
 نامه شهید محسن حججی:وصیت

ام رو به همه ام و ایستادهنویسم نه با قلم که با نگاه و نه با جوهر که با خون، رو به دوربین ایستادهحاال که دستهایم بسته است می

دارد که من بترسم و حاال ای خنجر به دست است و دوست ام، رو به رهبر عزیزم و رو به حرم. حرامزادهشما، رو به رفقا، رو به خانواده

ام ای و فرماندهگاهم هیچ ترسی در من نیست. تصویرم را ببرید پیشکش رهبر عزیز و امامم سید علی خامنهکه اینجا در این خیمه

آماده ایم و اگر در بین مردمان زمان خودت و کالمت غریبید ما اینجا برای اجرای فرمان شما آمده»حاج قاسم و به رهبرم بگویید که 

 «.تا سرمان برود و سر شما سالمت باشد

های های سالام یا آسمان بیابانجا نیست حتی آسمان روستای دورک و وزوه که در اردوی جهادی دیدهآسمان اینجا شبیه هیچ

خواهم اند میکردهام های آخر که حرامیان دورهکم انگار لحظه دیدار است ولی این لحظهآید. کمخدمتم، اینجا بوی دود و خون می

اش پر شود ولی خدا وعده داده که جای شهید را برای خانوادهگویم کمی دلم هوایی علی کوچولویم میقصه بگویم و قصه که می

 ام را برای علی وقتی بزرگ شد بخوانید.کند، اما حتماً قصهمی

دانستم های پدر و من که نمیکردم، قصه لرزش شانهمی های موال اباعبداهلل الحسین)ع( شرکتام که با پدرم در روضهقصه کودکی

 کرد:گفت و توصیه میبرای چیست. پدرم با اینکه کارگری ساده بود همیشه از خاطرات حضورش در دفاع مقدس می

طل هم شدنی نیست و تا دنیا هست مبارزه بین حق و باوقت تمامپسرم، دفاع مقدس و رشادت و مجاهدت برای اسالم و دین هیچ»

 «.شاءاهلل روزی هم نوبت تو خواهد شدخواهد بود ان

تو را محسن نام »گفت دوران کودکی و مادری که کلید رفتنم به قتلگاه در دستان اوست و او بود که اجازه داد. مادرم همیشه می

رویم های بزرگی بهشدم دریچهمادر جان، اولین باری که به سوریه اعزام «. شده خانم حضرت زهرا)س(یاد محسن سقطگذاشتم به

 دانم اشکال کارم چه بود که خداوند مرا نخرید.باز شد اما نمی

بازگشتم و چهل هفته به جمکران رفتم و از خداوند طلب باز شدن مسیر پروازم را کردم. تا اینکه یک روز فهمیدم مشکل رضایت 

تماست کردم و گفتم مگر خودت مرا وقف و نذر خانم فاطمه زهرا)س( مادر است. تصمیم گرفتم و آمدم به دست و پای تو افتادم و ال

ای شک کنی به نکردی و نامم را محسن نگذاشتی، مادرجان، حرم خانم زینب)س( در خطر است اجازه بده بروم. مادرم.... نکند لحظه

دست بگیر و ضرت زهرا)س( سرم را بهات خواهم بود و اگر در دنیا عصای دستت نشدم در عقبی نزد حکنندهرضایتت که من شفاعت

 وهب.سرفراز باش چون ام

  

ای دارم و کردم گمشدههای کودکی و مدرسه، پس از دبستان و مقاطع تحصیلی و باالتر، همیشه احساس میمادر، یادت هست سال

شن کردند و آن مسیر آشنایی با و اوج جوانی مسیری را برایم رو 1385قدر به مادرمان حضرت زهرا)س( متوسل شدم تا در سال این

 فرهنگی به همین نام بود.ای تربیتیشهید کاظمی و حضور در مؤسسه

ام را پیدا کردم و حاج احمد کاظمی شد الگوی زندگی و یار لحظه لحظه زندگی من، خیلی زود ها بود که مسیر زندگیهمان سال

خوانی رشد کردم. انگار حاج احمد ت، کار فرهنگی و مطالعه و کتابحاج احمد دستم را گرفت و با شرکت در اردوهای جهادی، هیئ



سرعت پیمودم. سربازی و خدمت در مناطقی دورافتاده را انتخاب کردم و تو مادر، ببخش که آن دستم را گرفت و ره صدساله را به

 روزها مثل همیشه چقدر نگرانم بودی.

ه شهدا با او آشنا شدم و خدا را شاکرم که حاج احمد از دختران پاکدامنش نصیبم واسطو ازدواج که آرزوی شما بود، با دختری که به

دلیل نداشتن فرزند پسر برایشان فرزند خوب و باایمانی باشم شرط اینکه بهای که بهکرده است، همنام حضرت زهرا)س( و از خانواده

کردن زندگی برای رسیدن به ام از ایشان مهیامن هم تنها خواستهعقدم درآوردند و ای ساده بهدختر مؤمن و پاکدامنشان را با مهریه

ای که در روزهای نبودنم و جهادم همسر و فرزندم سعادت و شهادت بود و با کمکِ هم، زندگی مهدوی)عج( را تشکیل دادیم، خانواده

غمی نداشته باشند، همین جا بود که  را در سایه محبتشان گرفتند و من دلم قرص بود که همسر و فرزندم جز غم دوری و دلتنگی

های رسیدن به خداوند متعال و قرار گرفتن در مسیر اسالم و انقالب عضویت در سپاه است و همین جا بود احساس کردم یکی از راه

 که باز حاج احمد کمکم کرد و لیاقت پوشیدن لباس سبز پاسداری را نصیبم کرد.

کند، همسرم شفاعتی که همسر وهب نم دست حضرت زینب)س( که قلب آشوبت را آرام میبیدانم و میو همسرم و همسرم...، می

کند آورد برایم، بلکه مطمئنم میاز موال اباعبداهلل شرط اجازه میدان رفتن وهب گذاشت طلب تو. خاطرات مشترکمان دلبستگی نمی

ان را بزرگ خواهی کرد و منتظر باش که در ظهور حضرت که محکمتر به قتلگاه قدم بگذارم چون تو استوارتر از همیشه علی عزیزم

 اقتدای پدر سربازی کند.حجت به

آید، بوی مجلس هیئت مؤسسه و شبهای قدر ام و خنجر روی بازویم نیست و شاید بوی خون است که میحاال انگار سبکتر از همیشه

غلطد ارزانی حاج احمدی که مسیر ه بر خنجر میها کخواهد و این قطرهخیر که گفت مؤسسه خون میو یاد حاج حسین به

 الخضیب شدنم را هموار کرد.شیب

خدّالتریب شدنم را از مسجد فاطمه الزهرای)ع( دورک شروع کردم و به خاک آلودم تمام جسمم را تا برای مردمی که عاشق موالیند 

شد و چیز واقعی بود درد پهلویم کاش ساکت نمیبینید، مالئک صف به صفند کاش همه مسجد بسازیم. روی زمینی نیستم که می

 حاال منتظر روضه قتلگاهم، حتماً سخت است برایتان خواندن ولی برای من نور سید و ساالر شهیدان دشت را روشن کرده است.

  

دوش بینم که همیسر را مخواهم زمزمه کنم. انگار پوست دستم را بین دو انگشت فشردند و من موالی بیاینجا رضاً برضاک را می

گذارم برای پیکرم را میسوزند و من بدن بیهای شرارت میاند و بوی یاس و خون در آمیخته هستم. حرامیان در شعلهزینب آمده

 گمنامی برای خاک زمین.

  

  

 زندگینامه شهید محسن حججی:

آباد اصفهان به دنیا آمد و از جمله رزمندگان دالور مدافع حرم بود که در خاک سوریه در شهر نجف 13۷۰محسن حججی در سال 

 به شهادت رسید.



محسن حججی از جهادگران و اعضای فعال مؤسسه شهید احمد کاظمی بود که در عملیاتی مستشاری نزدیک مرز سوریه با عراق به 

 های تکفیری در سوریه به شهادت رسید.دست تروریستو روز بهاسارت گروه تروریستی داعش درآمد و پس از د

داعش چندی پس از انتشار فیلمی که ادعای به اسارت درآوردن محسن حججی را داشت، اعالم کرد که وی را به قتل رسانده است. 

 د.اننجف اشرف است که طی جنگ در خاک سوریه به شهادت رسیده 8شهید حججی دهمین عضو از لشکر زرهی 

این جهادگر فرهنگی از فعاالن ترویج و تبلیغ کتاب بود و اقدامات جهادی را در اردوهای سازندگی برای خدمت به مناطق محروم 

 انجام داده و از خادمین راهیان نور در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس بود.

به اسارت  1396مرداد  16ی است. وی روز دوشنبه نام علازدواج کرد، ثمر ازدواج وی پسری به 1391شهید محسن حججی در سال 

 در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شد. 1396مرداد  18دشمن درآمد و در روز چهارشنبه 

  

 وصیتنامه شهید حاج حسین همدانی:

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

خمینی )ره( حیاتمان قرار داد، همه پدران و مادران ها فراوان بر ما ارزانی داشت و فراوان شکر که در عصر سپاس خدای را که نعمت

 ما در آرزوی این دوران بودند و ندیدند اما ما دیدیم.

های مسلمان، مقاومت مجاهدان سپاه اسالم، عصر تحول و شکوه و عظمت در جهان اسالم، دوران احیای اسالم عزیز و عزتمندی ملت

 های استکباری و عصر برگشتن به خویشتن.روپاشی قدرتها، عصر فها، عصر زوال طاغوتعصر بیداری ملت

هایش، نعمت زندگی در هشت سال دفاع مقدس، زندگی با مجاهدینی که محبوب خدا بودند و خدا را هزاران شکر به خاطر نعمت

 اند.میهمان خدا شده

نان تسلیم نشدند و مدل شدند، نمونه ها و فشارهای سنگین دشمزندگی در کنار ملتی که خوش درخشیدند و در مقابل همه توطئه

 ها که سرآمد همه آنها پدران، مادران، همسران و فرزندان شهیدان گرانقدر ما هستند.شدند در بین ملت

های حزب بعث سال در اردوگاه 1۰چه افتخاری باالتر از آنکه آزادگان ما و جانبازان ما و خانواده مقاومشان صبر را شرمنده کردند و 

 رین بر تاریخ این ملت نگاشتند. جانبازان ما با تحمل دردهای فراوان حجت را بر ما تمام کردند که باید مقاومت را ادامه داد.صفحه ز

 برخورداری از والیت، والیت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب )ع(. خدای بزرگ را شکر به خاطر نعمت

ده برآییم. نعمت والیت فقیه، امام بزرگوارمان، آن پیر جمارانی؛ نعمت جانشین توان از نعمت بزرگی که خدای مهربان به ما دامگر می

دهد اما نه، ها عبور میها و کمیندهنده همان راه و کاروان انقالب را چه مدبرانه و زیبا از همه گردنهخلف آن، علی زمانمان که ادامه

 نمان لبیک بگوییم.باید بیش از این شاکر باشیم نه زبانی، بلکه عملی مثل شهیدا



ها این کنم که وظایف خودم را به خوبی انجام ندادم و بعضی موقعبنده حقیر، حسین همدانی، شاگرد تنبل دفاع مقدس اعتراف می

شد اما خدا مرا کمک زدم، در درونم اعتراض ایجاد میشدم، نق میزد، وسوسه میآمد و مرا گول مینفس سرکش سراغ من می

پذیرفت و این اواخر هم کردم و مرا میکردم و از خدا طلب عفو و بخشش میشدم، توبه میشدم، پشیمان میمی کرد، متوجهمی

 خیلی دلم هوای رفتن کرده بود.

 خدا کند که در موقع جان دادن راضی باشد خدای مهربان و خودم به رحمت او امیدوار هستم نه به عملکرد خودم.

العالی( که نتوانستم ای )مدظلهالعظمی سیدعلی خامنهاهللطلبم، از امام و موالیم حضرت آیتلیت میاز همه دوستان و آشنایان حال

 شااهلل به لطف و بزرگواری خودشان ببخشند.سرباز خوبی باشم عذرخواهی و کوتاهی مرا ان

 وبی باشم؛ مرا حالل کنند.توانستم خدمتگزار خاز خانواده شهیدان، جانبازان و آزادگان همیشه شرمنده بودم که نمی

شااهلل این عمل شما را ذخیره آخرت قرار دهد و اما سفارش تشکر دارم از همسر عزیزم که همسنگر و همراه خوبی بودند، خداوند ان

مراقب ها صبر داشته باش و مهریکنم مثل گذشته بدهکار به انقالب و نظام باشی نه طلبکار. قانع باش در مقابل کمبودها یا کممی

 باش فضاسازان تو را ناسپاس نکنند، عشق به والیت فقیه و اطاعت کامل از ایشان سعادتمندی دنیا و آخرت را دارد.

توانند هایش میهای اسالم عزیز و نظام مقدس جمهوری اسالمی که با حفظ ارزشکنم و تأکید بر حفظ ارزشفرزندانم را سفارش می

هاست. سعادتمندی و عاقبت به حجاب برتر بر شما واجب است رضایت پدر پیر شما با حفظ ارزشتأثیرگذار و مدل و الگو باشند، 

 خیری شما را از خدای مهربان خواستارم.

برای خواهرانم و برادرم و فرزندان عزیزشان آرزوی سعادتمندی دارم، بسیار دوستان خوبی داشتم که یکایک آنها و زندگی با آنها 

 اتم ماندگار است و به این دوستی مفتخر هستم.همیشه در ذهن و خاطر

شااهلل در آن عالم دیگر باز هم خواهم در صورت امکان یک روز برایم نماز و روزه به جای آورند؛ اگر اناز همه آشنایان و دوستان می

 در کنار شما عزیزان باشم، جبران کنم!

سی طلبکار بود بدهی را بدهید شاید یادم رفته باشد، به امید رحمت هیچگونه بدهی ندارم و به کسی هم بدهکار نیستم، اما اگر ک

 .همدانی حسین  خدایم، خداحافظی با شما و طلب مغفرت بنده گنهکار

  

 139۴شهریور ماه  ۲8

  

 زندگینامه شهید حاج حسین همدانی

دیده به جهان گشود. وی در همان ابتدای جوانی در صف مبارزان انقالبی درآمد و با  1333سردار حاج حسین همدانی که در سال 

 حضور در محضر آیت اهلل شهید مدنی در همدان به مبارزه به رژیم شاهنشاهی پرداخت.



  

گروهک داخلی جان  وی در همان اوایل پیروزی انقالب اسالمی و به دنبال فرمان حضرت امام خمینی )ره( در جبهه مبارزه با اشرار و

 به همراه خانم مرضیه دباغ از پایه گزاران سپاه استان همدان و بعدها کردستان بود. 1359بر کف تن به مجاهدت داد و در سال 

 را همدان استان اسالمی انقالب پاسدارن سپاه تأسیس و گذاریپایه اسالمی انقالب پیروزی از پس وی در همدانی حسین سردار 

کمک همرزمان و  با و کرد آغاز را فعالیتش همدان، استان سپاه فرماندهی عالی شورای اصلی ارکان از یکی عنوان به نیز خود و آغاز

پاسداران آن خطه، به پاکسازی عناصر طاغوت و عوامل فساد و نفاق برآمده و از آنجایی که چندین بار به دست ساواک دستگیر شده 

 شناخت.به خوبی می و مورد تعقیب بود، عوامل طاغوت را

  

ای درنگ نکرده و راه کردستان را در پیش گرفت و از آنجا که پیش از جنگ نیز به کمک مردم محروم با آغاز جنگ تحمیلی، لحظه

شناخت، دیری نپایید که به صف های ضدانقالب را میکردستان شتافته و با دیگر دوستان و همرزمان در آنجا نیز گروهک

 الفجر را با پیروزی کامل تجربه کرد.های مطلعپیوست و فرماندهی عملیاتستیزان دشمن

  

هایی بود که در راستای مبارزه با دشمن بعثی برداشته و پس از حسین همدانی فرماندهی جبهه میانی سرپل ذهاب هم از دیگر گام

محمد رسول اهلل )ص(  ۲۷ل و سازماندهی لشکر مدتی کوتاه به همراه حاج احمد متوسلیان و شهید همت و شهید شهبازی در تشکی

ای نو در قالب هدایت المقدس آن هم با مسئولیت فرماندهی محورهای عملیاتی، تجربهالمبین و بیتنقش بسزایی داشت. عملیات فتح

ان بانی و نخستین های رزم سپاه به عنوتیپ و لشکر بوده که از فاتحان خرمشهر، سهمی را از آن خود کرد و سپس از تشکیل یگان

 انصارالحسین )ع( استان همدان، وارد میدان نبرد علیه دشمن بعثی شد. 3۲فرمانده لکشر 

  

موفقیت های رزمندگان اسالم در سایه فرماندهی این سردار رشید، سبب شد تا فرماندهان روز به روز بیشتر به او اعتماد کرده و 

ه او بسپارند. قبل از عملیات های بزرگ کربالی چهار و کربالی پنج، سردار حسین مسئولیت های سنگین تری را یکی پس از دیگر ب

قدس گیالن انتخاب شد تا توفیق خدمت به کشور را به همراه شرمردان گیلکی در کارنامه خود ثبت  16همدانی به فرماندهی لشگر 

 کند.

  

و عملیات قرارگاه قدس که چندین لشکر و تیپ مستقل را تحت از دیگر سوابق مبرز این سردار شهید، می توان به معاونت اطالعات 

امر داشت، اشاره کرد. همچنین حضور پررنگ وی در عملیات غرور آفرین مرصاد و مجاهدت های وی در مبارزه به منافقین کوردل 

 از دیگر خدمات ارزنده این شهید به ایران اسالمی بود.

  



اش ها را هم به تجربیات ارزندهستاد رفته و تحصیل تئوریک و آکادمیک هدایت یگان پس از دفاع مقدس به دانشگاه فرماندهی و

 ای موفق از خود به جای گذاشت.بعثت در غرب کشور، کارنامه ۴افزود و با انتصاب به عنوان فرمانده قرارگاه نجف اشرف و لشکر 

  

اهلل و به همراه محمد رسول ۲۷دو دوره و فرماندهی لشکر  کننده نیروی زمینی و جانشینی نیروی مقاومت بسیج درمعاون هماهنگ

های ایشان بود و معاون مرکز راهبردی سپاه و مشاور عالی فرمانده کل سپاه و جانشینی آن، جانشینی قرارگاه ثاراهلل، از دیگر مسئولیت

ترین و مهمترین ه که سبب شده است تا حساسباری تجربه و شناخت ساختکار با کولهای کهنهسازمان بسیج مستضعفان از او فرمانده

 های خاص است، بر عهده ایشان گذاشته شود.سپاه کشور که دارای ویژگی

  

 های سردار حسین همدانی در هشت سال دفاع مقدس:مسئولیت

 انصارالحسین استان همدان 3۲ـ فرمانده لشکر  1

 قدس استان گیالن 16ـ فرمانده لشکر  ۲

 قرارگاه قدسـ معاونت عملیات  3

 های پس از دفاع مقدس سردار حسین همدانی:مسئولیت

 بعثت ۴ـ فرمانده قرارگاه نجف اشرف و فرمانده لشکر  1

 ـ رئیس ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران ۲

 ـ جانشینی فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه )دو دوره( 3

 ـ مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ۴

 ـ جانشین سازمان بسیج مستضعفان 5

 عضو هیات امنای هیات رزمندگان-6

 فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران-۷

سردار شهید سرلشگر حسین همدانی، مفتخر به دریافت دو نشان فتح از دست مقام معظم رهبری و فرمانده کل قواست که به خاطر 

 دوران دفاع مقدس بوده است. هدایت و فرماندهی موفق لشکرهای تحت امر در



سردار حسین همدانی آخرین ماموریتش، دفاع از حریم مطهر حضرت زینب و کمک به مردم سوریه برای رهایی از دست گروهک 

سالگی پس از سالها مجاهدت و نبرد در جبهه  61صهیونیستی تکفیری داعش بود، که در همین راه شهد شهادت را نوشید و در سال 

 به فیض شهادت نایل گردید. 139۴مهرماه  16ی حق را لبیک گفت و در تاریخ اسالم، ندا

مهرماه در تهران تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش همدان انتقال یافت تا  19پیکر شهید سردار حسین همدانی در تاریخ 

 همرزمان این شهید در گلزار شهدای همدان آخرین وداع را با وی انجام دهند.

  

 وصیتنامه شهید رسول خلیلی:

 وصیت نامه

 بخش اول

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 195سوره آل عمران آیه 

تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ئَاتِهِْم وَلَأُدْخِلَنَّهُْم جَنَّاتٍ فَالَّذِیَن هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِِهمْ وَأُوذُوا فِی سَبِیلِی َوقَاتَلُوا وَقُتِلُوا َلأُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّ“

آنان که از وطن خود هجرت کردند و از دیار خود بیرون رانده شدند و در راه خدا رنج ”ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

ه بهشت هایی که زیر درختان آن نهرهای اب کشیدند جهاد کردند و کشته شدند، همانجا بدی های آنان را می پوشانیم و آنان را ب

جاری و روان است، داخل می کنیم و این پاداشی است از جانب خدا.با نام و یاد خداوند رحمان و رحیم و مهربان که در حق بنده 

( و رهبر عالم حقیر از هیچ چیزی کم نگذاشته است و سالم و دورد به محضر صاحب العصر و الزمان )عج( و روح پاک امام راحل )ره

تشیع و اسالم قائدنا آیت اهلل سید علی خامنه ای )مدظله العالی( و روح پاک تمامی شهدای اسالم به خصوص سیدالشهداء ابا عبداهلل 

تمامی موجودات از چشیدن شربت مرگ ” کل نفس ذائقه الموت“الحسین )ع( که جان ها همه فدای آن بزرگوار.به موجب آیه شریفه 

 ه و حیات ابدی منحصر به ذات اقدس باری تعالی می باشد.ناگزیر بود

این دنیا با تمامی زیبایی ها و انسان های خوب و نیکوی آن محل گذر است نه وقوف و ماندن! و تمامی ما باید برویم و راه این است. 

خداوند بر شما باداز شما کمال قدردانی را دیر یا زود فرقی نمی کند؛ اما چه بهتر که زیبا برویم.پدر و مادر عزیزم که سالم و درود 

دارم که مرا با محبت اهل بیت )ع( و راه ایشان و در کمال صبر و عاشقانه بزرگ کردید و همیشه کمک حال من بوده اید. از شما 

از شما می خواهم عذرخواهی می کنم و سرافکنده ام که فرزندی خوب برای شما نبودم و در حق شما آنچنان که باید خوبی نکرده ام. 

 که مرا حالل کنید.در حق این فرزند حقیرتان دعا کرده و از خداوند بخواهید که او را ببخشد و این قربانی را در راه خود بپذیرد.

می دانم که شما ناراحت نیستید؛ زیرا هیچ راهی بهتر از این نیست و این را شما به من آموخته اید و این همیشه آروزی دیرینه من 

وده که خدا عاقبت مرا با شهادت در راهش ختم به خیر گرداند.خوش ندارم که این شادمانی را با لباس های سیاه و غمگین ببینم، ب

غم اگر هست برای بی بی جان حضرت زینب )سالم اهلل علیها( باید باشد، اشک و آه و ناله اگر هست برای اربابمان ابا عبداهلل الحسین 

باشد و اگر دلتان گرفته روضه ایشان را بخوانید که منم دلم برای روضه ارباب و خانم جان تنگ است.اما چه  )علیه السالم( باید



خوشحالی باالتر از اینکه فدایی راه این بزرگواران شویم. پس غمگین نباشد.برادر عزیزممرا حالل کن و ببخش ، می دانم که در حق 

یز حالل کن، خدا را سرلوحه کارهای خود قرار بده. از خداوند می خواهم همیشه کمک تو هم کوتاهی کردم، برایم دعا کن و مرا ن

 حال تو برادر عزیزم باشد. دعا برایم یادت نرود.از فامیل، همبستگان نیز می خواهم که مرا حالل کنند و ببخشند و برایم دعا کنند

ت زندگیم را در کنار شما بوده ام، خداوند را شاکرم که در رفاقت رفقا، دوستان و همکاران و همنشینان عزیرم که شاید بیشترین اوقا

هم به من لطف عطا کرده که دوستان و هم نشینانی به خوبی شما دارم تا تکمیل کننده و یاری دهنده من باشید.شما همگی می 

ک کننده من بودید از تمامی شما عذر دانید من راه خود را انتخاب کردم و این راه را دوست داشته و دارم و خیلی از شماها هم کم

می خواهم که رفاقت را در حق شما تمام نکرده و ملتمسانه خواهانم که مرا عفو کنید و حاللم کنید.مرا ببخشید، برایم بسیار دعا 

ه ای نمی بینم کنید و در روضه های ارباب و مجالس عزاداری اهل بیت )علیهم السالم( مرا فراموش نکنید.من خود را در حد و انداز

که برای کسی نصیحت و پندی داشته باشم و اگر ما دنبال پند و نصیحت باشیم چه بسیار است. فقط می خواهد چشم بینا و گوش 

 شنوا.

 خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

 بزنم بالی و پر کویش سر امید به 

 من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم

 برد تا وطنم آن که آورد مرا باز

 مرغ بال ملکوتم نیم از عالم خاک

 بدنم از اند ساخته قفسی روزی چند 

 پناه می برم به خداوند مهربان و از او می خواهم که بر من سخت نگیرد.

 شب اول قبر دعا برایم را فراموش نکنید رفقا

 و من اهلل التوفیق العبد الحقیر محمد حسن خلیلی )رسول(

 یلیرسول )محمدحسن( خل دینامه شه یزندگ

باز کردن  یبرا یو فرصت دی( به شهادت رسهای)سالم اهلل عل هیحرم حضرت رق یکیدرست چند روز قبل از سالگرد تولدش در نزد او

 تیالسالم(و خاندان اهل ب هی)عل نیامام حس یخود را در محضر دردانه  یسالگ۲۷.اما در عوض جشن کندیم دایتولدش را پ یکادوها

  .( برگزار کردهمالسالمی)عل

از روز رفتنش  دی.اتاق شهدهندیپسرشان را با عشق نشان م ی تنامهیدارند.وص ییایر یساده و ب یصبور و آرامند.زندگ دیشه یخانواده

 ی.کادوهادیکنیکار خاطراتش را مرور م نیو با ا دیزدایمادر گرد و غبار را از آن م یمانده است.فقط گاه یتا به امروز دست نخورده باق

 .اتاق است یباز نشده و دست نخورده گوشه وزجشن تولدش هن



 ：دیشه پدر

آنها را هم  یتمام مجالس مذهب میکه تهران بود یکه وقت میکرد تیترب یطور یبچه ها )روح اهلل و رسول(را از همان کودک ما

 ..میبردیم

از مجالس جا  یبردم ول یو م گرفتمیم ریبادگ ریباد و باران ،بچه ها را ز ریز یهست که آن موقع ها من موتور داشتم و حت ادمی   

مسائل بود که فرزندانم راه  نیآمدند.ا یهمراه ما م یاجبار قیها هم بنا به توف.بچهمیعالقه داشت ی.چون به مجالس مذهبمیماندینم

 ..داشت تیوال میکه رسول در دفاع از حر یرتیهمان بص یعنی.دادیم صیدا کردند.بخصوص رسول که بهتر تشخیو روش درست را پ

و قرآن  یو درس عرب یبه دنبال نقاش یشان مؤثر بود.از همان دوران بچگ یزندگ یبود که در استحکام ستونها یمجالس مذهب نیا

ر خانه هم اخبار را به زبان تسلط کامل داشت و د یاست.به زبان عرب کردهیصحبت م یهم که رفته بود آنجا با بچه ها عرب هیبود. سور

 .کردیگوش م یعرب

 : در فکه نیالوارث یرسول و قبرها یماجرا ��

نور مرسوم نبود و ما هرسال با  انیمدام در زمان جنگ در منطقه بودم و پس از صدور قطعنامه جنگ تمام شد آن موقع راه من

بود،  ییکه رسول را منطقه بردم، سال اول راهنما یسال نیدر فکه، اول نیبنام الوارث میدار یمقر کیمنطقه.  میرفتیگردان خودمان م

هر  یو برا خواندندیو نماز شب م کردندیم ازیقبرها راز و ن نیدر ا آمدندیها شب مو گفتم که بچه دادمرا نشان  ییبه رسول قبرها

. دیشد و وقت اذان رس کیکردم. هوا تار هیتوجخالصه رسول را  م،یکردیدرست م کیقبر سمبل کیما  شدیم دیهم که شه یدیشه

. آنقدر دنبال رسول گشتم و باالتره متوجه ستیرسول ن دمیو پس از نماز د مینددر آن منطقه خوا یکیما نماز مغرب و عشا را در تار

حالش  نیکردن است. من ا هیسرش و به سجده رفته و در حال گر یرو دهیرا کش هیقبرها رفته و چف نیاز ا یکیشدم که در داخل 

 ..کرد دایبود باالخره راه خودش را پ هگرفتم. رسول به هر جهت ک شانیعکس در همان حالت از ا کیرا به هم نزدم و فقط 

 : انتخاب محل دفن قبل از شهادت��

الخره رفت و عضو شد. رسول اما با کردندیچون سنش کمتر از حداقل مورد نظر بود، قبول نم لیشد اوا جیبود که وارد بس 13سن  در

پنجشنبه بعد از بهشت  یبود. روزها فیخالصه همه فن حر رفت،یندبه م یدعا رفت،یورزش م رفت،یم ینبود، کوهنورد یبعد کی

هم که االن دفن  یی.در همان جاماندیاش تا صبح در آنجا مو به همراه پسرخاله رفتی)ع( ممیزهرا)س( به حرم حضرت عبدالعظ

کند،  نییدفن تع یخودش را برا یکه واقعاً علم به شهادت دارد جا ی. کسدیدفن کن نجایشده، عکس انداخته و گفته بود که مرا ا

دفنم  نینکند در قطعه منافق دیگویو با خنده م کندیاشاره م یو حت دیقطعه بهشت زهرا دفنم کن دیمرا ببر دیمصاحبه کند و بگو

 88فتنه  انیاش بود، در جرسرلوحه یامر زمان بود، اطاعت و دفاع از رهبر یول عیکرد اول مط لیروح او را تکم یژگید و. چندیکن

 یهاییمایفتنه گران به دفاع از نظام در راهپ هیلع ونینشد و آرام و قرار نداشت. او در صف انقالب شانیدایهفته در خانه پ کیبه مدت 

 .شرکت داشت 88سال

 ��خاطرات��

 ：از رهبر انقالب تیدعوا با معلم بر سر حما یماجرا



بود و من آن  ییعالقه داشت. کالس دوم راهنما یلیخ تیوال میو حضرت آقا و دفاع از حر تیبه وال یاز همان دوران بچگ رسول

 یبه کرج بروند و مردم برا دارید یقرار بود که برا یمقام معظم رهبر یروز کی. میموقع محل کارم تهران بود اما در کرج ساکن بود

صبح و عصر  فتیرسول خانه است. چون ش دمیکرده بودند. من از سر کار برگشتم و د یجا را چراغان مهو ه شدندیاستقبال آماده م

 شدم و گفت ظاهراً با معلمشان حرفش شده است. سپس از خودش ای. علت را از مادرش جوبودیعصر هم در مدرسه م دیبود و با

 شیداشت، با معلمشان دعوا تیهم که به وال یاهمان عالقه ربردم س یمدرسه. خالصه پ میکردم و رفت نشیو سوار ماش دمیپرس

حکومت را چطور  نیا میدانیما نم دیگویو م کندیکرج، معلم اعتراض م اورندیب فیشده بودم. آن روز که حضرت آقا قرار بود تشر

در شهر چه خبر است،  دینیو بب دیبرو واند کرده یطرفم هم شهر را چراغان کیاسراف گناه است، از  ندیگویطرف م کی. از میباور کن

 یزیکه چ یچراغان دیگویو م کندیو دفاع م شودیپسر من هم بلند م رسدیحرفش م ینجایها روشن و اسراف... تا اتمام چراغ

 آوردیطرف دوام نم زندیها را محرف نی. تا امیحضرت آقا کن یرا فدا جانمان دیبلکه با میکن یآقا قربان یبرا دیما نه تنها با ستین

و  رودیم یرونیو ب شودیخودش بلند م یمن! رسول هم از جا یجا ایشماست  یجا ای نجایا ؟یباز شما حرف زد یلیخل دیگویو م

  .رومیو من م گذارمیمن به شما احترام م یچون شما استاد دیگویم

 دالشهدایع جهاد کرد .س نیخواهر امام حس میدفاع از حر یبا تمام جانش از هرچه که بود و نبود دل کند و برا یلیرسول خل دیشه

 ..شود ینینوکر بااخالصش فرستاد تا مزارش بوسه گاه عاشقان حس یبرا یا هیهم هد

سال دست نخورده در  انیع سال نیسنگ داخل حرم امام حس ضیکه بعد از تعو یتا  سنگ شودیواسطه م دیاز دوستان شه یکی

 ...شود یلیرسول خل دشهی مزار سنگ اکنون ٬انبارحرم مانده بود

آوردند و گفتند  نیمرا به حرم اباعبداهلل الحس دمیخواب د شی:شب پگفتیم سدیبنو یلیسنگ رسول خل یکه قراربود رو یخطاط

 ....سیما بنو حیضر یرو

 !یبه آستان قدس اله میتقد یسنگ مزارت نوشته اند...پرکاه یروچه فروتتنانه  و

 {لکیسب یاللهم الرزقنا شهادت ف}

 

 :دیپدر شه ✅

  دیشه یژگیو نیمهمتر  

اش از خدا کمک  تنامهیوص  یجا یدرجه برسد،توکل به خدا بود. در جا نیاو شد به ا یمعنو ی هیروح  تیکه باعث تقو ییها اهرم

مثل   ن،شجاعتیبرسم که خودم از نظر تقوا ،تد ییکمکم کن به جا ایخدا دیگوی،م دینیرا اگر بب شیدلنوشته ها یو حت خواهدیم

 .شهدا باشم

 

 :صدر زاده دیشه تنامهیوص

 



 نیقیو الصد یالشهدارببسم

 .همه مخلوق ما را انسان خلق کرد نیا انیرا که بر سر ما منت نهاد و از م ییسپاس خدا ،بر محمد و آل محمد درود فرست ایخدا

را که به بنده پدر و مادر و همسر  ییشکر خدا و قرار داد رانیمقدس به نام ا یانسان ما را خاک همهنیا انیرا که از م ییخدا شکر

 .صالح عطا کرد

از تو  ایخادم باشم. خدا جیداد تا در بس قیرا که محبت شهدا و امام شهدا را در دلم انداخت و به بنده توف ییخدا انیپایشکر ب و

دوران را  یهادیزی نکهیرا درس ا یستادگیدرس ا اموزدیتا ب یرا انداخت یاخامنهیعل دیکه در دل ما محبت س اندازهیممنونم ب

 یمقام معظم رهبر نیتقاضا دارم به فرام شیخو نامهتیوص یدر ابتدا انی. از تمام دوستان و آشنامیآنها سر خم نکن یو جلو میبشناس

بنده  یتقاضا دارم برا زمیدوست شناس و دشمن شناس است. از پدر و خانواده عز نیبهتر شانیا رایدهند تا گمراه نشوند. ز گوش

 .خود را نثار اباعبداهلل و فرزندان آن بزرگوار کنند یهاهیو گر هااز حد نکنند و اشک شیب یو ناراحت یتابیب

 یرو ببخشد چقدر در حق پدر و مادر کوتاهبنده دیو از خدا بخواه دیرو ببخشبنده کنمیو مادر و همسرم و دخترم از شما تقاضا م پدر

 دیکرد یدارو مشقت از من نگه یسخت دیکردم چقدر شما را به دردسر انداختم فقط خدا شاهد تالش شما بود که در زمان جنگ با

ام و شما تحمل کرده تیام اذکه چقدر نگران کرده داندی. فقط خدا مدیدیکش یمن چقدر سخت خواندندرس یو بعد از جنگ هم برا

 یوقت ی. حتدیانتخاب را به عهده خودم گذاشت شهیشود از شما ممنونم که هم ریبه خ تا فرزندتان عاقبت دیکردیم تالش رایز دیکرد

ممنونم حاال هم از  دیبه نظر من احترام گذاشت شهیهم نکهیمخالفت نکرده و از ا مبرو لیتحص یبه نجف برا خواستمیم یدر نوجوان

مبارزه با  دیدلخور نباش ینهاد چیو از ه کسچیو از ه دیبار به نظرم احترام بگذار نیآخر یو برا گرید کباری کنمیشما خواهش م

به شما طعنه  هایزدم و التماس کردم ممکن است بعض ضجهآرزو چقدر  نیا یبرا داندیبنده بود و فقط خدا م یدشمنان خود آرزو

 .داشتم نیقیکه رفتم  یبنده به راه دینده تیبزنند اما اهم

که بعد از بنده  دانمیم میگویم زمیاو نبودم. به همسر عز یبرا یکه همسر خوب رایکه بنده را ببخشد ز خواهمیم زمیهمسر عز از

 مانیشود خدا سرپرست اوست ا میتیباشد که رسول خدا فرموده: هرکس که  ادتیاما  دیشویم تیما اذو ش شودیم میتیدخترم 

 انیآشنا از دوستان، ت،یمدافع سرسخت وال یعنیشود  تیترب یفاطم. آرزو دارم که دخترم فاطمه،ستبا تو شهیداشته باش که خدا هم

که اخالق و رفتار من آنقدر خوب نبود که  دانمیم رایبا ببخشد ز ریبنده حق کنمیگردن ما دارد تقاضا م یو هرکس که حق لیو فام

باشد که به  ادمانی رانیا زیخدا بوده و مردم عز هیلطف و کرم و هد شدما  بیکه نص یشما حت نیشهادت داشته باشم و ا قیتوف

مادرها مجنون، پدرها  وه،یها بزن شدند، میتیما  یهاچقدر بچه میاسالم چقدر خون داد نیو د نیسرزم نیخاطر وجب به وجب ا

که در مملکت شهدا حرمت  شتریو ب شتریب ندل امام زما ماه مبارک رمضان دل ما شکست، نیخدا بود. در ا یفقط و فقط برا انیگر

به جز آتش دوزخ ندارد. از ما  یغرب مقصد فیداشته نشد و برادارن و خواهران من ماهواره و فرهنگ کثنگه هایماه خدا توسط بعض

 ...میگفتن ما که رفت

 

 کس که تو را شناخت جان را چه کند آن

 

 و خانمان را چه کند الیو ع فرزند



 

 یهر دو جهانش بخش یکن وانهید

 

 تو هر دو جهان را چه کند وانهید

 

 یاحترامی)ع( بنیبه شما و به سالله حس میدهیاجازه نم یبه احد گریگذشت د دیبود بیغر که شما در شام یآن زمان نبیز یبیب

مرا قاسم خطاب کن  زمیعز یبیسلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم ب یان جانیبیتمام شده. ب عهیش تیدوران مظلوم گریکند. د

 من هم حساب کن اقابلخون ن یمرا قاسم خطاب کن رو

 

 صدر زاده یمصطف قیاهلل توفمن و

 

 :صدر زاده یمصطف دیشه نامهیزندگ

 میابراه دیس یصدرزاده با نام جهاد یمصطف دیشه

 ایبه دن یمذهب یمحرم درشهرستان شوشتر استان خوزستان در خانواده ا 5مصادف با  1365وریشهر 19صدرزاده متولد  یمصطف

 . آمد

 .سادات هستند لهیو مادرش خانه دار و ازخاندان جل یلیپدرش پاسداروجانبازجنگ تحم 

تهران نقل مکان  اراستانیساله بود که از اهواز به همراه خانواده به استان مازندران و پس ازدوسال به شهرستان شهر 11 یمصطف 

 . دیکردند ودرآنجا ساکن گرد

فنون  یریادگیو  جیدر بس تیوعضو یفرهنگ یانجام کارها ،یمذهب یها ئتیخود را با شرکت درمساجد وه یدوران نوجوان شانیا

و  انیرشته اد یپرداخت، سپس در دانشگاه دانشجو ینیعلوم د یریبه فراگ هیدرحوزه علم یکردند، دردوران جوان یسپر ینظام

وجلسات  یو نظام یفرهنگ یکالسها و اردوها ییو برپا اریو جوانان مناطق اطراف شهر نعرفان شدند، همزمان مشغول جذب نوجوانا

 .آنان بودند برای. …و یسخنران

 .است یبه نام محمد عل  یبه نام فاطمه و پسر  ی،دختر86در سال  شانیازدواج ا جهینت

 متیعز هیداوطلبانه به سور میابراه دیس ی)س( با نام جهاد نبیز یب یو حرم ب نیدفاع از د یبرا9۲صدرزاده درسال یمصطف دیشه

بار  نیشد، سرانجام پس از چند ونیفاطم پیت نینشگردان عمار و جا یفرمانده  ن،یکرد و به خاطر رشادت ها درجنگ با دشمنان د

 یعنیخود،  یبه آرزو هیمحرم درحومه حلب سور اتیدر عمل 9۴آبان  1مقارن با  هرروزتاسوعابا داعش، ظ یریشدن دردرگ یزخم

 . آرام گرفت اریبهشت رضوان شهر یمعبود شتافت و در گلزار شهدا داریو به د دیشهادت در راه خدا رس



 دییفرما میفاتحه وصلوات تقد کی دیشه نیروح ا یشاد یبرا

 

 :کجباف دیشه نامهیزندگ

 

 

 

شام شده  نیدر سرزم هایرینبرد با تکف دانیکربال عازم م آورامیدفاع از حرم پ یاست که برا یدیشه کریپ زبانیبار م نیا خوزستان

 .مضاعف را رقم زد یاخبر شهادتش حماسه دنیهمسرش پس از شن گونهنبیبود و رفتار ز

خانواده دارد، آنگاه که  نیا ییاسالم نشان از نگاه عاشورا دیسردار رش نیکجباف و نوع شهادت ا دیبودن رفتار خانواده شه ینبیز

 اریکه در اخت دیشه کریبازگشت پ یبرا میستین یرسا گفت: راض ییبزرگوار پس از شهادتش در جمع مردم با صدا دیشه نیهمسر ا

 .استفاده شود انیعیشود و آن پول دوباره بر ضد ش نهیزه الیر کی یاست حت هایریتکف

عازم خدمت  1359در سال  پلمیتا دوره د التیدر شهرستان شوشتر است، او پس از گذراندن تحص 13۴۰ رماهیکجباف متولد ت دیشه

 .شد یمقدس سرباز

از  یاطراف شهر با لباس عرب یهاکانال قیاز طر تواندیم یرکیز ایدفاع مقدس در محاصره شهر سوسنگرد  یدر ابتدا یهاد حاج

 .شد تیدر جبهه بستان دچار مجروح 136۰سال  رماهیها در تمهلکه خارج شود و سپس با بازگشت به جبهه

 یاروهیموضع گرفته بودند که ن زیاز دوستانش پشت خاکر یکیکجباف به همراه  دیشه ند،یگویم تشیدرباره نحوه مجروح همرزمان

 .کردند یراندازیو به سمتشان ت ییآنها را شناسا یبعث

نخاع  کیکه نزد ی. ترکشکندیکجباف برخورد م دینخاع شه کیبه شکم، بازو، لگن، ساق پا و نزد ییهاترکش هایراندازیت نیا در

سبب  یحساس از بدن و یاکرد چرا که اصابت ترکش در نقطه یرا همراه دیشه یلحظه زندگ نیبرخورد کرده بود تا آخر دیشه

 .شده بود یپس از عمل جراح شانیاحتمال فلج ا شیافزا

شرکت در آزمون  یدر خانه استراحت نکرد و پس از آن برا شتریدوماه ب یکی یلیدر جنگ تحم تیکجباف پس از مجروح دیشه

و به  خواهندیخدمت م انیکارت پا یواستخدام از  یآموزش و پرورش، برا یدر آزمون استخدام یبه تهران رفت، پس از قبول یمعلم

 .اوردیاستخدام ب یخدمت خود را برا انیپا ارتبه شوشتر بازگشت تا ک دیشه لیدل نیهم

 یهاسبب شد که دوباره عازم جبهه نیها را نداشت و ااز جبهه یکجباف طاقت دور دیبودند اما شه یدر انتظار بازگشت و یو خانواده

در بخش  دیگویدر پاسخشان م یو بهتر است بمان ستیحالت مساعد ن ندیگویاش به او مکه خانواده یهنگام دیجنوب شود، شه

 .شومیجبهه مشغول م یفرهنگ

 

 یشوشتر خیبا نفس ش یآسمان عقد



 

کجباف با لباس سبز سپاه  دیازدواج کرد. شه زیدرآمد  و در همان سال ن یبه استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالم 61در سال  یو

 .کرد ی)ره( جاریشوشتر یمحمدتق خیعالمه ش زیرا ن یدرمراسم ساده عقد خود حاضر شد و خطبه عقد و

شده  یصاحب فرزند 6۲در سال  یبار مجروح شد و دوبار دچار موج پس از انفجار شد، و 9 یلیکجباف در طول جنگ تحم دیشه

فاطمه )فرزند  یآشفته بود و لذت پدر بودن و نوزاد اریبس یپس از موج گرفتگ دیشه یوانو ر یبود. بنا بر گفته همسرش حالت روح

 .اولش( را درک نکرد

روز  ۴نداشتند،  یاز و یآمد که خانواده خبر ایبه دن یکجباف در حال دیفرزند شه نیسوم 65آمدن سجاد، در سال  ایاز به دن پس

همرزمان  د،ی. بنا بر گفته همسر شهدهدیدوباره فرزند م تیباف خبر از مجروحکج یهاد دیآمدن محمد، مادر شه ایپس از به دن

 .کنندیم ریکجباف اس ینفر از رزمندگان را به همراه هاد 6۰تا  5۰ هایثکه بع کنندیکجباف نقل م دیشه

 

رزمندگان را از  هیاقدام جسورانه خود و بق کیکه چگونه توانست در  ندیگو یم یاز شجاعت و یکجباف و رزمندگان و دیشه همسر

 ییهاو به سمت بچه داردیوجود اسلحه دشمن را بر م نیبا ا یول شودیم زیمجروح ن نیح نیرها کند و البته در هم هایدست بعث

 .کندیها را آزاد مو رزمنده کشدیو نگهبان اسرا را م کندیم نیکم زیخاکر پشتو  رودیشده بودند م ریکه اس

 روز نیتا آخر دیهمراه با شه ییایمیش آثار

. هر چند پس از زندیم یو به خانواده خود سر ندیبیساعت فرزند سوم خود را م کی یکجباف برا دیروزه بود، شه ۴5محمد  یوقت

 .شودیها مجبهه کجباف دوباره عازم دیدر جبهه را نداد اما شه یاجازه مجدد حضور و شانیپزشک ا یو عمل دوم هاد دارید نیا

 یروزها نیتا آخر ییایمیو آثار ش شوندیم ییایمیش شانیباطل ا هینبرد حق عل یهاکجباف به جبهه دیاز بازگشت دوباره شه پس

 .بود انینما یدر و یماد یایدن نیدر ا یزندگ

تا دو سال پس از جنگ  یو داد،یدر عراق انجام م یزانیپارت یهااتیدر اواخر جنگ فرمانده گردان مالک اشتر شوشتر بود و عمل یو

 .در مرز باشد هایبعث یاحتمال تیبود تا مراقب فعال نویم رهیدر جز یلیتحم

 .شودیم لیمشغول تحص یدولت تیریو در رشته مد کندیجنگ در کنکور شرکت م انیکجباف پس از پا دیشه

 )س( صبرش را ربودنبیدفاع از حرم حضرت ز عشق

 در 93 وریشد، شهر یو یبرا طیها سبب سخت شدن شرا یریآنها با تکف یریمختلف و درگ یهارزمندگان در جبهه ریتصاو دنید

 هایریکجباف دست از مبارزه با تکف دیتا شه شودینم یااما باز هم بهانه ردیگیقرار م یداعش راندازیکه داشتند هدف تک ت یاتیعمل

 .دست بردارد

 1۲کجباف ساعت  دیها بازگشت. سر انجام شه یریو دوباره به کارزار مبارزه با تکف دیطول نکش شتریروز ب 1۷از عمل دومش  بعد

 .محبوب شتافت داریقرار گرفت و به د یداعش راندازیماه امسال هدف تک ت نیفرورد 31ظهر 



بازگشت و مردم  یاسالم هنیبود, به م یستیترور یهاهگرو طرهیروز از شهادتش که در مناطق تحت س 5۰کجباف پس از  دیشه کریپ

 .کنندیم یبزرگوار لحظه شمار دیشه نیوداع با ا یاهواز و شوشتر برا

قرار گرفته  هایداعش اریدر اخت دیشه کریبود پ دهیبود و فهم دهیرا شن یکه خبر شهادت حاج هاد ییابتدا یدر روزها دیشه همسر

 یاست حت هایریتکف اریکه در اخت دیشه کریبازگشت پ یبرا میستین یکرد: راض دیدر جمع مردم اهواز تاک ینبیز یتیاست با قاطع

 .استفاده شود انیعیدوباره بر ضد ش ولشود و آن پ نهیهز الیر کی

صحنه  رزنانیرا با ام وهب از ش یو انیپناه رضایهمچون حجت االسالم عل یمختلف یهاتیسبب شد شخص دیسخنان همسر شه نیا

 .سندیها بنوو داستان ندیشعرها بسرا یو ینبیکند و از هنرمندان بخواهد درباره رفتار ز سهیکربال مقا


