
  ابوالبشري محمدحسنشهید 

  ابوالبشري محمدحسن پربار شهیداز زندگی  هایی گوشه

در یک خانواده مذهبی در مشهد مقدس چشم به جهان گشود 1341حسن در سال 
رستان از هن 59سال  و درتحصیالت ابتدایی را در دبستان نصیر زاده شروع نمود 

 گیري اوجوانی او مصادف بود با دوران نوج .شد التحصیل صنعتی در رشته فلزکاري فارغ
اکثر روزها به نشانه  آموزان دانشبه اتفاق سایر  او. 57و 56 يها سالنهضت اسالمی در 

یل شد و دوستانش تعط ها دبیرستان یوقت. رفت میهرات اعتراض به رژیم شاه به تظا
 .دنرفت میبه تظاهرات  همان جاایگاه انتخاب کردند و از پ به عنوانمسجد محل را 

و در تمام خواند  مییوسته نمازش را به جماعت پاو در اوان سن تکلیف بود  که درحالی
  .جمعی مسجد حضور داشت هاي فعالیت

از رسیدن به سن مشمولیت مدتی به کار  و قبلایان تحصیالت متوسطه پس از پ
این  در. بسیاري گردید منشأ خیراتاین کار براي او  .رداختپتأسیسات ولوله کشی 

 به ویژه روزهاي تعطیل براي اقوام و و درروزانه قطع از زندگی جداي از کار م
  .کرد میمستمندان به صورت رایگان کار 

و براي  را گذراندبا شروع جنگ تحمیلی دست از کار کشید و دوره آموزش نظامی 
از سه  و پسرفت  و مریوانل ذهاب پاولین بار در ماه سوم جنگ داوطلبانه به جبهه سر 

 آن همه و دیدنو صمیمیت جبهه  صفا. ماه خدمت در کردستان به مشهد بازگشت
س از برگشتن از جبهه گویی حسن پدر او اثر کرده بود که  آن قدر و ایثارها ها فداکاري

به سن  کم کم چون. مشهود بود کامالًدر گفتار و کردارش  و متانت آرامش. قبلی نیست



ان را براي انجام خدمت مقدس سربازي انتخاب اسدارپاه پس شد میمشمولیت نزدیک 
یک وسیله جهت رسیدن به اهداف  به عنوانکرد و عضویت در این نهاد مقدس را 

عنوان عضو ه ب 60ذیرش در آذرماه پمراحل  و انجام نام ثبتاز  پس. مقدسش برگزید
به اه پدوره آموزش اولیه س در. اسداران انقالب اسالمی مشهد شدپاه پرسمی وارد س

از اتمام دوره  پس. دلیل لیاقت و استعدادش در گروهان نمونه دوره آموزش جاي گرفت
او در تحقیقات  روزي شبانه تالش. کار شده گزینش مشغول ب و قسمترسنلی پدر واحد 

ور و پشهید کاظم حسین او را با دوستان جدیدي همچون  اعضاء مناسببراي یافتن 
یوند پمصممی که عاشقانه به هم  هاي چهره .ساخت ناجی میدانی آشنا اصغر علیشهید 

  .تحمل کنند ماه نتوانستند 5بیش از  را خورده بودند و فراق هم

چند تن از همکارانش در قسمت پذیرش آهنگ  به اتفاقماه  9پس از گذشت حدود 
جبهه کرد ولی چون سپاه نیاز به جذب نیرو داشت علیرغم خواست قلبی آنان که 

جذب نیرو از میان  یتمأمور ها آنبه  دادند میاي رزمی را ترجیح شرکت در واحده
امام  21تیپ  يها گردانماه در یکی از  3نیز  و حسنبرادران بسیجی جبهه را دادند 

مسئول پرسنلی  به عنوان یتشمأمورپس از پایان . مشغول بود خدمت به) ع(رضا 
با یک  ، منطقهبه کار شد سپاه مشهد انتخاب و مشغول گانه سهاز مناطق  یکمنطقه 

و بود  مناطق پر جمعیت از مردم مشهدسوم از  یکاز زیر پوشش گرفتن بیش 
در این  حسن. شد مینیرو براي سپاه و جبهه نیز از این منطقه اعزام  ترین بیش

به نواحی بسیج تحت  ها شب و بودآرام نداشت روزها در منطقه  يا لحظهمسئولیت 
دفتر کار خود  به عنوان را یکیو تاراتاق کوچک  .کرد میسرکشی  آن منطقه پوشش

که در یکی از روزهاي  کرد میاز شهادتش یکی از همکارانش نقل  بعد. انتخاب کرده بود



کار بود و از صورتش عرق  مشغول ،گرم تابستان به دفتر شهید ابوالبشري رفتم
ردم دیدم جلویش را به دریچه کولر نگاه ک یوقت .فکر کردم کولر خراب است .چکید یم

 اکثراًمن  کنندگان مراجعه :شهید ابوالبشري گفت .علت را پرسیدم .با مقوا بسته
در  خواهم نمیو من  محرومندمحرومی هستند که از خیلی امکانات زندگی  هاي بسیجی

  .کولر با آنان برخورد کنم و مطبوعلباس پاسداري زیر باد سرد 

پاسی از  و تا آمد نمیبه خانه  اکثراً ها شبیتش سنگینی مسئول به علتدر این مدت 
در اتاق کارش  و سپس کرد میدر نواحی مختلف بسیج به کارهاي آنان رسیدگی  شب
از فاصله  شد میصبح زود از خانه خارج  و یا آمد میاواخر شب به خانه  اگر. خوابید می

تا  کرد میروشن ن اه همسایهرا براي رعایت حال  یکلتشموتورسزیادي به منزل مانده 
  .مبادا موجب مزاحمت آنان شود

 و منطقهاعزام به جبهه باال گرفت  وتاب تبچند ماهی به عملیات خیبر مانده بود که 
خود مسئولیت  حسن .نمود آوري جمعنیرو را براي اعزام  ترین بیشدر این میان یک 

دو سه  و حدود کرد آنان نیز به جبهه عزیمت و باآنان را بر عهده گرفت  دهی سازمان
چند  به اتفاقاز آن حسن  بعد. خدمت نمود ناپذیر یخستگو ماه در این قسمت صادقانه 

 نیرو داشتتصمیم گرفتند به واحد اطالعات عملیات که نیاز به  رزمانش همتن دیگر از 
  .منتقل شوند

ن نفوذي براي ضربه زدن به دشم هاي راهشناسایی منطقه و یافتن وظیفه این واحد 
که عضویت در این واحد یعنی  دانند میخوب  اند بودهکه در جبهه  هایی و آن باشد می

از  ، اعمها سختیو تحمل انواع  فرسا طاقتو آماده شدن براي انجام رسالتی سنگین 



در انتخابی سخت است جز بر کسانی که  و چنینخوابی  بی گرسنگی و تشنگی و
  .اند رسیدهرجه اطمینان د و بهقلبشان نور ایمان پرتو افکنده 

 و قلبیایمانی راسخ  ؛ باو قوتحسن با آمیختن شجاعت ) تطمئن القلوب.. اال بذکر ا(
  .مطمئن گویی براي این خدمت مقدس ساخته شده بود

سعی کرد که او را متقاعد کند که  نصر به او نیاز داشت و 5با اینکه واحد پرسنلی لشکر
اتفاق چند ه او ب رار زیاد او با انتقال وي موافقت کردند وبا اص باألخرهدر این واحد بماند 

ناجی میدانی  اصغر علیاز جمله شهید کاظم حسین پور و شهید  رزمانش همتن دیگر از 
علی چناري دوره دو ماهه آموزش اختصاصی این واحد را که یکی از  باوفایش و برادر
اهواز و در  هاي پادگانر یکی از د باشد میآموزشی سپاه پاسداران  هاي دوره ترین مشکل

بیش از یک سال توفیق خدمت در این واحد  حسن. رساند یانبه پاهواي گرم تابستان 
واحد اطالعات عملیات  ایثار خون خود لوحی زرین بر سوابق درخشان و بارا نیافت 

از او به  اي آموزندهاین مدت خاطرات  در. نصر براي همیشه به یادگار گذاشت 5لشکر 
نشدیم ولی توانستیم  رزمانش همجاي ماند هر چند موفق به دریافت تمامی خاطرات از 

 آوري جمعدر این یک سال  او رامخلصانه  و عملکرد ایثارهاو  ها رشادتاز  اي گوشه
  :کنیم میروایت  یشهم سنگرهامطالب زیر را به نقل از  .ییمنما

و ها بحبوحه عملیات و درف شرایط مختل در .او بود و نظافتاولین ویژگی نظم "
 و ها لباسهفته به هفته به فکر شستن  ها بچهکه شاید بقیه  ها يگرفتار یرو سا ها گشت
. شست میرا  هایش و لباس کرد میکوتاه استفاده  هاي فرصتاز  افتادند نمیشان چفیه
. بود که بعد از هر غذا مسواك بزند و مقید چید مییشه مرتب موسایلش را هم ه ساك

را  نمازش. کرد میکوتاه  ها را آنو به موقع  کرد میرا مرتب شانه  و صورتشسر  يمو



 طوري کهشده بود به  و نظافتو در واحد براي دیگران سمبل نظم  خواند میاول وقت 
از  یکی. زدیم میرا مثال بزنیم او  و مرتبمثالی از یک انسان منظم  خواستیم میوقتی 

در بسیاري از مواقع به ما  .او بود و دلیريشهامت بشري خصوصیات بارز شهید ابوال
دشمن با چه قلب آرام و  هاي نزدیکییم که در کرد میبارها مشاهده  .داد میروحیه 

  . بردند میواحد از مأموریت رفتن با او لذت  اعضاء. کرد مینفس مطمئنی حرکت 

شناسایی به منظور  تن دیگر به و سهمدتی قبل از عملیات میمک با شهید ابوالبشري 
کیلومتر  8 ،کیلومتر مسیر 13منطقه مورد نظر طوري بود که از  .رفته بودیم اي منطقه

 یکو شهید ابوالبشري  .بود راهی براي عبور گردان بیابیم قرار. از آن در قلب دشمن بود
ما  بایست یمبودند که  یداکردهپرا  یو راهساعت برگشتند  4از  بعد نفر دیگر رفتند و

در دویست متري دشمن ایستاد  با اصرار زیاد به تنهایی یشانا. گرفتیم یمهم راه را یاد 
سه تن دیگر رفتیم بعد از برگشتن دیدیم که ایشان با خاطري آسوده به  به اتفاق و ما

  ".مشغول است و دعاذکر  و بهسنگی تکیه داده 

عاالنه با خصم زبون در این نبرد مقدس ف حسن. چند ماه بعد عملیات میمک شروع شد
خودي  یزخاك ر و پشتجنگید چند خط زیر را ساعاتی قبل از شروع عملیات میمک 

  :در دفترچه خاطراتش نوشته است

  الرحمن الرحیم ...بسم ا

  من لی غیرك یو ربالهی 

رزمندگان اسالم  و راهبرفرمانده کل قوا ) عج(به محضر مبارك حضرت مهدي  با سالم
در حال حاضر که چند سطر مطلب تحت عنوان  .ه باطلحق علی يها جبههدر 



به روي کاغذ  ام نوشتهکه در دفترچه خاطرات  اي نامه یتوصضمیمه  و به نامه یتوص
با خصم زبون هستم از فرصت  و مصافمنتظر فرمان حرکت  یزخاك ردر پشت  آورم یم

  .نویسم یمو مطالب واجب را  کنم یماستفاده 

ناراحتی  و موجبسرزده ناآگاهی  به خاطرکه از ما  هایی يارک خالفاول در رابطه با 
 و بخششطلب عفو  شده، برخورد داشتم ها آنافرادي که حتی براي یک مرتبه با 

  .کنم یم

مقداري  .سال نماز بجا آورید و دوماه روزه  ، سهمسئله دوم در مورد نماز و روزه است
  .پول حدود هزار تومان رد مظالم بدهید

شهادت  و ازبا خدا باشد  اجرتان. .انشاءا .مهربانم و مادرم حالل بودي از پدر مسئله سو
  ...من چندان ناراحت نباشید زیرا لطف خدا بود به ما انشاءا

  25/7/63مورخه چهارشنبه 

   شب حمله میمک

یعنی شهید حسین پور را از  یقشو صدمخلص  رزمان همدر این عملیات حسن یکی از 
شهید حسین  یلوسااتمام عملیات وقتی به مرخصی آمد با خود  از پس. دهد یمدست 

و ولی جنازه وي بین نیروهاي خودي و دشمن در تیررس باقی مانده بود  .پور را آورد
 که یرا درحال اش سوختهپیکر  رزمانش همتا سرانجام  .داد میبسیار رنج  او رامسئله  ینا

. سپردند خاك به) ع(هر حضرت رضا یافته در جوار مرقد مط شد می ییشناسا یبه سخت
  ...روح پاکش را با شهداي کربال محشور فرماید انشاءا خداوند



معده دچار  به زخم که درحالیدر جبهه  فرسا طاقتنیم کار  و سال یکحسن پس از 
بود که در این فرصت خود را بري شرکت در  مصمم و شده بود دو ماه مرخصی گرفت

  .آماده کند 64کنکور سال 

و نگذشته بود که با خواب دیدن شهید حسین پور  اش یمرخصنوز یک ماه ونیم از ه
 مجدداًجنگ  یتو اهمسخنرانی امام مبنی بر لزوم حضور جوانان در جبهه  یدنشن

 و درکه حسن دیده بود صبح همان روز در خواجه ربیع  یخواب. آهنگ جبهه کرد
  :کند یمین نقل چن ،با اصرار فراوان یکی از دوستانش، حضر شهدام

در خواب وقتی احوال شهید حسین پور را پرسیدم با گله گذاري گفت چرا حال ما را "
بیا نزد من کارت وقتی کمی با او درد دل کردم مانند همیشه با لبخند گفت  .پرسی ینم

 و لذاگریستم که بالشم خیس شد  آن چنانو در همان عالم خواب  کنم میرا درست 
  ".آنان تجدید پیمان کنم و باحاضر شوم فتم که بر مزار شهدا زود تصمیم گرصبح 

او به  است) ع(رضا علیرغم اینکه مزار شهید حسین پور در صحن مطهر حضرت 
 و این رود یمجایی که هم اکنون پیکر پاك خودش در آنجا مدفون است  ،ربیع خواجه

در  حسن. گرید یم مجدداًو  کند میخواب را در همان حوالی براي دوستش تعریف 
خدایا امروز ":گوید یمدر مورد علت تصمیم خود براي اعزام به جبهه  اش نامه یتوص

نیاز ) ع(امام زمان  به حقنایب  ین، ااسالم تنهاست ، رهبرتنهاست اسالماحساس کردم 
ما متکی به سالح و  و دشمنان قرارگرفتهاسالم در برابر تمام کفر  امروز. به کمک دارد
از او طلب  و تنهاتنها به خدا متکی هستیم  ما فته نظامی خود هستند وتکنیک پیشر

براي "ینصرکم .. ان تنصروا"،و همچنان که در قرآن فرموده کنیم مییاري  استمداد و



کمک به دین خدا قدم به جبهه گذارده تا این پرچم افتخار و سر افرازي همچنان 
  "استوار بماند 

که از نزدیک در این دوران  ییها آناوست  و شهودفان این فراز از زندگی حسن اوج عر
  .گویند میاو سخن  و حرکات و کرداررفتار  در ییرتغبا او برخورد داشتند جملگی از 

دور از  ،از زیارت رود بعد یم) ع(رضا وقتی براي آخرین بار با دوستانش به زیارت امام 
از چند دقیقه که دوستانش  پس .دگوی میامام سخن  ، باپناه برده اي گوشهچشم آنان به 

و  نگرد میقبر مطهر  و بهسر بر درب حرم گذاشته  بینند میاو را  گیرند میسراغش را 
گویی  کرد میامامش وداع  و بااو در حال خداحافظی بود  يآر. گرید یمابر بهاري  مانند

ه در تنها در زیارت که احساس ن ینا. احساس کرده بود که این آخرین زیارت اوست
  .مشهود است اش نامه یتدر وصنیز  و یشانو خواز قوم  هایش یخداحافظ

 اش نامه وصیتحسن ده روز قبل از مجروحیتش یعنی چند روز قبل از عملیات بدر در 
شما نبود اگر  در) ع.. (اعبدامادرم اگر عشق به اب":از شهادت خود خبرمی دهد گونه ینا

و ".شد میاین سعادت بزرگ نصیب فرزندت ن پرداختی ینموار به تربیت فرزندت  زینب
در ":نگارد می گونه اینکه در دفترچه خاطراتش  بیند میروز قبل از عملیات خوابی  چهار

شهید رفیعی "که  را) ع(الحسین .. عالم رویا مشاهده کردم حرم مطهر آقا اباعبدا
ادب  و اظهارشوشتري کنار درب ورودي ایستاده  رزمم هم و برادر "شهید نامدار"و"

  ".که ما وارد شویم نمودند می

  :آخرین وداع



. تا فرودگاه بدرقه کردند او را و مادربراي آخرین بار پدر  63دي ماه 18روز سه شنبه 
به سایر برادرانش در واحد اطالعات  و بالفاصلهبا یک پرواز نظامی به اهواز رفت  حسن

و ه شدن براي عملیات او روز بعد جهت آماد هشت. نصر پیوست 5عملیات لشکر 
را براي آموزش غواصی به یکی از شهرهاي استان مازندران اعزام  رزمانش هماز  تعدادي
روزه را در هواي سرد زمستان با موفقیت به پایان رساند و 25این دوره فشرده  .کردند

از منطقه دشمن براي آغاز عملیات  ها و گشت ها شناسایی ینآخر. به اهواز بازگشت
متوالی به گشت  هاي و شبنقش مهمی داشت  ها گشتحسن در این  شد کهام انج
شنیده  ها عراقی هاي صحبتیم که رفت میتا جایی  نویسد می هایش یادداشت در. رفت می
فرمانده سپاه مشهد در سخنرانی توجیهی اعالم  .شد میعملیات نزدیک  ساعات. شد می
باید شب عملیات تا  ها غواص ینا. داریمبه تعدادي غواص از جان گذشته نیاز  کند می

را  و درگیريآنجا از زیر آب به آنان نزدیک شده  و از رفته پیشمتري دشمن با بلم  300
داوطلبانه این مسئولیت  حسن. که زنده برگردند رسد میبه نظر  و بعیدشروع کنند 

یگر را در یکد برادران رسد یفرا مخداحافظی با یاران  زمان. کند میحساس را قبول 
) س(اعالم رمز مقدس یا زهرا  با. کنند میهم تقاضاي شفاعت  و از کشند میآغوش 

، سرها را به خدا عاریه داده بودند که ی، درحالقلوبی مملو از ایمان ، باغواص شکنان خط
را براي دیگر  ، راهشکستن خطوط مستحکم دشمن و با برند میخصم زبون حمله  به

که به یادبود  افتخارآفریندر این عملیات  ؛ حسن نمایند میرزمندگان سلحشور باز 
ناجی میدانی  اصغر علینامیده شد دو یار دیگر یعنی شهید  ، بدراولین غزوه پیامبر اسالم

ر حالی که هنوز دبعد از عملیات حسن را  روز. علی جعفري را از دست داد و شهید
دو . بینند می کرد میهه منتقل به پشت جب را یراس و چندلباس غواصی به تن داشته 

که قسمتی از جاده را که احتمال  دهند می یتمأمورنفر دیگر  و چندروز بعد به حسن 



تخریب مشغول عمل  یروهاين. ه شبانه منفجر کنندرفت میعراقی از آنجا  يها تانکنفوذ 
 تساع. گیرند میرا بر عهده  ها آننفر دیگر مسئولیت تأمین  و چند و حسن شوند یم

سنگر انفرادي به استراحت  و در شود میتمام  اش نگهبانینیمه شب حسن یک حدود 
تانک عراقی نیز در نزدیکی آنان  و یک رسد میانفجار به گوش  دو سهصداي  .پردازد می

سالمت یکدیگر جویا شوند وقتی  تا از گیرند میسراغ هم را  برادران. شود میمنهدم 
بلند  او راآرام  گیرند میولی جوابی ن زنند میصدایش  چند بار روند یمباالي سر حسن 

آتش دشمن  یر، زکه مقداري خون از سرش به زمین ریخته کنند می و احساس کنند می
با صداي  دهند میکه او را به اورژانس خط برسانند اما وقتی تکانش  گیرند میتصمیم 

 ود چرا بلندم کردید؟سرم بر دامن موالیم حسین ب گوید و می کند میضعیفی اعتراض 
و  انفجار. گردند یبازمبراي اتمام مأموریت  و خوداو را به اورژانس رسانده  رزمانش هم

 و بالفاصلهآسیب ببیند  به شدتکه حسن از ناحیه سر  شود میموج حاصل از آن باعث 
او  .ماند می هوشی بیاز عمل جراحی حسن در حالت  بعد. تحت عمل جراحی قرار بگیرد

از طریق ستاد  یوقت. کنند میآنجا به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل  و ازاهواز  را به
شدن او در اصفهان مطلع شدیم با نگرانی  و بسترياز جریان مجروحیت  و درمانامداد 

و بود  شده یچیباندپقسمت باالي سرش  .مالقاتش رفتیم و بهخود را به آنجا رساندیم 
را معرفی کردیم هیچ  و خوداو را صدا زده  هرچه .اشتکمی ورم د اش یشانیپو  صورت
یم براي داد میرا تکان  و پایشوقتی که دست  تنها .داد میاز خود نشان ن العملی عکس

  .رفت میبه حالت کما  مجدداً و کرد میچند لحظه چشمانش را باز 



در مقابل این سؤال  بار یک .حتی چشمانش را به اطراف برگرداند توانست میاو به ندرت 
اشک حلقه  هایش چشم و گوشهعوض شد  اش چهرهکه آیا امام زمان را دیدي؟ حالت 

  .جاري شد یشها گونهبر  قطره قطرهبعد  یو لحظاتزد 

 یینو آراستی مگر ممکن است که این سربازان مخلص امام زمان که در راه دفاع از حق 
نظر  مورد ورا نبینند  اند، او شده و مجروح هاي نبرد ایثارگرانه حضور یافته او در صحنه

 ...، هرگزخاصه او قرار نگیرند و الطافرحمت 

بی اثر بودن معالجات در اصفهان تصمیم گرفتیم حسن را به  شدت جراحات و به علت
لغو  پروازهاها کلیه یماهاي عراقی به شهرهواپحمله  به علتولی  .تهران منتقل کنیم

یدتی سیاسی هوانیروز طاووسی مسئول عق االسالم حجتهمکاري صمیمانه  با. شده بود
عنایت صمیمانه ایشان این کار  و بااصفهان با فرمانده محترم هوانیروز تماس گرفتیم 

این پرواز ایثارگرانه را مورد عنایت قرار  یانمجرخداوند تمامی  یدواریمام. عملی شد
  .گرداند مند بهرهشفاعت شهیدان  و ازدهد 

قدس حق محضر  يبه سوو را براي پرواز ا و مالئکاما دیگر امیدي به حیات او نبود 
 بعدده روز بستري بودن در تهران سرانجام در ساعت چهار ونیم  پس از. ندکرد میآماده 

مأل اعلی  و بهپر کشید  اش یملکوتروح  1364 ماه ینفرورد 25یکشنبه  ظهر روز از
و قبول فرماید امیدواریم خداوند این شهید عزیز را از خانواده ما . شد و جاودانهپیوست 

 مند بهرهحسین از لذت رضایش  یمانو موالپاکش را در جوار مقدس شهداي کربال  روح
  .گرداند



را چند روز قبل از عملیات  یگريو د 61که یکی در سال  اي نامه یتوصقبل از اینکه دو 
  :کنیم میاشاره  ها آنبدر نگاشته بیاوریم به چند نکته آموزنده 

از اینکه به طور عموم از همه حالل  نظر او صرف .قوق مردم استابتدا در مورد اداي ح
ما  و از نویسد میدر دفترچه خاطراتش نام یکی از دوستانش را  طلبید یمبودي 

اماناتی را که دستش بود سفارش کرده که  تمام. که از او حالل بودي بطلبیم خواهد یم
، گرفت نداشتاز سپاه می رآمدي جز حقوق کمی کهبه صاحبانش برگردانیم هر چند د

  .ابتداي سن تکلیف حساب خمس داشت از

 و ایثار و عرفانمسئله دوم در مورد محل دفن است که انسان در مقابل این همه توجه 
که به  هر جااگر پیکري بود " :نویسد میاو در آخرین یادداشت خود  .شود میمبهوت 

براي دفن " :گوید میاول  نامه تیوص و در ".ین است مرا دفن کنیدو مسلماسالم  نفع
و وجود مطهر آنان فیض ببرم  و ازباشم  شهداکنار  و درربیع  بهتر است که در خواجه

و از خدا هستیم و دوستان  و آمرزشخواجه ربیع نزدیک است و ما محتاج دعا  ینکها
  ".کنیم میرا بیشتر زیارت  یانآشنا

جمعه ماه  یندر آخراو را  ،نمازگزار ..مردم حزب ا بر دوشبعد از تشییع  و سرانجام
 يا مقبره ، در1364 ماه ینفرورد 29 مطابق) ص(مبعث پیامبر اکرم  و شبمبارك رجب 

  ".انا الیه راجعون انا هللا و"غربی صحن خواجه ربیع به خاك سپردیم که  ضلعدر 

همه ما توفیق  به بارالها. بریم یمبه خانواده به پایان  یامشو پیادواره را با ذکر دو وصیت 
 و بهساز  مند بهرهشفاعت آنان ما را  ، ازرا مرحمت فرما یلتو فضادامه راه شهداي حق 

  .امام عزیزمان عمر با برکت عنایت فرما



  "خانواده شهید"

  اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم

  انا هللا وانا الیه راجعون

منهم من ینتظر  نحبه ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوااهللا علیه فمنهم من قضی "
  ".ما بدلوا تبدیال و

  "23 –احزاب "

و راستی حق پیمان را ادا نمودند  و بهاز گروه مؤمنان برخی به پیمانشان وفا نموده "
راه خویش را تغییر  گاه یچه ینانو ا کشند میدیگر زمان رسیدن وعده را انتظار  یجمع

  ".دهند یو نمنداده 

  حال ما شود                  انشاءاهللا امید آنکه این آیه شریفه شامل

که  ی، راهیبو نشپر فراز  ی، راهبا سالم وامید موفقیت براي تمامی پویندگان راه حق
راه که نظاره بر  ، آندارد ها شدن و فدا ها شهادتکه  یها دارد، راه و جراحت ها مشقت

  .باشد یاورتانو انشاءاهللا خداوند در این راه یار  .رفتن یاران دارد

  :کنم مینکاتی چند است که در اینجا یادآوري 

امام ) عج( يمهدحضرت  بر حق یندهو نمازمان  فقیه یولاولین مسئله در رابطه با 
امام زمان است که از  و پاسداران.. شما مردم حزب ا تک تک یفهوظ .خمینی است

 و کوششاز سعی  ها آنجهت تحقق  و درایشان اطاعت کرده  يو رهنمودهافرامین 



فراموش نکنید که ) عج(زمان امام  و فرجدعا براي طول عمر امام عزیز  و ازدریغ نکنید 
  .باشد می) عج(خواسته امام زمان 

همه ما موظف  امروز. دومین مسئله کوشش در جهت پیشبرد اهداف انقالب است
خویش در جهت تحقق  و فرزندان و مالاز جان هستیم که هرچه در توان داریم 

جمهوري اسالمی بگذریم و در سرکوبی مخالفین این انقالب چه  يها آرمانیدن به بخش
 و چه کنند میمردم را به انقالب بدبین  ها زدن و نقنق  و باکسانی که با زبان خود 

باید کوشش  یزندستعلیه نظام جمهوري اسالمی اسلحه برگرفته و در بر علناًکسانی که 
  .کنیم

یکی  و شده یلتحمعلیه انقالب اسالمی جنگی که بر .نگ استدر رابطه با ج مسئله سوم
اسالم است جنگی نابرابر جنگ تمام  و دشمنان ها ابرقدرتسلسله دار  يها توطئهاز 

و نیروي الهی است  کند میاسالم با تمام کفر نیرویی که در این جنگ ما را پشتیبانی 
نیاز به نیروي رزمنده  ها جبههن ولی در عین حال ای .کند میرا اداره  ها جبههخدا  دست

از  به حالهمچنان که تا . (.جز به کمک شما مردم حزب ا و اینو حرکت شما دارد 
 .شود میجبران ن ها جبههفرستادن فرزندان خود به  و) یدا نداشتههیچ کمکی دریغ 

و  و مالکه از جان  یدانیشه .و حافظ خون شهیدان باشید دهنده ادامهبتوانید .. انشاءا
 ها جبههبا فرستادن جوانان خود به .. انشاءا .چیز خود گذشته تا اسالم زنده بماند همه

  .برسانید یینهابا یاري خداوند جنگ را به پیروزي  تر یعسرهرچه 

است که باید بر اساس  ینو مراجعبرادران پاسدار با مردم  برخورد) چهارم(مسئله دیگر 
توجه  یدو با در صحنه برخورد کرد یشهو همهی معیارهاي اسالمی با این مردم حزب ال

نتیجه برخورد غیر اسالمی  یانو سپاهنسبت به سپاه  ها ینیبدبدرصد  70داشت که 



شریک  ها يشاد و در ها آنبا  و همدرددر کنار مردم  ها یبتو مص ها یسختدر . است
  .را از مردم جدا و دور نگیرید و خودباشید  ها آن

اگر  و اینکهاز دست داده است  و فرزندحزب الهی  هاي خانوادهبا  مسئله پنجم در رابطه
آن  شکرگزاريکرد از پس  ها آنبا فرزند  اي و معاملهکرد  ها آنخداوند لطفی به خانواده 

  .خودشان ضعف نشان ندهند و ازبرآیند 

 وجود مطهر آنان فیض و ازباشم  شهداکنار  و درربیع  براي دفن بهتر است که در خواجه
از خدا هستیم و  و آمرزشخواجه ربیع نزدیک است و ما محتاج دعا  و اینکهببرم 

  .کنیم میرا بیشتر زیارت  و آشنایاندوستان 

و فقرا  و بهرد مظالم داده  و مقداريقضا دو سال بگیرند  و روزهدر رابطه با نماز 
ابطه با مجلسی ر در. از سر تقصیرات ما بگذرد.. کمک کنید تا خداوند انشاءا مستمندان

به مردم نشان دهید چون  و شادروشن  و چهره یدپخش کنشیرینی  گیرید میکه 
صبر داشته  ها یو سختقبال مصائب  در. شهادت براي خانواده شما افتخار باید باشد

. شود میبراي رضاي خدا موجب افزایش ایمان انسان  ها سختیباشید که تحمل این 
 و آنچهاست  یرو فناپذرفتنی  ها ینادنیا کم کنید که همه  ومنال مالخود را به  یوابستگ

پس از این ابزار در جهت هرچه بهتر عمل کردن استفاده  .عمل انسان است ماند می
زنگی تجمالتی  به. دنیا و مالخدا و رضاي او را در نظر بگیرید نه دنیا  و هدفکنید 

خود نگاه  یردستانزراحتی به رابطه با استفاده از امکانات  و درکمتر اهمیت بدهید 
خوب به  يها خصلت یادگیريو عبادات و اعمال صالح  و درفکر آنان باشید  و بهکنید 

  .اعمال کم خود بسنده نکنید و بهبنگرید  و رهبرانصالحین 



  ""والسالم""

را به خوبی  و مادرمن حق بزرگی به گردن ما دارند از اینکه حق پدر  و مادرخدایا پدر 
و را بیامرز  ها و آنبگردان  یربه خما را  و مادرپدر  و عاقبتدم مرا ببخش ادا نکر

  .کن شان یاريصراط مستقیم  در) ...،، برادرخواهر( ما را وابستگان

  .ما را مورد قبول درگاهت قرار بده يها ، طاعتخدایا مرا ببخش

 و قدر یما ندادهم تو انجا کران یب يها نعمتخدایا ما وظیفه خود را درباره شکرگزاري از 
خودت ما را از قهرت محفوظ بدار و از آتش  یما ندانستهرا  و کرامتلطف  همه ینا

  .دار نگهآماده است ما را دور  و گناهکاران و منافقانخشمت که براي کافران 

ما را در همه وقت تنها رضاي  و هدفخدایا ما را جزو شهیدان راه خودت قرار بده 
خدایا  .تویی و تواناقادر  و تنهالحظه امکان انحراف ما هست  خودت قرار بده که هر

جهت پرورش روحانی ما زحمت کشیده حاجات  و در معلمی کردههرکس در حق ما 
  .مشروعش را برآورده کن

خداوند  و از کنم میدارند طلب بخشش  یو حقدر آخر از تمام کسانی که از من طلب 
  .را ببخشد ها آن خواهم یم

  )عج(دي سالم بر مه

  کبیر انقالب اسالمی  و رهبر قدر یعال ، مرجعفقیه یولدرود بر امام خمینی 

  سالم بر شهیدان همیشه جاوید 

  )و غربشرق ( یلو اسرائ يو شورومرگ بر آمریکا 



رزمندگان اسالم  یروزيو پ) عج( يمهدحضرت  و فرجاز دعا براي طول عمر امام عزیز 
  .فراموش نکنید

  التماس دعا

  ظخداحاف

  15/8/61ابوالبشري  محمدحسن

  :و مادرشقسمتی از پیام شهید به پدر 

  .ما را تا اسالم زنده بماند یدو اعتقاد؛ بکش یده، عقدر راه خدا یکارو پزندگی جنگ است 

از اذیت ما سر بر بالین  ها شبجبران کرد چه  توان یمچگونه  تو را کران یبزحمات  مادر
  .نگذاشتی

تا  باشد. ندیدم رئوف در طول زندگی پر گناهم همچون پدريآن پدري که  شما پدرم
ما  و اگراگر لیاقت داشته باشم این زحمات زیاد شما را با شفاعت شما جبران کنم 

کسانی خواهید بود که با نفسی  ینجزء اوللیاقت این لطف خداوندي را داشتیم شما 
  ...انشاءا. مطمئن از پل صراط خواهید گذشت

که به خاطر  ییها خشماز چه  یدخود کردبگویم که به حق ما را مدیون  اما از شما پدر
که اینجا  يا مسئله. من را ببخشید ،را عفو نمودي و منسرکشی ما بود چشم پوشیدي 

هم که  مرتبه یکرا خالی نکنید براي  ها جبههباید بیان کرد نیاز اسالم به یاري شماست 
 ییدنمابه هر نحو ممکن سعی  و باشید.. جنداکنار  و درشده به این کربال سفر کنید 



دارند شما همچون  ها جبههکه سعی در تضعیف کردن  هر جا .را تقویت کنید ها جبهه
  .باشید تا رسالت خود را ایفا کرده باشید ها آنمدافع حمالت  محکم وسنگري قوي 

  قبل از عملیات بدر نامه یتوص

  الرحیم  الرحمن. .بسم ا

  شیطان الرجیماعوذ باهللا من ال

بشر  نقص من االموال واالنفس والثمرات و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و و"
انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من  قالوا انا هللا و بهالصابرین الذین اذا اصابتهم مصی

  "اولئک هم المهتدون و رحمه ربهم و

  )155،156،157بقره (

  ..ا اهللا و اشهد ان علیا حجهمدا رسول اشهد ان مح ه اال اهللا واشهد ان ال ال

به شکر نعمت  يا عده خداي را که از وجود او همه جان گرفت و و سپاسحمد 
 و مستحقنعمت کردند  و کفراندر جهل ماندند  یو گروهشدند  و رستگاربرخاسته 

انسان با یاد خداست که در  که) واذکرواهللا کثیرا( یدباشخدا  یاد. عذاب الهی گردیدند
ندارد با هدفی الهی  و سازشصلح  و هرگز شود میقابل اوج حمالت شیاطین پیروز م

فاثبتوا واذکرواهللا کثیرا لعلکم  ا ایها الذین امنوا اذا لقیتم فئهی(وار باید جنگید  حسین
   )46-انفال)(تفلحون

امام  به حقاسالم تنهاست این نائب  ، رهبرخدایا امروز احساس کردیم اسالم تنهاست
ما  و دشمنان قرارگرفتهبه کمک دارد امروز اسالم در برابر تمام کفر  یازن) عج(ن زما



و تنها به خدا متکی هستیم  و ماتکنیک پیشرفته نظامی خود هستند  متکی به سالح و
.. ان تنصروا"که در قرآن فرموده  و همچنان کنیم مییاري  از او طلب استمداد و تنها

 يو سرافرازقدم به جبهه گذارده تا این پرچم افتخار براي کمک به دین خدا "ینصرکم
  .همچنان استوار بماند

در جهت تضعیف جبهه  کنید یماز شما نیز انتظار داریم هر حرکتی را که احساس 
بلکه مشوقی  .آمدن فرزندانتان به جبهه جلوگیري نکنید و ازاسالم است سرکوب نموده 
مالی به نظام جمهوري اسالمی که مورد از کمک  ینو همچنباشید براي تقویت جبهه 

که یکی  ساز حکومت آن حضرت است دریغ نکنید ینهو زم) عج(حمایت حضرت مهدي 
انفاق مال حسرت به اینکه در  .دنیا حسرت است در آن و دردناكسخت  يها عذاباز 

به مال دنیا اهمیت ندهید که هرچه پاي بند باشید شما را اسیر  پس. دنیا بخل ورزیدند
  .کند میود خ

ضد انقالب را تقویت  و جبههسخنی با افرادي که توقع زیادي از انقالب دارند  و اما
 و عبرتانسان را در دنیا مشاهده کنند  و عاقبتبگذارید ببینند جنازه ما را  .کنند می

آن روزگاري  .وعده حق را باید لبیک گفت باألخره .است یشدن تمامبگیرند که عمر دنیا 
براي  .نیست آخرت است چرا در این مزرعه توشه آخرت را فراهم نکنیم یدنش تمامکه 

شرع متوسل نشوید که  و خالفحرام  يها و راهدنیا به دروغ  ومنال مال آوري جمع
  .خداست رسان يروز

   "ال هم ینصرون فال یخفف عنهم العذاب و اولئک الذین اشتروا لحیوه الدنیا باالخره"

  )     85 -بقره(



خریدند زندگی دنیا را به آخرت عذاب الهی از آنان کاسته نشود ویاري  کهآنان (
  انی بعثت التم مکارم االخالق  ):ص.. (قال رسول ا. نخواهند شد

که اسوه اي حسنه است براي ) ص( یغمبرپسنت  و ازمتخلق شوید به اخالق اسالمی 
اسالمی انجام  یارعو مخود را بر اساس مالك  و حرکاتتمام افعال  .کنید یروي، پما

  .دهید که رستگاري انسان در همین است

 ، بههاست یروزيپساز این  ینهو زمسالح مؤمن است  دعا. فراموش نکنید یهو ادعاز دعا 
  .اسالم را بخواهید و نصربجویید  توسل) ع( یتب اهل

ر به تربیت فرزندانت وا زینب ، اگردر شما نبود) ع.. (مادرم اگر عشق به ابا عبدا
اگر انس با قرآن در شما نبود  .شد میپرداختی این سعادت بزرگ نصیب فرزندت ن مین

  )قاتلوهم حتی ال تکون فتنه و( .گرفت ینمقرآن سرمشق ما قرار 

که در این مدت  کنم می اعتراف .متنعم شدیم چنین ینامادرم شیر پاك شما بود که 
نگیرم اگر مورد عفو قرار . دمحیات دنیوي، آن حقی که شما بر گردن من داشتید ادا نکر

هرگاه خواستید در فراغ فرزندتان  .کنم میهمچنان احساس سنگینی بر دوش خود 
حضرت زینب را پیشه کنید و بر مصائب وارده  و صبربگریید به یاد صحنه کربال باشید 

  .به ایشان بگریید

مسیر راهنمایی  حسنه شما بود که ما را در این و اخالق صدر سعه قدرم گرانپدر  و اما
دعا در  و ازببخشید  مرا .را تقویت نمود.. مذهبی که در شما بود لشکر جندا یهو ماکرد 

براي بخشش گناهانم فراموش ) ع(رضا مرقد مطهر حضرت امام  و جوارپیشگاه خداوند 
  .نکنید



 يو سرباز گزار خدمتتا هر کدام  ییدنمادر تربیت فرزندانتان دقت  و خواهرانمبرادران 
سر  و مادررضا از اوامر پدر  برادرم. براي اسالم باشند تا فرداي انقالب تضمین شود

را  یتها درس .باشد میبه والدین  و احسانپیچی مکن که رضاي خداوند در اطاعت 
بسیج این مدرسه عشق ارتباطی  با. خوب بخوان که اسالم نیاز به یاري شما دارد

معبود رسیدن را به  و بهشدن  و عاشقه زیستن برقرار کن که چگون و استوارمستحکم 
ساز  ینهو زماست که در هم کوبنده ظلم  یو موجمعجزه الهی است  یجبس .آموزد یمما 

  .باشد میحکومت حق 

یغفر الذنوب .. ان ا.. ا فوا علی انفسهم ال تقنطوا من رحمهقل یا عبادي الذین اسر"
  )53 - مرز(              "جمیعا انه هو الغفور الرحیم

را مدیون خون  و مارا ببخش  ، گناهانمخواهم یمخدایا با توسل به این آیه از تو پوزش 
  .قرار مده شهدا

در صورتی  کنی یممن رحم کن چگونه بنگرم مرا عذاب  و ناتوانخدایا به بدن ضعیف  
  .به رحمانیت تو هستم و معتقدکه معترف 

من  ،حقی بر گردن من دارند و اگر شوند میکه این پیام را  و آشنایاناز تمامی دوستان 
و  کنم می و بخششعاجزانه طلب عفو  ،عاصی که تحمل عذاب دردناك الهی را ندارم

خود  یازو ن و راز و دعاکه در نماز  خواهم میدوستانم  از. آمرزش گناهانم دعا کنید براي
  .مرا فراموش نکنند

اموال را در مصارف کمک به  یهو بقخشید یک ماه را به سپاه بب ، حقوقبا اموال در رابطه
  .خانواده خرج کنید و اموراتدولت 



  .سال نماز بخوانید و دوسه ماه روزه  یاطاًاحت و روزهمورد نماز  و در
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