مختصری از زندگینامه شهید سید محمد محسن موسوی
چهره تابناك و پر فروغ شهید سید محمد محسن موسوی در تاريخ  1431/6/1در شهرستان خـون و قـــیام
( قم )  ،فضای خانه ای را كه سرشار از محبت اهل بیت عصمت و طهارت بود نور باران كرد .
پدرش اهل علم ،فضیلت و عدالت پیشه بود .معنويت  ،عشق به قرآن و شور حسیني را از اجداد طاهر خود به
ارث برده بود .سید محسن در خانواده ای روحاني و در دامان مادری مؤمن و عفیف از بــركت تربیت الهي
برخوردار گرديد و تحت تأثیر اعتقاد عمیق پدر به قرآن و اهل بیت و محبت واالی خانواده نسبت به سید الشهدا
از روحي عارف و آگاه و واال بهرمند گرديد.
با تربیتي برگرفته از اصالت مذهبي خانواده به محیط آموزشي پــا گذاشت .فــكر پرورش يـافته او در دوران
تحصیل از نظر درسي و از نظر اخالقي او را فردی نــمونه و مــوفق ساخته بود .تحصیالت ابتدايـي را در
دبستان ششم بهمن ( هجرت) آباده طشك و دوره راهنمايي را در مدرسه راهنمايي ابن سینای آباده طشك و

دو سال اول دوران متوسطه را در دبیرستان احمد ني ريزی شهرستان ني ريز و دو سال آخر را در دبـیرستان
نمازی شیراز با موفقیت سپری كرد.
سید محسن چگونه زيستن را از حسین آموخته و پس از آن از پدر روحاني خويش و چگونه مـردن را از شهید
نواب صفوی ياد گرفته بود ( به قول خودش ) كه چگونه بايد با ظلم مبارزه كرد و به حسین زمان خويش ياری
رساند  ،زيرا او يكي از مبارزان علیه رژيم ستمشاهي بود  .بـــا شروع انقالب در پــخش اعالمیه ها و عـكس
حضرت امام خمیني(ره) بارها دستگیر شده و مورد ضرب و شتم نیروهای سفاك رژيم قرار گرفته بود .
گستاخي های رژيم او را بي باك تر و اراده آهنینش را مصمم تر برای ادامه مبارزه تا مرز شهادت مي ساخت.
سخنانش در برگرفته از كالم خدا و قرآن بود و با توجه به آيات الهي در وصیت نامه اش جــهت فراگیری دانش
چنین آورده است  :بهترين دانشها علم قرآن است زيرا اصل علوم است و علوم ديگر از قرآن منبعث مـي شود
يگانه برنامه جامعي كه جامعه را كامالً راهنمايي مي كند قرآن است .قرآن دوای دردهای اجتماع مــــي
باشد .قرآن تنها كتابي است كـــه توده بشر را از نكبت و فالكت و پريشاني و بدبختي و سیه روزی و ظلمت و
جهل خارج ساخته و به نور علم منور و روشن گردانیده  .قرآن كتاب آسماني است كـه برای هدايت خلق بر
زمین نازل گشته و معجزه ابديست كه برای همیشه تا پايان روزگار باقي و جاويدان خواهد ماند و دست روزگار و
حوادث اين كتاب محكم و مقدس را كهنه و فرسوده نخواهد ساخت .
محسن با شروع جنگ تحمیلي آموزش رزمي و نظامي را فرا گرفت بدون آنكه هیچ يـــك از افراد خانواده
مطلع شوند و در مهرماه سال  1431درست ابتدای جنگ تحمیلي به عضويت گروه فدائیان اسالم در آمد و با
دانشجويان پیرو خط امام به فرماندهي شهید علم الهدی وارد جبهه های نور عــلیه ظلمت شد و در منطقه
عملیاتي هويزه به عنوان آر.پي.جي زن حضور داشت .
او كه عاشق دلباخته امام حسین (ع) بود راه امامش را سرمشق زندگي خود قرار داده و هرگز زير بار ظلم نرفت
و به شعار ( هیهات من الذله) امام حسین (ع) جامعه عمل پوشاند و همواره در صحنه های نبرد بـــه مبارزه
پرداخت تا اينكه در تاريخ  1431/2/72در هويزه همچون امام خويش مظلومانه به شهادت رسید كــه در واقع
مي توان گفت به آرزوی خود رسید و توفیق وصال معشوق كه همان امام حسین (ع) و خدای او بود يافت .
به قول خودش ايمانش را از مرحله حرف به عمل رساند و به دستور خداوندكه مي فرمايد " :
" جامه عمل پوشاند.
پیكر پاك اين شهید بزرگوار در میدان جنگ جاويد گرديد و تا كنون ناپديد است .
روحش شاد ،يادش گرامي و راهش پر رهرو باد

