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 اناهلل و اناالیه راجعون

 برادر ارجمند علی اصغر صادقی، خانواده محترم صادقی

خبر درگذشت پیشکسوت فرهنگی،بسیجی وورزشی،معلم مخلص قرآن واخالق مرحوم حاج 

محمودصادقی موجب تاثر وتالم گردید این مصیبت را به  خانواده محترم ودوستانش تسلیت می گویم 

رحمت وغفران الهی و علو درجات برای آن فقیدسعید وصبر جمیل واجرجزیل برای بازماندگان 

 ازدرگاه ایزد منان مسالت دارم.

 علی اسدزاده    

 از بوبیان تا بصره 
المقدس  هایی از عملیات بیت )ناگفته

 هفت( 

 خاطرات  آزاده سرافراز
 4 سردار عبدالخالق  فرهادپور

برای آزادگان 

 عزیز
 حاج حسین پیروان

4 

هایی استعداد ابتال به  چه بیماری
های ویروسی را افزایش  بیماری

 دهند؟ می
 دار و داخلی های عفونی، تب دکتر زهره پژمان/ متخصص بیماری
دار و داخلیلی/       های عفونی، تب    دکتر زهره پژمان/ متخصص بیماری     

 تاب  سرویس سالمت جهان
های تیروئید شامل       تاب؛ بیماری   پیرو سؤال یکی از مخاطبان جهان     

کاری یا پرکاری تیروئید و داروهای به کار رفته در درمان ایل                 کم
کنند و ای  افراد در خطلر         ها، فرد را دچار نقص ایمنی نمی        بیماری

های ویروسی از جمیه کرونا ویلرو           بیشتری برای ابتال به بیماری    
 نیستند.

هلای    بیشتری  گروهی از بیماران قیبی که در خطر ابتال به بیماری          
)کرونا ویرو ( هستند؛ بلیلملاران بلا              91ویروسی از جمیه کووید   

نارسایی مزم  قیبی و افراد پیوند قیب شده و تا حدودی افلراد بلا                
 سابقه جراحی باز قیب هستند.

دهد مصلر  روزانله ملکلمل               شواهدی وجود دارد که نشان می     
های حاد    ها، از بروز سایر عفونت      ها تا ماه    در طی هفته   D3ویتامی   

که ویتامی  دی کم یا بسیار کلم دارنلد             تنفسی به ویژه در افرادی    
کند. ای  شواهد البته قاطع نیستند و در مورد کووید             پیشگیری می 

 شواهدی وجود ندارد. 91

تأیید حکم ریاست دانشگاه سلمان 

 فارسی کازرون

 2 در شورای عالی انقالب فرهنگی

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

2 

 اناهلل وانا الیه راجعون

 ی محترم مرحوم حجت االسالم حجت زائرغالمی  خانواده

خبردرگذشت نابهنگام طلبه جوان ومخلص مرحوم حجت االسالم حجت زائرغالمی 

موجب تاثر وتالم فراوان گردید،رحمت و مغفرت الهی وحشربااولیا برای آن 

فقیدسعیدوصبرجمیل واجرجزیل بازماندگان ودوستانش ازدرگاه خداوند رحمان ورحیم 

 مسالت دارم.

 علی اسدزاده        

 آیت ا... دژکام امام جمعه شیراز:

 رنگی آغاز پیشرفت است یک
2 

 این کتاب را از کتابفروشی آمالی تهیه کنید



  فقیه در استان فار  با اشاره بله ایلرلارگلری               نماینده ولی 

مدافعان سالمت در شرایط شیوع کرونا و تأکید بر ایلنلکله              

اعتماد مردم نسبت به کادر درمان باید باقی بملانلد، بلیلان          

کرد: کار روحانیت و پزشکان با یکدیگر مشترک است و باید            

 قداست آن را در جامعه حفظ کنیم.

روابط عمومی نهاد نماینده ولی فقیه در فار  و           به گزارش 

فقیه در استان     اهلل دژکام، نماینده ولی     امام جمعه شیراز، آیت   

میییاردی ریلاللی هلدیله           ۲فار ، در مراسم اهدای چک      

قرارگاه مواسات و همدلی استان فار  به دانشلگلاه علیلوم              

پزشکی شیراز جهت مبارزه با بیماری کرونا ضم  قلدردانلی           

از زحمات مدافعان سالمت، افزود: در برهه کنونی که درگیر           

ایم، بسیار تالش شده است و کسلی بله              بیماری کرونا شده  

ها را بازتاب دهد تا دیگران نلیلز           تواند ای  تالش    سادگی نمی 

در جریان خدمات ارائه شده قرار گیرند، اما خلداونلد ایل                

 دهد. بیند و مزد می زحمات را می

به شرح زیر      مت  خام سخنان آیت اهلل دژکام در ای  مراسم        

 می باشد:

 بسم اهلل الرّحم  الرّحیم

ملی فلرملایلد          9۰۱خدای متعال در سوره آل عمران آیه        

، به لطف و نعمت خدا همه بلرادر      ” فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا  “ 

لَلقَلدْ   “ سوره بید می فرماید    ۴دینی یکدیگر شدید و در آیه     

،که ما انسان را به حقیقت در رنج و          ” خَیَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی کَبَد    

مشّقت آفریدیم )و به بال و محنتش آزمودیم(. در ابتدا تشکر              

می کنیم از مجموعه دوستان عیوم پزشکی، کلادر درملان،            

پرستاران، خدمات بیمارستان و همه کسانی کله در ایل               

زمینه نقش ایفا کردند.در برهه کنونی که درگیر بلیلملاری              

کرونا شده ایم بسیار تالش شده است و کسی بله سلادگلی            

نمی تواند ای  تالش ها را بازتاب دهد تا دیگلران نلیلز در                 

شلااهلل ایل         جریان خدمات ارائه شده قرار گیرند و خدا ان         

زحمات را می بیند و مزد می دهد. اما خدا ملی فلرملایلد                   

انسان در همی  سختی ها رشد می کند و به واسطه سختی            

هایی که از کرونا کشیده ایم دستاوردهایی نصیب جامعه ملا           

 شده است که مهم تری  آن همی  ارتباط صمیمانه است.

اگر به یاد داشته باشید قب  از قضایای کرونا با مسئیه ای در             

فضای رسانه ای کشور درگیر بودیم که جایگاه کادر پزشکی          

به واسطه آن زیر سوال می رفت و به نوعی برخی ها متوجه             

نبودند که شکست  قداست حرفه پزشکی چقدر ممک  است         

به جامعه لطمه بزند. بنده چون در بحث اخالق پزشکی بله              

نوعی در موضوع قداست حرفه کار کرده ام، می دانستم کله            

ای  کار خدمت به جامعه نیست؛ نمی گویم خال  در جامعه           

پزشکی وجود ندارد ولی در بوق و کرنا کردن ایل  خلال                

خدمت حساب نمی شود چون اعتماد مردم نسبت به کلادر            

درمان باید باقی بماند و بیمار تمام اسرار را برای پزشلک و              

پرستار می گوید و دکتر محرم اسرار است و اگلر قلداسلت               

 پزشکی و اعتماد موجود بشکند چه به دست می آید؟

از ای  جهت نوع کار روحانیت و پزشکی با یکدیگر مشتلرک            

است یعنی باید قداست ای  حرفه ها را در جاملعله حلفلظ                

کنیم وگرنه جامعه آسیب می بیند.متاسفانه در جامعه ما بله    

ای  مسائ  خییی دقت نمی شود و از ای  جهت لطمه هایی             

می خوریم و کرونا باعث شد ما یکسری موارد را بلازیلابلی         

کنیم و ایرادات خود را بار دیگر بیابیم. مراسم امروز و ایل         

کار نمادی  است و ما هر روز به خاطر زحمات کادر پزشکلی          

دعاگو هستیم و از آنها قدردانی میکنیم.ای  یلک حلرکلت          

مربت بود که به واسطه سختی متوجه شدیم که بایلد چله              

 کاری انجام دهیم و حرکت رو به جیو داشته باشیم.

نکته دیگر ای  است که فراتر از کارهای عیمی که انجام ملی             

دهید یکسری نیازهایی است که باید با کمک عزیزان جامعه          

 پزشکی و سایر بزرگواران و خدمت گذاران جامعه ح  شود.

ما اگر بخواهیم پیشرفت کنیم باید با هم یک رنگ باشیم و             

یکرنگی آغاز پیشرفت است.در مسائ  اجتماعی نیز نلیلیلر             

مسائ  درمانی داریم. متاسفانه مدتی است که در جامعه ملا            

یکرنگی دارد از دست می رود. ما درگیر ای  موضوع هستیم            

که جامعه از عدم یکرنگی رنج می برد و همی  باعث شلده              

بسیاری از کارهای ما ایستا باشد و حرکت و پویایی به سمت     

جیو نداشته باشد.حال از کجا باید ای  دوستی و یک رنلگلی              

 ها را آغاز کنیم؟

در برنامه های کیی سالمت که ابالغیه مقام معیم رهلبلری            

است قرار بر ای  بوده است که از ظرفیت علیلوم پلزشلکلی                

استفاده کنیم.همان ظرفیتی که فراموش کرده ایم و کلرونلا            

آن را یادآوری کرد که اخالق را در بی  عملوم ملردم روا              

دهیم؛ یعنی انس، الفت و مسائ  اخالقی را با توانایی بخلش            

عیوم پزشکی به سمت جامعه ببریم. در تصویری که از شبکه       

های میی ما پخش شد یکی از اعضای کادر درملانلی یلک                

بیمار کرونایی را نوازش کرد و با ای  کار لبخند را بر للبلان                

بیمار آورد و ای  حرکت زیبا از صد سخنرانی اثلرگلذار تلر               

است و ای  چیزی است که جامعه ما نیاز دارد در حاللیلکله               

امروزه دائما در حال مقابیه و درگیری بر سر اختالفات خلود            

هستیم و با دیدن ای  تصویر عالوه بر حال بیمار، حال مل               

نیز خوش شد چون ایرارگرانه و با کمال مودت، محبت هلم       

نوع را به هم نوع ابراز کرد و ای  ظرفیت را رهبلر ملعلیلم                  

انقالب فرموده اند که تقویت کنید و در جامعله گسلتلرش              

دهید تا جامعه احسا  آرامش کند و بداند که پشتیبلان و             

حامی دارد.ای  درخواست رهبری است. بنده استلدعلا ملی              

کنم سعی کنیم تالش جامعه پزشکی را در قالب کلارهلای             

هنری فاخر به مردم ارائه دهیم تا ای  انس و الفت در جامعه             

تقویت شود.حس اینکه زحمت کشیده می شلود و حلس               

اینکه یکی هستیم را القا کنید و ای  چیزی اسلت کله در                

جامعه ما کم است.ای  حس را باید بیش از ای  به جلاملعله                

القا کنیم. آرامش، صفا، صمیمیت و همدلی که اسم قرارگلاه            

است اگر در جامعه ایجاد نشود علبلور از ایل  مشلکلالت                  

سنگینی که وجود دارد دشوار خواهد بود. همیشه دیده ایلم            

لحیه ای صمیمیت و تحوی  گرفت  کسی که رنجی می برد           

آرامشی به آن القا می شود که تا پایلان مسلیلر شلملا را                    

همراهی خواهد کرد.مح  در  دادن ای  موارد در هملیل             

مجموعه عیوم پزشکی است و آماده تر از عیوم پزشکی جایی           

 برای آموزش ای  موارد نیست.

پزشکی مقد  است و ای  قداست در نحوه ارتباط شما بلا             

بیمار شک  می گیرد و باید به گونه ای باشد که جاملعله از          

 آن در  بگیرد .
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 آیت ا... دژکام امام جمعه شیراز:

 رنگی آغاز پیشرفت است یک

چنار و رئلیلس         فریدون عباسی دوانی نماینده مردم شریف کازرون و کوه        

ای خطاب به محملدبلاقلر         کمیسیون انرژی مجیس شورای اسالمی در نامه      

قالیبا  رئیس مجیس شورای اسالمی با اشاره به اظهارات اخلیلر رئلیلس              

جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی و اجرای طرح پیش فلروش نلفلت در                 

داخ  کشور گفت: با توجه به تجربیات منفی گذشلتله مزم اسلت ایل                     

گیری در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قلوه       موضوع قب  از تصمیم   

 گیری شود. در مجیس بحث و نتیجه

 مت  ای  نامه به شرح ذی  است:

 جناب آقای دکتر قالیبا 

 رئیس محترم مجیس شورای اسالمی

 با سالم و احترام؛

نیر به ای  که موضوع گشایش اقتصادی از سوی رئیس محترم جلملهلور            

دهد طرح پیش فروش نفت در داخل           مطرح شده است و شواهد نشان می      

کشور در شر  اجراست و با توجه به تجربیات منفی گذشته نسبت به آثار              

برخی تصمیمات گرفته شده توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سله           

قوه، خواهشمند است دستور فرمایید شرایطی مقرر گردد که موضوع قبل             

گیری در شورای مذکور، به صورت تخصصی در مجیس شلورای              از تصمیم 

 گیری شود. اسالمی بحث و نتیجه

بدیهی است مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جمیه اصول پلنلجلاه               

ودوم، پنجاه و سوم، پنجاه و پنجم، پنجاه و هشتم، هشتاد و پنجم و شلان                

ای ای  چنینلی و نلیلز            کند موارد مالی و بودجه      قانونی مجیس اقتضا می   

مواردی که دارای اثرات گسترده آنی و بیندمدت بر آحاد میت هستند، بله              

تصویب مجیس شورای اسالمی برسد تا بلتلوان هلم در آیلنلده ملورد                     

حسابرسی و نیارت مجیس قرار گیرد و هم نمایندگان محتلرم ملجلیلس                

در را    »بتوانند پاسخگوی مردم شریف کشور باشند. شایان ذکر اسلت             

به تصمیم و عمیکرد جنابعالی بستگلی        «امور بودن مجیس شورای اسالمی    

 دارد.

 فریدون عباسی دوانی

چنار و رئیس کمیسیلون       های کازرون و کوه     نماینده مردم شریف شهرستان   

 انرژی مجیس

 چنار: سایت نماینده کازرون و کوه
abbasidavani.ir 

نامه دکتر عباسی دوانی به دکتر قالیباف درباره 
 طرح پیش فروش نفت

هلای     در جیسه کمیته انتخاب روسای دانشلگلاه       

کشور که به ریاست دکتر سعیدرضا عامیی، دبیر        

شورای عالی انقالب فرهنگی و با حضور دکلتلر           

منصور غالمی وزیر عیوم تحقیقات و فلنلاوری،           

دکتر سعید نمکی وزیر بلهلداشلت، درملان و              

امسالم و المسلیلملیل          آموزش پزشکی و حجت   

رستمی رئیس نهاد نمایندگی ملقلام ملعلیلم             

نیا تأیید و    ها برگزار گردید، حکم انتخاب دکتر غریب فاض  رهبری در دانشگاه 

ایشان به عنوان رییس دانشگاه سیمان فارسی کازرون، موفق به کسلب ریی               

 اعتماد از شورای عالی انقالب فرهنگی شدند. 

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیمان فارسی کازرون، در ای  جیسه کله              

در مح  دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار گردید، حلکلم پلنلج                 

رییس دانشگاه دیگر کشور نیز به تأیید ای  شورا رسید. براسا  گزارش مرکلز       

خبر شورای عالی انقالب فرهنگی، دکتر عامیی ضم  آرزوی موفقلیلت بلرای               

افراد انتخاب شده، تصریح نمود: بر ای  اسا  دکتر منصور کیانی ملقلدم بله                  

عنوان ریس دانشگاه دریانوردی و عیوم دریلایلی          

نیا به علنلوان رئلیلس           چابهار، دکتر غریب فاض    

دانشگاه سیمان فارسی کازرون، دکتر سید احسان       

شکیب به عنوان رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنلات،        

دکتر جمال فتح الیهی به عنوان رئیس دانشلگلاه          

فسا، دکتر سید احمد هاشمی به عنوان رئلیلس           

دانشگاه عیوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانلی    

شمالی، دکتر پرویز یزدان پناه به عنوان رئیس دانشگاه عیوم پزشکی و              خراسان

وبویراحمد موفق به کسب رای اعتلملاد از            خدمات بهداشتی درمانی کهکییویه   

 شورای عالی انقالب فرهنگی شدند.

نیا از روز هفدهم تیرماه سال جاری از سلوی              گفتنی است دکتر غریب فاض     

دکتر غالمی، وزیر عیوم تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست دانشگاه سیمان            

فارسی کازرون معرفی شده بود و اکنون با تأیید ای  انتخاب از سوی شلورای                

عالی انقالب فرهنگی، ایشان به عنوان رییس دانشگاه سیمان فارسی کلازرون،       

 فعالیت خود را در ای  مرکز عیمی دنبال خواهند نمود. 

 تأیید حکم ریاست دانشگاه سلمان فارسی کازرون
 در شورای عالی انقالب فرهنگی

چیزی به سختی یک قیوه سنگ به سرم خورد و وجودم بله             

دوار افتاد، احسا  کردم کسی آسمان را به سر ریسلملانلی             

بسته و آن را دیوانه وار دور سرم می چرخاند و بر مشرق و               

مغرب تنم می کوبد، بدنم در میان زمی  و آسلملان بلی                 

اختیار دچار سماعی عاشقانه و سحرانگیز شده بود، درسلت           

نفهمیدم آن حرکات ناموزون یا رقص بی اختیار چقدر طول          

کشید اما چشم که باز کردم خود را در آغوش زملیل  کله                

رگه هایلی خلون         عاشقانه مرا بر سینه چسبانده بود یافتم،      

خوش رنگ ردی از عشق و جانبازی را بر صورت تلا چلانله               

هایم جا گذاشته بود! خواستم از جایم بیند شوم اما پاهلایلم              

مانند شیواری که آن را شسته و آبش را گرفته باشند اختیار            

از کف داده و نای هیچ حرکتی را نداشت؛ عصب های تلیلره            

پشتم آرام آرام دست از کار کشیده و خفته بودنلد، دیلگلر               

خبری از بدن و یکی از پاهایم نمی رسید، احسا  با دسلت         

و پای چپم خداحافیی کرده و توان جابجا شدن را از مل                

 ستانده بود. می خواستم فریاد زنم اما بر که!؟ 

از چشمخانه ام به بیرون نگریسته و اطرا  را پاییدم ولی به            

جز تصاویر درازکشیده یک قبضه آرپی جی هفلت کله تلا               

لحیاتی پیش مدام تار ماشه اش را با سرانگشتانم نلواخلتله             

بودم، کوله آن و کاله آهنی ام که یک سوراخ بزرگ جیویش            

تعبیه شده بود، چیز دیگری ندیدم. به ناچار چشم گردانلدم            

و مشغول وراندازکردن پاهای قدرتملنلدی شلدم کله تلا                

 لحیاتی پیش، بدنم را به ای  سو و آن سو می کشیدند. 

در همان لحیه چند عراده تانک سر رسیدند و محیط پانصد           

متری دایره ای را که م  نقطه پرگار آن بودم، درنوردیدند و            

جهنمی از آتش بپا کردند. گهگاه در نزدیکی هایم چند بوته            

آتش از زمی  می رویید و سپس خاکستر می شد. گاهی هم  

یک گیوله آتشی  با شتاب یک شهاب سنگ از بامی سلرم             

عبور می کرد. کمی آن سوتر، مویرگ رودخانه نلیلسلان از               

پوست صحرا کنده شده بود و چون ماری، آرام و بی صدا بلر    

سینه بیابان سر می خورد و به پیش می رفت. تنم به للرزه                

افتاده بود؛ تشنه بودم، سخت تشنه. عطش بی تابلم کلرده              

بود، انگار دهانم را از کاه خشک مخیوط با پنبه پلر کلرده                

بودند! نیازمند قطره ای آب بودم تا زبان خشکیده در کاملم             

را رطوبتی دوباره بخشد. با خود گفتم؛ ای کاش چند قلدم              

آن سوتر بر زمی  چکیده بودم، آنگاه می توانستم نیسان را            

یکجا سربکشم و یا چون قمقمه ای کوچک آن را ببیعم، املا             

امان از ای  رود که بی ما می رود. تصویر مبهوت و حلیلرت                

زده یک نوجوان بسیجی که با ترسی آمیخته از شلگلفلتلی              

بامی سرم ایستاده و به م  زل زده بود، رشته افکارم را از               

هم گسست. چشمانش بر صورتم قف  شده بود و لب از للب              

 تکان نمی داد.!

 نفهمیدم چه دیده بود که زبانش به گفتار در نمی آمد ...

تا آنجا که چشمانم یاری می کرد او را دنبال کردم و وقتلی              

در افق نگام گم شد دوباره م  ماندم و احسا  عطش و آن             

صحرای بی انتها. تا چشم کار می کرد بیابان بود اما دریغ از              

یک جنبنده!!! نه از نیروی خودی خبری بود و نه از دشم ؛               

انگار آب مرگ بر آن بیابان پاشیده بودند. سکوت عجیبی بر            

صحرا حکمفرما شده بود. فقط گهگاه صدای ترکیدن گیولله           

توپ و خمپاره ای و یا صفیر گیوله ای سکوت را در هم ملی               

شکست و دوباره ... اما ای  بار صدای گیوله نبود که سکلوت                

صحرا را شکست بیکه صدای دلنشینی بود که از حلنلجلره              

 در گوشم نشست.!!! «اکبر میراب»

 عیی! کاکام!! چت شده؟   -

و در حالی که تفنگش را در دستانش جابجا می کرد، به م              

نزدیک شد، آن را بر زمی  گذاشت، زیر بغیم را گرفت، مرا تا       

نیمه تنه اش بام آورد اما همراه با پیکر نیمه جانم به زمیل               

افتاد. ای  تالش را چند بار تکرار کرد اما چون راه به جایلی               

نبرد با بغضی که می رفت تا به گریه تبدی  شلود گلفلت:                 

عیی! چکار کنم؟ گفتم فکر م  نباش برو بجنگ اگلر هلم                

 تونستی کمک بیار.

زمان زیادی نگذشته بود که صدای همهمه گروهی که اکبر           

پیشاپیش آنها حرکت می کرد، در گوشلم نشلسلت. دورم               

حیقه زدند. یکی از آنها خییی زود بسته کمک های اولیه که             

روی کمرم بسته شده بود را باز کرد و مشغول پیچیدن بانلد     

دور سرم شد. صدای اعتراضم بیند شد که چرا اینها را بلاز                

کرده و دور سر م  می پیچید؟ حیفه! نکنید. شایلد کسلی                

زخمی بشه و به اونها نیاز باشه. ولی آنها خیال می کردند به              

خاطر خون زیادی که از م  رفته هذیان می گلویلم و بله                 

زیر بغیم را گرفته و بله سلملت               حرفهایم توجهی نکردند.   

عقب می کشیدند اما شدت آتش دشم  که دوبلاره زیلاد              

 شده بود اجازه ادامه ای  کار را به آنان نداد.!!! 

گروهی دیگر آمدند و مرا روی کوله پشتی آرپلی جلی ام                

انداخته و با سرعت به راه افتادند. اوضاع خوب پلیلش ملی                

رفت و چشمان م  همچنان اطرا  را می پایید. نلاگلهلان               

چشمم روی ساق دست رزمنده ای که بند سمت چپ کوله           

را گرفته بود قف  شد و دیدم که یک سوراخ در دسلتلش                

ایجاد شد، انگشتانش ش  شده و از دور بند کوله بار شدند و          

م  بر زمی  افتادم. رگبار تیربار دشم  کار خودش را کرد و             

باز م  ماندم و صحرا و تشنگی و گیوله باران دشم . کملی              

که روی زمی  آرام گرفتم، با خودم گفتم: راستی چرا اینهلا              

سرم را پانسمان کردند! دست راستم را که کار می کرد بلام              

بردم و روی سرم کشیدم. از کنار باند که ش  شده و قلدری               

کنار رفته بود چهار انگشتم در شکافی که در اثر تیر در سرم   

ایجاد شده بود، فرو رفت. دستانم را جیو چشمانم گلرفلتلم،              

باورکردنی نبود؛ استخوانهای خرد شده جمجمه مانند پلودر         

 نارگی  به نوک انگشتانم چسبیده بودند.!!! آ

آنجا بود که فهمیدم تیر خورده ام و با لبخنلدی تلیله بله                 

خودم گفتم: نمردیم و یک تیر هم خوردیم. و به یاد سبلک                

وزنی دقایقی قب  افتاده و باز نجوا کردم: پس اینلکله ملی                

گویند: شهید با اولی  قطره خونش که ریخته می شود همه            

 گناهانش بخشیده می شود، درست است. 

در اثر انفجاری مهیب مشتی خاک از زمی  بیند شد و بلر               

سر و صورتم ریخت. همزمان پژواک صلدای یلک آخ کله           

حکایت از دردی شدید داشت، در گوشم نشست. شلبلحلی              

تیوتیوخوران پشت سرم به زمی  افتاد. رزمنده زخمدار پشت          

به پشتم داد و جهان وجودش در معرض زلزله ای کوبنده و            

شکننده لرزیدن آغاز کرد. کم کم هیاهو فلرو نشلسلت و                 

صدای ناله های دردنلاک و کشلدار رزملنلده زخلملدار                  

کرکسی در فاصیه چند متری بله نلیلاره ملان                 برخاست. 

نشسته و چشمان مرموز و بی طاقتش را به چشلم هلایلم                

دوخته بود. حرکتی را چشم می داشت که از م  بر نلملی                

آمد، طوری که رزمنده زخمی هم بشنود گفتلم: مشلخلور              

کریف، فکر می کند بی جانیم! سپس بدون اینکه او را ببینم    

گفتم: راستی م  فیج شده ام.! تیر مستقیم کالیلبلر خلورد              

بهم. تو چی, اسمت چیه، از گروهان خود مایی، ملگله نله؟              

زحمت عمیقه؟ پس چرا حر  نمی زنی؟ تلو را خلدا یله                 

چیزی بگو، فریاد بزن یا ماق  یه سنگی به طرفش بینداز. با             

املا حلیلف کله تلوان              چنگال نگاهش دارد مرا می درد.!    

برخاست  ندارم؛ اصال زمام تنم را در اختیلار نلدارم، افلراد               

دشم  تنم را از گردنم جدا کرده اند برای همی  هم هسلت         

که دیگر وجودش را احسا  نمی کنم. اما طوری نلیلسلت             

باید صبور باشیم! تو هم صبر ک  اآلن بچه ها سر می رسند.             

ولی انگار لحیاتی بود که او به پرواز در آمده و در نیمه راه               

بی  ثری و ثریا برای فرود در بهشت داشت ارتفاع کم ملی               

کرد. جسمش بی حرکت در آغوش خاک خلفلتله بلود و                  

 روحش آرام و بی صدا از مرغزار ت  تا ...

همزمان نسیمی خنیاگر از بامی سرم گذشت، زلزله به نملاز    

آیات کشید! صدای گام های نسیم دور شد و رایلحله ای                 

خوشتر از عطر ریاحی  که در فضا پراکنده بود تلا چلنلدی               

مشامم را به خود مشغول داشت. دقایقی بعد نه صدای بلال     

فرشتگان بود و نه آن نسیم خوش رایحه. همه چیز چلنلان         

بود که باید باشد از جمیه آن نگاه های آزاردهنده و ملنلقلار       

نفرت انگیز که آب از آن به راه افتاده بود. تنها بودم، تنهلای               

تنها در مشیمه گیتی. تمام توانم را در دست راستم جلملع       

کردم و بوته های خار را گرفته و بدنم را انلدکلی حلرکلت                 

دادم، غیتی خوردم و بدنم درست پشت سر رزملنلده کله               

پشتش به م  بود و هرگز نتوانستم صورتش را ببینلم قلرار       

وای چقدر تشنه و تنهایم! خدایا عنایتی کل . چله                 گرفت. 

خوش آرام خفته است ای  پسر خوب،!!! چه حلال رشلک                 

برانگیزی دارد! چقدر خوب است رهایی از اسارت علنلاصلر              

اربعه! خدایا،!!! مرا هم به جایی بر که حس  القضایش دیلدار              

تو و سوئ القضایش لحیه ای هجران توست. صدای انفجلار            

گیوله توپی که در کنار م  و همنشی  بی جانم به زملیل                

خورد، گوش چپم را که به زمی  چسبلیلده بلود، آزرد و                 

محیط پیش رویم برای چند لحیه درخشید. پیلک هلایلم              

سنگی  شد، چشمانم سیاهی رفت و نگاهم در هاله ای غبار           

گم گشت. مادرم را دیدم که در حالی که زیپ ساک چرملی       

مشکی رنگی که وسای  شخصی و میزومات جبهه ام را در             

آن گذاشته بود، می کشید، گفت: عیی بیا بشی  یه للقلمله               

نون بخور که داره دیر میشه، می ترسم از دوسلتلات جلا                 

بمونی. راستی یه مقدار تخمه و پسته هم برای تلو راهلت                

گرفته ام. گفتم خییی ممنون، ای کاش یه قمقمه هم گرفته            

بودی، آخه خییی تشنه ام! خواهرم هم گفت: راست می گه،             

 یه قمقمه هم براش می گرفتی، آخه خوزستان آتشه!!!

احسا  کردم کسی در پیک هایم را می کوبد. عصب بیلدار             

آنها را گشود. در همان حال از تصویر یک منقلار بلزرگ و                 

 منفور در برابر دیدگانم جا خوردم.  

کرکس به خوردن ای  خوان گسترده آمده بود. پست فطرت           

ها تا یک دم پیک بر هم بگذاری به طمع می افتند. کرکلس      

به عقب جست و پر حوصیه به انتیار درگیری دوباره صفو            

مژگانم ماند. نمی دانستم چند قرن در خواب مانلده بلودم،              

دهانم پر از خلون بلود،       شاید هم نه، مرده بودم و دوباره ...         

لبانم خشک شده و داغمه بسته بود. انگار تشنگی پلایلانلی             

نداشت. آرزو کردم ای کاش نیسان یک قمقمه کوچک بلود،            

و آن قمقمه آب بسته به ریسمانی دراز و سر آن ریسلملان               

می دندان های نیش م ، آنگاه ریسمان را آن قلدر ملی                

جویدم تا قمقمه به لب هایم برسد و ... تشنگی، علطلش و                  

فکر آب تیر نگاهم را بر قمقمه پالستیلکلی و سلبلزرنلگ                 

همنشی  بی جانم که با فانسقه روی کمرش محکلم شلده             

بود، نشاند. ای  بار دیدگان نافذ م  بود که مانند چشلملان       

کرکس به طعمه اش خیره شده و برای آن بلرنلامله ملی            

وقتی سر قمقمه را با سختی زیاد گشودم، احسلا              ریخت. 

می کردم که رودخانه نیسان را فتح کرد. و اآلن می تلوانلم            

همه آب آن را یکجا سر بکشم. تا قمقمه را به دهانم نزدیک              

کردم، صدایی از درون به م  نهیب زد: مگه نمی دونی آب              

برای زخمی بده و اونو می کشه؟ گفتم: بیه وللی بله یلک                  

لحیه سیراب شدن می ارزه.!!! تنور دهانم داغ بود و کلوره               

 جانم همچنان می سوخت. با حافظ هم کالم شدم:

 شرابی تیه می خواهم که مردافک  بود زورش

 مگر یکدم بیاسایم ز دنیا و سر و شورش

با آب آن قمقمه و قمقمه خودم صراحی دهانلم را بلا آب           

حیات سیراب کردم حام دیگر نه از آب خبری بود و نله از               

 آبادی!

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

زخم، خون ریزی، تنهایی، صدای صفیر گیوله، انفلجلارهلای           

وحشتناک و پی در پی، خفت  در بیابان آن هم در آغلوش              

خارهای مغیالن و ... تصورش هم ت  هر انسانی را می لرزاند       

با ای  حال یک آرامش باورنکردنی ناشی از توک  و یاد خلدا             

بر م  حاکم شده و آن شرایط بسیار سخت را قاب  تحلمل               

 کرده بود.

پاسبخش فیک دوبار پست شب و روز را با هم عوض کرد و              

در واپسی  روز دوم آنگاه که خورشید هم چون م  رمق از             

دست داده و رنگ رخسارش پریده بود، دو نیلروی بلعلرلی               

پیکر نیمه جانم را برداشته و برای آزمونی هفت سلالله بله               

 زندان که نه، دانشگاهی دیگر بردند.

 نما منبع: سایت کازرون

 مرداد ماه سالروز بازگشت پیروزمندانه آزادگان سرافراز به میهن ۶۲به بهانه 

 نه از خودی خبری بود و نه از دشمن
 محمدعلی روانستان
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 شهردار کازرون:

های متروکه و مستعد خطر شناسایی  خانه
 شوند و تخریب می

شهردار کازرون در حاشیه بازدید از یلک ملیلک              
 9۴متروکه در خیابان قدمگاه گفت: بر اسا  بنلد            

های ملتلروکله و       قانون شهرداری ها، خانه ۵۵ماده  
 خیز در سطح شهر تخریب خواهند شد. حادثه

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، مهند    
محمدامی  مهرورز شهردار کازرون تصلریلح کلرد:          
شناسایی امالکی که در سطح شهر متروکه شلده و     
از نیر ایمنی یا امنیتی خطرآفلریل  بلاشلنلد، در               
 دسلللتلللور کلللار شلللهلللرداری قلللرار دارد.            
وی اضافه کرد: به منیور حفظ ایمنی و املنلیلت               
شهروندان، چند مرتبه به ماللکلیل  اخلطلار داده              

شود و در صورتی که مالکی  اقدامی نلکلنلنلد،               می
شهرداری نسبت به تخریب ای  امالک اقدام خواهد        

 کرد.
مهند  مهرورز با اشاره به اینکه ای  خلانله هلای             
مخروبه و متروکه بعضا به پاتوق افراد ولگرد و معتاد          
تبدی  شده، گفت: شهرداری کلازرون بله صلورت             
جدی تخریب و رفع خطر از ایل  املالک را در               

 دستور کار خود قرار داده است.
وی اظهار کرد: همچنی  املالکلی کله سلالملت                
بهداشتی شهروندان را مورد تهدید قرار داده باشنلد         
یا خطر ریزش داشته باشند، پس از شنلاسلایلی و             
صدور اخطاریه، اگر مالکان نسبت بله رفلع ملوارد             

 شلونلد.      اقدامی انجام نلدهلنلد، تلخلریلب ملی              
قلانلون      ۵۵ملاده       9۴به گفته او، بر اسا  بنلد         

ها، شهرداری بلا فلرسلتلادن ابلالغ و                     شهرداری
هماهنگی با مراجع قضایلی نسلبلت بله            
تخریب و رفع خطر ایل  ملنلازل اقلدام             

توانلد    می  کند، و عالوه بر آن شهرداری         می
با استناد به ای  ماده قانونی، بعد از انجلام          
 تخریب، هزینه آن را از مالک اخذ کلنلد.          

عمومی شهرداری کازرون،     به گزارش روابط  
ملاده     9۴در همی  راستا و بر اسا  بند    

قانون شهرداری ها، شهرداری کلازرون        ۵۵
در چند ماه اخیر نسبت به تخریب تعدادی       

خیز و مخروبله واقلع در           از امالک حادثه  

کوچه حکمت میدان انقالب، پارکینگ سلیلملان و           
های خیابان سیمان اقدام کرده و بلر            یکی از کوچه  

اسا  دستور شهردار، موارد دیگلری را نلیلز در              
 دستور کار دارد.

 پایان یک انتظار بیست ساله؛
خیابان   اجرای پروژه کانیوگذاری کوچه

 شهید پیرویان
شهردار کازرون از اتمام عمییات کلانلیلوگلذاری و            

 اول خیابان شهید پیرویان خبر داد.  تسطیح کوچه
عمومی شهرداری کازرون، مهند       به گزارش روابط  

محمدامی  مهرورز در جریان بازدید ملیلدانلی از            
مرحیه پایانی ای  پروژه گفت: ای  منطقه بیلش از            
بیست سال به حال خود رها شلده و هلیلچ کلار                 
عمرانی در آن اجرا نشده بود، اما خوشبختلانله در            

هلای     محور اجلرای پلروژه        راستای سیاست عدالت  
عمرانی، عمییلات اجلرایلی پلروژه تسلطلیلح و                 

ها به اتمام رسید و به زودی          کانیوگذاری ای  کوچه  
 خورد. آسفالت آن هم کیید می

وی با اشاره به خوشحالی و رضایت اهالی ای  محیه          
از اجرای ای  پروژه خاطرنشان کرد: سالها بود که به          

ها، مردم نلاراضلی        دلی  فرسودگی معابر ای  کوچه    
بودند، اما خوشبختانه با اجرای ای  پروژه و آسفالت         

 آن، بسیاری از مشکالت آنان مرتفع خواهد شد.
شهردار کازرون با تاکید بر نگاه عادمنه شلهلرداری          

های عمرانی در نقاط مختیف شهلر،           در اجرای پروژه  
افزود: همزمان ای  پروژه، چندی  پروژه علملرانلی            
دیگر در نقاط مختیف شهر در حلال اجلراسلت و              

هلای     ریزی انجام شده، بالفاصیه پروژه      مطابق برنامه 
 شوند. بعدی نیز وارد فاز اجرا می

 همزمان با هفته خبرنگار؛
تجلیل شهردار کازرون از خبرنگاران و 

 عکاسان فعال خبری در کازرون
شهردار کازرون همزمان بلا هلفلتله خلبلرنلگلار،                
خبرنگاران و عکاسان خبری فعال ای  شهر تجییل           

 کرد.
مهند  محمد امی  مهرورز در ای  آیی  تجیلیل ،          
ضم  تقدیر از تالشهای خبرنگاران کازرون درعرصه       
اطالع رسانی شهرستان گفت: خبرنگلاران طلالیله           
داران جنگ رسانه ای نابرابلرنلد کله بله دور از                 
وابستگی به مسائ  جناحی وجریلانلات سلیلاسلی            

اند خبرهایی که دارای مصادیق عیلنلی،          متعهد شده 
 دقیق و موثق هستند را نشر دهند.

وی انتقاد را مزمه پیشرفت دانست و گفت: هملواره           
باید میان انتقاد صادقانه و تخریب تلفلاوت قلائل              

 شویم.
به عقیده او، چنانچه انتقادی ازجانب شخصی و یلا           

شود، باید به دنبال آن راهلکلار          رسانه ای مطرح می   
هم ارائه شود تا باعث پیشرفت و آبادانی شهر شلده           
 به بهبود زنلدگلی شلهلرونلدان کلملک کلنلد.                  

هلا را      شهردارکازرون شرایط ای  روزهای شهرداری    
بسیار دشوار توصیف کرد و گلفلت: ملجلملوعله                 
شهرداری بیش ازگذشته نیازمند کمک  دسلتلان           
یاریگر و همدمنه اصحاب رسانه و خبرنگاران دلسوز        

 است.
مهرورز همچنی  تاکید کرد: از هر نیر و فلکلر و                

ای که در پیشرفت وآبادانی شهر موثر استقبلال           ایده
 خواهد کرد.

در انتهای مراسم با اهدای لوح تقدیر، شاخه گل  و         

 هدایایی از خبرنگاران تجیی  شد.
جلوگیری از پنج مورد ساخت و ساز 

غیرمجاز توسط پلیس ساختمانی 
 شهرداری کازرون

از پنج مورد ساخت و ساز غیرمجاز در ابتدای جلاده        
گیستان و جاده ت  رشتان بله وسلییله پلیلیلس                 

 ساختمانی شهرداری کازرون جیوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، در ادامه   
برخورد قانونی شهرداری با سلاخلت و سلازهلای            
غیرمجاز، پییس ساختمانی شلهلرداری بلا حلکلم             
دادستان شهرستان در چند روز گذشته از چنلدیل        
 مورد ساخت و ساز غیر مجاز جلیلوگلیلری کلرد.              
بر پایه ای  گزارش، پییس ساختمانی شهرداری بلا          
همکاری نیروی انتیامی، چهار مورد پی کلنلی در           
جاده گیستان پشت واحد موتوری شهرداری و یلک         
مورد پی کنی در جاده ت  رشتان را به حالت اولیله            

 باز گرداند.
قانون شهرداری ها ملاللکلیل            9۰۰بر اسا  ماده    

اراضی و امالک واقع در محدوده شهر و حریلم آن            
قب  از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شلروع            
ساخت و ساز باید از شهرداری پروانه اخذ نمایلنلد،           
در غیر ای  صورت اگر فردی یا مالکلی اقلدام بله               
ساخت و ساز غیر مجاز نماید، شهرداری بله طلور             
جدی و قاطع بر اسا  قانون با چلنلیل  ملواردی              

 برخورد خواهد کرد.

 اخبار شهرداری کازرون

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
موضوع قانون تعیی  تکییف وضعیت ثبتی اراضلی و     11/  ۰۴/  9۴مورخ  9۱110۰۱99۰۰۲۰۰۰۱۴۰برابر ریی شماره   

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت میک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض ملتلقلاضلی                      ساختمان

صادره از کازرون در ششدانگ یک باب ملغلازه بله               ۵۴۲آقای عییرضا اسکندری زاده فرزند حسی  بشماره شناسنامه         

 ۲فار  کازرون مفلروزی از پلالک             1واقع در بخش      ۴اصیی قطعه     9۱۱فرعی از     901مترمربع پالک     0۰مساحت  

اصیی خریداری از مالک رسمی با واسطه آقای خورشید نجاتی محرز گردیده است. لذا به منیور اطلالع                     9۱۱فرعی از   

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضلی   شود. درصورتی  روز آگهی می   9۵عموم مراتب در دو نوبت به فاصیه        

توانند از تاریه انتشار اولی  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به ای  اداره تسییم و پلس                      اعتراضی داشته باشند می   

از اخذ رسید، ظر  مدت یک ماه از تاریه تسییم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. بلدیلهلی                        

 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

  11/ ۰۵/  ۲1تاریه انتشار نوبت دوم:                                                   11/  ۰۵/ 9۴تاریه انتشار نوبت اول: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
 11/  ۰۱/  ۲0ملورخ       9۱110۰۱99۰۰۲۰۰۰۲۱۴و  11/  ۰۴/  ۰1مورخ  9۱110۰۱99۰۰۲۰۰۰۱9۴برابر ریی شماره  

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثلبلت            موضوع قانون تعیی  تکییف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        

میک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایان حمیدرضا رحیمی کازرونی فرزند عیی بشماره شلنلاسلنلامله                    

صادراه از کلازرون هلر کلدام           ۱۱۲0۱صادره از کازرون و منصور خداکرمی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه  ۴818۲

اصیلی   ۵9۵فرعی از  ۱۴مترمربع پالک  ۴۱80/۴۰نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب دامداری به مساحت     

فار  کازرون خریداری از مالک رسمی  1واقع در بخش  ۲اصیی قطعه  ۵9۵فرعی از  ۲1مفروز و مجزی شده از پالک 

روز آگلهلی        9۵الحصه متقاضی( محرز گردیده است. لذا به منیور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلیله                        )سهم 

توانند از تاریه انتلشلار        که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می             شود. درصورتی    می

اولی  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به ای  اداره تسییم و پس از اخذ رسید، ظر  مدت یک ماه از تاریه تسییم   

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصلول                      

 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

  11/ ۰۵/ ۲1تاریه انتشار نوبت دوم:                                                     11/ ۰۵/ 9۴تاریه انتشار نوبت اول: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

نامه  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
/ 99/  91ملورخ       9۱180۰۱99۰۰۲۰۰9۴۱8برابر ریی شماره    

ملورخ     9۱110۰۱99۰۰۲۰۰۰۲۵0و ریی اصالحی شماره    18

ملورخ     9۱180۰۱99۰۰۲۰۰9۴۱1و ریی شماره      11/  ۰۱/  ۲1

 9۱110۰99۰۰۲۰۰۰۲۵۵و ریی اصالحی شماره    18/  99/  91

 9۱180۰۱99۰۰۲۰۰9۴11و ریی شملاره        11/  ۰۱/  ۲1مورخ  

و ریی اصلللالحلللی شلللملللاره               18/  99/  ۲۱ملللورخ    

موضوع قلانلون    11/  ۰۱/  ۲1مورخ  9۱110۰۱99۰۰۲۰۰۰۲۵1

های فاقد سلنلد        تعیی  تکییف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان      

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت میک کازرون تصلرفلات            

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حملیلدرضلا فلرجلی فلرزنلد                

صادره از کازرون نسبت به دو   9۴۰1اله بشماره شناسنامه      حبیب

دانگ مشاع و آقای رضا داودی  فرزند اسفنلدیلار بله شلملاره                  

صادره از کازرون نسبت به سه دانگ مشلاع و             ۱۲98شناسنامه  

 0اله فرجی فرزند عیی رضا به شماره شنلاسلنلامله                آقای حبیب 

صادره از کازرون نسبت به یک دانگ مشاع همگی از ششلدانلگ       

 9مترمربلع بله پلالک           ۱118/1۵یکباب دامداری به مساحت  

فلار  کلازرون        1بخش    ۲اصیی واقع در قطعه  00۰فرعی از  

اصیی خریداری از ملاللک          00۰مفروز و مجزی شده از  پالک        

الحصه متقاضیان( محرز گردیده است. لذا به منیور       رسمی )سهم  

شلود.   روز آگهی می 9۵اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصیه    

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت ملتلقلاضلی         درصورتی

توانند از تاریه انتشار اولی  آگهی بله           اعتراضی داشته باشند می   

مدت دو ماه اعتراض خود را به ای  اداره تسییم و پس از اخلذ                 

رسید، ظر  مدت یک ماه از تاریه تسییم اعتراض، دادخلواسلت    

خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صلورت               

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سلنلد       

 مالکیت صادر خواهد شد.

                  11/ ۰۵/ 9۴تاریه انتشار نوبت اول: 

  11/ ۰۵/ ۲1تاریه انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
موضوع قانون تعیی  تکییف وضعیت ثبتی اراضلی و     11/  ۰۴/  9۴مورخ  9۱110۰۱99۰۰۲۰۰۰۱۴۵برابر ریی شماره    

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت میک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  ساختمان

صادره از کازرون در ششدانگ یک باب مغازه به مسلاحلت    99۱۴حامد اسکندری زاده فرزند حسی  بشماره شناسنامه    

واقلع در       ۴اصیی قطعله     9۱۱فرعی از  ۲اصیی مفروز و مجزی شده از پالک         9۱۱از    908مترمربع پالک فرعی      ۴8

فار  کازرون خریداری از مالک رسمی با واسطه آقای خورشید نجاتی محرز گردیده است. لذا بله ملنلیلور                         1بخش  

که اشخاص نسبت به صدور سند ملاللکلیلت      شود. درصورتی  روز آگهی می 9۵اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصیه  

توانند از تاریه انتشار اولی  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به ای  اداره تسییم  متقاضی اعتراضی داشته باشند می

و پس از اخذ رسید، ظر  مدت یک ماه از تاریه تسییم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نلملایلد.                       

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

  11/ ۰۵/ ۲1تاریه انتشار نوبت دوم:                                                     11/ ۰۵/ 9۴تاریه انتشار نوبت اول: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی ساختمان
موضوع قانون تعیی  تکییف وضعیت ثبتی اراضلی و     11/  ۰۱/  ۲1مورخ  9۱110۰۱99۰۰۲۰۰۰۲۴1برابر ریی شماره    

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت میک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض ملتلقلاضلی               ساختمان

سلهلم سلهلام          10۰سهم از    198صادره از کازرون نسبت به  ۱۱19آقای احسان پام فرزند احمد بشماره شناسنامه  

اصیلی ملفلروز و         0۴0فرعی از  9۰۵مترمربع پالک  1۲۲,۱8ششدانگ یک قطعه باغچه مشتم  بر خانه به مساحت          

اللحلصله       فار  کازرون خریداری از مالک رسملی )سلهلم       1واقع در بخش  ۲اصیی قطعه  0۴0مجزی شده از پالک     

شلود.     روز آگلهلی ملی          9۵متقاضی( محرز گردیده است. لذا به منیور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلیله                     

توانند از تاریه انتلشلار اوللیل             که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می             درصورتی

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به ای  اداره تسییم و پس از اخذ رسید، ظر  مدت یک ماه از تاریله تسلیلیلم                             

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصلول                    

 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

  11/ ۰۵/ ۲1تاریه انتشار نوبت دوم:                                                        11/ ۰۵/ 9۴تاریه انتشار نوبت اول: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

 محرم ماه خون ماه قیام است

 محرم م به می او پیام است

 محرم معنی یاسی  و طاهاست

 محرم واژه انا فتحناست

 محرم ماه پیروزی دی  است

 حماسه بر عییه مشرکی  است

 شهید کربال

 طبیب درد جسم وجان،حسی  است

 بهار گیش  ایمان،حسی . است 

 شهید تشنه کام مکتب عشق 

 عزیز خالق جانان،حسی  است

 

 خون خدا 
تقدیم به عاشقان امام 

 حسین 

 گوهر  یکتا هستی!  آفریده است تو را

 هستی را میهر و  معنا شر  و عاطفه 

 نام نیکوی تو را خوب نهادند حسی 

 او  احسان و کرم در دلِ صحرا هستی

 آفرینش همه شیدایِ تو ای  خون خدا

 ای که در کرب وبال مرد شکیبا هستی

 تربیت دیده ای بر شانه ی تابانِ  رسول

 پرورش یافته، در دام ِ زهرا هستی

 آفتاب دو جهان، الگوی رفتارِ  وجود

 سبب عزت و گ  واژه ی دلها هستی 

 شوقِ ایصال و شجاعت، ثمر احسانت

 هستی  به حیاتِ بشریت، تو مسیحا

 جان بدادی به خالیق و بکشتی  مُردن

 از  ازل تا به ابد عَیَّم األسماء هستی

 محمدحسین برزویی

 عکاس:
 زینب صادقی

 عکاس:
 زینب صادقی

 محرم ماه خون
 محمدجعفر رستمیان
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 ی منتظران  بزرگترین وظیفه
 

ی منتیران امام زمان ای  است که از لحاظ معنوی و اخالقی و عمیی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفلی بلا ملؤملنلیل  و                                   بزرگتری  وظیفه 
همچنی  برای پنجه درافکندن با زورگویان، خود را آماده کنند. کسانی که در دوران دفاع مقد ، سر از پا نشناخته در صلفلو  دفلاع ملقلد                    

ی دفاع از ارزشها و میه  اسالمی و پرچلم            شرکت میکردند، منتیران حقیقی بودند. کسی که وقتی کشور اسالمی مورد تهدید دشم  است، آماده               
ی اسالم است، میتواند ادعا کند که اگر امام زمان بیاید، پشت سر آن حضرت در میدانهای خطر قدم خواهد گذاشت. اما کسانی کله در                              برافراشته

مقاب  خطر، انحرا  و چرب و شیری  دنیا خود را میبازند و زانوانشان سست میشود؛ کسانی که برای مطامع شخصی خود حاضر نیستند حرکلتلی             
ت، اسل    که مطامع آنها را به خطر میاندازد، انجام دهند؛ اینها چطور میتوانند منتیر امام زمان به حساب آیند؟ کسی که در انتیار آن مصیح بلزرگ                         

 های صالح را آماده سازد و کاری کند که بتواند برای تحقق صالح بایستد. باید در خود زمینه
 9۱89/۰1/۱۰ی شعبان در مصالی تهران  بیانات در دیدار اقشار مختیف مردم به مناسبت نیمه

 قسمت چهارم
 »نجات نیروها«

مقداری به همی  صورت و زیر آتش مستلقلیلم دشلمل       
تغییر موضع دادیم که ناگهان دو اتفاق ناخوشایند برایمان 
رقم خورد ، اول اینکه یکی از نیروهایی که در نزدیکی ملا  
و با فاصیه در حال عقب روی و تغییر موضع بود در فاصیه 
بی  موضع قبیی و بلعلدی در آن دشلت شلوره زار ملورد      
اصابت گیوله قرار گرفت و تیر مستقیم به پلایلش و فلکلر     
کنم زانویش خورد و افتاد، نگاه کردم دیدم تعداد زیلادی  
عراقی ها با سرعت دارند بطرفش می آیند و تلیلرانلدازی    
میکنند که با فریاد به او گفتم سریع بطر  ما بیا تا عراقی 
ها  نرسیدند و هرچه فریاد زدم فایده نداشت چون ظاهلرا  
گیوله به زانویش خورده بود و برای حرکت مشک  داشلت  
و با ناراحتی و نگرانی او را نیاره میکردیم که عراقی ها به 
بامی سرش رسیدند و او را با خود بردند ، چله صلحلنله     
دردآور و جانسوزی بودو از اینکه کاری از دستمان برنملی  
آمد در مقاب  سی  نیروهای دشلمل  بسلیلار نلاراحلت و       
)ای  رزمنده عزیز آقای محمود شهلالیلی     شرمنده شدم ، 

های گردان کمی  و اه  نی ریز بود( ...    نام داشت و از بچه
اتفاق ناخوشایند بعدی ای  بود که ماهم در حال تغلیلیلر    
موضع بودیم و در یک لحیله کله از شلدت تلیلرانلدازی       
خودمان را در گودالی انداختیم متاسفانله رزملنلده دمور    
سید کاظم ابطحی که ایشان هم اه  نی ریز و از گروهان 
یک گردان ثاراهلل بود و نزدیک م  حرکت ملیلکلرد تلیلر      
مستقیم به بازو و کمرش اصابت کرد و غرق بخلون شلد ،   
تصور کنید دشم  قدار از همه طر  دنبال ما هستلنلد ،   
همه جا را به گیوله بستند و آنهم چه گیولله بلارانلی و در    
ای  شرایط کامال یکطرفه و ناجوانمردانه ، فقط علزیلزانلی    
که در طول دفاع مقد  در چنی  وضعیتی قرار گرفتله و  
سیب  هد  شده اند کامال درک ملیلکلنلنلد ،از طلرفلی        
تشنگی بسیار شدید و بی آبلی ، از طلرفلی خلورشلیلد و       
آفتاب سوزان و داغی هوا و شرجی شدید و بدتر از هلمله   
خونریزی ای  رزمنده مییوم سید کاظم ابلطلحلی در آن    
گودال که نگاهش میکردم هر لحیه خونریزی او بیشلتلر   
میشد و چه گودال قتیگاهی در آن عاشلورای شلیلملچله      
!، اما عجیب تر اینکه ای  برادر عزیز     ! برایمان برپا شده بود!

اللعلاده ای    مجروح بسیار  روحیه و ایمان و جسوری فلوق 
داشت و انگار نه انگار در ای  وضعیت قرار دارد و حلاللش   
وخیم است، و یا اینکه هر لحیه دشم  سییلی خلورده از   

!! بلا          عمییات بیت المقد  هفت بامی سرملان ملیلرسلد !
نگاهی مردانه به م  گفت عبدالخالق م  یلک نلارنلجلک     
همراهم هست عراقی ها که نزدیک تر آمدند آنرا پلرتلاب   
میکنیم!! و فکر کنم نارنجک را پرتلاب کلرد و... خلیلیلی           
افتخار کردم به روحیه جنگجویی و دمورانله ایل  علزیلز     
مجروح و بیش از پلیلش بلرایلم ثلابلت شلد کله دمیل           
ایستادگی و مقاومت کم نیلیلر نلیلروهلای دمورملان بلا        
کمتری  امکانات و تجهیزات و در آن شلرایلط سلخلت و     
جهنمی در مقاب  دشم  کامال مجهز با اینهمه ادعلا و بلا   
. چیست  و چگونه نابلاورانله      . لشکرهای زرهی و مکانیزه و
چنی  دشم  مجهزی را با سالح ایمان منهدم و زمینگیلر   
کردند و ... به او گفتم سید کاظم یک لشلکلر علراقلی در        
تعقیب ما هستند و  آماده باش از اینجا بلیلنلد شلویلم و      
بطر  عقب برویم و م  در حال دویدن به عقب دستلم را  
به زیر کتف تو میزنم و کمک میکنم راحت تر و سریع تلر  
حرکت کنی و... کمکش کردم و از چاله بیلرون آملدیلم و      
دستم را زیر کتف سید کاظم مجروح گلذاشلتلم و اورا در    
حرکت به عقب کمک کردم و همینطور به عقب آمدیلم و  
موضع عوض میکردیم که حام دیگر هییکوپتر های جنگی 
دشم  نیز به کمک آنلهلا آملدنلد و از بلام هلم گلزارش        
وضعیت میکردند و هم چند موشک به سمت ما شیلیلک   
کردند که در موضعی قرار گرفته بودیم و ملوشلکلهلا بله      
اطرافمان خورد ،هر نفس که سید کاظم مجروح میکشیلد  
خون بیشتری از بدن او خار  میشد و بیشتر نگران ضعف 
جسمی و خونریزی و از پای درآمدن او میلشلدم. در ایل      
لحیات تنها چیزی که فکرم را مشغول خود کلرده بلود و   
آرزو میکردم ای  بود که ایکاش هوا تاریک میشلد و شلب   
هنگام بود که قطعا و به هر سختی بود املا خلار  از دیلد    
دشم  و در شرایط جوی بهتر و هوایی قاب  تلحلمل  بله     
عقب میرفتیم اما نگاهی به خی  عراقی ها که از پشت سر 
و از مجاور و حتی با هییکوپتر در تعقلیلبلملان بلودنلد و       
همچنی  وضعیت رزمنده مجروح و همراهم مرا بله خلود   
آورد و گفتم سید کاظم دیگر راهی نمانده و کمی تحمل   
ک  تا انشااهلل به دژ مرزی شیمچه  و به نیروهلای خلودی   
برسیم، حرکت را با هر سختی بلود ادامله دادیلم تلا کله      
ناگهان دژ مرزی را از دور دیدیم و خوشحال شدیم و امید 
و روحیه و انگیزه مان بیشتر شد و چون تا اینجا که آملده  
بودیم خبری از عمده قوایی که به عقب فرستلاده بلودیلم    

ها انشااهلل و به لطف خداوند از  نبود،احسا  کردم که بچه
محاصره خار  شده و نجات پیدا کرده اند...به هرحال دژرا    
. آن هم دژ شیمچله کله     به سید کاظم نشان دادم و گفتم

       .. پشت آن هم نیروهلای خلودی هسلتلنلد و 
محکمتر و سریع تر حرکت کردیم و تا نزدیکلی هلای دژ   
بیند بام و مرزی شیمچه رسیدیم ، دیدیم که کانال بزرگی 
به موازات دژ در جیویمان و قب  از بیندای دژ شلیلملچله     
وجود دارد که از بس تیراندازی زیاد بود وقتی بله کلانلال    
رسیدیم بی محابا به داخ  کانال رفتیم و دیگر توجله بله   
ای  موضوع نکردیم که آیا داخ  کانال میل  و ملوانلع و...      
وجود دارد یا خیر ؟ اما با کمال تعجب ای  قسمت کانلال  
حدود چند متر خالی از موانع بود اما کمی آنطر  تر پر از 
سیم خاردار و موانع خورشیدی و... بود. کمی که گذشلت      
نگاهی دوباره به سید کاظم انداختم که بسیار مییومانه اما 
مردانه و شجاعانه و با ایمان و روحیه بود هرچند بلدنلش   
غرق خون بود و رنگش از شلدت خلونلریلزی و گلرملای       
سوزان و تشنگی شدید رو به زردی رفلتله بلود و پلیلش      
خودم گفتم حقیقتا هر کس در شیمچه و مخلصلوصلا در    
ای  عمییات با ای  شرایط طاقت فرسلا شلرکلت کلرده و     
جنگیده قطعا اگر هم در کربال و علاشلورا ی ابلاعلبلداهلل      
الحسی  عییه السالم در آن زمان بودند حسی  اب  عیی ع 
را تنها نمی گذاشتند و بی جهت نیست که امام ره   غالب 
میت ایران را از املت حلجلاز در زملان رسلول اهلل ص ، و      
مردم عراق و کوفه در زمان اباعبداهلل الحسی  عییه السالم 

دانستند و... خالصه  آفتاب بشدت ملارا      بهتر و وفادارتر می
در ای  کانال خشک و سوزان زجر ملیلداد و بلا اوضلاع و     
احوال خونریزی سیدکاظم ماندن جایز نبلود و بلایلد هلر     
طوری بود خود را به آنسوی دژ میرساندیم و فقط در ای  
فکر بودم که آیا نیروهای خودی پشت دژ منلتلیلر ملان     

 هستند و اصال آنسوی دژ چه خبر است؟ و....
r سمت پنجم 
 »نجات نیروها«

قب  از اینکه از کانال پشت دژ خار  شویم و بسلملت دژ   
مرزی شیمچه یعنی آخری  گام برای خرو  از محاصلره و  
نجات پس از عمییات و اینهمه جنگ و گریز اقدام کنیم تا 
. یک لحیه مجددا در فکر   به نیروهای گردان میحق شویم
فرو رفتم و پیش خودم گفتم اگر بشود تا تاریکی هوا صبر 
کرد حتما از ای  وضعیت نجات پیدا ملیلکلنلیلم املا بله        
خورشید سوزان بامی سرمان نگاه کردم و دیدم خلیلیلی    
مانده به غروب و از طرفی تشنگی شدید و عطش در حلد  
کور شدن و خونریزی و ضعف جسمانی ای  رزمنده عزیلز  
مجروح که تا اینجای کار هم معجزه آسا دوام آورده بود و 
اگر روحیه و ایمان و شجاعت مرال زدنی ایشان نبود قطعا 
تا اینجا هم نمیتوانست دوام بیاورد و همچنلیل  نلزدیلک     
شدن دشمنان که در تعقیب مان بودند، اجلازه ملانلدن و    
صبر کردن در ای  شرایط را نمی داد،  خالصه بله سلیلد    
کاظم گفتم تا اینجای کار با لطف خداوند آمده ایم و فقط 
همی  چند قدم مانده که از کانال خار  شویم و با سرعت 
به بامی دژ برویم و به نیروهای خودی میحق و نجات پیدا 
کنیم، به او که مییومانه نگاهم میکرد گفتلم آملاده بلاش    
کمکت میکنم از کانال بام برویم و سریع به سملت دژ و...    
سعی کرد و هرطور بود  قدرت  باقیمانده خودش  را جمع 
کرد و بیند شد و م  هم  کمک کردم تا خود را به بلامی  
کانال کشید و م  هم از کانال بام رفتم و دسلتلم را زیلر    
کتف سید کاظم ابطحی مجروح زدم و با سرعت به سمت 
دژ  حرکت کردیم، همی  چند متری که مانده بود تلا بله   
دژ برسیم نگاهی به بیلنلدای دژ انلداخلتلم دیلدم انلگلار         
. پشت سرم نگاهی انداختم دیدم تلعلداد     هیچکس نیست
زیادی نیروهای دشم  به صورت دشتبان به سمت کانلال  
و دژ می آیند ولی با تعجب زیاد متوجه شدیم که دیلگلر   
تیر اندازی نمیکنند و هییکوپتر های دشم  هم با فاصیله  
و عقب تر از آنها بامی سرشان در حرکتند ولی شلیلیلک    

 نمیکنند !!
به محض رسیدن به پای دژ کملک کلردم و بلا سلرعلت       

بیشتری با سید کاظم به سمت بامی دژ حرکت کردیلم و  
چند لحیه بعد و به محض اینکه به  بامی دژ رسیلدیلم،   
ناگهان دیدیم تعدادی عراقی یکمرتبه با اسیحه مقابیملان  
بیند شدند !!!  و خواهان توقف مان شدند ،برای لحیلاتلی      
ناباورانه نگاهشان کردم و دقت کردم ببینم واقعلا ایلنلهلا     
نیروهای عراقی هستند ؟!!!  که متاسفانله بلا سلروصلدای        
عربی آنها که وحشت زده وبا صدای بیند دستور ایسلت و  
متوقف شدن را با گفت  کیمات عربی مانند) قف ، قف ، م  
( به ما دستور ایستلادن و حلرکلت نلکلردن را           . . تحرک و.
میدادند وبا آن لباسهای نیامی و درجات ملرسلوم ارتلش    

هلا   بعث عراق مطمئ  شدیم که بیه انگلار واقلعلا علراقلی     
هستند و متاسفانه امن دیگر حیقه محاصره را کام  کرده 

ثاراهلل و هم از طر   ۴9اند یعنی هم از سمت محور لشکر 
الغدیر  توانسته بودند مارا محاصره و باهلم   98محور تیپ 

الحاق کنند،،، شوکه شده بودیم و بسیار متعجب و ناراحت 
از ای  شدم که چطلور ایل  روزنله را نلیلروهلای خلودی        
نتوانسته بودند تامی  بگذارند تا ای  چند نفر  باقیملانلده   

نجات پیدا کنند ... حلام       هم بتوانند قب  از محاصره کام 
دیگر برایم روش  شد که چرا از کانال که خار  شلدیلم و   

ها بطرفمان تیراندازی نلکلردنلد و     بطر  دژ آمدیم عراقی
معیوم شد که با نیروهای خود در تما  هسلتلنلد بلرای     
دستگیری ما و پشت دژ  کمی  کرده بودند تا ما را اسیلر  
.  اصال انتیار ای  وضعیت و اسیر شدن را نداشتیم   بگیرند
) املان از دل      و به همه چیز فکر میکردیم بجلز اسلارت ، 
زینب( ،،،،  در همی  لحیه نگاهم از بامی دژ به افلق دور   
دست افتاد که اینجا یکی از خوشحال کننده تری  اتفلاق  
ها را با چشم  خودم دیدم و آن اینکه از دور دست دیلدم  
تجمع زیادی از نیروهای خودمان که به عقب فلرسلتلاده    
بودیم در مسیر جاده آبگرفتگی پشلت دژ شلیلملچله ودر      
مواضع خودی در حال عقب رفت  هستند و خلداراشلکلر    
دیدم که عمییات معط  کردن دشم  و گرفتل  زملان از   
دشم  و درگیری ها و جنگ و گریز های همی  چند نفره 
ما باعث شده عراقی ها نتوانند به سرعت محاصره را کام  
کنند و همه آنها و دیگر نیروهای یگانها و گردانهای دیگلر  
هم توانستند در سایه همی  اقدامات چند نفره نیلروهلای   
گردان ثاراهلل که با خودم مانلده بلودنلد و خلداونلد ملا را       
وسییه نجات آنها کرده بود بسالمت به عقب برونلد و ایل    
پیروزی بزرگتری برای قوای اسالم بود چون واقعلا ملا بله    

المقد  هلفلت کله انلهلدام و       تمامی اهدا  عمییات بیت
های آفندی دشم  در اواخر جنگ بود  بازدارندگی عمییات

دیلدم علملده قلوا و      دست پیدا کرده بودیم و حام که می
نیروهای ما بسالمت به مواضع خلودی بلرگشلتله انلد واز      

اند پیروزی را کام  و حالوت آن  محاصره نجات پیدا کرده
.  )همینجا میخواهم به اولی  سلوال       . . برایم دوچندان بود 
عزیزان گروه مخصوصاً دکتر حلوران علزیلز کله خلودش      
دمورانه در ای  عمییات شرکت کرد و مجروح شد و بارهلا  
از ما خواستند احسا  خودمان را در لحیه اسارت بلیلان   
کنیم را پاسه دهم و بدون ذره ای کم و زیاد خدا شلاهلد   
است وقتی در افق و دوردست از بامی دژ مرزی شیمچه و 
در مقاب  دشمنان که حام اسیحه ها را به سینه هلای ملا   
گذاشته بودند صحنه نجات نیروهلا هلا را دیلدم احسلا      
بسیار خوشایندی را با تمام وجودم حس کردم که قلابل    
توصیف نیست و با تمام وجود خداراشکر کردم که عملده  

اند  و ما هم چند نفلر بلیلشلتلر       قوای ما نجات پیدا کرده
نیستیم که آنهم به فدای اسالم و همه رزمندگان اسالم و 

 انگار خودمان نجات پیدا کردیم و... (,,, 
خالصه ضربه اسیحه عراقیها مرا به خودم آورد و انگار ما را 
تفهیم میکردند که واقعا و ناباورانه اسیر شلده ایلد و تلازه    
اول نبرد در جبهه ای دیگر و مبلارزات ملا اسلت بلا ایل       
تفاوت که حام دیگر در چنگال خونخواران بعلرلی اسلیلر     
هستیم و... عراقی ها مارا دوره کرده بودند و با عصبانلیلت      
شدید به ما دشنام می دادند و معیوم بود از جنگ و گریلز  
ما و مقاومت نیروهای ما که باعث انهدام تعلداد زیلادی از   
تانکها و نفربرها و از بی  رفت  تعداد زیادی از نلیلروهلای    
آنها شده بود بشدت ناراحت هستند و انگار واقلعلا قلاتل      
گرفته بودند مخصوصاً که همه جا جنازه ها و تلانلکلهلا و     
نفربرها ی سوخته و در حال سوخت  پراکنده و عیان بلود  

 و جیو چشم و انیار آنها ....
و ما هم در آن وضعیت بدون اغراق دقیقا مرل  پلیلنلگ      

زخمی بودیم و با غیض و نفرت با آنها برخلورد کلردیلم و    
سیدکاظم ابطحی عزیز هم با حلال ملجلروح دمورانله بلا      
صدای بیند شروع کرد به گفت  الموت لصدام و ملرگ بلر   
صدام و.... تصور کنید چه شیران دمور و شجاع و با ایمانی 
در صف جهادگران حسینی و در ای  کلربلال و علاشلورای     

جنگیدند و حام هم در ای  شلرایلط    شیمچه با دشم  می
چشم در چشم دشم  و در لحیه اسارت آنلهلم بلا بلدن     
مجروح و غرق بخون و تشنه لب و عطشان به بلامتلریل     
مقام و رئیس جمهور کشور متخاصم یعنی صدام ملرگ و  
! تا دشمل  هلم از نلزدیلک بلا          ! ! نفری  و لعنت میفرستد 
چشمان خود تفاوت روحیه و ایمان و جنگندگی مجاهدان 
فی سبی  اهلل و مدافعان ایلران و اسلالم را بلا نلیلروهلای       
اشغالگر و صدامیان بی ایمان و ذلی  و بی انگیزه و روحیه 
را ببیند و ایکاش فییمی از ای  لحلیلات و وضلعلیلت در      
.  بیشتری  نگرانی م  وضلعلیلت ملجلروح          . . دستر  بود
همراهم بود که مدام به او می گفتم سید کاظم سعی ک  
بخاطر ضعف و خونریزی اصال به حالت درازکش نیفتی که 
با تیر خالص تو را می کشند و سعی ک  به م  تکیه بده 
و....  در ای  هنگام تعدادی تانک و نفربر عراقی از سلملت       
محور لشکر ثاراهلل آمدند و با آن نیروهای عراقی که ملا را  
. هنوز نگاهم بله    اسیر کرده بودند الحاق کام  انجام دادند
مواضع خودی بود و با خودم میگفتم حلتلملا نلیلروهلای       
خودی اقدامی خواهند کرد و شاید باعمییاتلی، پلاتلکلی ،     
و ...ما را نجات میدهند و یا خدا کند به شهادت برسیم که 

شد کله اسلیلر     اصال روحیه اسارت نداشتیم و باورمان نمی
شده باشیم ، و یا چون آبگرفلتلگلی پشلت دژ بلود  دللم       
میخواست شب بود که به هر طریقی بود امکان نجاتلملان   
زیاد بود حتی با عبلور از ملیلان ملواضلع علراقلی هلا و...           
بگذریم،،،  خالصه همانطور که نیروهلای علراقلی دور ملا     
جمع شده بودند و اذیت میکردند، یک افسر عراقی سلوار  
بر نفربر آمد و همینطور با بی سیم در تما  با فرماندهان 
رده بامتر خود بودند و به نیروهایی که دور ملارا گلرفلتله     
بودند دستوراتی داد و آنها و تعداد دیگری آمدند و پس از 
مقداری ضرب و شتم و توهلیل ، بلا طلنلاب و سلیلم و...          
دستهای مارا از پشت محکم بستند و هرچه رفتلار ملا بلا    

شد و حتی آب دهان بطرفشان انداختیم  آنها خش  تر می
و ندای مرگ بر صدام سید کاظم بیند بود که شاید مارا به 
رگبار ببندند و بکشند، ولی متوجه شدیم که انگار از بلام  
دستور اکید دارند که اسرا را زنده به عقب برای بازجویلی  
بفرستند و حتی مجروحی  هم که قدرت حرکت دارنلد را  
دستور داده بودند که نکشند و زنده به عقب بفرستلنلد و   
اینجا بیشتر نگران آن چند نفر که با م  بلرای کلملک و    
نجات آقای پرنیان خو که گرمازده شده بود و بلا هلجلوم    
دشم  پراکنده شده بودند شدم و نمیدانستم سلرنلوشلت    

 آن عزیزان چه شده ؟ ... 
 قسمت ششم

  »مرثیه اسارت«
ها دستهای ما را محکم با سیم و طناب بسلتلنلد و     عراقی

چند قدم آنطر  تر بردند هنوز نگاهم ناباورانه به اطرا  و 
مخصوصا به سمت ایران و ملواضلع خلودی بلود و املیلد       
داشتم اقدامی برای نجات مان بشود و با شناختلی کله از   
رحیم قنبری و کادر گردان ثاراهلل داشتم با خودم گفلتلم   
غیرممک  است اینها به راحتی ما را رها کننلد و اقلداملی    
برای نجات ماچند نفر نکنند و حتما اوضلاع طلوری بلوده    
.  همینطور که بدستور افسلر علراقلی        . . که نتوانسته اند و 
مارا حرکت دادند که به عقب منتق  کنند  ناگهان چشمم 
به پیکر یکی از نیروهای خودمان افتاد که او هم تا اینجلا  
آمده بود ولی متاسفانه در اثر گرملازدگلی و تشلنلگلی و      
عطش بیهوش افتاده بود،  دقت کلردم دیلدم دانشلجلوی     
عزیزمان آقای شجاع الدی  است که بسیار جوان  مودب و 
وارسته و فرهیخته ای بود که اه  شهرستان برازجان بود 
و چون چهره اش بلا کلملی ریلش کلم پشلت و حلاللت         
پروفسوری بود و در عمییات هم خییی مجلاهلدت کلرد و    
حتی با چندنفر از نیروها اقدام به رساندن آب و مهلملات   
کردند او را شناختم ، دیدم  مییومانه و بیهوش افتاده بود 
که قطعا از شدت گرمازدگی و تشنگی بیهوش شده بود و 
از بس نگاه نگرانم به روی چهره نورانی ای  بزرگوار قلفل    
شده بود یکی از عراقی ها با فریاد به ما تفهیم میکرد کله  

او از بی  رفته و میگفت موت موت و... اینجا برای لحیاتی 
کربال و ظهر عاشورای امام حسی  ع برایم تلداعلی شلد و    
انگار دقیقا هر لحیه در جلای جلای ایل  دشلت سلوزان      
شیمچه کربال و عاشورا تکرار میشود و جگرسوزتر ای  بود 
که ای  دمور عزیز آقای شجاع اللدیل  در چلنلد قلدملی       
آبگرفتگی شیمچه بر زمی  افتاده بود و چلون ابلاعلبلداهلل     
الحسی  ع و یارانش که در کنار شریعه فرات تشنه لب به 

و بلایلد در     شهادت رسیده بودند نقش بر زمی  شده بود
های آینده بخوانند  تاریه ثبت شود و همه و مخصوصا نس 

و بدانند که حفظ آب و خاک و نامو  و شر  و علزت و  
دی  ای  مرزوبوم به راحتی و مجانی میسر نشده و پیلکلر   
مطهر هرکدام از ای  جوانان و شهدای تشلنله للب چلون     
شهیدان شجاع الدی ، محمد نیرپلور، حسلیل  رضلایلی،      
خانباز قاسمی، اصغر حس  زاده، اسداهلل توانا، عبدالمحمد 
. مانند اینها سندهای پر افتخاری هستنلد کله       . . فیروزی و

توانستند زندگی راحتی داشته باشلنلد یلا ادامله      قطعا می
تحصی  دهند و... اما غیرت و مردانگی آنها و درسهایی که    
از مکتب و قیام امام حسی  عییه السالم گرفته و پدرومادر 
بزرگوارشان آنها را حسینی پرورش داده بودنلد بله نلدای    
ه  م  ناصر ینصرنی امامشان لبیک گفته و  علزت را بله   
ذلت ترجیح دادند ونگذاشتند حتی یک وجب خاک ایران 
اسالمی تسییم دشم  شود و سینه های خودرا سپرکردند 

 تا ایران اسالمی تجزیه و نابود نشود و... 
)آب شرمنده ایرار عیملدار تلو شلد(!!! تشلنله للب هلیلچ              
مسیمان نکشد کافر را ،،، تو چله کلردی کله للب تشلنله       
شهیدت کردند!!! هرچند دستهای مان بسته و اسیر بودیم    
لیک  واقعا شرمنده بودم که نمیتوانلم کلاری بلرای آقلای     
شجاع الدی  و ای  مدافع اسالم و ایران بکنم  و گفتلنلش   
هم آسان نیست چه رسد بله دیلدن ایل  صلحلنله هلای        

نوشتم و یلاد آن وقلایلع     عاشورایی ، و امروزکه اینها را می
سخت و نحوه شهادت ای  عزیزان افتادم اشک و زاری بلر  
مییومیت ای  سرداران واقعی ایران امانم را بلریلده بلود و    
چندبار نوشت  را متوقف کردم. پس از چند دقلیلقله و بلا      
دستور افسر عراقی مارا حرکت دادند و تلا ایلنلجلای کلار      
حتی یک قطره آب هم به ما ندادند و فقط ناسزا و توهی  
و مشت و لگد و... خییی تشنه و خفه بودیم و نگران سیلد     
کاظم که واقعا تا اینجا عجیب زنده مانده بود و خونلهلای   
زیادی بر اثر اصابت گیوله از بدنش خار  شده بود و او هم 
تشنه تر از م  بود و باز هم به او میگفتم مقاوملت کل  و   
ایستاده باش تا تکییفمان معیوم شود و ای  کیمات را بنده 
به او میگفتم اما باید خودتان را در آن شرایط حتی بلرای  
لحیه ای قرار دهید تا کمی متوجه شویم که واقعا از توان 
انسان خار  است. به هر حال ما را مقداری پیاده به سمت  
مسیری به عقب بردند و انگار منتیر بودند کسانی بیاینلد  
و مارا تحوی  آنها بدهند و چند گیوله توپ کله از طلر    
ایران شییک شده بود در اطرافمان به زمی  خلورد و بله   
همی  هم دلم خوش شد که شاید یکی از ای  گیوله هلا  
.  در       . . راحتمان کند و هرچه باشد بهتر از اسلارت اسلت و
ای  هنگام یکی از بدتری  زجر ها را نصیبمان کردنلد و از  
تر  اینکه فرار یا اقدامی نکنیم ما را داخ  یک سلنلگلر    
تعجییی که فقط یک پییت آهنی بعنوان سلقلف آن قلرار    
داده بودند و کامال داغ و گداخته شده بود وهیچ چلیلزی   
. روی آن نبود و فقلط هلملان        . . هم مانند خاک یا گونی و
پییت آهنی بود و آن سنگر فضای تنگی داشت قرار دادند 
تا ماشی  بیاید و مارا به عقب ببرند ،واقعا جهنم به معنای 
واقعی را تجربه کردیم و انگار ما را داخ  مایکروفلر کلرده   
بودند و با حرارت بسیار بام داشتیم میسوختیم و اشلکلم   
برای سید کاظم با آن وضعیت خونریزی و مجروحیلت در  
. هر چه داد و فریاد کردیم که مارا از ای  جهنلم    آمده بود
سوزان خار  کنند انگار نه انگار و فقط آن چند نفری کله  
با سالح از ما محافیت میکردند مارا تهلدیلدکلردنلد کله      
ساکت باشیم و دیگر کارمان بجای باریک کشیلده شلد و   
هرچه توانستیم به  آنها ناسزا و دری وری گفتیم و حتلی  
الموت لصدام گفتیم و تقاضا میکردیم مارا به رگبار ببندند 
و راحتمان کنند ولی متاسفانه آنها برعلکلس علملیلیلات       

یا عمییات فاو که دستور اکید داشتند که اسلرا   ۴کربالی 
را بکشند اینجا دستور داشتند ما را حتما زنلده تلحلویل      
دهند. امکان ندارد کسی شرایط مارا بتواند حتی برای یک  
لحیه بصورت واقعی درک کند ،باور کنید از شدت حرارت 
حتی احسا  کردم استخوان های ملاهلم در حلال ذوب    
شدن است و دلم برای سید کاظم مجروح کباب بلود کله   
خدا میداند چله حلال و روز بلدی داشلت وحلتلی بلرای        
لحیاتی از هوش رفت اما چه ایمان و روحیه و شجلاعلت   

مانلد!!!. پلس از        وصف ناپذیری داشت که انسان حیران می
دقیقه که  ۴۵مدتی حدود شاید یادم نیست نیم ساعت یا 

هر لحیه آن سالها برما گذشت با آمدن ماشی  و نیروهای 
مامور انتقال اسرا به عقب بامخره مارا از آن جهنم خلار   
کردند که  طوری خیس عرق شده بودیم انگار ملارا درون  
استخر انداخته بودند و..  یادم هست یک عراقی اشکش به   
آرامی جاری شده بود و عکسی به عنوان تصویر امام عیلی  
از جیب خود خار  کرد و به عربی داشت به ما تلفلهلیلم     
میکرد که م  هم شیعه هستم و چرا با ما میجنگید و.... از 
ای  حرفها. خالصه مارا تحوی  عده ای دیگر که با خلودرو   
ایفا رو باز آمده بودند دادند و توضیحلاتلی دادنلد کله در     

..     برگه هایی ثبت می . شد و بنیر می رسید مارا فرمانلده و
هلا ی  مسلیلح  خشل  تلر از       معرفی میکردند، ای  عراقی

. سلوار بلر       . . نیروهای قبیی بودند و ما را با فحش و ناسزا و
خودرو کردند و بطر  عقب حرکت کردندو مخصوصلاً در  
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 بنام حق 
روز ورود آزادگان سلرافلراز را بله هلمله آزادگلان و        سال

هلای   آفلریلنلان، و خلانلواده      جانبازان و ایرارگران و عزت
محترم شهدا، هم آنان که از وجود خود گذشتنلد تلا بله    
ایران و ایرانی وجود بخشند، هم آنان که از سالمت خلود  
گذشتند تا سالمت دیگران را تأمی  کنند، هم آنان که با 

ها را در دوران اسارت به بلنلد    تری  شکنجه افتخار سخت
کشیدند تا حالوت استقامت و آزادگی را بله کلام ملیلت     

 ایران بچشانند.
ازادگان عزیز، گاهی فاصیه بی  ما و شما یک خاکریز بود 
و گاهی یک ساعت. اما ای  طر  با آن طر  زیاد فاصیله   

ملان   داشت. ما به خاک خود برگشته بودیم و اطلرافلیلان    
دوستان و آشنایان بودند و اگر زجری و رنجلی بلر دوش   

خوبی ادای دی  کنیلم.   ایم به داشتیم آن بود که نتوانسته
مان فاصیه انداخته است کلی بله    و ای  که جنگ که بی 

 رسد تا دیدارها دوباره تازه شود. پایان می
بلردیلد و ملا     شما در زیر شالق و شکنجه دشم  رنج می

 زیر نگاه سنگیل  ملردملی کله املیلدشلان بله ملا بلود.          
شما در اسارت دشمنی بودید که از شما با لگد و بلاتلوم   

های خویش که چلرا   کرد و ما در انبوه ناتوانی پذیرایی می
 شما را رها کردیم تا بله چلنلگلال دشلمل  بلیلفلتلیلد.           
هم ای  طر  )ما( و آن طر  )شما( در رنجی بودیم کله      

طریقی   مان ساخته بودند و حام باید به سالیان دراز برای
. و ماندیم اما بعد از ای  غائیله    بر سر ان پیمان می ماندیم

گشت  مان باز می شد و جوانی از دست رفته آنچه باید می
. کم  لطفی دیدیم و ای  بزرگتری  رنجی بلود کله    که نشد

 بر ما و شما رفت.
دادیم که ملی   های ایرارگرانی پاسه می ما باید به خانواده
. شهید مجروح، مفقود و یلا    گفتند فرزندان مان کجاست؟

 اسیر؟
شوی و به زمی   دانی چه پاسه دهی آب می و وقتی نمی

 روی. می
ما نیز شکنجه شدیم اما نه با شلالق و بلاتلوم و کلابل  و      
انفرادی و... ما در چند جا شکنجه شدیم هم در ملقلابل        
خدا و هم در مقاب  وجدان خویش و هم در مقاب  سیل   

. شما در مقابل     مان سرازیر می هایی که به سمت نگاه شد
آبی و گرسنگی و شکنجه مقاومت کردید ما در مقابل    بی
 ها. نگاه

چقدر سخت بود وقتی پدر و مادری برای اطالع از وضلع  
سختلی در را بلاز     ات می آید و تو به فرزندش به در خانه

. او بله دنلبلال        کنی که ندانسته می هایت برایش بگلویلی
 فرزندش و تو به دنبال ... 

 قدمتان استوار و تنتان سالم 

برای آزادگان 
 عزیز

 حاج حسین پیروان

مسیر به تانک و نفربر هایشان که در حال سوختل  بلود و   
ها اشاره میکردند و ملا را دشلنلام و فلحلش       اجساد عراقی

میدادند که الحمداهلل معنی اغیب آنها را نمی فهمیلدیلم ،   
هنوز نگاهمان به سمت ایران بود و باور اسلارت بلرایلملان     
خییی سخت بود. مجددا به سید کاظم نگلاه کلردم و دللم     

شدیم ولی ای  رزمنده ایل    میخواست هزاران بار کشته می
کشید و باز هم با حالت التما  به او گفلتلم    زجر هارا نمی

کمی دیگر تاب بیاور تا شاید به مقلری چلیلزی بلردنلد و      
.. همینلطلور کله بله علقلب           رسیدگی و پانسمان کردند و.
میرفتیم آن چند نفر محافظ مسلیلح اذیلت و آزار خلودرا     
نسبت به ما به او  رساندند و یکلی از آنلهلا ملقلداری آب      
نزدیک دهان ما آورد و مرال اشاره کرد که آب بنوشید کله  
به محض باز کردن دهانمان که خشکیده و ترکیده بود آنها 

ای ثابت  آب را به زمی  می ریختند و  میخندیدند تا بگونه
.  واقعاً فقط    . کنند که از نس  شمر و یزید میعون هستند و
میتوانم بگویم انگار از سوی خداوند و اهل  بلیلت )ع( و از      
غیب به ما قدرت تحم  داده بودند و گرنه اصال غیر ممک  
بود مخصوصاً وضعیت مجروحی  و تشنگی و گرما همراه با 

رفلت   های گوناگون، به هر حال ماشی  به عقب می شکنجه
کرد حرکت و ترافیک تانکهلا و   و در مسیر تا چشم کار می

نفربر های زرهی بود ،مقداری که فکلر کلنلم حلدوداً سله      
شد به عقب رفتیم و ماشلیل  وارد خلطلوط      کییومتری می

ها شد و همی  که وارد ای  منطقله شلد بلا     تر عراقی عقب
کرد در سراسر طول ای  خط  تعجب دیدیم تا چشم کار می

      .. عقبه دشم  پر از نیرو و ادوات زرهلی و ضلدهلوایلی  و 
است. یعنی انگار عراق هلر چله نلیلرو داشلت پشلت ایل          
خطوط مستقر کرده بود و در ای  لحیه با خود می گفتلم  

دانستند که چقلدر نلیلروی کلملی و بلا        ها می واقعااگر ای 
جنگیدند و مخصوصا اگر  کمتری  امکانات در مقابیشان می

مقاومت بی نییر نیروهای مان نبود اینها با اینهمه نیلرو و  
شمار تا اهواز هم شاید رفته بلودنلد و ایلنلهلا       تجهیزات بی

مانده بودند در ایستادگی رزمندگان اسالم و بله تلملاملی     
نیروهای باغیرت و شهدای مان بیش از پیش افتخار کردم 
،،، در اینجا هم یکی از بدتری  و عجیب تری  اتفاقات برای 
ما رقم خورد و هنگامی که ماشلیل  ملا آملد از خلط دوم      

ها و میان آن خی  نیروها عبور کند و به عقب برود،  عراقی
ها متوجه ما شدند و از نگهبانان مسیح بامی  ناگهان عراقی

کردند سؤال کردند اسیر ایرانی  ماشی  که از ما مراقبت می
هستند؟و همی  که مطمئ  شدند کله ملا اسلیلر ایلرانلی       

 هستیم ...
 ادامه دارد ...
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