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از باال به پايين
 1ـ کسی که پول یا مالی به وی سپرده می شود و در زمان نیاز می گیرند- گوشتی که آن  را دود داده یا نمک سود 
ــوئیس- برنج فروش- نشان لباس  ــند  2ـ  بزرگ و کبیر- روا و مجاز- از گربه سان ها  3- رود بزرگ س  کرده باش
ــت دادن دو لبه  پارچه  5ـ قیامت- قانون مغولی- خیر  ــیله ای برای پیوس  4ـ گذرگاه رود- آبدار- آتشدان- وس
ــته  7ـ  مفقود- بیابان- شیوه ای در نقاشی برای نشان دادن سایه     نیست  6 ـ  بی آب- حشره ی آفت نباتات- کش
ــانه ای یونانیان- شاه شعرا  ــان- زنجیر- مایه حیات- کسادی  9ـ  نادانی- قهرمان افس  8ـ  قسمتي از گوش انس
 10ـ چوب سوختنی- سالخورده- از چهارپایان اهلی  11ـ  ذات و شخص- گذشته- پشت سرهم  12ـ خرما- 
ــت – نام دخترانه از یک گل- دو  ــختی و عذاب- موی پرندگان  13ـ  براي سالمتي بدن الزم اس شرط بندي- س
ــه دانه هایش ریز و قرمز  ــعر  14ـ  صدویازده- قوه حافظه- همراه خاك انداز   15ـ  نژادی از انگور ک مصراع از ش

است- فرشته  مرگ 

از راست به چپ
 1ـ  فعالیت و جست وجوی بسیار- کنایه از شخص کم درآمد  2ـ جایز و مباح- کوزه  شراب- یک خط از نوشته اي 
ــتي یا  ــت – پروانه کش ــم بادامی ها- ترب ــان  4ـ پول چش ــی روز- آب ده ــی- س ــت آذري- بی هوش  3ـ  هس
ــب تبریزي  6ـ  نفس- پرنده   ــنده بذله گوي ایرلندي  5ـ  گاوآهن- عنوان پادشاهان روسیه- اس هواپیما- نویس
افسانه ای- مامشخص  7ـ  توده بخار آب- سرو صدا در جشن- خواننده قرآن  8ـ  گیاهی پیچک- سرشت- گریز 
حیوانات- غالف شمشیر  9ـ  دربردارنده- ماشین مسافرکش- الگو و نمونه  10ـ  فریبنده و ریاکار- مخزن سیمان- 
ــت  11- حرف خطاب- دانه میوه- لون   12ـ جنس خانه زنبورعسل- از ماه های  تكرارش به معني سكسكه اس
سریانی مطابق با خرداد- احمق و ابله- پوشش چهارپا  13ـ پارچه فروش- تكرارش معنی پاره پاره می دهد- طمع و 
حرص - صبح و پگاه  14ـ   محاسن- از ورزش های رزمی- تابع و دنباله رو  15ـ   کنایه از کسی که سر سفره دیگری 

بزرگ شده- پیر و از کارافتاده 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با سردار کريم کريم پور
 فرمانده و همرزم شهيد مرتضي حسين پور

تپه هاي ريشن شاهد حماسه آفريني مرتضي بود
  نرگس انصاري

ش�ايد براي فرماندهي چون س�ردار کريم 
کريم پ�ور رواي�ت از نيرويي چون ش�هيد 
مرتضي حسين پور سخت باشد، اما به رسم 
ارادت به همرزم شهيدش، لحظاتي با ما به 
گفت وگو نشست و از رشادت ها و دالوري هاي 
سردار ش�هيد مرتضي حس�ين پور گفت. 

همراه�ي و همرزمي ش�ما با ش�هيد 
مرتضي حسين پور از چه زماني شروع 

شد؟ 
ــهید مرتضي حسین پور به  ــنایي من با ش آش
ــیج  قبل از جنگ برمي گردد. من فرمانده بس
ــین فرمانده سپاه  ــلیمان و جانش ــجد س مس
مسجدسلیمان بودم و مرتضي یكي از فعاالن 
ــلیمان بود. این رفاقت ادامه داشت  مسجد س
ــروع شد و مرتضي  تا اینكه جنگ تحمیلي ش
به عضویت سپاه در آمد و در معاونت عملیات 
ــد. مرتضي مدتي هم محافظ امام  مشغول ش
ــال 1364  ــلیمان بود. درس جمعه مسجد س
گردان سلمان تشكیل شد و بهانه همراهي من و 
مرتضي هم فراهم شد. اولین همرزمي ما مربوط 
به پدافندي جزیره مینو بود. مرتضي آن زمان 
جانشین گروهان فتح بود و به خاطر توانمندي 
ــد و  ــان داد فرمانده گروهان ش که از خود نش
اولین مأموریت آفندي ما در عملیات والفجر8 
بود. شاید عنوان فرمانده مرتضي حسین پور به 
من رسید، اما فرمانده واقعي آنهایي بودند که 

شهید شدند. من فرمانده گردان بودم و مرتضي 
فرمانده گروهان. 

چه شاخصه هايي در زندگي جهادي 
ش�هيد مرتض�ي حس�ين پور وجود 
داش�ت که به عنوان ش�هيد شاخص 

عشايري انتخاب شوند؟
ــا امام جمعه  ــین پور ب همراهي مرتضي حس
ــیني با ایشان تأثیر  مسجد سلیمان و همنش
بسیاري در شكل گیري شخصیت ایشان داشت. 
امام جمعه ما فردي انقالبي و مقلد امام خمیني 
و از معتمدین امام خامنه اي بود که در دوران 
ــالمي به  ــالب از فعاالن نهضت اس قبل از انق
شمار مي رفت.  ایشان در سازندگي شخصیت 
مرتضي بسیار نقش داشت. به نظر من که مدتي 

ــتم یكي از  ــار همراهي با مرتضي را داش افتخ
ــي را به درجه  خصلت هاي ویژه اي که مرتض
ــاند، ثبات قدمش بود.  معنویت و شهادت رس
در آن شرایطي که مرتضي در مسجد سلیمان 
ــجد  ــت انقالبي مي کرد، مس زندگي و فعالی
ــلیمان آن زمان مثل کردستان، سیستان  س
ــود و عناصر  ــتان و گنبد در بحران ب و بلوچس
بیگانه و ضدانقالب در آن فعال بودند.  مسجد 
ــود. منافقان،  ــلیمان 18 ماه دچار بحران ب س
مارکسیست ها، کمونیست ها و توده اي ها نفوذ 
ــهر دچار بحران بود و جوانان  کرده بودند و ش
دچار ابهام و سردرگمي شده بودند. در چنین 
شرایطي مرتضي حسین پور قد کشید و رشد 
کرد و در ایمان و اراده اش خللي وارد نشد. این 
ــت که من در خصایص  همان ثبات قدمي اس

مرتضي بدان اشاره کردم. 
رمز ايستادگي شهداي دفاع مقدس 
ب�ود. ش�هيد  واليتمداري ش�اش 
حسين پور چه ديدگاهي در خصوص 

واليت فقيه داشتند؟
ــیار والیت پذیر بود. ارادت خاصي  مرتضي بس
به امام خمیني )ره( و همچنین تأکید زیادي 
به حضور در جبهه داشت. شهید در مقاطعي 
ــكالت زیادي در زندگي اش داشت و من  مش
ــتم مدتي  ــان خواس به عنوان فرمانده از ایش
ــكالت مجدد  به جبهه نیاید و بعد از حل مش
راهي جبهه شود، اما در حالي که براي عملیات 
والفجر10مهیا مي شدیم به ناگاه او را در میدان 

ــهید شد.  کارزار دیدم. آمد، ماند، جنگید و ش
ــود، اما  ــي بر عهده اش ب ــپاه الل فرماندهي س
ــت در جبهه و کنار رزمنده ها باشد.  مي خواس
در شرایطي مرتضي با بچه ها قاطعانه برخورد 
مي کرد اما همیشه حواسش بود که آنها ناراحت 
نشوند. اشتباه آنها را متذکر مي شد و مي گفت 
همه هدف من این است که شما هدایت شوید. 
ــتند و  ــان احترام مي گذاش نیروها هم به ایش

رابطه شان با هم یک رابطه برادري بود.  
شهادت ايشان چطور رقم خورد؟

ــاي علي بن  ــل نیرو ه ــن تحوی تپه هاي ریش
ابیطالب)ع( قم بود. بعد ما باید جایگزین آنها 
ــدیم. همراه گردان راهي تپه ها شدیم.  مي ش
ــن اول را گرفتیم و ریشن دوم هم تقریباً  ریش
دست ما بود، اما دشمن به فكر تصرف ریشن 
ــهر  ــلط خوبي روي ش افتاد. چون از آنجا تس
ــن را تصرف مي کرد  حلبچه داشت. اگر ریش
حلبچه قطعاً سقوط مي کرد. توپخانه دشمن 
ــرار داد و  ــن را بارها و بارها مورد هدف ق ریش
در هجوم آتش دشمن 13نفر از نیرو هاي ما به 
شهادت رسیدند که مرتضي هم بین این شهدا 
بود. دشمن توانست قسمت هایي از ریشن را 
تصرف کند ولي با مقاومت و دالوري توانستیم 
ــن را به طورکامل از دست دشمن خارج  ریش

کنیم و انتقام خون مرتضي ها را بگیریم. 
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مسجد سليمان 18 ماه دچار بحران 
ب�ود. منافق�ان، مارکسيس�ت ها، 
کمونيس�ت ها و توده اي ه�ا نف�وذ 
ک�رده بودن�د و جوان�ان دچ�ار 
ابه�ام و س�ردرگمي ش�ده بودند. 
مرتض�ي  ش�رايطي  چني�ن  در 
حس�ين پور قد کش�يد و رشد کرد

  صغري خيل فرهنگ
وقتي مي خواس�تم از ش�هيد مدافع حرم 
مرتضي حسين پور)حسين قمي( فرمانده 
لشكر حيدريون مطلبي تهيه کنم متوجه 
همنامي اين شهيد با سردار شهيد مرتضي 
حس�ين پور از ش�هداي ش�اخص عشاير 
کشور ش�دم. تحقيق و مطالعه در باره اين 
شهيد من را مشتاق کرد از اين دالور خطه 
خوزستان بيشتر بدانم. شايد ميان شهيد 
مدافع حرم مرتضي حس�ين پور با شهيد 
دوران دفاع مق�دس مرتضي حس�ين پور 
بت�وان فاصل�ه جغرافيايي قائل ش�د، اما 
نمي ت�وان اين دوري مس�افت را به دوري 
اعتقادي و ايماني ش�ان ربط داد.  ش�هيد 
مدافع حرم مرتضي حس�ين پور شلماني 
اهل مازندران همان مس�يري را طي کرد 
که شهيد مرتضي حسين پور30 سال پيش 
در آن قدم نهاد و آسماني شد.  در حالي که 
به تازگي ش�اهد برگزاري يادواره ش�هيد 
شاخص بسيج عشايري کش�ور، مرتضي 
حسين پور و 211شهيد استان خوزستان 
و 10هزار شهيد گلگون کفن عشاير بوديم 
به گفت وگو با خانواده ش�هيد حسين پور 
پرداختي�م ک�ه از نظرت�ان مي گ�ذرد. 

فاطمه حسين پور همسر شهيد
  عاشقش بودم 

ــرعمو بودیم. از  من و مرتضي دختر عمو پس
همان دوران کودکي مرتضي را دوست داشتم. 
خوب به خاطر دارم کالس دوم دبستان بودم 
ــغول  و مرتضي کالس پنجم. وقتي  او را مش
بازي  دیدم در دلم مي گذشت که بزرگ شدم 
با مرتضي ازدواج مي کنم. کمي که بزرگ تر 
شدم متوجه شدم مرتضي هم همین تصمیم 
را گرفته است. کالس دوم دبیرستان بود که 
ــال 1357 نامزد  ــتگاري ام آمد. س به خواس
کردیم و مهر یا آبان ماه 1358 زیر یک سقف 
رفتیم. همسرم آن زمان در ژاندارمري مشغول  
کار بود. هر روز که از زندگي مان مي گذشت 

بیشترعاشقش مي شدم. 
 مارش عمليات 

ــال هاي جبهه و جهاد، نبودن هاي مردي  س
ــقش بودم برایم سخت مي گذشت.  که عاش
دوران نامزدي مان مرتضي بیشتردر کردستان 
ــاید سهم  بود. اگر هم به مرخصي مي آمد ش
ــان تنها به چند  من و خانواده از دیدار با ایش
ــال 1360 وارد  ــاعت محدود مي شد.   س س
سپاه پاسداران شد. مي دانستم دوري از من و 
بچه ها برایش سخت است. عاشق هم بودیم. 
همین عشق بود که اجازه نداد حتي براي یک 
بار هم که شده جلوي جبهه رفتنش را بگیرم. 
ــال درکنار هم زندگي  من و مرتضي شش س
کردیم.   ماحصل این زندگي عاشقانه تولد دو 
دختر و دو پسر بود. قبل از شهادت از ایشان 
خواسته شده بود مسئولیت سپاه بخش اللي 
را بپذیرد. شاید به چند روز هم نكشید وقتي 
مارش عملیات را شنید، از رفتن و رزم دوباره 
گفت. اعتقاد داشت جایش پشت جبهه نیست 

و دوباره راهي شد. 
 شادي دل امام 

27اسفندماه سال 1366بود. آن زمان برادر 
بزرگم علي و پسر خاله ام شهید شده بودند. 
ــي جان بعد از تو، من  به مرتضي گفتم مرتض
ــني بچه ها  ــن بچه ها. فاصله س مي مانم و ای
ــال،  ــم بود. دختر بزرگم پنج س هم خیلي ک
ــومم دوسال  و  ــر دومم سه سال، پسر س پس

دختردیگرم 40 روزه بود. 

همانطور که با هم حرف مي زدیم گفت امروز 
دل امام خمیني شاد است، بچه ها درعملیات 
پیروز شده اند. بعد رو به من کرد و گفت فردا 
راهي مي شوم. گفتم تو اینجا مسئولیت داري 
نباید بروي. گفت باید بروم. تو از بچه ها خوب 
مراقبت کن. وقتي این صحبت ها را مي شنیدم 
به خود نهیب زدم، این رفتن بازگشتي ندارد. 
ــي زد. گفت  ــرم حرف هاي عجیب بعد همس
شش سال با هم زندگي کردیم و انگار شش 
دقیقه بیشتر با هم نبودیم. من مي روم و دیگر 
برنمي گردم. این حرف ها را که شنیدم گریه 
ــي. باید  کردم. گفت خانم تو باید مقاوم باش
صبور باشي. باید شجاع باشي و بعد از خوابي 

که دیده بود برایم تعریف کرد. 
 وعده شهادت

ــه برایم اینطور  ــي دیده بود ک مرتضي رؤیای
ــتا زیر درختي  تعریف کرد: یک روز در روس
دراز کشیدم  که کمي استراحت کنم. خوابم 
ــته اي آمد و گفت  برد و در خواب دیدم فرش
چرا اینجا نشسته اي ؟جاي شما اینجا نیست. 
ــهادت و نحوه شهادتم را برایم  حتي زمان ش
روایت کرد. نمي دانستم چه باید بگویم؟! وعده 
ــهادتش را گرفته بود. گفتم به خاطر خدا  ش
صبر مي کنم. آخرهاي شب قبل از اعزامش 

وقتي خوابید رفتم باالي سرش و به چهره اش 
خیره شدم. تا صبح نگاهش مي کردم. 

سجاد حسين پور، فرزند شهيد
 ريشن عراق

من فرزند دوم خانواده هستم و زمان شهادت 
ــتم. اندك خاطراتي را از  پدر چهار سال داش
ــان و همرزمان پدرم  ــتان ، اطرافی زبان دوس
ــم آباد  ــتاي قاس ــنیده ام. پدرم متولد روس ش
اندیكاي خوزستان است. پدرم دوران دبستان 
را در مسجد سلیمان و مقطع راهنمایي را در 
ــه راهنمایي ابوریحان بیروني به پایان  مدرس
ــاند. پدر براي گذران زندگي خانواده هم  رس
ــرد. کمي بعد  ــد هم کار مي ک درس مي خوان
وارد دبیرستان شد و بعد هم ازدواج کرد. سال 
ــد و بعد از پیروزي  1357 وارد ژاندارمري ش
انقالب و آغاز غائله کردستان راهي غرب کشور 
ــال 1360بود که لباس مقدس  شد. اوایل س
ــداري را به تن کرد. پدر در عملیات هاي  پاس
ــي بیت المقدس، کربالي 4،  بدر، والفجر 8، ال
ــت و  ــرکت داش کربالي 5، نصر 4 و نصر 7 ش
وعده شهادتش در سوم فروردین سال 1367 
در روند اجراي عملیات والفجر 10 در تپه هاي 

ریشن عراق محقق شد. 

 70ماه جبهه
به نظر من پدرم از همه لحاظ خودش را وقف 
اسالم کرده بود. این غلو نیست، واقعیتي است 
ــان دوران کودکي و بعد ها بعد  که من در هم
از شهادت پدر به آن رسیدم. از آغاز درگیري 
ــور تا زمان شهادت،  ضد انقالب در غرب کش
70ماه در جبهه بود. بارها و بارها مجروح شد و 
حتي اجازه نداد تا خانواده از مجروحیت هایش 
ــود. در عملیات کربالي 5 به شدت  مطلع ش
ــه ماه تمام خانواده از ایشان  آسیب دید و س
ــن لحظه مجاهدت  بي خبر بود. پدر تا آخری
کرد. لحظه اي آرام و قرار نداشت. به عبارتي 
ــالم کرد.  همه زندگي اش را فداي نظام و اس
بعد از ازدواج هم هر چند وقت یک بار به خانه 
ــد به همه اقوام  مي آمد. هر بار هم که مي آم
سر مي زد. به دیدار خانواده شهدا و دوستان 

همرزمش مي رفت. 
 شيشه مربا 

یكي از بهترین خاطرات من از پدر مربوط 
ــاد دارم در  ــت. به ی به حفظ بیت المال اس
روزهاي آخر قبل از شهادت وقتي در پشت 
جبهه بود اقدام به جمع آوري کمک هاي 
مردمي و ارسال آنها به خطوط مقدم جبهه 
ــب کمک هاي مردمي که  مي کرد. یک ش
ــپاه بود را به خانه آورد  داخل خودروي س
ــال کند. صبح  ــردا به جبهه ارس تا صبح ف
ــدم به حیاط  ــي از خواب بیدار ش زود وقت
رفتم و داخل ماشین را نگاه کردم. توجه ام 
به شیشه هاي مربا جلب شد. رفتم و یكي 
ازشیشه ها را برداشتم. همین که خواستم 
ــید و شیشه  درش را باز کنم پدر از راه رس
را از من گرفت. اجازه نداد در شیشه را باز 
ــتش که همراه ایشان بود گفت  کنم. دوس
اجازه بده تا بچه از مربا بخورد من مي روم 
و یک شیشه مرباي دیگر از مغازه مي خرم  
و جاي آن مي گذارم، اما پدرم قبول نكرد. 
ــردم بیش از  ــال و امانت م حفظ بیت الم
خواسته هاي دنیایي برایش ارزش داشت. 
ــرور مي کنم، به  هر بار که این خاطره را م
ــتم. از  خود مي بالم که چنین پدري داش
دیگر شاخصه هاي اعتقادي پدرم مي توانم 
به والیت پذیري ایشان اشاره کنم که اصل 
حضور و مجاهدتش به امر والیت بود. پدر 
ــان کامل و الگوي شایسته  نمونه یک انس

براي من و بستگان بود. 
 2 شهيد با يک نام 

ــل جوان امروز  برگزاري یادواره شهدا بر نس
ــه این روزها  ــت ک تأثیر دارد. اگر تأثیر نداش
شاهد حماسه آفریني مدافعان حرم در جبهه 
ــما نگاه کنید  ــالمي نبودیم. ش مقاومت اس
ــوني زاده ها و تقوي ها  امثال موسوي ها، حس
ــهداي دفاع مقدس زمین  رفتند تا پرچم ش
ــن حججي ها که  ــهید محس نماند. امثال ش
ــومي بودند رفتند تا ادامه دهنده راه  نسل س
شهیدان باشند. احتماالً شما نام شهید مدافع 
حرم مرتضي حسین پور که همنام پدر بوده اند 
را شنیده اید فرمانده دالور حیدریون که با نام 
ــناخته مي شد. این  جهادي حسین قمي ش
ــهداي مدافع حرم نمونه عملي و  شهید و ش
ــتندکه با  ــورا هس عیني بیداري نهضت عاش
وجود زن و بچه و تعلقات دنیایي راهي جبهه 
مي شوند. برگزاري یادواره و همایش ها راه و 
رسم شهدا را به نسل جوان نشان مي دهد تا 
با شناخت شهدا و مرور وصیتنامه هایشان که 
بسیار پندآموز و تأثیرگذار است صراط منیري 
ــان و  را انتخاب کنند که در اعتالي آینده ش

کشور تأثیر دارد. 

يادداشت

يادواره اي براي
 گمنام ترين سرداران جنگ

ــالمي و حوادث پس از  از بدو پیروزي انقالب اس
آن خصوصاً غائله هاي تجزیه طلبي اوایل انقالب 
ــایر جزو اولین ها و ثابت  و بعد دفاع مقدس، عش
ــاع از انقالب به پا  ــار جامعه در دف قدم ترین اقش
خاستند. همین قشر متعهد و والیتمدار بودند که 
علیه ضدانقالب مزدوران بیگانه سالح کشیدند 
ــتان،  و طومار غائله هاي اول انقالب را در کردس
خوزستان، ترکمن صحرا و ... برچیدند. این عشایر 
بودند که به عنوان مرزداران شجاع و غیور، اولین  
گروه هاي مقاومت و دفاع در مقابل تهاجم ارتش 
بعث صدام را تشكیل دادند و هرجا عشایر بودند، 
دشمن یا توفیقي به دست نیاورد یا به سختي از 

مرزها عبور کرد. 
ــهداي عشایري است.  امروز وظیفه ما معرفي ش
قشر بي ادعا و مقاومي که به تعبیر حضرت امام و 
مقام معظم رهبري ذخایر انقالبند و همیشه در 
ــاس، تمام قد در خدمت  برهه هاي سخت و حس

نظام اسالمي قرار گرفتند. 
ــتاي ترویج و  ــار را داریم که در راس ما این افتخ
ــهادت، جهاد و خون، یادواره  احیاي فرهنگ ش
شهداي عشایري را به شكل شهرستاني، استاني 
ــوار علیرضا  ــهید بزرگ ــزار کنیم. ش و ملي برگ
ــهداي  ــكر 10سیدالش موحددانش فرمانده لش
استان تهران مي گفت:» شهید رهرو مي خواهد 
ــب مي دانیم  ــن رو بر خود واج ــزادار.« از ای نه ع
ــهیدان را ترویج کنیم. شهیدان را  ــه ش تا اندیش
ــیم. به قولي بسي  ــان بشناس باید از زبان خودش
گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان 

مي شناسند. 
این کالم شهید موحددانش ما را بر این مي دارد 
ــه ، فكر ، روش و  که با برگزاري یادواره ها، اندیش
ــهیدان را به عنوان اسطوره هاي انقالب  منش ش
ــري و ترویج فرهنگ  زنده نگه داریم و با بهره گی
ــي که امام  ــم از راه نوران ــهادت بتوانی ایثار و ش
ــد که یک نعمت  ــه روي ما باز کردن عظیم مان ب
الهي است، پاسداري و محافظت کنیم و یادواره 
ــایر کشور اواخر بهمن  شهید شاخص بسیج عش
ماه برگزار مي شود. پیش از این برنامه اي با همین 
ــهید مرتضي حسین پور در  عنوان در معرفي ش
سطح شهرستان اندیكا برگزارشد، اما یادواره اي 
ــاهد برگزاري اش خواهیم  که در اواخر بهمن ش
بود، به معرفي شهید مرتضي حسین پور و 211 
ــتان و 10 هزار شهید گلگون کفن  شهید خوزس
عشایر مي پردازد. این یادواره با حضور مسئوالن 
سازمان بسیج، خانواده شهدا و مردم شهیدپرور 

برگزار مي شود. 
ــوان به پخش  ــادواره مي ت ــاي این ی از برنامه ه
مستندي از شهید مرتضي حسین پور و شهداي 
ــاره کرد که محصول صدا و سیماي  ــایر اش عش
ــادواره از کتاب  ــت. همچنین در این ی اهواز اس
ــین پور با نام »مشتاق لقاي  شهید مرتضي حس
خدا« که به همت بسیج جامعه عشایري و سپاه 
ــتان تدوین شده و به چاپ  ولیعصر )عج( خوزس
ــد. تجلیل از  ــت، رونمایي خواهد ش رسیده اس
ــایر از دیگر برنامه هاي مهم  خانواده شهداي عش

این یادواره است. 
 سردار علي پاشا محمدي
 رئيس سازمان بسيج عشايري کشور
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بارها مجروح شد اما خانواده خبردار نشدند

9 4
3 7

6 9
2 4 8

6 2
7 5
8 2 9 5

3 8 6
1 7

932784561
841562397
657319824
163975248
498621753
275843619
784296135
529137486
316458972


