیشک از تلفن با .افتادم هامارستانیب در مجروحانمان فکر به شدم داریب شب یهامهین که است ادمی فقط 

 .کردم مراقبت و حفاظت بر دیتاک و گرفتم را احوالشان مارستانیب یها

  قرآن -دعا :شنبهسه

 درتق ما به که واستمخ خدا از .کردم دعا .کنم خلوت یلحظات توانستم .میداد را امورشیت تم صبح نماز از بعد

 مقطع آن در که را امام و سایه کند عطا را امور اداره و یخیتار مهم یهاتیمسئول انجام و مشکالت تحمل

 .دارد نگه سرمان بر بود سازسرنوشت و مهم شهیهم از شیب و العادهفوق

 نازل پیغمبر ارانی تن 13 شهادت ضربه و احد جنگ از پس که را قرآن اتیآ که انداخت قلبم به منان خداوند 

 .کنم تالوت شده

 و ما و من یبرا ساعت آن در توانستینم اتیآ آن اندازه به زیچ چیه .دانمیم یبیغ یامدادها از را نیهم 

 .باشد راهنما و سازنده مردم

تا  «ن دونکممیا ایها الذین آمنوا التتخذوا بطانة »: 338 هیآ از و آوردم را عمران آل سوره و برداشتم را قرآن 

 را قرائت کردم. -«منین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیبؤما کان اهلل لیذر الم»: 319آیه 

 یم را فاجعه علل ،زندیم حرف حزب یمرکز دفتر انفجار فاجعه درباره ما با دارد خدا که بود نیا مثل درست 

 امکان ،را فاجعه آثار ،را یرهبر و مردم و دوست و شمند وضع ،را اشتباهات .دهدیم تذکر را نواقصمان ،دیگو

 خاطر به که را نفاق و مانیا و کفر صفوف اختالط ،را دشمن یبرا معکوس جهینت امکان و را یبرداربهره

 .اند دهیآفر فاجعه نیچن نشدنشان مشخص

 و یکوتاه و جمالت وزانا و آهنگ و قرآن کلمات و اتیآ و دمیفهمیم شهیهم از بهتر روز آن چرا دانمینم 

 .ساختیم مرا و دادیم درسم جمالت و اتیآ یبزرگ
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 اگر .بفهمند دمیفهمیم من که ییزهایچ همان و بخوانند را اتیآ نیهم روز آن در مردم همه خواستیم دلم 

 دیتوانیمن یاول قیطر به و میگویم چه که دیبفهم دیتوانینم دیباش نداشته یزندگ در را یحال چنان خودتان

 .دیکن درک را احساسم و حالم

 شوندیم جمع جنازه عییتش در شرکت جهت مجلس مقابل در که یمردم یبرا است بنا امروز که آمد ادمی 

 33 آن واران تابش از که احساساتم و ادراکات انتقال یبرا ییاستثنا یفرصت رایز شدم خوشحال .کنم یسخنران

 .خوردیم مچش به بود آمده دسته ب فهیشر هیآ

 میراب و میبگو نشد ،گفت توانیم کردمیم فکر آنچه هزارم کی صحبت موقع کنم اعتراف دیبا نجایهم اما 

 قدرت از رشتیب یلیخ انسان فهم قدرت دمیفهم و ستین یگفتن یول هست یدنیفهم زهایچ یلیخ شد ثابت

 یم.نیچن یمعمول از کمتر ای یمعمول یهاانسان ما الاقل .اوست فیتوص

  انقالب ،اسالم ،مردم 

 در .نندک استقبال حد آن تا مردم که میکردینم فکر میکردیم اعالم را هاجنازه عییتش وقت و برنامه که یوقت

 اسالم همان که یفقاهت اسالم و امام خط به را امت یوفادار که بود آمده شیپ یادیز موارد گذشته حوادث

 یس روز و مجلس در صدریبن یاسیس تیکفا عدم طرح یروزها همان هجملمن و بود کرده ثابت است نیراست

 .داشت تفاوت اوضاع اًیثان و نبود رفت باال بارنیا که اندازه نیا به هاآن درجات اوالً یول خرداد

 تدس به لهیوس نیبهتر ،باال سطح یروهاین و هاتیشخص همه آن شهادت و یمرکز دفتر انفجار از بعد آخر 

 را وضع هک بود افتاده یجهان استکبار رکن سه و ارتجاع -سمیونیصه –استعمار ،شوم مثلث یغاتیبلت یهابوق

 انقالب قدرت دادن جلوه ریحق و فیضع و دشمنان قدرت دادن نشان بزرگ با و میترس دارند لیم که طورآن

 .دارند نگه دل دو و مردد را مردم الاقل و کنند یخال را مردم دل تو اسالم و

 تهالب بود کرده ترمصمم و تریجد را مردم عکس بر و داشته معکوس اثر هاتالش و هاتوطئه نیا که نگو وت 

 :حیتوض قابل هم و است فهم قابل هم لشیدل ،ستین لیدلیب و خودیب دشمنان انتظار معکوس اثر نیا

 بلورت را امام خط و مندندعالقه زیچ هر از شتریب یاسالم انقالب و اسالم به مسلمان مردم :که نستیا لیتحل 

 راه دیترد خود به یالحظه انقالب از دفاع یبرا نندیبب یجد خطر در را امام خط اگر ،دانندیم انقالب و اسالم

 .کنندینم غیدر زیچ چیه بذل از و دهندینم

 نیا پاکشان فطرت با خودشان .دارد انقالب یبرا خطر احساس درجه به یبستگ صحنه در حضورشان درجه 

 کمتر و فهمدیم خوب یلیخ «یجمع وجدان» باشد سالم جامعه اگر یطورکلبه و دهندیم صیتشخ را درجات

 .شودیم اشتباه دچار
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 جیگ خدا را دشمنان اگر .داشت هم حق .بود نکرده احساس را خطر گونهنیا وقت چیه تاکنون اهللحزب امت 

 با و داشتند که ینفوذ عوامل به توجه با و یاقتصاد محاصره به جهتو باو  جنگ به توجه با بود نکرده گم و

 شتپ یتر یکار یهاضربه بتوانند بود ممکن کردندیم افتیدر (غرب و شرق) خارج از که ییهاکمک به توجه

 ترفرا یمعمول یهامحاسبه نیا از که یاله یهانصرت و یبیغ یامدادها محاسبه بدون البته) کنند وارد هم سر

 ست.(ا

 مردم ازدحام که بدهند خبر یزود نیا به نداشتم انتظار و بودم رفته فرو خودم در من و بود زود صبح هنوز 

 ه است.برد دست از را کنترل و هگذشت حد از

 ادهایفر و صدا یالحظه بود گرفته الشعاعتحت را زیچ همه که بود پرکرده را فضا چنانآن مردم ونیش یصدا 

 «یبهشت» لفظ می شد مفهوم که یکلمات تنها ندیگویم چه مردم که دیفهم شدینم دور زا و شدینم قطع

 .گرید مانوس الفاظ و بود

  دفن یجا 

 نظر سه و کند مشورت پدرش دفن محل درباره که مجلس به بود آمده هم یبهشت دیشه فرزند محمدرضا

 یتیاکثر و دانستندیم سزاوارتر را مق یجمع و باشد اصفهان در نور منبع نیا خواستندیم یاعده .بود مطرح

 ما (مینداشت شهدا مخصوص قطعه همهنیا هنوز روز آن ما) شهدا قطعه و زهرا بهشت و را تهران نیهم هم

 میبرب تهران از میخواستیم اگر تازه .سازسرنوشت و است مرکز تهران باالخره ،بماند تهران که میداد حیترج هم

 دفن یبرا شدند مجبور و رندیبگ مردم دست از را جنازه نشد ،شب تا که نبود مگر ؟شتندگذایم مردم آن مگر

 هسوخت بدن آن یرو خاک دادندینم اجازه که مردم چشم از دور بعد روز و ببرند یگرید یجا به را جنازه شب

 ؟بسپارند خاک به زندیبر شده قطعه قطعه و

 و کرد صحبت مردم با دیبا زودتر هرچه ،دهدینم صبر جازها مردم یتابیب و تیجمع تراکم گفتند آمدند 

 انتقال راه و اندرفته وشه از گرما و تیجمع تراکم و اندوه فشار اثر در مردم از یادیز عده .فتدیب راه هاجنازه

 .ایب زودتر شکافت شودینم مردم انیم از را هاآن

 ؟کو ات یبهشت یهاشم 

 محض به .یجنوب درب مقابل باز یفضا و ابانیخ بر مشرف ،مجلس انساختم بالکن یرو اول طبقه رفتم 

 باراندوه و پرشور صحنه چنان عمرم تمام در من که شد بلند مردم ضجه چنانآن ،شدم روبرو مردم با کهنیا

 ییگو که کردیم حرکت فضا در چنانآن مردم یهادست .نمینب هم ندهیآ در دیشا و امدهیند یزیانگجانیه و

 یادهایفر دنبال به خودشان خواستندیم کهنیا مثل و انداخته موج به را دهیرس گندم مزرعه نیسهمگ یوفانط

 یصورت ره یول نمیبب را هاصورت ستدر گذاشتینم هادست نامنظمصف  و فاصله ،ندیایب باال به شانگونه دعر
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 ؟وک ات یبهشت یهاشم :که بود نیا ردخویم گوشم به که یاجمله نیشتریب و بود سیخ اشک از دمید که را

 ؟وک ات یبهشت یهاشم یهاشم

 یراب من کهم داشت توجه یول بکنم توانستمیم یکار چه میگر به مردم همراه به آنکه جز حالت آن در و ابتدا

 اناحترامش به و ختمیر اشک فقط انداختمین راه به ونیش هاآن مثل که شد خوب .بودم نرفته جاآن به هیگر

 .کردم بلند ستد

 .دندیکشیم غیج و کردندیم یناراحت مردم از بدتر د،بودن من با بالکن در که مجلس ندگانینما دمید دفعهکی 

 دنب یادیز عده دمید بار نیا ،کردم توجه تیجمع به دوباره و ندیبگر آهسته من مثل که کردم تقاضا هاآن از 

 که کردم الیخ اول .فرستندیم یافسر دانشکده طرف به دست به دست و است بلند مردم یهادست یرو

 شانیهایلیخ و اندسوخته هاآن ستندین سالم گونهنیا دانمانیشه یهاجنازه که مدآ ادمی زود یول است هاجنازه

 شدت از که هستند یمردم هانیا که زدم حدس و .هستند ها تابوت در هاآن عالوه و اندشده له ای قطعه قطعه

 ابانیخ سراسر در وضع :گفتند و کردند دییتا را سمها حد یاطراف و شوندیم هوشیب احساسات و اندوه فشار و

 جاو و یفشردگ و تراکم تلفات که بودند نگران حقه ب و است نیهم مجلس اطراف یهاابانیخ و ینیخمامام

  .شودب حزب دفتر انفجار یشهدا عدد از شتریب مراتببه احساسات

  یسخنران

 لحظه آن و صحنه آن در من یهاحرف بودم مطمئن و دارند عهدهبه ینیسنگ فهیوظ که دانستمیم ودمخ

 یداخل ناظران مخصوصاً و یالمللنیب امور ناظران همه و ایدن یخبر مراکز همه شکیب است سازسرنوشت

 در اهللحزب امت و ردمم توده هاآن همه از هگذشت و کردندیم باز حساب من روز آن یهاحرف یرو خودمان

 .داشتند حرکت خط و ارشاد میتصم و لیتحل و حیتوض به اجیاحت وضع آن

 ماتیتعل نشئه هنوز و بودم گرفته ربط و خط احد به مربوط یقرآن اتیآ از یکاف اندازه به من خدا لطف به 

 خاطر به ممرد دیشا دانمینم ،کنم منتقل را میاهافتیدر شتریب نتوانستم که فیح یول .داشتم خود با را قرآن

 و قرائن .باشند گرفته مطلب میهایباز گنگ و هااشاره همان از من خود از شتریب خودشان یآمادگ و استعداد

 عمل ما از ترخوب و فهمدیم ما از بهتر و ما از جلوتر مسلمان مردم یجمع وجدان که دهدیم نشان اوضاع

 .دکن یم

 را خودم دیام معمول طبق و دادم قیتطب خودمان وضع با را احد حادثه درباره قرآن از متخذ نکات از یبعض 

 وضع ینیب شیپ و کردم دیتاک مردم و انقالب و خدا انقالب دشمنان شوم سرنوشت به و انقالب خوب ندهیآ به

 .نمودم لیتحل را ضدانقالب و را انقالب امروز
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 نبود من یهاحرف که ممعترف خودم من یول بود الزم و موقعبه و جابه هاحرف گفتند ناظران و دوستان بعداً 

 وزر آن شدیم که بهتر یهاحرف از یلیخ که شد باعث من ضعف بلکه و بود قرآن انوسیاق از یاقطره بلکه

 .ماند نگفته گفت

 

 یشهدا جنازه عییتش مراسم در یرفسنجان یهاشم نیوالمسلم االسالمحجت سخنان کامل متن 

 .است شده رادیا یاسالم یشورا مجلس مقابل در 0631 ریت نهم روز در که ریت هفتم

 

 میالرحالرحمناهللبسم

الحمدهلل والصلوة علی رسول اهلل و آله اجمعین. قال العظیم فی کتابه: اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم، بسم اهلل 

مثله  القوم قرحین، ان یمسسکم قرح فقدمس الرحمن الرحیم، والتهنوا وال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مومن

 بین الناس و لیعلم اهلل الذین آمنوا و یتخذمنکم شهداء و اهلل الیحب الظالمین. ولهاو تلک االیام ندا

 با جهاد با و یخارج دشمنان جنگ در و انقالب یروزیپ راه در که هاآن همه خفته خونه ب یشهدا روح یبرا

 (.شود یم خوانده فاتحه) بخوانند یافاتحه حضار مجموعاً انددهیرس شهادت به یداخل منافقان

 نیبهتر از یجمع شهادت با رابطه در میکر قرآن در خداوند اناتیب از است یاگوشه کردم تالوت که یاتیآ 

 احد در .نبود گذردیم ما بر امروز که چهآن به شباهتیب مجموع در که یاحادثه ؛احد جنگ در غمبریپ ارانی

 اما دندش مجروح غمبریپ دوستان از یجمع و دندینوش شهادت شربت غمبریپ قیصد ارانی از نفر هفتاد از شیب

 ار دشمن و کند حفظ را مسلمانان تعادل توانست صحنه در میعظ رهبر آن حضور (ص)غمبریپ شخص حضور

 حدا یشهدا به یادیز شباهت که ییشهدا از تن هفتاد از شیب جنازه عییتش یبرا ما امروز .متیهز به مجبور

 بخشالهام مزار همانند بود خواهد یمزار ندهیآ در که میبریم یقبرستان به را هاآن و میاکرده اجتماع دارند

 .نهیمد در احد یشهدا

 مطالعه عمران آل سوره اواخر در را احد جنگ به مربوط اتیآ کنم یم تقاضا مسلمان خواهران و برادران از نم

 با ترعیوس و تریقو یموضع از امروز ما منتها ماست امروز الحالوصف که استیگو اتیآ آن قدرآن کنند

 .میشو یم مواجه دشمن و ضدانقالب

 ضربه عدد قلت خاطر به و اصحاب بودن کم خاطربه غمبریپ ارانی از گروه نیا شهادت از پس احد جنگ در 

 ثارآ و شهادت منافع و فوائد و کندیم جبران را ضربه آن اتیآ نیا .بود شده وارد مسلمانان هیروح به یمیعظ

 .دهد یم حیتوض مردم یبرا را آن
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 رد و حادثهدر این  مستضعف مردم و اسالم حقوق از مدافع سنگر نیا و شما خانه نیا یاسالم یشورا مجلس 

 ارانی نیبهتر از شد مشخص که جاآن تا تاکنون نفر 21 حدود ما .دید یبزرگ خسارت هولناک تیجنا نیا

 داومت لهیوس نیبهتر و انقالب هیسرما و انقالب ریذخا نیترمهم ءجز را هانیا البته میاداده دست از را مجلس

 تداوم هیما عنوانبه و انقالب قهرمانان عنوانبه را حضورشان اما میندار را شانجسم .میکنیم حساب انقالب

 .ماند خواهند و میخواه و میدار فردا و امروز خیتار در انقالب تداوم بخشالهام و انقالب

 .داد دست از وزرا و معاونان سطح در را شما عناصر نیترفعال و نیبهتر از یگروه ،دولت نهیکاب

 نیا در هاآن شدند مرتکب او حساب به را تیجنا نیا که یاسالم یجمهور حزب یاعضا از ما گرید برادران 

 .انقالبند رهیذخ هانیا همه یول دادند را جانشان راه

 .دندینوش را شهادت شربت هم مق هیعلم حوزه محصالن و انیدانشجو از یگروه 

 .ددار یخاص وضع یبهشت اهلل تیآ جناب سنگرمان در شهیهم دوست و زمانیعز برادر شهدا همه نیا نیب در 

 دیشه حمزه که یوقت است ادیز حادثه نیا در هم شباهت نقاط هم اتفاق به ،است احد یشهدا حمزه یبهشت

 غمبریپ خانه به میکن یعزادار خودمان یشهدا یبرا کهآن از شیپ کردند اعالم نهیمد عزادار یهاخانواده شد

 سراغ اول گرفتیم تماسکس  هر عزادار یهاخانواده حادثه شب آن .میکنیم هیگر حمزه یبرا و میرویم

 یتبهش از اول میرویم که را مارستانیب مجروحان سراغ و را خودش گرید زیعز سراغ بعد و گرفتیم را یبهشت

 .پرسندیم

 ،دارد الهام دیشه خون ،جوشدیم هم مثل هانیا همه خون و ارزشمندند یلیخ زانیعز نیا تمام ما یبرا اما 

 نیا از کی هر و است شکنرکف ،است شکندشمن ،است ساز انسان ،است سازخیتار است، سازنده د،دارامیپ

 که سازند خیتار رهیذخ ما یبرا هانیا همه مراکز ریسا چه و دولت سنگر از چه مجلس سنگراز  هچ شهدا

 آن و آمد شیپ لطف آن احد جنگ در که یوقت .گرید آثار و شهدا و غمبریپ جوار در روانشان و شاد روحشان

 نقرآ اناتیب با خدا و گفت تیتسل هاآن به اسالم که بود عزادار چنانآن اسالم کوچک جهان ،شد وارد ضربه

 ضربه شما هیروح کهنیا یجاه ب یعنی کرده برعکس را هیقض ما یمل قدرت امروز اما .داد یداردل را هاآن

 خداوند .دیداد یداردل امامتان به یحت و مسئوالن به و دیختیر هاابانیخ به و دیآمد صحنه به مردم شما ندیبب

 در که همانگونه بطالن شکست یبرا و حق راه یبرا و اسالم یبرا را شما خداوند و دبده ریخ مردم شما به

 .بگرداند جهاد آماده و تریقو و ترمستحکم را شما دیهست مجاهد و یدسنگر

 ترشیب شما از شما دشمن ،دینباش لمامت دیشو دارحهیجر شما اگر که دیگویم خواندم شما یبرا که یاهیآ 

 یابر را حوادث نیا که خداست سنت نیا و «مس القوم قرح مثله ان یمسسکم قرح فقد. »استشده دارحهیجر

 ،تاس خورده یفراوان ضربه ما دشمن .آورد یم وجوده ب جوامع نیب در یانسان درست خیتار کی جادیا یبرا نیا

 یزالوها و منطقه جاعارت و یالمللنیب سمیالیامپر مجموعه ست،ین یداخل ضدانقالب و منافق نفر چند ما دشمن
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 ام از ینیسنگ ضربات هانیا ،هستند ما دشمن هانیا مجموعه هازهیانگ مفسده و مفسدها و ولگردها و یداخل

 .میاشده تریقو میاداشته یدیشه که یاضربه هر با ما و اندخورده

 یپا و کرد سقوط طقهمن نیا در استعمار دل و شکست یپهلو خانواده که خورد موقع آن را ضربه ما دشمن 

 اردد مرتب را یبعد ضربات و (حضار ریتکب) گرفت شیدرپ را متیهز راه دشمن و دیلرز منطقه نیا استعمار

 جیبس و سپاه و ارتش زانیعز جنگ یهاصحنه در .خوردیم ما از ینظام و یاقتصاد و یاسیس یهاصحنه در

 یهاروین داخل در و زنندیم است استعمار کانیپ نوک امروز که امصد بر را یکار یهاضربه ام گرید یروهاین و

 و تیاقل خلق ییفدا و کاریپ و خلق مجاهد افهیق در که را استعمار کانیپ گرید یها نوک ما اهللحزب و مجاهد

 دارد ما ملت ،فساد مجموعه و خبریب خدا از یهابرالیل و دارانهیسرما ه،گذشت یهایساواک و هامنافق ریسا

 .زندیم را هاضربه نیا

 را هاخسارت تحمل رابطه نیا در هم ما دیبگذار است یدرپیپ دشمن یهاضربه و دشمن شکست و حقر 

 در دیبا هاروز گونهنیا «تلک االیام نداولها بین الناس» ردیگیم شکل نیچننیا خیتار دیگویم قرآن .میبکن

 گرید و دیردک که دیکن میتقد دیشه خیتار و خدا شگاهیپ به دیبا شما «منکم شهداء یتخذ» و دیایب مردم انیم

 :دیگویم اتیآ نیهم در است منافقان چهره شدن روشن منافعش از

 ذلکفر یومئلم قتاالً تبعناکم هم لدفعوا قالوا لو نعا ولیعلم الذین نافقوا و قیل لهم، تعالوا قاتلوا فی سبیل اهلل او»

 یریدرگ نیا ،کرد روشن را منافق افهیق احد جنگ دیگویم قرآن ست،ایگو چقدر هیآ نیا «.اقرب منهم لالیمان

 .داد نشان مردم به خوب را منافق یهاچهره یجهان صحنه در و هاجبهه در و یداخل صحنه در دشمن با ما

هم » دکنن یم یهمدست کفر با و اندکرده بوق یتو ههم کنند یهمکار مردم با ندیایب کهنیا یجابه که هاآن

 مسلمان هم را اسمشان ،مانیا جبهه تا ترندکینزد کفر جبهه به هاآن«للکفر یومئذ اقرب منهم لالیمان

  .اندشناخته مردم خوب امروز را چهره نیا اندگذاشته

 گرفت ما از را یزیعز یهاچهره و شد منفجر ما یاسالم یجمهور حزب دفتر در که یاربتیجنا بمب نیا

 یهاشهیر و است یاتم انفجار از تریقو بار هزاران ،کندیم جادیا جامعه سطح در که یانفجار دیباش مطمئن

 .سوزاند خواهد منطقه در و مملکت نیا در را کفر و نفاق

 تیجنا نیا با غرب از تیحما انیمدع دنکن باور که مملکت نیا در دشویم دایپ قیتوف سال کدام گرید 

 وقت همه از شیب و است جنگ درحال کشور کهیدرحال و ختندیر که یخون نیا و شدند مرتکب که یمیعظ

 باور یلوح ساده کدام گرید گرفتن یقربان گونهنیا دارد گزارشخدمت یهاچهره و مجلس و نهیکاب به ازین

 ؟کنندیم مبارزه خلق و خدا یبرا و خلقند یها خدمت در هانیا که کندیم
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 وتاهک ضدانقالب به نسبت که کند دعوت را ما و بشود دایپ بود ممکنبود  مردم در یترحم هیروح روزید تا اگر 

 کرده اقنف و کفر به نسبت نهیک و اندوه از ماالمال را هاقلب هولناک تیجنا نیا هم بعد ،میکن ترحم و مییایب

 ؟دیدهب تیفعال امکان هانیا به که بخواهد ما از و کند توصیه و شود دایپ تواندیم یکس چه است

 در بمب یهاگروهک نیا حقوق مدافع عنوانبه تواندیم یکس چه گرید یاسالم یشورا مجلس بونیتر از 

 یهاگروهک بخواهد یآزاد نام به و کند دفاع خودباخته و خبریب و مست و لب بر خون و قلب در نهیک و دست

 دامک .رندیبگ قانون تیحما بال ریز را پنجم ستون و اجانب عامل خودفروخته ستیترور خطرناک ضدانقالب

 گرید را گرخدعه و زیآم بیفر کلمات گونهنیا دنیشن تحمل که است ماندهیباق کشور نیا در یقلبچه  و یدل

 .باشد داشته

 ه،کرد دایپ را خودش راه ،شده واقف زیچ همه به و شناخته را زیچ همه ،دهیفهم را زیچ همه گرید ما ملت 

 ،ما یهاتهیکم ،ما سپاه ،ما ارتش ،است صحنه در ه،شناخت را شیخارج دشمن ه،تشناخ را شیداخل دشمن

 ار ملت نیا شهیهم یبرا و نگذرند یآسان به میعظ فاجعه نیا از که اندرکارنددست هم ،ما اهللحزب ،ما مردم

 .ندینما صاف را انقالب راه و کنند راحت و آسوده گرانتوطئه نیا شر از

 روزام که یافهیوظ آن د،یدار یمیعظ فیوظا یداخل ضدانقالب با برخورد در شما یژاندارمر و یشهربان برادران

 وطن و را تشیاسالم و را تشیصالح و را صداقتش و کندیم عمل هاجبهه در صداقت تینها با دارد ارتش

 سهم به هم یژاندارمر و یشهربان. شده یمردم یارتش و گرفته جا مردم دل در و کرده ثابت را خواهیش

 عقان مردم دیبا دیکن ثابت دیبا شما شودیم شروع امروز از شان عمده فهیوظ اما اند داشته شرکت خودشان

 تیامن جادیا مردم در دیبا شما حضور ،دیهست کشور در تیامن حافظ و یحام شما که شوند مطمئن و شوند

 ضدانقالب با کاریپ در انقالب از بعد ردمم و دیبده انجام درست را فهیوظ نیا دوارمیام .کند خاطر آرامش و

 ،ارتش ندهیآ در ما که کنند احساس را شما وجود ضرورت و اعتبار و ارزش هگرفت اوج و شده شروع یداخل

 همه و متحد و مردم به یمتک را همه و هم کنار در و هم با را هانیا همه و جیبس ،یشهربان ،یژاندارمر ،سپاه

 .دیبدان امام سر پشت را

 موضع دیباش مطمئن یول داد دست از را یگروه یاسالم یشورا مجلس رانیا زیعز ملت و خواهران و برادران 

 دکنیم الیخ دشمن که یاضربه نیا و بود خواهد ترمستحکم و تریقو اسالم و شما حقوق از دفاع در مجلس

 اندام بر لرزه این گرشید دافاه یبرا ندازدیب کار از را یمجلس حساس لحظات نیا در و زندیم مجلس به

 .افتاد خودشان

 دارانهیسرما از است یافراط چپ و یافراط راست انیم در یعیوس فیط از یبیترک که ضدانقالب متفق باند 

 و کاریپ از خلق انیمدع و انیگراچپ تا انیطاغوت و گذشته میرژ شدگان هیتصف و هاواسطه و هایساواک و

 و اهطلب انحصار و بارها و بندیب و ولگردان و یالمللنیب یجاسوس مراکز ریسا و ایس جاسوسان و تیاقل
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 هدف در یاساس نقطه که کردند شروع راایداری ناپ یهمراه و نامقدس اتحاد کی هانیا مجموعه هاطلبفرصت

 مثل را خودش کار فردا از مجلس و خورد شکست هدف نیا و خورد شکست نقطه نیا که هبود مجلس هانیا

 با و دهدیم ادامه را خودش کار تر نفستازه یهمکاران با و تریقو یپشتکار با و تر قاطع یمیتصم با و گذشته

 (.حضار ریتکب) بود دیخواه خودتان کنار در و هصحن در مجلس یشگیهم حضور شاهد شما

 هر در سال دو در که یلداخ ضدانقالب با مبارزه ،مسلمان رانیا یواقع توده و خلق شما ،مردم شما اما و 

 دیبا است بر شما مردم شیاساس گاههیتک هانیا با مبارزه ،کرده نفوذ توانسته جا هر و کرده استفاده فرصت

 یاه حرکت و دیریبگ نظر ریز خودتان را زیچ همه دیبا شود چشم وجودتان همه دیبا .دیباش اریهوش و مواظب

 را شما خراشدل حادثه نیا که کنمیم دیتأک من حالنیدرع و دیده اطالع یرسم مراکز به فوراً  را مشکوک

 نصافا و اسالم حدود از ضدانقالب به دادن فریک و مجازات در و دیبده دست از کنترل که نکند یعصبان قدرآن

 .دیشوینم البته که دیبشو خارج عدالت و

 یهمکار یتیامن یروهاین و سپاه با سیلپ با دیبا شما ،دیباش گوش ،دیباش چشم ،دیباش داریب ،دیباش آماده 

 کنشهیر است کرده میتنظ انقالب نیا وجود داخل در ضدانقالب که را یسرطان نیا که دیباش داشته مداوم

  .میکن

 هیروح در افتدیم اتفاق شهرها در کوچک حوادث نیا مبادا کنمیم عرض جبهه در خواهران و برادران به و

 تشار که جاآن پنجم ستون شهیهم نبود یارمنتظرهیغ زیچ هانیا دیباش تریوق ،بگذارد نامطلوب اثر شما

 جانیا کندیم ییکارها نیچن پنجم ستون .کندیم آغاز را اشفهیوظ ردیبگ قرار فرار و متیهز درحال متجاوز

 تانهیروح ،کند یم حفظ شما یبرا را مرکز جانیا ما و دیدار مرز شما ،داشت خواهند یامذبوحانه تالش جاآن و

 یهاتوطئه و اتیجنا شر از کشور حافظ هم جانیا شما پشتوانه و شما ملت و دیبجنگ جاآن شما باشد یقو

 خدا خواست به مجموعه نیا که دارد یامجموعه دشمن مقابل جبهه و داخل جبهه .بود خواهند یداخل

 .است ریناپذبیآس

 نستیا کنمیم عرض خدمتتان احد جنگ به مربوط اتیآ از تفادهاس با هیتوص کی عنوانبه که یگرید مطلب 

 دیشه مبرغیپ که انداختند عهیشا و زدند ادیفر روز آن غمبریپ اصحاب شکستن یبرا ضدانقالب و نیاطیش که

 .شکستند را مردم هیروح و شده

ت من قبله الرسل و ما محمد اال رسول، قد خل» گفت مردم به که ستا نیا آن و داد یدرس مردم به قرآن 

ه ب را درس نیا دیدار ملت شما و است مهم امروز ما یبرا درس نیا و «قتل انقلبتم علی اعقابکم فان مات اوأ

 دیبا مردم باشد خودش به یمتک دیبا ملت که نستیا هیآ نیا روح دیکن یم عمل یاسالم زهیغر و یفطر طور

 .باشد اشتهد تداوم ضمانت انقالب تا ستندیبا یمردم گاهیپا یرو
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 فضع خودتان به دینبا شما شد دیشه ای و رفت شما انیم از و مرد اگر شما رهبر و خدا رسول ،اکرم غمبریپ 

 وبخ را درس نیا شما که نمیبیم من و است انداخته راه به را شما غمبریپ که دیهست یمردم شما ،دیبده راه

 میتصم ملت و کنندیم حرکت ملت و است صحنه در ملت همه از شیپ امروز ما جامعه در .دیدهیم پس

 یوقت کرد ادا را رسالت فهیوظ نیا زین امام میبود روزید که امام خدمت در و دهدیم روح رهبران به و ردیگیم

 تیلتس را ما و دادند روح ما به شانیا میکن عرض تیتسل شانیا به ما کهنیا یجا به میدیرس خدمتشان که

 بانقال تیموقع میتحک یبرا حوادث گونهنیا اما هآمد شیپ یاحادثه نیچن که فممتأس من فرمودند و دادند

 تاس مؤثر اریبس انقالبشان از تیحما در کنند تریجد را مردم کهنیا یبرا و خطر به مردم دادن توجه یبرا و

 .آموزد یم امام و داد ما به قرآن که است یبزرگ درس نیا و

 دوستانمان از یاریبس که میهست یتلخ حادثه کی در احساسات ابراز یبرا اشم حضور مشاهده امروز بهرحال 

 در شهیهم سرباز و گرمانید زیعز برادر آن از قبل روز سه دو و مارستانیب در ما مجروحان ،میاداده دست از را

  .کنند رونیب صحنه از خواستندیم را تهران جمعه امام سنگرمان

 جانیا شیهابرگ و شاخ و دارد خارج در شهیر و دارد خارج در سر که است یعیوس توطئه هاتیجنا نیا تمام

 ما زانیعز شما حضور نیهم شهیهم یبرا کند حفظ را انقالب تداوم تواندیم که یزیچ فقط و هستند جاآن و

 هعیشا به دست امروز دشمن که نستیا است تذکر قابل که یمطالب از .است صحنه در انقالب صاحبان و

 هاعهیشا به و دیباش اریهوش دیبا شما ،زد احد جنگ در غمبریپ وفات درباره که یاعهیشا همان زندیم ینپراک

ه ب هالهیح تمام ،خوردیم شکست دارد جنگ جبهه در دشمن ،دیکن یخنث را هاعهیشا خودتان و دینکن توجه

 از اجانب و خارج یوهایراد و هایپراکن هیماعال ،هاکردن یخال دل تو ،هاعهیشا ،ترورها ،انفجارها ،رود یم کار

 یاحساسات و جنازه عییتش نیا و شما امروز اجتماع اما بلرزانند را ملت نیا که کنندیم استفاده امکانات همه

 کند وسیما دیبا را دشمن شهیهم یبرا شاءاهللان دیکنیم ندهیآ ییروزها که ییکارها و دیداد نشان روزید که

 .بود خواهد ضدانقالب با ما مصاف نیترمهم و نیآخر نیا و

 یاریبس جنازه ،کنم یم عرض تیتسل رانیا ملت همه و بمب انفجار فاجعه یشهدا یهاخانواده به جانیا در من 

 افتیدر انتظار به شهرها مردم یصبریب با روزید از اما کنندیم منتقل شانیشهرها به را ما مجلس دوستان از

 .هستند دشانیشه زیعز کریپ

 در و انقالب راه در و دیکن کنترل را خودتان احساسات میده یم لیتحو مردم شما به را مقدس عیودا نیا ما 

 د.یریکارگه ب انقالب حیصح تیهدا راه

 مردم کهنیا یبرا باشد یمرجع دیبا و باشد بخشالهام یمزار دیبا خودشان شهر در هانیا از کی هر جنازه 

 زا ظلم با عدل و حق و شرک با دیتوح منطق برخورد و خواهدیم چه یانقالب و کندیم چه ضدانقالب بفهمند

 .دارد مسائل گونهنیا
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 عیودا نیا سپردن خاک به یبرا میکن یم حرکت شهدا مرکز طرف به که حالو  صحبتم خاتمه در گرید بار 

 دیدار که یاکوبنده یشعارها با و یانقالب حالت با را آرامشو  نظام و نظم ،است شده داده ما به که مقدس

 .دیدرآور آب از خوب میاداشته کم خیتار در که را میعظ صحنه نیا انتظامات کامل مراعات با و دییفرما حفظ

 قالبضدان است فرستاده مجلس به که یندگانینما که نداشت انتظار ما یانقالب حالنیدرع و ما مظلوم ملت 

 ریخ هاآن همراه هاجنازه نیا برگشتن که داندینم اما برگرداند شانیشهرها به را هاآن یهاجنازه یآسان نیا به

 .دیآیم یانقالب الهام و هطلبانحق احساسات و عدل و صالح و

 نجهر قدم که زانیعز شما به مجلس ندگانینما طرف از و کنمیم عرض تیتسل ندهینما برادران به جانیا در 

 را شما و کنمیم تشکر شما از برادران عموم طرف از دیاکرده یاری را ما و دیاآمده مجلس رکنا در و دیاکرده

 .سپارمیم خدا هب

  برکاته و اهلل رحمه و کمیعل سالمال و 

 

  هاجنازه عییتش

 یصدا یجا، رومندترین بار هزار مردم ویغر مردم سر یباال رفتند هاتابوت و هاجنازه ،شد تمام من یهاحرف

 خلق یبیعج یشعارها مردم .شد امتیق دوباره گرفت کردیم بلندتر فضا در را من یصدا که را بلندگوها

 کسچیه کهنیا مثل بودند آورده کجا از را شهدا عکس به آن زودی آن همه دانمینم .سرودندیم و کردندیم

 و کسع دست کی در هایلیخ ای و بود بند تابوت به دستش ای داشت گل ای داشت عکس ای .نبود یخال دست

 .بود کرده خلق یهاطبقه مردم سر یباال گل و عکس .را تابوت ای و گل ای یگرید در

 .دید را مردم حرکت شدینم اصالً باال از .بود مردم حرکت صحنه ترجالب نیا از 

 پا با که بودند دهیچسب هم به چنانآن مردم اًیثان و شدینم حس که بود کند قدرآن حرکت که اوالً 

 سطح مثل ابانیخ سطح من نظر به کردیم حرکت مجموعه ،افراد حرکت یجا به .بروند راه توانستندینم

 به .داشت هم وبرگشترفت ؛خوردیم چشم به آب سطح یها شکست و ها خم فقط که بود یمواج یایدر

 .شدیم دهیکش سمجل طرف به تیجمع معکوس فشار تحت یگاه بروند جلو به مرتب کهنیا یجا

 طرف چند از طوفان و باد و دهیپوش را سطحش ریتصو و گل یهاشاخه که بود ییایدر مثل صحنه من یبرا 

 .انداخته آن در موج
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رقم  اهندبک آن عظمت از خواستند که دشمنان .فتادهین اتفاق تاکنون یاجنازه عییتش نیچن ایدن در شکیب 

فتند ولی خدا و خود مردمی که در تشییع شرکت کرده بودند می دانند بیش از یک میلیون تشییع کننده را گ

 که رقم غیر از این بود. باید از تعبیر چند میلیون استفاده کرد.

 دعاها و هاحسرت و هااشک و شعارها و ادهایفر که را گرشید ابعاد است مطلب بعد کی فقط رقم و عدد ازهت

 مردم تا بودند خودشان که جاهمان .دندیدیم را یاگوشه فقط هم یرجخا خبرنگاران و بود... و هانینفر و

 هالد و هاقلب حالت ترمهم نیا از .گفت شدینم کمتر گفتند چهآن از و ندیبگو یزیچ هاآن از نبودند حاضر

 به که هم نیا و شوند اهللحزب و شوند عوض خودشان کهنیا مگر بفهمند ای نندیبب توانستندینم هاآن که بود

 .شودینم یآسان

 .تخیر اشک و دیکش ادیفر و کرد هیگر گفتم که طورنیهم شب تا زود صبح از و چه مرد زن چه مرد همهنیا 

 زهرابهشت در و دفن مراسم یبرا بودند گرفته جا جاآن و رسانده زهرابهشت به را خود زودتر هم یادیز عده

 خبر و گذشت یم هاساعت .گرفتندیم تماس هامیس یب با لحظه هر و دندیکشیم را هاجنازه ورود انتظار

 .بود وصل هم به زهرا بهشت تا شهر از تیجمع اند کرده یشرویپ متر صد چند که دیرسیم

 

  یبهشت جنازه شدن مفقود خبر 

 بودهر دشمنان کهنیا احتمال میکرد تعجب یلیخ .اندکرده گم را یبهشت یجنازه که دیرس خبر مغرب کینزد

 یهاحنهص نیا دنید با دشمنان آمد یم ذهن به دیرسیم نظر به دیبع یلیخ گرچه .نبود مردود یکلبه باشند

 دیتشد عیما و شود ارشاد و یسازندگ مرکز و نور منبع تواندیم او مقبره و قبر که باشند افتاده فکر به سابقهیب

 شهدا آن خون به دستشان که سمیبرالیل و یجهان کفر و ضدانقالب به نسبت ندهیآ یهانسل و مردم نفرت

 .کنند یریجلوگ یمنار و مزار چنان تحقق از افتندیم فکر به طبعاً و -است آغشته

 کار هاتابوت آن از مردم یهادست کردن جدا که بود نیا کردیم مطمئن و جمع را خاطرمان که چهآن یول 

 و هول یب اما درکینم ماننگران یلیخ عاتیشا گونهنیا لیلد نیهم به و است محال باًیتقر و ستین یآسان

 تمخ یبرا فقط و است ها یخودمان اریاخت در جنازه میشد مطمئن تا میکرد بیتعق بهرحال .مینبود هم هراس

 ودندب معتقد هاآن ،اندشده یاقدام نیچن به متوسل یسپارخاک به امکان کردن دایپ و عییتش مراسم کردن

 .شود ختهیر یبهشت یجنازه یرو خاک گذاشت نخواهند مردم که

 

  ضدانقالب 
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 و داشته یاتوطئه چه و دهیشیاند چه می به روز آن در ضدانقالب بدانم که اماوردهین دست به یاسناد هنوز

 اظهارات و هاهیاعالم و هانوشته به مراجعه با دیبا را فصل نیا ؛کرد یم یابیارز چگونه را میعظ محضر آن

 در هاشان رشدهیدستگ اظهارات و افتهی بودند هاآن یگوسخن (هم امروز تا و) روز آن که گانهیب یوهایراد

 دیوگ یم آمده دسته ب اسناد از یقسمت .درآورد ریتحر رشته به فیرد نیا در یگرید ییخبرها و هایبازپرس

 دممر که هاجنازه عییتش انیجر در .باشند عمل آماده یاتیعمل یها میت که بود داده دستور سازمان تیمرکز

 به هبارکی ،کنند یم خلوت را خود مراکز مراسم کنترل یبرا سپاه مراکز و هاتهیکم و روند یم رونیب شهر از

 .خشندب تحقق را کودتا و رندیبگ دسته ب را شهر کنترل قیطر نیاز و کنند اشغال و ببرند هجوم هاآن مراکز

 یعیوس تیحما و صحنه در مردم رمنتظرهیغ حضور خاطر به و خورد خرداد 11 در که یاضربه طرخابه یول

 .کنند اجرا را برنامه نتوانستند امام خط از

 دخترم .سمینویم شده ثبت حوادث انبوه انیم در اشاره صورتبه خاطراتم دفترچه در که نکته چند یول 

 و تیمعج سابقهیب انبوه از داد اطالع یتلفن .بود رسانده زهرا بهشت به را خودش کنندگانعییتش ءجز فاطمه

 با را ضدانقالب یتوجهقابل عده اهللحزب خلق یغوغا و شور آن در کهنیا از و اهلل خلق احساسات عظمت از

 .دناکرده بازداشت و ییشناسا مردم انیم از گرید یزهایچ و مولوتف کوکتل و نارنجک و سرد و گرم اسلحه

 ردنک متفرق و ارعاب و یارکخراب انجام یبرا و هبود ادیز یلیخ تعدادشان شد معلوم میکرد یدگیرس که بعداً

 دشانخو بکنند یکار مردم ترساندن یبرا کهآن از شیپ اما اندداشته برنامه صحنه کردن یخال و خلوت و مردم

 نعما یمجر و فرمانده و رابط چند بازداشت و دهافتا وحشت به نیخشمگ توده کرانیب یایدر خروشان امواج از

 اثر شانیرو مردم احساسات و خروش اندبوده یمدع شانیهایبعض کهیطوربه و شده شانشوم اهداف یاجرا

 حرب آن در یمسلسل رگبار ای ییانفجارها اگر .گذشت ریبخ بهرحال .بود گرفته هاآن از را عمل قدرت و کرده

 غافل صحنه در مردم باسابقه حضور که است نیا قدرمسلم .آمدیم شیپ چه داندیم خدا دادیم رخ مواج

 .وردخ هم به تعادلشان و کردند گم را شانیپا و دست و دیکش به رخشان را شانغلط محاسبات کرد رشانیگ

 خیرالماکرین. واهلل

  

  مخالفان

 مخالف که هاآن ظاهر صورت .نقالبا اصل مخالفان نه و است محارب ریغ مخالفان از صحبت ،فصل نیا در

 در .بودند گرفته یاجتماع و یاسیس ابعاد در محاربان با یواحد موضع گذشته حوادث در و بودند امام خط

 درصیبن و منافقان که جاآن تا نبودند حاضر اما... و هاییمایپراه در ،جلسات در ،مطبوعات در ،دولت در ،مجلس

 .داشتند یگرید وضع بروند شیپ رفتند شیپ
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 درجه آن تا ای باشند کیشر هاقساوت در درجه آن تا بودند لیما نه و بکنند دل همراهانشان از توانستند ینم 

 یرگید و با خندان چشم کی با ،پس به پا کی شیپ پا به کی ،سرگردان ،دودل .ندازندیب زحمت به را خود

 شانیبرخوردها زنمیم حدس خودم من را نیا و .را الشانح داندیم خدا عقب به یتوجه و جلو به ینگاه ،انیگر

 .باشد یگرید زیچ تیواقع هم دیشا .دهد یم مدسته ب را یقرائن نیهمچن

 کرده قهر مجلس از قبل روز چند که یآزاد نهضت سران گفت و گرفت تماس من با هاآن از یکی روز همان 

 رطش به ندیایب حاضرند مجلس شدن یرسم جملهمن هازیچ یلیخ خاطر به حاال آمدندینم جلسات به و بودند

 .رفتمیپذ و کردم مشورت گرانید با هم من گردد نیتام تشانیامن کهنیا

 تیماح او از مجلس در روز آن تا و بودند صدر یبن «یهماهنگ» اصطالحبه دفتر دیکاند که یگرید ندگانینما 

 یراب و کردندیم مراجعه روز هر بودند گرفته قرار یعموم افکار فشار تحت و افتاده وحشت به سخت کردندیم

 .کردندیم ییجوچاره یهمکار و یزندگ امکان گرفتن و خطر رفع

 بود هایقبل از بدتر هانیا وضع .بودند نیمنافق با ارتباط و یهمکار اتهام معرض در که بودند هم یندگانینما 

 دلم هم .کردمیم حس حرکاتشان و هاچهره در را خوف حالت من .نبودند هم ندهیآ به دیام یب و بودند خائن

 سمیرورت و رندیبگ حیصر موضع نبودند حاضر هم باز یعظم تیجنا آن از بعد کهنیا از هم و سوختیم شانیبرا

 و دادم هم را مواضعشان کردن روشن شنهادیپ و خوردمیم را خشمم .شدمیم نیخشمگ ندینما محکوم را

 طرف آن در خودشان یبرا هم یمهر یجا باالخره یول آمدند جلو یکم و نوشتند امام به هم یانامه هایاول

 وسط در که بود جورنیا وضعشان باالخره و گنجاندندیم اظهاراتشان و نامه در هم یگرا و اما .کردند حفظ هم

 یم فکر جورنیا اهانسان یبعض چرا دانمینم من و کردندیم جستجو طرف دو از فرار راه و بودند ستادهیا

 و ندستیبا یحق موضع یرو رندیگینم میتصم چرا .کنند جستجو راه که افتندیم فرار فکر به چرا ؟کنند

 ؟رندیبم جاهمان ای ؟باشند زنده جاهمان و کنند مقاومت

 یروز اگر .میدار صالحشان به دیام ما و حالند نیهم در هنوز هاشانیلیخ ؛نبرم یکس از اسم که دیبده اجازه 

 نیاول در شانیکی .دشویم دایپ شاننشان و نام من خاطرات دفترچه در کرد دایپ نامشان به اجیاحت خیتار

 رزا زار .انداخت گردنم به دست آمد ،نشستم مجلس در امیصندل یرو ریت هفتم فاجعه از پس که یامرتبه

 راست کامالً لحظه آن دیشا ؛دارد یارزش چه ما یبرا ایدن یبهشت از بعد شد سرمان بر خاک گفت .ستیگر

 هاروز آن البته .خواندینم اظهارات آن و هیگر آن به شیکارها بعد حوادث در عمالً یول نداشت یقصد گفتیم

 شانیخبر خاص یهاکانال با و هاآن طیمح در مخصوصاً خوردیم چشم به ادیز امام خط دوره شدن تمام عالئم

 .شود رمنظو دیبا هم نیا

 

  کارها 
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 نبارا ریز روز آن در که کنمیم تعجب کنمیم نگاه مخاطرات دفترچه مانند اشاره یهاادداشتی به که اکنون

 متناقض یگاه و متنوع و مشکل کار ههم آن به که بود دادهها  ما به یقدرت چه خداوند هولناک بتیمص

 شانیهایبعض و داشت اجیاحت گذشت و یعاطف وردبرخ و هیروح هب کارها یبعض که جهتنیا از تناقض .میبرس

 .میشدیم مواجه گونه دو هر با هم لحظه کی در و تیقاطع و خشونت به

 یجار یهاکار از ریغ به .میخورد ناهار دفترم در قاطع و مؤمن ،مقاوم ،پرکار ریوز نخست ییرجا دیشه با ظهر 

 .مینمود اتخاذ یدیمف ماتیتصم و میکرد بحث بحز و یریوزنخست و یجمهوراستیر و مجلس ندهیآ درباره

 یاهکار ای تلفن طرف به مدست بود شهدا جزء یزمان یآقا دفترم سییر .میداشت یمشکل هم دفتر در کار یبرا

 .بردیم فرمان یسخت به او گرید

 یآقا .بعد یروزها به مربوط موردش چند و است روز نیهم به مربوط هم مخالفان با برخورد از مورد چند و 

 ینطوال مالقات مجلس در .کردندیم کار موقعه ب و خوب یلیخ بحبوحه آن در و بودند کشور ریوز یکن یمهدو

 یاج کردن پر یبرا مجلس انتخابات و یجمهور استیر انتخابات ،ندهیآ انتخابات به راجع و داشتم شانیا با

 .بود مشکل اریبس هاآن بدون مجلس کار .میکرد مذاکره دیشه ندهینما 21 یخال

 یلیخ هجلس آن در یبهشت دیشه یخال یجا .میداشت ییقضا یعال یشورا هیبق با هم پربار و یطوالن یاجلسه 

 ارمانک نیترمهم .بود نشده روشن میبرا حد آن تا ییقضا دستگاه در مظلوم دیشه قدر روز آن تا بود محسوس

 .شدیم هاآن به مربوط اقداماتمان نیتریفور و

 جلسه همان در .ییقضا دستگاه یهاتیمسئول در آن با مواجهه و بود یجد یجار خطر بیتخر و سمیترور 

 انمیبرا شب نان از خألها کردن پر و کارها به دادن سامان و سر یبرا تیامن نیتام .شد اتخاذ الزم ماتیتصم

 و وسعت و دار سابقه یها دادگاه و اهیدادستان و کارآزموده سیپل و متمرکز اطالعات نداشتن با و .بود ترالزم

 و یاقتصاد محاصره مشکالت و جنگ یهایگرفتار و دشمن جانبههمه تهاجم و مخالفان و محاربان قدرت

 یامنظ یهادستگاه در هایصدر یبن و سمیبرالیل یموذ یروهاین یایبقا و دشمن ینفوذ عوامل یهایخرابکار

 شوارترد همه از ییقضا یعال یشورا کار .یانقالب ینهادها یحت و کشور یغیتبل و ییقضا و ییاجرا و یانتظام و

 ییزهایچ البته .میکرد و میکردیم اقدام یستیبا نبود یاچاره هرحالبه .یبهشت دیشه ابیغ در همآن بود

 ،قرآن و اسالم قدرت ،یاله یامدادها .کردیم آسان را مصائب و بمتاع و مشکالت نیا همه که میداشت

 ...و اهللحزب یهایفداکار و مردم غیدریب تیحما ،امام گونهامبریپ یهایرهبر

 و هاکوه کندن جا از قدرت و دهدیم قدرت ایدن همه اندازه به میبده قرار استفاده مورد درست اگر را هانیا

 .میکن تفادهاس ها نعمت آن از یحدود تا میتوانست خوشبختانه .دهدیم آدم به را اهایدر کردن جاه ب جا
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  قتلگاه ارتیز

 یمرکز دفتر به که بود گذاشته فشارم تحت درون از دلم مراجعات و گوناگون مشاغل و هایگرفتار همه با

 خطر احتمال و بود هاآن با منطق کهنیا با هم پاسداران مخالفت .کنم ارتیز را زانیعز قتلگاه و بروم حزب

 پاسدارها .هاجنازه عییتش مراسم در من شرکت عدم .داشت هم یاانهبه .بدهد را دل جواب توانستینم ادیز

 که کردند موافقت و شدند میتسل باالخره و دانستندیم ونیمد را خود بودند گرفته را ازیامت آن جمع که هم

 .نبود اثریب میتسل نیا در هم خودشان عشق دیشا .میبزن تن کی و تن 12 مشهد به یسر

 ههم .بود خلوت هاابانیخ یاسابقه بی طوربه .میکرد حرکت سرچشمه طرف به مجلس از غروب یهایکینزد 

 ای یگرد ابانیخ حال اندوه و یخستگ بودند برگشته که هم هاآن و بودند برنگشته زهرا بهشت از هنوز مردم

 .بود یعموم لیعطت نداشت را هاابانیخ به آمدن جرأت محشر شور آن در هم ضدانقالب .دادینم هاآن به کار

 اما .داشتم ذهنم در منظر از یریتصو هادهیشن و گزارشات یرو از .میدیرس حزب دفتر و سرچشمه به زود 

 وزر آن تا که« دنید مانند بود یک دنیشن» معروف شعر .دمید یگرید زیچ شدم دفتر اطیح وارد که یوقت

 که دارم بولق طور کلی به البته .شد «مانهیحک» نکته کی به لیتبد فکرم در میداشت آن از «انهیعام» یتصور

 خود یول دارند هاملت ممتد تجربه ای مانهیحک بلند افکار در شهیر معروف و پاافتادهشیپ یهاالمثلضرب نیا

 و ینیع و ملموس که دارد الزم ییها صحنه نیچن و است یمنطق یها رشیپذ حد در هم یقبول و باور همان

 .شود انسان ساحسا و دادن روح با نیعج

 یهااتاق و سالن یها گل و خشت و مانیس و آجر قطعات و هاشهیش ردهخ از دهیپوش اطیح صحن تمام 

 گسن و خاک تل به لیتبد کنفرانس محل سالن .خوردینم چشم به سالم پنجره و در کی .بود اطیح اطراف

 رکت یول بود سرپا هنوز داشت صلهفا انفجار نقطه با که سالن یجنوب درسر فقط .بود شده مانیس و آجر و

 .سقوط آماده و خورده

 ها خون رنگ به مچشمان که بار نیاول .خوردیم چشم به جاآن و جانیا امام ارانی مقدس یهاخون قطرات 

 همه یلحظات که است ادمی قدرنیهم ندارم را حالت آن ریتصو و میترس قدرت االن .شدم منقلب سخت خرد

 یبرا یبررس ارزش شکیب م،بود کرده ضبط ییجا در را میروح وضع لحظه آن کاش .مدیدیم سرخ را ایدن

 و گفتن و نوشتن فکر به یحال چنان آن در کسچیه .است یخام یآرزو نیا دانمیم یول .داشت یشناسروان

 تواند ینم گرید رونیب دیایب حال آن ازه ک هم یوقت و باشد تواندینم و .ستین هانیا امثال و دادن درس

 سازندب شیبرا یا صحنه چنان عمالً  کهنیا مگر کند فیتوص را آن تواندیم نه و برگرداند حال آن به را خودش

 وجودش تحوالت همه فوراً که باشد آماده هم یدستگاه و (شودینم ریگغافل چنانآن بداند اگر) نداند خودش و

 .ساخت توانست نخواهد هرگز بشر را یدستگاه نیچن دارم نیقی و .کند ثبت را
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 ،بونیتر محل به را خودم و بروم جلوتر یکم که بگذارم آوارها یرو پا خواستمیم ،مخروبه سالن کنار رفتم 

 .ستادمیا حرکتیب یمدت .بردندینم فرمان میپاها .برسانم بود نشسته انفجار هنگام یبهشت دیشه که جاهمان

 زنده زانیعز» حالت وحشتناک تصور هنوز .دهدیم ستیا رمانف یگرید مرکز وجودم درون از که شدم متوجه

 من مجس ینیسنگ از است ممکن خدا صالح بندگان کردمیم الیخ ناخودآگاه .بود فعال و زنده کامالً  «آوار ریز

 ار انفجار خبر که یاول لحظات از من که بود مانده زنده نیا خاطر به حالت نیا دیشا ببرند رنج آوارها یرو بر

 گوش هب و زنده یهاانسان یرو بر نیسنگ سقف کپارچهی رودف از خبر هاتلفن و اخبار رگبار هاساعت تا دمیشن

 و مغزم به یاله جوار به انتقال درحال یشهدا عاشقانه یهازمزمه و مرگ حال در محبوسان یصدا دنیرس

 یزود نیبد را خودنست تواینم دبو من یجا هم یگرید کس هر قطعاً و دیرس یم دلم و فؤاد و قلبم و فکرم

 .بدهد نجات یواردات رگبار آن آثار از

 اما .قهیدق کی از کمتر ندیگویم هابچه .دیکش طول چقدر سالن خرابه کنار در من توقف که ستین ادمی ناآل 

 طلبم ههم آن شودینم یعاد طیشرا در که است ادیز قدرآن کرد خطور خاطرم به کوتاه مدت آن در که چهآن

 به انسان ...ای مرگ لحظات در ای خواب حال در که امخوانده ییزهایچ هاکتاب در د.گنجان هم عمر کی در را

 مغزش یگانیبا همه و کندیم دایپ یآگاه یفراوان یزهایچ رد برک یریگاندازه شودینم یماد ابزار با که یسرعت

 نستیا حداقل .است نیچن هم عمل نامه .کندیم مرور باشد یم عمرش تمام یفکر واردات تمام اندازه به که را

 گوناگون یهاآدم بحث و درس جلسات و سالن آن عمر سال دو کینزد یهاصحنه هم قهیدق کی همان در که

 یشورا سازسرنوشت جلسات و یحزب یهاتیفعال دوران نیریش و تلخ خاطرات و بودم دهید جاآن در که

 باطنم چشمان یجلو از... و یاجتماع -یاسیس داغ یهابحث و مجلس و قالبان یشورا ،دولت ،حزب یمرکز

 .رفتند رژه

 پاسداران ندارد من از یکمدست حالشان هم انیاطراف دمید شدم مسلط خود بر و آمدم خود به کمکم 

 یهانهخا و بود ختهیر وارشید غرب و شمال از .دانستندینم امن من توقف یبرا را جاآن .بودند پاچهدست

 که بزند حدس توانستیم دشمن چون .نبود فیضع همین کم احتمال و بودند مشرف مجاور مدرسه و اطراف

 .ندیآ یم زانشانیعز قتلگاه ارتیز به روزها نیهم در امام ارانی یهاماندهیباق

 ار یآوررقت و یبیعج منظره کی که بردند داشت قرار راهرو کی فاصله با سالن جنوب در که یاتاق به مرا 

 یجنوب در از هایصندل یرو بر زانیعز سوزاندن و سالن سطح از عبور از پس انفجار آتش شعله .دهند نشان

 که را دفتر مسئول سوزانده و کنده جا از را زهایم و کمدها و بود شده اتاق وارد و کرده عبور راهرو و سالن

 .بود کرده دیشه درجا بود نشسته زیم پشت

 ؛خواستیم من از را فرزندش و گرفت را دامنم و نییپا دیپر آوار تل یرو از یرمردیپ ،رونیب آمدم اتاق آن از 

 هداش نیب در را جسدش نه تاکنون و بوده جلسه نیا در او اطالعات طبق پسرش شد معلوم خواستم حیتوض
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 ریز که بود معتقد .دارد بودنش هزند از یخبر نه و است هامارستانیب در مجروحان ءجز نه و اندکرده دایپ

 .کنند جابجا را آوارها گرید بارکی میبگو که خواستیم من از و است مانده آوارها نیهم

 ،ردندک و کنند اجابت را کوچکش هخواست و برسند او دل و درد به که کردم دیتاک نبود یحسابیب یتقاضا 

 ادداناقتص یعضد دکتر ایگو که گرید دیشه اضافه به را چشممان نور و چشمش نور جسد که دادند خبر بعدها

 رد را گرید یهابدن یاعضا ازی قطعات و بود مهم زمان آن تا و باشد خبرگان مجلس سهیرئأتیه عضو و مؤمن

 دایپ اگر .ندارم خاطر به را فشیشر و دیشه فرزند و رمردیپ آن اسم که فیح ه اند.آورد دست به کاوش نیا

 یادآوری است خوب آمد ادشی و خواند را مقاله نیا خودش بعداً اگر و کنمیم اضافه نوشته آن به بعداً کردم

 .شود اضافه یبعد یهاچاپ در که کند

 دیدانینم .سمیبنو جاآن پاسداران و یمرکز دفتر یاعضا و حزب یهابچه ضعو از هم کلمه چند دیبگذار 

 ورم هاچشم ،خم سرها .کرد نگاه شان را نمی شدهایعضب .زد حرف شدینم یکس با .بود بد چقدر حالشان

 هم یجمع و کرده کز یاگوشه در کی هر و هکرد اخم و عبوس هاچهره ،غبارآلود هاصورت ،شدهسرخ و کرده

 شانیهاگونه سرهم پشت که اشکشان قطرات اما زدندینم حرف .کردندیم نگاه فقط .بودند گرفته را من اطراف

 .زدمیم حرف گونه نیهم هاآن با هم من دیشا و زدیم حرف من با شستیم را

 دنید با هم هاآن البد .کرد تازه را داغم .زد آتشم لقب نیا و کرد خطاب «بقیة السلف» را من هاآن از یکی 

 ه،چ .باشند افتاده رفته دست از زانیعز ادی به یمعان یتداع و خواطر تسلسل با و شدهیم تازه داغشان من

 .دندیدیم هم با حزب طایح صحن در را ما معموالً

 هاتیلمسئو و کارها همه که آمدیم نظرم به .بودم شده ریگنیزم .بروم رونیب یمرکز دفتر از خواستمینم اصالً 

 ادمی باالخره -میبرو گفتندیم یه و داشتند عجله پاسدارها اما .شود یم خالصه جا نیهم در توقف در هم

 میلتس و اندآمده رونیب زنده آوار ریز از که یمجروحان ارتیز یبرا میبرو هم مارستانیب به ستا قرار که آوردند

 .میافتاد راه و شدم

 

  زنده یشهدا ارتیز 

 شب و است سابق یمل یشورا مجلس از باالتر یکم طرفه مارستانیب یمرکز دفتر و مارستانیب نیترکینزد

 سابق مارستانیب) اختر و روزگریف به هم را هایبعض و بودند کرده منتقل جاآن به را زنده مصدومان حادثه

 .کردم ارتیز بعداً را هاآن که (انییکایآمر ینظام

 شاهدان زبان از را حادثه شرح لحظه آن تاد. بو انتظارم و عالقه مورد سخت مارستانیب در زنده یشهدا ارتیز 

 که یسانک مشاهدات ای واسطه به نقل ای بود حدس رشتیب یول بودم دهیشن زهایچ یلیخ .بودم دهینشن ینیع
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 یانکس زبان از خواستمیم بارنیا .بودند داشته شرکت نجات اتیعمل در شهدا اجساد ای ها شده آوار نجات یبرا

 عالم آن از و داشته مشترک سرنوشت دمانیشه برادران کنار در آوار ریز هاساعت خودشان که بشنوم حرف

 .بودند برگشته برزخ گفت بشود دیشا که

 افتهیباز سأی از پس را یزیعز و یدوست که باشد افتاده اتفاق خودشان یبرا هم خوانندگان از یبعض دیشا 

 ار حال همه نه هم باز اما .دیکن درک را من حال دیتوانیم دیباش داشته یزندگ در را اتفاق نیا اگر ؛باشند

 و دوستان نیدارتر ارج یهوا و حال از اطالع یبرا دلم خبرز از بازگشتگان ارتیز عشق بر عالوه من چون

 و دندیدیم خدا مالقات و بهشت آستانه در را خودشان که یموقع در و عمرشان لحظات نیآخر در همراهانم

 که دبو شده مانع هایگرفتار .داشت بی تابی و دیکشیم پر ان،غامشیپ اناًیاح و هاحرف نیآخر دنیشن یبرا

 شرنجیبأخیر ت نیا از هم هاآن دیشا .بودم کرده صبر و گذاشته جگر یرو دندان ،میبرو هاآن اغسر به فوراً

 دانستهیم را من عذر و زد ینم شور یفور مانده نیزم یاکاره یبرا دلشان من از کمتر هاآن قاعدتاً اما نبودند

 یاامنهخ یآقا زیارت و قلب مارستانیب به رفتن مرتب فرصت چرا پس دیبگو خود شیپ یاخواننده دیشا .اند

 وجود هم ییهاتفاوت و هست هم یگرید یزهایچ اً یثان و رفتم کمتر هم جاهمان روز دو نیا اوالً  .امداشته را

 .دیبخوان را مقاله نیهم اول بخش دیبرگرد دیبدان دیخواهیم اگر .دارد

 نیهم در مصدومان تیاکثر .مه انکرد ثبت اتمخاطر دفتر در را مصدومان از کی هر اظهارات زیر متأسفانه 

 را هاآن العادهفوق یشوق و شور با .حزب یاعضا از و مجروحان از و مجلس ندگانینما از بودند مارستانیب

 به آوار ریز هوشیب که یمدت و انفجار لحظه در مشاهداتشان درباره هاآن از و .دمیپرس را احوالشان دمیبوس

 .خواستمیم حیتوض دارند خاطر به چهآن خالصه و مجاورشان افراد ضعو از و بردندیم سر

 تمداش اظهاراتشان دنیشن به که یعشق همه با هم من زدندیم حرف مختصر و نداشتند صحبت حال هایلیخ 

 .ندهم زحمتشان دادمیم حیترج

 ریز از صدا با همراه یاهشعل انددهید انفجار لحظه در :که نستیا هست ادمی که یزیچ هاصحبت مجموع از 

 و گرفته را سالن سطح همه سرعت با هبود صحبت مشغول و نشسته مظلوم دیشه که جاهمان بونیتر زیم

 .تهگرف خود ریز به را همه و هآمد فرود سرشان بر لناس سقف بالفاصله .اندکرده لمس وجود همه با را حرارتش

 نیزم فک و آوارها ریز استغاثه با همراه لیقب نیا از ییذکرها و هللارسول محمد .االاهللالاله .اکبراهلل ادیفر

 و داشتند خاطر به هم را دشانیشه همجواران مکالمات هایبعض ه.دیرس یم ههم گوش به هایصندل فواصل و

 پسس و آرام یهاناله هب ادهایفر و صداها لیتبد طبعاً و تنفس یبرا هوا کمبود و یخفگ احساس .نه هایبعض

 .اندداده لیتشک را یبعد مراحل مطلق یاموشخ

 ایگو ؛ریخ یبعض و داشتند خاطر به هم را هالیجرثق و هانیماش یصدا و آوارها کنار امدادگران حضور یبعض 

 .بودند شده هوشیب زودتر
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 با جددم برگشت و باال فطر به سقف خوردن تکان و لیجرثق یهامیس به سقف شدن بسته از یحت هایبعض 

 نیا تمام از یکل بعضی به و بودند کرده ثبت خاطرشان در یزیچ هم جان مهین اجساد یور بر اضافه یفشار

 یبرا هک ایذاء مته هایی احتمال .بودند رفته هوش از انفجار شعله با بالفاصله کهنیا مثل بودند خبریب حوادث

 .بود مطرح هم رفتهیم کار به ها میس بستن و سقف کردن سوراخ

 نسال یغرب طرف که یبعض و بودند دهینرس هم یهوشیب به یحت که درآمده آوار ریز از زود یلیخ یبعض 

 دیشه از یاثر هاآن از کیچیه بود کرده غمدم که یزیچ .بودند گذرانده حال آن در هاساعت بودند نشسته

 دور به بونیتر از که بودند ییهاآن افتگانی نجات که بود نیا هم علتش نداشتند ذهنشان در یبهشت مظلوم

 تمام کارشان اول لحظات همان در خودش مثل قاعدتاً بودند نشسته یبهشت دیشه کینزد که هاآن و بوده

 وسط در یبهشت ابتدا که بود ادشانی فقط .بودند کرده دایپ یدسترس پاکشان اجساد به فقط امدادگران و شده

 نهادشیپ با که (یجمهور استیر) مساله تیاهم خاطر به .تهنداش صحبت قرار و بوده نیمستمع جزء سالن یها

 باًیتقر و رفته بمب کینزد دیجد بحث خاطر به یبهشت یآقا و گرفته قرار دستور در حاضران بیتصو و یجمع

 ... ناگهان که گذشت صحبتشان شروع از قهیدق پنج

 جاآن در من ادیز توقف با موافق هاضیمر خود و نگهبانان و بود کم وقت یول بود ادیز یلیخ من سواالت

 داشتند حق هم حال آن در و بود یقو یلیخ هامارستانیب مخصوصاً و ادارات در منافقان نفوذ عهیشا .نبودند

 یمک شتریب مراقبت با و نبود راحت مصدومانمان یبرا المانیخ هم ما جهت نیهم به و باشند داشته واهمه که

 .دبودن ماها فکر به شتریب هم مارستانیب تخت یرو انفداکار آن یول .میکردیم درست خودمان یبرا آرامش

 هم من. بدانند که نبود هم الزم و دانستندینم هم را زیچ همه داشتند یادیز سواالت من از هم هاآن ضمناً 

 و ودندب کوه مثل خودشان گرچه .باشد نیتسک هاآن یبرا که گفتمیم را دوارکنندهیام ییخبرها معمول طبق

 .آمدم رونیب بغض با و کردم یخداحافظ باالخره ،خاطر آرامش هیما کالمشان و ارتشانیز

 

  قلب مارستانیب 

 یرسپاحوال تلفن با .کنم ادتیع یاخامنه یآقا از و بروم قلب مارستانیب به مبود نتوانسته گذشته روز در

  .نرسد شاناطالع به حزب انفجار خبر که میبود کرده دیتاک و بودم شانیا معالجه انیجر در و مکردیم

 یلیخ یزمان فاصله یول گذشتیم میقبل مالقات از ساعت هشت و چهل ؛رساندم مارستانیب به را خودم

 روز در .ندیبینم نشیبال بر را من چرا که کردیم تعجب هم شانیا دیشا .آمدیم نظرم به هانیا از تریطوالن

 هداش به فرد نیترکینزد ،اطالعیب کامالً  داشت وجود ایدن در که خبر همهنیا از .بود دهید را ماها شتریب اول

 !!.خشیتار سراسر در حزب یماجرا نیتربزرگ از کناربر حد نیا تا حزب موجود عضو تریننظرصاحب و
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 و مغ عالم از لحظه کی در دمید بخشتیرضا و خوب کامالً را شانیا حال مارستانیب تخت کنار در کهیوقت 

 یلیخ توانستینم خوب حال نیا که است معلوم یول .شد باز یدیجد افق چشمانم جلو و مآمد رونیب اندوه

 رب توانستینم اال و ندارد خبر فاجعه از که آورد ذهنم به یاخامنه یآقا متبسم همین افهیق .باشد داشته دوام

 رگید حضار یبرا نداشته کامل توجه الح شانیا اگر و شانیا یبرا هم من افهیق البد .بزند لبخند من یرو

 نیجانش افتیباز و «السلف یهبق» سالمت خاطر به یآن و فیخف یشعف و درون از قیعم یاندوه .بود یدنید

 .ظاهر در یبهشت دیشه

 بروز ها العمل عکس و رفتار در چگونه و کرده هضم چگونه را تضاد نیا و یدوگانگ نیا دانمینم هم خودم 

 مردم و ما اندوه انبوه از که خوردمیم غبطه یاخامنه یآقا حال به لحظات آن در که است ادمی یول امهداد

 فاص دشانید نخواهد ایدن نیا در گرید که یزانیعز با مالقات دیام به خود االتیخ با موقتاً و ستین مطلع

 وفت.ک خواهد را اش دهیتک کریپ گران یپتک مانند بار وحشت خبر نیا که بودم یا ندهیآ نگران هم و کندیم

 ردهک ثبت هم را اتیجزئ نیا کاش .نه ای شد صحبت دمانیشه دوستان به راجع مالقات آن در که ستین ادمی 

 یکوچک کتاب کی شروز هر بپردازد اتیجزئ نیا به بخواهد اگر خاطرات دفترچه است معلوم یول .بودم

 یاسالم انقالب مثل یانقالب حوادث کوران در که یکس یبرا هم آن ؟فرصت و حال و وقت آن کو و شودیم

 که برسد چه تا یبشمار یرسینم که خوردیم ورق عیسر چنانآن خشیتار کتاب یهابرگ که است رانیا

 .یسیبنو ای یبخوان

 خبر یزود نیا به که میکرد دیتاک هم باز .داشتم یادیز فرصت من نه و بودند ما ماندن ادیز موافق دکترها نه 

 ییهاتیئولمس با را شانیا تیموقع در یشخص .ستین یآسان کار میدانستیم البته .دیینگو شانیا به را فاجعه

 یهارسانه و داشت محروم روزنامه و ویراد داشتن از یطوالن یمدت شدینم داشتند گرید یجاها و جنگ در که

 .کرد یخال حزب انفجار به مربوط مطالب از شدینم هم را یجمع

 

  مظلوم دیشه خانه در 

 همکار خانه به رفتن یهوا سخت دلم میدیرس که یبهشت دیشه منزل یهایکینزد ،خانه به اهمر سر در

 سوار لیمباتو کی در میداشت که یمشترک جلسات از یبهشت یآقا با که افتادیم اتفاق یلیخ .کرد را دمانیشه

 قطهن قلهک یراه دو در و میکردیم استفاده انقالب فراوان مسائل در مشورت یراب راه نیب وقت از و میشدیم

 ارهدوب را هاگذشته ،کردم دایپ یبد حال دمیرس که نقطه آن به شب آن .میکردیم عوض نیماش بود افتراق

 .یبهشت یاآق خانه طرف به میبرو :گفتم راننده به .شودینم تکرار و گرددیبرنم گرید که اضافه نیا به دمید
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 شد هم یفرصت ضمناً .گذشت بد من بر یلیخ تورج کوچه و قلهک یراه دو در. شدند خوشحال هم پاسدارها 

 خشک ار صورتم دمیرس که خانه در دم .زمیبر اشک یکم ناظران چشم از دور و نیماش یفضا یکیتار در که

 .نداشتم کنترل که کنم اعتراف دیبا یول کردم

 میودب نشسته گرید ارانی و یبهشت با بار هاده که اتاق آن در کوتاه مدت آن در که داندینم داخ جز کسچیه 

 و مداد تیتسل اشخانواده به .گذشت چه من بر میبود کرده نظر تبادل و بحث اسالم و انقالب مسائل درباره و

 از کمتر من خود که دندیفهم بدال هم هاآن کردم تیب شئون حفظ و پدر راه ادامه و صبر به دعوت را هاآن

 .تمداش یمالحظات من ناچار و بود شتریب توقع من از بهرحال یول .نداشتم یداردل و تیتسل به اجیاحت هاآن

 

  ونیزیتلو یپا 

 و بشنوم گرانید از که داشتم اجیاحت یلیخ .بودم دهیشن کمتر و هزد حرف من شتریب حال به تا روزید از

 با طهراب در را مردم تظاهرات .ونیزیتلو یپا نشستم و خانه آمدم .نمیبب گذردیم رونیب در چهآن از ییهاصحنه

 منظره که یراست .دیابوده هاصحنه در ای و دیادهید شما خود گرید را جانیا .دادندیم نشان امام ارانی شهادت

 هتاب .بود باشکوه یلیخ مناسبت نیهم به هاشهرستان مردم تظاهرات و اجتماعات و تهران در هاجنازه عییتش

 تمام .داشت ادامه شب 32 ساعت تا .نواز دوست و شکندشمن .گذاشتیم شینما به خوب را اسالم و انقالب

 کم ار میهاغصه و یخستگاز  یمقدار .کردند قطع را برنامه ندهیآ یهاشب در هیبق شینما وعده با باالخره .شد

  م.دید که هاصحنه نیا با شد ترراحت مالیخ و تر جمع خاطرم ،کرد

 به رگید انقالب که شدم ترمطمئن .بود تصورم فوق که مافتی عیوس و قیعم چنانآن را صحنه در مردم حضور

 نندتوایم فقط افراد .کنندیم حفظ را انقالب نیا و اند مؤمن و آگاه مردم نیست. وابسته هاتیشخص و افراد

 خود بطن از .ستین میعق بالنده یانقالب جامعه نیا ستین خاص یافراد انحصار در هم آن ،کنند بهتر را کارها

 برداشت نیا گرفتم میتصم و .داد خواهد پرورش خود دامن در سرعته ب و لیتحوای  ستهیشا یهاتیشخص

 نیهم در خودشان اگر .کنم کیشر خود با آرامش و دیام در هم را هاآن که بگذارم انیدرم مردم با را خودم

 م.تگف جمعه روز در را نیا باالخره .بود گواه را یزیچ نیچن شانیشعارها که نباشند جلو من از برداشت و درک

 .مینداد ادی مردم به ما را «هیبهشت از پر رانیا» لیقب از ییشعارها یول

 

  یاسالم یشورا مجلس یخیتار جلسه 

 لسهج اعالن نفس .میداشت اعالم ریت دهم هچهارشنب روز را ریت هفتم فاجعه از پس یعلن یرسم جلسه نیاول

 ستایر مقام از را طاغوتشان که بود مجلس کشاندن لیتعط به هاآن مهم اهداف از .بود دشمنان قلب به یریت
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 مجروح هم نفر 9 و دیشه ندگانینما از نفر 21. دندید یم موفق را برنامه هم ظاهراً بود. دهیکش ریز یجمهور

 ورمنظ به بود ممکن که بود خودشان اریاخت در هم نفر چهل تا یس نیب خودشان الیخ به .بودند یبستر و

 سوم دو) نفر 381 حداقل که را جلسه شدن یرسم الزم نصاب ما حساب نیا با و ندیاین جلسه به یکارشکن

 فجاران از قبل رایز میاوریب دست به میتوانستینم است (نفر 211 یاساس قانون در شدهینیبشیپ ندگانینما کل

 داده تعفااس ای شده منتقل ییاجرا یکارها به ای نشده انتخاب ای هیبق و میداشت یقانون ندهینما 235 فقط حزب

 .بود شده رد شاناعتبارنامه ای و بودند

 :درآورد آب از غلط را هاآن حساب که آمد شیپ دیجد نکته سه دو 

 ندنشد دیشه کردندیم شرکت حزب در ندگانینما و انیمجر شنبهکی جلسه در معموالً که هاآن تمام -3

 .من خود جملهمن نبودند جلسه در شب آن یاعده

 .کردند شرکت جلسه در یزیبرانگنیتحس مقاومت و یفداکار با مجروحان -2

 مردم قهسابیب تیحما و توطئه شکست به توجه با بودند بسته قهرشان به دیام دشمنان که یاعده آن -1

 رکتش جلسه در ییهابهانه و یعلل به قبالً  که یآزاد نهضت سران یحت کردند شرکت سهجل در داوطلبانه

 .رفتمیپذ هم من و نمودند شرکت به لیتما اظهار فاجعه از بعد کردندینم

 

  عاتیشا 

 عهیشا یعیوس سطح در که بود نیا مجلس یرسم جلسه لیتشک از یریجلوگ یبرا دشمنان گرید حرکت

 نگوناگو انواع و دیگرد خواهد وارد یاسالم یجمهور بر ضدانقالب یاصل ضربه مجلس در هچهارشنب روز کردند

 ساختمان ریز کانال کندن ،انقالب ضد یاتیعمل یهامیت هجوم ،هایعراق طرف از بمباران .شدیم مطرح خطر

 و مجاور یاهساختمان از خمپاره و موشک پرتاب ،مجلس انفجار یبرا سازمان داخل در بمب هیتعب ،مجلس

 .کارکنان ای پاسداران محافظان ای ندگانینما انیم از هابرالیل و نیمنافق ینفوذ عوامل عمل

 عموم رودو یبرا هدرگذشت مجلس کهنیا خاطر به و بترسد دیسف و اهیس سمانیر از دیبا دهیمارگز است معلوم 

 هاکانال و ساختمان یایزوا همه از هم ابقس مجلسدو  کارکنان و بود باز دستشان هم مخالف ندگانینما و آزاد

 انیحام مسکن اکثراً هم مجلس اطراف یهاخانه و بودند مطلع ریپذبیآس نقاط و ساتیتاس و هانیرزمیز و

 .بود آماده کامالً  عاتیشا ریتاث نهیزم که دیکنیم قیتصد بود سابق میرژ یجد

 جهت نیا از مجلس و میکن فعال عاًیسر را دهیدبیسآ یهاارگان همه که میبود مصمم ما امام امر با یول 

 .داشت را خود خاص تیاولو
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 را آن اطراف و مجلس زود صبح سپاه و یشهربان و ارتش از تیامن و منفجره مواد کارشناسان دادم دستور 

 .کردم دستور یاجرا حسن مامور را یکاردان و زهوشیت افراد و کنند یبررس

 ریز را زیچ همه اعتماد مورد دوستان کمک با وم شد حاضر مجلس در زود یلیخ صبح یخستگ همه با خودم 

 یهارواید ینتیز قطعات و میکن جمع را هاسالن کف موکت یهافرش که داشتند اصرار هایبعض .گرفتم نظر

 گونهنیا من یول شود یریجلوگ آتش دامنه گسترش سرعت از یسوزآتش صورت در که میبردار را سالن

 دشمنان یروان جنگ تیموفق ینوع و ندگانینما هیروح آمدن نییپا باعث و یروح متیهز لیدل را اتاقدام

 لهمعظم من و بودند کرده استمداد امام حضرت از شنهادیپ نیا یاجرا یبرا یحت .نکردم موافقت لذا و مدیدیم

 .بشود دینبا که کردم قانع را

 یلیخ پاسداران و کارکنانگان و ندینما که الحق و منشست مجلس استیر یصندل یرو مقرر ساعت راس 

 رد مردم عیوس حضور که یدبخشیام جو و بود دانیم در کپارچهی رانیا روزها آن البته .آمدند دانیم به خوب

 ضدانقالب و دشمنان دست و دل اندازه بهمان و داشت یم نگاه تأجر پر و مصمم را ما بود کرده جادیا صحنه

 .امنوشته قبالً  را اشنمونه .باشند ما با که دادیم دل هادودل و مرددها هب و لرزاندیم را

 راننگ حقه ب بود ازین مورد نصاب حداقل همان حد در باًیتقر حضورال ممکن ندگانینما عدد کهنیا خاطر به 

 .ودشن کامل عدد و فتدیب یاتفاق راه در نفر سه دو یبرا که بود یکاف ،بودم جلسه دنینرس تیرسم به

 ده بود کرده تسریع شان اعتبارنامه صدور در کشور وزارت ما اعالن با که یا دوره انیم منتخب ندگانینما از 

 .میدیرسینم نصاب به هم دندیرسینم هاآن اگر و دندیرس نفر

 را وهایادر که مارستانیب یهاتخت در یبستر ندگانینما بود دهیرس هامارستانیب به خبر ،میداشت کم هم باز 

 مبودک از اطالع و علت از پرسش و ریتاخ مشاهده با بودند جلسه تیرسم اعالن زنگ دنیشن منتظر و کرده باز

 با هایبعض و دارچرخ یهایصندل یرو بر پرستاران با همراه و درآورده دهیتک یهابال از را هاسرم حضار عدد

 .رساندند مجلس به را خودشان مارستانیب تخت

 چشم گونهچ دیدانینم ،گذشت سخت یلیخ میبرا ساعت کی نیا .میدیرس نصاب به تا دیکش ولط ساعت کی 

 نشده خوشحال مجلس به ندهینما کی ورود از حد آن تا مجلس دوره تمام در .بودم دوخته مجلس یهادر به

 یرقم هر شدن اضافه و بودند داده صیتشخ را من دلهره مجلس ابیغ و حضور کنترل مسئوالن و کارکنان .ما

 .دادندیم اطالع من به یخوشحال با را

 نصاب به دنینرس نگران دوستان ه.بود من هیشب ای من مثل شانیروح وضع هایلیخ ساعت کی آن در مطمئناً  

 زده پنج و هفتاد و صدکی از حضار عدد که صبح هشت ساعت یهایکینزد .نصاب به دنیرس نگران دشمنان و

 8 ساعت در باالخره میگویم خودم هیروح و حال یرو از من .بود مشهودتر حضار همه در حالت نیا باال بود
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 را زنگ کنواختی ضربان لذت هنوز و درآوردم صدا به را تیرسم اعالم زنگ و شد راحت المیخ قهیدق 11و 

 .دیسنر گوشم به یبخشلذت آهنگ نیچن عمرم در مطمئناً .بود بخشلذت چقدر دیدانینم .امنکرده فراموش

 روز آن در دستورمان از شیپ یهایسخنران و میخوانیم جلسات اول در معمول طبق که روز آن قرآن اتیآ 

 و افزاروح و انقالب و امام خط یروزیپ و شهدا و شهادت به مربوط ههم .داشت یگرید یصفا و حال یخیتار

 .نیدآفریام

 همراه و مارهایب لباس با مارستانیب از که درآمده آوار ریز از و زنده یشهدا از نفر دو سخنان همه از ترجالب و 

 گانندینما ،یمرو و یباغان انیبودندآقا آمده مجلس به شده یچیباندپ و سوخته صورت و سر با و پرستاران

 .مشهد طرقبه و سبزوار

 

  مجلس منظره 

 یرو .بود جلسه ظرهمن ،نشود تکرار هم دیشا و ندارد سابقه جهان یشورا مجالس همه خیتار در که یزیچ

 طرف هر به .داشت قرار شهدا عکس با نیمز گل یهاستهد مجلس یشهدا مخصوص یصندل هفت و ستیب

 یجا به جاآن از نبود حاضر گرید و خوردیم هاگل و هاعکس به چشمم هرکس و زیهرچ از قبل کردمیم نگاه

 ترفیم خودشان دنبال به زانیعز یخال یجا و افتادیم جلو چشم از هم دل و دینما توجه یگرید کس و گرید

 هاگذشته ادی با دل باشند داشته خود دنبال به را دل هاچشم کهنیا یجا به .نداشت گل عکس به یکار و

 .گرفتیم اشک آن از و دادیم قرار ریتاث تحت را چشم

 ار سطور نیا ماه چند و ستیب از بعد که حاال و ختمیر اشک و کردم هیگر دستورم از قبل یهاصحبت ضمن 

 ادمی مه درست .بشنوم را سخنان آن و نمیبب را یسخنران آن لمیف بارکی که کنمیم لیم احساس سمینویم

 در میهاحرف در احساساتم از یبخش و هزدیم حرف وجودم همه ساعت آن که مطمئنم گفتم چه که ستین

 (پاورقی*).است منعکس لمیف آن

 ایگو که جلسه دستور یرو هم یمقدار و .بود نیهم هم حق و گرفت هایسخنران را جلسه وقت عمده قسمت

 .میکرد کار بود مسکن معامالت حهیال

 یجا به چهارشنبه) ییجابجا و ریتاخ روز کی با فقط مجلس کار و گذشت ریخ به جلسه  که الحمدهلل 

 تیوفقم نیا گرچه کرده فایا یاندهارز نقش خیتار و جامعه کل در کار تداوم نیا شکیب و افتی ادامه (شنبهسه

 .است یرهبر معظم مقام مؤثر و جاه ب یهاییراهنما و یانقالب و یاسالم جامعه مرهون خود نوبه به

 تانتخابا یاجرا یبرا هاتالش روز همان عصر از و میدیکش یراحت نفس جلسه نیا زیآمتیموفق یبرگزار با 

 ودندب رفته خدا لقاء به فاجعه نیا در عضوش هفت که حزب یکزمر یشورا میترم و مجلس ندگانینما لیتکم
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 یآقا نقاهت دوران در که تهران جمعه نماز اداره یبرا مطالعه و فکر و دهید بیآس یهانهاد ریسا میترم و

  له الشکر علی ما لهم. و انعم ما یعل الحمدهلل و .دیگرد شروع بود شده محول من به امام طرف از یاخامنه

 28/5/3132 -یرفسنجان یهاشم اکبر

 :است ریز شرح به سخنان نیا متن :پاورقی*)

  میالرحالرحمناهللبسم 

 و کنمیم تشکر هاآن از فرمودند شود گفته بود الزم که یمطالب از یاریبس ،دستور از قبل یسخنگو برادران

 مجلس اداره یبرا امروز من ،مطلب نیاول .میشویم دستور وارد بعد و دهم یم تذکر بنده هم را یانکته چند

 رفط هر به ،مجلس اطراف به .ستین یمشکل تفکر و خرد و عقل لحاظ از اما هستم یاحساس مشکل کی دچار

 یرو مانرفته دست از زانیعز (ستندیگر ندگانینما) چشمان نور یهاعکس و گل یهاشاخه کنمیم نگاه

 ماا ،کندیم دور مجلس اداره از را توجهم بهشت در غمبریپ همانانیم و ملت ندگانینما نیا یخال یهایصندل

 یمانیا و است داده شهادت از ما به اسالم که است یبرداشت ،کندیم کنترل را احساسم سرعت به که چهآن

 .دارم که است

 لطو در دشمن و ضدانقالب .است باصفاتر و ترگرم ایدن در ما همه محفل از بهشت در ما زانیعز محفل امروز 

 با امروز نامدارشان و گمنامشان هاآن از کی هر که دیشه هزار هاده هگرفت ادیز دیشه ما از امروز تا انقالب

 رجوا ،غمبریپ جوار ،اهلل ءلقا در ،خدا جوار در و است یزندگ در انسان تکامل مقام نیتریعال که شهادت مقام

ا م ناظر شان محفل از هاآن، «وحسن اولئک رفیقا» جهان خوبان همه و بدر و احد و کربال یشهدا جوار ،ائمه

 خوف هم، االفیستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خل و»است  شهدا نظر ریز امروز مجلس نیا ناً یقی هستند

 هب توجه با است یعیطب شهادت و مرگ و یزندگ از است ما برداشت نیا کهیوقت ،«یحزنونهم  و العلیهم 

 کنمیم احساس را ضعف مقدار نیا فمیضع که بنده هرحالبه یول بشود لکنتر دیبا هااحساس برداشت نیا

 میکن عرض میتوانیم هانیا به که یاکلمه ما و است یخال شانیجا .کندیم غلبه فکرم بر احساساتم یگاه که

 مقاومت ما ،دیشد دیشه شما که یزیچ همان خاطر به دارد حضور حتماً فضا نیا در که بزرگشان روح به

 شما ارواح روزید که هاآن ،ما مردم ،ما ملت مینباش هم ما اگر و میده یم تداوم را انقالب نیا ما و میکنیم

 راه نیا هاآن ،دهدیم تکان را ایدن دارد ،اندکرده جادیا که یامواج هنوز و دیدید کشور سراسر در را حضورشان

 را ندهیآ دیهست شما که ییفضا آن در چون ،دیندار ندوها حتماً ،دیندار غصه حتماً هم شما ،دهندیم ادامه را

 روشن کنواختی همه تانیبرا امروز و ندهیآ و گذشته امروز شما ،دیهست باز شمایم اما محدود ما ،دینیبیم

 مکن یم تقاضا یجمهور یمایصداوس از من و میبریم مجلس نیا در را زانمانیعز اسم گرید مرتبه کی .است

 بارکی نشانیموکل تا دیبگذار مردم اریاخت در یمناسب لحظات در را هانیا دستور از شیپ یهایسخنران ینوارها

 د.بشنون را هاآن یصدا گرید
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 دهنینما یحقان نیغالمحس ،مشهد ندهینما المهید دیعبدالحم ،اردستان ندهینما یطباطبائ نوراهلل دیس

 ندهیمان شرافت جواد دیس ،نوشهر ندهینما یمیکر نیعمادالد ،نیاسفرا ندهینما یبیط دیشه خیش ،بندرعباس

 ینجانس یهاشم یعل ،تهران ندهینما یلواسان ینیحس محمدباقر ،نور ندهینما ینور ناطق یعباسعل ،شوشتر

 ینیحس نیالدشمس ،نهاوند ندهینما ینهاوند یدریح یعل ،جام تربت ندهینما دهقان اکبریعل ،اراک ندهینما

 ندهیانم یمنتظر محمد ی،سار ندهینما یقاسم عبدالوهاب ،زابل ندهینما یطباطبائ ینیحس ،نینائ ندهینما

 نژاداکپ درضایس ،تفرش ندهینما یانیآشت دانش غالمرضا ،لنگرود ندهینما یمیعبدالکر اهللفیس ،آبادنجف

 دیس ،مشکیدان ندهینما دانش کاظم دمحمدیس ،ازنا و درود ندهینما یصادق نیمحمدحس ،زدی ندهینما

 اسمق ،الر ندهینما یالر یرینص ،رامهرمز ندهینما یدزفول زاده چراغ رضایعل مالوی، ندهینما یمیرح نیفخرالد

 یاستک رحمان ،بوشهر ندهینما یدریح عباس ،بوشهر ندهینما یاریشهر ربهزادیم ،مشهد ندهینما یصادق

 .شهرکرد ندهینما

 هانیا یجا هب دینیبینم یریخ اما .دیگرفت ما یمکتب مجلس از ار بزرگ ستیل نیا که ضدانقالب شما بر ننگ 

 شاهد یزوده ب ما و فرستاد خواهند مجلس نیا به شهادت آماده و صادق و یمکتب افراد ما ملت مطمئناً

 یآقا و یزمان اصغر یآقا نام به مجلس کارمندان از نفر دو و میهست ملت جوشان بطن از روهاین نیا ینیگزیجا

 هک مردم یواقع ندگانینما ،نهیکاب از گرمانید زیعز برادران دندیکش مجلس یبرا یادیز زحمت که ینیع

 یاسالم یجمهور حزب اعضاء زیعز برادران از یادیز جمع معاونانشان ،دادند یرا هاآن به مردم نخبه ندگانینما

 در انفجار نقطه دیشا که مظلوم دیشه زیعز برادر و هستند ها همان از هم میبرد اسم که هانیا از یلیخ که

 دشمن هرحالبه اما فراوانند هایبهشت گرچه .است بوده شانیا شخص انفجار هدف نیاول و شانیا یپا ریز

 دیهش همه نیا که گفت کیتبر ملت نیا به دیبا و داشت تیشخص نیا یرو و شخص یرو یادیز تیحساس

  .ماندیم پابرجا و مستحکم نیچننیا و دهد یم

 تیقلا ،خلق نیمنافق ،صدریبن خط ،غرب و شرق خط تقاطع که یاتوطئه که بود دواریام انقالب نیا به دیبا

 کی هانیا یمجموعه طلبسلطنت طلبانفرصت و شدگان تصفیه و یواخوردگ و رنجبران و کاریپ و ییفدا

 مطرح ترشیپ هاماه که یعموم حرانب عام قتل نیا با که کردندیم فکر و بودند داده لیتشک را یمیعظ توطئه

 یگرید یجا در یگرید ابعاد حتماً  .است بوده فراهم ناً یقی کار مقدمات هاآن نظر از .دیآیم وجوده ب بودند کرده

 از سمجل ،افتاد یم تیاکثر از نهیکاب حساب آن با .بکند لیتکم را توطئه یبعد مراحل ستیبا که داشت

 یثخن مقدمه در خداوند را شیهایعضب و کردندیم هاآن که یحساب با ییقضا یعال یشورا ،افتادیم تیاکثر

 تنداش امکان کشور در یمسر حرکت گرید و خوردندیم ضربه هاارگان از یاریبس و افتاد یم تیاکثر از کرد

 فرق خدا حاسباتم با هاآن محاسبات اما .اندازندیم کار از هم را امام قلب فاجعه نیا با کردندیم الیخ دیشا و

  «.وَ ال یَحیقُ الْمَکْرُ السََّیَِّئُ إِالََّ بِأَهْلِهِ«.»الماکرین خیراهلل  وو یمکرون و یمکراهلل . »دارد
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 لوج به قدم کی خواستیم اگر سمیالیامپر و ضدانقالب ،است دو آیه نیا روشن مصادق شاهد امروز رانیا ملت

 را ملت چنانآن و کرد داریب را ملت چنانآن هاشهادت نیا و هاخون نیا .رفت عقب به فرسنگ هزار دیایب

 حیتوض من که گذاردینم یازین گرید روزید یهامنظره که آورد حواس و حال به را ملت چنانآن و کرد روشن

 هک چهآن بود رانیا همه نبود تهران .بودند هاابانیخ در بود آمده رانیا به امام که یروز مثل ملت روزید .بدهم

 نقطه ،است جااین هم کار اساس و کرد وسیمأ و لرزاند را دشمن د،دنید هم ما دشمنان و میدید ونیزیتلو از

  .است جانیا انقالب قوت یاساس

 یراب ،روین ساختن یبرا ،قهرمان ساختن یبرا ملت نیا .ستین میعق ملت نیا میبگو خواهمیم را نیهم من

 یجا به مطمئناً که است سازنده چنانآن و ستا ندهیزا چنانآن شهدا کردن نیگزیجا یبرا و دیشه لیتحو

 امروز جنگمان در ما ه است،داد نشان جنگ ه،داد نشان خیتار مطمئناً زدیخیم پا به قهرمان هاده  یدیشه هر

 مانانقالب از بعد .میدار اول روز از شتریب متعهد کارگریپ میاداده دست از که یلیاص یروهاین همه آن رغمیعل

 را اجآن) رفتندیم روهاین نیترخالص یروزیپ از قبل انقالب یروزها در که انقالب از شیپ اتتلف همه آن با

 تلفات مههنیا با امروز و میداشت انقالب از قبل از شتریب روین (میبگذار اسم یطلبفرصت شودینم گرید که

 روزید ام که یملت نیا است. ملت یندگیزا و یسازندگ در هم مطلب راز و میهست گذشته از رومندترین اریبس

 یروهاین فعال عنصر توانندیم فردشان فرد شعور نیا با باشند مجلس ندهینما توانندیم فردشان فرد میدید

 .هددیم هاانیجر به حیصح صلهیف فکرشان قضاوت نباشد یرسم یقاض اگر ،قضاوتشان و باشند ییاجرا

 نیا در امام خط اگر امروز خدا به را شما است؟ ستادهیا چه یرو دشمن ؟ترسدیم چه از ملت نیا نیبنابرا 

 یسک چه را کشور اداره ؟کند زیست مردم نیا با تواندیم گرید یخط چه نباشد ریمد و نباشد حاکم مملکت

 و ربغ و شرق سمیالیامپر با مبارزه نیا ؟بکند اداره تواندیم یکس چه را جنگ نیا ؟ردیبگ برعهده تواندیم

 گونهنیا را نفر صدها حاضرند انفجار کی با که یداخل کفتار و گرگ و اعتباریب و پررو و ایحیب دشمنان نیا

 ،انقالب ینهادها ؟بکند اداره را کشور نیا تواندیم یقدرت چه امام خط قدرت از ریغ بکشند خون و خاک به

 کشور نیا در حاضرند ییروین چه اب مردم نیا و انقالب یهادادگاه ی،اسالم یهاانجمن ،هاتهیکم ،سپاه ،جهاد

 زهمبار چه یبرا شما ی؟کس چه با ؟گراها غرب با ی؟مل جبهه با ؟نیمنافق با ؟صدریبن خط با ؟بکنند کار

 از را تدول التیتشک روز چند دیبتوان شما محال فرض با ؟دیمانیم شما دیکرد رونیب را هانیا اگر ؟دیکنیم

 ؟دیباش زنده خودتان شما گذارندیم دعب ؟دیکن اداره را کشور نیا دیتوانیم شما دیندازیب کار

 .ندیآیم شانیهاارباب -یخلخال 

 اواکس ،را شاه نبود دستمان یچیه ما که یروز آن ؟کند حکومت تواندیم کشور نیا یتو ارباب مگر -سیرئ 

 اسلحه مردم همهنیا امروز .میددرآور پا از یخال دست با پول همه آن با و تیحما ههم وآن قدرت همهآن با ،را

 آب مثل را جانشان دهند یم نشان که یمردم نیا و شده تیترب یروین همهنیا و دهیدآموزش و دسته ب
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 یزندگ دیخواهیم یجور چه شما حالنیباا ندارد ارزش خدا از ریغ شانیبرا یچیه و بدهند توانندیم خوردن

 اداره را کشور نیا شما ؟دیکن یم چه شماها ببرد نیب از را ما مهه و دیایب زلزله کی کنمیم فرض من ؟دیکن

 است یاسالم حکومت هیسا در فقط باشد شما یبرا یزندگ دیام اگر .است انتحار هم شما یبرا نیا ؟دیکنیم

 دیکنن شرارت و دینکن طنتیش اگر و دیبمان زنده دیتوانیم اسالم مردم و امام عطوفت و رحم با فقط (احسنت)

 هطورکهمان هم ونیزیتلو از و دییبگو هم را پوچتان یهاحرف همان و دیباش داشته یآزاد و دیکن یزندگ زادآ

 که ما یبرا اما و است نمانده هم شما یبرا راه نیا از ریغ .دیکن پخش و دییبگو دییایب ندیگویم دارند دیدید

 یروزیپ اگر میروزیپ که امروز .میده یم هادام و گذاشته ما یپا شیپ خدا که است یراه نیا ما است روشن

 هم یحد کی تا .است فهیوظ انجام نیست. نیا از ریغ راهمان ما و میروزیپ باز میباش نداشته هم یظاهر

 قساوت چههر شما اما دیهست القلبیقس یلیخ شما البته دیکن یم جسارت گونهنیا که شما .کرد صبر شودیم

  (احسنت) است شتریب شما قساوت از دتشها یبرا ما یآمادگ دیباش داشته

: دیگویم خوردیم فرقش به ریشمش که یوقت میهست یعل رویپ ما دیاکرده هم امتحان که دیکن امتحان شما

د فقاما انت ": دیگویم دیآیم جوانش سرالی با یوقت که میهست (ع) نیحس رویپ ما "الکعبه رب و فزت"

 میدکر ثابت مییگوینم دروغ را نیا و میکنیم نگاه جورنیا یدگزن و ایدن ما. "استرحت من هم الدنیا و غمها

 نیا ؟دیکن برخورد دیخواهیم چگونه ما با شما ،میزنیم که یحرف نیا به میدار مانیا ،مییگوینم دروغ که

 کی باالخره .دیندازیب سیاه روزگار نیا به و دینزن گولشان و دینده دستشانبه  بمب ،دینفرست را مردم یهابچه

 مبخطا من .ماندینم برگشت راه شما یبرا گرید روز آن و شودیم تمام کار و رودیم سر اشحوصله ملت یوزر

 ."م اال ضالالًالیزید ه" هم من یهاحرف نیهم که اند گمراه قدر آن سردمداران است هابچه به شتریب

 که دکرینم فکر کسچیه .ترساند ام از را ایدن ما شیآزما نیآخر نیا و است مستحکم انقالب ادیبن هرحالهب

 .اشدب ترمستحکم روزمانید از ما امروز و رندیبگ را ییقضا یروهاین و نهیکاب و مجلس از فعال عضو نفر 311

 تیماه نیا و است اسالم تیخاص نیا و خداست راه نیا و است مانیا اعجاز نیا و کردینم فکر کسچیه

 اسحس لحظات در درست که امام تیهدا با و است ما مهم مسئله که مردم حضور با ما نیبنابرا .است ما انقالب

 و کنندیم ارتباط جادیا رهایتدب نیبهتر با ردیبگ فاصله هم از است ممکن مراکز و حوادث یهابست و بند که

 که است یبوق هر به گوششان و است امام دهان به چشمشان کنندیم تیهدا مردم به و کنندیم باز را راه

 خیتار به است یاله یاهیهد که میعظ تیهدا نیا وند کن حرکت امام فرمان به تا بکند منتشر را امام یصدا

  .است ما اریاخت در امروز رانیا مسلمانان خصوصه ب و تیبشر

 نیآخر که بود نیا بدهد نشان خودش از را یرتیس وید نیا که واداشت را دشمن که چهآن کنمیم فکر من و

 را یداخل قیعم اختالف کی خواب او .شد سأی به لیتبد کشور یرسم یهاارگان از صدریبن حذف با دشیام

 ازدهی رصدیبن دید ،نشد دید و بکشند را گرید بخش مردم از یبخش و میفتیب هم جان به خودمان که دیدیم

 و هاستآن دست در است و خلق نیمجاهد ریاس امروز که یفرار کی به شد لیتبد دفعهکی یالیخ یونیلیم
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 هجناز ی،اسیس ریاس کی ،زندیریم توطئه طرح گریهمد با و ردیگیم میتصم هاآن با و است هاآن عروسک

 فهوممیب یمعنا به یخال حشب کی ،بکنند کار خواهندیم اسم نیا با و است هاآن دست به که است یاسیس

 نانیاطم توانمینم من البته) است ترکش یرهایت نیآخر نیا ندارد یچیه گرید دید جانیا که یوقت دشمن

 یبرا مطمئناً یول میهست تحملش آماده هم ما و بشود تکرار است ممکن هاتیجنا نیا از .باشد نیآخر بدهم

  (.آوردینم بار به یزیچ هاآن

 شگاهدان در یاسالم یشورا مجلس امروز جلسه به مربوط تذکر کی .دارم هم تذکر دو یکی عرضم خاتمه در

 شرکت با مسلمان خواهران و برادران شاءاهللان بعدازظهر چهار ساعت .میدار زانمانیعز یبرا که یافاتحه است

 است خودمان مجلس مورد در گرمید تذکر و .مینیبیم جاآن در را وحدت شینما گرید بار کی فعال

 طرحم خودشان که یاادله به) که ودندب نوشته یانامه قبالً مجلس ندگانینما از یبعض دیدانیم طورکههمان

 طیشرا نآ از ریغ ،طیشرا که ندیفرمایم شد گرفته که ییهاتماس با امروز یول .ندیآینم مجلس به (بودند کرده

 مهه از کنمیم تقاضا من و اندآورده فیتشر هم امروز و ندیایب مجلس به که کنندیم فهیوظ احساس و است

 و سته قانون مرکز که است نیا خاطر به مجلس اعتبار میباش داشته توجه که استثنا بدون تمام از و برادران

 مجلس به و بکند عمل فشیوظا به که یاندهینما هر .بشود مراعات مجلس در دیبا یقانون فیوظا و حقوق

 که تاس نیا مجلس ریمد عنوانبه سهیرئأتیه و من فهیوظ ،بدهد انجام را یندگینما فیوظا و اوردیب فیتشر

 از مجلس نگذارند .بکنند ادا را ملت حقوق که است نیا شانفهیوظ هم هاآن و میبکن حفظ را هاآن حقوق

 هللاحزب ه،هم ،محافظ ،پاسدار برادران از ندیآ یم مجلس اطراف که یفیشر مردم از و بشود کاسته تشیفعال

 یاندهینما مبادا .کنند مراعات را ندگانینما قوقح که خواهمیم موکدتر و تریجد دوم مرحله و کنم یم تقاضا

 ینقانو حقوق و بکند مردم به خدمت و دیایب مجلس به که است لیما و بکند عمل فشیوظا به دارد یآمادگ

 هم باز را دیتاک نیا .نکنند که دارم انتظار من (کنندینم البته که) دیایب نتواند که کنند برخورد یجور دارد

 از ،کردندیم مراعات و بودند دیمق و بودند موظف هم شیپ از که من برادران هم مجلس طیمح در و کنمیم

 مجلس اعتبار که مجلس آزاد بونیتر نیا در و صفا و یبرادر با میبتوان که کنند مراعات داًیشد هم به بعد نیا

 و امن خانه را جانیا ملت که میبکن استفاده میبتوان مانهمه ،است حقوق مراعات نیهم به و یآزاد نیهم به

 (د.نیبب حقوق از دفاع و حقوق و صفا


