ﻣﺮوری ﺑﺮ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ
ﺗﻮﺳـــﻠﯽ/درسﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺧـــﻮب
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺳﯿﺮﻣﻨﺪی ﻫﻔﺘﻢ
ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۴۷در آﺑﺎدان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﯾﺎدﮔﺎر ﻋﯿﺴﯽ و زﺑﯿﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﺸﻖ درس و ﮐﺘﺎب راﻫﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪ و ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽاش ﺑﺎ ﺑﻮی
ﮐﺘﺎب و دﻓﺘﺮﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﻣﺸﻖ ﺷﺐ از آرزوﻫﺎﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
ﻣﺪرﺳﻪ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﻢ ،درس اﺧﻼق و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد و او ﺑﻪ
ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻨﮓ و ﺟﺒﻬﻪ آرزوﻫﺎی ﺣﻤﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده ﺑﻮد او ﺑﻪ دﻓﺎع ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺑﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺻﺪام ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم و ﮐﻮدﮐﺎن آﺑﺎدان آزاد و ﺑﯽدﻏﺪﻏﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪون ﻣﺎرش
آﻣﺎده ﺑﺎش و آژﯾﺮ ﻗﺮﻣﺰ و ﻫﺸﺪار ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺐﻫﺎ را راﺣﺖ زﯾﺮ ﻧﻮر
و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و روزﻫﺎ در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻤﻬﻤﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼسﭘﻨﺠﻤﯽﻫﺎ و او ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺻﺎﻟﺘﺎ ﺳﯿﺮﻣﻨﺪی ﺑﻮد اﻣﺎ در
آﺑﺎدان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی آﺑﺎدان ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ داﺷﺖ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ دﭘﯿﻠﻤﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻦ ﮐﻤﺶ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ
ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا او را ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت آﻣﺎده ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﺟﻮان ۱۸ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ۶۵در دل ﻫﻮای ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺮﺳﻮز ﺷﻠﻤﭽﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺰار ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺳﯿﺮﻣﻨﺪی ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺑﺮ روی دﺳﺘﺎن ﻣﺮدم در ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪای ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺳﯿﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدﺗﺶ)ﯾﮑﻢ وﺳﻮم
دیﻣﺎه  (۶۵در ﺑﺨﺸﯽ از وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ آورده اﺳﺖ :ای ﮐﺎش اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی
داﺷﺘﻢ و ارادهای ﻗﻮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻨﻢ.
وی اﻓﺰوده اﺳﺖ :ای ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ

ﻣﻨﺖ ﮔﺬار و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰش را ﺑﭙﺬﯾﺮ ،ای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ رﺣﻤﺘﺖ ﺳﺒﻘﺖ دارد
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه روﺳﯿﺎه را ﺑﭙﺬﯾﺮ و ﮐﺎری ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﻢ و ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ را در ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺳﯿﺮﻣﻨﺪی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪاش از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدهاﺳﺖ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ،ﮔﻮل
ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن را ﻧﺨﻮرﯾﺪ و درسﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻗﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)-ره( -را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻌﺎدت
دﯾﺪارش را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺳﻼم اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺣﻘﯿﺮ را ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪارش ﺑﻮدم.
ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺳﯿﺮﻣﻨﺪی در وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی آورده اﺳﺖ :ﺧﺪﻣﺖ زن ﻋﻤﻮی
ﻋﺰﯾﺰم و ﻋﻤﻮی ﮔﺮاﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺰو ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ راه
ﮐﺮﺑﻼ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺮوس و ﺑﻬﺮوز ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ
اول ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا را ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

