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 علی اسدزاده

 مدیریت فضای مجازی 
 )قسمت دوم(

 2 اصغر دریاب علی
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 انا هلل وانا الیه راجعون

خانواده محترم حیدری پور،وابستگان،دوستان 

 و هیأت مهدویون کازرون

باتأسف و تأثر فراوان درگذشت مومن وارسته،انقالبی خستگی 

های  ناپذیر وپاسدارعرصه های دفاع مقدس ومدافع آرمان

انقالب اسالمی، پدر مهربان و بزرگوارتان و برادر عزیز و 

ایثارگرمان مرحوم مغفور حاج ناصر  حیدری پور تسلیت و تعزیت 

می گویم، برای آن فقید سعید علو  جات درجوار قرب الهی و 

برای بازماندگان وابستگان و دوستانش صبر جمیل و اجر جزیل 

 از درگاه خداوند رحمان و رحیم مسألت دارم.

 علی اسدزاده   

بحران کرونا، علیه همه موجودیت 
 انسان

 محمدمهدی اسدزاده

 اناهلل واناالیه راجعون
درگذشت مومن انقالبی، پیشکسوت و ازموسسین  

برگزاری  دعای ندبه مرحوم حاج ناصر حیدری پور 

به بیت معظمشان وهیئت مهدویون تسلیت 

 باد،شادی روحش الفاتحه مع الصلوات  

 هیئت مهدویون کازرون

 از بوبیان تا بصره 
هایی از عملیات  )ناگفته

 المقدس هفت(  بیت

 خاطرات  آزاده سرافراز
 4 سردار عبدالخالق  فرهادپور

مجاهدی که در 

گمنامی به شهادت 

 رسید
 4 حاج حسین پیروان

نامه قانون تعیین تکلیف  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
 44/  69/  39موورخ       324406233661666290و رأی اصالحی    41/  33/  30مورخ  324106233661663931برابر رأی شماره  

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مولوک زوازرون                  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        

صادره از زازرون در ششدانگ یوک         93519تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا برزیگر فرزند علی محمد بشماره شناسنامه             

فورعوی از        3133مترمربع پالک     914/23قطعه زمین محصور و بنای احداثی در آن زه بصورت یکباب اتاق نیم ساخته به مساحت                 

فارس زازرون خریداری از مالک رسوموی      2واقع در بخش  9قطعه  362فرعی از اصلی  36اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  362

روز آگوهوی        35سهم الحصه آقای محمد فرهادی پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصولوه                         

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بوه           زه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می             شود. درصورتی    می

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را                           

به مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذزور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکویوت صوادر          

 خواهد شد.

  44/ 65/ 61تاریخ انتشار نوبت دوم:                                                44/ 69/ 19تاریخ انتشار نوبت اول: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

نامه قانون تعیین تکلیف  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
موضوع قانون تعیین توکولویوف      44/ 69/ 39مورخ  324406233661666291برابر رأی شماره  

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مولوک                وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان    

زازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای زریم رحیم پور فرزند محمد رحویوم بشومواره         

 1مترمربع پوالک       210/56صادره از زازرون در ششدانگ باب خانه به مساحت            252شناسنامه  

فوارس     2واقع در بخوش     9قطعه  210اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی  210فرعی از  

زازرون خریداری از مالک رسمی با واسطه خانم فاطمه سلطان داودی )نعل بنود زاده  موحورز                      

شوود.     روز آگهوی موی       35گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله               

تواننود از      زه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می             درصورتی

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،                    

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نوموایود.        

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذزور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالوکویوت                  

 صادر خواهد شد.

  44/ 65/ 61تاریخ انتشار نوبت دوم:               44/ 69/ 19تاریخ انتشار نوبت اول: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

نامه قانون تعیین تکلیف  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
موضوع قانون تعیین توکولویوف      44/  69/  39مورخ  324406233661666293برابر رأی شماره   

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبوت مولوک                 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان    

زازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر مزارعی فرزند محمدباقر بشماره شناسناموه   

فرعی از    3520مترمربع پالک  333/26صادره از زازرون در ششدانگ باب مغازه به مساحت     33

فوارس زوازرون        2واقع در بخش    9قطعه  342اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی    342

خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای سید بهزاد پیروزی محرز گردیده است. لذا به مونوظوور                     

زه اشخاص نسبت بوه        شود. درصورتی    روز آگهی می    35اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله         

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت          صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می       

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک مواه از تواریوخ                          

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای                 

 مدت مذزور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

  44/ 65/ 61تاریخ انتشار نوبت دوم:                  44/ 69/ 19تاریخ انتشار نوبت اول: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

های کرونا چه  از انواع تست
 دانید؟ می

 دار و داخلی های عفونی، تب دکتر زهره پژمان/ متخصص بیماری
 

حلق و بینی: در این تست نمونه از مخوا             PCRتست  
 شود.  بینی و حلق گرفته می

روز توا یوک        1مدت زمان الزم برای آماده شدن جواب        
هفته هست؛ دقت و صحت تست باالست و نیاز به تکرار           
ندارد، مثبت بودن آن به این معنی است زه فورد بوه                
عفونت زرونا مبتالست و الزم است زوه بوا نوظوارت                
مستقیم یا غیرمستقیم پزشک، در قرنطینه بماند و اگور          
منفی باشد به این معنی است در زمان انجام تست فورد            

 مبتال به عفونت نبوده است .
هزینه انجام آن در بخش دولتی با تشخیو  پوزشوک             

هوزارتووموان       066رایگان و در بخش خصوصی حدود        
 است .

بادی: در این تسوت، نوموونوه بوا                 تست سریع یا آنتی   
تا   3آید؛ مدت زمان اعالم نتیجه        خونگیری به دست می   

روز است. ویژگی تست برای تشخی  عفونت فوعوال             2
پایین است و فقط بر این داللت دارد زه فرد زمانی بوا              

دار اسوت      ویروس مواجهه داشته است و اگر فرد عالمت       
انجام شود. هزینه تست در بوخوش             PCRباید تست   

هزار تومان و در بوخوش خصووصوی              26دولتی حدود   
 هزار تومان است . 366حدود 

 انا هلل و انا الیه راجعون

چه سخت است در فراق عزیزی به سوگ بشینیم که 

وجودش مملو از پاکی,مردانگی,صفا و صمیمیت بود.چه 

طاقت فرساست تحمل دوری از انسانی که جز سربلندی 

مردم و انقالب آرزویی نداشت.حاج حیدری به واقع عاشق 

انقالب و رهبری بود.با قلبی آکنده از درد و غم این رحلت 

جانکاه را به تمامی دوستداران انقالب,به برادران ندبه و به 

ویژه به خانواده مکرم ایشان تسلیت عرض نموده غفران 

الهی و رحمت واسعه برای آن عزیز از دست رفته از خداوند 

 سبحان آرزومندم.

 عسکری نژاد

 انا هلل و انا الیه راجعون 
درگذشت مرحوم مغفور حاج ناصر حیدری بازاری مومن و 

های مختلف دفاع از انقالب اسالمی و  مخلص وپاسدار عرصه

نظام مقدس جمهوری اسالمی را به عموم همشهریان 

تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال صبر واجر جزیل برای 

خانواده و بازماندگان ورحمت و مغفرت واسعه الهی برای آن 

 مرحوم آرزومندم. 

 بخرد

الملل  روایت مشاور بین
رهبر انقالب از دیدار 

 وزیر عراق نخست

2 

قربان یعنی نهایت تسلیم و رضایت 

 از فرمان
 محمد بارونی 

3 

3 

شهید مرتضی 
 جاویدی

 
 ا... نوذری خاطرات سردار فضل

4 

 ی سرافراز عبدالخالق فرهادپور را در شهر سبز دنبال کنید خاطرات آزاده



 3244تویورمواه         23شونوبوه         در پی سفور روز سوه        

وزیر عراق به ایران و اولین دیدار         الکاظمی نخست   مصطفی

ای رهبر معظم انقالب پس  خامنه  اهلل خارجی حضرت آیت  

شود و       از شیوع زرونا زه به صورت حضوری انجام موی          

ای از اهمیت این سفر بوده است. با توجه به حضور              نشانه

رسوانوی     ازبر والیتی در این دیدار، پایگاه اطالع        دزتر علی 

KHAMENEI.IR      گفتگویی با مشاور رهبر انوقوالب

اسالمی در امور بین الملل در خصوص این رویداد مهم و           

تاثیرات آن انجام شد تا بتوان ابعاد متنوع این سوفور را               

مورد بررسی و ارزیابی بیشتری قرار داد. دزتر والیتی در           

ی اهمیت روابط ایران و عوراق، اخورا             این گفتگو درباره  

زشوی و تورور          نیروهای آمریکایی از منطقه، موهوموان       

مظلومانه سردار شهید حا  قاسم سلیموانوی، توحووالت            

رو مطالبی را عنوان زورد زوه گوزارن آن ارائوه                   پیش

 گردد.  می

عوالوی دیودار         نوظور جونواب        عنوان سؤال نخست، به     به

وزیر عراق با رهبر انقالب چه تفاوتوی بوا دیوگور                 نخست

ی ایوران و         دیدارهای دیپلماتیک داشت؟ اهمیّت رابطه    

عراق با توجه به تأزید رهبر انقالب بر مستقل و قدرتمند           

بودن عراق چیست؟ بعضی از محورهای مهم این دیدار از       

ی جمهوری اسالمی برای اخرا  آمریوکوا از            قبیل برنامه 

زُشی، استراتژی ایران بعد از حا  قاسم و           مهمان    منطقه،

اللّه سیستانی را هم برای مخاطبین تبییون          ی آیت   مسئله

 بفرمایید.

ای زه بنده در دیودارهوای خوارجوی               با توجه به تجربه   

های  خصوص دیدارهای رهبر معظّم انقالب در طی سال به

طوالنی بعد از انقالب داشوتوم، ایون دیودار یوکوی از                   

مواه        ترین دیدارهای ایشان بود. قریب به پنو           استثنائی

تر پاندمی ویروس     است زه این اپیدمی یا به تعبیر درست       

زرونا ایجاد شده و رهبر معظّم انقالب مالقات خوارجوی            

نداشتند. طبیعی است زه هرزسی به سهم خودن بایود           

برای جلوگیری از انتشار این مرض زاری زند و رفوتوار           

عنوان مقام ارشد جمهوری اسوالموی ایوران            ایشان نیز به  

مونود     الگو است. لذا نفس محدود زردن دیدارها و ضابطه         

زردن متناسب با شرایط بیماری و انتقال مرض از افوراد،           

ها در دیدارها انجام گرفت. ولوی انوجوام               این محدودیت 

ی اهمیتی است زه جمهوری  دهنده شدن این دیدار نشان

ی خودن با عراق قائل است و          اسالمی ایران برای رابطه   

هوای موهوم          شخ  رهبر معظّم انقالب هم قائد حرزت      

راهبردی  سیاست خارجی هستند و این زارشان برای موا          

آموزنده است و به ملت ایران و ملت عراق و منوطوقوه و                

ی ایران و عراق چوقودر      زند زه رابطه    جهان یادآوری می  

های تحمیل شده توسط      مهم است زه با وجود محدودیت     

وزیر عراق را انوجوام         این پاندمی ایشان مالقات با نخست     

 دهند. می

ی دیگر اینکه انتخاب جناب آقای مصطفی زاظموی،      نکته

حاصل اجماع نیروهای داخلی بود. غیر از این اصاًل امکان           

توریون شوغول و          ندارد زسی در عراق حازم شود و مهم       

موقعیت شغلی حکومتی را داشته باشد، بودون ایونوکوه             

ی بعد سفر خوارجوی        اجماع ملی پشت سرن باشد. نکته      

ایشان است. تقریباً این قاعده در عراق حازم بوده زوه از      

بعد از ایجاد تحوالت دموزراتیک در عراق و بعد از اینکوه            

حکومت به دست مردم    

عراق افتاد و از شوّر         

دیکتاتورهایوی موثول      

صدام نجات پیدا زورد،     

هووور زسوووی زوووه        

 وزیر شده تقریباً سفر اولش به ایران بوده است. نخست

طبیعی بود زه اولین سفر آقای مصطفی زاظمی به ایران          

المللی پنهوان     باشد. و این سفر از دید ناظرین منطقه بین         

نماند. بنابراین هم شکل دیدار و مووقوعویوت زموانوی و            

ان و هم محتوا مهم بود. به لحاظ محوتووا چونود         مکانی

 های رهبر معظّم انقالب بود. ی اساسی در فرمایش نکته

در ابتدا نهایت احترام و ارادت آقای مصطفی زاظمی بوه           

قائد بزرگ اسالم یعنی رهبر انقالب زامالً قابل درک بوود     

ی قائد برای رهبر موعوظّوم           و ایشان در زلماتش از زلمه     

ی موقعیت موموتواز        دهنده  انقالب استفاده زرد. این نشان     

ای   رهبر انقالب در بین زشورهای دوست و متحد منطقه        

 است.

ی دیگری زه رهبر معظّم انقالب فرمودند این بوود             نکته

ترین دشمن ایران و عراق و زشورهای منطوقوه            زه بزرگ 

آمریکا است و ما باید تکلیفمان را با این دشمون روشون      

ها در داخل خاک عراق، شوهویود           زنیم. ببینید آمریکایی   

بزرگوار حا  قاسم سلیمانی زه مهمان رسمی دولوت و            

توریون      شهادت رساندند. این بوزرگ     مردم عراق بود را به   

ها علیه ایران بعد از انقالب بود. قبل از             جنایت آمریکایی 

ها جنایات مختلفی را علیه ملت        انقالب اسالمی ایران این   

مورداد   11ها زودتای  ترین آن ما مرتکب شدند زه از مهم   

بود. زودتایی زه علیه حکومت ملی ایران و سورنوگوون               

زردن حکومت ملوی و روی زوار آوردن حوکووموت                  

توریون      ی محمدرضا شاه بود. ایون بوزرگ            نشانده  دست

 11جنایتشان قبل از انقالب بود. زشتاری هم زوه در               

خرداد صورت گرفت، عامول اصولوی       35مرداد و بعداً در  

ها بودنود. امّوا         ی آن همین آمریکایی       پشت و روی صحنه   

ها جنایات مختلفی مورتوکوب         یی  بعد از انقالب هم آمریکا    

شهادت رسوانودن       ترین آن به    شدند زه بدون تردید مهم    

سردار بزرگ اسالم و ایران شهید حا  قاسم سلیوموانوی            

گذرد   بود. فلذا جمهوری اسالمی ایران از این جنایت نمی         

هوا     و باالخره انتقام سردار بزرگ اسالم و ایران را از آن            

 خواهد گرفت و این اقدام قطعی است.

البته طبیعی است زه عراق هم از این جنایوت نوگوذرد.              

ها شد. حکومت مستوقول و           چون اهانت بزرگی به عراقی    

مقتدر عراق مهمانی مهمان رسمی داشت زه این مهمان         

شهادت رسید. طبیعی است    توسط اشغالگران آمریکایی به   

زه حکومت عراق هم از این جنایت نگذرد. لوذا اولویون               

ی    ها زه بسیار قابل تقدیر است، مصووبوه         العمل آن   عکس

ها باید بر     ها بود زه آن     مجلس عراق برای اخرا  آمریکایی    

اساس خواست مردم عراق از این زشوور بورونود. ایون                 

ان دخالت ایران در امور داخلی عوراق نویوسوت.                معنی

وجه در امور داخلی هویوچ         هیچ  جمهوری اسالمی ایران به   

زند. این تصمیم خود       زشوری از جمله عراق دخالت نمی     

ای، مجلس عراق     مالحظه  مردم عراق بود و با ازثریت قابل      

ها رأی داد. امّا توقع ما از مردم دوست        به اخرا  آمریکایی  

زُشوی و       و برادر عراق این است زه پاسخ این موهوموان           

ها هم میزبان  ها را بدهند. آمریکایی زُشی آمریکایی میزبان

زه فرمانده بسیار مهم و ارزشمند حشدالشعبی یوعونوی            

مرحوم ابومهدی المهندس را و هم مهمانشان حا  قاسم         

ی تاریخ معاصر و موبوارزات         سلیمانی زه شخصیت ارزنده   

شهادت رساندند. و بدون تردیود موردم            ایران هست را به   

 گذرند. ایران از خون شهید حا  قاسم سلیمانی نمی

ترین دشمن موا      ها زه بزرگ    ی بعدی اینکه آمریکایی     نکته

هستند، در زنار مرزهای ما و در داخل خاک عراق النوه             

اند. این برای ایران خطرناک است و طبیعوی اسوت               زرده

زه توقع داشته باشد زه از زنار مرزهای حسواس ایوران             

طوری زه مردم عوراق تصومویوم             زنار زده شود و همان    

ها از عوراق اخورا           شاءاللّه عملی شود و این      گرفتند، ان 

شوند، واال حضورشان در این زشور هم به ضورر موردم              

 عراق و هم به ضرر مردم ایران است.

ی ایران و عراق، زمتر مولوتوی           امّا برای تأزید عمق رابطه    

مثل ایران و عراق هستند زه مشوتورزوات تواریوخوی،                

اعتقادی، فرهنگی و سنتی دارند. در سال بیش از پونو               

میلیون تردد مسافر و زائر بین ایوران و عوراق انوجوام                 

ی    دهونوده     شود زه در دنیا زم نظیر است. این نشان           می

ی ایران و عراق است. مردم عراق هم در زنار             عمق رابطه 

هوا عولویوه        مردم ایران در تشکل سپاه بدر و سایر تشکل 

جنوگویودنود.      ی صدام حسین می     حازمیت دیکتاتورمآبانه 

توریون      ولی مردم ایران در این چندسال اخویور بوزرگ            

فدازاری را برای مردم عراق زردند و طبیعی هم هسوت.           

ی تکفیری جنایتکاری مثل داعوش،         موقعی زه مجموعه  

در عوراق       المللی  ای و بین    ساخت اجانب زشورهای منطقه   

ای    موجب شد زه مردم این زشور دچار مشکالت عدیده        

بشوند، مردم ایران و عراق متحدًا دست به دسوت هوم               

دادند و علیه داعش جنگیدند تا این گوروه توکوفویوری                 

ای    صادراتی آمریکا و سعودی را از بین ببرند. هموسوایوه            

هایش را بوه ایون          مثل ایران به دعوت مردم عراق جوان      

هوا     زشور فرستاد تا در زنار جوانان عراقی علیه تکفیری        

بجنگند و خون جوانان ایران و عراق با هم مخلو  شود.             

 تر از پیوند خون بین دو ملت نیوسوت.             هیچ پیوندی قوی  

زه بعضی    مردم ایران به مردم عراق زمک زردند، درحالی       

سال تروریست به عوراق       30از همسایگان عراق قریب به      

ها زه مودعوی موبوارزه بوا             صادر زردند. خود آمریکایی  

گویند، در مناظرات انتخاباتی سوال         اند و دروغ می     داعش

اقرار زردند زه خودشان داعش را ساختند. همین           1630

گفوت   ترامپ در آن مناظرات خطاب به خانم زلینتون می 

تو زمانی زه وزیر خارجه بودی داعش را ساختوی و در              

ساختن داعش در عراق زمک زردی؛ بعضی از زشورهای   

جوور     منطقه مثل سعودی هم زمک زردند. ایون یوک            

تنها هویوچ      دخالت در امور داخلی عراق است، امّا ایران نه        

دخالتی در امور داخلی عراق نکرده است، بلکه هر وقوت            

دولت ملی و مردم عراق از مردم و نیروهای انقالبی ایران           

اند. بنابراین طبیعی است زه        دعوت زردند، به زمک رفته    

 نظیر باشد. ی ممتاز و بی ی بین دو زشور رابطه رابطه

ای زه رهبر معظّم انقالب در مورد اصول انوتوقوام                 نکته

گرفتن از مسببین شهادت شهید حا  قاسم سلیوموانوی           

زننده در منطقه و      فرمودند، یک سخن استراتژیکِ تعیین    

المللی است. یعنی ایشان یادآوری زردند زه       ی بین   صحنه

ما همچنان مصمم بر انتقام گرفتن هستیم. این آغاز یک           

ی موثوبوت        یادآوری استراتژیک در ایجاد تحوالت آینده     

ای است. برای اینکه سرنوشت منطقه بوه دسوت               منطقه

زشورهای منطقه باشد زه اتحاد ایران، عوراق، سووریوه،            

ی موقواوموت،         عنووان موجومووعوه         لبنان و فلسطین به   

ی سرنوشت منطقه خوواهود بوود.            ی آینده   زننده  تعیین

و مکافات جنایاتی زه انجام دادنود           ها نتیجه   شاءاللّه آن   ان

گوذرنود،      طور زه مردم ایران نمی      را خواهند دید و همان    

زُشوی     زُشوی و مویوزبوان          مردم عراق هم از این مهمان     

 ها نخواهند گذشت. آمریکایی

امّا هر موقع زه رهبر معظّم انقالب با مسئولین عراقی چه 

ی    در گذشته و چه حال مالقات داشتند، به این نوکوتوه            

اند زوه وجوود        اند و تأزید فرموده   بسیار مهم اشاره زرده   

العظمی سیستانی در عراق نعمت بزرگوی         اللّه  حضرت آیت 

دانیم زه چه نقوش       است و قدر ایشان را باید بدانیم و می        

ماندن عراق  متحِد منسجم و عزتمونود            بزرگی برای باقی  

سمت پیشرفت گام بوردارنود.        داشتند، تا هر روز بیشتر به     

های مرجوعویوت      تأزید رهبر انقالب در تبعیت از فرمایش      

اللّه سیستانی، سیاسوت ثوابوت          عظیم نجف حضرت آیت   

 ایشان است.

ی دیگری زه رهبر انقالب فرمودند و ممکون اسوت             نکته

شان یاری نکند زه زاماًل ایون          ی تاریخی   ها حافظه   بعضی

تحلیل را بدانند زه چه عمقی دارد. در ابتودای اشوغوال               

ها با تصوور       ها، این   توسط آمریکایی   1662عراق در سال    

قرن نوزدهمی همچون حازمیت استعمار انگلیس بر هند        

زوردنود، یوک         السلطنه معلوم موی      زه در آن زمان نائب    

ی دولوت آموریوکوا بورای           عنوان نماینده ای را به   نماینده

حکومت در عراق انتخاب زردند زه آقای برمر هم موثوال            

ها در عراق بود. غافل از ایونوکوه     ی آمریکایی السلطنه  نائب

ویکم است و آن موقع قرن نوزدهم بوود.            االن قرن بیست  

هوای     ولی مردم عراق مردمی متفاوت، شجاع، بوا ریشوه          

تمدنی عمیق و مقاوم در مورد حفظ استقالل زشورشوان          

ی دولوت موتوجواوز           هستند. معلوم بود زه برمر نماینده      

پذیرند. لذا خیلوی       عنوان حازم خودشان نمی     آمریکا را به  

هوا غوروب زورد و             ی ناحق آمریکایی    زود این خواسته  

زودی توانستند آن را به توعوبویور      الحمدللّه مردم عراق به   

ی طاغوت بکشنود، و دیوگور            ها از تخت به تخته      قدیمی

حازمیتی برای آمریکا باقی نگذاشتند و حکومت عراق را         

 گرفتند. دست  نمایندگان مردم عراق به

برمر در حقیقت یک زار نمادین قرن نوزدهمی بود زوه            

خواستند مانند سیاست انگلیس در قورن          ها می   آمریکایی

نوزدهم در هند انجام دهند زه مردم شجواع، روشون و              

هوا     مبارز عراق این اجازه را ندادند. حکومت آمریوکوایوی           

همان حکومت سلطنتی انگلیس است زه شکل و لباسش 

عوض شده است. سیاست، همان سیاست اسوتوعومواری           

است زه ظاهرن عوض شده است. مردم عوراق، موردم              

ها باید چونویون خوواسوتوه و                هند نیستند و آمریکایی   

گور ببرند، چون مردم عراق این          ای را در عراق به      نماینده

 دهند. ها نمی اجازه را به آن

وزیور عوراق از          رهبر انقالب در پایان دیدار با نخوسوت        

عنوان یک نعمت بزرگ یاد زردند. تحلیل         حشدالشعبی به 

 عالی در این باره چیست؟ جناب

حشدالشعبی در حقیقت یک نعمتی برای مردم عوراق و           

پرست عراقی اسوت زوه از            جوانان متدین  انقالبی  وطن   

زیان زشورشان، از عزّت زشوورشوان و از اتوحواد و                  

همبستگی زشورشان به قیمت خون خوودشوان دفواع            

  ها است زوه نشوان        زردند. این حاصل تفکر جدید عراقی      

دهد عراق همان عراقی است زه همواره نقش مهموی            می

در تاریخ اسالم داشته است. بغداد در تاریخ اسالم مورزوز         

های متمادی    جغرافیای سیاسی جهان اسالم در طی قرن      

معنای   ترین زشورهای عرب و به      بود، و بالقوه یکی از قوی     

واقعی زلمه ملت هست. همان تعریفی زه بر ملت مترتب     

هست. ملت عراق تمام عوامل مؤثر در تشکیل یک ملوت            

دار را دارند و هم به لحاظ معنوی، به           قوی، مقتدر و ریشه   

های ارضوی و        لحاظ فرهنگی و به لحاظ نعمات و ثروت       

نظیر در زشورهای عربی      االرضی ملتی ثروتمند و بی      تحت

تووانود در        هستند. و یکی از زشورهایی هست زه موی          

رهبری سیاسی جهان عرب و زشورهای منطقوه نوقوش            

 فعالی داشته باشد.
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 یاداشت مدیر مسئول

 مجلس و نمایندگان تراز  انقالب و جمهوری اسالمی

 قسمت سوم

ترین موضوع قسمت قبول زوه          در ادامه مهم    -علی اسدزاده 

الهی رهبر زبیر انقوالب       -ی سیاسی   نقل فرازی از وصیتنامه   

رد اعتبارنواموه عونواصور         «امام خمینی )ره  بود، مبنی بر:          

بازی وزالت خوود را بور            منحرفی زه با دسیسه و سیاست     

مردم تحمیل نمودند، در این عصر و عصرهای آینده، حتوی           

 .»نگذارند زه یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد

گوذار جوموهووری          از این وصیت دلسوزانه و قاطعانه بنیان      

شود زه با این ساز و زار موعویووب             اسالمی )ره  دریافت می     

انتخابات موجود ممکن است عناصر منحرف، خورابوکوار و             

های ضدانقالب و نظوام بوا دسویوسوه و                 وابسته به جریان  

ها و فیلتورهوای      ی گلوگاه   ها و ... بتوانند از همه          بازی  سیاست

حتی شورای نگهبان عبور زرده و با تحمیل وزالت خود بور            

مردم، خود را به مجلس برسانند )زه جای سرزنش شوورای            

ی    نگهبان هم نیست . در این وضعیت، رسالت و وظویوفوه              

نمایندگان تراز انقالب است زه با هوشیاری و دقت نظر در            

ها )در این گلوگاه آخرین  عمل نمایند و اگر   تأیید اعتبارنامه 

ها مشخ  و معین شد زه دارای          در مورد یا مواردی بر آن     

های الزم در تراز انقالب و نظام نویوسوتونود و از             صالحیت

های ضدانقالب  مصادیق انحرافی، خرابکار و وابسته به جریان    

داخلی و خارجی هستند، بدون تسامح و تساهل و تعارف و            

ی چنین عنواصوری را رد           با شجاعت و قاطعیت اعتبارنامه    

 نمایند.

ی    شوربختانه دیدیم زه قریب به یک سوم نمایندگان دوره        

ی یازدهم بودند بوه عولوت            دهم زه داوطلب ورود به دوره     

سوءاستفاده از موقعیت )عمدتًا  اقتصادی از طرف شوورای             

یوابوی ایون       نگهبان رد صالحیت شدند زه یکی از دالیل راه 

همه پر تعداد نمایندگانی زه در تراز انقالب نبودند و وارد             

مجلس شدند، ساز و زار معیوب انتخاباتی و نقو  قوانوون              

 پردازیم.  انتخاب دانستیم زه در زمان مناسب به آن می

های بزرگ و زارهای نادرستوی زوه در         و اما یکی از خالف    

بین نمایندگان ادواری مجلس رای  شده و به صوورت یوک             

سنت سیئه درآمده و قبح و زشتی آن هم نادیده گورفوتوه               

ی    تر گردیده و در دوره      ای گسترده   شده است و در هر دوره     

دهم بوی گند آن مشام ملت بیدار و انقالبی ما را آزرد و                

موجب تنفر گردید، نوعی معامله و بده و بسوتوان وزیور و                

وزیل و بالعکس بوده است؛ به حدی زه به آبرو و حیثویوت              

ای سهمگین وارد زرده است و         مجلس و اعتماد مردم لطمه    

عدالت اجتماعی را از جانب زسانی زه برای تحقق هورچوه            

بیشتر آن به مجلس راه یافته بودند زیور سوؤال رفوت و                  

هم و در             یک نمونه دار شد.      خدشه ی بارز آن در مجلس د

تقسیمات کشوری بود که با نادیده گرفتتتن متوارد            

تراشی برای دولت،   عدالتی، هزینه   قانونی، تبعیض و بی   

تقسیم غیرضروری شهرستان کازرون انجام شد کته        

ی وکیل و وزیر قابل توجیه نبوده و  جز در قالب معامله

 نیست.

این سنت سیئه تا آنجا برای نمایندگان به عنوان یک اهرم            

ای یوا       بسیار قوی و زارساز جا افتاده زه هرگاه نموایونوده           

نمایندگانی به خواسته حق و یا ناحقشان نرسنود، از ایون              

اهرم استیضاح استفاده زرده و دولت و وزیور را توهودیود                 

اند زه نماینودگوان    ی ملت بارها شاهد بوده      نمایند و همه    می

اند و بعد امضایشان  برای سؤال یا استیضاح امضاء جمع زرده 

داند زه پشت پورده چوه           اند و ملت خوب می      را پس گرفته  

شاءا... زه نمایندگان در این دوره وارد اینگونوه    خبر است. ان 

های زشت و نادرست نشوند. جز حق نخواهند و جوز              معامله

 حق زه همان منافع و مصالح ملت است را دنبال نکنند. 

گری به معنای مذازره و مباحثه و تبادل اطالعات           البته البی 

سازی هرچه بهتر و تقنین قانون جامع و مانع و          برای تصمیم 

تر در راستای مونوافوع و            تر، پخته   رسیدن به نظری صحیح   

مصالح زشور ایرادی ندارد و در همه جا معمول است، ولوی            

 گری تفاوت بسیار است. گری با معامله بین این البی

بان شفافیت و عودالوت و        احمد توزلی رئیس سازمان دیده    

گوید: مجلس جای      ی سابق مجلس در این رابطه می        نماینده

البی است و در تمام مجالس دنیا، اقدام عقالئی ایون اسوت         

هوای   زه افراد و نمایندگان در جهت تأمین اهداف و خواسته  

ی    خود با برخی نمایندگان مذازره و مباحثه زنند. نوکوتوه            

مهم در این زمینه آن امری است زه مدنوظور دارنود. لوذا                  

ممکن است برای یک هدفی در راهرو و زمیسیون با سوایور         

نمایندگان صحبت زنند، این بد نیست. اما اگر بگویند زوه             

گوویوی و فوریوب و             وعده بدهید تا به ما رأی دهند، دروغ       

اغواست. اگر در این زمینه به سمت و سویوی بورونود زوه                  

بگویند اگر این الیحه را تأیید نکنید، فالن اقدام را نیز انجام            

شوود   دهیم، این معامله بر سر مسائل مردم محسوب می      نمی

 و پسندیده نیست. 

خوواهود،      خواهد استیضاح شود، رأی اعتماد موی         وزیر نمی 

ی مورد نظرن راأی بیاورد و تأیویود           خواهد الیحه   دولت می 

های به حوقوی بورای           ها هم بعضی خواسته     شود و نماینده  

های به حق و بعوضواً         ی خود دارند. خواسته      ی انتخابیه   حوزه

ی شخصی، قومی یا بوه نوفوع            هایی زه صرفاً جنبه     خواسته

ان    آوری آینده   طلبکاران انتخاباتی و یا صرفًا در جهت رأی       

های ناحق دارند و یا در توزیع منواصوب هوم               یعنی خواسته 

گاهی خواسته هاغیر عادالنه است، آنچه در صالح نوظوام و             

مردم است حق و آنچه در جهت منفعت، قدرت و اقوتودار               

 خود است، باطل است. 

نمایندگان تراز انقالب و جمهوری اسالمی جوز مصوالوح و          

زنند و    خواهند و دنبال نمی     منافع نظام و زشور و ملت نمی      

شوند. و از وظوایوف تاتوی و              به هیچ وجه وارد معامله نمی     

قانونی خود، خاصه در امر نظارت بر اجرای قانون و عودالوت          

 آیند. زوتاه نمی

 ادامه دارد ...     

الملل رهبر انقالب  روایت مشاور بین
 وزیر عراق از دیدار نخست

اصواًل وارد شدن درهر زار و برنامه ای  بدون مطالعه و              

دقت  و بدون زسب  اطالعات الزم  زوار عواقوالنوه و                  

منطقی نیست  و چه بسا زیان ها وخساراتی موتووجوه              

انسان نماید  زه جبران آن به آسانی میسور نوگوردد ،             

هرچه زارسنگین تر  وبرنامه  پیچیده تر باشد زیوان و         

خسارات ناشی  از  بی توجهی و   غفلت ازآن سنگین تر    

و زیان بار تر خواهد بود و  این یک  اصل و قاعده زلوی                 

است . و منحصر به یک زشور و یک ملت خواص هوم                 

نمی باشد .    قضیه فضای مجوازی و شوبوکوه هوای              

اجتماعی و دور همی های صنفی و  گروهی و گواهوی              

خانوادگی  زه این روزها در زشوربسیار روا  یافته هوم            

نمی تواند از  این قاعده مستثنی باشد .  و متاسفانه این             

 مشکل امروز جامعه ما و ازثر خانواده هاست . 

دراین میان اما نداشتن  اطالعات فنی  وتخصصی الزم و  

غفلت  از  شگرد های پیجیده رسانه ای  دشمونوان  ،                 

مشکل مضاعفی است  زه توده های  مردم بوخوصووص             

جوانان و نوجوانان ناخواسته درگیر آن  شده  اند.  واین             

درحالی است زه  از عَمق  تاثیرات  مونوفوی آن بوی                    

خبرند و اثرات مخرب آن ظاهرًا  مشاهده نمی زننود و             

 به همین سبب  هی  خطری هم احساس  نمی شود .

شاید زمتر زسی تصور  زند زه از اخبار زوچک و پیش 

پا افتاده خانوادگی و همان سالم و  عولویوک سواده                  

خودمانی  در واتساپ وتلگرام و ....... گرفته توا اخوبوار                    

گروه های سیاسی و مطالب مهم زشوری و امنیتی  زه            

به سرعت بین ما رد و بدل می شود ،    قبل از آنی زوه        

به دست مخاطب برسد  و تیک بخورد   از طریق امووا               

الکترو مغناطیسی و  تکنولوژی های بسیار پیوشورفوتوه            

اطالعاتی وسرور های قوی رسانه ای زه عموما درمرازز         

مخابراتی زشورهای بزرگ از سال ها پیش تعبیه شوده            

،   زاماًل رصد می شود  وبا سرعت عجویوب و  بواور                    

نکردنی تمام مطالب زاربران  زنترل وباز  بینی  شوده             

سپس برگشت می شود واین درحالی است زه همه ی           

این فعل و  انفعاالت  در زسری از ثانیه انوجوام شوده                  

ومن و شما هیچ احساسی از زنترل و بازبیونوی ورصود         

 مطالب نداریم . 

هرگاه  گفته می شود زه سر نخ  شبکه هوای  اطوالع                 

رسانی بزرگی مانند  گوگل و  فیس بوک وتولوگورام و                 

مشتقات آن ها  در دست  دیگران قرار دارد و حوتوی                

همین واتساپ ساده ای  زه  دریک محدوده زووچوک             

خانوادیگی اطالعات من و شما را  رد و بدل می زونود                

توسط اجانب  زنترل اطالعات   می شود بسویواری از           

زاربران آن را ساده انگاشته و  باور ندارند ودر  نتیوجوه               

اهمیتی نمی  دهند . درحالی زه غفلت از ایون هوموه            

خطر   چیزی را زم وزیادنمی  زند وخطر هوموچونوان               

 باقی  است .

شوربختانه  بعضی خانواده های اشرافی  وغرب گرا   به             

این  غفلت ها  وبی توجهی ها   ناشیانه  افتوخوار موی                  

زنند و آن را  مایه مباهات و سربلندی موی دانونود و                 

گاهی  آن را یک مبارزه منفی علیه حازمیت قولوموداد             

می زنند درحالیکه  دود این آتش مستقیمًا به  چشوم              

خودشان می رود وقبل از هرچیز و  هر زس  این خوود              

خانواده ها ونوجوانان پسر و  دخترشان هستونود  زوه            

دراین قضایا آسیب می  بینند  ومشکالت عودیوده ای               

پیدا می زنند زه بعد ها  شاید با هزینه های  سنگویون     

 هم جبران نشود  .

مقام معظم رهبری درفرازی از گفتوارشوان فورموودنود              

غفلت ازتوطئه دشمن افتخار ندارد . چون نا آگواهوی و              

بی خبری هنر نیست بلکه یک نقطعه ضعف و زوتاهوی           

 است.

ی  خب امروز فضای مجازی مخصوص ما زه نیست، همه     

دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ زشوورهوایوی زوه          

اند و  فضای مجوازی   ی ملّی اطّالعات درست زرده     شبکه

اند به نفع خودشان و به نفع ارزشوهوای            را  زنترل زرده   

مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند. بهترین  زشورها،          

ها خّط قرمز دارنود ؛          ترین  زشورها، در این زمینه      قوی

ی از سووی        شده  خیلی از بخشهای فضای مجازی اعزام     

ی ایون       های پشت سر و پشت صحنوه      آمریکا و دستگاه  

قضّیه را راه نمیدهند؛ زنترل میکنند. ما هم باید زنترل           

زنیم؛ این زنترل زردن معنایش این نیست زه ما ملّت          

را از فضای مجازی محروم زنیم؛ نه، موعونوایوش ایون               

های درست و نادرست دارد       نیست. امروز بهمنی از گزاره     

آیود؛ اطّوالعوات        روی سر مراجعین اینترنت ما فرود می      

-غلط، اطاّلعات نادرست، اطاّلعات مضر، شِبه اطاّلعات         

 -نمایی است   بعضی چیزها اطّالعات واقعی نیست، اطّالع     

آید؛ ما چرا باید  خب اینها دارد مثل یک بهمنی فرود می

اجازه بدهیم این اتّفاق بیفتد؟ ما چرا باید اجازه بدهیوم           

آن چیزهایی زه برخالف ارزشهای ما است، برخالف آن         

ی ما است، برخالف همان اجزا و عونواصور         اصول مسلّمه 

زوه        ی زسوانوی      وسیله  اصلی هویّت ملّی ما است، به     

 بدخواه ما هستند، در داخل زشور توسعه پیدا زند؟ 

 )قسمت دوم(مدیریت فضای مجازی 

 اصغر دریاب علی
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به گزارن علی بحرانی،  به دنوبوال          
انتشار خبر اعالم فراخوان حمایت از      
تولید فیلم زوتاه توسط معاون هنری      
و سینمایی و نویوز مودیور گوروه               
سینمایی اداره زل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس، وی          
در گفتگویی اختصاصی با دزتر محمد عارف استاد دانشگواه،          
پژوهشگر، نویسنده، زارگردان، فیلمساز و منتقد هنری و از           
هنرمندان برجسته استان فارس، به بررسوی ایون مووضووع              
پرداخته است زه فیلم زوتاه و فیلمسازان فعال در این حوزه،           

هایی و به چه نحوی از دستگاه موتوولوی              اصوال در چه بخش   
یعنی اداره زل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس انتوظوار            
حمایت و زمک دارند و این اداره برای هموار زردن مسویور              

پردازان این حوزه از هنر سینما، چه موانعی          فیلمسازان و ایده  
 را باید از پیش روی هنرمندان این بخش بردارند؟

دزتر محمد عارف در این گفتگو، سه موضوع مهم را بورای              
حمایت از فیلمسازان زوتاه حائوز اهومویوت دانسوت؛ وی                
مهمترین موضوع را زه نه تنها در استان فوارس بولوکوه در                 
زشور اهمیت ویژه ای دارد را زمبود منابع موالوی و نوبوود                 
بودجه زافی خصوصا در استانها برشمرد و افزود: مشکل مهم           

الخصوص در شرایط فعلی اقتصادی این است زه، ادارات       علی
سازها ندارنود   دولتی بودجه و پولی برای حمایت مادی از فیلم  

و بنابراین نمی توان از آنها انتظار حمایت مالی داشت و نباید            
هایی به هنرمندان و فیلمسازان شود      این مساله منجر به وعده    

های حمایتی اگور      زده زند؛ وعده    زه بعدا آنها را ناراحت و دل      
از بُعد مالی است، باید منابع آن مشخ  شده و تضمین شده            

 باشد.
وی بر همین اساس نیاز به اسپانسرهوای خصووصوی بورای               

های زوتاه را به دلیل نوبوود پوول در                حمایت مالی از فیلم   
های دولتی ضروری دانست توا ایوده و خوالقویوت                  دستگاه

 هنرمندان در تولید فیلم زوتاه بتواند شکل بگیرد و بروز یابد.
های زشور، همکاری استان      استاد انسان شناسی هنر دانشگاه    

با مرزز گسترن سینمایی در تهران را هم باز به دلیل نوبوود              
بودجه و منابع مالی، عامل پاسکاری فیلمسازان بین مرزوز و        

 گیرد. بینی زرد زه رغبت زار را از هنرمندان می استان پیش
های استان فارس، بور     این هنرمند زشوری باتوجه به ظرفیت  

این عقیده است زه اداره زل فرهنوگ و ارشواد اسوالموی                 
ها مستوقوال جشونوواره          تواند با بهره گیری از این ظرفیت        می

برگزار زند؛ وی معتقد است زه در خود اداره زل و یا صدا و         
سیمای مرزز استان افراد بسیاری هستنود زوه بوتووانونود                

ها را بررسی زونونود، در            فیلمنامه بخوانند و آثار و فیلمنامه     
استان داوری زنند و حتی چنانچه اصالحاتوی نویواز اسوت               
آموزن دهند و اصالحات را اعمال زنند و نیازی بوه مورزوز               

 گسترن سینمایی نیست.
های ایران، دومین مساله مهم       پژوهشگر برگزیده هنر دانشگاه   

هوای     های ساخت فیلم زوتاه را مومویوزی          در حمایت از ایده   
های متولی دولتی انجوام       سختی برشمرد زه از سوی دستگاه     

پذیرد و هنرمندان خون فکر را به خودسانسووری غویور               می
محسوسی وادار می زند؛ و در ادامه خاطرنشان زرد: یکی از             

ها حذف و یا تسهیل این        ها در حمایت از ایده      مهمترین بخش 
زنوم    زه اغلب مسئولین )تازید می       هاست؛ به ویژه این     ممیزی

ی آنها  افراد غیر متخصصی هستند         اغلب مسئولین و نه همه    
زه رزود خالقیت را رقم می زنند. بنابراین چون نیاز و نوهواد               
در سینما را بر اساس یافته های مردم شناسی نمی دانونود،              

زنند؛ و باز هم چون متخص  مردم  اغلب آثار خوب را رد می  
شناسی سینما نیستند، اگر یک فیلمساز مطرح جهانوی هوم       

بخواهد در این فضا زار زند، برخوردهای خشک اداری با وی           
ها،   گیرد. لذا یکی از محورهای مهم حمایت از ایده           صورت می 

ها و تخت زردن سوژه های بومی یوا            در همین بحث ممیزی   
 تواند باشد. ملی می

ها هم    او همچنین عنوان داشت زه محور موضوعات فستیوال       
سازان باشد و از      باید طوری باشد زه مورد رغبت و عالقه فیلم        

ها از دست نرود و در یک جوملوه             آن استقبال زنند و انگیزه    
 استاندارد ایجاد انگیزه، حمایت و هنرمندی رعایت شود.

دزتر عارف سومین مساله را متوجه خود هنرمندان و فیولوم            
زوتاه سازان دانست و افزود: متاسفانه مطالعه و پژوهش های           

گیرد.   سازان صورت نمی    چهارگانه مردم شناسی از سوی فیلم     
در اغلب فیلم ها قصه و داستانی جذاب و بدیع وجود نودارد.          

هوا   ای منطقی و ساختارمند برای فیملنامه آغازه، میانه و پایانه 
شود. وی فیلمنامه خوب را در موفوقویوت             در نظر گرفته نمی   

یک اثر زوتاه بسیار مهم ارزیابی زرد زه نباید از آن غوافول                
 شد.

نویسنده زتاب حبیب، روند ساخت فیولوم زووتواه تووسوط             
فیلمسازان تبریزی )به دلیل نگاه جهانی زه استان آتربایجان          
شرقی دارد  و فیلمسازان استان های یزد و خووزسوتوان را                

تواند برای استان فارس هم       خوب و موفق ارزیابی زرد زه می      
الگو باشد. وی استان فارس را مهد داستانها و افسانوه هوا و                 
اسطوره ها و تاریخ و تمدن و زهن الگوهای قابل درامواتویوزه              

 برای سینما و تئاتر و تولید فیلم های زوتاه دانست.
هوای    شناسی ایران، ظرفیت    ی انجمن انسان    رییسه  عضو هیئت 

استان فارس را در حوزه دفاع مقدس، بوم، تاریخ، اسواطویور،             
قهرموانوان مولوی         های فولکلور، حکایت    فرهنگ مردم، افسانه  

استان مانند ناصردیوان زازرونی، طبیعت و محیوط زیسوت،           
های محلی و... بسیار وسیع و غنی دانست زه هرزدام در           قصه

صورت تبدیل شدن به فیلمنامه خوب، قابلیت سووژه شودن            
 برای ساخت فیلم زوتاه را دارند.

های غنی هنرهای نمایشی این استان را          وی از دیگر ظرفیت   
زشوری از جمله محموود پواک            هنرمندان مطرح و برجسته   

نیت، مهون صبرزن، دنا رزاقی، اصغر همت، رحیم هوودی،           
دار، دزوتور       زاده، سپاس   گوهر خیراندیش، امین تارخ، بخشی    

مسعود دلخواه، دزتر فرشاد فرشته حکمت، مهدی فقویوه، و            
توان از فکر، اندیشوه، نوظور و             مانند اینها عنوان زرد زه می     

تجربیات آنها در آموزن های مستقیم یا غیر مستقیم بسیوار           
 استفاده زرد و بهره برد.

دزتر محمد عارف در بخش دیگری از این گفتگو، در رابطه با            
فراخوان نهمین جشنواره فیلم زوتاه شیراز هم گفت: وقوتوی            
مهلت ارائه آثار از زمان فراخوان بسیار زوتاه )یکماهه  درنظر            

شود، این یعنی همان بی اهمیتی به بنیان توولویود           گرفته می 
اثر سینمایی یا بی تخصصی نسبت به پژوهش و پیش تولیود            
و تولید زه اشاره شد و در این رابطه افزود: فراخوان بایود از                

ماه قوبول اعوالم شوود زوه               36یکسال قبل و یا حداقل از       
متقاضیان شرزت در فستیوال انگیزه و رغبت پیدا زننود توا             

های جودیودی      های دراماتیک خود را مرور زرده و حرف         طرح
برای گفتن داشته باشند. همچنین محورهای مووضووعوی از             
سوی اداره زل فرهنگ و ارشاد با فرصت الزم بررسی زنند و            
صرفا جهت انجام دادن یک زار برای اینکه گفته شود زواری            

 ایم نباشد. انجام داده
گروه  366وی افزود: جشنواره باید به گونه ای باشد زه الاقل  

ساز برای تولید فیلم زوتاه مشغول زار شوند. این یعنوی               فیلم
هزار هنرمند را     2تا    1نفره زه حداقل      26  –  16گروه    366

درگیر زار زند تا وارد یک فستیوال شوند. اما با این فورصوت               

هایی زه قبال ساخته شده ارائه  زم در این فراخوان، ازثرا فیلم   
شود زه دیگر نه بازیگری هست، نه عوامل آن زار حضوور              می

شود؛ اما این زار پیشبرنده    دارند و جایزه و لوحی هم داده می       
 ای دارد. و حرفه ای نیست. بیشتر جنبه زارنامه

بوه دسوت     »سواحول پوریشوان      «نویسنده و زارگردان فیلم     
اندرزاران جشنواره فیلم زوتاه شیراز توصیه زرد زه از هوم             
ازنون باید برای سال آینده فراخوان جشنواره را اعالم زننود           
تا فیلمسازان فرصت داشته باشند افراد و عوامل را پیدا زنند           

های خود را دور هم بررسی زنند و امید داشته باشنود   و طرح 
بوردار،     و زار زنند و فیلمنامه را بررسی زنند و بازیگر، فیلوم           

نفر عوامول جوموع         96  –  26نورپرداز، صداگذار، تدوینگر و     
 شوند و جهانی را برای خود عوض زنند.

خاطر نشوان     «آیه های زمینی»نویسنده فیلمنامه سینمایی  
زرد: اصوال اساس هنر یعنی همین و جشنواره تنها استارت و            

ای برای زار است؛ اما این مسیور و حورزوت                شروع و انگیزه  
ای جمع شوند و امید داشوتوه        بسیار لذت بخش است زه عده     

 باشند و زار زنند.
در    3296موهور        3گفتنی است دزتر محمد عارف زاده         

رییسه انوجومون       زازرون، دانشیار دانشگاه و عضو اصلی هیئت      
شناس، نویسنده، زارگردان، عضوو        شناسی ایران، انسان    انسان
هوای     علمی دانشگاه، پژوهشگر برگزیده هنر دانشوگواه          هیات

ایران و نامزد دریافت قلم طالیی دوازدهومویون فسوتویووال               
 است.“ روز تولد تو”المللی سینمایی با فیلمنامه  بین

شناسی   محمد عارف تازنون نه زتاب شاخ  در زمینه انسان        
ها  هنر نوشته است. زتاب زمیجان سرزمین شگفت انگیز تات        

و مادها و درخت گیان دو نمونه شاخ  مطالعات میدانی در      
ها و مادها و ارمن هاست زه هر دو در             اقوام ترک زبان و تات    

زمینه قوم شناسی)اتنالوژی  از اهمیت ویژه ای بورخووردار              
 اند. گردیده

های منت  از مطالعات مویودانوی           باران و بوران از دیگر زتاب     
مبتنی بر مصاحبه و مشاهده مشارزتی دزتر محمد عارف در          

های جنگ تحمیلی عراق بر ایران است زه توانستوه بوه            سال
چاپ پنجم برسد و در میان رزمندگان و اهل هنر جایگواهوی     
ویژه بیابد. زتاب شور شیرین و جریره نیز دو زتواب دیوگور                
محمد عارف در زمینه نمایش و متکی بر زهن الگوهای ایران           
باستان است زه دراماتیزه شده و مورد توجه زارگردانان قورار         

است. نمایشنامه پشت درهای خازی یکوی دیوگور از                گرفته
های چاپ شده دزتر محمد عارف است زه بالغ بور             نمایشنامه

های تئاتر ایران را بوه خوود          هیجده جایزه نخست جشنواره 
اختصاص داده است. خاک خنده ریز هم از دیگر زتب عوارف        

ها پرداخته و در       شمار می آید زه این نیز به طنز در جبهه           به
برنده جایزه نقدی و تقدیرنامه زتاب سال دفواع            3211سال  

مقدس ایران گردیده است. شب واقعه نیز تریولووژی عوارف              
توسط انتشارات امیرزبیر است زه به چاپ سوم رسویوده و              
غالبا در تمام شهرهای ایران توسط زارگردانانوی از جوملوه              

اسوت. ایون        توحید معصومی و محمدرضا پشنگیان اجرا شده      
نمایش به زارگردانی دزتر محمد نجاری به عنوان نوموایوش            
برگزیده جشنواره سراسری تئاتر دینی زانون های فرهنوگوی          
هنری مساجد برگزیده شد. تله تئاتر شب واقعه توسط توحید     

تازنوون در     3215های  معصومی زارگردانی شده و طی سال 
های داخلی و خارجی ایران و مسوتونود پوخوش                تمام شبکه 

شناسی   گردیده است. همچنین زتاب حبیب با موضوع انسان        
های دفاع مقدس بوا       دفاع مقدس زه تحلیل یکی از شخصیت      

های زارزردگرایی و نظریه تفوسویورگورایوی            استفاده از نظریه  
 است.  نمادین زلیفورد گیرتز بوده

 دکتر محمد عارف :
 بودجه، آزادی منطقی و فیلمنامه خوب، سه محور مهم برای حمایت و رشد فیلم کوتاه

ای زوه بوحوران      در چنین هنگامه
زرونا انسان را تهدیود موی زونود،     
ایران ما حالش خوب نیست؛ و هور  

 نشیند. مان می  روز زخمی تازه بر تن نحیف ایران
برای نخستین بار، در روزهای آغازین اسفندماه پوارسوال   

 بود زه ورود بیماری زرونا به زشور رسماً اعالم شد.
ها و بسیاری از مردم، نخستین راه برخوورد بوا ایون     دولت

های گوناگونی این  ویروس را قرنطینه دانستند و به شکل
گویوری    ها هموه  گیری زار را انجام دادند. اما با همه سخت 

این بیماری جهانی شد و از زنترل و مدیریوت هوموگوان     
 بیرون رفت.

این بیماری نه تنها تندرستی انسان را تهدید زرد، بلوکوه   
بهداشت و سالمت، آموزن، اقتصاد، فرهونوگ و  را نویوز     
 هوومووزمووان مووورد حووملووه و تووهوودیوود قوورار داد.         

هوای گسوتورده، بوازار      امروز پس از چهارماه و با تعطیلوی 
. در ایون بویون بوازار و        جهانی زامالً دچار مشکل گردیود
زسب و زارها در زشور ما نیز به گوونوه دیوگوری دچوار      
 مشکل گردید زه باید به گونه ویوژه هوم بوررسوی شوود.     
در نگاه نخست بازار و زسب و زارهای ایرانی را بوایود در   
.  نخوسوت نوگواه موردموی         دو وجه مورد بررسی قرار داد
برآمده از فرهنگی زه در دو دهه اخیر جامعوه ایورانوی را    
فراگرفته است. وجه دوم نیز نگاه صاحبان زسب و زارهوا   

 و بازار است.
 نگاه مردمی؛

مردم ایران، در سه ماهه نخست ورود زرونا، یا همان مو  
. ایوثوار، از      نخست، جنبه هایی مثبت از خود نشان دادنود

ای در  خودگذشتگی، زمک به یکدیگر زه به گوونوه ویوژه   
های مردمی از ورود هموگوانوی بوه توولویود موواد          پویش

های مؤمنانه خود را نشان  ضدعفونی و ماسک و  تا زمک
. گفتنی است زه پویش  داشت  گونه چشم ها بدون هیچ داد

جوانوبوه و     مادی و معنوی و تنها در راستای مباره هوموه  
گیر زرونا و تبعات اقتوصوادی آن    گیر با بیماری نفس همه

. این در حالی بود زه برخی از رسانوه   انجام می هوا، از   شد
گفتواری، در زونوار پووشوش ایون        پنداری و نیک سر نیک
ها و  ها، درخواست ورود و پشتیبانی دولت از پویش پویش

ها و زسب و زارهایی زه دچوار   پرداخت خسارت به بنگاه
ضرر و زیان شده بودند پرداختند؛ زه البته ایون حورزوت    

. گوفوتونوی اسوت بویوان ایون              رسانه ها قابل تقودیور بوود
رود  طلبانه به شمار موی  ها از سویی نگاهی حق درخواست

اما از سوی دیگر باال بردن توقعات و انتظارات مردموی را  
 به دنبال داشت زه در توان هیچ دولتی نیست.

هوای   سوازی بودون آمووزن    با عبور از مو  نخست، عادی
الزم و زافی توسط دولت، سفیدپنداری وضعیت بیمواری  
را در مردمی زه بسیاری از آنان با زم نمودن سفورهوای   

هوای   نواموه   شهری، رعایوت شویووه    غیرضرور شهری و بین
های موردموی بوه موبوارزه بوا        ها و زمک بهداشتی، پویش

 بیماری رفته بودند، شد.
این پندار، سبب شد تا در هر دو جبوهوه بوهوداشوتوی و       

رفوتونود توا بوه       ای را زه می اقتصادی، جامعه  –فرهنگی 
 –های جهانی مبارزه بوهوداشوتوی و فورهونوگوی          اسطوره

اقتصادی بدل شوند، به ناگاه وضعیوتوی دیوگور را پویودا       

 نمایند.
زنیم؛ فصلی زه  ازنون فصل دوم بیماری زرونا را ورق می

جامعه جهانی به همزیستی و همگامی برای نابوودی ایون   
دارد و پس از یک فصل هونووز هوم بوه      بیماری گام برمی

 هووای مووردمووی ایووران نوورسوویووده اسووت.         پووویووش 
ای، ایران ما حالش خوب نیوسوت؛ و    اما در چنین هنگامه

 نشویونود.     موان موی   هر روز زخمی تازه بر تن نحیف ایران
زنویوم    در حالی نیمه چهارمین ماه زرونایی را سپری می

رسود. زورونوا      های مردمی، خبری نموی  زه دیگر از پویش
جان تازه گرفته است و هر روز بیش از دیروز زسوانوی را   

. زسب و زارها نیز در این هنگاموه، بوه پورتوگواه        می بلعد
 زنند؛ چه باید زرد؟ ورشکستگی سالم می

ها گوونواگوونوی      این چه باید زرد را از روز نخست به گونه
زردیم زه روزی همه چیزمان را  شنیدیم؛ اما باور نمی می

مان در آتشی بسوزد و ندانیم چوه بوایود     روبروی چشمان
 زنیم.

آن چه باید بدانیم این است زوه زورونوا ویوروس، نوابوود       
. پوس     شدنی نیست و تا همیشه با ما زندگی خواهد زورد

 زیستی داشته باشیم.  باید بدانیم چگونه با این بیماری هم
ها و پاسخ مناسبی به این بیومواری    نه قرنطینه، نه بستن
 نیست و نخواهد بود.

بایست گامی جدی برداشوتوه، و    این جاست زه دولت می
های برای همزیستی با بیماری  بیش از هر چیز به آموزن

 بردارد. 
گووی   های بهداشتی وزارت بهداشت باید پواسوخ   نامه شیوه

هوا   هایی زه هوزیونوه    نامه نیازهای مردم نیز باشد؛ و شیوه
مودت   زیادی بر مردم تحمیل زند، عمالً بیهوده و زووتواه  

 خواهد بود.
شود بیش و پیش از هر چیز، اعتماد عمومی  پیشنهاد می

هوا   از بین رفته را ترمیم نمایند. در گام نخسوت، آمووزن   
های درست و مناسب همچون استفاده  نامه همراه با شیوه

از ماسک چرا، زجا و چگونه، استفاده نکردن از وسایولوی   
همچون زولر و حفظ فاصله اجتماعی مناسب برای هموه  

 مردم باید انجام گیرد.
زرده، برای انوجوام    سپس اعتماد به نیروی جوان تحصیل

توانود   زارهای پژوهشی و حتی ورود به عرصه مبارزه، می
. همچنیون    امیدبخشی و شتاب در این راه را هموار نماید

تر نسبت به تنظیم بوازار و   بایست هر چه سریع دولت می
نحوه تولید و عرضه، فشار اقتصادی وارده به مردم را زوم  

. گام پایانی نیز فرهنگ  سازی سبک زندگی متناسوب   زند
 با این بیماری است.
بخشی به جامعه تنها باید از یک منبوع   اطالعات و آگاهی

صورت گیرد و هر زسی نباید در این موضوع تخوصوصوی    
 ورود نماید.

دغدغه زسوب و   اندازی بی در پایان بار دیگر بر اهمیت راه
نوموایوم؛ بوایود       زارها با توجه به شرایط زنونی تأزید می
تواند به هر دلیولوی    بدانیم زه هیچ دولت و حکومتی نمی

مدت زسب و زارها را تعطویول    در بازه زمانی حتی زوتاه
. پس اگر مردم و مسئولین به شیوه  نامه همزیستوی   نماید

با این بیماری دست نیابونود، در آیونوده نوزدیوک بوایود         
 رخدادهای ناگواری را انتظار بکشیم.

 بحران کرونا، علیه همه موجودیت انسان
 محمدمهدی اسدزاده

 شهردار کازرون در دیدار با رئیس دانشگاه سلمان:
های علمی دانشگاه سلمان  توانمندی
تواند در شهر وارد میدان عمل  فارسی می

 شود
شهردار زازرون در دیدار با رئیس دانشگاه سلمان فارسی         

های علمی این دانشگاه به ویوژه در           با اشاره به توانمندی   
های عولوموی        های شهرسازی، گفت: این توانمندی       حوزه
تواند در میدان عمل و زاربرد در شهر مورد استوفواده       می

 قرار گیرد.
به گزارن روابط عمومی شهرداری زوازرون موهونودس            
محمدامین مهرورز زه روز گذشته به همراه معاونان خود         
به دانشگاه سلمان رفته بود، افزود:  شهورداری زوازرون             
آمادگی دارد تا با انعقاد قراردادهایی از توانومونودیوهوای             
علمی دانشگاه سلمان فارسی در بخشهای مختولوف، در           

 سطح هیئت علمی و سطح دانشجویی استفاده زند.
او همچنین با تازید بر لزوم افزایش تعامل و هوموکواری             
میان شهرداری و دانشگاه سلمان گفوت: شوهورداری از              

های متعدد دانشگاه استفاده خواهود زورد، بوه              ظرفیت
عنوان مثال برنامه داریم به صورت ویوژه از ظورفویوت             
دانشگاه در اجرای طرح مومویوزی اموالک شوهورداری               

 گیری زنیم. بهره
شهردار زازرون همچنین در ابتدای سخنان خود اظوهوار          

نیا به عنوان یک رزن عولوموی،           زرد: انتخاب دزتر فاضل    
سند افتخاری برای شهرستان بود زه جا دارد از خوون            
سلیقگی وزیر علوم و جناب آقای دزتر عبواسوی دوانوی             

 تشکر زنیم.
وی دانشگاه را به عنوان یکی از ارزان توحوقوق سونود                 

انداز علمی و فناوری در زشور دانست و تصوریوح               چشم

زرد: دانشگاه سلمان فارسی تنها دانشگاه دولتی و یکی          
شاءهلل با حضوور      از اولویت های مهم شهرستان است، ان      

پروری افراد بومی، رشد علمی       نیا شاهد نخبه    دزتر فاضل 
 و جایگاه این دانشگاه در زشور باشیم. 

سرپرست دانشگاه سلمان فارسی: باید به سمتی بریم زه          
الگوی تعامل سازنده بین دانشگاه سلوموان فوارسوی و              

افوزایوی      شهرداری زازرون به عنوان مدلی شاخ  از هم       
 تبدیل شود

در ادامه سرپرست دانشگاه سلمان فارسی نویوز ضومون             
تشکر و خیرمقدم به شهردار و هیئت همراه بر گستورن           

های مختلف تأزید زرد و گوفوت:            همکاری بین دستگاه  
جهت توسعه و پیشرفت شهرستان و تحقق آن نیازمونود           

های مختولوف و        های بین نهادها و دستگاه      تقویت ارتبا  
افزایی زوه     همچنین عموم مردم هستیم تا با تکیه بر هم        

آید، پیشرفت شهرستان را      در چنین بستری به وجود می     
 رقم بزنیم. 

نیا دانشگاه سلمان را به عونووان یوک             دزتر غریب فاضل  
برند برای شهرستان توصیف زرد و گفت: با تووجوه بوه          

ایم از هیچ تالشی جوهوت         هایی زه انجام داده     ریزی  برنامه
تقویت توانمندی علمی دانشگاه فرو گذار نخواهیم زرد و         
در این راستا از حضور تمامی نخبگان ملی و محلوی در              

زنیوم و     دانشگاه سلمان فارسی با آغون باز استقبال می    
ایم بوا      همچنین برای توسعه منطقه و حتی زشور، آماده       

تعامل و همکاری داشته        ها و نیروهای نخبه     تمام دستگاه 
 باشیم.

وی در ادامه گفت: باید به سمتی حرزت زنیم زه الگوی            
تعامل سازنده بین دانشگاه سلمان فارسی و شوهورداری           

هوای   افزایی ظرفیت زازرون به عنوان مدلی شاخ  از هم   
 نهادی و واحدهای مدیریت سرزمینی تبدیل شود. 

سرپرست دانشگاه سلمان فارسی همچنین به مرور برخی  
های مشترک جهت گسترن تعامول دانشوگواه و              زمینه

های مختولوف      شهرداری اشاره و خاطرنشان زرد: ظرفیت      
علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه و امکوانوات          

افزاری زه در حال حاضر در اخوتویوار            افزاری و نرم    سخت
دارد در خدمت توسعه منطقه هستند و امیدواریم بتوانیم 

هوای شوهورسوتوان          با مشارزت و همکاری سایر دستگاه     

ای ارتقا دهیم زه سطح باالتر و    بسترهای فعلی را به گونه    
تری از ارایهی خدمات دانشگاهی زه حق موردم            مطلوب

شریف این منطقه و وظیفه و رسالت دانشگاه در قوبوال             
ها و     آنها است را به عموم مردم و همچنین سایر دستگاه         

 نهادهای دولتی و غیردولتی ارایه نماییم.
بازدید میدانی شهردار کازرون از روند 

های عمرانی  اجرای تعدادی از پروژه
شهرداری با هدف بررسی روند پیشرفت 

 های عمرانی  اجرای پروژه
شهردار زازرون صبح امروز از روند اجرایی توعودادی از             

های عمرانی در حال اجرا در سطح شهر، بوازدیود              پروژه
 زرد.

به گزارن روابط عمومی شهرداری زازرون، موهونودس           
محمدامین مهرورز در جریان این بازدیدها، از نوزدیوک        

ها را موورد      جزئیات فنی و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه      
 بررسی قرار داد.

وی در حاشیه این بازدید، ضمن قدردانی از زحوموات و             
وقفه نیروهای شهرداری، بر افزایش زیفیت        های بی   تالن

 اجرا و تسریع در روند اجرای این پروژها توازویود زورد.              
گذاری خیابوان اموام خومویونوی)ره ،                های جدول   پروژه

گوذاری     رو خیابان بسویو ، جودول         موزاییک فرن پیاده  
سازی حاشیه خویوابوان        خیابان مولوی، زیرسازی و آماده    

ای خویوابوان         پزشکیان و سنگ فرن پارزینگ حاشیوه      
هایی بود زه مورد بوازدیود قورار           فلسطین از جمله پروژه   

 گرفت.
همچنین شهردار زازرون در ادامه ضمن بازدید از پوروژه          

رو خویوابوان         گرها و وضعیت پیاده     فرن بازار مس    سنگ
طرفه نطن ، دستورات الزم را جهت ساموانودهوی و              یک

 زیووبوواسووازی ایوون موونوواطووق صووادر زوورد.                   
در حین بازدید مهندس مهرورز از پروژه های عومورانوی،     
جمعی از شهروندان ضمن تشکر از اقداموات گسوتورده             
شهرداری در سطح شهر مسائل و مشکالت خود و نویوز             

های در حال اجرای شهرداری  نظراتشان درباره پروژه نقطه
 را با او در میان گذاشتند.

هوای     عمومی شهرداری زازرون، پوروژه       به گزارن روابط  
هوای در حوال          بازدید شده امروز، تقریبا نیمی از پروژه      

 شود. اجرای شهرداری را شامل می
شهردار کازرون در دیدار با فرمانده سپاه 

 ناحیه مقاومت بسیج کازرون:
منت و تفکر بسیجی در هر  خدمت بی
انداز شود، رشد و توسعه را به  ارگانی طنین

 ارمغان خواهد آورد
شهردار زازرون در دیدار با فرمانده سپاه ناحیه مقاوموت          

منت و توفوکور        بسی  شهرستان زازرون گفت: خدمت بی      
انداز شود، زمینه رشد  بسیجی، در هر نهاد و ارگانی طنین

و توسعه هم برای آن مجموعه و هم برای شوهورسوتوان،              
 خوواهود آورد.        استان و در نهایت زشور را به ارموغوان            

به گزارن روابط عمومی شهرداری زوازرون موهونودس            
محمدامین امین مهرورز زه روز گذشته به همراه معاونان 
و مدیران شهری با حضور در ناحیه مقاومت بسی  سپواه           

زرد،  ضمون توبوریوک           با فرمانده نیروی سپاه دیدار می     
انتصاب سرهنگ پاسدار غالمرضا توزل به سمت جدید و         
ابزار امیدواری برای اینکه حضور او در شهرستان زازرون         
مایه خیر و برزت باشد، اظهار زرد: مجموعوه سوپواه و                
بسی  به عنوان متولیان و مدافعان امنیت انقالب اسالمی         
هستند و در واقع ریشه و بنیه اصلی سپاه، نشات گرفتوه            
 از بسی  است زه آن هم خود ریشوه در موردم دارد.                
مهندس محمدامین مهرورز ادامه داد: مجموعه سپواه و           

هوای     ها  از جمله فعالیت در حووزه         بسی  در همه عرصه   
عمرانی در مناطق محروم خون درخشیدند و انشاهلل زه         
با درایت سرهنگ توزل و همکارانشان در سپاه و بسویو      
 این امر مهم در شهرستان اسوتومورار داشوتوه بواشود.                
شهردار زازرون تصریح زرد: تعامل و همکاری شهورداری    

ساز پیشورفوت و       تواند زمینه   و مجموعه سپاه و بسی  می     
توسعه شهر زازرون شود و مجموعه شهرداری در مسیور          
خدمت به مردم  آماده هرگونه همکاری با سپاه و بسیو             

 است.

وی دربخشی دیگری از سخنان خود به تشریح بخشی از          
رغوم     های شهرداری پرداخت و عنوان زرد: علوی          فعالیت

های ظوالوموانوه مووجوود،             مشکالت اقتصادی و تحریم   
های عمرانی را با جودیوت       شهرداری زازرون اجرای پروژه   

دنبال میکند و شهرداری آماده است زارهای مشوتورک،          
برنامه های مشترک و مدون و راهبردی را جهت اجرا بوا            

 زمک سپاه و بسی  انجام دهد.
سپس حجت االسالم محمدی نماینده ولی فقیه در سپاه         
زازرون جوان، مومن، انقالبی، بسیجی، بوموی و قواری            
قرآن بودن را از خصای  مثبت شهردار زازرون عونووان           

ای زوه       زرد و گفت: از جمله اقدامات خوب و پسندیده         
اخیرا شهرداری زازرون در دستور زار قرار داده، تعریو     

ها و زیباسازی مبلمان شهری و مهمتر از هوموه           خیابان
توجه به نقا  محروم شهر در اجرای پروژه های عمرانوی           

 است زه جای تشکر و قدردانی دارد.
سپس سرهنگ توزل با ابراز خرسندی از دیدار با شهردار 
و معاونین شهرداری اظهار زرد: یکی از امتیازات خووب            
شهردار جوان، انس با قرآن  است، چون قرآن صواحوب             
دارد و صاحب قرآن زمک زننده و یاری زننده ایشان در 

گوذارد زوه در         رسانی به مردم خواهد بود و نمی        خدمت
 زارن دچار انحراف شود.

های مهم ادارات     وی تکریم ارباب رجوع را یکی از اولویت       
و به خصوص شهرداری عنوان و تصریح زرد: سختی زوار    
در شهرداری زیواد اسوت و بوا تووجوه بوه ایونوکوه                       

زنندگان به شهرداری زیاد هستند انوتوظوار           تعدادمراجعه
داریم تکریم ارباب رجوع در اولویت قرار گیرد و تا جایی           

دهد به مردم زمک شود تا آنوهوا بوا              زه قانون اجازه می   
 رضایت و لوبوخونود از شوهورداری خوار  شوونود.                      
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسی  شهرسوتوان زوازرون           
خدمت به خانواده شهدا را جزو وظایف اصلی مسوئووالن           
دانست و گفت: ما هر چه داریم، از شهدا و ایثارگوران و               

توانیم خانواده    خانواده معزز آنها داریم بنابراین باید تا می       
 این عزیزان را تکریم زنیم.

وی همچنین از اقدام پسندیده شهورداری زوازرون در            
های شهور بوه نوام             ها و زوچه    نامگذاری بلوارها، خیابان  

 مبارک شهدا تشکر و قدردانی زرد.

 اخبار شهرداری کازرون
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 شهید مرتضی جاویدی::
 ، جلیان فسا   3222تولد: 

 ، شلمچه 3205شهادت: 
سابقه شروع آشنایی حقیر با فرمانوده شوهویود و سوردار      
محبوب دل ها آقا مرتضی جاویدی معروف به اشلو اهول  
روستای جلیون فسا در استان فارس و فرموانوده گوردان    

الوموهودی    22همیشه پیروز و خط شکن فجر در لشگر 
)ع   زه در زمان حیات خود به پاس نقوش موحووری و      
رشادت و حماسه بی نظویوری زوه در خولوق پویوروزی        

، ایفاء نمود، موفق به تبرک بوسه اموام  1عملیات والفجر 
خمینی رضوان اهلل علیه بر تارک پیشانی خود شد زه در 
نوع خود بی نظیر و بزرگترین مدال افتخاری بود زوه توا   
آن زمان شامل زمتر زسی شده بود، به بهمن ماه سوال  

برمی گردد، یعنی در زمانی زه حقیر با تعدادی از  3203
)س    برادران رزمنده زازرون از تیپ حضرت فاطمه زهرا 
به تیپ المهدی منتقل و در گردان تازه تاسیس والفجور  
به فرماندهی برادر عزیز و شهید واالمقام جلیل اسالموی  
)آریانژاد  حضور یافتیم. در آن زمان برادر شهید مرتضی    

و برادر عزیزم حا  حیدر یووسوف    4693فرمانده گردان 
. سرانجوام پوس از عومولویوات         پور جانشین ایشان بودند
والفجر یک و مجروح شدن برادر جولویول اسوالموی و ...        
دیری نپائید زه برادر مرتضی فرماندهی گردان فوجور را   

توا زموان    3201بعهده گرفت و رسموا از ابوتودای سوال     
سکان  3205در بهمن ماه  5شهادت در عملیات زربالی 

دار گردان خط شکن فجر در عمولویوات هوای آفونودی       
، خیبر، 1گسترده و بزرگی همچون؛ عملیات های والفجر

و همچنین در عملیات  5، زربالی9، زربالی1بدر، والفجر
 های پدافند ی در جبهه های شمالغرب و جنوب بود.

قطعا هر یک از این عملویوات هوا بوایود در جوای خوود        
توصیف و به نقش گردان فجر و این شوهویود واالموقوام      
پرداخته شود، لذا حقیر در این نوشتار زوتاه در اداموه و  
به اجمال به برخی از صفات و ویژگی های خواص بورادر   

 عزیز شهید مرتضی جاویدی اشاره می زنم؛

   ساده زیستی و بی ریا بودن3
   برخورداری از تواضع و سادگی در روابط با مخاطب1
  برخورداری از شجاعت و  قاطعیوت موثوال زدنوی در      2

 برخورد با دشمن
   اهل زهد و تقوا و مقید به ادای مستمر نماز شب9
  مظهر استقامت و سخوت زووشوی تووام بوا روحویوه         5

 خستگی ناپذیری و جنب و جون زیاد
  دارای روحیه جسارت، ریسک پذیری و قبول خوطور    0

 در شرایط حساس
   عاشق و توب در وجود امام راحل و عشق به شهادت 2
  عدم اعتنا به زخارف و جایگواه و مسوئوولویوت هوای        1

 دنیوی 
  ایفای نقش زانونی و محوری در احیای مجدد تهون   4

برای تداوم نبرد  1فرماندهان عالی صحنه عملیات والفجر
 و وصول به پیروزی در آن عملیات

  ایفای نقش محوری و زانونی در خط شکنی گردان  36
 همیشه پیروز فجر در اغلب عملیات ها

 و ... .
انشااهلل خداوند تبارک و تعالی روح این شهید عزیز را بوا  
ائمه اطهار علیهم السالم و سایور دوسوتوان شوهویودن       
محشور نماید و شفاعت ایشان شامل حالمان بگرداند بوه  
برزت صلوات بر محمد و آل محمد)ص ، التماس دعوا    

 برادر زوچکتان فضل اله نوتری.
هر چند زبانم الکن و قلمم عاجز است از بیان و توصیوف  
تمام ویژگی های برخی از فرماندهان شهید عزیوز دوران  
دفاع مقدس، ولی بر خود الزم دانستم تا در حد وسوعوم   
به مقام شامخ این عزیزان در راستای زنده نگوه داشوتون    
یاد و خاطره آنان تا اندازه ای ادای دین نمووده و از ایون   
طریق ایشان را به عنوان الگو  بورای نسول هوای جووان     
. زوه مورضوی          . . حال حاضر و آینده معرفی نمایوم، انشواا
رضای خداوند سبحان واقع و شفواعوت شوهودا شوامول       

 حالمان گردد.

 مرتضی جاویدیشهید 

عباس از همان آغاز به مبارزه، در توالن بوود زوه هوموه      
مسائل شرعی و عرفی را رعایت زند، این مراقبوه چونوان    

اخالقی در او پدید آورد زه دوستان دور و نوزدیوک     ملکه
ای را از او ندیدند و به خاطر نداشتند. او  حتی گناه صغیره

بواری از   ها به مبارزیون بوا زووولوه      بارها برای رساندن پیام
اعالمیه و نوار، پیاده از زازرون تا شیراز رفت تا ارتبوا  و  

 رسان مبارزان باشد.  پیام
عباس از اهالی روستای قلعه سید زازرون بود زه به جمع 
و  مبارزین پیوست تا برای رسیدن به ارمانش گام بوردارد  

گیورد را   زرد تا موانعی زه در این مسیر قرار می تالن می
. او این راه را انتخاب زرده بود و مثل همه   از میان بردارد
مجاهدان حقیقت و آزادی از مرگ هیچ ابایی نداشوت، از  
تبلیغ در روستاهای اطراف شهور موبوارزه را آغواز زورد و      
. یکی مثول    همین مرازز بعدها پایگاهی برای مبارزان شد

شاهی به دنوبوال توحوقوق یوک        همه مبارزین دوران ستم
. او بورای رسویودن بوه        جامعه اسالمی و عدالت طلب بوود

ان زندگی خود را وقف مبوارزه بوا رژیوم     حکومت آرمانی
 شاهی زرد. ستم

ای  زرد زه من و عباس اسولوحوه    یکی از دوستان نقل می
برای ترور یکی از نیروهای رژیم شاهنشاهوی زوه زوارن    
شناسایی، تعقیب و دستگیری نیروهای مبارز بود توهویوه    
زردیم و دونفری آماده شدیم تا عملیوات تورور را طوبوق     
برنامه انجام بدهیم. سوژه را تا نزدیکی محل ترور تعقیوب   
زردیم زمان، زمان اقدام بود و ما آماده در چونود قودموی     
فرد موردنظر بودیم، زافی بود شلیک انجام گیرد؛ و تورور  
. منتظر بودم عباس زار را تمام زند. عباس بوا     انجام شود

لحظه نگاهموان بوه    نگاهی پراز سؤال به من نگاه زرد یک
دانستم. چرا عباس تردید زرده اسوت.    هم گره خورد. نمی 
. به  سرعت خودم را به عباس رساندم و از  از محل دور شد

 او سؤال زردم چرا زار را تمام نکردی؟

ها  او بارها برای رساندن پیام 
بواری از   به مبارزین با زوولوه  

اعووالموویووه و نوووار، پوویوواده از 
زازرون تا شویوراز رفوت توا     

رسان مبوارزان   ارتبا  و پیام
 باشد

: تردید زردم   عباس با نگاهی آرام به من نگاه زرد و گفت
زه نکند زار ما برای زشتن، اشتباه و یا گناه بواشود ایون    

. عباس از همان آغواز بوه     بود زه از ترور صرف نظر زردیم
مبارزه، در تالن بود زه همه مسائل شرعوی و عورفوی را    

اخالقوی در او پودیود      رعایت زند، این مراقبه چنان ملکه
ای را از  آورد زه دوستان دور و نزدیک حتی گناه صغیوره 

او ندیدند و به خاطر نداشتنود. او بوارهوا بورای رسوانودن        
باری از اعالمیه و نوار، پویواده از    ها به مبارزین با زوله پیام

رسان مبارزان باشد.  زازرون تا شیراز رفت تا ارتبا  و پیام
ها و بستری  بضاعت در جهت مداوای آن زمک به افراد بی

 های وی بود. در بیمارستان بدون هزینه ازجمله فعالیت
هایش بیشتر شود. حضوور در     با انقالب اسالمی، مسئولیت

هیئت هفت نفره زازرون و گرفتن مسئولیت بخوشوداری   
خشت و زنار تخوتوه زوه موبودأ وحودت ایون دو حووزه         
جغرافیایی بود بطوریکه طرح استادیوم و بیموارسوتوان را    
 برای وحدت بین دو شهر در حدفاصل آن دو قرار داد.

توق بود و اهل نوشتن بود و در نوشتن آنچه الزمه  خون
. بعد از پیروزی   انقالب بود از هیچ تالشی فروگذاری نکرد

هوای جونوگ     انقالب و دوران دفاع نیز از حضور درصحنه
 خودداری نکرد.

ان به حمزه سیدالشهدا او را به گردان حمزه لشکر  عالقه
 1المهدی استان فارس رساند. او در عملیات والفجور    22

ترین عملیات در دوران دفاع موقودس    زه یکی از برجسته
 بود به درجه رفیع شهادت رسید.

ا... نوذری خاطرات سردار فضل  
 قسمت دوم:

الوموقودس هوفوت نویوروهوای          خالصه، در عملیات بیت
دالورمان هرزدام بنظر بونوده حوداقول بوه انودازه یوک        
گروهان ظاهر شده بودند و دشمن را در پاتکهای متعدد 
طوری نازام گذاشتند و در مقابل آنها مقاومت زردند زه 
دشمن هم تصور زرده بود در مقابلش یک لشکر رزمنده 

 قرار دارد ،تک تک نیروها مردانه جنگیدند 
و در این میان یکی از نیروها بدجوری همه محاسوبوات    
ظاهری  و توانمندی یک انسان را برایمان بهم ریوخوتوه    
بود و حیفم می آید زه شموارا بوی نصویوب بوگوذارم از       
غیرت، ایمان ،قدرت و توان ایستادگی این دالور مرد در 

 آن شرایط وحشتناک  و جهنمی 
سید اصغر یعقوبی را میگویم !! شاید اگر االن هم زه این 
رزمنده باغیرت و شجاع گمنام و بی ادعا را ببینویود، در   
نظر اول و با چشم ظاهر بین ایشان را از نظر جثه و قود  
و قامت فردی ضعیف و شاید ناتوان تصور زنید اما اغلب 
همرزمان شاهد بودند زه ایشان چگونوه در آن شورایوط    
جنگ نابرابر و گرما و داغی هوا و عطش و آتش سنگین 
و پاتکهای متعدد دشمن مثل زوه ایستاده بود ،جنگید و 
. در عوقوب       . . به همه هم زمک میکرد حتی مجروحین و
روی هم صحنه عجیب و ناباورانه ای رقوم زده بوود و بوا    
وجود خستگی و تشنگوی شودیود هوم هویوچوکودام از         
تجهیزات خودرا حتی زاله آهنی زه خیلی داغ و سوزان 
شده بود از خود جدا نکرده بود و تکمیول و زوامول بوه     
! زه حوا  حسون مولوک زاده و سوایور           ! عقب آورده بود!

 عزیزان انشااهلل بهتر و زامل تر بیان زنند.
هنگامی زه به  فرماندهان عزیز گروهان دو گفتم نیروها 
را با توزل به خدا و از این تنها مسیر و با رعایت فاصله و 
سرعت و... به عقب ببرید  و مسیر را به آنها نشان دادم و 
گفتم دشمن در حال آماده شدن بورای حوملوه موجودد      
است و  بنده با چند نفر از نیروها اینجا می ایسوتویوم و    
دشمن را معطل میکنیم تا شما بتوانید به عقب برویود و  
از اینجا دور شوید و گرنه با سرعت می رسند و هموه را  

 نابود میکنند و ...
آنها را حرزت دادم و به همه اعالم زردیم هورزوس توا     

آنجا زه میتواند وسایل سنگین و دست و پا گیر خود را 
بیاندازد تا سبکبالتر بتوانید در این وضعویوت و گورموا و     

 محاصره به عقب بروید و ...  
به هر حال بچه هارا به عقب فرستوادیوم و بوا نوگورانوی       
دعایشان زردم و عاجزانه از خداوند خواستم  آنوهوا را از   
دیدوتیر دشمن محفوظ بدارد و به هموه هوم تووصویوه      
زردیم زه آیه شریفه وجعلنا من بین ایدیوهوم .... را زوه        
قرائت آن در شبهای عملیات بین رزمندگان مرسوم بود 
بخوانند تا دشمن زور شود و آنها را به امر خداوند نبیند 
و آب باقیمانده هم به آنها دادیوم  و بواالخوره حورزوت      

 زردند و رفتند ...

با چند نفر از نیروها از جمله دالور شجاع هوادی توقوی    
نژاد و ...زه انشااهلل اگر هادی تقی نژاد و همان عوزیوزان      
در گروه هستند دقیقا بیان زنند و بیسیوم چوی خوودم    
.به باالی خازریز رفتیم و با تیر اندازی با آر پوی جوی       . و.
. مقداری دشمن را معطل زردیم و اینجا بیشتریون و       . . و
بهترین و موثر ترین زار معطل زردن و گرفتون زموان و   
سرعت عمل از دشمن بود زه خداراشکر به هر سخوتوی   
بود این دالوران زم نظیر زه واقعا موردانوگوی را بوه او      
رسانده بودند و ایثار و فدازاری را عظمت بخشیودنود بوا    
همین تعداد اندک ولی بسیار زار آمد و موفق زه تازیود  
زنم و تصور زنید در حد فاصل بین پاسگواه بووبویوان و     
مثلث زله گاوی فقط همین چند نفر توانستند دشمن را 
به اندازه الزم زانالیزه و معطل زنند!!! و چه صحونوه ای      
بود وقتی نگاهم به سراسر خط می افتاد زه چنود نوفور    
مظلومانه اما با اقتدار در مقابل هجوم یگانهوای زرهوی و   

ای انگار زوربوال و عواشوورای اموام       مکانیزه دشمن بگونه
حسین ع مجدداً تکرار شده بود ، واقعوا شوایود درطوول     
تاریخ زسانی زه به مطالعه وقایع عاشورا و نبرد نابورابور   
یاران اباعبداهلل الحسین علیه السالم با تعوداد انودک، در   
برابر لشکریان یزید با خیل عظیم و امکانات بسیار زیواد  

پردازند باورن سخت باشد و باخود بگوید موگور    آنها می
! اما در دفاع مقودس      ! چنین جنگ نابرابری امکان دارد؟!

المقدس هفت  و مخصوصا درظهر عاشورای عملیات بیت
و در شلمچه عمال و به عینه خودمان درگیر یک چنیون  
جنگ و نبردی مشابه زربال و عاشورای حسینی بودیم و 
با همان وضعیت بسیار نابرابر و همچنویون تشونوگوی و      
. و االن هم زه فقط     . . عطش و بی آب و نیرو و امکانات و
و فقط همین چند نفر مانده بودیم و البته دست قودرت  
خداوند و عنایت و حضور و یاری اهلبیوت ع و صواحوب    
الزمان ع  را در این شرایط وانفسای مظلومیت و تنهایی 
و مقاومت حس میکردیم زه چه قدرت و توانایی بوه موا   
داده بود و چه رعب و وحشتی در دل دشمن انوداخوتوه    
بود و تعداد اندک ما را در نظر دشمن بسیار زیواد و پور   

 تعداد نشان میداد و ...
و عجیب اینکه تا اینجای زوار هوم بواتووجوه بوه شودت        
درگیریها و آتش سنگین دشمن، خوشبختانه زمتوریون   
تلفات را داشتیم و بیوشوتوریون تولوفوات و خسوارات را         
نیروهای گردان به دشمن وارد آورده بودند زوه در نووع   
خودن در طول دفاع مقدس زم نظیر و قابول توامول و    
تقدیر و باعث افتخاراست و چه صحنه هایی غرورآفریون  
را نظاره میکردیم از انهدام و سوختن تانکها و نفربرهوا و   

 نیروها و امکانات دشمن ...
با هجوم مجدد دشمن با تعداد زیاد نفرات و  تانوکوهوا و    

زه دیگر خیلی به ما نزدیک شده بودند ،هوادی    نفر برها
ها خیلی نزدیک  تقی نژاد و بچه ها فریاد زدند زه عراقی

 شده اند ودارند به ما میرسند و...
در اینجا نگاهی به عقبه مواضع خودمان زردم و دیودم   

خداراشکر نیروهایی زه به عقب فرستوادیوم خووب دور    
شده اند و حاال وقتش بود زه خودمان را نیوز بوه آنوهوا     
. این چند نفر را صدا زدم و گفتم با سرعت زیاد   برسانیم
از همان مسیر برویم عقب تا به بچه ها برسیم و اینوجوا   
سخت ترین حالت و وضعیت این بود زه نمیتوانستویوم   
پیکرهای شهدای تشنه لب عزیزمان را به عقب ببریوم و  
شرمنده آنها و خانواده محترم شهدا شدیم برای همیشه 

 و ... 
خالصه با سرعت به سمت نیروهای خودمان زه به عقب 
فرستاده بودیم حرزت زردیم و مقداری زه دور شودیوم    
تیراندازی عراقی ها زه حاال دیگور بوه بواالی خوازوریوز       
رسیده بودند بدرقه راهمان شد ولی به هر مصیبتی بوود  
خود را به عمده قوای گردان ثاراهلل زه هنوز مویوانوه راه    
بودند رساندیم، تشنگی و گرما در این سواعوت روز زوه    
انگار خورشید هم روی سرمان قرار گرفته بود و داشتیم 

 جنگید و ...  میسوختیم واقعا دشمن دوم بود زه با ما می
وقتی به بچه ها رسیدیم دیدم به حالت تقریبا تجمعوی   

در راه مانده اند زه با سوال از فرماندهان عزیوز آقوایوان    
عبدالحسین جوزار و عبداهلل رسولی متوجه شدم  مسیر 
را در ادامه و بخاطر تعدد خازریز ها و موواضوع زیواد در    
مسیر ، آنها را برسر دوراهی و تردید قرار داده و بعضوا از  
انحنای خازریزی طوالنی میخواستند ادامه راه دهند زه 
چون اطالع نداشتند قطعا از مسیر دیوگوری بوه هوموان      
 مسیر قبلی زه از آن عقب آمده بودیم می رسیدند و....

به هر حال مسیر را نشان دادم و گوفوتوم فوورا از ایون       
مسیر حرزت زنید تا دشمن آن را زامال مسدود نکورده  
و به عقب بروید ، در همین حال یکی از نیوروهوا بونوام     
آقای پرنیان خو از شدت تشنگی و گرما زدگی نقش بور  
زمین شده بود و آمدم باالی سورن توا وضوعویوتوش را       
بررسی زنیم ، و این در حالیست زه از پهلو عراقوی هوا   
نفوت زیادی زرده بودند و پشوت خوازوریوز بوه مووازات       

ثواراهلل    93حرزت ما و از محور خالی و خشوک لشوکور    
مستقر شده بودند و اگر سرعت عمل بخر  نمویودادیوم    
مطمئنا محاصره را زامل و آخرین گوشه خروجوی ایون   

 مربع محاصره هم بسته میشد و...
تازید زنم چون وضعیت را میدیدم حیران مانده بوودم   

از این لطف و معجزه خداوند زه چگونه تا اینجا هم زوه  
بچه ها عقب آمده اند و قرار دارند دشمون زوور شوده و    
همه را نابود نکرده و اینهمه نویورو و حوتوی عوده ای از      
گردانها و یگانهای دیگر هم در این شرایوط و در مسویور    
عقب روی به نیروهای گردان ثاراهلل اضافه شده بودنود و  
خداراشکر زردم و گفتم یک یا حسین دیگر مانده تا این 
عمده قوایمان از محاصره زامل و حتمی و نابودی نجات 
 یابند و این پیروزی بزرگتری برای قوای اسالم بود ....

 ادامه دارد ...
 

 قسمت دومالمقدس هفت(   هایی از عملیات بیت )ناگفتهاز بوبیان تا بصره 

 نجات نیروها از محاصره
خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق 

 شهادتفرهنگ ایثار و 

 مجاهدی که در گمنامی به شهادت رسید
 حاج حسین پیروان

حضرت ابراهیم)ع  بعد از انجام رسالت خویش در باب ل، از آنجوا              

هجرت می زند و نخستین تقاضایش از پروردگار این است زوه            

فرزند صالحى به او عطا فرماید. )َرب ّ َهْب ِلی ِمَن الصَّالِحِیوَن  و                 

خداوند هم او را به نوجوانى بردبار بشارت می دهد. ) فَبَشَّورننَواُه                

 ب غُالمٍ حَلِیمٍ 

سورانجام فرزند ابراهیم طبق بشارت الهى متولد موی شوود و              

قلب پدرزه سال ها در انتظار فرزندى صالح چشم به راه بووده              

است، روشن می گردد. فرزند دوران طفولیت را پشت سر موی              

گذارد تا به سن نوجوانى می رسد.) َفلَمَّا َبلَوَغ مَوعَوُه السَّوعْویَ                    

یوعونوى بوه مورحوله اى زوه مى تواند در مسائول موخوتولوف                

 زندگى، همراه پدر تالن و زوشش زند و او را یارى نماید.

ساله می شود، حضرت ابراهویوم )ع             32هنگامی زه اسماعیل    

خوواب شگفت انگیزى مى بیند. در خواب مى بیند زه از سووى   

خداوند به او دستور داده می شود تا یگانه فرزندن را با دسوت     

خود قربانى زند. ابراهیم وحشت زده از خواب بیدار می شود و              

مى داند زه خواب پیامبران واقعیت دارد و از وسووسوه هواى                

شیطانى بدور است، اما با این حال برای تازید بر لزوم این امر و              

 فوریت آن، دو شب دیگر همان خواب برایش تکرار می شود. 

موى گویند نخستین بار شب هشتم تى الحجه این خوواب را              

می بیند و در شب هاى عرفه و شب عید قربان خواب تکرار می              

گردد، لذا براى او زمترین شکى باقى نمی ماند زه این فورموان              

قطعى خدا است. ابوراهیم زه بارها از زوره داغ امتحوان الوهوى         

سرافراز بیرون آمده بود، این بار نیز باید دل بوه دریوا می زد و               

سر بر فرمان حق می گذاشت و فرزندى را زه یوک عومور در                  

انتظارن بوده و ازنون نوجوانى برومند شده بود، با دست خوود            

 سر ب بُرد!

ولى بوایود قوبل از هور چویوز فورزنودن را آمواده ایوون زووار              

می زرد، پس رو به سوى او می زند و می گوید : فوورزنوودم                   

مون در خوواب دیوده ام زوه بوایود توو را تبوح زونوم، نوظووور              

توو چیست ؟! )قَاَل یَا بَُنیَّ إ ِنّی أَرَى ِفی النمَنَام  أَِنّی أَتنبَحَُک فَاننظُرن         

مَاتَا تَرَى  فورزنود زوه نسخه اى از وجود پدر ایثارگرن بوود و        

درس استقامت و ایمان را در همین عمر زوتاهش در مکتب او             

خوانده بود، با آغون باز از این فرمان الهوى استوقبال می زنود             

و با قاطعیت می گوید: پدر هر دستورى به تو داده شده اسوت                

اجرا زن ) قَاَل یَا أََبِت افنعَلن مَا تُؤنمَُر  و فکرت از ناحیه من راحت           

بواشد زوه به خواست خدا مرا از صوابوران خوواهوى یوافوت                    

)سَتَج دُِنی إ نن شَاَء اللَُّه ِمَن الصَّاب ر یَن  .      و بوه ایون توورتویوب        

پودر و پسر نخستین مرحله این آزمایش بزرگ را بوا پویوروزى           

 زامل مى گذرانند.

در این میان چه ها گذشت؟ قرآن از شرح آن خوددارى زرده و             

تنها روى نقا  حساس این ماجراى عجیب انگشت گوذاشوتوه             

است. بعضى نوشته اند: فرزند فدازار براى اینکه پدر را در انجام              

این ماموریت زمک زند و از رنو  و انودوه موادر بووکووواهوود،           

هونوگواموى زه پدر او را به قربانگاه در میان زوه هاى خشک و             

سوزان سرزمین مِنى آورد به او می گوید: پودرم ریسوموان را                 

محکم ببند تا هنگام اجراى فرمان الهى دست و پا نوزنوم، موى         

ترسم از پاداشم زاسته شود! پودر جوان زارد را تویز زن و بوا                

سرعت بر گلویم بگذران تا تحملش بر من )و بر توو  آسوانوتور                   

باشد! پودرم قوبوال پویوراهونوم را از تن بیرون زن زه به خوون              

آلوده نشود، چرا زه بیم دارم وقتی مادرم آن را ببیند عنان صبر    

از زفش بیرون رود و آنوگاه می افزاید سالم مرا به مادرم برسان             

و اگر مانعى ندیدى پیراهنم را برایش ب بَر زه باعث تسلى خاطر             

و تسکین دردهاى او باشد، چرا زه بوى فورزنودن را از آن                  

خواهد یافت و هرگاه دلتنگ شود، آن را در آغون مى فشارد و             

 سوز درونش را تخفیف خواهد داد.

ابراهیم )ع  وقتی زه مقام تسلیم فرزندن را می بیند او را در              

آغون می زشید و گونه هایش را می بوسد و هر دو در ایون                  

لحظه به گریه می افتند، گریه اى زه بیانگر عواطف و موقودموه               

شوق لقاى خداوند است، هنگامى زه هر دو تسلیم و آماده موی             

شوند، ابراهیم )ع  صورت فرزند را بر خاک می گذارد ) فَولَومَّوا          

أَْسلَمَا َوَتلَُّه ِللنجَب ین   و زارد را به حرزت در موی آورد و بوا                     

سورعوت و قدرت بر گلوى فرزند عزیزن می زشد، در حوالوى              

زه روحش در هیجان فرو رفته بود و تنها عشق خدا بود زه او               

 را در مسیرن بى تردید پیش مى برد، 

اما زارد برنده در گلوى لطیف فرزند زمترین اثرى نمی گوذارد!            

ابراهیم در حیرت فرو می رود و بار دیگر زارد را به حرزوت در             

می آورد ولى باز زارگر نمی افتد، آرى ابوراهویوم خولیول مووى            

گوویود: بو بُور! اموا خوداونود جلیل فرمان مى دهد نَبُر! و زوارد             

 تنها گون بر فرمان خدا دارد.

در این هنگام خدا به ابراهیم ندا می دهد ) وَنَوادَیْونَواُه أَنن یَوا                    

  زه آنچه را در خواب ماموریت یافتى انجام دادى )قَوْد               إ بْرَاهِیمُ

صَدَّقنَت الرُّؤنیَا  .  آری ! ما اینگونه نیکوزاران را جزا و پادان مى                 

  هم بوه آنووهوا تووفویوق              دهیم )إ نَّا زَذَلِکَ نَجْز ی النمُحْسِنِینَ     

پیروزى در امتحان مى دهیم و هوم نوموى گوذاریوم فورزنود                

دلبندشان از دسوت برود، آرى زسى زه سر تا پا تسلیم فرموان             

ما است و نیکى را به حد اعال رسانده جز این پاداشى نخوواهود                

داشت. این مسلما امتحان مهم و آشکارى است ) إ نَّ هَذَا لَوهُوَو                 

 . تبوح زوردن فرزند با دسوت خوود، آن هوم                   النبَالءُ النمُب ینُ 

فرزندى برومند و الیق، براى پدرى زه یک عمر در انوتووظوووار              

چنین فرزندى بووده زار سواده و آسوانوى نیست، چگونوه موى            

توان از چنین فورزنودى دل برزَند و از آن باالتر بوا نوهوایوت                  

 تسلیم و رضایت ایون فورموان الهی را انجام دهد؟

اما براى اینکه برنامه ابراهیم ناتمام نماند و در پیوشوگواه خودا                

قربانى زرده باشد خوداونود قووچوى بوزرگ می فورسوتد توا به          

جاى فرزندن قوربانى زند و سنتى براى آیندگان در موراسوم             

  . ح  و سرزمین منى از خود بگذارد، )وَفَدَیْنَاهُ ب ذِبْحٍ عَظِیمٍ

خداوند نه تنها پیروزى ابراهیم در این امتحان بوزرگ را موی                

ستاید، بلکه خاطره آن را جواویدان می سازد ) َوتَرَزننَا َعلَیِْه فِوی        

  و او اسوه اى می شود براى همه آیندگان  و نوموونوه                  اآلخِر ینَ

ای براى تمام عاشقان دلداده زوى دوست و او سزاوار سوالم و              

  آرى ، خدا اینوگوونوه      درود خدا می گردد  )سَالمٌ عَلَى إ بْرَاهِیمَ      

نیکوزاران را پادان مى دهد، پواداشى به عظمت دنیا، پاداشوى           

جاودان در سراسر زمان ، پاداشى درخور سالم و درود )زَوذَلِوَک           

 نَجْز ی النمُحْسِنِینَ .

آری، آن روز حضرت ابراهیم)ع  و فرزندن دلبندن به فورموان             

الهی رضایت دادند و در امتحان بزرگی زه مقرر شده بود پیوروز      

و سربلند گردیدند و اما چقدر زیباست زه ما انسان ها نیوز در               

همه لحظات زندگی گون به فرمان بایدها و نبایدهوای الوهوی              

باشیم و در صوورت ضورورت و بورای اجورای دسوتوورات                     

پروردگارمان دست از جان و مال ، زن و فورزنود ، قودرت و                    

شوزت ، و ... بشوییم و فقط برای رضایت او تالن زنویوم زوه                    

شر  موفقیت و سربلندی در دنیا و آخرت، رضایت و خشنودی           

خداوندی است زه همه عالم متعلق به اوست. ) وَر ضنووَان  مِوَن                

 اللَّهِ أَزنبَرُ 

خدایا ! همان سالمی زه مایه سالمت انبیای خودت بوده است،            

 نصیب ما هم بگردان
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