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 تاریخ زّرین شهادت

 از جناب نصّرت هللا ثابت

 شهید مجید داداش محمد اکبری

مقّدس روحانی طهران(، اولین تابستان بعد از انقالب روزی در دفتر جناب مهندس کورش طالئی )دفتر موقت محفل 

را نشان دادند که طی دو خط ریز جزء اخبار کم اهمیّت درج کرده بود  یاروزنامهجناب مهندس تسلیمی قسمتی از 

که: "مردی به جرم زنا در رشت اعدام شد" آن شهید مجید داداش محّمد اکبری بود ولی اتّهام زنا بسیار سنگین و 

 ننگین و دروغ محض بود.

ورین و پاکی داداش محّمد ق کامل برآمدند و جزئیات حیله مزروحانی ملّی طبق معمول در صدد تحقی محفل مقّدس

اکبری مبرهن گردید. جناب محّمد اکبری مدتها قبل از انقالب در الهیجان اقبال به امر مبارک کرده بودند و به سعایت 

میشد. احبّای طهران که به مناسبتی به  ترسختن دشمنان، اهالی از نانوائی ایشان خرید نمیکردند. روزگار برایشا

 و به احبّا میفروختند. آوردندمیاز دّکان ایشان مقدار معتنابهی نان می خریدند و به طهران  رفتندمیشمال 

را در ساوه  ایسادهفشار در الهیجان آنقدر زیاد شد که باالجبار الهیجان را ترک کرده مقیم ساوه شدند و زندگی 

 ردند.شروع ک

و  کندمیتصادف کوچکی با اتومبیل یکی از پاسداران  اتفاقا  و  آیدمیدر اوائل انقالب بقصد انجام کاری به الهیجان 

به کمیته بروند و  به اتّفاقتا  کندمیولی پاسدار خواهش  کندمیمقدار جزئی خسارت تصادف را به پاسدار پرداخت 

 مطلب را صورتجلسه کنند تا بعدها حرفی برای پاسدار درنیاید.

)که تو همان محّمد اکبری  کندمیو سئوال  شناسدمیهنگام خروج از ساختمان کمیته یکی از آخوندهای محلّی ایشان را 

 .ندکنمیاز دین بدر شده نیستی( ایشان را به زندان میبرند و ظرف مدت کوتاهی شهید 

زیرک اعدام دو برگ از تقویم رومیزی را  مأمورینسواد ظاهری ایشان کم بود و لذا خّط ایشان ناپخته و خام ظاهرا  

کنده و به ایشان حکم کرده بود که دو بار وصیّت نامه بنویسد و البد به لطایف الحیل گفته بودند که پائین تر از ورقه 

یشان و امضایشان فاصله بود و در این فاصله با خط نستعلیق زیبا را امضا کنند. حدود یک سطر بین وصیّت ا

طوریکه مسلم بود با قلم با سوادی مرقوم شده است و با خّط جناب اکبری زمین تا آسمان فرق داشت اتّهام زنا اضافه 

 شده بود.

م و هرگاه اعدام شدم مرا نب داداش محّمد اکبری بهائی هستا. اینج۱۳۵۸اردیبهشت  ۳در وصیتنامه چنین نگاشته شده: 

 به مراسم بهائی دفن کنید.

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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