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) ره(مخیين امام پیام تارخيي حضرت
 خطاب به روحانیون

ات روحـانیون سـرار كشـور و    خدمت حضـر 
ب  و طـال  م و مدرسني گرامـي  مراجع بزرگوار اسال

هاي علمیـه و ائمـه حمـرتم مجعـه و      عزیز حوزه
 مجاعات دامت بركاهتم

م خدا و رسول خدا بر ارواح  السصلوات و 
ها و  داي عزیز حوزهشه خصوصًا ،شهیدان ي طیبه

ن امانــت وحــي و  درود بــر حــامال. روحانیــت
داران شهیدي كه اركـان عظمـت و   پاس ؛رسالت

را بر دوش تعهد سـرخ و   مي ب اسال افتخار انقال
 .اند خونني خویش محل منوده
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سازان مهیشه جاوید روحانیت  م بر محاسه سال
كه رساله علمیـه و عملیـه خـود را بـه دم     

انـد و بـر منـرب     ب خـون نوشـته  شهادت و مرّك
 ،ناس از مشع حیاتشان ي هدایت و وعظ و خطابه

افتخار و گفرین بر . اند چراغ ساخته وهر شبگ
شهداي حوزه و روحانیت كه در هنگامـه نـربد   
رشته تعلقات درس و حبث و مدرسه را بریدنـد  

ات دنیـا را از  متنی ) رشته و ریسمان(و عقال
ن بـه   بـاال  پاي حقیقت علم برگرفتنـد و سـبك  

میهماني عرشیان رفتند و در جممع ملكوتیـان  
 .شعر حضور سرودند

م بر آنان كه تا كشف حقیقت تفقه به  سال
نـذران  پیش تاختند و براي قوم و ملت خود م 

صادقي شدند كه بند ) ترساننده، بیم دهنده(
بند حدیث صداقتشان را قطرات خون و قطعـات  

 پیكرشان گواهي كرده است و حقًا ي پاره پاره
م و تشـیع جـز ایـن     از روحانیت راستني اسـال 

ه در دعـوت بـه حـق و راه    رود ك انتظاري مني
ها را  مردم خود، اولني قرباني ي خونني مبارزه

آنـان  . هر ختام دفرتش شهادت باشـد بدهد و م 
كه حلقه ذكر عارفان و دعاي سحر مناجاتیان 

اند در خلسه  ها و روحانیت را درك كرده حوزه
اند و آنان  حضورشان آرزویي جز شهادت ندیده

ي خلـوص و  از عطایاي حضـرت حـق در میهمـان   
البته مهه . اند شهادت خنواسته ي تقرب جز عطیه

مشــتاقان و طالبــان هــم بــه مــراد شــهادت 
 ...اند نرسیده

شهداي روحانیت منحصـر بـه شـهداي    ... 
رقم  یقینًا .مبارزه و جنگ در ایران نیستند

ها و روحانیت كه در مسـري   شهداي گمنام حوزه
نشر معارف و احكام اهلي به دست مـزدوران و  

زیـاد   ،انـد  نامردمان، غریبانه جان باختـه 
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ب اهلـي و مردمـي،    در هر ضـت و انقـال   .است
انـد كـه بـر     م اولني كساني بـوده  علماي اسال

. تارك جبینشان خون و شهادت نقش بسته اسـت 
را سراغ كنیم كـه    مي اسال   ب مردمي كدام انقال

كســوت شــهادت  در آن حــوزه و روحانیــت پــیش
اند و اجساد  ي دار نرفته الاند و بر با نبوده

هـاي حـوادث خـونني بـه      فـرش  مطهرشان بر سنگ
خرداد و در حوادث  شهادت نایستاده است؟ در 

قبل و بعد از پريوزي، شهداي اولني، از كدام 
گزارمي كـه از   اند؟ خدا را سپاس مي قشر بوده

هـاي خمـوف و    دیوارهاي فیضیه گرفته تا سلول
و خیابـان تـا    انفرادي رژمي شاه و از كوچه

مساجد و حمـراب امامـت مجعـه و مجاعـات و از     
ها  دفاتر كار و حمل خدمت تا خطوط مقدم جبهه

و میــادین مــني، خــون پــاك شــهداي حــوزه و 
روحانیت افق فقاهت را گلگون كـرده اسـت و   
در پایان افتخارآمیز جنگ حتمیلي نیـز رقـم   

هـا نسـبت    شهدا و جانبازان و مفقودین حوزه
بـیش از دو  . یگر زیـادتر اسـت  به قشرهاي د

ب علـوم دینیـه در    هزار و پانصد نفر از طال
انـد و   سراسر ایران در جنگ حتمیلي شهید شده

دهد كه روحانیت براي دفاع  این رقم نشان مي
ایـران تـا چـه حـد       مي م و كشور اسال از اسال

 . ا بوده استمهی 
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نامه ندگیز  
روستاي رامه از توابع در بهمن ماه سال هزار و سیصد و چهل و چهار در 

به خـاطر ارادت خـانواده   . به دنیا آمداي  ي آقاي ابوالفضل رامه در خانه فیروزکوه
 ،سـلم و زنـده نگـه داشـتن نـام ائمـه       آلـه و  اهللا علیه و به اهل بیت پیامبر صلی

پدرش بنـا بـود و بـراي کـار بـا خـانواده بـه تهـران          .اسمش را حسن گذاشتند
بـا مهـاجرت خـانواده بـه     . گذراند اول و دوم دبستان را در تهران. مهاجرت کرد

سـال شصـت و سـه بـا دیـپلم وارد       این شهر ادامه تحصیل داد و درگرمسار در 
سیوطی، حاشیه، مغنی، مختصرالمعانی و معالم را  مقدمات، .حوزه علمیه قم شد

   1.خواند

                    
ي  هـا را تـا پایـه    در آن زمان، ایـن كتـاب   -١

كتـاب معـامل   . خواندنـد  ي علمیه مـي  چهارم حوزه
 .است  در علم اصولاولني كتاب 
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 من از دیار حبیبم ١٠
 

. به جبهـه اعـزام شـد    یبعد از آموزش اولیه بسیج ،سال شصت ویک در
هاي شهید  کتاب او. درس خواندن در مدرسه و حوزه مانع رفتنش به جبهه نشد

  .کرد می عرفانی را مطالعهو هاي اخالقی  مطهري و برخی کتاب
وقتی در قم بود، عالوه بر شرکت در درس اخالق اساتیدي کـه از طـرف   

اهللا  اهللا مشـکینی و آیـت   شدند، در درس اخـالق مرحـوم آیـت    وت میمدرسه دع
  .کرد اهللا اراکی شرکت می مظاهري و نماز مرحوم آیت

والفجر هشت از ناحیـه   عملیاتدر . یافتسی ماه در جبهه حضور حدود 
حضور تقریباً مستمر او باعث شد تـا فرمانـدهان بـا    . جراحت سطحی برداشتپا 

بسـیجی دالوري  . هـایی بدهنـد   شنا شده و به او مسؤولیتهاي او بیشتر آ قابلیت
  .یافت ءبود که از فرماندهی دسته تا جانشینی فرماندهی گردان ارتقا

اش را بـر   باعث شـده بـود کـه زنـدگی    ) ره(اش به امام  العاده ارادت فوق 
به علما و روحانیون در خط امـام عشـق   . ریزي کند ي نظرات آن بزرگوار پی پایه
کسانی چون شهید پرویز قـدیري  به اش  میان دوستان غیر روحانیدر . ورزید می

به خاطر جـا مانـدن از    او همیشه. خیلی عالقه داشتو شهید محمدرضا عاشور 
. داشـت را ریخـت و درخواسـت مقـام شـهادت      ي شهیدان، اشک غـم مـی   قافله

  . به اجابت رسید کرد میسرانجام آنچه را که از خدا تقاضا 
در تاریخ بیست ي پانصد و نود و هشت،  و اجراي قطعنامه بعد از پذیرش

در دزلـی    و سوم شهریور سال هزار و سیصد و شصت و هفت در منطقه عمـومی 
در گلـزار شـهداي شـهر    اش  جنازه .مریوان به دوستان شهیدش ملحق شد غرب

 .دفن گردیدگرمسار 
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١١ 

 
  
  
اش  مرخصـی  .در دو سـه روزي کـه مانـد    .مرصاد برگشته بود عملیاتاز 
  . بودیمسه برادر. تمام شد

  .»!کدوم کنار خانواده نباشیم شه که هیچ نمی ؛یکی از ما بمونه«:گفتم
وار رزمندگان، سـ حسن و تعدادي از  شیخ با. علی بماند توافق کردیم شیخ

به اردوگاه صادقین که رسیدیم . به طرف باختران راه افتادیم شدیم وبوس  مینی
ه ي صبحانه جمع  هنوز سفره. گاهی برگشته بودند ورزش صبحهاي رزمنده از  بچ

  . ي گردان به سراغش آمد نشده بود که فرمانده
بـه مـن مسـؤولیتی    «:حسن براي خداحافظی پیش من آمد و گفـت  شیخ

  1.»!سپردن که باید برم مریوان
بیست و سـوم شـهریور شصـت و هفـت،      رفت و درخداحافظی کردیم و 

  2.جا به شهادت رسید همان

                    
 .ارتفاعات دزيل در غرب مریوان -٢
 .اي برادر بزرگ شهید آقاي حسني رامه -٣
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 من از دیار حبیبم ١٢
 

  
  
  
  
  
  
  
  .»ي کیه روي دست مردم؟ جنازه«

انبـوهی از  . رسـاند  خود را به میدان شهداي گرمسـار مـی  . رود جلوتر می
ت تابوتی را سر دست دارند رنگ ایران پیچیـده شـده    تابوت در پرچم سه. جمعی

  . بیند که روي پوشش تابوت سنجاق شده است عکس برادر را می. است
  .»!بوت رو غرق گالب ناب کردنخداي من چه عطري؟ انگار تا«

ت در تشییع پیکر برادر شـرکت مـی   شـعارها کوبنـده   . کنـد  همراه جمعی
  .»!اکبر اند اهللا به خون غلتیده! اکبر اند اهللا شهیدان زنده! مرگ بر آمریکا«! است

امام جمعه پشت تریبـون  . نشیند میتابوت، جلوي در مسجد روي زمین 
  .کند شهداي روحانیت شیعه صحبت می ویژه در عظمت شهدا، به. رود می

دهـد تـا    پدر شهید اجـازه مـی  . شود صفوف براي برگزاري نماز منظم می
  . نماز را بخوانند

  .»!الصلوه! الصلوه! الصلوه«:گوید مکبر می
اللهم انا النعلم منـه اال  «:کنند گویند و زیر لب زمزمه می اکبر می همه اهللا

  ».خیراً
. گیرنـد  اي پرشـور، تـابوت را روي دسـت مـی    ه جوان. شود نماز تمام می

قدر مـردم   آن. روند به طرف مزار شهدا می. لباس بسیجی به تن دارند بیشترشان
  . آورند که کم مانده جنازه از داخل تابوت بیفتد زیر تابوت هجوم می رفتنبراي 
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٣ 

 
ت مثـل رودي کـه بـه دریـا     . ایستند به مزار نرسیده از حرکت می جمعی

داخلـش  . رود باالي قبر مـی . قبري آماده شده است. شوند ع میمنتهی شود، جم
  :کند را برانداز می

! دلتنـگ دوسـتان شـهیدش بـود    ! قراره برادرم توي این قبر آروم بگیره«
شهید قدیري و عاشور و بابایی و دیگران بـه اسـتقبال دوسـت    ! خوش به حالش

  .»!بودم نکاش من جاي او! شون اومدن دیرینه
  

. جمعه باالي قبر ایستاده تا تلقین بخوانـد  امام. گذارند قبر میجنازه را در 
الزمه براي کسی کـه خـدا رو بـا تمـوم وجـود      «:پرسد برادر شهید از خودش می
  .»فهمیده تلقین بخونن؟

  .»!یا حسن ابن ابوالفضل! افهم! اسمع«:گوید جمعه می امام
ــدر، داخــل قبــر شــانه راســت پســر را گرفتــه و تکــان مــی    در. دهــد پ

دونـم تـو    امـا پسـرم مـن کـه مـی     ! این سنّته که تلقین بخـونن «:گوید دلش می
شـرکت کـردي تـا بـه      عملیـات همـه   دونم تـوي ایـن   من که می! خدایی بودي
  1.»!وصالش برسی

                    
 ای   برگرفته از خاطره آقاي حسني رامه -١
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 من از دیار حبیبم ١٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خـدا کنـه رفتـارم    ! اسم خوبی برام گذاشتین! دستتون درد نکنه« :گفت
  .»!بشهحسن مثل امام هم 

ات رو کــه  مدرســه، چــه عیبــی داره مثــل داداشــت! مادرجــان«:گفــتم
  .»تموم کردي بري دانشگاه درس بخونی؟

ــرم حــوزه و   «:گفــت ــرم، بایــد ب ــرار باشــه راه امــام مجتبــی رو ب اگــه ق
  1.»!بفهمم امام حسن چی گفته و چطوري رفتار کرده

                    
 .مادر شهید -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٥ 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،بـه سـهم هـم کـه باشـه     ! اش که نبایـد تـو بـري    همه! مادرجان«:گفتم
  .»!برادرها سهمتون رو رفتینشما 

کسـی   .ریـم  براي اداي دینمون می .بندي نیست سهمیه! مادرجان«:گفت
اگه جلوي دشمن رو نگیریم همین آب و برقی هـم   .نگفته که کی بره و کی نره

اختیـار   .دن حتی اختیار ناموس خودمون رو بهمون نمی .کنن که داریم قطع می
  1.»خوره؟ ه درد میمملکت دست بیگانه باشه زندگی به چ

                    
 .مادر شهید -١
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 من از دیار حبیبم ١٦
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .»گن؟ گروهانی، راست می ي گن فرمانده می! بابا«:گفتم
  .»!پام جا چادر رو می من اون«:گفت
کـاره  ه وقت نتوانستیم از زیر زبان خودش بکشیم کـه در جنـگ چـ    هیچ

ي گروهان یا معـاون و جانشـین گـردان     شنیدیم که فرمانده از دیگران می. است
  1.است

                    
 .پدر شهید -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٧ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .»پول بهت دادن؟«:بار که با هم بر گشتیم، پرسید یک
  ».آره«:گفتم
  .»کارش کردي؟ه چ«:گفت
  ».کتاب خریدم«:گفتم
گیـرن   شناسم که وقتـی ایـن پـول رو مـی     ها رو می بعضی رزمنده«:گفت

ي  وقـت از ایـن پـول بـراي اداره     او هـیچ . »!ریزن به حسـاب جنـگ   جا می همون
  1.صی استفاده نکردزندگی یا خرید وسایل شخ

                    
 .اي، برادر شهید االسالم علي رامه حجت -١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 من از دیار حبیبم ١٨
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تــونی بــري  ات زیــاده، اگــه بخــواي مــی ي بیســجی تــو ســابقه«:گفتنــد
  ».حج یا سوریه
امـا   .سوریه رو هم امام واجب نکرده. براي حج که استطاعت ندارم«:گفت

زنـه ولـی    دلم براي زیارت حضرت زینب پر مـی  .حضور در جبهه رو واجب کرده
هاي سوریه یک دور که بزنـه، یـادش    بره توي خیابونآدم  .تره فعالً جنگ واجب

  1.»!ره که جنگی هم هست می

                    
 .اي االسالم علي رامه حجت -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٩ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  کنی؟ هاي روزنامه رو جمع می براي چی بریدهـ 
کسی که مقلده بایـد بدونـه مـرجعش راجـع بـه      ! اینها فتواهاي امامنـ 

ن و هـاي مبتـدي بمـون    مثالً یک روز فرمودن طلبـه . مسایل روز چه فتوایی داده
  1.دن که برن جبهه م فتوا میه امروز ،درسشون رو بخونن

                    
 .اي االسالم علي رامه حجت -١
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 من از دیار حبیبم ٢٠
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

س بیتي عملیاتی  در منطقه ي عـراق   دو و سه، در شمال سلیمانیه المقد
سـرش   جا بودیم کسی موفق نشـد پشـت   در مدتی که آن. طلبه بودیم نفر هفت

  . کرد تا جایی که می توانست به دیگران اقتدا می. نماز بخواند
خصوصاً اگـر  . کرد رانی میبه شدت اهل مطالعه بود، کمتر سخن که با این

ام و  من هنـوز طلبـه  «:گفت می. رفت ي دیگري حضور داشت او زیر بار نمی طلبه
  1.»!باید یاد بگیرم

                    
 .اي االسالم علي رامه حجت -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٢١ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گـرفتیم دسـتش را بـاال     کربالي پنج هر اسـیري را کـه مـی   عملیات در 
  .»!دخیل الخمینی«:گفت برد و می می

تـا آخـرین   . امینصد نوکرگین؟ شما  چرا دروغ می«:گفت حسن می شیخ
ه گلوله ایـن   دینشـ  اسـیر   حاال کهاما  .هاي ما شلیک کردین تون رو به طرف بچ

  .»!یارین جمله رو به زبون می
حقیقـت   کـرد تـا   توانسـت تـالش مـی    جایی که مـی  در همان فرصت تا

  1.را براي آنها روشن کند مسلمانی
  
  
  

                    
 .اي االسالم علي رامه حجت -١
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 من از دیار حبیبم ٢٢
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

همـه  . از طرف دوستی در غیر فصل شکار مقداري گوشـت آورده بودنـد  
  .ایشان فهمید و دست به غذا نزد. خواستیم غذا بخوریم دور سفره نشستیم و می

وقتی در برابر اصرار خانواده . براي زندگی و خورد و خوراکش مبنا داشت
قــررات تخلــف از قــوانین و م‘:انــد امــام خمینــی فرمــوده«:قــرار گرفــت، گفــت

بخـوایم  هـم  براي چی کار حروم بکنیم و قیامـت  . ’!اسالمی حرام است جمهوري
  1.»جواب بدیم؟

                    
 .اي االسالم علي رامه حجت -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٢٣ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعـدادي از  . بـاران تهـران   عروسی برادرم همزمان شـده بـود بـا موشـک    
در قسـمت زنانـه   . بستگان که به گرمسار آمده بودند، در مراسم شرکت داشـتند 

  .شد شانحسن مانع شیخ. کردند دي میزدند و شا براي خودشان دست می
درسته عروسی داداشـمه، امـا همـین االن    «:در برابر فشار بستگان، گفت

هاي من توي جبهـه داره تـوي    هر لحظه یکی از داداش ،جا جمعین که شما این
  1.»!غلته خون خودش می

                    
 .اي االسالم علي رامه حجت -١
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 من از دیار حبیبم ٢٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. داد مـی  هاي اخالقـی هدیـه   به اقوامی که تازه ازدواج کرده بودند، کتاب
دیگـه رو   کنن، حقـوق هـم   اگه دختر و پسر جوونی که تازه ازدواج می«:گفت می

گیـرن   بخونن، یـاد مـی  که ها رو  این کتاب .شه شون شیرین می بشناسن، زندگی
  1.»!که چطور زندگی کنن
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٢٥ 

 
  
  
  
  

شام چـی داریـم؟ مـن مهمـان     ! مادر«:پرسید. نزدیک مغرب به خانه آمد
  ».دارم

  .».خوایم حاضري بخوریم می. نکردم ي درستچیز«:مادرش گفت
  ».خوریم پس ما نون و پنیر می«:فتگ

  .»!برنج درست کن«:از در که بیرون رفت، به مادرش گفتم
  .»!ره آبرومون می ،پزه گوشتش نمی«:گفت
رم چنـدتا سـیخ کبـاب     تو برنج درست کن منم بعد از نمـاز مـی  «:گفتم

  ».یارم گیرم می می
ها را زیر برنج گذاشتیم و با سـفره   کباب. را کشیدیمغذا . از مسجد آمدند

گیر را تـوي بـرنج زد کـه بـراي دوسـتش غـذا بکشـد،         تا کف. دادیم داخل اتاق
ه شـما آبـروي   «:گفـت . گیر را زمین گذاشت و آمد بیرون کف .ي کباب شد متوج

  .»!من رو پیش رفیقم بردین
  .»براي چی؟«:گفتم
حـاال چطـور   ’ !یـه نون و پنیـر طلبگ شام ‘:من به رفیقم گفته بودم«:گفت

  .»!شه برم توي اتاق دیگه روم نمی! گفتمبهش بگم که دروغ 
ي خودت مهمـون بـردي هـر جـور      تو هروقت زن گرفتی و خونه«:گفتم

تونم به مهمونم شام  نمی !گیرم جا من تصمیم می این! خواد پذیرایی کن دلت می
ي  ماه یک شـب اومـدي خونـه    بعد سه! تازه تو هم مهمون منی. نون و پنیر بدم

  .»!بابات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 من از دیار حبیبم ٢٦
 

پس برم دلی از عزا در ! منم مهمون شمام! گی راست می«:خندید و گفت
  1.»!دستت درد نکنه بابا! بیارم

                    
 .شهید پدر -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٢٧ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .گشـتیم  دفن کردیم و داشتیم بـر مـی  ي شهید غالمرضا متولی را  جنازه
  .»خبر حسن رو دارین؟«:یکی از اهالی گفت

  .»چطور؟! نه«:گفتم
  .»!که مفقود شده مثل این! آمادگی داشته باشین بهتره«:گفت

. کردم باید خیلی احتیاط می. همسرم طاقت شنیدن این حرف را نداشت
رفـتم بـا اشـاره و کنایـه همـین موضـوع را        به او چیزي نگفتم، اما هر طرف می

  . گفتند می
اهللا  بـه روسـتاي سـاروزن رفـتم تـا امـان      . دلم تاب نیـاورد . به شهر آمدم

بعـد از  . ر ایسـتاده بودنـد  بـا چنـد نفـ   ! شاید خبر داشته باشـد . شادکام را ببینم
بیا  .هان برادر من و حسن هم جزو اون .چند نفر مفقود شدن«:رسی گفتپ احوال

  .».با هم بریم سپاه ببینیم آخرین خبر چیه
بـرو  «:آقاي اصغر معینیان تا چشمش به من افتـاد، گفـت  . به سپاه رفتیم

  .»!یاد صدام رو نکشه نمی حسن تا! خونه
ه جلـوي سـپاه   . رسـند  هاي رزمنده دارنـد مـی   همزمان خبر رسید که بچ

  .»چرا نرفتی خونه؟«:آقاي شادکام که از سپاه بیرون آمد، گفت. ایستادم
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 من از دیار حبیبم ٢٨
 

ـه   تا این«:گفتم هـاي رزمنـده رو ببینـیم بعـد بـریم       جا اومدیم بگـذار بچ
  .»!خونه

  .»!حسن که توشون نیست«:گفت
ه مثل حسنن چه فرقی می! وب نباشهخ«:گفتم کنه؟ بقی«.  

چشـمم پـر از   ! در کمال ناباوري حسن را دیدم که از ماشین پایین آمـد 
به مـا خبـر داده بـودن کـه تـو      «:گفتم. به طرفش رفتم و بوسیدمش. اشک شد

  .»مفقود شدي؟
سـتی بـا   جـا وای  این! برو خونه«:آلودم کرد و گفت نگاهی به چشمان اشک

  .»!ره وي من میات آبر گریه
  ».بیا سوار شو بریم«:گفتم
ه! شما برو«:گفت یام ها می من با بچ.«  

که همسرم خبر مفقـود شـدنش را از کسـی     به منزل رفتم و پیش از این
  .بشنود، خبر سالمتی او را دادم

مرحله بعد هم که خبر شهادتش را آوردند، با ناباوري به موضوع برخورد 
  1.دادم درصد هم احتمالش را نمی یک جنگ تمام شده بود و. کردم

                    
 .پدر شهید -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٢٩ 

 
  
  
  
  

روز جمعـه بـه قـم    . شـد  درس حوزه علمیه از پانزده شهریور شـروع مـی  
  .»!بیا گرمسار«:زنگ زد و گفت 1وارد مدرسه که شدم آقاي فریدون. رفتم

  .»مگه اتفاقی افتاده؟. من تازه رسیدم«:گفتم
فکر کـردم  . هاي پیاپی در گرمسار هم بود سال شصت و هفت، سال زلزله
  .»!فهمی می ؛برگرد«:گفت. براي خانواده مشکلی پیش آمده است

امـا بـودن   ! خوان خواستگاري برن البد حسن اومده و می«:با خودم گفتم
  .»من اینقدر ضروریه؟

بـه  . چیز سر جـایش بـود   به گرمسار که رسیدم همه. شبانه حرکت کردم
ت عادي بود. خانه رفتم اش  ستاي محـل زنـدگی  ه روصبح براي دیدن او ب. وضعی

زد که بایـد اتفـاقی افتـاده     اش داد می قیافه. رسی مختصري کردیمپ احوال. رفتم
  .»آقاي شعبانی طوري شده؟«:گفتم. باشد

  .»!نه«:گفت
شـهید  «:گفـت ! حسـن  اسم یکی دو نفر دیگر را بردم تا رسیدم بـه شـیخ  

  2.»!شده
  
  
  
  

                    
 .حسن فریدون از مهرزمان شهیداالسالم  حجت -١
 .اي االسالم علي رامه حجت -٢
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 من از دیار حبیبم ٣٠
 

  
  
  
  
  
  
  
  

هـا لبـاس    زحمتی بود براي بچهعید به عید به هر . مردم وضعی نداشتند
توانستند لبـاس تهیـه    براي خودشان که شاید چند عید در میان می. خریدند می

  .کنند
وقتی از بیرون آمدم لباس نوي را که بـرایش  . آموز راهنمایی بود او دانش

  . ناراحت شدم. زد تهیه کرده بودیم در طشت آب انداخته بود و چنگ می
  .»شوري؟ کنی؟ چرا لباس نو رو می یاین چه کاریه که م«:گفتم
ه نمی«:گفت هـایی کـه نـدارن نـو بپوشـن، تـن مـن لبـاس نـو           خوام بچ

 1.»!ببینن
  
  
  
  
  
  
  

                    
 .مادر شهید -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٣١ 

 
  
  
  
  
  
را  آن. کـردم  خواست به منطقه برود او را از زیـر قـرآن رد مـی    بار می هر

بار آخر وقتـی خواسـت از زیـر قـرآن رد شـود      . کرد بوسید و خداحافظی می می
  .»!ي رفقاي من به آرزوشون رسیدن جز من همه! مادرجان«:گفت

ري و بـه سـالمت بـر     مـی ! رسـی  شاءاهللا تو هم بـه آرزوت مـی   ان«:گفتم
  .»!گردي می

بـا   کشـم  دیگه خجالت مـی ! قدر نذر و نیاز نکن براي برگشتنم این«:گفت
  1.»!رسی کنمپ مادرهاي رفقاي شهیدم احوال
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 من از دیار حبیبم ٣٢
 

  
  
  
  
  

اگـه  ! کنـی بـراي رضـاي خـدا بکـن      یهرکـاري مـ  ! مادرجـان «:گفت می
دي دسـت   خواي چیزي به کسی بدي طوري بده که اگه با دست راست مـی  می

شه که براي رضاي  یادت باشه که فقط کارهایی از ما قبول می! چپ متوجه نشه
     1.»!خدا باشه
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٣٣ 

 
  

هـایش نصـب کـرده     عکس چندتا از رفقاي شهیدش را روي کمد کتـاب 
  ...قدیري، شهید عاشور، شهید چتري و شهید . بود

ـه . گرفـت  ها دلم می با دیدن این عکس خـوردم  ي مادرانشـان را مـی   غص .
  1.داخل کمد چسبانداز ناراحتی مرا که دید آنها را 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .»!حسرت مال دنیا رو نخور! مادرجان«:گفت
  ».ونیهکنیم از سر ناد اگه کاري می .ما که سواد نداریم! مادرجان«:گفتم
اما وقتـی چیـزي    .بخشه کاري کنه خدا می نادونیاگه آدم از سر «:گفت

دونی همسایه شـام نـداره    وقتی نمی! دیگه جواب دادنش راحت نیست بدونه،رو 
خـدا   .شه جـواب داد  نمی ،نباشه اما اگه بدونی و برات مهم .مشکل نیستخیلی 

                    
 .مادر شهید -١
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 من از دیار حبیبم ٣٤
 

هـاي  و نداشـتن و چیز  از تندرستی و مریضی، داشـتن  .کنه ها رو امتحان می آدم
  1.»!پس آدم نباید بدون رضایت خدا قدم برداره دیگه؛

                    
 .ي مادر شهید برگرفته از خاطره -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٣٥ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـت خوبـه زیـر عکـس     ! آقا حسین«:گوید می. دهد را به برادرم می قلم خطّ
! امام را دعا کنید نه از روي عادت، از روي اخـالص و ایمـان و نیـاز   : امام بنویس

ت: زیرش هم بنویس ي شهید قدیري نامه از وصی!«. 
  ي در صـفحه . ي اول آلبومش نصـب کـرده اسـت    عکس امام را در صفحه

بـه  «:کنار عکسش نوشته است! بعد عکس شهید شاکري را که گرمساري نیست
  . »یاد شهید شاکري صلوات

هاي شهدا را به ترتیب زمان شهادتشان قـرار داده   در صفحات بعد عکس
  .گذاشته استاي از همان شهید را  نوشته و در کنار هر یک، دست

رنـج جـا   از اي نوشـته کـه حکایـت     گونـه  ي آخر آلبوم مناجات در صفحه
  1!ي شهدا است ماندن از قافله

                    
 .اي االسالم علي رامه حجت -١
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 من از دیار حبیبم ٣٦
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 !زد زار مـی . نبـود  رهـاي دیگـ   مثل وقـت . شب بعد از نماز دعا داشتیم آن

همه فهمیدند که حالش . ي او را با صداي بلند نشنیده بود کسی تا به حال گریه
براي اولـین  . دکردن ها طبق معمول شوخی می بعد از شام، بچه. رده استتغییر ک

روز بعـد  ! م غیرطبیعی بـود ه باز. خندید حسن با صداي بلند می بار بود که شیخ
را  اش خواسـته  پاسـخ دیشب فهمیدم که انگار  دروي مین رفتن 1وقتی با خیراهللا

  2 !اند داده

                    
 .شهید خرياهللا گیلوري -١
بـه نقـل از آقـاي     اي االسالم علـي رامـه   حجت -٢

 .الدین تاج
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٣٧ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هرچه به آخر جنگ نزدیـک   .تعدادي کتابدنیا هیچ نداشت، جز  از مال
  .شد تر و کوچکتر می شدیم، کوله پشتی و ساکش هم سبک می

خواست برود، داشت وسایل مـورد نیـازش را در سـاك     بار که می آخرین
یک خمیردندان نصفه و یکی تقریباً نـو  . گشت دنبال خمیردندان می .گذاشت می
  . او نصفه را در ساکش گذاشت. بود

هادتش، محتویـات سـاك، یـک کتـاب شـهید مطهـري، یـک        بعد از شـ 
  1.ي همان خمیردندان و مسواکش بود مانده برگ و ته ي چهل دفترچه

  
  
  

                    
 .اي االسالم علي رامه حجت -١
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 من از دیار حبیبم ٣٨
 

  
  
  
  
  
  
  
  

. سوار شـدیم از بانه . بارید نرم می  ه شب گذشته بود و برف نرمساعت از ن
هروقت . دید نمیرا ها چیزي  چشم. حدود بیست نفر باالي کُمپرسی بدون چادر

برف مختصري که روي کـاله   .افتاد سر به داخل اتاق کُمپرسی می از پشتنوري 
ه کـرد  می ها اثر  به استخوانداشت کم سرما  کم .شد ها نشسته بود، معلوم می بچ .

ه ها در آمد سروصداي بچ .  
  !اي گرم نشستن و فکر ماها نیستنخودشون توي تویوتـ 
  !حرف خودتون رو بزنین ـ
ـه    این ماشین می اقلّاً یک چادر روي ـ هـا روسـیاه    کشیدن کـه سـرما بچ

  !نکنه
  !شین میگرم  ،هاتون رو به هم بمالین دستـ 
ارساعت دوام هیک چ. راهی نمونده. ار کنینکتونین درجا بدو رو  میـ 

  !شه بیارین حل می
! قدمن ها پیش ، فرماندهههرجا سختی! گین طوري نیست که شما می اینـ 

  !ز ما نباشه بهتر نیستها بدتر ا اگه وضع اون
  دن باید چی بگن؟ متر برف نگهبانی می هایی که االن توي یک پس اونـ 
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٣٩ 

 
کاله را تا روي دمـاغش پـایین   . سر به صورتش خورد نور ضعیفی از پشت

ت کاله ر. کشیده بود خودش بود که حرف آخري را . از سرش کشیدم ابا عصبانی
  .زد

هـا رو   اینهـا دارن ایـن حـرف   جـا نشسـتی و    تو ایـن ! مرد حسابی«:گفتم
هـا بیشـتر بـد     زنی که اون هایی می زنن؟ از همه بدتر خودت هم داري حرف می
  .»!بگن

ه. ناراحت نباش! جان شعبان« :گفت ها حـرف دلشـون رو بـزنن    بگذار بچ !
  1.»شه؟ مگه چی می

                    
 .شعبان بلوچي های  برگرفته از خاطره -١
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 من از دیار حبیبم ٤٠
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه همه! یاد ما رو سر کار گذاشتی؟ بویی نمی! حسن شیخ«:گفتیم هـا   ي بچ
  .».رو شستن هاشون و جوراب هم پاها

ه. کرد باز هم فضا را بو  کسی چیـزي حـس   . کار را کردند ها هم همین بچ
هـاتون   کنین؟ چرا تموم لب و لوچـه  چطور بوي مرده رو حس نمی«:گفت. نکرد

    1کنین؟ خورین؟ گوشت گندیده؟ دارین غیبت می خونیه؟ دارین گوشت می
  »!زنیم شون نمی دي درباراین کجاش غیبته؟ ما که حرف ب«
  2»!یاد خدا رو خوش نمی !با آبروي افراد بازي نکنیم«

                    
قـرآن  غرض توجه دادن مهرزمان به مفهوم آیه  -١

بوده نه اینكه او با چشم برزخـي مهـه چیـز را    
 .دید مي
 .السالم حسن فریدون ی حجت برگرفته از خاطره -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٤١ 

 
  

  
  
  
دفعـه بـادش گرفـت و یـک خطـی بـه زانـوت         جان باالخره ایـن  حسنـ 
  !حاضر باش ؛تمومهي دیگه  دفعه ؛انداخت
س بیتدونی از  می ـ ؟هتا والفجر هشت، چندتا عملیات المقد 
ونی کردیم و تا حاال مونـدیم، خیلـی   ج که من و تو سخت این! بآره خ ـ

 !حرفه
زنه؟ دیگـه پـایینش    بینی که داره از صفحه بیرون می و میراین لیست ـ 

. هـا از پنجـاه تـا هـم بیشـتره      این اسم. جایی براي نوشتن اسم من و تو نمونده
کـنم مـن    گاهی با خودم فکر مـی  ات شهید شدن؟عملی چندتاشون توي همین

رو انتخـاب   پـس بایـد خـدا مـن     ؛ي قـرآن بیشـتر خونـدم    چهارتا آیه ام؛ روحانی
عامـل بـودن    ؛بینم، عـالم بـودن شـرط نیسـت     شم می اما عمیق که می. کرد می

 ...!که ماگذاشتن شرط اخالص براي اونم تازه . مهمه
عـالم رو یـادت رفتـه؟ خـوب اخـالص هـم        قلمِ !اشک نریز قربونت برم ـ

ه نداره این ،کنیم دست و پا می که غص! 
زحمـتش رو   !فروشـن  توي همون مغازه سر کوچه، کیلو کیلـو مـی  ! آره ـ

  1!بکش خیر ببینی
 
  
 
 

                    
 .االسالم حسن فریدون تي حج برگرفته از خاطره -١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 من از دیار حبیبم ٤٢
 

  
  
  
  ؟يشد و پیدا شد شب جمعه مبازـ 
 مون سر بزنیم؟ها خواي بریم به دوست بد کردم؟ نمیـ 
شـی خیلـی تنـد     چرا که نه؟ اما حقیقتش تو وقتـی سـوار موتـور مـی    ـ 

 !ري می
وقتـه کـه رفقـامون     اون. سر بـزنیم   همه رسیم به اگه تند نرم نمی آخهـ 

 !تحویلمون نگیرن
 مسیر کجاست؟. اهللا بسم. خوب بریمـ 

و بهـش اطـالع    1باید بریم پیش شـهید شـهروي  . زاده اسماعیل اول امام
ه بدیم که داریم می ریم مـزار آرادان   بعدش می. بعدش مزار شهر. ها ریم پیش بچ

  2 . ..باد و فروان وآ هنجا مزار ک و از همون
  
  
  
  
  

ماشـین  . ترتیبشان را دادیم. هاي آنها به خاکریز رسید تعدادي از ماشین
. عریـان پیـاده شـدند    دو سـه زن نیمـه  . ایسـتاد بعدي تا نزدیک خاکریز آمـد و  

                    
ي گـردان امـام    شهید عبداهللا شهروي فرمانـده  -١

بود كـه در  ) عج(ي قاگم از تیپ دوازده) ع(سجاد
 . عملیات كربالي پنگ به شهادت رسید

 .االسالم حسن فریدون ي حجت برگرفته از خاطره -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٤٣ 

 
قصـد داشـتند   . آمدند ها را پشت سر برده بودند و به طرف نیروهاي ما می دست
   .هایشان بتوانند خط را بشکنندي نیرو ها را به خود مشغول کنند تا بقیه بچه

ــود کــه بچــه اولــین ــار ب ــا چنــین صــحنه ب . شــدند اي مواجــه مــی هــا ب
ـ       . متحیر مانـده بودنـد   . اي در کـار اسـت   هآیـا قصـد اسـیر شـدن دارنـد یـا حقّ
  :باالي خاکریز فریاد زد ازحسن  شیخ. تشخیص راحت نبود

ن کـه  خوان سرتون رو گـرم کـن   می! زنین؟ اینها دسیسه است چرا نمی«
  1.»!امونشون ندین! خاکریز رو بشکنن

ي  هاي بعدي آنها که دسیسـه  ماشین. ها روي زمین ریختند با رگبار بچه
، به سرعت به خاکریز نزدیک شدند و درگیري بر باد رفته دیدندطراحی شده را 

 2.و الحمدهللا همه قلع و قمع شدند باال گرفت

                    
 .االسالم حسن فریدون ي حجت برگرفته از خاطره -١
ي قاگم  وهای تیپ دوازدهدر عملیات مرصاد نري -٢
بـني اسـالم آبـاد و    (در تنگه چهـار زبـر   ) عج(

 .راه منافقني را سد کردند) کرمانشاه
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 من از دیار حبیبم ٤٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،در میـان درختـان   .بـودیم  1ر باختراند ،598 ي نامه بعد از پذیرش قطع
  .کرد و مطالعه میراز و نیاز که در آن  داشتگاهی  خلوت

یـک غـروب   . کنـیم صحبت  کمیا به آنجا بروم تروز از من خواست   یک
  .گفتهایک دنیا حرف گفته و ن ؛دو دوست جا مانده از قافله ؛گیر دل

ـ برگر روبـراي چنـد ثانیـه قـدرت     . چشمم دوخـت  را بهچشمش  دن دان
اش  نالـه و صـداي   فوران کرد او قدر در چشم هم نگاه کردیم تا اشک آن. نداشتم

  .شد بلند
 ؛شــهروي. امون شــهید شــدنهــ دوســت. جنــگ تمــوم شــد! رضــاجان«

 ».خیرالدین ؛محمدرضا عاشور
مـا  «:از شـهدا را نـام بـرد و ادامـه داد     نفرسی  ،گریه کرد و حدود بیست

بـه   مو بچسـبی  میـارن کـه زن بگیـری    ر مـی بهمون فشاچند وقت دیگه . موندیم
ـه،  . کنـه  مـون رو پـر مـی    ذایقهي  هاي دنیاي مادي همه شیرینی. زندگی زن، بچ

ي کـه االن حتـی تصـورش رو هـم     ا ههـا چیـز دیگـ    خونه، ماشـین، پسـت و ده  

                    
 .كرمانشاه -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٤٥ 

 
وقت باید یاد عباس عربی و سیاوش کنشـلو و دیگـرون رو    اون. تونیم بکنیم نمی

 .شم دارم منفجر می ؟رسه رو به خدا، چیزي به نظرت میتو ! رضا. فراموش کنیم
شیم که پیغمبر خـدا اسـمش رو    رضا اگه بمونیم گرفتار اون امتحان سختی می

  .».معلوم نیست چطور از اون امتحان بیرون بیایم. جهاد اکبر گذاشت
چشـم برداشـتن از   تـوان  . زد دستانم را محکم گرفتـه بـود و حـرف مـی    

  . ا چه رسد به صحبت کردنت را نداشتم اش چهره
خـوب  «:ی کـردم و گفـتم  چـه بگـویم؟ مـنّ و منـ    . ه نظرم نرسیدراهی ب

  مدیم؟ مگـه مـأموریتی پـیش   وها به صحنه نی مگه من و تو مثل اون! جان حسن
ها شهادت بـوده و مقـدر مـن و تـو      مد که من و تو داوطلب نباشیم؟ مقدر اوناو

تـونیم بـا    ما که نمیاما، . قبول دارم که امتحان سختی در پیشه، حاال این. موندن
  1.»تونیم؟ می. خدا دعوا کنیم

                    
 .ی آقای رضا قنربي برگرفته از خاطره -٢
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 من از دیار حبیبم ٤٦
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 چه خبره. خرم حاال غرق شد که شد، خودم یک کشتی دیگه برات میـ 

 ؟حسن قدر توي فکري شیخ این که
 رحیم؟ یعنی شما خبر ندارین که چی شده؟  خبري نیست آقاـ 
 .شم میزنی؟ دارم نگران  راجع به چی حرف میـ 
شدن سفره شـهادت خبـر نیسـت؟ سـفر      جمعرحیم؟  آقا هپایان جنگـ 

توي این دنیاي وانفسـا چـه خـواهیم کـرد      مادوستان همدل خبر نیست؟ فردا 
   1برادر؟

                    
 .ي آقای رحیم عرفانیان برگرفته از خاطره -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٤٧ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن و ارتفاعـات  اواخر تابستا ؛ي کردستان سال شصت و هفت بود و منطقه
آنچـه کـرد   . رت عاشورا برپـا بـود  زیا ،آن شب بعد از نمازدزلی در غرب مریوان؛ 

را  اش رسـاند و روزي  ي الهـی  ي سـفره  دسـتی بـه گوشـه   . صدایش صبح درآمد
نمـاز  بـراي  . کردیم جمع شده ولی هنـوز بـاز بـود    اي که فکر می سفره .برداشت

  1 !نداشتیمظهرمان امام جماعت 

                    
 .ي آقای رحیم عرفانیان برگرفته از خاطره -١
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 من از دیار حبیبم ٤٨
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ه یکی دوـ  ونردنشـ یکی رو هـم عقـرب زد و ب   ؛ها مشکل داشتن تا از بچ 

  براي نگهبانی نیرو کم داریم، چکار کنیم؟ ؛عقب
خـوب  ! ها رو صدا کن بیان برامـون نگهبـانی بـدن    خواي برو عراقی میـ 

 بان گذاشتی؟ رو براي چه ساعتی نگه من .معلومه خودمون باید بایستیم
کسی هم . شما معاون گردانین. تونم بگذارم شما رو که نمی! حسن شیخـ 

 !دارهاز شما انتظار ن
داریم، خودمون نگهبـانی  کم وقتی نیرو  !ها نیست این حرف !ببین برادرـ 

از . رو بگذار پسـت دو  من !که گفتم همین !کنیم حفاظت می موننودیم و از ج می
  1 !ساعت دوتا چهار

                    
 .قای محید نظريي آ برگرفته از خاطره -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٤٩ 

 
  
  
  
  
  

عبداهللا شهروي هـم  . ي دزفول جمع بودیم در چادر فرماندهی، در قائمیه
حسـن از در   شـیخ . کربالي پنج مانده بـود  عملیات اي به هفته یک. حضور داشت

بیـا کمـی   « :ان ما بود رو بـه او کـرد و گفـت   دي گر عبداهللا که فرمانده. وارد شد
  .»!رو بگیریمن وهاي آخرتی بزن تا زنگار دلم حرف

داشـت، روي دو زانـو و رو بـه قبلـه      عبـداهللا او هم که ارادت عجیبی بـه  
حفظ کردم و هنوز بعد از بیسـت  دیث را حجا  همان .نشست و حدیثی نقل کرد

  . سال حفظم
نٌ   « :گفت ـی ـۀً ع لَاثَ وم الْقیامۀِ إِلَّا ثَ ۀٌ ییاکنٍ ب یلُّ ع ه ع قَالَ کُ بِی عبد اللَّ نْ أَ ع

ف اللَّ   ـو ـی ج ف ت نٌ بکَ یع و ه رَت فی طَاعۀِ اللَّ هِ نٌ س یع و ه حارِمِ اللَّ نْ م ع ت ضَّ ـلِ  غُ ی
ه نْ خَشْیۀِ اللَّ که بـر  چشمی . ها در قیامت گریانند جز سه چشم ي چشم ؛ همه1م

چشمی که در طاعت خدا بیدار مانده باشـد و چشـمی    ؛بسته شده باشد نامحرم
  2».ه باشدستدر دل شب از خشیت خدا گریکه 

                    
 . ٤٨٢ي  صفحه.  ٢جلد . اصول كايف - ١
 .آقای حسنعلي قباخلو -٢
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 من از دیار حبیبم ٥٠
 

  
  
  
  

هـر طـرف کـه    . بـود مـا   ي گروهـان  فرمانـده کـربالي پـنج،    عملیاتدر 
الغـر و اسـتخوانی    بـدنی . کرده بود 1گتررا  ششلوار. دیدم م او را میچرخید می

  . پرید مثل فنر باال و پایین می .داشت
هـا   عراقی. به طلوع آفتاب مانده بود که به خاکریز اول رسیدیم ساعت نیم

 هر دو. زخمی شمعاونشهید شده بود و  ماني گردان فرمانده. رودرروي ما بودند
  .بودند دهکراز صحنه خارج را 

 رفت ها می طرف عراقی را زیر بغل گرفته بود و بهتیربار سبک حسن  شیخ
خوانـد و بـه طـرف آنهـا      میرا  2».و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهللا رمی«ي  و آیه

  .کرد تیراندازي می
سـالحم را  تـا بـه مـن رسـیدند،     . پیرمرد بلند قامتی را اسیر کرد و آورد

  .»!رو نکشین من«:گفت. حرف زدنفارسی به شروع کرد  .طرف اسیر گرفتم به
ایـن  «:حسن گفت شیخ. بسیار عصبانی بودم. خواستم کارش را تمام کنم

العات خوبی به ما بده آدم می   3.»!باید ببریمش عقب. تونه اطّ
 
  
  
  

                    
كش انداخنت به پایني شلوار، براي اینكه دست  -١

 .این كلمه فرانسوي است. و پا گري نشود
 . ي انفال سوره ١٧ي  آیه -٢
 .آقای حسنعلي قباخلو -٣
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٥١ 

 
  
  
  
  
  

روي . ما را به غرب مریوان فرسـتادند . پذیرفته شده بود 598ي  نامه قطع
شهرهاي حلبچه و خورمال و سد دربندیخان عـراق  ارتفاعات دزلی که مشرف به 

حسن معاونت گردان را به عهـده   شیخ .مأموریت پدافندي بود .بود مستقر شدیم
  . دیمبوبا هم در یک چادر  .من تدارکات را و داشت

نامـه   هرچه بـه زمـان اجـراي قطـع     .ي بسیار شادي داشت روحیه ،اوایل
 شهـا و دعاهـای   شکل عبـادت . رفت شدیم، بیشتر در خودش فرو می نزدیکتر می

به جاي سرگرمی و بگو بخند، او را در گوشه و کنار سـرگرم راز و  . کرد تغییر می
  .دیدیم نیاز و گریه می

حسن از سنگر بیـرون   شیخ باآتش بس بین دو کشور اجرا شد  روزي که
براي تجدیدوضـو  . کرد خورشید طلوع کرده بود و بی دریغ نورافشانی می. آمدیم

هـا   آمد که عراقی طرف سنگر می داشت به. اي گذشت چند دقیقه. من جدا شداز 
   .شروع به تیراندازي هوایی و شادمانی کردند

در پاسـخ بـه   در خط پدافندي مـا تعـدادي پاسـدار وظیفـه بودنـد کـه       
حسن فریاد  شیخ. ، شروع به تیراندازي هوایی با دوشکا کردندها خوشحالی عراقی

  :دز
هـا   اون نکنـی  ؟ وقتی شما شلیک مینکنی چرا شلیک می! ننزنی! ننزنی«
کـار   چرا ایـن  !هروز بدبختی !روز خوشحالی نیست. مکنن که ما خوشحالی فکر می
بینـین در شـهادت بـه روي مـا بسـته شـد؟ بـراي چـی          کنین؟ مگه نمی رو می

از چند روز دیگه باید برگـردیم بـه شـهرهامون و زنـدگی      کنین؟ خوشحالی می
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 من از دیار حبیبم ٥٢
 

هـا در حقیقـت صـداي     این صداي تیراندازي عراقـی  !رو شروع کنیممون  روزمره
  »!بسته شدن در بهشت بود

اش قـرار   روي سـجاده . سر به او رسـاندم  خودم را از پشت. به سنگر رفت
هـایش   ضـجه . کردم بودم و فکر میدر طول دو رکعتش به نظاره نشسته  .گرفت

همن و تعداد نگذشته، چند روز .من را دچار تالطم کرد او . هـا برگشـتیم   ي از بچ
  1.پرواز کردجا  ماند و از همان

                    
 .آقای محید نظري -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٥٣ 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي؟ اگـه  یـا  می! شهتوق«:رسی، گفتپ بعد از سالم و احوال. حسن بود شیخ
  .».بري راه بیفتی فیض می االن

 .کـرد  حرکـت مـی   گـردان داشـت  وقتی به مقر تیپ دوازده قائم رسیدم 
  .»ریم؟ معلومه کجا می«:پرسیدم

ي حاضـر و   ات خودت رو رسوندي سـر سـفره  وقت عملی! تاعملی«:گفت
   .»!آماده

س بیتبا هم در عملیات  2.شرکت کردیم دو 1المقد  

                    
ي عراق  یمانیهدر مشال سل ٢٥/١٠/٦٦در تاریخ  -١

  .اجنام شد
 .اكرب فریدون آقای علیي  برگرفته از خاطره -٢
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 من از دیار حبیبم ٥٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـلوارش از   ،وقتی با موتور زمـین خـوردیم و پـرت شـدیم تـوي جـاده      
  . قسمت زانو پاره شد

. شیهـا  به سرعت از جا بلند شد و شروع کرد به تکان دادن خاك لبـاس 
وقتـی شـلوارش را بـاال زدم،    . اسـت احساس کردم زخمی شده . کش رفتمبه کم

  .اي هم کنار زخم تازه بود زخم بهبود یافته. سطحی برداشته استدیدم زخم 
  .»این دیگه چیه؟«:پرسیدم

بـه مـا    م کـه هـ  یک تیـر  .ما که شانس نداریم. مال والفجر هشته«:گفت
  1.»!کاري نبود ،خورد

                    
 .االسالم حسن فریدون حجتي  برگرفته از خاطره -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٥٥ 

 
  
  
  
  
  
  

دارم بـا  «:حسـن گفـت   ملیاتی مرصاد بودیم، شـیخ ي ع هنوز توي منطقه
  . »!رم مریوان گردان امام حسین می

تعدادي از بـرادران کـه بـا او رفتـه بودنـد تـرخیص       . به گرمسار برگشتم
  .»؟حسن برنگشت چرا شیخ«:شان پرسیدم از یکی. شدند

کشه که کسی اون رو تـوي   انگار خجالت می .حاضر نیست برگرده«:گفت
  .»!شهر ببینه

   .»!باید منتظر خبر شهادتش بمونم«:به خودم گفتم
از  1علی طبــاییاســیدکــردم کــه بــا صــداي آق در منــزل اســتراحت مــی

  .»دونی چی شده؟ می«:گفت. خواب پریدم
  .»حسن شهید شده؟ شیخ«:پرسیدم

  .»؟دونی تو از کجا می ،کس خبر نداره هیچ«:گفت
  2».ده بوداون براي شهادت مون .این خبرم منتظر هیک ماه«:گفتم

                    
 .االسالم فریدون از دوستان مشرتك شهید و حجت -١
 .االسالم حسن فریدون حجتي  برگرفته از خاطره -٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 من از دیار حبیبم ٥٦
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

. بـود  هراهپیمـایی و تیرانـدازي، تقریبـاً همیشـ     ؛خشم شبانه ؛رزم شبانه
. داشـتند  نیروهایی که در منطقه بودند، باید در آمـادگی کامـل بـدنی قـرار مـی     

ه کردنـد،   ها در منطقه حضور پیدا می عملیاتهایی که بیشتر براي شرکت در  بچ
  .شدند می هاي تکراري خسته و معترض از آموزش

حسن که همیشه خنده بـر لـب داشـت، یکـی دو جملـه بـه اینهـا         شیخ
طـوري حـرف    ات رو باختی؟ براي چـی ایـن   چرا روحیه ؟بریدي برادر«:گفت می
  .»زنی؟ می

گـردان بـود، خـودش تـوي ایـن کارهـا        ي جانشـین فرمانـده  کـه   با این
ه. کرد پیشاپیش همه حرکت می سـختی کـار   دیدنـد،   ها شادابی او را که مـی  بچ

  1.رفت یادشان می

                    
 .االسالم حسن فریدون حجتي  برگرفته از خاطره -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٥٧ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، 1ي مجنون، جلوتر از خط مقدم، در پاسگاه شـریف  هاي جزیره در آبراهه
ه آورد بـازي در مـی   زد و زرنـگ  هـا تـک مـی    هر وقتی بـه کمپـوت   ها یکی از بچ. 

   .سکویت و چیزهاي دیگریاز کمپوت و ببود اش پر  کوله
هـم در   زخواسـت کننـد؛ آن  دیگـر را با  که دوتا بسیجی یـک  خواستم نمی

موضـوع بـه    .شـود باید از طریق فرمانده حل مشکالت ي جنگی که همه  منطقه
  . برخورد کرد با او روشن شدن موضوعتحقیق و  پس از. شدحسن منتقل  شیخ

  .»کردي؟ برخورد می هاشتري با الیمبهتر نبود که با زبان م«:گفتم
  2».ت بشهکردم که براي همه درس عبر باید کاري می«:گفت

                    
ها و بر روي صفحات  ها در آبراهه این پاسگاه -١

 .شد شناور براي كمني اجياد مي
 .االسالم حسن فریدون حجتي  برگرفته از خاطره -٢
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 من از دیار حبیبم ٥٨
 

  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي اطـراف    در کردستان عراق براي برگزاري مراسم صـبحگاه بـه کـوه   
. سـاعت ورزش و نـرمش همـه درون یـک غـار جمـع شـدیم        بعد از یـک . رفتیم
  :حسن روي یک بلندي ایستاد و شروع به صحبت کرد شیخ

ـوت و ا    « لْم وا ل ـد مٍ لـو ـلِّ ی ي فی کُ نَادلَکاً ی م ه لَّ نَّ ل ـوا    إِ ـاء و ابنُ لْفَنَ ـوا ل ع مج
ابِ رَ خَ لْ متولد شوید براي مردن، : کند ؛ خداوند یک ملکی دارد که هر روز ندا میل

  . جمع شوید براي فنا و بسازید براي خراب شدن
بـه دنیـا    .حـرف مـن نیسـت    ؛این حرف موالمون امیرالمؤمنینه! برادرها

ه قرار بود کسی تـوي ایـن دنیـا    شه؟ اگ کدوم بنا خراب نمی .م که بمیریمییآ می
ترس به خودمـون   !پس، از مرگ استقبال کنیم .موندن بمونه، باید پیغمبرها می

ردن توي رختخواببه جاي ! راه ندیم توي میدون مبارزه با کفر و نفـاق   بهتره م
  1.»!بمیریم

                    
 .االسالم حسن فریدون حجتي  برگرفته از خاطره -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٥٩ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قـرار بـود   . در خـاك عـراق حرکـت کـردیم     1محمد به طرف ارتفاع شیخ
ي  پشـت سـر فرمانـده   . رسـاندیم  باید خودمان را به قله می. شروع شودعملیات 

ي مـا یکـی از    جلـوتر از همـه  . بود و بعدش هـم مـن   اي رامهحسن  گردان، شیخ
  .هاي طرح عملیات بود بچه

شاید نیروهاي عراقی روي قلـه  «:در موقع توجیه منطقه به ما گفته بودند
  .»نگر بگیریناگه بودن، درگیر نشین و توي دامنه س! باشن

. بـه نزدیـک قلـه رسـیدیم    در شـب  پیمـایی   بعد از سه چهارساعت کـوه 
ه یک از کـدوم  «:تا ما را دید به عربی پرسـید . ي یک عراقی پیدا شد باره سر و کلّ

  .»گردان هستین؟
  .»چکار کنیم؟«:پرسیدمآهسته از او . جواب ندادیم

  .»!ها پخش بشن بگو بچه«:گفت

                    
 .در مشال سلیمانیه در خاك عراق -١
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 من از دیار حبیبم ٦٠
 

نزدیک صبح توانستیم نیروهـا را جمـع و    .ندهمه توي دامنه پراکنده شد
رو یـک تانـک    ي روبـه  از تپـه ه کمی روشن شـد،  کهوا . کنیممجدد سازماندهی 

اي بـود کـه مـن و     داخـل چالـه   1علیرضـا مـؤمنی  . عراقی ما را هـدف قـرار داد  
فقـط کالهـش از چالـه بیـرون     . کاله کاسکت به سر داشت او. حسن بودیم شیخ

حسـن ایسـتاده بـود و     شـیخ . خیز بودم؛ مجـروح شـدم  من نیم . بود؛ شهید شد
  .آسیبی ندید

وقتـی از او  . حسـن را عمیقـاً فهمیـدم    اینجا بود که حرف همیشگی شیخ
تـا خـدا   «:گفت می ؟مانی پرسیدم که چرا در موقع عملیات پشت خاکریز نمی می

هـا رو دیـدم کـه تـوي      تـا حـاال خیلـی   ! افتـه  نخواسته باشه برگ از درخت نمی
ها رو هم دیدم کـه رو در روي   ي پشتیبانی بودن و شهید شدن اما خیلی منطقه

  2.»!باید قبول کنیم. نشد چیزي نمیو رفتن  نیروهاي دشمن راه می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
 .اي از شهرستان گرمسار نوجوان شانزده ساله -١
 .االسالم حسن فریدون حجتي  طرهبرگرفته از خا -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٦١ 

 
  

گرمسـار؛  . رفـتم  حسـن  شـیخ  بعد از شهادت محمدرضا عاشور به منـزل 
زمین را  ،ي تکیده و گرفته چهرهبا . جایی که رشد کرده بود آن. ي سیدآباد محله

  .کشید خط می
  .»اي؟ قدر گرفته چته؟ چرا این«:پرسیدم

 ،اي علیرضـا رشـمه   ،پرویز قدیري«:گفت. چشمانش را از زمین بر نداشت
پرویـز شـهید    ؟دونی اینها کی بـودن  تو چه می ،مجتبی مداح ،محمدرضا عاشور

! نهاحاال موندم ت .هنوز دوتاشون بودن ،علیرضا رفت. شد، دلم به بقیه خوش بود
 ؟دونـی آقـاي فریـدون    مـی . الگو گـرفتم  ؛ها زندگی کردم؛ بزرگ شدم من با این

  .».اون براي مملکت سرمایه بود! حاضر بودم صدبار کشته بشم، اما قدیري بمونه
دیگر اشک اجازه نداد که بـا او حرفـی   . هق گریه صدایش را بند آورد هق

  1.بزنم

                    
 .االسالم حسن فریدون حجتي  برگرفته از خاطره -١
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 من از دیار حبیبم ٦٢
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :حسن گفت شیخ
  .»!شه پیروز می ها آدمجنگ با این  .داصالً نترسی ؟دیدي«

هاشـم، بـراي بازدیـد از پاسـگاه      بنـی قمر ي گردان  به اتفّاق او و فرمانده
خبـر   بـی  آنهـا از   عراقـی  بـود و پاسگاه میان نیزارها . جامی رفته بودیم 1مخفی
  .بودند

مـان   داشت توجیـه هاشم  قمر بنیي گردان  فرماندهاین را وقتی گفت که 
مـا خـم   . ي خمپاره در نزدیکی ما میان آب خورد و منفجـر شـد   لهگلو وکرد  می

دانست ترکش آن مـا   اي که داشت، می به دلیل تجربه .شدیم، اما او تکان نخورد
   2.را نخواهد گرفت

                    
هـا بـر روي    پاسگاهي كـه در میـان آبراهـه    -١

 .ي شناور که براي كمني اجياد شده بود صفحه
 .االسالم حسن فریدون ي حجت برگرفته از خاطره -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٦٣ 

 
  
  
  
  
  

جـا قـرار    سنگرهاي کمین ما در آن. شدیم باید به صورت خزیده وارد می
هروهـایی درسـت کـرده و روي    هاي پر از خـاك را  محلی بود که با گونی. داشت

ها به ارتفاع چند متر خاك ریخته  روي تراورس. آنها را با تراورس پوشانده بودند
، شـب تـرمیم   ساخت پراکنده میها را  هاي عراقی خاك هر چه خمپاره. شده بود

  .گفتیم به آن دژ می .محل جاي امنی براي نیروهاي ما بودآن  .شد می
هـا   ي مـا و عراقـی   ي مجنـون، فاصـله   هي خنـدق در جزیـر   انتهاي جاده
 ،مانـدیم  جـا  آنحسـن در   به فرمانـدهی شـیخ   ي کهده روز. چندمتر بیشتر نبود

  .روزهاي تلخ و شیرینی بود
کـم  ها نسـبت بـه مـا     اقی، دید عرهنگام طلوع خورشیدروزهاي آفتابی، 

را  توانسـتند مـا   بـه راحتـی نمـی    افتاد و میچشم آنها توي نور خورشید . شد می
  . ببینند

نفـرات بـا   . کرد میبه بهترین وجه استفاده این زمان کوتاه حسن از  شیخ
هـایی بـود کـه     سالحو نارنجک تفنگی  جی، تیربار آرپی. شدند میتجربه انتخاب 

   1.شد ها پیدایشان نمی عراقیتا شب  و دناپاش از هم میرا سنگرهاي کمین آنها 

                    
 .االسالم حسن فریدون حجت -١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 من از دیار حبیبم ٦٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با نیروهاي تحت امـرش بـدرفتاري    ،آموزشدر حین اي  دسته ي فرمانده
ـل  ولـی   .دیـد  را مـی  او خشنرفتار  .ي گروهان بود فرماندهحسن  شیخ. کرد تحم
  .تاب نیاورد، دیگر زدي زیر دستش لگد محکمی به نیرو وقتی اواما  .کرد می

ي بـا  مقدار. ي دسته را از نیروها جدا کرد و با خود به کناري برد فرمانده
ي دسـته   رفتـار فرمانـده   ،وقتی برگشـتند اما  !چه گفتدانم  نمی. او صحبت کرد

   1.کامالً تغییر کرد

                    
 .االسالم حسن فریدون حجت -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٦٥ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

یک . رفتم میاز وقتی با او آشنا شدم تا زمان شهادتش بارها به منزلشان 
هایش در طـرف   کتاب. کرد اتاق اختصاصی داشت که در آن مطالعه و عبادت می

  .شرق اتاق به طور مرتب چیده شده بود
ي  بار که نگاهی به کتابهـا انـداختم، بـه نظـرم آمـد کـه اگـر قفسـه         یک

  .، بهتر استجاي دیگر بگذاردکتابها را در 
  .»بهتر نیست این کتابها رو اون طرف بگذاري؟! حسن شیخ«:گفتم
  .»!نه«:گفت

  .»چرا؟«:پرسیدم
بیـت نوشـته    اهـل  احادیـث هـاي قـرآن یـا     آیـه  شون توي خیلی« :گفت

ــده ــه اون. ش ــمت اون    طــرف ب اگ ــام بــه س ــدن پ ــذارم، موقــع خوابی هــا  گ
  1.»!شه می

                    
 .االسالم حسن فریدون حجت -١
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 من از دیار حبیبم ٦٦
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ماندن  در جبههي چندماه  در چادر نتیجه. مان بود روزهاي آخر مأموریت
  .کردیم را ارزیابی می
ربار بود این«:گفت دفعه جبهه براي من خیلی پ!«.  

  .»چطور؟«:پرسیدم
هـاي   تـا از کتـاب   تونستم عالوه بر کارهاي نظامی و فرهنگی چند«:گفت

هـاي   طوري بـه کتـاب   تا حاال این .برداري کنم شهید مطهري رو بخونم و خالصه
  1».بودم نگاه نکردهشهید مطهري 

                    
 .االسالم حسن فریدون حجت -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٦٧ 

 
  
  
  

اي کـه   پشت درخت یا تپه اوآفتاب پشت کوه و . رفت او هم با آفتاب می
ه یـک روز سـر   . خواستم مزاحم حال و هواي او بشوم نمی. ها بود دور از چشم بچ

نکنه خبري ! ات نورانی شده کجا بودي؟ چهره«:گفتم. کمین کردم برگشتش راه
  .»!باشه

کـه  بلکـنم   رم توبـه مـی   می .نیست يخبرکه پیش ما ! موسی آقا«:گفت
  .»!بیندازهي چشمی به من  رو ببخشه و گوشه گناهامخدا 

اگه شـهید شـدي مـا رو یـادت      ،حال و هوات حسابی عوض شده«:گفتم
  . »!نره

اي  بعد از نمـاز غلغلـه  . شب وداع بود. ما را به حسینیه کشاند صداي اذان
ي گـردان کـربال رفـت تـوي محـراب و       خصوصاً وقتی اخوي عرب، فرمانده. شد

  . ».این وداع آخره«:گفت
ه ت چراغ خاموش که بچ دیگر را در آغـوش داشـتند؛    ها یک در آن وضعی

  .»!ن شهید بشمدعا ک! آقاموسی«:حسن خودش را توي بغلم انداخت و گفت
مـدت از او دیـده بـودم، تصـور      آنبا آنچه که در . نتوانستم جوابی بدهم

. آن شب تعدادي از عزیزترین دوستانمان شـهید شـدند  . کردم ماندنی باشد نمی
  1.»!بازم قافله رفت و موندیم«:حسن گفت ، شیخعملیاتبعد از 

                    
 .ي آقای موسي سرهنگي برگرفته از خاطره -١
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 من از دیار حبیبم ٦٨
 

  
  
  
  
  
  
  
  

حسـن بـه خـط     ن شیخگروها. بودزیر پوششی از برف  1ارتفاعات هلیکان
فرسـا   شـد، در آن سـرماي طاقـت    ها که باورشان نمـی  عراقی. دشمن حمله کرد

  .کسی بتواند از سنگر بیرون بیاید، مست خواب بودند
اي توقف کافی بود تا  لحظه. حسن نیروهاي گروهان را روي هلیکان چید

ح او تـا صـب  . در دل برف سنگر کندنـد ها  بچه .خشک شود دودي آدم مثل ماهی
  .مبادا کسی در اثر خستگی بخوابد .بیدار ماند و به سنگرهاي نگهبانی سر کشید

! آقاموسی عجب سنگر باصفایی«:گفت. وقت نماز صبح، به سنگر من آمد
  .»!ده براي نماز خوندن جون می

ساعت از بیداري شـبمان رو قبـول    اگه خدا یک! نمازش که بمونه«:گفتم
  2.»!کنه هفتاد پشتمون رو بسه

                    
  .ي عراق مشال سلیمانیه -١
 .آقای موسي سرهنگي -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٦٩ 

 
  
  
  
  
  
  
  

س  بیتي عملیاتی  به طرف منطقه حسـن   شـیخ . راه افتـادیم  ،سـه  المقـد
چنـد سـاعت   . گـرفتیم  را مـی  1ارتفاعـات گوجـار  بایـد  . ي گروهـان بـود   فرمانده
ــاده ــد پی ــیب تن ــود  ،روي در آن ش ــه ب ــس انداخت ــه را از نف ــیخ. هم ــن  ش حس
  .»خسته شدي؟! آقاموسی«:گفت

ــدهم  خواســتم نمــی دشــمن خســته «:گفــتم. پــیش او ضــعف نشــان ب
  .»!است

شـه و خسـتگی    شـروع مـی   عملیـات تـا یکـی دو سـاعت دیگـه     «:گفت
  .»!یاد مون در می از تن همه

ي  بــا دو دســته از نیروهــاي زبـــده    او. دســتور حملــه صــادر شــد    
 منطقــه و تــا صــبح جنگیدنــد. نــدگروهــان بــه ســنگرهاي دشــمن یــورش برد

  . درآمدتصرف  به
 ؟هـا  چکار کردي بـا عراقـی  ! یخسته نباش«:گفتم. به سراغش رفتمصبح 

  .»!امانشون رو بریدي
ها چهـل تـا    ما فقط یک مجروح داشتیم اما از اون .قدرت خدا بود«:گفت
. آخر درگیـري مهمـاتمون تمـوم شـد    ! هاشون رو هم بردن زخمی! جنازه مونده

                    
ي  یكي از ارتفاعات مهم و مشرف بر سلیمانیه -١

 .عراق
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 من از دیار حبیبم ٧٠
 

خدا رو شـکر،  اما ! ها وقتی دیدن سروصدا خوابید، به طرف ما حمله کردن عراقی
  .»!تونستیم دفاع کنیمقع رسید و به مو مهمات

ـ ي  هـا منطقـه   به تالفی همـین شکسـت، عراقـی    را بـا کاتیوشـا،    1فرهس
  . باران شیمیایی کردند گلوله

ــه   ــر از منطق ــود و خب ــري ب ــب و روز در آن ســرما و درگی ــنج ش ي  او پ
وقتی با نیروهاي کادر بـراي تحویـل گـرفتن خـط برگشـتم،      . پشتیبانی نداشت

دیلمـی، سـلمان کنشـلو،    اهللا  نبیچه خبره؟ عباس عربی،  فرهسدونی  می«:گفتم
  2.»!صفت و رضا قندالی شهید شدن نیکاسماعیل حمیدرضا ناظریه، 

  3.».بازم ما موندیم«:آهی کشید و گفت 

                    
، )عج(حمل پشتیباني نريوهاي تیپ دوازده قائم -١

 .راقي ع در مشال سلیمانیه
در ایــن . ایــن شــهدا گرمســاري بودنــد    -٢

باران شیمیایي تعداد زیـادي از نريوهـاي    گلوله
هاي استان هم به شهادت رسیدند و  سایر شهرستان

 . یا شیمیایي شدند
 .ي آقای موسي سرهنگي برگرفته از خاطره -٣
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٧١ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روي ارتفاعـات  . دشـو اجـرا   خواسـت  میي پانصد و نود و هشت  نامه قطع
غروب آفتاب دسـتم را گرفـت و بـا     نزدیک. دزلی در غرب مریوان مستقر بودیم

  . هم باالي یکی از ارتفاعات رفتیم
هامون توي مرصاد شهید شدن  بازهم یک عده از دوست! آقاموسی«:گفت
  .»؟شه؟ چکار باید بکنیم می راستی تکلیف ما چی! و ما موندیم
کـی بایـد بـه    ! موندن و خون دل خوردن کمتر از شهادت نیسـت «:گفتم

شهدا چکار کردن؟ کی باید از عشق شهدا به امام و والیت  هاي بعد بگه که نسل
دردي نبودن؟  هاي بی هاي بعد روشن کنه که شهدا آدم بگه؟ کی باید براي نسل

کی باید بگه که شهدا به عشق امام حسین و به خاطر اطاعت از دستورات خـدا  
  .»؟جونشون رو دادن

یـک  کن وش گ«:گفت. کاغذي را در آورد .دستش به جیب لباسش رفت
  .»!چیزي رو برات بخونم
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 من از دیار حبیبم ٧٢
 

. خوانـد و گریـه کـردیم   . مطلبی راجع به شهدا و امام حسین نوشته بـود 
مـا رو در آخـرت   ! مـا رو خـتم بـه خیـر کـن      عاقبـت ! خـدایا «:بعد هم دعا کرد

  »!ي شهدامون نکن شرمنده
فهمیـدم کـه بایـد    . آلودش به طرف سنگر کشـیده شـد   هاي اشک چشم
کـرد و   اش دیدم کـه نالـه مـی    مان شب او را بر سجادههاي ه نیمه. حرکت کنیم

ــت  ــک و آه داش ــد و     . اش ــا آم ــنگر م ــه س ــوري ب ــراهللا گیل ــبح خی ــت ص هش
  .»آي بریم از خط بازدید کنیم؟ می! حسن شیخ«:گفت

لحظـاتی بعـد صـداي انفجـاز     . مانعم شدند ،خواستم همراهشان بروم می
حسـن بـا بـدنی    . یـدیم به طرف صحنه دو. ي ما را از سنگرها بیرون کشید همه
حتـی نتوانسـتم بـه او بگـویم      ؛چاك یـک طـرف و خیـراهللا طـرف دیگـر      چاك

  1.»!هیادت نر نوقرارم«:که

                    
 .ي آقای موسي سرهنگي برگرفته از خاطره -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٧٣ 

 
  
  
  
  
  
  
  

تراق می فکر می«:گفتم زنـیم اون   کنیم و چادر مـی  کنی براي چی هرجا اُ
 .»گذاره؟ بساطش رو جلوي در چادر می

اون بی دلیل کاري  دونیم که قدر می همین! ما که سر در نیاوردیم«:گفت
  .»!کنه نمی

  .»!باید ته و توي این کارش رو در بیاریم«:گفتم
  .»!خوب ازش بپرسیم«:گفت
 فقـط ! کی به این چیزها جـواب داده کـه ایـن بـار دومـش باشـه      «:گفتم

  .’»کنی؟ براي چی کنجکاوي می! پدر بیامرز‘:گه می
ه. خیلی مراقبت کردیم در بیـرون  شـد، از چـا   ها خوابشان عمیق می تا بچ

هـا، خاکریزهـا، جـایی     ها، نی پشت بوته. گشت رفت و قبل از نماز صبح بر می می
برا ي ایـن جلـوي    ؛گذاشت و راز و نیاز کرد و دست توي دست خدا می پیدا می
  1.خوابید که موقع برخاستن و رفتن مزاحم دیگران نباشد در می

                    
 .پازوكيي آقای عباس  برگرفته از خاطره -١
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 من از دیار حبیبم ٧٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .»چرا نیومدي؟! حسن شیخ«:گفتم
  .»!و شکر که شما موفق به زیارت شدینخدا ر«:گفت

ــه! خــدا رو شــکر«:گفــتم هــا خیلــی دلشــون  امــا تــو چــرا نیومــدي؟ بچ
  .»!خواست توي این سفر از تو بهره ببرن می

ــت ــه  «:گف ــه مگ ــارت عقیل ــی زی ــارت    ي بن ــت؟ زی ــره نداش ــم به هاش
  .»خواستن چکار؟ من رو می ؟بهره نداشتاهللا علیها  سالم رقیه حضرت

هاي پولی را کـه گرفتـه بـود پرداخـت      نوز داشت قسطه. مدتی گذشت
  1.استکرده صرف کار خیر را  وام زیارت هزار تومان فهمیدیم که ده. کرد می

                    
 .ي آقای عباس پازوكي برگرفته از خاطره -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٧٥ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گرماي نفـس  آب در اثر جاري شدن طرف،  ي برفی سنگرها از یک دیواره
ه و باعث شده بود که پتوهاي زیرشان به کف سـنگرها   ،ها از طرف دیگر بدن بچ

   .بچسبد
هرچـه  . یکی از نیروهاي گروهان او به خواب رفتـه و خشـک شـده بـود    

ي  کـرد همـه   طرف بلند می مثل چوب، وقتی از یک. صدایش کرد نتیجه نگرفت
  . شد احتمال شهادت داشت اگر لحظاتی تأخیر می. شد بدنش بلند می

و  حسن آنقدر بدن او را تکان و مالش داد تا توانست از جا بلند شود شیخ
بیسـت و چهـار سـاعت مقاومـت     در چنین شـرایطی  . روي پاي خودش بایستد

   1.ها شدند با دادن یک شهید مانع حرکت عراقی و کردند

                    
 .خاني آقای داوود طایفه -١
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 من از دیار حبیبم ٧٦
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

شان در شهر گرمسار که وارد شـدم، روي در اتـاق او یـک تـابلو      به خانه
  .ام را جلب کرد توجه

مـایی و  بـه شـکل تـابلوي توقـف مطلقـاً ممنـوع راهن      » !غیبت ممنـوع «
. ي این تصویر بود دو روایت در دوطرف پایه .اي ایستاده باشد رانندگی که بر پایه

  .السالم ااز امام علی و امام باقر علیهم
  ».کند غیبت، کوششی است که عاجز می«
هر بزند، همان« گونه که بر طـال و   شایسته است که مؤمن بر زبان خود م

هر می نقره زند ي خود م.«  
تـا  . از من پذیرایی کـرد  .وارد اتاق شدم .ردب فکرلحظاتی مرا به این تابلو 

  1.حرف زدنم بودممراقب آخر 
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٧٧ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  شینی درس بخونی؟ ي خلوت نمی چرا توي حجره -
عالم اگه ! خونه افته و درسش رو براي دنیا نمی جا آدم یاد مرگ می این -

  !تنه به آخرت توجه نداشته باشه، فقط دور خودش تار می
مـزار خیلـی از   . ي رسـول اکـرم قـم بـود     جلوي مدرسه ،زاده ابراهیم امام

را بـراي درس خوانـدن   جـا   حسـن آن  شیخ. جا قرار داشت بزرگان و شهدا در آن
   1.کرد میانتخاب 
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 من از دیار حبیبم ٧٨
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . »!من جام زهر را نوشیدم«

حسـن   شیخاما  .یم، همه ناراحت شدندکرد نوقتی امام این جمله را اعال
  . کرد زار گریه می خته سنگی نشسته بود و زارروي ت

  .»!بریم قدم بزنیم«:گفت. در مریوان بودیم ،بس شد آتش قتیو
ه. کنیم ازدواج می. گردیم بر می«:کرد و گفت گریه  ه. شیم دار می بچ هـا   بچ

   1.»چی بگیم؟! رو بخوانو شهدا اگه خاطرات جنگ . شن بزرگ می
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٧٩ 

 
  
  

هـاي   کانـال . شب دوم به خط زدیم. لو رفته بودتی والفجر مقدما عملیات
فکـه  . ي چهل پنجاه متري آنها رسـیدیم  سر گذاشتیم و به فاصله عراقی را پشت

  . هاي جورواجور هاي مین، کانال میدان. بود ها یدژ محکمی براي عراق
ي آسـفالته   قـدر رفتـیم تـا بـه جـاده      آن. خط را شکستیم و پیش رفتیم

کمـی عقـب   . »!یـاریم  مـی سـر از بصـره در   که نریم «:تحسن گف شیخ. رسیدیم
  . آمدیم و در یک کانال نشستیم تا استراحت کنیم

همـه تـوپ و تانـک و     ما چطوري با یک کالش در برابر این«:پرسیدیکی 
  .»؟جا اومدیم کاتیوشا تا این
  1.»!شه اومد وقتی خدا بخواد حتی بدون این اسلحه هم می«:گفت

                    
 .آقای علي ناظریاني -١
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 من از دیار حبیبم ٨٠
 

  
  
  

ها حدود صد متـر   ي ما و عراقی فاصله. مستقر شدیم در سنگرهاي عراقی
تن و براي بیرون رف. کردیم را باید نگهداري میگوجار ارتفاعات تصرف شده . بود

. هـا بـود   چون درِ سـنگرها بـه طـرف عراقـی     برگشتن به سنگر مشکل داشتیم؛
همیشه هـم  . شد کردند، تیربارشان خاموش نمی خصوصاً وقتی احساس خطر می

  .زدند سنگر را می توي درِ
ایـن تیربـار رو خـاموش    ! علـی «:حسـن گفـت   نزدیک غروب آفتاب، شیخ

  .»!کن
  .»!هرچی شما بگین! چشم«:گفتم

جی با دو موشک برداشتم و خواستم با سـجادي حرکـت کـنم     یک آرپی
  . »!یام منم می«:حسن گفت که شیخ

ادي آقاي سـج . نزدیک سنگر رسیدیم. سه نفري از پایین دره راه افتادیم
اولـین  . ه گـرفتم بیست متري از آنها فاصـل . حسن در دو جا مستقر شدند و شیخ
ي کـوه   اي سینه ها چند دقیقه عراقی. ي سنگر خورد و رفت به هوا به لبه ام گلوله
جـایی   جابه  .از ما که در نزدیکی آنها بودیم غافل بودند. رو را به رگبار بستند روبه

را  آن و جـی بـه کمـر سـنگر خـورد      ي آرپی ولهدومین گل. مختصري انجام دادیم
  1.از شرشان راحت شدیم .کردمتالشی 
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٨١ 

 
  
  
  
  
  
  

ریـزن،   با این حجم آتشی کـه مـی  «:نزدیک غروب به سراغم آمد و گفت
دونـم بـه    رو نمـی گوجـار  سنگر ابتـداي یـال   ! دم حمله کنن احتمال می! نگرانم

  .»!بسپرم دست کی
  ».ایستم خودم می! نباشنگران «:گفتم
  .»!شه اگه تو بایستی خیالم راحت می! خدا خیرت بده«:گفت

بـزنیم تـوي دل    مـوافقی «:گفـت  .شب بـه سـراغم آمـد    نیمهیک بعد از 
  .»؟ها ونا

ه نفر نیروي زبده راه افتادیم  1هـاي بلنـد و سـفید    براي اسـتتار، شـنل  . نُ
 عراقـی هاي سنگرقرار شد همه پشت . ها را آماده کردیم نارنجک. پوشیده بودیم

  .کنندها را پرتاب  نارنجک بایستند و با اشاره
 جلـوي چشـممان  ي عراقـی   چهل جنـازه از فردا که آفتاب درآمد، بیش 

  2.بود

                    
چون منطقه از برف پوشیده بوده شـنل سـفید    -١

 .اند پوشیده
 .علي ناظریانيآقای  ي برگرفته از خاطره -٢
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 من از دیار حبیبم ٨٢
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شرح کارهاي انجـام شـده را بـه او     .روي ارتفاعات گوجار به هم رسیدیم
ي سبزي که روي زمـین افتـاده بـود نگـاه      گاهی به من و گاهی به کیسه .گفتم
ههاي  که کمکاز جنس لباس سپاه اي  کیسه !کرد می لیمثل باند و تنظیف را او ،

  .گذاشتیم در آن می
تکـانی داد و  . خم شد و کیسه را برداشـت . صبر کرد تا صحبتم تمام شد

  .گذاشتچشمش  رويبوسید و 
از یک لباس اي  تکهاین «:گفت .ي نگاهم که پر از پرسش بود شد متوجه

س 1».داره این پارچه حرمت! همقد  
  
  
  
  

                    
 .آقای حممد سجادي -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٨٣ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

مـن در  . ایشان و تعدادي از دوستانمان اعـزام شـدیم   اتفّاقاز گرمسار به 
ي عزیزانشـان آمـده    ها بـراي بدرقـه   خانواده. بوس نشسته بودم ردیف آخر مینی

را در آغوش داشت و از پشت شیشـه بـرایم دسـت تکـان      مهمسرم دختر. بودند
  .داد می

ي خــداحافظی ســخت  یم، لحظــهتــر بــود بــراي امثــال مــن کــه ضــعیف
او . بـوس آورد  حسـن پیـاده شـد و دختـرم را گرفـت و داخـل مینـی        شـیخ . بود

  1.»!همین حاال! همین حاال دل بکن«:و گفت گذاشترا در آغوش من 

                    
 .اكرب فریدون آقای علي -١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 من از دیار حبیبم ٨٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  

نظر پزشـک، خـودداري از   . والفجر هشت کمردرد داشتم عملیاتقبل از 
بـه منطقـه   . راهـم انـداخت   حسن با من صحبت کرد و شیخ. حضور درجبهه بود

، نگران بودم که نتوانم بـه عنـوان نیـروي رزمـی بـه      موقع تقسیم نیروها. رفتیم
  .نیروهاي پشتیبانی رفتم میان. درستی انجام وظیفه کنم

  .»چرا پشتیبانی؟«:پرسید. حسن به سراغم آمد
امـا او بـدون توجـه بـه کمـردردم مـرا میـان         ».کمـرم «:خواستم بگـویم 

از من انتظار نداشت که بخواهم به عنوان نیـروي پشـتیبانی   . بردنیروهاي رزمی 
روزي . ما را براي آموزش شنا به تهران بردنـد . نکردممقاومت . انجام وظیفه کنم

بعـد از   .چهار ساعت صبح و چهار سـاعت عصـر  . دیدیم هشت ساعت آموزش می
 آموزش کمردرد به کلی برطرف شد و به راحتـی توانسـتم در عملیـات شـرکت    

  1.کنم
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٨٥ 

 
  
ه رار بود با صداي تکبیرِق انـد، خـاکریز    هایی که از رودخانه عبور کرده بچ

تـا پـل را روي رودخانـه    . منفجر شود و پـل شـناور را روي رودخانـه بفرسـتیم    
حسـین  . را زدند آنجی  ها با آرپی عراقی، دیم و اولین گروه از آن عبور کردکشی

 .به زحمت عبـور کـردیم  . را گرفت به داخل آب پرید و دو طرف آن 1پور غنیمت
2  

را  اي رامـه هاي عراقی یک لحظه حسـن   زیر نور منورها و رگبار چهارلول
مـاه قبـل کـه بـراي      یـک از . بوسـیدم  و اختیار او را در آغوش کشـیدم  بی. دیدم

  .»؟طوري نشدي«:پرسید. او را ندیده بودم آن زمانتا  ه بودمآموزش رفت
  .»!نه«:گفتم

  .»تو چی؟«:پرسیدم
  . »!سوزه پام داره می«:گفت
بالفاصـله   .توانسـت راه بـرود   مـی . ولی ظاهرا کاري نبـود  خورده بود تیر

چند قـدم کـه رفـتم نگـاهی بـه عقـب انـداختم تـا بـازهم          . خداحافظی کردیم
نـارنجکش را پـرت کـرد و    . رفـت  هـا مـی   به طرف سنگر جمعی عراقی. ببینمش

  3.ها منهدم شد سنگر عراقی

                    
ي یكـي از   پـور، فرمانـده   شهید حسـني غنیمـت   -١

 .هاي شاهرود بود گردان
رار بود قسـميت از  در عملیات والفجر هشت، ق -٢

الرسـاس عملیـات    ي بوارین و ام نريوها در جزیره
 .گذشتند باید از ر خی ن مي. ایذایي اجنام دهند

 .اكرب فریدون ي آقای علي برگرفته از خاطره -٣
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 من از دیار حبیبم ٨٦
 

  
  
  
  
  
  

. ي مریوان اعزام شـدیم  زداري به منطقهربراي م ،نامه پذیرش قطعبعد از 
بالفاصله بعد از نماز . رفتیم مسجد و نماز خواندیم. ظهر بود که به شهر رسیدیم

ه ها کنیم و به طرف محل مأموریت راه بیفتیم ها را بردیم که سوار ماشین بچ.  
دنبـالش  . نبـود  اي رامـه فقـط حسـن   . سرشماري کردم. همه سوار شدند

. مدتی بـاالي سـرش ایسـتادم   . به سجده رفته بود بعد از نماز در مسجد. گشتم
ه. صدایش کردم با نوك انگشت به پشـتش  . صدایم را نشنیدشاید هم . نکرد توج

هر برداشت. زدم سر از م .  
  .»ي؟یا نمی«:گفتم

ه«:پرسید ها کجان؟ بچ«.  
  .»!منتظر تو هستن«:گفتم

ایسـتاد   وقتـی بـه نمـاز مـی    . دیدم او را در این حالت میبار اولم نبود که 
  1.کرد می فراموش راچیز  همه

                    
 .آقای هبمن دهقاني -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٨٧ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

. بـود ها چند درخت گـردو   ي عراقی تر از ارتفاعات دزلی، در منطقه پایین
ها هـم   کمین عراقی. ا رساندیمجمن و یکی از دوستان به آرامی خودمان را به آن

ه گردو چیدیم و به زحمـت خودمـان را بـه     ي بزرگ کیسهیک . ما نشد ي متوج
  .بود رساندیم اي رامهچادر که متعلق به حسن  اولین

. شروع بـه خـوردن گردوهـا کـردیم    . خیراهللا گیلوري هم در چادر او بود
  .هرچه التماس کردیم حسن و خیراهللا دست به گردوها نزدند

بیـا   ؛مت رفتیم این گردوهـا رو چیـدیم  با هزار زحما ! حسن شیخ«:گفتم
  .»!بخور

 هـا کنین اون کشاورز عراقـی راضـیه کـه مـا از ایـن گردو      فکر می«:گفت
حــاال شــما رفتــین محصــولش رو ! بخــوریم؟ اون هــزار جــور زحمــت کشــیده

  1.»!چیدین

                    
 .آقای هبمن دهقاني -١
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 من از دیار حبیبم ٨٨
 

  
  

جانشــین ي گروهــان بــودم و او  ، مــن فرمانــده1بــاالي ارتفاعــات دزلــی
خیراهللا گیلـوري وارد   نماز ظهر را به امامتش خوانده بودیم که. نداي گر فرمانده

  .»!مواظب خودت باش ،خیلی نورانی شدي«:گفت حسن شیخبه . شد
تو هـم  . خواستم همین رو به تو بگم من می اتفّاقاً«:جواب داد حسن شیخ

  .»!خیلی نورانی شدي
هاین جمالت را گاهی  هـا،   با شـنیدن ایـن حـرف   . گفتند ها به هم می بچ
خیراهللا هـم بـه او   . نماز عصر شروع شد. یمدادامه دالبخندي زدیم و به ذکرمان 

  .اقتدا کرد
، دسـت  طـی کنـد  ي اول راهـش را   آفتـاب نیمـه   که این، قبل از بعد روز

هـاي خـرد    منطقه پوششی از سـنگ . را گرفتند و از چادر بیرون رفتند دیگر یک
پیـدا  را تردد غیرقانونی افراد بـه داخـل عـراق    هاي  خواستند راه می. شده داشت

ها هنگام ورود یا خروج غیرقانونی  ر یکی دو شب گذشته، بعضی خانوادهد .کنند
  .روي مین رفته بودند

ما را از چادرها بیـرون   ي صداي انفجار مین همه .اي نگذشت چند دقیقه
درجـا   حسـن  شـیخ . ي کمتر از پنج متر از هم، نقش زمین بودند با فاصله. کشید

   2.نسشهید شد و خیراهللا قبل از رسیدن به آمبوال

                    
 .غرب مریوان -١
 .ي آقای هبمن دهقاني برگرفته از خاطره -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٨٩ 

 
  
  

  .»بیا کارت دارم«:گفت
چنـد  . تـه مسـجد   رفتیم. هاي مسجد را خاموش کنند خواستند چراغ می
شـهداي کـربالي   شـد کـه    دو سه روزي می .کربالي پنج بود عملیاتروز بعد از 

  . پنج را خاك کرده بودیم
  ».کنن ها رو خاموش می دارن چراغ !ب بریم بیرونخ«:گفتم
  ».ازت رضایت بگیرمي خدا  نهخوام توي خو نه می«:گفت

  ».؟ تو که در حق من بدي نکرديرضایت چی«:پرسیدم
تـوي  «:سـرش را پـایین انـداخت و گفـت    . اشک در چشمانش جمع شد

جـواب   .چندبار صداش کـردم  ؛هوشه بیفکر کردم  1.، دیدم شهرام افتادهعملیات
  .».بعد فهمیدم که شهید شده .که به هوش بیاد توي گوشش زدم. نداد

حاال فهمیدم بـراي چـه اصـرار داشـت کـه در      . اش بلند شد داي گریهص
ام  سـرش را روي شـانه  . من هم دلم سوخت و گریه کردم. مسجد حرفش را بزند

  .»؟دونم چطوري باید رضایتش رو جلب کنم نمی«:گذاشت و گفت
کـنم   من تضمین مـی  ؛تو که نظر بدي نداشتی«:اش دادم و گفتم دلداري

   2.».که ازت راضی باشه

                    
ي  شهرام زماني، برادر هبمـن و رزمنـده   شهید -١

نوجواني بود كـه در عملی ـات كـربالي پـنج بـه      
  .شهادت رسید

 .ي هبمن زماني برگرفته از خاطره -٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 من از دیار حبیبم ٩٠
 

  
  
  

 اولـین بـا  . مهاجرت کردیماز کرمانشاه به گرمسار با خانواده سال شصت 
. با او در پایگاه بسـیج انـس گـرفتم   . بود 1کسی که آشنا شدم، محمدرضا عاشور

همحمدرضا تعدادي از  حسـن  شـیخ . پرویـز قـدیري  . ها را به من معرفی کـرد  بچ 
ه. اي رامه خوردند هایی که به درد رفاقت می بچ.  

احـوالش را  رفتم به منزلشان تا . حسن سرش شکسته بود. مدتی گذشت
بـه تـن   بیرون سرش پانسمان شده بود و لباس . در زدم و آمد جلوي در. بپرسم
  .کردیم او در آستانه در و من بیرون ایستاده بودم و صحبت می. داشت

حسـن  . هاي آنهـا بـود   از همسایه ظاهراًکرد که  عبور می جا آنخانمی از 
طـوري از   چیه؟ مگه خـانمی کـه ایـن   «:گفتم. کباره پشت در رفت و پنهان شدی

  .»کنی؟ نامحرم فرار می
ها من رو به این وضع ببیـنن و فکـر کـنن     خوام این مسلمون نمی«:گفت

گن پسر فالنی توي جبهـه   رن می االن می !که براي چی سر من باند پیچی شده
  2.»!زخمی شده

                    
. حسن بود ي ابتدایي دوست صمیمي شیخ از دوره -١

به دلیل شدت جراحـات  . در والفجر هشت جمروح شد
حسـن   شـیخ . وارده در بیمارستان به شهادت رسید

 .شدت به او عالقه داشتبه 
 .آقای هبرام امرياسدي -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٩١ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شب غـذاي یکـی   . ي مهران بودیم ربالي یک در منطقهک عملیاتقبل از 
هوا . خبري نبودهم از مایعات . دادند ریختند و می دو روزمان را در پالستیک می
  . ها بود گرم و آب خوردنمان از چاله

ـن مـاهی    اش را  در چنین شرایطی یک روز به سنگر حسن تـک زدم و تُ
هبه سنگر خودمان آمدم و با . کش رفتم آمـد  . وع بـه خـوردن کـردیم   ها شـر  بچ

  .»؟گذره سخت که نمی! آقا حاج«:باالي سرمان و گفت
  .»!به برکت کنسرو شما وضع خوبه! نه الحمدهللا«:گفتم

  1.برایش اهمیت نداشت. خندید و رفت

                    
 .آقای هبرام امرياسدي -١
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 من از دیار حبیبم ٩٢
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از تهران مشـروب  خواهند  میبه ما خبر رسید که . سال شصت و سه بود
هاز صحت موضوع یک گروه از  پس از اطمینان. بیاورندبه گرمسار  هاي بسیج  بچ

دلـم تـاب   . به بیرون شـهر فرسـتادم   اي رامهحسن  را به سرپرستی شیخ 1آبدنگ
  .دقایقی بعد خودم را به آنها رساندمنیاورد و 

عالمت دادند و توقـف  ها  بچه. رسید ند،ماشینی که مشخصاتش داده بود
. زمان بسیار بد بـود  در آن ماشین بودند که وضع حجابشان تويچند خانم . کرد

  .کرد آقایی هم رانندگی می
بـا پیـاده شـدن او    . کـه صـندوق عقـب را بـاز کنـد      نداز راننده خواسـت 

  . کردند سروصداها هم پیاده شدند و شروع به  خانم
. چیزي که توجهم را جلب کنـد ندیـدم  . نگاهی به صندوق عقب انداختم

  .»!بیا! داداش اصغر«:صدا زد اي رامهلحظاتی بعد 
  .»!ده چه بوي بدي می ،این آب رو ببین«:آهسته گفت. به طرفش رفتم

                    
 .هاي قدميي شهر گرمسار یكي از حمله -١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٩٣ 

 
هـا کـه تـا بـه حـال اهانـت        خـانم . از ما مشروب ندیده بـودیم  کدام هیچ

فهمیـدیم کـه ایـن بایـد     . پریدرنگ راننده . کردند، به داخل ماشین خزیدند می
  .همان چیزي باشد که آدرسش را داده بودند

  .»’!باید از این لعنتی بخوره ‘:دکتر گفته .ریضهمادرم م«:راننده گفت
چـون ممکنـه   «:حسن گفت شیخ. گفت دروغ می. شناختیم او را خوب می

  .»!و بگذاریم بره آبروش بره، اگه اجازه بدین مشروبش رو خالی کنیم
خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه که بـه  ! خالی کنین«:بالفاصله گفتراننده 

   .»!فکر آبروي من هستین
   1.مشروب را خالی کردیم و رفتند

                    
 .ي آقای اصغر معینیان برگرفته از خاطره -١
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 من از دیار حبیبم ٩٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از  مهـم بایـد چنـد ارتفـاع    . صبح اول وقت به طرف سفره حرکت کردیم
. داشـت  سرباالیی بسیار تنـد  وبود  منطقه پر از برف. گرفتیم را میجمله گوجار 

ي شرایط  قـدرت مـدیریت نیروهـا تعیـین کننـده بـود      . بـود بسـیار دشـوار   جو .
نشیند، هر لحظه به سـراغ یکـی    ها می بور عسلی که روي گلحسن مثل زن شیخ

هي بعضی  اسلحه. رفت از نیروها می کرد فت و حمل میرگ ها را می بچ .  
. شـده بـود   عملیـات در همان منطقه از محور دیگري از ساعت ده شـب  

ها فرصت تک علیه نیروهاي ما  در محل مستقر شویم تا عراقی فوراًناگزیر بودیم 
  .نکنندرا پیدا 

بـه  . هـاي تعیـین شـده رسـاندیم     حدود هشت صبح خودمان را به محل
گروهان شما باید بره نوك گوجار مسـتقر  ‘:آقاي شعبانی گفته«:حسن گفتم شیخ
  .’»!بشه

  .»؟که چی بشه«:پرسید
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٩٥ 

 
تپه که مشـرف   دوتااون «:گفت ،خانی که جانشین گردان بود آقاي طایفه

! منتها منتظر بمونین تا شـب  ،داها در بی بر نیروهاي ماست، باید از دست عراقی
   .»!بهت بگم تاي نه نفري انتخاب کن  دسته دوتااز میان نیروها 

ي تعیین شده را شخصاً به عهده گرفـت   فرماندهی دو دسته اي رامهآقاي 
ي اول تمام کـار را انجـام داد و الزم    دسته به خدا با توکل. شروع شد عملیاتو 

  1.ارد عمل شودو دومي  نشد که دسته

                    
 .اي ي آقای اصغر رمشه برگرفته از خاطره -١
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 من از دیار حبیبم ٩٦
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ      ندنتوانسـت  1ران شـدید انیروهاي گروهان جایگزین بـه دلیـل بـرف و ب
براي گرم کردن سـنگرها  هم اي  و وسیلهبود غذا تمام شده . خودشان را برسانند

  .نداشتیم
هبا این خستگی و گرسنگی ! حسن شیخ«:گفتم خـوان   هـا چطـور مـی    بچ
  .»نگهبانی بدن؟
   .»!دیم نگهبانی میودمون خ! اي نیست چاره«:گفت

ي نیروهایی که سن و سال بیشـتري داشـتند تـا صـبح      شب او و بقیه آن
  2.برایش مهم نبود که فرمانده است .نگهبانی دادند

                    
. ي عـراق  ارتفاعات گوجار در مشال سـلیمانیه  -١

املقدس دو و سه به  یتاین ارتفاعات در عملیات ب
 .تصرف نريوهاي ایراني در آمد

 .اي آقای اصغر رمشه -٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٩٧ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حسـن   شـیخ . شب سوم بود که باالي ارتفاعات گوجار مستقر شده بودیم
  .»!کري بکنیک ف. هیچ ارتباطی بین گروهان با گردان ندارم«:آمد و گفت

آخر قرار نبـود کـه مـا چنـد روز و     . ها تمام شده بود سیم بی باطريشارژ 
. دادنـد  بـاش مـی   کرد به ما آمـاده  سیم کار می تا هرچه بی. بمانیم جا آنشب در 

هاند و تعداد زیادي از  ي نیروهاي ما را شیمیایی زده دانستیم که عقبه نمی هـا   بچ
ـات بود که به کمک ما بفرسـتند و یـا   در حقیقت نیرویی ن. اند شهید شده و  مهم

  . تجهیزات ارسال کنند
خواسـتم تـا بـراي    اجازه  او ازصبح . خوشبختانه آن شب عراق تک نکرد

خصوصاً نگران بـودیم کـه   . با جایی ارتباط نداشتیم. آوردن باطري به عقب بروم
  .هاي تک کنند نتوانیم با عقبه تماس بگیریم اگر عراقی

فردا هـم   !مگه یک ذره دو ذره راهه! شی ي برف گم میري تو می«:گفت
  .»!برگردي تونی نمی

  .»!تو اجازه بده! توکل بر خدا«:گفتم
  .»!دونی خودت می«:گفت
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 من از دیار حبیبم ٩٨
 

. ده صـبح بـه گردویـی رسـیدم    . توسلی کردم و راه افتادم. برایم دعا کرد
ایی ي رهـ  به نقطهتوانستم اول شب . گرفتم و بالفاصله راه افتادم باطري تا هشت
 باید تـا ارتفـاع دو هـزار و پانصـد    . تري در پیش داشتم راه سختاما هنوز . برسم
ـه شـب رسـیدم   . رفتم می متر هـا را راه انـداختم و رفـتم بـه سـنگر       سـیم  بـی . نُ

  .آورد از خوشحالی داشت پر در می .حسن شیخ
  .»ها رو آوردي؟ باطري«:پرسید
   .»!ها فعالن سیم بی !آره«:گفتم

  1.دعا کردباز هم برایم 

                    
 .اي ي آقای اصغر رمشه برگرفته از خاطره -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

٩٩ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سعی داشـت هـر بیسـت و چهـار سـاعت      وقتی در شهرستان بود، اواخر 
تنشست و  ، میتوانست اگر نمی. برودسر مزار شهدا  بار یک را  آنهـا ي  نامـه  وصی
  . خواند می

هـا   اینقـدر سـر مـزار شـهدا رفـتن و تـوي فکـر اون       ! حسـن  شیخ«:گفتم
  .»کنه؟ درسته چرا امام نمیکار  ایناگه  !اندازه تو رو از پا می ،بودن

خیلـی از راه رو   دوم اینکـه  ؛تري دارن کارهاي مهمامام  اینکه اول«:گفت
شـرایط امـام بـا مـا فـرق       سوم اینکه ؛نرو کرد ونهاش سیر وسلوك! نطی کرد

   1».داره

                    
 .االسالم سیدعلي طبایي حجت -١
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 من از دیار حبیبم ١٠٠
 

  
  
  

  1.»!ابراهیم  بریم امامزاده«:گفت
بـه دیـوار تکیـه    . زاده و هم شـهدا را مهم اما. زیارت کردیم. با هم رفتیم
یاد این دفعه کـه از جبهـه    به نظر می! حسن شیخ«:گفتم. کرد داده بود و فکر می

  .»!تغییر کرديخیلی برگشتی 
  .»چه تغییري؟«:گفت
  .»؟تونی تاب بیاري و اسم حضرت زهرا رو بشنوي انگار دیگه نمی«:گفتم

. تا این حرف از دهانم بیرون آمد، اشک مثـل بـاران از چشـمانش باریـد    
تري نسبت به  کنم که شناخت عمیق این دفعه احساس می .گی راست می«:گفت

  ».حضرت پیدا کردم
حاال ما اگه از حضـرت زهـرا   «:گفتم. خواستم بیشتر سر به سرش بگذارم

شـما چـه تصـوري از مـادر مـا      ! سیدیم ،تصوري داشته باشیم محرمش هستیم
  .»دارین؟

  2».است از اهل بیت عصمت و طهارتحضرت زهرا «:گفت

                    
ي  ي علمیـه  این امامزاده در قم مقابل مدرسه -١

 .است) ص(رسول اكرم
 .االسالم سیدعلي طبایي حجت -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٠١ 

 
  
  
  
  
  
  

ي مـا   گاهی به حجـره . یکی دو سال در درس حوزه جلوتر از ایشان بودم
 .ها عکسی گرفتـه بـودیم   در یکی از نشست. زدیم آمد و گاهی ما به او سر می می

  . برحسب تصادف ایشان روي تشک نشسته بود و من روي موکت
ت کـه آن عکـس   داشـ اصـرار   ،بعد از چند وقت کـه بـه دیـدن مـا آمـد     

  :بار که عازم جبهه بود مراجعه کرد یک. دانستم را نمیلیلش د. ا بگیردر
  !اون عکس رو به من بدین -
  خواي چکار؟ می -
  !خوام پاره کنم و بریزم دور یم -
  ي چی؟ مگه عقل از سرت کوچ کرده؟برا -
ــی - ــی    نم ــند ب ــوان س ــه عن ــس ب ــوام از اون عک ــه  اع خ ــن ب ــایی م تن

  !سادات استفاده بشه
  ؟کدوم بی اعتنایی -
  1!روي تشک نشستم و شما روي موکت توي اون عکس من آخه -

                    
 .ایياالسالم سیدعلي طب حجت -١
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 من از دیار حبیبم ١٠٢
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

استادم توصـیه کـرده بـود کـه گـاهی بـا       . مشکل روحی پیدا کرده بودم
  . ام تخفیف پیدا کند دوستان بگو بخند داشته باشم تا بیماري

 .خنداندنـد  هـاي معمـولی جمـع را مـی     با طرح لطیفـه  دوستانیک روز 
یکـی از  اي سکوت کـرد و بعـد بـه     لحظه .داشتحسن در شادي ما شرکت  شیخ

. »و فـرداش شـهید شـد؟    چی گفـت یادته شهرام زمانی اون روز «:گفت دوستان
  .فضا را عوض کرد

ـت  ســؤال کــردم تــر بــود،  کــه بــا او نزدیـک برخــورد را از بــرادرم  آن علّ
ي تا ببینه داره  !ینههم اخالقش«:گفت شه کـه یـاد خـدا فرامـوش      حاکم میجو

  1.»!کنه رو عوض میبشه، فضا 

                    
 .االسالم سیدعلي طبایي حجت -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٠٣ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. کـردیم  داشتیم با هم راجع به مسایلی صحبت می. از جبهه برگشته بود
. نگـاهی بـه او انـداختم   . شد از آن بوي غیبت را استشمام کـرد  حرفی زد که می

  . را گرفت و ادامه ندادخیلی زود موضوع 
  .»نبود؟این احتماالً منظور شما «:گفتم
  1.»!مراقب باشم اینهاد خیلی بیشتر از ولی بای! نه«:گفت

                    
 .االسالم سیدعلي طبایي حجت -١
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 من از دیار حبیبم ١٠٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تهمه به خالیق  تو براي چی این«:پرسیدم کنی؟ می محب«.  
هشد،  ها که بیدار می شب  نیمه !است 1درس مجتبی مداح«:گفت هـایی   بچ

ـه برادر مهربان به مثل . ندوپوش میبود، رد شده که پتو از روشون  محبـت  هـا   بچ
  2.»!کرد می

                    
هـاي   ها و مهشـهري  شهید جمتيب مداح كه از مهرزم -١

 .وي و دانشجوي دانشگاه هتران بود
 .االسالم سیدعلي طبایي حجت -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٠٥ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

سـوار  . خواستیم از فکه به خرمشهر برویم والفجر هشت می عملیاتبراي 
وارد را به خرمشهر کـه رسـیدیم مـا    . بارید باران شدیدي می. شدیم کُمپرسیبر 

کسـی هـم   . ي کوچک جـا دادنـد   هر گروهانی را در یک مغازه. یک پاساژ کردند
  . حق نداشت حتی آهسته صحبت کند

هي  همه یـک قسـمت از دیـوار حـدود     . فرادي داشـتند ها تجهیزات ان بچ
حسن  شیخ. در آن قسمت چیدند را ها کاسکت کاله. تر بود عقب متر سانتیبیست 

هخیلی از . ها نشست رفت و روي کاله ها سعی کردنـد کـه جایشـان را بـه او      بچ
  .بدهند ولی قبول نکرد
به صورت نشسته بـه هـم تکیـه دادیـم و     . نرفتیم عملیاتآن شب براي 

هـا را   و گوشـه  و کنار رفتمآهسته بیرون . نبود اووقتی بیدار شدم . وابمان بردخ
  1.خودش بود. توجهم را جلب کرد و عبادت  صداي گریه. گشتم

                    
 .مرحوم جالل پازوكي -١
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 من از دیار حبیبم ١٠٦
 

  
  
  
  

ي  ، بایـد در جزیـره  1بعد از یک شبانه روز که در خرمشهر مانـده بـودیم  
برگشـت از   توجیه بودند کـه امکـان   همه. دادیم ایذایی انجام می عملیاتبوارین 

هـا پـل را    ي ما که از روي پل عبور کرد، عراقـی  دسته. بوارین در حد صفر است
آقـاي جـاجرمی کـه    . داد که خودمـان را از زمـین بکنـیم    رگبار امان نمی. زدند

  .»!تیربارجالل « :معاون گردان بود گفت
بتوانم بلند شـوم و تیربارشـان را    وآتش آنها کم شود  شاید ؛معطل کردم

  . بلند شد و آمد کنار من. بود مسر پشتحسن  شیخ. کنمخاموش 
  .»!خونم، تو بزن جعلنا می من و! جالل«:گفت

شم یا نه؟ چرا به ایـن تیـر   ببلند «:با خودم گفتم! مانده بودم سر دوراهی
   .»؟هخور مین

 .شد نشانه بگیري و نه ایستادن خیلـی عقالنـی بـود    در آن تاریکی نه می
را خوانـد و مـن   و جعلنـا   ي او با صداي بلند آیه. ین کندمباالخره خودم را از زم

   .تیربار خاموش شد. شلیک کردم
ه هي  بقی 2.ها توانستند پل را بزنند و داخل جزیره بشوند بچ  

                    
 .عملیات والفجر هشت -١
 .مرحوم جالل پازوكي -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٠٧ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

او . خوابیـدیم  پهلو مـی  باید یک. جایمان در چادر خیلی تنگ بود ،در فکه
هبه  خوابیـد و بلنـد    مـی  کمیودش هم گاهی خ. کرد که بخوابند ها اصرار می بچ
  . رسید ساعت یا کمی بیشتر می ماند کل خوابش به یک اگر خواب می. شد می

چـون کسـانی کـه    . شد دیگر جا براي خوابیدن نداشت کسی که بلند می
  . شد اشغال می شیدند و جایغلت او به پهلو خوابیده بودند، میدر دوطرف 

جـایی کـه او باشـد و    . گشـت  مـی  شد و دنبـال جـاي خلـوت    او بلند می
  1!خدا

                    
 .يمرحوم جالل پازوك -١
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 من از دیار حبیبم ١٠٨
 

  
  
  
  
  

 1هـاي کهـور   در خنکی شب، درخت. ي فکه ویژگی خاصی داشت منطقه
دادي مثـل بـاران آب از آن    وقتی تکـانش مـی  . گرفت رطوبت هوا را به خود می

  . ریخت می
 .هـا رفـت   ت و بـه زیـر یکـی از آن   شـ حسن فانوس را بردا یک شب شیخ

  .مشغول دعا شدزیر نور فانوس . تعقیبش کردم
. آب بـه سـر و رویـش ریخـت    . لگدي به درخـت زدم  خودم را رساندم و

از سـر  . همان کـار را تکـرار کـردم   . فانوس را برداشت و زیر درخت دیگري رفت
  .خواستم او را از آن حال و هوا بیرون بیاورم شیطنت می

ز بعد ا. رفت میچندبار این عمل را انجام دادم و او به زیر درخت دیگري 
  2.»!ولی نتونستی خوندن بندازيخواستی من رو از دعا «:تمام کردن دعا گفت

                    
. در بنـدرعباس فـراوان اسـت   درخيت است كـه   -١

روي . نوع درخت اسـت  آنمحیدیه پوشیده از  جنگل
هـاي آن بـه    هاي آن تیغ دارد و گل ساقه و شاخه

 .باشد شاخه و برگ آن مطبق مي. صورت سنبله است
 .مرحوم جالل پازوکی -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٠٩ 

 
  
  
  
  
  

به صورت تـن بـه   نیروهاي ما با نیروهاي عراقی  ،کربالي پنج عملیاتدر 
قرار نبود گـردان مـا در آن   . برخی سنگرها پاکسازي نشده بود. بودندتن درگیر 

  .شدیم به دلیل ضرورت به آن منطقه برده. نقطه حاضر شود
ي  حسـن فرمانـده   شـیخ  !زخمـی  شو معـاون شد ي گردان شهید  فرمانده
هاکثر . گروهانمان بود ـت به عنوان بزرگتر قبـول داشـتند و از او   او را ها  بچ تبعی 

  . ها رسم نداشت که پشت خاکریز بماند در عملیات .کردند می
ریز نرو باالي خـاک ! تو رو به خدا یک مقدار رعایت کن! حسن شیخ«:گفتم

 یاگـه تـو شـهید بشـی کسـ     ! زنـن  تو رو می! همه شلیک نکن و از یک نقطه این
هباالي سر  ها نیست بچ!«.  

تونـه جـونم رو    جز اون کسی که به مـن جـون داده، کسـی نمـی    «:گفت
ها به طرفم شلیک کنن یک زخـم هـم بـه     ي عراقی تا اون نخواد اگه همه! بگیره

هباالي سر این ! شینه تنم نمی هـر  ! پیـرو امـام حسـینن    اینها! خداست ها هم بچ
ـه هـم   ؛گلیم خودشـون رو از آب بیـرون بکشـن   هم  ،تونن کدومشون می رو  بقی

  1.»!هدایت کنن

                    
 .مرحوم جالل پازوكي -١
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 من از دیار حبیبم ١١٠
 

  
  
  
  
  
  

. من توي کانال بـودم . در آن درگیري سخت کربالي پنج آمد باالي سرم
اگه قـرار باشـه   ! شی ها رودررو بجنگی شهید می فکر نکن که اگه با عراقی«:گفت
کنه کجا  وقتی قراره بمونی فرقی نمی! شه میهم توي کانال  اش بشه، چیزي آدم

  ».باشی
ي خمپـاره آمـد و خـورد     یک گلوله عملیاتتوي همان . گفت درست می

هتعدادي از . توي کانال او بیرون کانال بود، اما هـیچ   .دها زخمی و شهید شدن بچ
  .آسیبی ندید

ـت إِذْ   « ي آیـه  شـت و داروي خاکریز، تیربار سبک را زیر بغـل   یم مـا ر و
می نَّ اهللاَ ر لک ت و یم کرد تار و مار میها را  خواند و عراقی را می» 1ر .  

هجی را  گاهی سه چهارتا آرپی گذاشـتند و او شـلیک    هـا موشـک مـی    بچ
  2.کرد می

                    
 تـو سـنگ ریـزه   .ي انفـال  ي هفده، سـوره  آیه -١

 .انداخيت، و لكن خدا انداخت نینداخيت وقيت مي
 .مرحوم جالل پازوکی -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١١١ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هـرکس االن تو بهتـر از  « :گفتو  بردرا به داخل یک سنگر فرصتی مدر 
ـه ! تـونی بفهمـی کـه سیدالشـهدا چـی کشـید       مـی دیگه  و  هـا هـاش و برادر  بچ

شـدن، خـودش بـه خیمـه      هـاش وقتـی شـهید مـی     هاش و خواهرزاده برادرزاده
جنگ حق  !شن دونست همه شهید می می !فرستاد یکی دیگه رو می و رسوند می

ي  مـن و تـو هـم اگـه همـه      ؛اون شونه خـالی نکـرد  ! داره بر نمیو باطل شوخی 
  . »!مون رو ببازیم ون رو بدیم نباید روحیهعزیزام

مـن مثـل   . ه بـود برادرم سـیاوش بـه شـهادت رسـید     عملیاتهمین در 
بـا   عملیـات توانسـتم تـا آخـر    . آرامـم کـرد   شهـای  ولی حرف .حسن نبودم شیخ

  1.بجنگم ي خوب روحیه

                    
 .مرحوم جالل پازوكي -١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 من از دیار حبیبم ١١٢
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کـه   کـردم  با خودم فکر مـی  هرچه. کرد آوردم کمکم می هروقت کسر می
  . کردم جوابی پیدا نمی ا بعد از جنگ شهید شد؟چر

بــه خــوابم آمــد و  ،تــاب شــده بــودم بــی اش یــک شــب کــه از دلتنگــی
کنـه کجـا    راه خدا قـدم گذاشـت، فـرق نمـی     دروقتی کسی ! جالل جان«:گفت

ت مـا  زمانش که دسـ ! اینه که راه رو درست انتخاب کرده باشه مهم! کشته بشه
   1.»!قدر خودت رو با این فکرها آزار نده این .زمانش رو خدا رقم زده! نیست

                    
 .مرحوم جالل پازوكي -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١١٣ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اکثر اوقات کفش شـکاري چرمـی   . شاید کسی او را با پوتین ندیده باشد
  . پوشید می

 ؛ها بخرین شما که توانش رو دارین براي خودتون از این کفش«:گفت می
  .».تونن بخرن ها رو به کسانی بدن که نمی ها و پوتین بگذارین چکمه

کفـش  . کـه چکمـه بگیـریم    نشدمان  ، روي1ارتفاعات االغلو و قمیش در
. پوشد کمتر کسی در یک متر برف کتانی می. مشتري نداشت که گرفتیمکتانی 

  2.بودیم از خجالتمان کتانی گرفتیم و پوشیدیم اوما که عاشق 

                    
ــه -١ ــلیمانیه  منطق ــال س ــه در   ي مش ــراق ك ي ع

املقد س دو و سه به تصرف نريوهـاي   هاي بیت عملی ات
 .ایران درآمد

 .مرحوم جالل پازوكي -٢
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 من از دیار حبیبم ١١٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

س بیت عملیاتدر  از سه، در نزدیکی مقرمان جایی بـود کـه بایـد     المقد
در آن نقطـه حـدود یـک متـر     . گرفت آب تا زانو را می. کردیم رودخانه عبور می

  .برف بود و فصل زمستان و ارتفاع حدود دوهزار متر
اینقـدر آب  «:وقتی توي آب رفت گفـت . کسی که به آب زد او بود اولین

حرفش که تمام شد من بـه آب زدم  . »!تنی کنه خواد آب گرمه که آدم دلش می
هو  1.من عبور کردند سر پشتي گردان  بقی  

                    
 .مرحوم جالل پازوكي -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١١٥ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــه   ــه غســل شــهادت قبــل از ورود ب ــاتب ــاد داشــت عملی ــی اعتق . خیل
ــفرهاي در نزدیکــی مقرمــان در  چشــمه ــود س . غســل شــهادت کــرد در آن. 1ب

مــا کــه بــراي وضــو . داد تکــان مــینگــاه کــردن بــه آن بــدن اســتخوانی مــا را 
 ؟توانسـتیم مثـل او عمـل کنـیم     گرفتن با آب سـرد مشـکل داشـتیم کجـا مـی     

  2.رفتیم در چنین مواقعی در می معموالً
  
  
  

                    
ي عملیــاتي  منطقــه. ي عــراق مشــال ســلیمانیه -١

 .املقد س دو و سه بیت
 .مرحوم جالل پازوكي -٢
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 من از دیار حبیبم ١١٦
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اما او تـا   .ي ما پشت خاکریز یا سنگر بودیم کربالي پنج همه عملیاتدر 
دیدم از او بپرسم  الزم نمی. رفت طرف می طرف و آن ها به این صبح باالي خاکریز

   .»ترسی؟ چرا نمی«:که
ــا راه رفــتن روي خــاک  ،آمــد طــرف مــی رکــه تیــر از هــ ریز، در حــالیب

ــا درس مــی  ــه م ــه . داد داشــت ب ــا در پشــت  حــدود بیســت نفــر از بچ هــاي م
ــود نفــر زخمــی  ــه او  ؛خــاکریز شــهید شــدند و حــدود ن کــه صــاف راه ولــی ب

   1.دخور تیر نمیرفت و روي خاکریز بود  می

                    
 .آقای امساعیل عسگري -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١١٧ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نیروهـاي مـا    کربالي پنج که خیلی سخت و سنگین هم بود، عملیاتدر 
چنـان در  ها  از عراقی تعدادي. با نیروهاي عراقی خیلی به هم نزدیک شده بودند

  . شد تسلیم شوند ي تنگ محاصره افتادند که تصور می حلقه
کـه یکـی از    غافل از این. کنداسیرشان قاسم اسدي به طرف آنها دوید تا 

تیـر بـه    !زي کـرد عراقی اسلحه کشید و به طرف او تیرانـدا  آن. آنها مسلح است
  .خورد شدست راست
ه حسن مـانع   شیخ. ها خواستند که آن اسیر عراقی را هدف قرار دهند  بچ

  1.شد و آن اسیر پس از خلع سالح به عقب منتقل گردید

                    
 .آقای امساعیل عسگري -١
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 من از دیار حبیبم ١١٨
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقـت او را   هـیچ . گشـتیم  داشـتیم برمـی   .مأموریتمان در گوجار تمام شد
   :پرسیدم .گرفته و درهم بود. گونه ندیده بودم این

  اي؟ چرا اینقدر گرفته -
ه - ها توي مقر شیمیایی شدن بچ! 
 کسی هم شهید شده؟ -
 .شون شهید شدن بعضی! آره -
 چرا توي این چند روز به ما نگفتین؟ -
 موند؟ گفتم دیگه براي کسی روحیه می اگه می -

خبـر   ها ایـن  اگر بچه. ي کافی دشوار بود شرایط به اندازه. گفت راست می
   1.باختند شان را می سابی روحیهشنیدند، ح را می

  
  
  
  

                    
 .ي آقای امساعیل عسگري برگرفته از خاطره -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١١٩ 

 
  
  
  
  
  

. روي دو صـندلی کنـار هـم نشسـتیم     ،گشـتیم  بار که از جبهه بر می یک
  .نه براي من، براي خودش. داشت شرمندگیهایش بوي  حرف

اگـه  ! شه بازم عمـودي برگـردیم   عمل خراب ماست که باعث می! سید -
 ي یـک  بـه انـدازه   اي کـاش مـا هـم   . گشـتیم  بی مشکل بودیم باید افقی بر می

 !شکوالت ارزش داشتیم
  یعنی نداریم؟ -
 !پیچیدن ما رو هم مثل شکوالت می اگه داشتیم که -
جـا   خدا که بنا نداره همه رو یـک  .در حد توانمون تالش کردیمما که  -

اگـه   .یـان  شناس به کاري می هاي فداکار و وظیفه البد آینده هم آدم .شهید کنه
  1!است  رو تغییر بدي حرف دیگهات مشیت خدا  خواي با گریه می

                    
االســالم سیدســعید  ي حجــت برگرفتــه از خــاطره -١

 .طبایي
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 من از دیار حبیبم ١٢٠
 

  
  
  
  
  

ي تـوپ   قر بـودیم، فقـط گلولـه   تکه مس 1در مقرّ پشتیبانی شهید رفیعی
، چون احتمـال آمـدن   کردیم جماعت برگزار نمینماز . رسید ها به آنجا می عراقی

  . نماز مغرب و عشا را خواندم و کناري نشستم. وجود داشت لهگلو
. زدنــد روي لبــاس نــیش مــیاز . داشــت ســمجیهــاي  خــرمگسجــا  آن

ــا رهایمــان    ــودیم در حــین نمــاز دســت و پایمــان را تکــان دهــیم ت مجبــور ب
گزیدنـد، خـون    وقتـی مـی  . شـد در برابـر نـیش آنهـا مقاومـت کـرد       نمی. کنند

  .شد جاري می
جوراب نسبتاً ضخیمی بـه پـا   . حسن از در وارد شد و به نماز ایستاد شیخ

ها  وم را خوانده بود که یکی از خرمگسي حمد رکعت د مقداري از سوره. داشت
بـا دقـت   . ها اشاره کردم که مقاومـت او را ببیننـد   به بچه. روي جورابش نشست

. داد کمترین تکانی به خـود نمـی  ما باشد،  بدون اینکه او متوجه. مراقبت کردیم
اي بـه   دایره. خرمگس رهایش کرد که خواست به رکوع برود .قنوت را تمام کرد

  2.متر خون روي جورابش بود ز یک سانتیقطر کمتر ا

                    
ي  هي خنـدق در جزیـر   این مقر قبـل از جـاده   -١

 .جمنون بود
 .االسالم حسن فریدون حجت -٢
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٢١ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رادیـوي  . گشـتیم  از منطقـه بـر مـی   . س کنار هم نشسته بـودیم در اتوبو
رانی شیخ حسـین انصـاریان را در رابطـه بـا مقـام شـهید پخـش         ماشین سخن

آقـا   حـاج . شـد  رانی به پایانش نزدیک می سخن. گریه کرد از اول تا آخر. کرد می
  . را در آخر روضه خواند» کجایید اي شهیدان خدایی«ي  هانصاریان مرثی

کـاري نداشـت کـه کسـی صـداي      . حسـن بلنـد شـد    ي شیخ صداي ناله
ـه بـه حضـور ایـن    . شنود اش را می گریه همـه آدم در اتوبـوس فریـاد     بدون توج
  1.ریخت زد و اشک می می

                    
 .االسالم سیدسعید طبایي حجت -١
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 من از دیار حبیبم ١٢٢
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

! سـعید آقاسید«:هاي افغانی بـه مـن گفـت    یکی از طلبه ،بعد از شهادتش
  .»؟ه بودبه ما داد رفتنش روسوریه  پولحسن  دونی که شیخ می

  .»!نه«:گفتم
م هـم زنـدگی رو اداره کنـیم و هـم درس     یتونسـت  نمـی مـا  چون «:گفت

 سر کار نریم واون رو به ما داد که . م بعضی روزها کار کنیمیمجبور بود ،میبخون
   1.»!میدرسمون رو بخون

                    
 .االسالم سیدسعید طبایي حجت -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٢٣ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طـرف   طـرف و آن  به نشده بـودیم، خیلـی بـا موتـور ایـن     وقتی هنوز طل
. کـرد  اما وقتی طلبه شـدیم، دیگـر بـا موتـور کمتـر ایـن کـار را مـی        . رفتیم می

بـري   دي؟ چـرا مـا رو نمـی    چرا دیگه با موتور کارهات رو انجـام نمـی  «:پرسیدم
  .»بگردونی؟

  .»!بنزین گرفتم 1با پول شهریه«:گفت
کرد و با هـم   من را سوار می. آزاد بود گرفت دیگر وقتی از پدرش پول می

  2.رفتیم خواست می هرجا که دلمان می

                    
پولی که علما و مراجـع ماهیانـه بـه طـالب      -١
السـالم   علیـه  زمان این پول از سهم امام. دهند مي
 .است
 .االسالم سیدسعید طبایي حجت -٢
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 من از دیار حبیبم ١٢٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  »!دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه«

ـت   . این شعار همه بود اما او اصرار داشت که این دعاست و دعا باید بـا نی
بعـد  ! اول نیـت «:تگف می. قبول نداشت که از سر عادت این دعا را بگویند. باشد

  .»!از ته دل و عمق جونتون دعا کنین
  1.این درس را از شهید پرویز قدیري گرفته بود

                    
 .االسالم سیدسعید طبایي حجت -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٢٥ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل کنـیم  توانستیم براي لحظه من و او نمی کنجکـاو  . اي دوري هم را تحم
کـردم کـه غـرق در مناجـات و راز و      وقتی پیدایش می. رود شدم که کجا می می

  .نیاز و گریه بود
ــ ــی داريدل ــی. دادم اش م ــت م ــید«:گف ــنم؟  ! س ــدگی ک ــور زن ــن چط م

  .»خوره؟ دیگه موندن به چه درد من می! رفتن مي دوستا همه
ــا دیگــران خیلــی کــم کــرده   ،مرصــاد عملیــاتبعــد از  ارتباطــاتش را ب

   1.گشت بیشتر دنبال جاهاي خلوت می. بود

                    
 .االسالم سیدسعید طبایي حجت -١
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 من از دیار حبیبم ١٢٦
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي عراقـی را   ختهتانک سو. رفتیم ي مهران، به طرف دشمن می در منطقه
خـورد   ها به تانک می تیر عراقی. رفتم به عنوان سپر انتخاب کرده بودم و جلو می

  ! حسن من را هل داد و به زمین انداخت شیخ. کرد و به طرف دیگري کمانه می
  .»!کنی چکار می«:گفتم
چرا حواست نیست؟ این تیرهاي دو زمانه اگه بهت بخورن چیزي «:گفت

  .»کنی؟ احتیاطی می چرا بی! مونه ازت باقی نمی
هـا   عملیـات ي  کنه که خودش توي همه کسی می واین نصیحت ر«:گفتم

  .»باید قبول کنم؟! ایسته روي دشمن، صاف می باالي خاکریز، روبه
  1.»!تو سیدي ،آخه مرد حسابی«:گفت

                    
 .االسالم سیدسعید طبایي حجت -١
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 ای رامه
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ما که روحانی هستیم، باید صـبر کنـیم تـا همـه غـذا      ! آقاسید«:گفت می
  .»!خوریمبن، اگه چیزي موند ما بخور

ي  در هــواي گــرم و ســوزاننده. دانســت را مقــدم بــر خــودش مــی همــه
ه وقتی کمپوت و یا چیز دیگري می خوزستان، اگر یک ها توزیع  رسید که بین بچ

نـان خـالی یـا    . وقت خوردن برایش مهـم نبـود   هیچ. آمد کردند، نزدیک نمی می
   1.خورشت برایش فرق نداشت

                    
 .االسالم سیدسعید طبایي حجت -١
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 من از دیار حبیبم ١٢٨
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بنشـین کـارت   «:بعـد از نمـاز گفـت   قبل از عملیات کربالي پنج بود که 
  .»!دارم

ه .بلندشو بریم«:گفتم خوان غذا بخورن ها می بچ.«  
  .»!دم اگه بنشینی شهدا رو بهت نشون می«:گفت

ه. نشستم هر داشتند و  بچ ه به صف غذا سر به م هایی بودند که بدون توج
اینهـا  «:داد و گفـت  از آنها را بـه مـن نشـان    حسن بعضی  شیخ. ریختند اشک می

  . »!شن شهید می عملیاتتوي همین 
 بودنـد کسانی همه از  ؛م زمانی، ستارپناه، مقصوديشهروي، شهراعبداهللا 

  1.شهید شدند عملیاتدر همان  و که نشان داده بود

                    
 .االسالم سیدسعید طبایي حجت -١
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  .»بیداري؟«:پرسید ـ
  .»!آره«:گفتم ـ
  .»!بلند شو بریم«:گفت ـ

ساعت یا بیشتر با آن به آسمان  یک. شکاري را بر داشت و رفتیمدوربین 
  .»!بریم طرف مسجد«:بعد گفت. نگاه کرد

زد و  ي چـادري را بـاال مـی    گـاهی گوشـه  . زدیـم دور هم اطراف چادرها 
  .پوشاند را می اواگر پتو از روي کسی رد شده بود، . انداخت نگاهی می

رو بـه آسـمان کـرد و دعـا     بیـرون چـادر   . آمدیم به طرف چادر خودمان
کمی که خوابید، بـراي نمـاز شـب بلنـد     . به چادر وارد شدیم و خوابیدیم. خواند

ههم براي نماز صبح  .شد 1.کرد ها را بیدار بچ  

                    
 .االسالم سیدسعید طبایي حجت -١
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لباس  برايبارها . ها بود ي یکی از گروهان فرمانده 1،شرردي گ در منطقه
ه ـه لبـاس گـرم فـراوان      .کـرد  تاکیـد مـی  مراجعـه و  هاي گروهانش  گرم بچ البتّ
رویـی   اما او نگران کسانی بود که کم. گرفت کرد می هرکس مراجعه می. داشتیم

ه«:گفت گاهی اوقات می. کردند می بهشـون لبـاس گـرم     .لـرزن  هـا دارن مـی   بچ
 .»!بدین

  .»چی؟ خودت«:گفتم می
   2.»!براي من همین لباس بسیجی که تنمه، کافیه«:گفت می

                    
 .ي عراق در مشال سلیمانیه -١
 .آقای سیدهاشم موسویان -٢
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س  بیت عملیاتز قبل ا ز عـازم گردویـی شـدیم      المقـد . دو و سـه، از سـقّ
بالفاصله چادرهـا را  . اطالع دادند دوتا تپه جلوتر برویم ،برپا کردیمکه چادرها را 

  . جمع کردیم و راه افتادیم
ـه  چادرها بـا هم  و حسـن  شـیخ  و مـن . هـاي گـردان برپـا شـد     کـاري بچ 

شـب داشـت از   . ر جا نداشتیمصفت در چاد سیدهاشم موسویان و اسماعیل نیک
سرماي چند درجه زیر صفر و ارتفاعات حدود دوهزار و پانصد متـر  . رسید راه می

  .افزود بر وحشت ما می
ـل کنـین براتـون جـا درسـت        اگـه یـک  «:حسن گفـت  شیخ خـورده تحم

  .»!کنم می
بیلچـه را برداشـت و   . ارتفاع برف در آن نقطه حدود یک و نیم متـر بـود  

روي آن پالستیک کشید و ما توانسـتیم  . گر کندن در دل برفشروع کرد به سن
امان آن منطقه جان سالم بـه   پناه بایستیم و از سرماي بی تا صبح داخل آن جان

  1.در بریم

                    
 .ي گردان آقای اصغر شعباني، فرمانده -١
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هـا در حـال نمـاز     بعضـی وقـت  . شد برپا میشرایطی نماز جماعت  هردر 
نمـاز  ولـی   .ترسـیدیم  مـی  مـا . آمـد  ي خمپـاره و یـا تـوپی مـی     بودیم که گلوله

   1.او نبود ترس از مرگ بودآنچه در وجود . شکست نمی

                    
 .ي گردان ي، فرماندهآقای اصغر شعبان -١
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حسـن   شدیم، سرعت تغییرات در شـیخ  هرچه به پایان جنگ نزدیکتر می
نظـامی ورزیـده   . مرصاد دیگر او یک فرد معمولی نبود عملیاتدر . شد بیشتر می

ـت مـی   ي شهید زین الـدی  و عارفی بود که شانه به شانه ایـن  . زد ن و شـهید هم
  .آخرین باري بود که او را دیدم

ها از او فردي استثنایی ساخته بـود کـه    حضور تقریباً مداومش در جبهه
جاي خالی شهید شهروي و شهید نادر نـاظري و برخـی شـهداي بـزرگ دفـاع      

س را پر کرده بود 1.مقد  

                    
 .االسالم حسن مهيت حجت -١
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 من از دیار حبیبم ١٣٤
 

  
  
  
  

یلـی از مـا جلـو    خاز جهت معنوي، مرصاد بود که فهمیدم او  عملیاتدر 
او مرزهاي منیـت را  . هر دو روحانی بودیم. توانیم به او برسیم افتاده و دیگر نمی

  .شکسته و حسادت و بخل را نابود کرده بود
ـه   ! حسن آشیخ«:گفت هـاي گروهـان مـا     امروز براي نماز بیـاین بـراي بچ

  .»!صحبت کنین
کـار رو  شما اگه نبـودین مـن ایـن    ! وقتی آب هست، تیمم باطله«:گفتم

  .»!تونم قبول کنم کردم ولی وقتی هستین نمی می
خواد شما تشـریف بیـارین و بـراي     دلم می! من که همیشه هستم«:گفت

ه ه حرف! هاي تازه بزنین ها حرف بچ ها تکراري شده هاي من دیگه براي بچ.«.  
او زودتر از من به حوزه رفته بود و فرماندهی گروهـان را هـم بـه عهـده     

تـر از خـودش    در برابـر عـالم   کسـی که  بودکار راحتی ن. من بودر از باالت. داشت
  . با اصرار او پذیرفتم. سخنرانی کند

ـه پـاي صـحبتم نشسـت و بـا دقـت بـه         بعد از نماز خودش هم مثل بقی
آرزو کـردم بتـوانم    !، غبطـه خـوردم  داشتبه وضعیتی که . هایم گوش داد حرف

  1!مثل او پیش بروم

                    
 .االسالم حسن فریدون حجت -١
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هسال پنجاه و هفت ها را  ، یک روز وقتی وارد مدرسه شدم، تعدادي از بچ
شـعار   دستشـویی کی توي «:پرسیدند از آنها می. جلوي دفتر به صف کرده بودند

  .»نوشته؟
ه دانستم که کـار   می. هاي متدینی بودند که با من ارتباط داشتند آنها بچ
ه بودند همچنان جلوي دفتر ایستاد. مزنگ خورد و به کالس رفت. خودشان است

  .شدند و سین جیم می
که در کالس دوم و سوم  اي رامهپرویز قدیري، محمدرضا عاشور و حسن 

  . ي این کارها بودند خواندند، گرداننده راهنمایی درس می
ي مظلـوم و سـاکت، محمدرضـا بـا قـد کشـیده و بـدنی         قدیري با چهره

  .ریباً قرمزهاي سفید مثل برف و بلند و صورت تق ورزیده و حسن با دندان
کشـیدم تـا ببیـنم بـه سـر       هر از گاهی سرك مـی . درس را شروع کردم

ه بـراي چـی مـن رو    «:کـرد  خورد و اعتراض مـی  حسن سیلی می ؟ها چه آمد بچ
  .»!دونم کی نوشته زنین؟ من چه می می

سروصـدا راه  . از کالس بیرون آمـدم  .دیدن این صحنه طاقتم را تاب کرد
ه«:انداختم ؟گـذارین بیـان سـر کـالس     جا نگه داشـتین و نمـی   ونها رو ا چرا بچ 

  1.»!مونن ها عقب می اون! خوام درس بدم می

                    
 .آقای داوود شاكري -١
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ه وقتـی مدرسـه تعطیـل    . داشـتند  نزدیک، با من ارتباط ها تعدادي از بچ
پرویـز قـدیري،   . افتادنـد  راه مـی  مشدند و همـراه  خارج می در شد، با من از می

  .بودندر از بقیه ت پیش اي رامهمحمدرضا عاشور، حسن 
شدیم، حدود پـانزده   کهوارد خیابان اصلی  .شدیم با هم از مدرسه خارج

ه دادند شعار میشاهنشاهی داشتند علیه رژیم هاي هنرستان  نفر از بچ.  
ه ـه   « :ها گفتم به بچ بیـاین   ،ممکنـه بگیرنشـون   ؛هـا کمـه   تعـداد ایـن بچ

  .»!همراهشون بریم
هرچـه  . یمـایی گرمسـار شـکل گرفـت    اولین راهپ. پیوستیم شانبه جمع

ت بیشتر شد ،جلوتر رفتیم برخی از فرهنگیان و دانش آمـوزان بـه جمـع    . جمعی
  . آماده بودند کردیم، همه جلوي شهربانی عبور میوقتی از . پیوستند

ت به بیش از پانصد نفر رسید به طرف کانون معلمان پیش رفتیم. جمعی .
هاي  ي راهپیمایی رانی کرد و زمینه خندر یک جاي مناسب یکی از فرهنگیان س

  1.بعدي فراهم گردید

                    
 .آقای داوود شاكري -١
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اسالمی، در سال پنجاه و هفت، فرهنگیان گرمسـار   قبل از پیروزي انقالب
  . ي آموزش و پرورش تحصن کردند در اداره

قبل از ظهر بود که اطالع پیدا کردم تعدادي از دانش آموزان به حمایـت  
آمـوزان   دانـش . بیـرون رفـتم  . انـد  ده و جلو اداره آمـده از معلمین راهپیمایی کر

ي انوشیروان کالس را تعطیل کرده و به حمایت از من بـه   کالس من در مدرسه
  .جا آمده بودند آن

هـاي   معلم براي چی! هامون پشتیبانی کنیم ما اومدیم از معلم«:گفتند می
ه ما اینجان؟ براي چی پاسبون اي رامـه یري و حسن پرویز قد. »ها رو زدن؟ ها بچ 

  1.و محمدرضا عاشور در میان آنها شاخص بودند

                    
 .آقای داوود شاكري -١
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  ها نوشته ها و دست نامه
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  به نام رب رحمان و رحیم
هـا منـت نهـاد و هـدایتمان      شکر و حمـد خداونـد را کـه بـر مـا انسـان      

امـا لطـف تـو     ،دانـم  دانسـتم و نمـی   خـود را الیـق آن دیـدار نمـی    ! خدایا. کرد
هــاي مخصــوص خــودت را از  آن عنایــت! خــدایا .روز شــامل حــالم شــد در آن

  ! من سلب نکن
خواســتیم بــه زیــارت نایــب امــام  مــی! راســتی چــه شــور عشــقی بــود

از قـم کـه در ماشـین جـا     . هـوا سـرد بـود   ! عصر برویم، در حـال خـود نبـودیم   
ــودعشــق امــام م. در کــف اتوبــوس تــا تهــران خوابیــدم  ،نبــود ! ســتم کــرده ب
هـاي جمـاران رسـیدیم،     وقتـی نزدیکـی  ! دیـدم  چیـز را جـور دیگـري مـی     همه

  ...پیش خود فکرهایی کردم
ــته ــدیم  دس ــاده ش ــته پی ــراده . دس ــد ب ــذب    همانن ــه ج ــن ک ــاي آه ه

هـاي سـیاه و    سـربازان آقـا بـا عمامـه    . شـود، بـه سـوي بیـت امـام      ربا مـی  آهن
ي جمـاران شـدم،    ینیهوقتـی بعـد از مـدتی داخـل حسـ     . سفید سـرازیر شـدند  

بــه . در جـایی نشسـتم کــه امـام را خـوب زیــارت کـنم      .حـال دیگـري داشــتم  
ـت و رحمـت          «:فکر فـرو رفـتم   خـدایا در طـول عمـرم تـو خیلـی بـه مـن محب

   »!تواند که برآید ي شکرش نمی کردي که زبان از عهده
حسـینیه   .امـام آمـد  . کشـیدم  براي زیارت آن قامت سروگونه انتظار مـی 

مـا   که دادند چنان با عشق و شور ندا می آن .همه مست شدند .شق شدسراسر ع
اش خیـره شـدم و از    اما هرجور بود در چهـره  .را قدرت دیدار آن امام عزیز نبود
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اصالً نگاه کردن بر در و دیوار حسینیه براي مـن بـا مفهـوم    . دیدارش لذت بردم

  .بود
 .جا رفت و آمـد دارد  جایی بود که امام، صاحب آن! ي امام زمان بود خانه

هم رهبري که یقینـاً دسـتش    آن! که بر ما نعمت رهبري داديشکر تو را ! خدایا
ه ي اطهار و معصومین هستند به جاهاي بلند بند است و دستگیرهایش ائم.   

همه طلبه مـا   همه مردم و از میان این کنم که از بین این خدا را شکر می
دیـدارش  ! رشت و آن ماه و چراغ راه کـردي رخ زیباس ي زیارت آن گل شایستهرا 
روز کـه   ها در شور و حـال آن  چنان مرا مشتعل کرد که االن هم پس از مدت آن
   .افتم در عشق او گریانم می

  .»!شما بر حقید«:امام فرمود
  .با شما امام دردآشنا ؛دل دارم در این لحظات چند نکته و درد! اماما
ام  ام و آن چنان ظلم بر نفـس کـرده   ردهچنان از نفسم ضربه خو آن! اماما

ام،  به سـوي تـو آمـده    خدایا. که در سن جوانی عالیم پیري بر رویم آشکار است
مـا را بـه خـود بـر      ي مبـارزه بـا هـر دو شـیطان؛     در جبههو ! ي تقرب در جبهه
  !مگردان

ي  نـده رهـاي د  از دیدن حیـوان  .تنهاي تنهایم ،خدایا در این وادي فریب
هماننـد  دوسـت دارم   .دوسـت دارم کـه بـه سـویت بیـایم      .ه شـدم نما خست آدم

اي شـده کـه خوبـان امـت تـو گلچـین        زمانه گونـه  .دیوانگان همه مالمتم کنند
  ...گونه و یا ند که اینا اند یا مثل من هرچه مانده .اند شده

گونه که لطفت تا به حـال شـامل حـالم بـوده و در لحظـات       همان خدایا
از االن بـه   ؛راهها به فریادم رسیدي و هـدایتم کـردي   خطرناك و در پیچ و خم

  !...بعد هم لطفت را بر ما بیفزا
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 من از دیار حبیبم ١٤٢
 

عباد و  صیرٌ بِالْ ب ه نَّ اللَّ ه إِ ي إِلَى اللَّ رِ م وِّض أَ   1أُفَ
افزایـد،   ام مـی  درمان فراقت را که بر آتش عشق وجـودي  خدایا درد بیو 

  !بیفزا
  18/12/66گردویی 

  اي رامهحسن                                                              

                    
 . ٤٤ي  ي غافر آیه سوره -١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٤٣ 

 
  
  
  
  
  

دلم گرفته است و حسرت از گذشته و قدر ندانستن ایام بر غمـم افـزوده   
االن ! ایم چه با سـرعت گذشـت   هاي زیبا و باصفایی که در آن بوده گذشته. است

همه  کنم بررسی ایام گذشته را می یوقت ،که عمرم بیست و سه سال شده است
  »!نامربنا تقبل «دفاع را مگر هنگام جبهه و دوران  .بینم را جهالت و ظلمت می

ناچیزي که در جنـگ کشـیدم    هاي خدایا، مدتها امیدوار بودم که سختی
ولی حق تعالی، تنها چیزي را قبول خواهد  ؛را به عنوان کفاره قبول خواهی کرد

  .کرد که خالص باشد
بعضاً اگـر بـه روي خـود    ! ام انم که چه کردهد خودم می! ام خدایا، شرمنده

همه نعمت کـه بـه مـن ارزانـی کـردي اصـالً        آورم از غفلت است وگرنه این نمی
  !الیقش نبودم
به حق خون پاك شهدا و به آن دم عشقبازي یاران، بـه آن دمـی    !خدایا

بـه آن دمـی کـه خمپـاره      ؛زدنـد  که مخلصین در میدان مین تنها تو را صدا می
خدایا، ایـن بـار دیگـر مـرا قبـول      «: ن خورد و برادري ناله زد و گفتوسط ستو

  . »!کن
گردان را از محاصره در آورد و تیر  ،به آن دمی که عبداهللا شهروي !خدایا

  !به چشمش خورد
بین درگاهـت، نگـذار شـیطان در قلـبم     خدایا، به نماز شب امام و به مقرّ

  ! خانه کند
  !کر آلوده را پاك کند جز شهادتتواند این پی خدایا، هیچ چیز نمی
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 من از دیار حبیبم ١٤٤
 

قـه مـا تلـخ و هماننـد زهـر گـردان و       یهـاي دنیـایی را در ذا   لذّتخدایا، 
  ! ما بینداز ذایقهشیرینی سخن گفتن با خودت را در 

دیـدم و بـا    قلبی با امامم داشتم و او را می ي بود که رابطهها  مدتخدایا، 
بود کـه شـهدا را از خـود راضـی و     ها  مدت! کردم ب به سویت پیدا مییاد او تقرُّ

دیدم اما دنیا و گنـاه آن چنـان حرصـم داد و     خود را در نهایت به آنها ملحق می
ونَ«چنان سقوطم داد  آن م ثُ ال یعلَ ی نْ ح م مه ج رِ تَد س نَ نَا س اتوا بِآی ینَ کَذَّبالَّذ ما به  1؛و

 ».بـریم  پـیش مـی   نمجهـ به سـوي  تدریجاً زودي از راهی که خودشان نفهمند، 
السـالم از   علیـه  علـی  به حرمت صاحب امروز حسین بن .دانم نمی ار معلت سقوط

  !گناهانم درگذر
اي  دهم، شعله مت میسهاي ملکوتی امام، به داغ دل امام قَ به نفس! الهی

 ماز عشق حسین به من زن و مرا بسوزان و خاکسترم را به چشم شـیطان نفسـ  
  !بکوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
 . ٤٤ي  آیه. سوره قلم - ١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٤٥ 

 
  

  
  
  
 
 

  
  
  

  نامه وصیت
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 من از دیار حبیبم ١٤٦
 

  
  
  
  
ــۀَ    إ جنَّ ــم الْ ه نَّ لَ ــأَ هم بِ الَ ــو م ــهم وأَ نْفُس منینَ أَ ــؤْ ــنَ الْم رَى م ــتَ ــه اشْ نَّ اللَّ

ونَ  لُ یقْتَ ونَ و لُ ه فَیقْتُ ونَ فی سبِیلِ اللَّ لُ قَات1ی  
به نام او که به ما امید بازگشـت بـه سـوي خـودش را داد و مـا را بـراي       

در هر آزمایشی اگر قرار باشد کسی سـالم از آن بگـذرد   . ذیرفتآزمایشی دیگر پ
  .باید او کمکش کند

بـا  ! چه زیباست کـه انسـان از او قـدرت بگیـرد و بـراي او بنـدگی کنـد       
هاي عالم ماده ساختن و در راه خدا فـدا شـدن و سـوختن چـه خـوب و       سختی

، عامل کند چه درك می گوید و هر چه خوب است که انسان هرچه می! زیباست
خـدا را  . هـا لـذّت ببـرد    به آن باشد و واقعاً و حقیقتاً هنگـام سـختی از سـختی   

در این مسأله به یقین برسد و کـس دیگـري   . فراموش نکند و از او کمک بگیرد
  .جز او نبیند

ور  خواهم در این وادي که دشـمنان از هـر طـرف حملـه     از تو می !خدایا
این نیست که مـا پیـروزي ظـاهري    ولی کمک کردن به ! یشدند ما را کمک کن

  .مان عمل کرده باشیم پیدا کنیم؛ بلکه در آن است که به وظیفه
وجه ناراحت من نباشی  تو باید مثل کوه استوار باشی و به هیچ! مادرجان

  .روم کنم و نزد دوستان عزیزم می زیرا من به سوي خدا سفر می
نگذاریـد مـرگ   . رمفقط چند کلمه با شما صحبت دا! برادران و خواهرانم

  . شما به سراغ مرگ بروید. به سراغتان بیاید

                    
 . ١١١ي  آیه. سوره توبه - ١
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٤٧ 

 
کـنم و خیلـی    مـن در مقابـل رهبـرم مسـؤولیت احسـاس مـی      ! پدرجان

  !کردم مه را فداي امام و مکتبم میداشتم و ه کاش چند جان می اي. کوچکم
س شـهیدان     اك آلودهختو را شکر که مرا از ! خدایا ي شهر به دیـار مقـد

رب دوباره عطا کردي؛ هرچند از عهدهکشاندي و توفی   .آیم ي شکرش بر نمی ق قُ
ت از گذشته !خدایا بار و سیاهم بگذر و اخـالص در عمـل و تـرك     هاي ذلّ

م که هیچ غیر تو نبیند، نگوید و عمل ا به من عطا کن تا از آنهایی باشمعصیت ر
  !نکند

 .بـرد  کس که تو را شناخت، راه را دید و پی بـه غایـت خلقـت    آن! خدایا
 ،آتش گرفت و در حال سوختن تا ابدیت است و آنان که دچار جمود و تقصیرند

رداب دنیا متعفن شده کـه از بـوي بدشـان هـر دردآشـنایی ناراحـت و        ،اند در م
  .شود غمگین می

ي کسانی قـرار ده کـه درونشـان صددرصـد بهتـر از       ما را در زمره! خدایا
  .بیرونشان است
ت قرار ده که در موقع لزوم که خصـم  ا شجاع دین ما را از سربازان !خدایا

  ! کند توان رزم و شکستن خط را داشته باشیم بد سرشت برابرمان ایستادگی می
ــدایا ــجاعت! خ ــه  ش ــا را در جبه ــب   ه ــا و در ش ــاته ــور   عملی ــه ته ب

ور کن و در شـب موعـود آهنـگ بـه سـوي تـو کـردن، دنیـا          برسان و ما را مته
  !قیر کنو مافیها را در نظرمان ح

   !ما را عرفان بیاموز و از عارف نمایی برحذرمان بدار! خدایا
   !به ما اخالص عطا کن و از تظاهر به اخالص دورمان ساز! خدایا
ق به اخالق! خدایا جـب را از مـا     ما را متخلّ اهللا بگردان و تظاهر و ریـا و ع

  !دور فرما
ــدایا ــ    ! خ ــناخت و ض ــدم ش ــل و ع ــه از روي جه ــا را ک ــان م عف گناه

  !آمین !نفس سرچشمه گرفته است ببخش
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 من از دیار حبیبم ١٤٨
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ي شهیدها عکس
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٤٩ 

 

  
  اي رامه حسن االسالم حجتشهید  پدر و مادر

  
اي حسن رامه االسالم حجت شهیدروحانی 
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 من از دیار حبیبم ١٥٠
 

  
  اي حسن رامه االسالم حجت شهیدروحانی 

  
  سمت راست اي حسن رامه االسالم حجت شهیدروحانی 
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٥١ 

 

  
  سمت راست اي حسن رامه االسالم حجت شهیدروحانی 

  
  نفر وسط نشسته اي حسن رامه االسالم حجت شهیدروحانی 
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 من از دیار حبیبم ١٥٢
 

  
  اي حسن رامه االسالم حجت شهیدروحانی نفر دوم از سمت چپ 

  
  و نفر وسط شهید عبداهللا شهروياي  حسن رامهاالسالم  حجتچپ روحانی شهید اول از  نفر
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٥٣ 

 

  
  اي رامهحسن  االسالم حجت شهیدروحانی نفر اول از راست 

  
 اي حسن رامه االسالم حجت شهیدروحانی 
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 من از دیار حبیبم ١٥٤
 

  

  
  اي حسن رامه االسالم حجت شهیدروحانی نفر سمت راست 

  
شهید دیلمی و سمت راست شهید  ،، پشت سراي حسن رامهاالسالم  حجتروحانی شهید نفر نشسته 

  عربی
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خاطراتي از روحانی شهید حسن 
 ای رامه

١٥٥ 

 

  
  اي حسن رامه االسالم حجت شهیدروحانی 

 

  
  اي رامهحسن  االسالم حجت شهیدروحانی 
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