
 

 

 گی نامه و وصیت نامه شهید حسن رزمجودتحلیل زن

  فاطمه طهوری

 چکیده 

 .هدف این مقاله این است که جوانان و نوجوانان درباره شهیدان بیشتر بدانند در راه آنان را پیش بروند

نوشته شده این مقاله درباره شهید حسن رزمجو ذکر شده است که از طریق مطالعه و پرس و جو از خانواده ایشان 

 .است

شهید حسن رزمجو در راه  اسالم تالش فراوان کرد تا به پیروزی برسد. او در جبهه جنگ کمک بسیاری به برادران 

و غیرت خود و همه  خود کرد. از خاک ، ما  سرزمین خود دفاع کرد تا سرزمینی آباد  داشته باشد تا از ناموس

دارد که هر کسی الیق آن نیست باید خیلی پاک و معصوم باشی شهید شدن سمتی بلند مرتبه مردم حفظ کند.

یاد شهید مصداق یاد خداست و اگر این چنین باشد باید دل شهید قرآن بالغی بتوانی به درجه شهید نائل بشوی. تا

 باشد که اسرار عالم ذر آن نهفته است.

 کلید واژه

 جبهه، جنگ، سرزمین، دفاع، غیرت، ناموس، بلند مرتبه، خدا

 

 

 



 

 

 

 مقدمه:

 شهید حسن رزمجو فردی شجاع،خوش رو،خوش صحبت،مهربان،با اقتدار بود 

 که همه او را دوست میداشتن و کمک حال همه برادران دینی خود بود و از خاک خود دفاع کرد 

 پیروی راه امام بود و در راه دفاع از خدا ، امام حسین، امام راحل) امام خمینی( به شهادت رسید. 

 

 

  زندگی نامه حسن رزمجو

 تولد و تحصیل:

در خانواده زحمتکش و مذهبی در شهرستان گناوه متولد شد و تحصیالت 1336شهید حسن رزمجو در ساله 

ابتدایی را در دبستان حافظ و دوران دبیرستان دانش این شهرستان به پایان رسانید و برای ادامه تحصیالت در 

 باد ممسنی عزیمت نمود.عازم آبادان و سپس به نورآ53سال 

دیپلم خود را از دبیرستان حرفه ای دریافت نمود و بعلت عدم تمایل بخدمت 56پس از هجرت به بوشهر در سال 

از بدو ورود در  بصورت سرباز صفر در ارتش سابق به خارگ رفته و به استخدام نیروی دریایی ارتش در آمدند.

 تالش های شبانه روزی دست به اقدامات سازنده ای زد.راستای سازندگی و خدمت به همرزمانش با 

 انقالب و سپس پیروزی: بهبوبح



 

انقالب همچون دیگر انقالبیون دست به اقدامات ضد رژیم زده و سهم انقالبی خود را در به ثمر رسیدن بو به بح در

 انقالب ایفا کرد.

 صل آن سه دختر می باشد.در این ایام خجسته بود که با دختر خاله اش ازدواج میکند که حا

پس از پیروزی انقالب در افشاگری چهره های نظام پهلوی در ارتشی کرسی در ایجاد انفجار در خارگ و فرار از 

 کشور بودند نقش بسازایی داشتند.

حرکت های منافقانه بعضی از سران  ارتش در زمان دولت موقت در انحراف مسیر انقالب پس از پیروزی  حرکتهای

ب وی را وارد میدان نموده که در کشف حرکات موذیانه بصورتهای مختلف و پاسداری شبانه در پایگاه منطقه انقال

رو و  شهید برچسب های تند تند انجام میگرفت و در این راستا آن خارگ و هوشیاری آن شهید و برادران دیگر

 افراطی و چماقدار در تنگنا قرار میدادند.

در ارتش بدستور امام عزیز ممنوع بود ایشان با پیشنهاد و پیگیری آن به کمک برادران از آنجا که فعالیت فردی 

سیاسی ایدئولوژیک،انجمن اسالمی را تشکیل دادند و خود شخصا بنایی و بنایی و تهیه مکان نماز و کتابخانه را 

 باشد(عهده دار بودند.)به صورتی که هنوز دستکار بنایی وی هنوز یادآوران روزگار خوش می

فعالیت فرهنگی و برنامه های متنوع انجمن اسالمی در مناسبتها و ایجاد کالس هاس آموزشی قرآن و نهضت 

 سوادآموزی و احکام و نماز جماعت و ...  هنوز برادران را مدیون آن شهید گرانقدر می نماید.

بنی صدر می نماید تا بدان  با روی کار آمدن بنی صدر و شناخت شدن چهره وی در این راستا به افشای چهره

اگر همه ساکت بشوند  حد که دوران ریاست جمهوری بنی صدر خائن روزی در جلسه برادران حزب الهی گفتند:

 .هره را افشا خواهم کردبه تنهایی فریاد خواهم زد و این چنده ب



 

 اوقات بیشترین کرد خواهم افشا را اینکه زد خواهم فریاد تنهایی به بنده بشوند ساکت همه گفتند: اگر اللهی حزب

 به را او سربازان و داشتند انحرافی خطوط با مبارزه و اسالمی فرهنگ نشر و تبلیغات مصروف را ارادی غیر فراغت

 را شام و ناهار اوقات اکثر که بعد گذاشتند میان در او با را خود مشکالت و دانسته مهربان دلسوزی حامی عنوان

 .کردند می نرم پنجه و دست هاگرفتاری و مسائل با و کردند می صرف برادران پیشه

داشت  قرار کارها همه در و دادمی قرار اولویت در را خود او خود خدمت و مبارزه برای که بود فردی وا

. 

  :سازنده و خدماتی یاقدامات

 این مسائل منزل در جلسه تشکیل دعوت منزل به را برادران آنها انسجام و مومن نیروهای از بیشتر استفاده جهت

 جدی طور به خلوص نیت یا و ریه بدون ایشان و گردید می پیشنهاد هایی حل راه و ارزیابی را جامعه و پایگاه

 نام ذیل شرح به را بزرگوار شهید آن سازنده و خدماتی اقدامات بتواند که نماید می اجرا را پیشنهادی هایطرح

 برد:

 باال هایسوخت طریق از جزیره سطح در نفت کمبود به توجه با پایگاه هایآشپزخانه مصرف مورد نفت تهیه _1

 نفت_2 بشکه 3 حدود همگانی آمار به آنها تحویل دارو اسکان برادران همکاری با گرافت در ها شده فاسد و مصرف

 شده فاسد سوخت از استفاده از ناشی برادران استفاده جهت زمستان دره دورکو هایپاسگاه به هایپایگاه به رسانی

 رفت که

 شخص ایشان اوقات بعضی که نمازگزاران برای آن نمودن آماده و هوادریا و مسجد سالن گسترش در شرکت _3

 بودند جماعت امام

  پرسنل رفاه برای آن کردن تعاونی و اسالمی تعاونی فروشگاه آوردن وجود به در پوشش _۴



 

 رفاه جهت پایگاه عکاسی تشکیل در اقدام _5

 پرسنل برای و پنکه خالی تلویزیون کولر قبیل از خانگی وسایل مورد در شهرداری با هماهنگی و پیگیری _6

 پایگاه

 فرودگاه دو و یک شماره پایگاه در پرسنل رفاه برای بوفه ایجاددر اقدام _7

  مهندسی طریق از برق کولر یخچال تامین نظر از دورکو پرسنل رفاهی مسائل در پیگیری _۸

 تامین برای آن بردن گشت سیر جهت بهداری پشت در پایگاه فعلی باغ زمین نمودن آماده در همکاری  _9

 . خودکفایی نظر از پرسنل رفاه برای سبزیجات

 باشند آسایش در و کرد می کار همه خود برادران برای او

 : تحمیلی جنگ آغاز

 همه از جلوتر بزرگوار آن بمباران از ناشی های سوزی آتش و عراق رژیم هوایی های بمباران و جنگ شروع از پس 

 وی اقدامات که نمودند می ایجاد نفتی تاسیسات و مالاع بیت حراست در بسزایی سهم و استان حریق اطفای در

 . برد نام زیر قرار به توان می را راستا این در

ماموریت در شناسایی و گزارش موقعیت انفجار به هنگام حمله هواپیمایی های دشمن به جزیره که بر اثر آن _1

 موشک و غیره به نقاط جزیره اصابت کند و جمع اوری قطعات منفجره و حل انها به اطاق عملیلت )اطاق جنگ( 

ه برای فرستادن شهدا به شهرستان های اقدام در تخلیه اجساد شهدا درناو کهنمویی و انجام مقدمات او.لی_2

 مربوطه آنان.

 کمک رسانی ابزارکار و تهیه اولیه وسایل نگهبانی شبانه در ابتدای نجات ناو و میالییان._3



 

شرکت در پر کردن کیسه های شن و چیدن آنها در نقاط حساس تاسیسات نفتی جزیره به منظور جلوگیری _۴

 ه های هوایی دشمن بعثی عراق از صدمه دیدن تاسیسات ناشی از حمل

 ن آنثی سازی ن شماره پنج شرکت نفت و کمک در خشرکت در بیرون آوردن موشک در مخز_5

شرکت مستمر در در امداد و اطفاء حریق که براثر بمباران هواپیماهای عراق به مخازن نفتی صورت گرفته در _6

 چندین مرحله و خاموش نمودن شعله های اتش .

ی مراسم مذهبی در اعیاد اسالمی و شهادت های بویژه با بهترین هدیه و دلجویی از خانواده شهدا با برگزار_7

 فعالیت چشم گیری داشتند.

یاد آن بزرگوار در جهاد سازندگی پایگاه شورای اسالمی پایگاه ستاد نماز جمعه و انتخابات فرهنگی مجلس _۸

  عی می کنند.شورای اسالمی ریاست جمهوری هنوز در خاطره ها تدا

 کند کمک همه به که خواست می و بود همه رو پیش

 به جبهه و در نهایت شهادت. عزمیت

با همه این تالش ها و اقدامات سازنده و خدمت در ارتش جمهوری اسالمی ایران نمی توانستند ارام و قرار داشته 

ش ریشه دوانده بود که وی در وجودان گ چنهای جن هباشد و سکون را تحمل بنماید شوق به جهاد اصغر در جبه

یجی به جبهه نبرد حق علیه باطل عازم شده چندین عملیات سرا یارای ماندن نمود تا بدان جا چندین بار بصورت ب

 شاهده حضور ان شهید بزرگوار بود از جمله : 

تحمیلی را عضو فعال طرح لبیک یا خمینی که میشه امادگی خدمتگزاری در تداوم انقالب ویژه در جنگ _1

 داشتند.



 

چی (زن –پی  -در عملیات فتح المبین ایشان به همراهی نیروهای بسیجی عازم جبهه بستان و بعنوان )آر_2

 فداکاراند و به شکار ناگهانی دشمن می رفت .

پا  ناحیهدر عملیات طریق القدس که سرپرستی تیم عملیاتی را در منطقه اهل عهده دار بودند و در نهایت از _3

، که پس از مجروحیت حتی خانواده خود را خبر نمی دهد )این نهایت اخالص ایشان بوده است روح میگردندمج

 ( که دوستان پس از مدتها به خانواده ایشان خبر می دهند.

 ن خط مقدم جبهه نقش بسزایی داشتند.ادرابعنوان قایقران در هور هویزه در نیرور رسانی به برخبیر در عملیات _۴

ملیات بدر درحالی که به کمک قایق به نیرو مهمات رسانی مشغول بودند )بنابر پیش بینی خودش( بر اثر در ع_5

و مسئولیت  وستاروان حسینیان پیبه ک  26/129/93ایی در ظهر مورخ ترکش و موج گرفتگی و بمب باران شیمی

 سنگین دیگری بر راهیان راه خونین حسین )ع( افزودند.

 خصوصیات اخالقی: 

در صله رحم و رفت و  .د و جز بیشترین موعظه های ایشان بودایشان در پیروی امام راحل تقلید بخصوصی داشتن

 آمد به خانواده دوستان و محبت به فقرا و خانواده شهید پیشرو بودند.

.( خود بانی و روزه ای دوشنبه و پنج شنبه را به پیروی امام )ره( روزه می گرفتند در اکثر مراسمات )دعا،تالوت و..

 مبین کارها بودند.

می     احترام به والدین نمونه ،با منکرات به شدت برخودش  .فت و امد به اقوام پیش قدم بودنددر صله ارحام و ر

بودند و با علیرغم کمبود مالی سخت مذهبی  ،اد او لرزه بر اندامشان می افتادکردند و به گونه ای که ناکرین با ی

. همین ن اطالع کسی به مستحق داده میشودچشم گیری را توسط یکی از برداران با اصرار و بوداف مبلغ این اوص

طور در جمع اوری کمک به جنگ زدگان نقش بسزایی داشته ، قبل از ورود به سال نو وجوهات شرعیه احتمالیه 



 

امام راحل و اجرای الحکام مقید  را حساب و فوراً به نمایند امام پرداخت می نمود .عالقه و تعبد کامل وی به فتوای

بودند و سعی زیادی در حفظ عبادات و اجرایی مراسم مذهبی داشتند دارای طبعی بلند خون رگم و برخورد با 

  طراوت و متواضع و انحرافات سختگیر بودند.

 او پیروی امام بود و راه او را پیش میرفت.

  وصیت نامه شهید حسن رزمجو

  27/11/1362مورخ 

)یا حمید بر حق محمد یا عالی بحق یا ناظر بحص فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم االحسان بحق الحسین 

 ) 

 با سر افرازی بر مهاجمین تبهکار بتاز و آنان را درهم بکوبید.

 امام خمینی 

 باز خدایا! 

ست تا توانم حسن بندگی تو را اینکه سفر دارم و این حرکت را با نام تو آغاز می کنم و برای رضا و خشنودی تو

 ادا کنم. از رنج سفر غم و غربت پناه می برم.

 خدایا ! 

فقط تو دوست من در سفر هستی تویی که در یک زمان هم رعایت مرا بکنی و هم باز ماندگانم را محافظت نمایی 

 .زیرا تنها تو سرپرست بینوایانی انان را به دست تو می پارم

 خدایا! 



 

حسین زمان خود لبیک گفته و با او بیعت بسته ام و این امر را بر خود واجب دانسته ام زیرا که در این امروز ما به 

راه تو و قرآن تو ودین تو و پیامبر تو وفرزندان تو حرکت می کنند. جهت  حفظ اسالم او را یاری می کنیم  تواو 

 را برای ما حفظ و دین تا ظهور مهدی )عج( صحیح و سالم نگهدار.

 خدایا! 

دشمنان را هر چه زودتر سرنگون و پیروز نمایی. آزادی های عراق و راه کربال و قدس عزیز را به دست رزمندگان 

 سان وجانم فدای یک لحظه عمر امام.برای ما بر

 خدایا! 

 بماند.امروز مردم ما عالم کرده اند که با مردم کوفه نیستیم حسین تنها بماند. ما میریم تا خمینی زنده 

آری حاضریم برای حفظ بقاء اسالم و راه روح اهلل بمیریم تنها سفارشم به مردم این است همانطور که اعالم کرده 

 به عهد خود پای بند باشند و صبر و استقامت را پیشه کنید که پیروزی بامید خدا نزدیک است .اند

 او فرید والیت پذیر بود.

 بار خدایا! 

اهی بر قلب ما نیت های ،نگاه ها و نهانها و تمامی حرکت هایی که از جانب بنده اند تو خودت بر همه چیز اگ

  صورت می گیرد اطالعات کافی داری.

 خدایا! 

از تو می خواهم که صبرم عطال بفرمایی تا بتوانم برای خود ذخیره ای برای آخرت توشه بردارم و وسیله نجاتم 

 باشی.



 

 خدایا ! 

شخیص راه صحیح و روشن عطا فرما تا بتوانیم خطرات ناشی از جهالتم و لغزشهای دنیایی به من فرصت توانایی و ت

را محفوظ بمانم و عمل شایسته تو را انجام دهم زیرا که تو در هر لحظه ناظر بر اعمالم هستی و به حقیقت و 

ی نفس مبارز و آرزوهای خود پنهان بنده ات آشکاری تا بتوانم از کارهای حرام که توزیع کردی پرهیز کنم و با هوا

 را بکوبم و بجز تو به هیچ فکری نکنم.

 بار خدایا ! 

 توفیقم ده تا بتوانم در جنگ با هواهای نفسانی پیروز آیم و عبادتت را که بر همگان واجب است پیشه کنم.

 خدایا !

ببخش چون فقط توئی رحمن  توئی اگر باز هم اشتباه کردم باز مرا  .اهاتم را که از من به آن آگاهتریببخش اشتب

رحیم تو هستی که زود از بنده ات را طی می شوی.توی حافظ و چشم پوشی می کنی گناهان بنده خطا کارت را 

 خدایا مرا انچه را که متعهد شوم انجام دهم ولی انجام ندادم.

 پروردگارا ! 

لب انرا اطلب کردم .آفریدگارا ببخش مرا که ببخش مرا آنچه را که با زبان انجام دادم وموجب ثوابم شد پس با ق

 اشاره های گوشه چشم ، حرفهای بیهوده ، غفلتهای قلبم و لغزشهای زبانم.

 خدایا! 

و گناه کردم ببخش مرا و هدایتم کن خدایا در مصائب و مشکالت و تنهایی یاورم باش  در هر حاجت که خطا رفتم

شتر به نور ایمان و معرفت آشنابگردان و دینم را هم در دنیا و آخرت که فقط تویی با مستضعفان. خدایا قلبم را بی

 محفوظ بدار خدایا مرا از شکر گذاران نعمتت قرار ده. 



 

 او فردی مومن بود 

 یا ایهاالذین امنو استعینوبالعبیر وا الصلوه ان اهلل مع الصابرین.

. و بذکر خداوند از تو توسل جوئید. که خدا با صابران ومت پیشه کنیداای اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مق

 است . 

آری به مصداق آیه شریفه اینک که خداوند نعمتی بس عالی بر ما ارزانی داشته و ما را به رهبری هوشیار و دانا و 

بنده دارای قران عطا فرموده بر ماست که از دستورات الهام بخش  ی وبر و استقامت و با تمسک از ، غیبعزیز با ص

نهایی در تمامی صحنه های پیکار جانفشانی برای حفط گفته و ایثار گرانه تا نیل به هدف  چنین رهبری لبیک

اسالم و دست آورد های انقالب خود کوشش نماییم و امروز که دستور داد راه آزادی قدس از کربالست و بدون 

 ازادی کربال نمی توانی به قدس رسید.

ماه است که دشمن بعثی همه روزه شهرهای بی دفاع ما را از زیر سنگین ترین گلوله های  ۴0اکنون که بیش از 

نموده و دیگر کار را به جای رسانیده که مقابله به مثل خود گرفته و از صداقت و صفای اسالمی ما سوء استفاده 

س ضمن رهایی کربال و زیارت کنیم و صبر و تحمل در مقابل این جانی بس است و امروزه با عملیات ما نور مقد

حرم امام حسین )ع( راهی جبهه های نبرد هستیم تا انشاهلل کربال را از جنگ متجاوزین رها سازیم و نوید پیروزی 

 را به امت شهید پرور میدهیم. که پیروزی نزدیک است انشاهلل. 

 او فردی ایثارگر بود.

 در ضمن از تمامی دوستان و اقوام حاللیت می طلبم.

 تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار.دایا خ

 بامید پیروزی نهایی و سرنگونی کفر 



 

  2۴/11/136۴حسن رزمجو مورخه 

 2گرزیده ای که از وصیت نامه شماره 

  1۸/12/1363مورخه : 

ستایش خدایی از آن خدایی است که حاضر نکرد احدی را هنگامی که آسمان ها و زمین را بیافرید و کمکی 

می که جنبندگان را بیافرید در خدایی شریک نداشت و در یکتایی پشتیبانی نشد و زبانها از بیان نگرفت هنگا

 وصفش و ستایشش عاجز مانده اند.

 خدایا! 

به راستی مطلب چنین است که من فقط بر حسب خیالهایی که در دلم خطور می کند رزش خویش را می جویم 

آنچه طلب آنم مانند شخص سرگردان هستم که نمی دانم روزی و در جست و جوی ان شهر ها می گردم پس در 

من در صحراست یا در کوه یا در زمین یا در آسمان یا در خشکی یا در دریا و به دست کیست و من قطعاً می دانم 

که علم ان نزد توست و وسیله هایش بدست توست و تویی که به لطف خود رزق را قسمت می کنی و به رحمت 

 آن را فراهم می سازی. خویش وسیله

 خدایا پس درود بفرست بر محمد و آل او بگردان 

 پروردگارا! 

روزیت را برای من فراوان و راه بدست آوردنش را آسان و حمل دریافتش را نزدیک و مرا در جست و جوی راهی 

 آن مقدر نکرده ای به زحمت مینداز . درکه رزقم را 

 خدایا ! 



 

اعث رحمت و آمرزش تو است و نجات از آتش دوزخ از هر بال می شود و نیز رسیدن به من از تو می خواهم انچه ب

 بهشت و خشنودی در دارالسالم و در جوار پیغمبر تو محمد بر او و آل او سالم باد . 

 خدایا ! 

 پس از توست هیچ خدایی جز تو نیست از تو آمرزش می خواهم و به سوی تو از هر نعمتی که ما بندگان راست

 گناه باز می گردم.

اشد تا با سالمی آنچه را از خدا طلب کردم بنودی تو در آن است امت شهید پرور اخدایا رضایم به انچه رضا و خش

آماج حمالت دشمنان خدا قرار گرفته است ما ان توشه ای برای آخرت همراه داشته باشم و امروز که دین و قرآن 

 خداشناس آن بند بند قرار تمامی برابر در استوارو مرد همچون کوهی  توصیه من بر این است که صف به صف ،زن

 زیرا نماید دفاع خود فرزندان و مال و جان با ایران اسالمی سرزمین و قرآن دین اسالم کیان از و نموده ایستادگی

 از و نگذارید تنها را کبیر خمینی امت امام که است آن دیگر حرف دو دارد می دوست را کنندگان انفاق خداوند

 به نادانی و جهل و گمراهی از را ما همه او امر از اطاعت که نمایید دعا را عزیزمان امام همیشه و کنید پیروی او

 تدارک و حمایت ها جبهه پشت در را اسالم پرتوان رزمندگان نماید می هدایت خوشبختی و سعادت و خیر راه

 سازند. برقرار گیتی سرتاسر در را توحید حکومت حکومت و شوریده خدا دشمنان علیه بر تا کنند

 آمین 

 از دانم می نمایم می دعوت ها ناراحتی و نامالیمات در استقامت و صبر به را شما عزیزم، همسر گرامی، خانواده

 از تر گوارا راه این در شهادت و باالتر آن از قرآن و خدا دین از دفاع باشد چه هر اما است دشوار عزیز دادن دست

 دارند روا ما بر هم می هست که هرچه باشید خدا باشد با دلبند مادی ما زندگی به انسان که خداوند که است آن

 می روزی که است مستضعفان بیاور یاد که است کنید یاد را خدا هرگاه فرمود خداوند که چرا است پیروز حق

 بودیم هم با ها شیرینی و تلخی با بودیم هم با همسرگرامی ایامی دهد می رحمت و سعادت که است این دهد



 

 مادری فرزندان به نسبت کن حاللم باشد طور به نسبت بنده از زناشویی در خصوصی چنانچه اما گذشت بود هرچه

 ت.توس با من از بعد زندگی اختیار و باش مهربان

  کن پدری سرشان بر سپارم می تو بعد و خدا دست به را امخانواده گرامی برادر 

 . علیکم سالمال و

 رزمجو حسن

 یادداشتهای شهید حسن رزمجو: 

 بار خدایا 

 تورا بندگی حسن توانم تا گیتس خشنودی و رضا برای و کنم می آغاز تو نام با را حرکت نکه سفر دارم و ایناین

  برم می پناه غربت و غم سفر رنج از کنم پیدا

  خدایا

 هم و بکنیم سفر در مرا رعایت هم زمان یک در که تویی هستی سفر در من دوست تو دارم دوست تورو فقط

 بینوایانی سرپرست توسط تنها زیرا میسپارم تو دست به را آن نمای محافظت را بازماندگان

 

  خدایا 

 نجات وسیله برداریم توشه آخرت برای ایذخیره خود برای بتوانم تا فرمایید انتخاب را صبرم که خواهم می تو از

  باشی .

  خدایا



 

 دنیای هایلغزش و تا حاال از ناشی خطرات بتوانیم تا بفرما عطا روشن و صحیح راه تشخیص توانایی فرصت من به

 پنهان و حقیقت به و مهستی اعمال ناظر لحظه هر در تو که زیرا دهم انجام را تو شایسته عمل و بمانیم محفوظ

 به را خود آرزوهای و مبارزه نفس هوای با و کنند پرهیز کردی توزیع که حرام کارهای از بتوانیم را آشکاری بنده

 نکنم فکر هیچ به تو جز به نام

  خدایا بار 

 خدایا کنم پیش است واجب همگان بر که را از عبادت و آیند پیروز نفسانی هواهای با جنگ در بتوانم تا ده توفیقم

 رحمن تویی که تویی فقط من ببخش مرا باز کردم اشتباه هم باز اگر تر آگاه آن به من از که را ببخش اشتباهاتم 

 کارت را خطا بنده گناهان کنی می پوشی چشم و حافظ شوی تو می طی را بنده ات از زود که هستی تو رحیم

 .  ندادم انجام ولی دهند انجام شود متعهد که را آنچه از مرا بیامرز خدایا

  پروردگارا

 از مرا ببخش آفریدگارا مکرد باطل را آن قلب با پس شدثوابم  موجب و دادم انجام زبان با که را آنچه مرا ببخش

 آن رفت خطا به حاجت هر در خدایا را زبان هایلغزش وقلبم  هایغفلت بیهوده هایحرف چشم گوشه هایاشاره

 مستضعفان یار ییتو فقط که باش یاورم تنهایی و مشکالت و مسائل در و کندمی هدایت و مرا ببخش کردم گناه

 خدایا 

 شر از را ما خدایا بدار محفوظ آخرت و دنیا در راهمو دینم  گردنب آشنا معرفت و ایمان نور به بیشتر را قلبم 

 .ده قرارت نعمت گذاران

 خدایا 



 

 گویممی را خویش رزق کند میخطور  دلم در که هایی خیال حسب بر فقط من که است چنین مطلب راستی به 

 دانم نمی      که هستند سرگردان شخص مانند مان طالب که چهآن در پس میگردم شهرها آن جستجوی در و

 نمی قطعاً من کیست دست به و دریا در خشکی در یا آسمان در یا زمین در یا کوه در یا است صحرا در من روزی

 به و کنیم می قسمت رارزق  خود لطف به که تو و توست دست به هایش وسیله به است نزدیک آن علم که دانم

 ی.سازمی فراهم را آن خویش وسیله رحمت

 بگردان وا آل و محمد بر فرست درود خدایا 

  

  پروردگارا

 که راهی جستجوی در مرا و نزدیک را دریافتش محل و آسان را آوردنش دست به راه و فراوان من برای را تروزی

 .دازمین زحمت به اید نفرموده مقدر آن در ازق مرر

 خدایا 

 رسیدن نیز و شود می بال هر از و دوزخ آتش از نجات و است او آمرزش و رحمت باعث آنچه خواهم می تو از من 

 باد. سالم او آل و محمد تو پیغمبر جواهر و دارالسالم در خشنودی و بهشت به

  خدایا 

 گناه تو سوی به و خواهم می آمرزش تو از نیست تو جز خدایی هیچ توسط از پس راست بندگان ما که نعمتی هر

  گردممی باز

 ... شهادت و



 

  کنید برخورد قاطعانه و انحراف خطواط با و باشد امام پشتیبان و قرآن حافظ 

 مباهات خدا راه در شهادت به اما بپیوندم شهید جوانان این به زودتر چه هر که مشتاقم آنقدر :حسین یاتو و

 .باش پذیرا را عاشقانت و یاری را پیروان و دریا را ما کنممی

 : شهید هایگفته از 

 زده را حرف این جبهه سوی به حرکت مرتبه آخرین در شهید لحظات آخرین در شهید دوستان از یکی قول به

  .برویم باید ایم رسیده خط آخر به دیگر ما گفتمی که

 شهید خاطرات

 ( رزمجو )معصومه شهید خواهر خاطرات 

 منم گشنمه که گفت و پیشم اومد می آمد می مدرسه از تا همیشه بود وابسته هم به خیلی بودم بچه که وقتی_1

 وتر خودم بیارم غذا برات تا بیار چنگال و قاشق بشقاب سینی برو که گفتممی بهش کردممی آماده غذا براش یا

 بود ناپذیر خستگی و خلق خوش قتدر،م ،مهربان فردی بود بچه که موقع همون از کردم می خشکش

 بگیرم ازش سراغ تا مسجد رفتم می روز هر بود برنگشته روز ۴0 مدت به که بود رفته که روزهایی از روز یک_2 

 خونه در جلو اومد همسایه زن بعد روز چند دهیم می خبر بهت شد خبری وبر که گفتندمی جواب در هم اونا

 باشه خوب گفت نباشم خونه من بیاد خواست حسن وقت یه شاید امامزاده م نه نمیامگفت امامزاده بریم بیا گفت

 گفت خداب بگو نگو دروغ گفتم میاد داره حسن ااون گفت رسید که وقتی اومد یهو سرکوچه رفت بعدش میرم خودم

 که وقتی کوچه سر رفتم تا دویدم دمپایی بدون و چادر بدون طوری همین دیگه منم میاد داره خودم جون به

 داره حسن گفتن مگه چشه هیچی خوب گفتم کوچه تو اومدی وضعیت این چه گفت شه دوست خودشو تا دیدم

 خودم به بعد مگه چطوری اومدم گفتم اره طوری همین با گفت دیگه، تو جلو اومدم، دنبالت استقبالت، اومدم میاد



 

 ورداشتم و سرشون پشت منم جلو افتادن اونا که بود سرم روسری فقط سرم چادر پامه ن نه دمپایی تا اومدم

 حمومش دادم ،داشتم کند( گرم آب نبود گاز موقع اون )آخه موقع اون چاله رو گذاشتم آب دیگ خونه اومدم

 شهید نه کنی می گریه داری تو نشستم پیشت گنده رو سرم که من کنی می گریه داری چرا گفت کردم می گریه

 ... روز اومدی ۴0بعد  نبودی اینجا که روزی ۴0 گفتم کنی می گریه چرا نه ترکش خوردم شدم

 شروع و هم دور نشستیم بعدش نخورد شام شدوست با پختم غذا شبرا خونه تو اومد و حمومش دادم خالصه

 نکرد

 مثال االن جنگ بریم دوباره میخوایم که گفت اومد رئیسمون روز ۴0 بعد شدیم گم روز ۴0 ما که کرد تعریف_3

 ایم خسته االن که ما گفت، حمله بریم تا بیا حمله بریم میخوایم دوباره ما گفت اومدیم که قرارگاهقرارگاه،  آمدیم

 هم ما گیرین، نمی گوش شما که شده زمان شده درب زمان نه گفت حمله بریم دوباره توانیم می رسیدیم تازه

 بشه بلند نشد حاضر کس هیچ ببندیمپل  خواستیممی عراق و ایران بین رفتیم و رفتیم باهاش ورداشتیم دیگه

 هم با میام من گفت (نوروزی) همسایشون پسر ؟عراق و ایران بین ببندیم پل بریم میاد من با کی گفت بریم بیاد

 دهنش تو رو چاقو کنم آزاد را بند برم تا بگیر سکون گفت من به پیچید بند پروانه تو .رفتیم و شدیم بلند دیگه

 برگشتن بستیم را ایران و عراق وسط پل عراق رفتیم ما شد آزاد پروانه دیگه برید رو بند رفت آب توپرید  گرفت

 آورد در رو( پهلوش شکافت چفیش کرد برخورد)تیر توی پهلوش  خورد تیر نحس که گفت کردن مونرگبار بود

 ما دیگه بشیم دستگیر ها عراقی دست به نخواهیم اینکه یمبر ایران طرف به که برو وردار تو گفت قدش دور بست

 پیدا ایرانسکله ا رسیدیم تقریباً که بعد ، رگبارمون کردن افتادم خودم نزد شیمیایی ایران طرف به کردیم حرکت

 شده شهید رزمجو حسن تاهستن  ن دید رسید که قایق ،نیست آدماش اما سته قایق گفتن ها بچه این شد

 بود خورده بهش ترکش هم دوستش

 بیمارستان به هم دوستش و اهواز و شودمی داده انتقال رزمجو حسن 



 

 

 است. کرده مبارزه ستمگران مقابل در و بوده امام پیروی همچون شهید که میگیریم نتیجه : نتیجه

شهید فردی بلند مرتبه و جهاد گر بود که مانع از پیش رفت دشمنان شد و توانست دین و سرزمین خود را محفوظ 

 ظالمان نرسد.بدارد تا بدست 

 ایمان با و جسور همسری مهربان یبرادر او ،میدادبه خانواده خود اهمیت شهید فردی زحمت کش بود که خیلی 

 .بود شجاع پدری و

 منابع: 

  ایشان خانواده

  a flakyan.com>vaseatnameh:  سایت
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