بسم اهلل الرحمن الرحیم
«وصیت نامه شهید شهرام حسین زاده»
ثسن اهلل الطحوي الطحین
ٍ ال تمَلَا لوي یمتل فی سجیل اهلل اهَات ثل احیبء ٍ لکي ال تطؼطٍى.
زض ضویطّب ًوی گٌجس ثغیط اظ زٍست کس ّط زٍ ػبلن ضا ثِ زضوي زُ کِ هب ضا زٍست ثس
ذساًٍسا ثٌسُ ای ػبصی ثِ پیطگب ّت آهسُ ٍ ثب ضطهسبضی زض ذسهت تَ سري هی گَیس ای اهلل هي ثٌسُ
ات ّیچ تَضِ ای ًیبًسٍذتِ ٍ ّیچ شکطی ًیبهَذتِ ّط لحظِ کِ ثیطتط هی اًسیطس ذَیص ضا زض گطزاة
گٌبُ هی ثیٌس اٍ ضا اهیطی ًیست کِ ثِ سطچطوِ ًجبت ضسس فکطش کِ ضحوتی کٌی ٍ ثِ سبحل ضسبًی.
ذساًٍسا سرت اظ اػوبل ذَیص پطیوبًن زست ثِ سَیت اًساذتن ضبیس چیعی زض کف افتبز .ذساًٍسا آیب
هب ضا ثِ ًبم ثٌسُ ات ذطبة ًرَاّیس کطز .آیب اهیسم ضا ًباهیس هی گطزاًی .پطٍضزگبضا ًیک هی زاًی کِ
ػبضف ًیستن تب چَى ػبضفبى سري گَین اهب ّویي ًکتِ هطا ثس کِ ّط کِ تَ ضا یبفت زست اظ غیط تَ
ثطی س ٍ تَ گَضِ چطوی ثِ اٍ اًساذتی ٍ اٍ اسوبػیل گًَِ ثِ ظیط ذٌجط اثطاّین ثِ لطثبًی ایستبز ٍ سط زض
هسلد ػطمت ًْبز .اهب ثؼس :هستی ظیبز ثَز کِ هی اًسیطیسم چِ ثطای ٍصیت ثٌَیسن ظیطا اگط ضْبزت
ثطایوبى هح بل ثَز ذَة فطض هحبل کِ هحبل ًیست ٍ الجتِ توبیل ثِ ایي اهط زاضتن لکي اکٌَى هیل
چٌساًی ًساضم لکي اگط ًجَز حس هسئَلیت ّط آیٌِ ثِ شکط زیَى ٍ حمَلی کِ ثط گطزى زاضتن اکتفب هی
کطزم ظیطا کِ اظ ًَضتي ایي حمیط چِ سَزی افتس ٍ اصَالً چِ حسی ثِ گفتبض هب سلف اػتوبز ٍ ػول ضسُ
است تب چیعی هثالً ثِ ًبم ٍصیت اظ ذَیص ثطجبی ثگصاضم ٍ حك هطلت آى است کِ اهطٍظ ًگبضتي
هسئَلیتی ثس ػظین ضا هی طلجن.
اهطٍظ زض ضٍظگبضی ثِ سط هی ثطین کِ ذَة ثَزى زیَاًگی است ٍ اًسبى ثَزى کفبضُ هی ذَاّس اظ ّط
سَی زضوٌبى هب ضا احبطِ ًوَزًس ٍ زض صسز ضطثِ ظزى ّستٌس ٍ هب ًیع آضام ٍ ذبهَش ثِ سط هی ثطین
گَیی کِ اتفبلی ضخ ًسازُ ٍ آة اظ آة تکبى ًرَضزُ است آیب ٌَّظ ذَاة ثس ًیست؟

چِ ضسُ است هب ضا کِ ذَش ثِ گَضِ ای ذعیسُ این هگط ذَى ایي ّوِ ضْسای ػعیع کِ جبى ضبى ضا
زض ضُ هؼطَق ًْبزُ اًس اظ یبزهبى ضفتِ است چطا یبز گطفتِ این کِ فمط ّط ثبض کِ ضْیسی تطییغ ضس زض
فکط جٌگ ثبضین .ثپطسیس ا ظ ّوسٌگطاى ضْسای ػعیع کِ آًبى چگًَِ سط ثِ لمبی حك ًْبزُ اًس ٍ پیبم
آذطضبى چِ ثَزُ است .آضی ثطازضم ٍ ای ذَاّطم تٌْب چیعی کِ اظ ضْسا هب ٍاضث آًین ضاّی ًبتوبم است
کِ ضّطٍی هطزاًِ هی ذَاّس .اهطٍظ ججِْ ّب هطکع ػطك ٍ ػطفبى است .هٌبجبت زلجبذتگبى جلَُ
هؼطَق چَى لؼل هی زضذطس ٍ هلکَتیبى ّوِ زض ػجت ٍ آضی کِ گطاى ػطك ضا زٍ ثبل ثبیس کِ زض
ػطش هلکَتی ذساًٍس ثِ پطٍاظ زضآیٌس ٍ چِ کَتِ ثیٌبًِ فکطی است ایي اگط تصَض ضٍز کِ تي ذبکی
لبزض ثِ ثٌس کطیسى ضبى ثبضس هی زاًیس چطا ایي اٍصبف ثِ اصطالح ثؼضی غطیجِ ضا ثکبض هی ثطم اظ آى
حیج کِ اضظش ضْسا ثط تَ هؼلَم گطزز ٍ ایي سؤال زض شّي تساػی ضَز کِ ایي ّوِ ػظوت ٍ ثی
اػتٌبیی ثِ ذَى آًبى؟ ٍصیت ًبهِ ّبی ضْسا ضا ثٌگطیس هب ضا چِ ضاّی ضٌّوَى ضسُ اًس .هي اهطٍظ زض ًعز
ذساًٍس ذَیص اظ آى جْت کِ پیبم ایي ػعیعاى ضا اجطا ًکطزُ ام ضطهسبضم .آذط هگط پیبم آًْب چیست؟
آضی پیبم آى ذَزثبذتگبى حفظ اًمال ة ٍ زستبٍضزّبی آى است .گفتِ اًس اهبم ضا تٌْب ًگصاضیس فطیبز ظزُ
اًس کِ ثگصاضیس کِ تي ّبی هب آهبج تیط ٍ تطکص لطاض ثگیطز اهب اهبم پبیساض ثوبًس ٍ استَاض .ای هطزم اگط
اهبم ضا تٌْب ثگصاضیس ثرسا لسن زض ًعز ذساًٍس هسئَل ذَاّیس ثَز ٍ ثِ ذَى ٍ آضهبى ّعاضاى ضْیس اظ
ز ست ضفتِ ذیبًت کطزُ ایس .ایي پطزُ ّبی تعٍیط ضا ثسضیس ثطکٌیس ایي ثت ًفس ضا .آذط تب ثِ کی اسیط
زست ضیطبى ثِ ذَز آییس ٍ تمَی پیطِ کٌیس .ذَاّطاى هبى ضا ثِ حفظ حجبة ٍ ػفت زػَت هی کٌن
چٌبًچِ ضْیساى گفتِ اًس کِ ای ذَاّط حجبة تَ کَثٌسُ تط اظ ذَى هي استًْ .بل زل ضا ثب تالٍت ٍ
شکط لطآى ثبضٍض ضسبًین ٍ ثِ هطاسن سَگَاضی اّویت زّیس ظیطا هب ّطچِ زاضین اظ ایي هجلس است لطى
ّبست کِ ذَى حسیي(ع) زض ضگ ّبی هلت هسلوبى هی جَضس ٍ هطزم اظ آى حیبتی زٍثبضُ هی یبثٌس.
هسبجس ضا پط کٌیس ٍ ٍحست ٍ یکپبضچگی ضا حفظ ٍ اذتالف ضا زضاًساظیس ثبضس کِ ذساًٍس ّوِ
ضاّسایت فطهبیس .زض پبیبى ای هطزم هب ثِ ضوب ٍػسُ کطثال زازین ّط چٌس ذَز ًطسیسین ٍلی اهیسٍاضین کِ
زیگط ّوسٌگطاًوبى ثسیي ػظین تَفیك یبثٌس .اظ ّوِ هطزم ثِ طَض اػن حاللیت هی طلجن اهیس است هب ضا
ػفَ کٌٌس ظیطا ًیک هی زاًیس حك الٌبس هطکل است هطکل .هب ضا اظ زػبی ذیط فطاهَش ًکٌیس ٍ ثؼس اظ
ًوبظّبیتبى شکطی ّسیِ هب کٌیس.
اهب چٌس ًکتِ ثب پسض ٍ هبزضم

ای پسض ٍ هبزض گطاهین ًیک هی زاًن کِ ضوب ضا ثسیبض اشیت ٍ آظاض ًوَزُ ام ٍلی ضوب ضا ثرسا سَگٌس هی
زّن کِ ػفَم کٌیس هي ثِ ضوب ػاللِ زاضتن لکي ذساًٍس ضا ثیطتط زٍست زاضتن .زض ّط حبل اهیس است
کِ صجط ٍ تمَی پیطِ کٌیس ٍ حمیط ضا اظ زػبی ذیط فطاهَش ًکٌیس .فطصتی جْت تطکط اظ هحجت ّبی
ضوب ًیست .ذساًٍس ثِ ضوب اجط ػٌبیت کٌس .سؼی کٌیس هطتی ثط زّبى ضس اًمالة ثکَثیس .هي ًوی
گَین گطیِ ًکٌیس ٍلی طَضی گطیِ کٌیس کِ زضوٌبى ثِ هب طؼي ًعًٌس ٍ زض آذط تمبضبی ػفَ زاضم.
ذَاّطاًن ضا ثِ حجبة ٍ ػفت سفبضش هی کٌن.

