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  پيام امام در مورد شھداء و خانواده آنان  •

  بسم هللا الرحمن الرحيم

احيـاء عنـد ربھـم « از شھيدان ارجمندي كه خداوند تعـالي در شـأن آنـان كلمـه بـزرگ   "

آيا با رفتن نزد خداونـد . د گفت را فرموده است ، بشري قاصر چون من چه توان» يرزقون 

و ضيافت مقام ربوبي از آنان را مي توان با قلم و بيان و گفت و شنود توضيح داد ؟ آيا اين 

نيست ، كه حديث شريف بر سـيد » فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي « ھمان مقام 

  شھيدان و سرور مظلومان منطبق نموده است ؟ 

ن در آن راه دارند يا لطيفه الھي اين است ؟ آيا اين باز آيا اين جنت ھمان است كه مؤمنا

يافتن و ارتزاق نزد رب اMرباب ھمان معني بشري آن است يا رمزي الھـي واMتـر و فـوق 

  برداشت خاكي ؟ 

بار الھا اين چه سعادت عظيمي است كه نصيب بندگان خاص خود فرمودي كـه مـا از آن 

ن مربـي ايـن بنـدگان خـاص خـدا و ھمسـران و محروميم ، اكنـون مـن بـه مـادران و پـدرا

ت معھـم نـيـا ليتنـي ك« . بازماندگان اين عزيزان به جاي تسليت تبريك عرض مـي كـنم 

  "   » فافوز فوزاً عظيما 

  والسVم علي عبادهللا الصالحين 

  روح هللا الموسوي الخميني 

  مقدمه  •

  بسم هللا الرحمن الرحيم

وره تنبھم بمـا فـي قلـوبھم قـل اسـتھزوا ان هللا مخـرج مـا يحذر المنافقون ان تنزل عليھم س  «

منافقين بيمناك و در ھراسند از اين كه سوره اي نازل گردد و آنـان را بـه آنچـه در   "، » تحذرون 

استھزاء كنيـد ، خداونـد ) ھر چه مي خواھيد(قلب ھايشان مي باشد آگاه سازد ، به آنان بگو 

  )٦٤/ برائت (."                                 V خواھد ساخت آنچه را كه از آن مي ترسيد ، بر م

بار ديگر سخن از شھادت است و شھيد ، بار ديگر سخن از معراج خونين عارفي است پاكباز ، 

و حسين از تباري است كه بايد از راه برسد و با نثار خون پاكش رسـواگر منـافقين تيـره بختـي 

ده و مزبوحانـه سـعي در گريـز از سرنوشـت مقـدر و محتـوم باشد كه در سوراخ ھاي خود خزيـ

  .خويش را دارند 

و به راستي داستان مظلوميت انقVب اسVمي مان چه داستان غريبي اسـت ، چـه زخـم ھـا 

كه بر پيكرمان نشانده اند ، چه حسين ھا را كه در خون پاكشـان غوطـه ور سـاخته انـد ، چـه 

ذالت ھا و پستي ھا كه در حق مان روا داشته اند ؛ ولـي تھمت ھا كه نثارمان كرده اند و چه ر

كه از روزي كه به نداي حق طلبانه پيامبرمان پاسخ گفتيم ، تا روزي . ما را از اين ھمه چه باك 

در خانه نشستيم و خون دل خورديم ، از روزي كه در صـحراي ) ع(كه ھمراه با مظلوميت علي 

در خون نشستيم تا روزي كه مظلومانه ولي ) ع(حسين  خونين كربV بر پيكر قطعه قطعه ياران

  اميدوار چشم به مھدي موعودمان دوختيم ؛ 

خرداد را شكل داديم ، تا روزي كـه ميـدان  ١٥از ھنگامي كه در پرتو خروش رھبر بيدارمان قيام 

شھداي تھران از كشته ھايمان پشته ساختيم و سرانجام از وقتي كه يكه و تنھا و بدون ھـيچ 
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شم داشتي از صاحبان دنيـاي زر و زور در مقابـل ھجـوم سـيل آسـاي دشـمن ، سراسـيمه چ

جبھه ھاي غرب و جنوب ميھن اسVمي مان را از خون سرخ خود رنگين كرديم ، تـا زمـاني كـه 

  ھدف گلوله ھاي كوردMن منافقين قرار گرفتيم ؛ 

و با آغـوش بـاز بـه مصـاف ھمه جا و ھمه وقت خود را پذيراي اين مصائب و مشكVت ديده ايم 

آنھا شتافته ايم ، چرا كه معتقديم اين شجره طيبه تنھا در سايه ايثار و استقامت ، مقاومـت و 

 Vشھادت است كه استوار مي ماند و اين درسي است كه از معلم و مقتداي خونين پيكر كـرب

  . سته ايم آموخته ايم و صحت و درستي آن را بارھا و بارھا به نظاره نش) ع(، حسين 

و اگر امروز در تاريخ جز داغ نفرت و نفرين بر چھره ابوجھل ھا ، ابوسفيان ھا ، يزيديان و عامVن 

شھريور نمانده است ، يقيناً سرنوشت صداميان و منافقين نيز به غير از  ١٧خرداد و  ١٥كشتار 

ا بـر سـر ايـن رو سياھي و رسوايي كه از ھم اكنون سـايه سـنگين خـويش ر. اين نخواھد بود 

شقاوت پيشگان افكنده است و در اين ميان سرنوشت منافقين سرنوشـت اسـف بـار و عبـرت 

  . انگيزي است 

گروھي به اصطVح روشنفكر كه از ھمان ابتداي پيروزي انقVب چشمان خـويش را بـر واقعيـات 

ه و عريان فضاي جامعه شان بسته و محصور در مطلق نگري ھاي ذھني و تحليل ھاي بي پايـ

اساس و سرمست از باده غرور و تكبر ، در حالي كه از درك بديھي ترين ويژگي ھاي فرھنگي 

و اجتماعي جامعه خود عاجز بودند ، به طمع دستيابي به قدرت و حاكميت سياسي دست به 

  . فعاليت زدند و در اين راه نيز از ھيچ دنائتي فرو گذار نكردند 

قVب خواندند و مدعيان منحصر به فرد مبارزات ضد امپرياليستي ، در آغاز راه ، خود را فرزندان ان

خود را مسلمان جا زدنـد و طرفـدار محـرومين و مستضـعفين ، در ابتـداي كـار بـر حسـب جمـع 

محدودشان و به قصد گردآوري ھر چه بيشتر نيرو و در ظاھر ، رھبري امام را پـذيرا شـدند ، در 

از مردمي كه تصميم خود را در نبرد شجاعانه بـا نـوكر روزھاي اول جنگ به خاطر عقب نماندن 

امپرياليسم جھاني گرفته بودند ، به دروغ ادعاي حضور در جبھه ھـا و مقاومـت در برابـر تجـاوز 

ولي به تصور رسيدن به موفقيت مطلوب ، چھره واقعي خويش را كم كـم .... صداميان كردند و 

  . ري باM رفت به نمايش گذاشتند و پرده ھا يكي پس از ديگ

فرزندان دروغين انقVب ، ناجوانمردانه در برابر انقVب تيغ كشيدند ، آن ھم در حالي كه انقـVب 

مدعيان كاذب طرفداري از محرومين . متجاوزان عراقي بود در جبھه اي گسترده مشغول نبرد با 

ھـاي خـود قـرار و مستضعفين ، سينه محروم ترين فرزندان ميھن اسVمي مان را آمـاج گلولـه 

داده و از ھم دريدند و با بدنام ترين و كثيف ترين باندھا و رجاله ھاي سياسـي آن دوران متحـد 

گشته و صد البته از نظر مادي نيز توسط مفت خـوراني كـه سـرو بلنـد انقـVب سـايه مـرگ بـر 

  . دوران طVئي شان انداخته بود ، شديداً حمايت و پشتيباني شدند 

ين تVش ھا و ترفندھا به نتيجه نرسيد و عامVن و آمران جريان نفاق مجبـور بـه اما ھيچ يك از ا

فرار از كشور و پناه بردن به دامان اربابان خود شدند و از اين مقطع به بعـد رونـد انحطـاط و فـرو 

ان طـراز نـوين مكتـب و بـه عيپاشي آنان سرعت بيشتري بـه خـود گرفـت ، بـه طـوري كـه مـد

ضد امپرياليستي ، براي جلب حمايت ھاي سياسي شـيطان   قدم نبرد اصطVح مبارزان صف م

  . بزرگ ، حقيرانه تن به سخيف ترين و ننگين ترين حركات دادند 
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در يـك روز بـا . روزگاري از سناتورھاي آمريكايي و نيز نمايندگان كنگره آمريكا طلب ياري نمودند 

كه آنھايي كه مستشـاران آمريكـايي را در  ھزار و يك دليل براي وزارت خانه آمريكا توضيح دادند

زمان شاه به ھVكت رسانده اند ، ديگران بوده اند و قضيه ربطي به ما ندارد و بـه قـول معـروف 

  . خVف به عرضشان رسانده اند 

در زماني ديگر جھت اثبات دريوزگي خـود اقـدام بـه خبـر چينـي و جاسوسـي آن ھـم بـه طـور 

به طور خاص گزارش اخبار و اطVعات محرمانـه مربـوط بـه . د مشخص براي آمريكائيان مي كنن

فعاليت ھيا گروه حزب هللا در لبنان به سازمان سيا و نيز اقدامات به اصطVح افشاگرانه آن ھـم 

  .... در جھت منافع سياسي آمريكائيان به منظور اثبات مثVً مين گذاري ايران در خليج فارس و 

كسـاني انجـام شـده اسـت كـه زمـاني شـعار مـي دادنـد ھـيچ         تازه تمام اين اقدامات توسـط

  .رابطه اي بين خلق ھا و امپرياليست وجود ندارد ، ھر چه ھست يا اسارت است يا نبرد 

و به راستي گذشت زمان چه زيبا از پـرده از چھـره ھـا بركشـيده و ماھيـت واقعـي جريانـات را 

ين ھا را عروسكان خيمه شب بازي و آلت كساني كه تا ديروز ملك حس. روشن ساخته است 

دست سرمايه داري غرب مي دانستند چگونه اسـت كـه امـروز در كنـار اعليحضـرت بـه اتفـاق 

و واقعاً در اين ميانه چه چيزي تغيير يافتـه اسـت ، . عكس يادگاري مي گيرند و به آن مفتخرند 

  !!منافقين يا رژيم آل سعود ؟!! ملك حسين يا منافقين ؟

راستي تاريخ چگونه قضاوت خواھـد كـرد دربـاره جريـاني كـه عنـوان مجاھـد خلـق را يـدك             و به 

مي كشد ، اما در ازاي به دست آوردن كمك ھاي مالي از حاكمان حجاز حاضر مي شود خـون 

  !!حجاج بي دفاع ھموطنش را بر سنگ فرش داغ خيابان ھاي مكه بريزد ؟

م عـراق را بـا عنـاوين ديكتـاتور ، شـكنجه گـر ، متجـاوز ، كساني كـه روزي حاكمـان بعثـي رژيـ

قلمداد كرده و حتي ادعاي مبـارزه و شـركت در جنـگ بـر عليـه آنھـا را داشـتند ، ... مستنبد و 

. امروز به راحتي در آغوش آنھا غنوده اند و از امكانات مالي و تبليغاتي و نظامي آنان برخوردارند

قواي دشمن در جھت كشتار ھم ميھنانشان را پذيرا شده اند  و حتي اخيراً نيز ننگ ھمكاري با

و بدين سـان بـه جايگـاه و مقـام واقعـي خـويش دسـت يافتـه انـد و لعـن و نفـرين ابـدي امـت 

فاعتبروا يا اولـي « . مسلمان ايران را براي خود به ارمغان برده اند و چه سرنوشت غم انگيزي 

  . » اMبصار 

  ادرمان حسين قانع را انتخاب كرده اند ؟ولي چرا منافقين اين بار بر

پاسخ به اين سؤال را مي توان با كمي دقت در خصوصيات و عملكرد شھيد در مدت فعـاليتش 

" بـرادر حسـين " برادرمان قـانع كـه در بـين زنـدانيان بـه . در زندان مشھد به روشني درك كرد 

يقي با او سر و كار داشتند ، وي معروف بود به گواھي تمامي زندانيان آزاده شده اي كه به طر

يكي از عوامل مؤثري بود كه در جھـت روشـنگري ذھنـي زنـدانيان نسـبت بـه ماھيـت واقعـي 

منافقين فعاليت داشت و در اين راه در بازسازي فكري و نھايتاً آزادي بسياري از زندانيان نقـش 

  .ارزنده اي ايفا كرد 

شت داشـتند و آن را مخـالف منـافع نامشـروع يعني درست چيزي كه منافقين شديداً از آن وح

جالب توجه ايـن كـه پـس از شـھادت ايشـان منـافقين در اطVعيـه اي . خود قلمداد مي كردند 

خاطر نشان ساختند كه گويـا شـھيد قـانع مـانعي بـر سـر راه آزادي زنـدانيان بـوده اسـت ؛ در 
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زنـدان مشـھد ، خـود زنـداني در مـدت مسـئوليت ايشـان در  ٨٠٠صورتي كه آزادي نزديـك بـه 

  .بھترين دليل بر دروغگويي و رذالت تبليغاتي منافقين مي باشد 

چه بسيار شب ھا كه تا ديروقت در محل كـار خـود بـراي رسـيدگي بـه مشـكVت خـانوادگي ، 

زندانيان باقي مي ماند و به قيمت بر ھم خوردن آسايش خانواده خودش مخلصانه ... رفاھي و 

ه با سـعه صـدر و روح بلنـدي كـه داشـت ھمـواره بـه عنـوان سـنگ زحمت مي كشيد و به ويژ

  .صبوري براي بسياري از زندانيان عمل مي كرد 

و در مجموع نقـش وي در زنـدان بـه گونـه اي بـود كـه خبـر شـھادتش حتـي در جمـع زنـدانيان 

گروھكي ، بھت و حيرت و حتي بغض و گريه بسياري از زندانيان آزاد شده كه رھايي از چنگـال 

فاق را مديون زحمات بي دريغ اين معلم پاك باخته خود مي دانستند ، با حضور در اين مراسم ن

  .، نسبت به روح پر فتوحش اداي احترام كردند 

و به راستي اگر قرار باشد بر اساس دروغ و نيرنگ و ترفند تبليغاتي بتوان به سر منزل مقصـود 

داد ، در اين صورت ديگر جايي براي پايبنـدي  رسيد و حقيقت را كتمان كرد و باطل را جلوه حق

يعني دقيقاً ھمان چيزي كه منافقين از آغاز فاقد . به ارزش ھاي اعتقادي و اخVقي نمي ماند 

آن بوده اند و رمز و راز سقوط امروزشان در سراشيب منجVبي كه خودشان براي خود درسـت 

  . كرده اند ، نيز چيزي غير از اين نكته نيست 

سرانجام با خواست خداوند و در سايه ھمـت و تـVش بسـيجيان جـان بـر كـف ، ! ر تقدير به ھ

مجريان اصلي اين جنايت بعضاً معدوم گشته و يا در چنگال عدالت گرفتار آمده اند و بـي ترديـد 

باشد تا ھمچون گذشته خون حسين . به زودي نيز به سزاي اعمال ننگين خود خواھند رسيد 

ي كساني كه از آغاز تاريخ پر فراز و نشيب انسان تا به امـروز مظلومانـه بـه و حسينيان و تمام

رسواگر شياداني باشد كه تنھـا در راسـتاي فريـب و نيرنـگ و حقـه بـازي   شھادت رسيده اند ،

  . سياسي ممري براي حيات ننگين خود مي يابند 

  .د جامه سرخ فام شھادت بر قامت رسايش مبارك و راه خونينش پر رھرو با

  و من هللا التوفيق و عليه التكVن 

   ١٣٦٦آذر ماه 

  حسين اصغر قانع كيست ؟ •

را ترك مي كني و بـا وداعـي ) ع(وقتي كه گلدسته ھا و گنبد زرين حرم ثامن الحجج امام رضا 

در . از سر صدق روي بر شمال خراسان مي آوري ، پس از قوچان به شھر شيروان مي رسي 

ــوب شــ ٢٠ ــا رقي كيلــومتري جن ــان واقــع اســت و ب ــرك روســتاي گلي شــيروان در مســير رود ات

  . كيلومتر فاصله دارد  ٤٠شھرستان اسفراين 

آب و ھـواي ســرد تابســتاني و نســبتاً گـرم زمســتاني اش ، آن را در زمــره يكــي از دلپــذيرترين  

ــرار داده اســت  ــادي ھــاي منطقــه شــمال خراســان ق ــت . آب ــه  ٢٥٠جمعي خــانواري آن نوعــاً ب

ــاورزي  ــد كش ــي گذرانن ــار م ــروري روزگ ــه دارد و در . و دامپ ــابقه اي ديرين ــردمش س ــيع م تش

  . كشمكش روزگاران ارباب و رعيتي ، ندرتاً استيVي خوانين را پذيرفته است 

  : اكنون مختصري از شرح زندگي اش را نه به شيريني گفتارش براي شما باز مي نويسيم 
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مذھبي متولد شدم ، پـدرم بـه حـاج تقـي اشـتھار در اين روستا در خانواده اي  ١٣٣٦در سال 

را افتخـار ) ع(داشت و مدتي موقوفه دار گليان بود و تعزيه گرداني مجالس عزاداري معصـومين 

در شــمال شھرســتان (مــي دانســت و بنــا بــه عھــدي كــه در آرامگــاه امــامزاده حســين اصــغر 

  .بسته بود ، نامم را حسين اصغر گذاشت  خود با خداي) اسفراين

مادرم متدينه اي بود با محبت ، چون ھمه زنان روستايي كار مضاعف خانه و بيرون را ھمگام با 

پدرم به دوش مي كشيد و قبل از من چراغ دلشان به تولد يك پسر و سه دختـر روشـن شـده 

پنج ساله بودم كه شعله فروزان عمر پدرم به خاموشي گرائيد و از وجـود يكـي از نعمـات . بود 

  . محروم شدم و تحت سرپرستي مادرم قرار گرفتم  بزرگ الھي

در ھفت سالگي به مدرسه راه يافتم و با طعم شيرين دانستن خستگي چراندن گوسفندان و 

در چراي گوسفندان كوله بارم بسته اي . كمك به اعضاي خانواده را به فراموشي مي سپردم 

مادرم و ھمت بازوان برادر و  نان خشك و ماست محلي بود كه از تVش دست ھاي پينه بسته

  . عشق و اميد خواھرانم به دست مي آمد كه بر حVل بودنش بر خداي شاكر بوديم 

يار قرينم در بيابان ھاي تنھايي كتاب بود و ھمراه ديگرم آھنـگ صـداي گوسـفندان كـه سـكوت 

تعريـف . ت بيابان را مي شكست و مرا در دريايي از افكار و خيـاMت بـه يـاد آينـده وا مـي داشـ

نباشد در طول دبسـتان جـزء بھتـرين دانـش آمـوزان بـودم و سـال تحصـيلي دوم و سـوم را بـه 

  . يكسال گذراندم و باMخره پس از طي دوران مدرسه براي ادامه تحصيل به شيروان آمدم 

اما قلب ھاي پاك و بـا صـفاي جوانـان روسـتا و عطـش وصـف ناپـذير آنـان را در نيـل بـه عـوالم 

ز ياد نبردم ، لذا كتابخانه اي در روستا تأسيس نموده و خود كتاب ھاي مـورد نيـاز را روشنايي ا

در پيشروي زمان افق ھاي ناشناخته بـر مـن مكشـوف گشـت و . از شھر به روستا مي آوردم 

  . حقيقت بودن را بازيافتم 

سئولين مدرسه در كنار تحصيل روز به روز بر دامنه فعاليت ھايم افزوده شد تا اين كه از طرف م

تشـكيل . مورد توبيخ و ضـرب و شـتم قـرار گرفتـه و بـراي ادامـه تحصـيل راھـي مشـھد شـدم 

جلسات مخفي ، تشكل نيروھا ، انجام مأموريت ھاي حساس حاصل اقامت در مشھد بود كه 

  . گرديد  ٥٤باعث دستگيريم در سال 

ل انقVب بود كه ھمراه انقVب كه شد در كميته مشغول شدم و سپس به سپاه پيوستم ، اواي

ھم در مبـارزات عليـه  جمعي از دوستانم راھي كشور ستم ديده افغانستان شدم تا شايد من

  . خلق ستيزان حق ناپرست سھمي داشته باشم 

در ايـن ھنگـام در دادسـراي انقـVب   ازدواج كردم و دو سـال بعـد بـه دانشـگاه رفـتم ، ٦٠سال 

در سـمت داديـاري نـاظر زنـدان دادسـراي انقـVب ن اسVمي مشھد فعاليت داشتم و ھم زمـا

  . اسVمي ارتش نيز انجام وظيفه مي نمودم 

. ھمه وقت كاري ام در زندان مي گذشت ، عشق به انقVب و درس ، زندگي ام را پر كرده بود 

اما انقVب و دانشجو بودن و كار برايم چيزي جز ايفـاي مسـئوليت اسـVمي و تعھـد اجتمـاعي 

يك كVم در حد يك جوان معمولي بعد از انقVب مانند يـك بسـيجي سـاده در خـدمت  نبود و در

  . انقVب بودم 
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پنج سال پاياني عمر را شبانه روز در خدمت زندانيان گروھكي و چند ماه اخيـر را بـا انتصـاب از 

 سوي اداره كل زندان ھا و اقدامات تأميني و تربيتي خراسان به رياست زندان مركزي مشھد و

سپس مسئوليت اجراي احكام دادسرا ، به سر آوردم تا شايد بتـوانم روزنـه ھـدايتي برايشـان 

  .باشم 

سـال مـي شـود ، امـا در ايـن مـدت تـاريخ را تجربـه كـرده ام و لحظـه و روز و  ھشتبه شمار 

شامش يادآور دردھا و خوشي ھا و عدالت ھا و ستم ھا و شكست ھا و پيروزي ھاي نياكانم 

آنان كه گرده ھاي رنجورشان به زير شVق ھـاي سـتم خـرد شـده ، امـا ھيچگـاه  بوده است ،

  . كمر بندگي بر قداره بندان روزگار نبستند 

ھمانان كـه حقيقـت را فـداي مصـلحت نكردنـد و ذلـت ظـالم بـودن و ظلـم پـذيرفتن را بـر عـزت 

د و مـن نيـز از تبـار مسلمان بودن ترجيح ندادند ، ھمانان كه عدالت تنھا در خانه آنھا غريب نبـو

ھمين رنجور دMن تاريخم و به اين گناه با تير نفاق شھيد شدم كه ھميشه دعـايم ايـن بـوده و 

  : خواھد بود 

امـام را بـراي تـداوم انقـVب و تحقـق اھـداف انقـVب و اتصـال بـه ! الھا ، خدايا ، بار پروردگارا " 

  ." انقVب ولي هللا اMعظم براي مسلمين حفظ فرما 

  

  ) روايت ھاي ھمسر(صوير شھيد در آئينه زندگي ت •

  حسين و ھمسرش ) الف

، در حضـور فرزنـدش ) ص(رجب سالروز مبعـث پيـامبر اكـرم  ٢٧شش سال پيش بود ، يوم هللا 

پيمان ازدواج بسـتيم و ايـن حقيـر را بـه ھمسـري اش مفتخـر ) ع(امام علي بن موسي الرضا 

  .ول بسيار ساده و بي تكلف بود مراسم ازدواج بر خVف رسومات معم. نمود 

قبVً امام را به خواب ديدم كه با من به مھر و شفقت برخورد كرد ، در حالي كه دو آيـه از قـرآن 

و در رؤيايي ديگر . كريم را بر ورقي نگاشته بودم نزد ايشان بردم و با امضا خويش تأييد فرمودند 

  . لو قرآن را داشت به من ھديه كرد شھيدي از نزديكان دو جلد كتاب بسيار نفيس كه ت�

. آري زندگي مشترك ما اينگونه آغاز شد و اين سير ادامه داشت تا تو به بي نھايـت پيوسـتي 

بسي يادگار از تو برايم بجا مانده است ، ولي محمد بسان پاره اي نور جدا شده از خورشـيد ، 

  .نمود مي سازد بزرگترين يادگاري است كه مرا به گذشته ھاي ھميشه حاضر رھ

به او كه مي نگرم تو را در او مي بينم و او را در تو و مطمئنم كه از دريچه قلـب نـازكش بـا مـن 

  : سخن مي گويي كه 

و را در گلـدان تنھا فرزندم را به جان و دل پاس دار و بر تربيتش بكوش ، نمي خواھم كه ا" 

شـود كـه گذشـته ھـا را اطي نمي خواھم كه در تنـوع دنيـا آنقـدر قـنقره اي جاي دھي ، 

  . فراموش كند ، نمي خواھم كه به دور از عشق موMيش زندگي را مستانه سپري سازد 

          مي خواھم كه با رنـج آشـنا باشـد تـا درد دردمنـدان را بـه جـان احسـاس كنـد ، تـا بتوانـد 

را در ھـر  مي خواھم كـه نادرسـتي.... ناله ھاي نيمه شبان مادران پير شھيد را بشنود و 

مي خواھم كه مرد توحيد باشد و در اين بـين تكليـف تـو نيـز . لباس كه رخ نمود بشناسد 

  .... " ھويدا است ، چرا كه مرد از دامن زن به معراج مي رود 
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من در خجالت اين ھمه اعتماد مي مانم كـه چـه بگـويم و تنھـا بـا تكـان سـر و بسـتن چشـم 

نگاه مي كنم ، رنج كودكي و زنـدگي چوپـاني و سراسـر به او . خواسته ات را اجابت مي كنم 

صVح تو را به خاطر مي آورم كه چه ساده و بي آMيش گذشته بود و من به ھمين خاطر تن به 

  . ازدواج با تو داده بودم 

وقتي كفش ھاي بزرگتر از خودش را به پا مي كند و جارو به دست ، غبـار غـم گرفتـه خانـه را 

گترھا را در مي آورد و دست ھايش را با لباس تا آرنج در درون تشت آب فرو مي روبد و اداي بزر

مي برد ، به ياد تو مي افتم كه چه مصرانه در نظافـت خانـه و شتسـن ظـروف و البسـه كمـك  

كـه نكنـد كـار مـن مـورد : " مي كردي و اگر مانع كارت مي شدم جواب حاضر و آماده داشـتي 

  ." قبول و رضايت تو نيست 

اش يــادآور لبھــاي ھميشــه خنــدان و اخــVق خــوب و خــوش توســت كــه بــراي ھميشــه  خنــده

بزرگترين درس بوده و خواھد بود و چشمھايش ھمـان دو زمـردي اسـت كـه درون چشـمان تـو 

بگـذريم كـه . گذاشته بودند و ھميشه مي درخشيد و حكايت از گريه ھاي شبانه ات مي كرد 

  .حسين فراتر از اينھا بود 

. دگي عھد كرده بوديم كه بـراي ھـم آئينـه باشـيم و ھمـين طـور ھـم بـود و گذشـت از آغاز زن

ھميشه سعي مي كرد به خانه كه مي آيد رنج كار و خستگي روزانه را كه از رخسـارش پيـدا 

  . بود با لبخندي به فراموشي بسپارد و پدري مھربان و ھمسري فداكار باشد 

ر مي گذشت كه نھار را شـام گاھـان و شـام را در معموMً بي صبحانه از خانه مي رفت و بسيا

ساعاتي بعـد از نيمـه شـب مـي خـورد و ايـن ھمـه را جـزء خوشـي و لـذت كـار بـراي انقـVب                     

مي دانست ، ھر وقت كه فرصت اقتضاء مي كرد به جبھه مي رفت و اين ھجرت يا در اول بھار 

خواند و شبي نبود كـه چشـمش از روي كتـاب بـاز ،  بود يا در نيمه تابستان ، بسيار كتاب مي

  . بسته نشده باشد 

ھمـان كـه از دنيـا   در اين اواخر حالي ديگر داشت ، به قول يار ديرينش شھيد مھـدي فـرودي ،

فقط فقرش را براي فرزندانش به ارث گذارد و چند تايي كتـاب و مظلـوميتش را ، دلـش اسـير و 

اب تحمل داشت و نه در تنھايي و عزلت و نه چيزي بـين ايـن خسته و بينوا گشته نه در جمع ت

  . دو ، و بر اين حالت متحير بود ، چشمش در اينجا و دلش در جبھه پرواز مي كرد 

عشق و عVقه وافري به شـھيد محسـن ھمسـر خـواھرم داشـت ، از يـاد بردنـي نيسـت كـه 

لحظـه اي آرزوي . د چگونه در شھادتش مي گريسـت و ضـجه و نالـه اش بـه آسـمان رفتـه بـو

ياد محسن و شھادت مظلومانه اش با اشك چشم و بغض گلـويش . ماندن و پوسيدن نداشت 

  .و بر آن اصرار داشت ." مرا در جوار محسن دفن كنيد : " وصيت كرده بود كه . توأم بود 

دازه ھر ھفته در بھشت رضا بر مزارش حاضر مي شد و اين اواخر مرتب قبرھا و فاصله آنھا را ان

مي گرفت ، حتي آخرين بار از مـن خواسـت كـه متـر ھـم بـردارم تـا دقيقـاً محـل دفـن خـود را 

  . مشخص سازد 

وصيت نامه اش را چند روز قبل از شھادت از درون پاكت سربسته بيرون آورده ، آماده گذاشـته 

صرار ما سالگرد شھادت محسن مصادف با عمليات بود ، بنا داشت در جبھه باشد اما به ا. بود 

از آغاز . ماند و به پاس حرمت او و ما نرفت ، بعد فرصتي باز آمد ، بي صبرانه رفت و بازنگشت 
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دي مـاه  ١٢كه عمرم كوتاه است و ھمين طور گذشت تـا سـرانجام انتظـارش در : " مي گفت 

  . به پايان رسيد و به لقاء حق نائل گشت  ١٣٦٥سال 

ن مملـو از مھـر و صـفا را در كنـار او بـه مـن ارزانـي سال زيسـت ٥بله خدا را شكر مي كنم كه 

اين مدت ھر چند بسيار كوتاه و زودگذر بود ، اما در مقايسه با ھمسـران شـھيدي كـه  داشت ،

  . پنج ماه حتي پنج روز در كنار ھمسران شان نزيستند ، زمان بسياري بود 

به آرزوي ديرين خود رسيد ؟  آري ما از اينگونه شھادت ھا باكي نداريم ، مگر نه اين كه حسين

مگر نه اين كه عاشق از رسيدن به معشوق ھراسي ندارد ؟ مگر نه اين كه شھيد قلب تـاريخ 

است ؟ و مگر نه اين كه با ريختن اين خون ھا درخت تنومند اسVم و انقVب آبياري مي شود ، 

  ... پس ما را از اين شھادت ھا چه باك 

  والسVم 

  به قلم ھمسرش  نامه اي به شھيد) ب

  ھمسر شھيدم سVم عليكم 

از دامنه به قله ، از حضيض به ملكـوت   سVم گرم مرا از فرسنگ ھا فاصله ، از داني به عالي ،

انشاءهللا كه حالت خوب است ، حال ما ھم بد . ، از زمين به آسمان و از زھرا به حسين بپذير 

مانند ھميشه كه با فراغت خاطر وقـايع (ه نيست ، زبانه شعله فراغ وجودت مرا بر آن داشت ك

اتفاقيه را با تمام جزئياتش براي يكديگر گزارش مي كرديم ، بـرايم بسـيار جالـب بـود كـه در آن 

گـزارش وقـايع ) ساعات نيمه شب با تمام خستگي مشتاقانه به عرايضم گوش فـرا مـي دادي

چـرا كـه بـر   تـو در ميـان بگـذارم ،لحظات قبل و بعد از شھادت را كه ديگر فرصت اقتضاء نكرد با 

خVف ميل باطني و عادت معمول ، بھتر ديدم كه اينھا را عنـوان نكـنم ، ھـر چنـد كـه بـازنگري 

  . مجدد به كل اين وقايع بسيار دشوار و جانكاه است 

اميد آن دارم كه تو نيز مانند ھميشه گزارش وقايع و حوادث آن روز ، آن جمعـه سـياه و پـس از 

يـادت ھسـت كـه بـا اصـرار محمـد را حمـام ... و اما بعد . فرصت مناسب برايم بگويي  آن را در

كردي و چندين سـاعت او را بـازي مـي دادي ، آنگونـه كـه صـداي خنـده تـان از كوچـه شـنيده          

معلـوم نيسـت بـاز كـي بتوانـد " مي شد و وقتي علت اصرارت را جويا شـدم در پاسـخ گفتـي 

  . ي خبر از كنار اين جمله پر معنا گذشتم و من چه ب" حمام كند 

بعدازظھر به روال عادي گذشت كه در اين لحظه زنگ درب بـه صـدا در  ٣به ھر حال تا ساعت  

آمد و تو به طرف پنجره رفته و بيرون را نگريستي ، گمان مي كنم با ديدن چھره ھاي مشكوك 

ودي ، در بازگشت چھـره ات برافروختـه و و گرگان از خدا بي خبر كه احتماMً آن روز مكرر ديده ب

  . كامVً دگرگون و مضطرب گشته بود 

يادت ھست كه به اتفاق ميھمانان از خانه خارج شديم ، البته Mزم مي دانم برايـت بگـويم كـه 

خروج من نيز تصميم ناگھاني و تقديري بود كه ھر چـه مـي انديشـم كمتـر بـه نتيجـه مطلـوب         

تصميم به اراده من نبود ، گوئي نداي مكرري بود كه در گوشم طنين افكـن چرا كه . مي رسم 

كنت معكم فـافوز " گشته و مرا ملتزم كرد كه از خانه خارج گردم ، اما مي داني در واقع لياقت 

  . را نداشتم تا اين كه از خانه خارج شديم " معكم 
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ن را و من لحظه اي بر دلم گذشـت و تو مردد بودي كه ابتدا من را به مقصد برساني يا ميھمانا

. كه نه ، ابتدا آنان را برسان و بعد ما را ، چرا كه احساس كردم بھتر است بيشتر با تـو باشـم 

به ياد مي آوري كه پس از رساندن آنان در مقابل حرم مطھر و آخرين ديـدار و عـرض سـVم بـه 

ر آخـرين لحظـاتي كـه بـا خـون آقا علي بن موسي الرضا كه دوباره با ايشان پيمان بستي تـا د

وضوي عشق ساخته و به سجود ابدي فرو مي روي به مVقات تو بيايد و طبق معمول ھميشه 

   تأكيد مجدد كردي بر زمان و مكان مVقات ، آيا اين طور نبود ؟

در طــول راه ھمچنــان غــرق در انديشــه بــودي و شــاھد ايــن مــدعا ســؤاMت متعــددي بــود كــه 

جاري مي شد و بر خVف معمول پاسخش را با قدري تأمـل و درنـگ دريافـت ناخودآگاه بر زبانم 

  . مي نمودم ، تا اين كه به خانه خواھرم ، ھمسر شھيد محسن عليان رسيديم 

يادت ھست در آخرين لحظاتي كه ما را پيـاده مـي كـردي فرزنـدمان رؤيـاي صـادقانه اي را كـه 

سي كه تا به حال خوابي نديـده بـود و اصـVً شب قبل ديده بود با آب و تاب تعريف مي كرد ، ك

  :نمي دانست كه خواب چيست ؟ مي گفت 

بابا ديشب خواب ديدم در يك جنگل سرسبزي بوديم ناگھان چند گرگ وحشي با صـداي " 

غريب و وحشتناكي نمايان گشتند و پس از آن بسياري از حيوانات وحشي ديگر نيز آمدنـد 

ن و مامان با گفته شما به ھر ترتيبي بـود از مھلكـه كه ھمه صداھاي عجيبي داشتند ، م

نجات يافتيم ، فقط مي دانم شما و شـھيد محسـن در آن محـل سرسـبز در كنـار يكـديگر 

  ... "بوديد 

نه پسرم ، مگر خودت نگفتي كه گرگ ترس ندارد ؟ چـون شـب "   :و تو با لبخند خاصي گفتي 

و آن وقت ما را با عجله پياده كـردي و "  .اي  قبل خيلي با ھم گرگ بازي كرديم خوابش را ديده

سفارش نمودي كه حتماً محمد را بخوابانم ، چرا كـه ظھـر فرصـت اسـتراحت نداشـته و حتمـاً 

  .اسپند دود كنم و بر اين خواسته اصرار داشتي كه فراموش نكنم 

 و تكـرار كـردي كـه ٧سـاعت " و زماني كه پرسيدم چه ساعتي بر مـي گـردي ؟ پاسـخ دادي 

تا اينجـا بـا ھـم ... و بعد با خداحافظي از يكديگر جدا شديم ، جدا ." حتماً به موقع خواھم آمد 

  ... بوديم ، اما بعد 

وضـو  ٥/٧بـه روال عـادي خـود گذشـت ، سـاعت  ٥/٧در منزل شھيد محسن زمان تا سـاعت 

شـور و  ساختم و نماز مغرب را با قدري تأمل خوانـدم ، در ركعـت سـوم نمـاز عشـاء يـك مرتبـه

اضطراب عجيبي سراپاي موجودم را فرا گرفت كه تاب ايستادن را از من سـلب كـرده بـود ، بـه 

حدي كه چند بار تصميم گرفتم نمازم را قصر كنم ، اما به ھر حال ھر طوري بود بجا آوردم ، بي 

  . اما نمي دانم چرا ناخودآگاه شماره خانه خودمان را گرفتم  محابا به طرف تلفن رفتم ،

بود ، عجيب بود ، بسيار عجيب ، چون اتفـاق نيافتـاده بـود كـه سـاعتي را بـراي  ٤٥/٧ساعت 

ساعت  ٥الي  ٤بازگشت تعيين نمايي و عمVً بتواني بازگردي ، چون به علت مشغله زياد كار 

دقيقه گذشته بود و مـن بـه  ٤٥پس از موعد مقرر توان بازگشت را مي يافتي ، اما اكنون فقط 

  . گي عجيب عادت كرده بودم ، اما اين شور چيز ديگري بود روال ھميش

چون در ھمان لحظـه بـود درسـت در ھمـان لحظـه نـه   مي داني چرا آن قدر اضطراب داشتم ؟

... ثانيه اي كمتر و نه ثانيه اي بيشتر ، آن گرگ ھا ناگھان مقابل درب حياط حاضر شده بودند و 
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و خون پاك  آماج گلوله ھاي آتشين خود ساخته رادرست در ھمان لحظه بود كه قامت رسايت 

تو بود كه در و ديوار خانه را رنگين مي كرد و تـو در آخـرين لحظـه عـروج سـرخت بـه يـاد يگانـه 

  . فرزندت و ھمسر و ھمراھت افتادي 

لذا روح تو با روح من يكي شد ، يك روح در دو قالب ، اما عشق به وصال يار بر ھمه اينھا غلبه 

چھـره تـن را زدوده ، سـراپا سعي نمودي ياد ما را از ذھنت پاك سازي و ناگھان حجـاب كرده ، 

  .... عشق شدي 

آري درست در ھمان لحظه بود كه سر نازنينت ، بيني كشيده ات به ظاھر با سـنگ ھـاي پلـه 

نگذاشـتي و ) ع(برخورد كرد ، اما به يقين مي دانم سـرت را جـز بـر دامـن اباعبـدهللا الحسـين 

  ."السVم عليك يا ابا عبدهللا " ن سخنت اين بود كه آخري

شب را ھمان طور كه خود مـي دانـي صـبح كـردم ، قبـل از اذان صـبح نمـاز شـكر بجـا آوردم ، 

به راستي با خداي خود سخن مي . نمازي كه تا آن لحظه با آن شكوه و عظمت نخوانده بودم 

ا خواندم و پيمان بستم كه در راه حسين گفتم ، چيزي حائل من و خداي من نبود ، نماز صبح ر

  ... و زينب وار حركت كنم و 

ت ربعدازظھر زمان مVقات من و تو فرا رسـيد ، وضـو سـاختم ، چـرا كـه زيـا ٣تا اين كه ساعت 

سراسـيمه خـودم را بـه بالينـت . شھيدي چون تو را بدون طھارت گناھي كبيـره مـي دانسـتم 

ي داني با خود در راه بـه چـه فكـر مـي كـردم ؟ فكـر   م. رساندم ، چه لحظه فراموش نشدني 

مي كردم مگر مي شود طبق معمول ھميشه پيش پايم بلند نشوي ؟ مگـر مـي شـود جـواب 

ھيچ عذري پذيرفته نيسـت ، اگـر تـو شـھيدي بايـد طـوري نشـان ! نه   !سVمم را ندھي ؟ نه 

  . دھي كه ھنوز آن محبت باقي است و تا ابد نيز باقي خواھد ماند 

يادت ھست كه سVم كردم و سـرم را بـر روي پيكـر مطھـرت گذاشـتم ، امـا بـه ظـاھر جـوابي 

سـعي كـردم صـدايم را . دنبال كلمه اي مي گشتم كه بگويم شايد جوابم را بدھي . نشنيدم 

  . جوابم را بده   چندين بار آرام اين جمله را تكرار كردم ، حسين ، حسين ،  بلند نكنم ،

را نمي دھي ؟ مگر جـواب سـVم بـر شـنونده واجـب نيسـت ؟ مگـر ممكـن  چرا جواب سVمم

ديگــر نفســھايم بــه شــمارش افتــاده بــود ، بغــض گلــويم را ســخت           ! اســت تــرك واجــب كنــي ؟

در ثـاني مـن   بايد ھر طور شده جوابم را بدھي ،! مي فشرد ، صدايم به لرزه در آمده بود ، نه 

حسين عزيز ، حسين شـھيد ، جـوابم ،   حسين ،  ايت آورده ام ،سVم فرزند دلبندمان را ھم بر

  ... جوابم 

به ياد قدرت بي منتھاي خداوند كه ھيچ امري نيست كه او . افتادم "  كن فيكون " به ياد جمله 

اراده كند و انجام نگيرد ، به ياد مقام واMي شھدا و سرور شھيدان ابا عبدهللا الحسين در طبق 

حالم دگرگون . ، سر بريده لب به سخن گشود ، قرآن تVوت كرد ) س(اصرار رقيه افتادم كه به 

  .. را ) ع(گشته و لحظه اي تو را نزد خدا واسطه مي كردم و لحظه اي آقا حسين بن علي 

خدايا چه مي بينم ؟ لحظه اي ديدم يك مرتبه لبخندي پر معنا زدي و بعد براي ھميشه سكوت 

مه لطف و كرم خدا از اين ھمـه مقـام واMي سـرور شـھيدان و دختـر از مشاھده اين ھ. كردي 

زبـانم ديگـر . و مقام واM و صداقت شھيدي چـون تـو مـدھوش شـده بـودم ) س(گراميش رقيه 
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ياراي سخن گفتن و سپاسگزاري را نداشت ، دندانھايم به يكديگر كليد شده بود ، ديگر چيـزي 

  .... نفھميدم 

ي رسيد ، پيكر مطھرت را طبق تأكيدي كـه داشـتي مقـرر شـد در تا سرانجام ھنگام خداحافظ

جوار شھيد محسن عليان به خاك بسپارند ، مقدمات آن فراھم شد و با تشريفاتي كه تو خـود 

شاھد بر آن بودي مراسم انجام پذيرفت و من با نھيبي بر نفس خويش رسالت خـود را بـه يـاد 

اق را قرائت كردم كه تا آخرين نفس و تا آخرين قطره آوردم و به باMي مزارت عھدنامه تجديد ميث

خون از طريق حق دفاع كرده و انتقام قطره قطره خون پاكت را از حلقوم استكبار بيرون خـواھم 

  .كشيد 

، حسين عزيزم ايـن بـود آنچـه بـر مـا گذشـت تـا لحظـه تـدفين ، بـاقي را  " ھيھات من الذله   "

  . ي برايت بازگو خواھم كرد انشاءهللا بكم Mحقون در ديدار ابد

اللھـم   اللھم لك الحمد حمد الشاكرين لـك علـي مصـابھم ، الحمـدهللا علـي عظـيم رزيتـي ،" 

ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود و ثبـت لـي قـدم صـدق عنـدك مـع الحسـين ، الـذين بـذلوا 

   والسVم عليكم و رحمة هللا                                                    ) "ع(مھجھم دون الحسين 

  

 بھتر آن باشد كه سر دلبران ، گفته آيد در حديث ديگران •

   

  حسين فرزند انقVب و محو امام بود) الف

   

  بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود                    

  يه در منقارشاين ھمه قول و غزل تعب                                                        

  

او بـه راسـتي كـه فرزنـد . حسين را از ارتباط و اعتقادش به امام و انقVب بايد آغـاز كـرد وصف 

بر حفظ انقVب اصرار داشت و در ھمين راستا بود كه با ھمت چند تـن . انقVب بود و محو امام 

آن شـوراي  از برادران ، تشكيل سپاه در شيروان را بـا مسـئولين در ميـان گذاشـت كـه پـس از

فرماندھي سپاه تعيـين شـد و شـروع بـه كـار نمـود ، در حـل موضـوع رخنـه عناصـر ناسـالم و 

التقاطي در سپاه شيروان نقش عمده داشت و مسئله را با كمك امام جمعه و ساير مسئولين 

  . حل نمود 

مت آري در انقVب اسVمي چھره ھايي ديده مي شوند كه با وجود ھمه زمينه ھا ، آنگونه خد

به انقVب را بر مي گزينند كه با مايه گذاشتن از خويش و فـدا كـردن ھمـه چيزشـان و تمـامي 

  . استعدادھا و نبوغشان ھمراه است ، حسين مصداق بارز اين عده بود 

او بي ھيچ ادعائي خود را وقف انقVب كرده و كار و خدمت به نھضـت اسـVمي را بـاMتر از ھـر 

تVش شبانه روزي او در سنگر مبارزه با نفاق ھمگان را بـه تحيـر وا  .قيد و شرطي پذيرفته بود 

داشته بود ، حتي در آغاز فعاليت گروھك ھا براي بر مV شدن نيت ھاي شوم آنان به برگزاري 

  . مناظرات آزاد در مسجد جامع شيروان اقدام نمود 



 ١٣

مفھومي نداشت ، آنچنان  آنچنان به انقVب عشق مي ورزيد كه براي او زمان و مكان و نوع كار

تا كي مي تواني اينگونه صبح تا شب و بدون وقفه كار كنـي ؟  هال ك كه بارھا در جواب اين سؤ

  ." تا وقتي كه Mزم باشد "   :و  او ھميشه پاسخش اين بود كه 

گروھكـي كـه و ھمين عشق و عVقه بود كه او را به سنگر زندان و جبھه مبارزه با نفاق و كفر ِ 

كسي به راحتي آن را مي پذيرد ، سـوق داده بـود و نتيجـه كـار و تـVش پيگيـر و شـبانه  كمتر

روزي او بود كه زندان گروھكي مشھد به بھتـرين كـانون جـذب و ھـدايت جوانـان فريـب خـورده 

  . گروھك ھا تبديل و در سطح كشور نمونه شده بود 

Vش و ايثار را اخVص و صداقت حسـين ، رنـگ و بـوي نكته قابل توجه اين است كه اين ھمه ت

ايــن دو صـفت بــارز آنچنــان در وجـود حســين درخشـندگي داشــت كــه . خاصـي بخشــيده بـود 

حتـي كسـاني كـه بـا حسـين دشـمني . دوستان را شـيفته و دشـمنان را تسـليم كـرده بـود 

    اعتقادي و سياسي داشتند ، وقتي كه از قلب سخن مـي گفتنـد ، از حسـين بـه احتـرام يـاد 

  .دند و او را آدم صادق و راسخ در اعتقادش مي دانستند مي كر

سادگي و پاكي حسين از ديگر ويژگـي ھـايي بـود كـه او را در كـارش و بـه ويـژه در برخـورد بـا 

آن قدر ساده و متواضع بود كـه ھـر كـس در برخوردھـاي اول او را يـك . دوستان ممتاز مي كرد 

و بـه خـاطر ھمـين ت و تدبير پي نمي بـرد ن ھمه عظمآدم معمولي مي انگاشت و شايد به آ

            روح زMل و چنــين حقيقــت بينــي كــه در او مــي درخشــيد بــود كــه حــرف حــق را از ھــر كســي 

  . مي پذيرفت 

در پذيرش حق توجھي به شخصيت اجتماعي و فردي خود نداشت و يـا ايـن كـه طـرف مقابـل 

سراسر وجودش را فرا گرفتته بـود در  روح پاك و تقواي باMيي كه. كيست و در چه حدي است 

تمامي پرتگاه ھا و لغزشگاه ھايي كه در محيط كار او كم نبود ، او را چون كوھي استوار و خلل 

ناپذير نمايانده و اين بعد از شخصيت ، او را در جمع دوستان از محبوبيت باMيي برخـوردار كـرده 

  . بود 

از توكل و اعتماد او به مبداء Mيزال اقدس احـديت  از ويژگي ھاي ديگر اين شھيد عزيز مي توان

چھره گشاده و سـعه صـدر او در برخـورد بـا مشـكVت و معضـVت . و ائمه اطھار اسVم نام برد 

كمتر شده بود كه كسي او را شـاكي و خسـته از كـار و . حكايت از اين ويژگي مھم مي نمود 

ايـن بعـد از . كـار و راھـش مشـاھده نمايـد  مشكVت ببيند و يا ايـن كـه در او تزلزلـي در ادامـه

شخصيت وي را به درستي در تنگناھا و فشارھاي مختلفي كه بر وي وارد مي شد مـي تـوان 

  . درك كرد 

بسيار مي شد كه او را بعد از يك روز پر ماجرا و سراسر مشكVت در اواخر شـب در حـالي كـه 

از اراده محكـم و عـزم اسـتوار او بـر شايد آثار خستگي بر جسم او كامVً مشاھده مـي شـد ، 

ادامه تVش و فعاليت ، ھر انساني را به تعجب وا مي داشت و تازه در اين ساعات شب زمـان 

  . فكر و برنامه ريزي و جمع بندي فرا مي رسيد 

و در يك جمله بايد گفت كه مشكVت و فشارھا در برابر توكل و اتكاء حسين به خداوند زانو زده 

پشتكار و پيگيري ساخته بودند كه شايد كمتر ديده شده باشد كه كـاري را  انسان با و از او يك

بارھا اين جمله از او شنيده شده . به دليل سختي و مشكVتش شروع نكند و يا ناتمام بگذارد 
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كار بزرگ و اساسي ، مشكVت بـزرگ ھـم بـه دنبـال دارد و بنـابراين توكـل و پشـتكار   "بود كه 

  ." بزرگ ھم مي طلبد 

صفا و صميميت حسين كه از ايمان و تقواي او ناشي مي شد آنچنـان دوسـتان را مجـذوب او  

كرده بود كه شايد بتوان گفت كه مصاحبت و ديدار او را براي خود يك توفيق مي دانستند و اين 

ويژگي از او يك چھره دوست داشتني ساخته بود و ديـده نشـده بـود كـه احـدي از دوسـتان و 

  .ورد با وي رنجشي و يا كدورتي داشته باشند نزديكان از برخ

و باز ھمين ويژگي ھا بود كه عناصر و بچه ھاي گروھك ھا را نيز سخت شيفته او كرده و خارج 

از مسائل سياسي و اعتقادي به وي عVقه خاصي داشتند و كساني كه به اشتباه خـود پـي 

  . به حساب مي آورند برده و نادم شده بودند او را يك دوست و مربي دلسوز خود 

و با وجود ھمه ويژگي ھاي ذكر شده كه ھر يك به نوبه خود از جايگاه و مرتبه خاصي برخوردار 

مي باشند شايد بتوان گفت كه عظمت حسين در اين بـود كـه ھمـه را در خـدمت يـك انسـان 

  . فكور و مدير و مدبر به كار گرفته بود 

زيـز مــي نگــريم ابعـاد تــازه اي را در برابــر خــود               وقتـي از ايــن زاويــه بـه شخصــيت ايــن شــھيد ع

مي بينيم ، يك انسان ساده ، صميمي ، متواضع ، متقي ، پركار ، متكي ، پاك و در عين حـال 

  ..... مدير و برنامه ريز ، دقيق و آينده نگر ، ژرف انديش ، قاطع و مسلط به زواياي كار 

سوي افراد متعھد و روحانيون و امـام جمعـه شـيروان از  در راستاي ھمين خصوصيات بود كه از

وي درخواست گرديد كه در شيروان بماند و مسئوليت ھايي از قبيل فرماندھي سپاه ، آموزش 

  . و پرورش را عھده دار شود 

در برخورد با ھر كاري ولو جزئي ، از قبل با برنامه اي مدون و حساب شده وارد مـي شـد و در 

تدبير و درايت خاصي آن را به اتمام مي رساند ، با ھر كسي بر اساس نوع كـار  طول كار نيز با

آن قدر ژرف بـين و عمـق نگـر . و سطح فكر و توان و ظرفيت وي برخورد و او را ھدايت مي كرد 

  .مسئوليت خود اشراف و نظارت داشت بود كه به تمام زواياي كار و 

د با كار آنچنان با با سر انگشت تدبير حل و فصـل مشكVت و معضVت خود و ديگران را در برخور

مي كرد كه انسان را به تعجب وا مـي داشـت ، كمتـر شـده بـود كـه ھجـوم كـار و فشـارھاي 

  . مختلف او را از فكر كردن و عمق نگري باز دارد 

                    كســاني كــه بــا حســين كــار مــي كردنــد او را بــه حــق يــك مــدير Mيــق و شايســته بــراي خــود 

مي دانستند ، براي ھر كس و كاري وقتي مشخص و برخوردي مناسب را انتخـاب مـي كـرد و 

به ھمين دليل با وجود وسعت و سنگيني مسئوليت وي ، كمتر مي شد كه مسئله اي از ديد 

  . وي مخفي بماند و يا اين كه بدون تدبير با آن برخورد كند 

وي از مسـائل سياسـي اجتمـاعي و اعتقـادي  از ديگر ويژگي ھاي بارز اين شھيد درك عميـق

او مبــارزه بــا     . بــود و شــايد ھمــين عامــل وي را بــه كــار و مبــارزه بــا نفــاق و منــافقين كشــاند 

گروھك ھاي الحادي و التقاطي و ارشاد و ھدايت فريب خوردگان را به عنوان يك كـار و شـغل ، 

  . مي دانست  قيهبلكه چكيده اي از اعتقاد و ايمان به اسVم و وMيت ف

، از اين " خطر التقاط و نفاق براي انقVب و اسVم از خطر آمريكا كمتر نيست   "بارھا مي گفت 

كـه بـه وي رو با مسلح بودن به چنين بينشـي بـود كـه بـا وجـود امكانـات و مسـئوليت ھـايي 
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ا پيشنھاد مي شد اين سنگر را برگزيد و عليرغم اين كه خستگي مفرطي سراسـر وجـودش ر

فرا گرفته بود ، او ھمچنان به تVش بي وقفه خود در اين مسير مقدس ادامه مـي داد و ھـر از 

چند گاھي با حضور در جبھه و بھره وري از فضاي عطر آگين ميدان ھاي نبرد ايـن خسـتگي را 

  . اندكي التيام مي بخشيد 

ي اين حقيقت است تا پيكار او در اين سنگر حساس و اصولي كه آثار سازنده آن به خوبي گويا

. بدانجا رفت كه جان عزيز خويش را نيـز بـه عنـوان شـاھدي بـر اھميـت مبـارزه ، قربـاني كـرد 

شھادت حسين را به حق بايستي يك شھادت در ھمه ابعاد دانسـت ، شـھادتي بـر اصـالت و 

  . حقانيت وي و راھي كه برگزيده بود 

ن وي كـه ھمانـا شـب پويـان سـيه روزي اثت و دنائت و رذالت كشندگاشھادتي بر جنايت و خب

ھستند كه التقاط بـه عنـوان يـك تفكـر انحرافـي در اسـVم را بـه خـدمت زورمـداران و اسـتكبار 

  .جھاني و رژيم صھيونيستي عراق و دشمنان قسم خورده اين امت گرفته اند

و از ھمه مھمتر شھادتي است به اھميت راه و حساسيت اين مسير كه چـون مـوM و آقـايش 

قرباني مسلمان نماياني شد كه با دوري از محور اسـVم يعنـي وMيـت بـه دنبـال راه ) ع(علي 

خط انقVب و اسVم : " او با شھادت خويش اين پيام را بر جاي گذاشت كه . نجات مي گشتند 

  ." جز با حفظ اصالت آن و دفع انحراف ميسر نيست 

  

  قامت بلند قانع در بلنداي جبھه ) ب

ھيد حسين قانع گليان افتخار جمع دانش و چراغي پر فروز بر فرا راه ھمه دانش دانشجويي ش

پژوھان و دانشجويان بود كه در مسير زندگي خويش با اعتقاد به حقانيت مكتب رھايي بخـش 

اسVم و پيروي از وMيت فقيه با امام خويش پيمان بسته اند تا جاري شدن ھمه احكام اسـVم 

ر تعھد و تقوي ، با ھدايت علم و ايمان در راه خدا جھاد كنند تـا سـرانجام آرام نگيرند و در سنگ

  . مجاھدت ھا ، وصال به جمال محبوب و ديدار معشوق را بر ايشان فراھم سازد 

قانع سراپا محو كVم امام خويش و مطيع دستورات خـدا بـود ، تفكـر و انديشـه او ماحصـل يـك 

انسان ھا و علم و تقواي زاھدانه اش نمايانگر عرفان فرھنگ غني و ريشه دار در اعمال فطرت 

بارھا . و معرفتش به حق تعالي بود و بدينسان دست پروده مكتب و در يك كVم انسان مكتبي 

تا مرز شھادت شتافت و با شھادت زيست ، در آغوش شاھدان پرورش يافت و ھماره ھمـراه و 

  . ھمگام شھيدان بود 

  :  به ياد او اما ذكر چند لحظه با او و 

غروب دلتنگ يك روز زمستاني ، سخن از رفتن به جبھه بود و حسين در انتظـار دريافـت لبـاس 

رزم ، بر ديوار پادگان بسيج تكيه داشت و قامت رعنايش شمع وجود يك محفل ملكوتي گرديده 

 بود كه دور تا دورش را انبوه دانشـجويان رزمنـده فـرا گرفتـه و گـوش دل بـه سـخنان شـيوايش

سپرده بودند ، او از جبھه مي گفت و از دانشگاه ، از رسالت دانشجو و ادامه جنگ و من غرق 

تماشاي وجودش ، با ھر كـVم تـازه اش بـه انـدازه وسـع ادراك خـويش كمـال و معرفـت وي را 

  . لمس مي كردم 
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خوانـده    صبح روز بعد كه قرار بر اعزام بود او را ھمراه دانشجويي ديـدم كـه از چھـره وي ھمـان 

مي شد كه رخسار مظلوم حسين نقش بسته بود ، پسري مـؤدب بـا لبـاس سـاده و انـدامي 

  .Mغر ، كه ھر نگاھش مظھري از متانت طبع و رياضت نفس و عزت روح بلندش بود 

او ھم متعھدي وارسته و مجاھدي مخلص از خيل دانشجويان خط امام بود ، و او شھيد محمد 

راه حسين و ھمپاي او گام بر مي داشـت ، ھـر كـس شـھيد قـانع و مھدي تھراني بود كه ھم

  . شھيد تھراني را از نزديك ديده باشد به نارسايي قلم در وصف اين لحظات اعتراف خواھد كرد 

  : در شھر مريوان 

اولين شب بعد از سازماندھي رزمندگان ، شھيد قانع و شھيد تھراني رسالت انقVبي خـويش 

گردھمايي از دانشجويان رزمنده در اتاق اقامت خويش ايجاد كردند و در پرتو  را انجام داده و يك

وجود برادر اسير مجيد رياحي ، محفلي مملو از معنويت فراھم آمد و اولين كسـي كـه لـب بـه 

  . سخن گشود شھيد قانع بود 

ز ھمه ساكت و در انتظار كVمي كه از دل بـر آيـد و منزلـي بـه جـز دل نشناسـد ، بـاز سـخن ا

دود ، كــه ســخن از عــجبھــه بــود و دانشــگاه و ايــن بــار نــه دانشــگاه محصــور در افكــار و افــراد م

دانشگاھي به گستردگي ھمه عالم ، برنامه ريزي متنوع بـراي بھتـر اسـتفاده كـردن از اوقـات 

پيشنھاد اول شھيد قانع بود و به دنبال آن تشكيل محافـل مـذھبي ، كـVس ھـاي عقيـدتي و 

  . نظامي 

ز ھنگام ظھر شھيد قانع دانشجويان را فرا خواند و دسته جمعـي بـه پـارك شـھر مريـوان يك رو

رفتيم ، در آن جمع عزيزاني ھمچون شھيد تھراني ، شھيد زنـده دل ، شـھيد مسـرور خـوان ، 

برادر اسير محمد قديمي ، برادر مفقود اMثر محمد رضا براتـي و تنـي چنـد از بـرادران دانشـجو 

  . شركت داشتند 

مثل اين كه مدت اقامت : " ز شھيد قانع پرسيدم چرا برادران را جمع كرده ايد ؟ در جواب گفت ا

مـا در مريــوان بــه پايـان رســيده اســت و احتمـال دارد عمليــاتي آغــاز شـود ، خواســتم گفــت و 

و قضيه ثبت چند ." شنودي دوستانه داشته باشيم و چند عكس دسته جمعي به يادگار بماند 

ھمان طور شد و در بازگشت از عمليات بسياري از عزيزان عاشـقانه عـروج كـرده  تصوير بود كه

  . بودند 

كه جلو سنگرھا مخفي شده در دل كوه ، قامت رعناي شـھيد ھرگز آن لحظه از يادم نمي رود 

قانع به بلندي ابديت ايستاده بود در حالي كه لباس رزم بر تن داشـت بـا نگـاھي پـر معنـا مـرا 

، با زباني شكسته چند كVمي به او گفتم ، من را به داخـل سـنگر راھنمـايي تعقيب مي كرد 

  .كرد و با عجله به راه افتاد 

بي تاب بود و بي قرار ، آرامش را بر خود حرام كرده بود و در استمداد مجروحين به اين طـرف و 

مدادي كـه اسـت. آن طرف مي دويد و از برادراني كه توانايي بيشتري داشتند كمك مي طلبيد 

لبيك گفتن به آن ھزار بار از شركت در يك عمليات سنگين سـخت تـر بـود ، كمـك بـراي انتقـال 

  . مجروحين و شھدا از صحنه نبرد 
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در اين لحظه قتلگاه شھيدان در چنگال دشمن بود و مجروحين در آن ميان مانده بودند ، حالـت 

ست كه معلوم مي شود كـه مـرد عجيبي بود و به قول شھيد عارف در آن لحظه معركه جنگ ا

  . كيست و حق چيست 

قانع از معدود افرادي بود كه در آن لحظه راھي قتلگاه شھدا گرديد، او وظيفه خود مي دانست 

كه براي نجات مجروحين و انتقال جنازه شھدا تا چند قدمي دشمن به پـيش رود و ايـن امـر در 

  . حقيقت خود نوعي شھادت است 

گفت و رسالت زينب را بر دوش مي كشيد تا شكوفه ھاي وجودش ھمراه  آري او از شھيد مي

و ھمدم فضاي شھادت آكنده اين ديار با عطر دل انگيز خود مشام عاشقان را رائحـه اي باشـد 

جان بخش و جان فزا و در آخرين روزھاي عمرش با ھر لحظه و ھر حركت قصد اين داشت تا بر 

پيـام آوري خـون شـھيدان را بـه انجـام رسـانده اسـت و او              ما نمايان سازد كه رسالت زينبـي و 

مي خواھد پرواز كند تا انجام امري حسـيني را ھمچـون مـوM و مقتـداي خـويش سيدالشـھدا 

  . آغازي باشد 

گروھي از افـراد در رونـد زنـدگي خـود شـھادت را . و اما شھادتش ، بر چند اصل استوار است 

ايـن عـادت و ) ع(ن آرزوي ديرينه خود مي رسند و به قول امـام سـجاد انتخاب مي كنند و به اي

كرامت مان است و گروھي ديگر شھادت آنھا را شايسته دانسته و برايشان بال مي گشايد تا 

  .به آغوش شاھد در آيند و به لقاء هللا بپيوندند 

ت را انتخـاب ھـم او شـھاد) ع(و اما شھيد قانع از آن افرادي است كه ھمچون مـوMيش علـي 

كرده است و بارھا به ھواي سر اين كوي قـدم زده اسـت و تـا مرزھـاي آن پـيش رفتـه و بـا آن 

زندگي كـرده اسـت و ھـم شـھادت او را بـراي خـود برگزيـده اسـت و دامـن خـويش را بـراي او 

  . گشوده است 

 ھم عاشق ھمه سعي را براي وصل به معشوق نموده و ھم معشوق چنان بزمي زيبا آراسته

است كه چنين دلباخته اي را بي تاب دامان كشد و چنـين عاشـقي كشـته معشـوق اسـت و 

  والسVم عليكم و رحمة هللا و بركاته                                                        . خون بھايش بر او 

  

  شليك گلوله حسادت از تفنگ ھوس ) ج

ال روشن بيني و دقت نظر مشـاھده نمـودم كـه چقـدر به ناگاه انسان پاكباخته اي را در كم... 

عاشقانه و آگاھانه به واجبات مي انديشد قبل از اين كه مستحبات جايگزين شود و جلويش را 

  . خدا مي ديد قبل از آن كه انبوھي پشت سر را پشتوانه بداند 

را ھـادي سنت و شريعت مكتبش را ضابطه و راھنما مي دانست پيش از اين كـه روابـط افـراد 

بايـد ھـم دوسـتان ديـر   دين بي نان و خدمت بي ريا بـود ،  او دنبال عظمت بي نام ،... بداند و 

  . دركش مي كردند 

روز دوشنبه بود كه براي تحصيل طبق معمول به دانشـكده وارد شـدم گروھـي را در مقابـل ... 

لب كرد ، گمـان نمـي كيوسك نگھباني جمع ديدم ، جلو رفتم نام زيباي حسين قانع نظرم را ج

كردم ھمان برادر خودم حسين بوده باشد ، چرا كه حمـVت مجاھـدان جبھـه فكـر مـرا متمركـز 

خـوب كـه دقـت . كرده بود و حدس مي زدم دانشجويي به دست صداميان شھيد شده اسـت 
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تمــام اعضــاي بــدنم را سســت كــرد ، نفھميــدم چــه شــد ، " تــرور ناجوانمردانــه   "كــردم كلمــه 

  ....د خودم را تنھا در خلوت احساس كردم ، دو مرتبه گفتم چه شده است ؟ لحظاتي بع

واي كـه الگـويي كـم نظيـر . مرا حرارت جھاد خشك كرده بود و شھادت برادرم شعله ورم كـرد 

با دوستانم به معراج شھدا رفتيم تـا بـار ديگـر زيـارتي داشـته باشـيم ، بـه معـراج . ربوده شد 

فـاذا فرغـت فانصـب و الـي ربـك " بيده مكتب ، به بـالين مجسـمه رسيديم در ميان گلھاي خوا

  . رسيديم " فارقب 

السVم عليك يا اھل M اله اM هللا ، ولي ايـن دفعـه بـا گـوش ھـاي سـرم جـوابي نشـنيدم ، " 

تبسـمي   منتظر بودم تا دست برادري دراز كند و مصافحه نمايد ، ولي فقـط نگـاھم مـي كـرد ،

 ًVرضايت بخش بر لب داشت ، چھره اش از ھميشه شاداب تر و گشاده تر  شيرين و گرم و كام

  . بود 

 ،قد سروش در برابرم مثل ھميشه ايسـتادگي و مقاومـت و تحمـل را نشـان مـي داد ، ھـر آن

، ليكن اين مرتبه عابـد نبـود ، سـاجد  شوق معانقه اي بسيار گرم مرا از خود بي خود مي كرد 

  ه ناظر به تمام و كمال شده بود بـي ھـيچ وقفـه و بـدون ركـوع ،نبود ، بلكه عبد حاضر و سجاد

  .سجود را آغاز كردم 

ھجرت به جايگاه اصيل كرد ولي قالـب و جلـوه گـاھش ... " ارجعي الي ربك " در سجده گفتم 

كه از جنس خاك بود مثل ھميشه ماند و اما اين خاك نه از جنس تربت كربVي معV است و نه 

مھر سجودم شد ، چـه . ، كه اين جلوه گاه خوابيده ، تربت خدا است  از جنس مشھد مقدس

  : سجده اي ، به سجاده ام نجوا كنان گفتم 

  

  عاشقان را عشق فرمان مي دھد منزل به منزل 

  دار رفتن گه به خاك تيره خفتن  گه فراز                             

  ل از من سراغ كوي ليلي جست ، گفتم طفل عق                                       

  ره به اين در كس نيابد جز كه مجنون وار رفتن 

  

اقتدا كرده بود ، معشوق خود مي جست كه معشوقش نيز او ) ع(و حسين ما به امام حسين 

  . را جست 

جـز احيـاي ) ع(ختم مي شـود و راه امـام حسـين ) ع(بي شك راه حسين به راه امام حسين 

ز ديگري نيست و ما ضعيفان بايد با كوله بار سنگين مسئوليت و جامـه بـا وقـار كلمه توحيد چي

رسالت به شعار و آرمان ھاي متعھدانه تحقق بخشـيم ، شـايد مرضـي حضـرت سـبحان واقـع 

  . گرديم 

گلچين شديد و ما ضعيفان ) ص(به او كه ھمه او بود گفتم مثل ھمه خوبان امت حضرت محمد 

آري عجيـب خـدا را . ت و عاشـق مـي طلبـد ھامشـ) خـدا(چند معشوق ھر   را تنھا گذاشتيد ،

شناخته بود ، عجب قرآن را فھميـده بـود ، درسـت امامـت و امـام را درك كـرده بـود و ابـديت را 

  . كامVً باور داشت 
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ھمراھان گمان كرده بودند من منقلب شده ام ، اما نمي دانستند كه در سجده ام و سجده از 

ولي كردند و پرسيدند نظرتان در مـورد جاھـاي   است و نبايد قصرش كني ،واجبات نماز عشق 

گلوله چيست ؟ با خود گفتم نشان گلوله حسادت است كـه از لولـه تفنـگ ھـوس بـه وسـيله 

  . ابن ملجم شليك شد پيروان 

  

  يادداشت ھايي از زندانيان براي قانع از بند رسته  •

در زنـدان ، خـاطرات ، نوشـته ھـا و نامـه ھـاي  شايد بھترين نمـودار چھـره ايـن شـھيد ايثـارگر

         لذا بـراي پرھيـز از اطالـه كـVم بـدون مقدمـه چينـي برخـي از ايـن نامـه ھـا را . زندانيان باشد 

  . مي گشاييم 

  برادر معظم و مھربان و ناجي عزيزم برادر حسين 

  سVم عليكم 

انجـام وظـايف مقـدس تـان  حالتان چطور است ، اميدوارم سر حال و سـVمت باشـيد و در

موفق ، در طليعه بھار آزادي و پيروزي ھاي اخير رزمندگان اسVم بر كفر جھـاني ، بـر خـود 

Mزم دانستم كه ضمن عرض تشكر از راھنمايي ھاي جنابعالي كمال سپاسـگزاري از ايـن 

  .... كه انساني را از ورطه سرگرداني نجات داده و زنده كرده ايد بنمايم 

ھنمودھا و ارشادھايي كه از شما دارم دو كتاب پر محتوا و كم ارزش را به عنـوان به پاس ر

يادبود وفاداري به پيشگاه تان تقـديم مـي دارم و انتظـار دارم چنانچـه خطـائي در آن دوران 

  . داشته ام مرا ببخشيد 

رت موفقيت روز افزون شما را در راه ارشاد جوانان و ديگر وظايف مقـدس تـان از درگـاه حضـ

احديت خواستارم ، سVمتي و طول عمر امام عزيز و پيروزي مسلمين بر كفر جھـاني را از 

  . پيشگاه ولي عصر عجل هللا تعالي فرجه آرزومندم 

  . ضمناً خواھشمندم از طرف اينجانب ھمه دوستان و برادران را سVم برسانيد 

  ... دوستدار شما 

*  * * * * * *  

  سVم عليكم 

بـه بـرادر و رھنمـاي بزرگتـرين لحظـات داي اخVص ، سVمي به بلنداي بـرادري سVمي به بلن

زندگيم ، سVم به برادر حسين ، ھر چه تVش كردم كه اسم تان را بنويسم نتوانستم و ديـدم 

است كه بر قلبم نقش بسته و ھرگز آن را فرامـوش نخـواھم كـرد و " برادر حسين " كه ھمين 

دم و زنـدگيم را مـديون زحمـات شـبانه روزي شـما بـرادران گرامـي  تا آخرين لحظه زندگيم ، خو

  . مي دانم 

ايـن زنـداني پـس از آزاد شـدن بـه ( پدرم به مVقات من آمد و گفت كه برايت امانتي دارم و عكـس... 

را آورد  )او مـي دھـد وي عكس و ھديـه بـرادر حسـين را بـه خدمت سربازي اعزام شده بود كه پدرش در مVقات با

فكـري بـه مغـزم راه ... ھر چه فكر كردم كه اين عكـس را كـي داده و   ي به من نشان نداد ،ول

خدا را شـاھد مـي گيـرم كـه در يـك لحظـه خشـك . را نشانم داد  سپيدا نكرد ،  تا اين كه عك

شدم و فكـر و مغـزم اصـVً كـار نكـرد ، آيـا مـن لياقـت ايـن را دارم كـه شخصـي چـون شـما در                  
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كنار شھيدي بزرگوار عكسي را براي من بفرستيد ؟ ھرگز ، و اين را جز لطف خـدا چيـز ديگـري  

  . نمي دانم 

وقتي عكس را ديدم بغض گلويم را گرفت و شديداً متأثر شدم كه چرا قدر شما برادران بزرگـوار 

ه تمام را ندانستم ، وقتي عكس را ديدم گوئي خود شما و شھيد را ديدم و شايد بتوان گفت ك

  . آن لحظات را كه توفيق با شما بودن را داشتم ، به ياد آوردم 

اMن كه اين نامه را براي شما مي نويسم عكس را در روبروي خودم گذاشتم و ھر چند خطـي 

تـو در : " كه مي نويسم يك بار به آن نگاه مي كنم و با بغض و شرمندگي به خودم مي گـويم 

، خدايا خودت بايد از سر تقصيرات ما بگذري و بندگان " اده بودي روبروي اين چنين افرادي ايست

  . پاكت را از ما راضي كني 

برادر حسين من تا كنون شايد براي ھيچ كس اين چنين نامه ننوشته باشم ، اين نامه را از من 

 اMن مـن          ... قبول كـن كـه خـدا را شـاھد مـي گيـرم كـه ايـن را بـا خلـوص كامـل مـي نويسـم 

  . نمي توانم به نوشتن ادامه دھم چون شديداً شرمنده ام 

برادر حسين ، شديداً محتاج دعا ھستم ، كمكم كنيد و برايم دعا كنيد ، مخصوصاً كه شـبھاي 

نزديك است و دعاي شما بزگواران و رزمندگان و جھادگران اكبر ) ع(قدر و شھادت حضرت علي 

ته مي دانم و اذعان دارم كه لياقـت آن را نـدارم كـه خـدا دعا كنيد ، الب  حتماً مورد قبول است ،

خودتان حال مرا بيشتر و بھتر درك مي كنيـد ،   نمي دانم چه بگويم ، پاك گيج شده ام ،... مرا 

   متشكرم ، والسVم.                                           سVم مرا به تمامي برادران برسانيد 

*  * * * * * *  

  : اي ديگر نامه 

  سVم ، 

يا ايتھا الـنفس المطمئنـه ارجعـي الـي ربـك راضـية مرضـيه فـادخلي فـي عبـادي و ادخلـي           « 

اي نفس قدسي مطمئن و دل آرام به ياد خدا امروز به حضور پروردگار باز آي كه تو "   ،» جنتي 

و در صـف بنـدگان در  خشنود به نعمت ھاي ابدي او و او راضي از اعمال نيك تو است ، بـاز آي

  ." آي در بھشت رضوان من 

كه بعد از اجراي نمايش حق المبين كه با من خداحافظي كرديد و گفتيد كه  ١٨/١٢/٦٤از شب 

كاري نداري ، چون ممكن است ھمـديگر را نبينـيم ، مـن تـا ھمـين اMن در فكـر ھسـتم ، فكـر 

  . گر ھيچ وقت ھمديگر را نبينم فكر جدايي از شما ، فكر اين كه شايد دي  دوري از شما ،

اMن بگويم ، اين حرف ھا را به اين خاطر مي زنم كه ممكن است ھمديگر را نبينيم و بعد از اين 

نامه اگر ھمديگر را نبينيم بھتر است ، چون مـن نمـي تـوانم سـرم را از خجالـت بـاM كـنم و در 

شما دارم كه از عVقه بـه  خدا شاھد است كه من عVقه شديدي به. چشمان شما نگاه كنم 

ــه و           ــويم را گرفت ــن نامــه را مــي نويســم بغــض گل ــدر و مــادر بيشــتر اســت ، اMن كــه دارم اي پ

  . مي خواھم گريه كنم 

. برادر حسين نمي دانم از كجا شروع كنم ، از اين كه وقت تان را مي گيرم عـذر مـي خـواھم 

افـه اي خسـته و كسـل ديـده ام و در آن لحظـه من بارھا شده است كه شما را در زندان با قي
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نمـي دانـم . ھيچ كاري از دستم بر نمي آمد جز اصVح خودم و سعيم را ھم كردم و مي كـنم 

  .احساس خودم را نسبت به شما چگونه بيان كنم 

درست است كه بار گناھانم آن قدر زيـاد اسـت كـه . خVصه اين كه مرا ببخشيد و حVلم كنيد 

در خط مقـدم از رزمنـدگان بـراي مـن   اين حرف يأس ازدرگاه خدا باشد ، در سنگر ،نه شايد ... 

بگوييد يك گناھكار ، يك رو سياه ، يك عاصي از شما طلب حVليت كرده است . حVليت بطلبيد 

او را عفو كنيد ، او را ببخشيد ، برايش دعا كنيد كه او ھم لياقت و توفيـق بـه جبھـه و سـنگر   ،

لياقت شھادت را پيدا كند ، حاM در ھر لباس خواه سپاه ، خواه ارتش ، خواه . ا كند آمدن را پيد

  .... بسيجي و 

از اين كه زنداني خـوبي نبـودم و شـما را اذيـت كـردم عـذر مـي خـواھم ، بـه قـدري اMن گـيج 

ھستم كه ھيچ چيزي نمي توانم بنويسم جز اين كه بگويم شما را كه مي ديدم ياد خـدا مـي 

شما را كه مي ديدم به ياد عذاب خودم مي افتادم ، فقط مي توانم بگويم كه شـما را . م افتاد

  . واقعاً از ته قلب بدون يك ذره ناخالصي دوست دارم و به اين دوستي افتخار مي كنم 

فقط از شما يك خواھش دارم و آن اين كه در سنگر ھر وقت حال خوشي پيدا كرديد به ياد من 

را مVقات كرديـد ، اگـر پسـر فاطمـه ) عج(ر حسين اگر در سنگر آقا امام زمان براد. ھم باشيد 

را مVقـات كرديـد كـه انشـاء هللا حتمـاً مVقـات ) ص(را مVقات كرديد ، اگر قائم آل محمد ) س(

  .خواھيد كرد سVم من حقير را ھم به ايشان برسانيد 

ه حـالم از دارم ، خدا شـاھد اسـت كـبگوييد مرا ھم به جبھه بياورد ، ديگر از شما خواھشي ن

حتماً ) عج(لحاظ معنوي خيلي خيلي خراب است ، از شما خواھش مي كنم كه به امام زمان 

  . خداحافظ امام و شما باشد . بگوييد 

  )اين نامه قبل از رفتن شھيد قانع به جبھه بوده است(

  

*  * * * * * *  

از ندامتگاه توسط يك برادر زنداني رسـيده  اين نامه پس از شھادت شھيد بزرگوار حسين قانع 

  : است 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

تسليت صميمانه من و ھمسرم را بپذيريد ، ھر چند كه ما نيز صاحب عزا ھستيم ، پـس بھتـر 

ھـر چنـد بـرادر حسـين در راه اھـدافش مـرگ را بـه . است تسليت صـاحب عزايـي را بپذيريـد 

اما با ھشت سال سابقه فشرده و با بلوغي كـه دارا بـود بايـد  شيريني پذيرا بود و پذيرا شد ،

  . اند و كار مي كرد ممي 

مرد عمل بود و اين ميھن به او احتياج داشت ، با اميد به روزي كـه نحسـي خشـونت ، تـرور و 

بـا احتـرام بـه . كينه از تن زخمي اين جھان پاك شود و ديگر ھيچگاه عزيزي اينچنين پرپر نگردد 

  . رزندان تان و تمامي بازماندگان شھيد شما و ف

  

*  * * * * * *  

  :نامه اي ديگر 
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  . برادرم سيه بپوش ، سپيده را كشتند 

در عزاي معلم ، ما درمانده ايم و زبان مان از بيان دردمان عاجز مي باشد و تنھـا قلـب آكنـده از 

باشـد . ن مـي گـوييم عشق به امام و تنھا شاھد مشھود را گواه مي گيريم ، با زبان دل سخ

  كه بغض در گلوي مان تسكين يابد ، چه كنيم ؟ چه جز اين از ما بر مي آيد در فراق معلم ؟ 

در فراق كسي كه پروانه وار شمع وجودش را به ما سپرد و از ذره ذره وجودش در جھت بودن و 

او بـه مـا درس . شدن ما استفاده كرد و با فدا نمودن خويش چگونه رفتن را نيز به مـا آموخـت 

داد كه راه رسيدن به خدا از كجا مي گذرد و با رجوع مـا بـه فطـرت مـان مسـير حركـت مـان را 

نشان مان داد ، او به ما آموخت كه اسير شيطان شدن به كجا ره مـي بـرد و نويـدمان داد كـه 

  . بازگشت به آغوش امت فرا رسيده است 

ت مـان در دو ديـده چشـمه خـون جـاري            و ما چـه ديـر او را شـناختيم ، كـاش اشـك حسـر.... 

مي ساخت تا شما اندوه ما را به چشم مي ديديـد و ديگـر بـار دسـت لـرزان و پشـيمان مـا را            

مي گرفتيد و بنا به توصيه معلم تـا پايـان راھمـان تنھـاي مـان نمـي گذارديـد ، مـا ھمـه سـيه 

  . پوشيم در عزاي سپيدمان 

ما چه مي كشيم تا رسوايي خودش را باور كند ، كاش مي توانسـتيم در  بگذاريد دشمن بداند

سراسر جھان فرياد باشيم تا تمامي دشمنان اسVم بداننـد كسـاني كـه روزي در مقابـل ديـن 

خدا و حزب خدا ايستاده بودند ، اكنون با شناخت و آگاھي به كمك و ھمياري معلمـان دلسـوز 

را به ما آموختند و به ما فھماندند ) ع(حسين بن علي چون برادر حسين كه درس موMي شان 

بايستي خون حسين ھا جاده خون رنگ ايثار را پر كننـد و ) ع(كه براي رسيدن به كوي حسين 

اگر قطرات خون موMيمان بعد از قرن ھا از قلب محرومان و ستم ديدگان پاك شـد ، خـون اينـان 

  . نيز محو خواھد شد 

اين معلم كبير چه بكنـيم ، چـه فريـادي از دل بـر كشـيم كـه   اور عظيم ،حال ما در فقدان اين ي

يا نـه مـي تـوان در ... بغض گرفته مان را شفا بخشد ؟ آيا ما محكوم به گريستن در سكوتيم ؟ 

  . خون حسين زنده است ، ھميشه پاينده است : كنار تمامي امت فرياد برآوريم 

شه كن ساختن مزدوران منافق از خدا بي خبر احتياج ما را ياراي حركت نيست ، كه ما براي ري

به پيوند دست ھا و قلب ھايمان داريم ، پس ما را عزادار بـه حـال خـود وا مگذاريـد تـا دشـمن 

  . بداند پيوند ما پيوند بنده و شيطان نيست كه گسستني باشد 

  ، زندان وكيل آباد  ٢توابين نسوان 

  

*  * * * * * *  

  : شده به يكي از ھمكاران شھيد  نامه يك زنداني آزاد

  ... " باي ذنب قتلت " 

از ترور ناجوانمردانه منافقين كه باعث شـھادت بـرادر حسـين شـد ،  ١٧/١٠/٦٥روز چھارشنبه 

مطلع و متأثر شدم ، شايد گناه برادر حسين اعتقاد به اسـVم فقـاھتي و پايبنـدي بـه مـوازين 

اخت دقيـق توطئـه ھـاي منـافقين و سـاير اسVمي و نظام جمھوري اسVمي و ھمچنـين شـن

  . گروھك ھاي منحرف و ضد انقVب بوده است 
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به ويژه آن كه اين شھيد عزيز به كليه حيله ھا و مكرھاي مخالفين داخل زندان آشنايي داشت 

درسـت اسـت كـه وجـود ايشـان در اسـتمرار حركـت . و راه خنثي كـردن آنھـا را مـي دانسـت 

شھيد پرور بسيار Mزم بـود و فقـدان نـامبرده مايـه تأسـف اسـت ،  اسVمي و انقVبي اين امت

ولي خون اين شھيد باعث پرورش بيشتر درخت تنومند اسVم و انقVب و سبب احياي ھر چـه 

  . بيشتر نظام جمھوري اسVمي خواھد شد 

وستان گرچه عVقمند بودم كه مراتب تبريك و تسليت خود و خانواده ام را حضوراً به خانواده و د

ولـي از آنجـايي كـه اطـVع و دسترسـي بـه آدرس نـامبرده   اين شھيد ارجمنـد معـروض دارم ،

نداشتم ، بدين وسيله ضمن محكوم كردن اين عمل جنايت بار و ناجوانمردانه ، تبريك و تسليت 

  . خود و خانواده ام را به دوستان و نادمين و به ويژه خانواده ايشان ابراز مي دارم 

  و انا اليه راجعون انا � 

  والسVم عليكم و رحمة هللا و بركاته 

١٩/١٠/٦٥   

  يادگار دوست  •

  ) رسالت انجمن ھاي اسVمي(با شھيد در صحنه دانشگاه 

شھيد قانع افتخار دانشگاه نيز بود ، در اين راستا به عنـوان دانشـجويي مخلـص پاسـدار ارزش 

عناصـر نقـش آفـرين انجمـن اسـVمي او كـه از . ھاي اسVمي در دانشگاه محسوب مي شد 

دانشكده ادبيات و علوم انساني مشھد بود ، در نشستي كه به منظور انتخاب اعضاي شوراي 

  : انجمن اسVمي ترتيب يافته بود ، خود را اينگونه معرفي مي كند 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

ادھـاي انقـVب بـوديم ، در به ھر صورت برادران ما را مي شناسند ، بعد از انقVب در خدمت نھ

سياسي و جاھاي متعدد ديگر كه اقتضاء مي كـرد در  -سپاه ، در دستگاه قضايي ، در عقيدتي

خدمت انقVب بـوديم و در عـين حـال در كنـارش تحصـيل ھـم بـوده اسـت و ھـم اكنـون كـه در 

  . دانشكده كماكان به حد ناچيزي در خدمت نھادھاي انقVب ھستيم 

ــاري.....  ــر ك ــئوليت           و اگ ــان مس ــب ھم ــر حس ــم ، ب ــه داري ــم ك ــا داري ــا ، ي ــتيم در نھادھ داش

در واقــع آن ! نــه   دانشــجويي مــان بــوده اســت نــه ايــن كــه ابتــدائاً او را تــرجيح بــدھيم بــه آن ،

مسئوليت دانشجويي يا آن مسئوليت اسVمي يا مسئوليت تعھد اجتماعي نسبت به انقـVب 

از انقVب در خدمت نھادھاي انقVب بوده باشيم و ھميشه خود را اقتضاء كرده است كه در بعد 

  . دانشجو مي دانستيم 

يعني موضع گيري ھاي سياسي اجتماعي مـان در آن نھادھـايي كـه دو سـه تـايش را عـرض 

   كـردم ، بــه عنـوان يــك دانشـجو بــوده اســت و ھميشـه آن اصــالت دانشـجويي و تفكــر مبــاني 

طبيعتاً بايستي در خدمت انقVب بوده باشيم و به حد ناچيزي در خوب . خودمان را حفظ كرديم 

Vب مثVبسـيجي سـاده در خـدمت بعضـي از نھادھـا بـوديم و  ًحد يك جوان معمولي بعد از انق 

  . ھستيم 

            و عمــده اش ھمــان مســئله دانشــجويي اســت و در حــال حاضــر ھــم ھمــين بــراي مــا كفايــت 

 تيم بــه خــاطر ايــن كــه اقتضــاي رســالت دانشــجويي و تعھــد مــي كنــد ، يعنــي اگــر آنجــا ھســ
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اجتماعي مان اقتضاء مي كند كه در نھادھاي انقVب يا در ھر جايي كه اقتضاء مي كند ، كاري 

  . به عھده داشته باشيم 

ھـائي  و اما انگيزه اي كه كانديد شدم چيزي جز ھمـين نيسـت يعنـي بـراي دانشـجو رسـالت

 ھا چيزي نيست كـه در يـك فـرد يـا  ء هللا خواھم بود كه اين رسالتقائل بودم و ھستم و انشا

كـه بايسـتي دانشـگاه و دانشـجوھا آن قـائليم د يا در مجموعه محـدودي كـافي باشـد ، دو فر

حاM يك عـده اي در واقـع نماينـدگي داشـته باشـند بـراي ايفـاي ، ھا را داشته باشند  رسالت

  .ھا از اين جھت  ھمان رسالت

اميدمان ھم اين است كه اعم از اينكه ما در ھر كجا باشيم دانشجوھا واقعاً جايگاه و بيشترين 

خودشان را در شرايط فعلي انقVب توجه داشته باشند كه توجه دارند الحمـدهللا بيشـتر توجـه 

ود كـه انقـVب داراي دو بـال اسـت ، داشته باشند و بدانند كه به ھر صورت فرمايش امام اين ب

طبيعتاً ھيچ پرنده اي با يك بالش نمي تواند پرواز كند و دو بال گفتند . ال دانشگاه بال حوزه و ب

  . نه يك بال 

لزوماً بايستي ايـن ، ي داشته و دارند يھا دانشجوھا رسالت  ،ي دارد يھا لذا دانشگاه رسالت

        مدانـي ط انقـVب را مـييدانشـجوھا جايگـاه خودشـان را بداننـد و شـرا. ھا ايفـا شـود  رسالت

ر ھـ ھمه مان انشاء هللا بيشتر بدانيم و بتوانيم انشاء هللا مفيد واقع بشويم ، خداي نـاكرده بـه

كارھـاي اجرائـي مـا را سـخت در ه ھا اشـتغال بـروزمره و تحصيل و احياناً نوع ماصورت زندگي 

بـدانيم در  قالبي كه داريم نگه مان ندارد و بعد ھميشه باصطVح ما دنبالـه رو ديگـران باشـيم و

  . چه شرائطي ھستيم 

قعاً شـرائطي گذرانـديم كـه ابتـدائاً من خدمت بعضي از برادران عرض كرده ام كه خيلي از ما وا

خيلي مسائل برايمان رو براه و مرتب بوده اما دفعتاً متوجه شديم كه نـه اينجـور نمـي بايسـت 

ي به انقVب و بلكـه بـه مـردم دانشگاه و دانشجو در واقع بايست. باشد و بعد ما متوجه شديم 

  . جھت بدھد و جھت ھم البته بگيرد 

يم صـحيح اسـت ، ايـن وظيفـه خطيـر يزي را انجام بدھند و مـا بعـد بگـويكه مردم يك چ اما اين

دانشجو نيست و الحمدهللا كه اينطور نبوده البته خوب گاھي احساس مي شود خصوصـاً اMن 

ا واقعاً دلمان خوش بود كه دولت اسVمي روي كار آمده يكي وقتي م، بيشتر از اين بايد باشد 

  ... و انقVب پيروز شده و رژيم شاه سرنگون شده و چه شده و چه شده 

و يك وقتي ديديم كه جمعي از دانشگاه نھيبي زدند بـه حاكميـت انقـVب و بـه دولـت موقـت و 

بـراه نبـوده ، خـوب اگـر امور و شوراي موقت و بعد معلوم شد كه خيلي وضع رودولت عھده دار 

ھمان جمع دانشجو بيدار نبودند متأثر از مواضع بحق حضرت امام نبودند و متأثر از مواضع اصيل 

  . انقVب نبودند معلوم نبود كه كار به كجا مي كشيد 

ھا ھم نيستند و آن تعارضات سياسي داخل دانشـگاه حـل شـده  حاM چون الحمد هللا گروھك

شده ، اين تصور پيش مي آيد كه خوب مسائل حـل شـده اسـت ايـن انقVب فرھنگي ھم كه 

  . ر صورت در بيان ھمه مسئولين ھم ذكر شده اين مطلب ھ نگراني ھست به
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طـور كـه  اينست كه قائليم كه بايستي دانشجوھا متوجه دقيق و درسـت امـور باشـند ھمـين

ھسـت كـه جامعـه  ولي خوب مسائل ديگـر ھـم.   ھستند الحمدهللا در مسائل جنگ مخصوصاً 

  .در جھت انقVب ھم مايه بگيرد   بايستي از دانشگاه واقعاً 

ھمان تخصص و يا احياناً مدارج علمـي ،   يعني مايه ھائي كه مردم از دانشگاه مي گيرند صرفاً 

كه نيسـت علـم اجتمـاع ، علـم انقـVب و علـم تحـول اجتمـاعي آن  مدارك علمي صرفاً ھمين

عمده ترين مسئله ما ھست و شايد بشود گفت صد ھزار شـھيد  ر صورت امروزھ كه به چيزي

  .در ھمين رابطه ما داديم 

خوب اين جاي نگرانـي ھسـت بـه ايـن . بايست مردم از اين جھت ھم از دانشگاه مايه بگيرند 

جھت ما در واقع خواستيم در خدمت آقايان باشيم و مسائلي كه بايسـتي در دانشـگاه باشـد 

و آمدن مـا بـه معنـاي نفـي ... انقVب انشاء هللا احياء بشود و باشد مسائل اصلي و اساسي 

  . گذشته نيست تكميل گذشته است 

ال ديگر اينست كه برنامه ھاي انجمن چيست ؟ مشخص است اما يك چيزي ھسـت و آن ؤس

اينكه تفسير ما از برنامه ھاي انجمن چيست ما تفسيرمان اينست كه شايد به يك معنا ھمان 

ھاي اسVمي ھمان رسـالت  رسالت انجمن" : مايش حضرت امام باشد كه فرمودند تفسير فر

  ." انبياء است 

          امــا خــود ايــن تفســير دارد ، يعنــي چگونــه رســالت انبيــاء ، چــه رســالتي از انبيــاء بــراي انبيــاء

توانم ذكر كنم اين است  شود آنچه كه بنده در اين وقت كم مي ھاي متعددي ذكر مي رسالت

  . تواند كار كند  كه انجمن در دو وجه حسنات و صالحات مي

حسنات انجمن ھمين اموري است كه معموMً جلسات و محافل و مراسم تبليغـي فرھنگـي و 

چيزھائي كه از اين قبيل ھست و صالحات انجمن ھم ھمان كه عرض كـردم رسـالت دانشـجو 

بـه دانشـگاه ، مـردم بـه جماعـت در شرايط فعلي انقVب كـه آن چيـزي كـه مـردم اميـد دارنـد 

دانشجو اميد دارند اميدشان ھم اميد نابجائي نيست در واقع سابقه تـاريخي دانشـگاه ايـن را 

  . نشان داده كه اين يك اميد بحقي ھست 

تواند نقش خودش را ايفاء كند يعني امور جاري انجمن مثـل  و لذا انجمن در اين دو برخورد مي

ھـا و شـعائر مـذھبي و تبليـغ امـور فرھنگـي  ھبي و بزرگداشتمجالس و محافل و مراسم مذ

، مايه دادن بـه تـوده اسVمي و صالحات ھم ھمان مسائلي كه باعث تحرك و تحول اجتماعي 

  ... و رسالت دانشجوئي و مردم 

را من از جھـت خـودم عـرض نمـي كـنم از نظـر  يعني اين(نظر شخصي خود من اين است كه 

شان ما ارادت داريم و شأن مـا ايـن نيسـت كـه  اينجا ھستند و خدمتبرادران و خواھراني كه 

سـالي كـه بـر  ٧ - ٨ولي واقعيـت ايـن اسـت كـه ايـن ) خدمت آنھا اين مطالب را عرض بكنيم 

  وجـود آورده و از ايـن تجربـه ھـا بايـد اسـتفاده ه انقVب گذشته تجربه ھائي را براي خيلي ھا ب

  . بشود

يط را نداشته بلكه شرائط حـادتري داشـته در زمـان انقـVب ، در يعني اين دانشگاه ھمين شرا

  بعد از انقVب ، در ما قبل از انقVب فرھنگي ، در دوره دولت موقت ، در زمان انقVب فرھنگـي ،

ھا و در بعد از آن و لذا خوب اگر برادراني كه مـا خدمتشـان ارادت  ھاي گروھك در زمان فعاليت



 ٢٦

شدند كه خيلـي از مـا جلـوتر  قدم مي كمك دارند به انجمن پيشداريم ھستند كه خيلي ھم 

  . ھستند به مسائل و از اطVعات و تجربه ھايشان استفاده بكنيم البته بھتر است 

  والسVم 

  فرازھايي از نامه ھا و وصيت نامه شھيد 

   :نامه اي از جبھه 

ھـاي جنـدهللا و بـرادران  ھم اكنون در جمع برادران بسيجي و چھره ھاي نوراني از بسيجي... 

ما ساعت تحويل سـال را خوشـبختانه در يـك جمـع مخلصـانه اي بـا .... دانشجوي مي باشم 

زيارت عاشورا و دعاي تحويل سـال گذرانـديم و خداونـد ايـن سـعادت را بـه مـا داد كـه سـاعت 

جا سعي مي كنم از برادران اين.. تحويل امسال ھم در خدمت جبھه ھاي حق عليه باطل بودم 

  . نھايت استفاده و درس را بياموزم 

مرتب برنامه ھـاي دعـاي توسـل يـا ) شھيد عليان(سعي كنيد در منزل ما و بابا و خودشان ... 

  . كميل يا ندبه باشد ، يا مجالس روضه زنانه داشته باشند 

 انشاءهللا خداوند از ما قبول كند ، مشـغول انجـام وظيفـه ام و ھمـه مـان صـحيح و سـالم و... 

كامVً با نشاط و خوشحاليم ، محلي كه ما ھستيم خوش آب و ھوا است كه متعلـق بـه خـاك 

  . عراق است و خيلي عقب تر از ما ھم در عراق مي باشد 

ھم اكنون يك ھواپيمـا بـا .... اگر سر خاك محسن رفتيد از جاي من ھم فاتحه خواني كنيد .... 

در باMست كـه گـويي فقـط مـي خواھـد ابـراز ھاي و ھوي از باMي سرمان مي گذرد ولي آن ق

وجود نمايد ، سريع رد شد و رفت دنبال حـق مـأموريتش ، اينجـا مرتـب نوحـه خـواني ، دعـاي 

ھمه سر حال ھستند ، مخصوصاً گردان ما كه با آمدن اين دانشجويان . مي باشد ... توسل و 

  . ھستيم يك تحول چشمگير پيدا شده ، ھمه ما داخل گروھان ھاي بسيجي ھا 

الھا ، خدايا ، بار پروردگارا ، امام را براي تداوم انقVب و تحقق اھداف انقVب و اتصال به انقـVب 

   ٦٥حسين قانع ، اسفند ماه .                                   ولي هللا اعظم براي مسلمين حفظ فرما 

  

  : فرازي از وصيت نامه 

ضمناً راضي به زحمت مردم گليان نيسـتم ، اگـر صـVح . د مرا در جوار محسن عليان دفن نمايي

دانستيد در بھشت شھداي گليان يك جاي يادبود مثل بقيه ، نماي مزار شھداي ديگر به يادبود 

و دعايم درست كنيد و براي مراسم مختلف و رفتن فاميلم به سر مزارم ، ھمانجا بروند و بـراي 

  . عموم شھدا فاتحه بخوانند 

مبلغ ده ھزار تومان جھـت . فرزندم درس بخواند و اگر درس حوزه برود اصلح است  دوست دارم

 . خريد كتاب براي زندان بدھيد ، بدون اين كه اسمي از بنده در روي كتاب ھا ذكر شود 


