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 تاریخ انتشار نوبت دوم:                           1900 0/ 1تاریخ انتشار نوبت اول:  

 علیرضا کشوری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج

 انا هلل و انا الیه راجعون 

ضمن  عرض تشکر و سپاس بیکران از کلیه سروران معظمی که با حضور در 

مراسم تشییع و تدفین و یا ارسال پیام های محبت آمیزشان مارادرتحمل غم 

درگذشت محب اهل بیت و بسیجی مؤمن *حاج ناصر حیدری پور* یاری 

نمودند و باعث تسلی خاطر بازماندگان گردیدند،  به اطالع می رساند : به 

مناسبت چهلمین روز درگذشت آن عزیز   که عمرشان را در پیروی از سیره 

ائمه اطهار سپری نمودند ،با توجه به شرایط اجتماعی فعلی و رعایت شیوه 

در محل  ۹9لغایت  ۹۱ساعت 99/۶/۹۹نامه های بهداشتی ، روز پنجشنبه 

خیابان ملکوت امامزاده سید  ۹۹آرامگاه ابدی آن مرحوم  واقع در قطعه 

محمد کازرون ،   مراسم زیارت عاشورا و عزاداری سیدالشهدا برگزار می 

گردد . انشااله ثواب آن نثار ارواح همه درگذشتگان علی الخصوص آن 

 مرحوم مغفور گردد. 

 بحرانی -خانواده های حیدری پور 
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ها بدنبال دانشگاه علوم  چرا کازرونی
 پزشکی هستند؟

 3 رضا عمویی



ای رهبر منعنظنم اننقنال          اهلل خامنه حضرت آیت 

اسالمی صبح روز یکشنبه به مناسبت هفته دولت        

در ارتباط تصویری با رئیس جمنهنور و اعضنای             

دولت، سال آخر فعالیت دولت دوازدهم را فرصتی        

خو  برای افزایش خدمات در حوزه های مختلف         

خواندند و با بیان نکاتی دربناره مسنائنل منهنم               

اقتصادی همچون تولید، سرمایه گنذاری، ارز          

پول ملی و نیز فضای مجازی تأکید کردند: باید با           

جدیت کامل موانع تولید را رفنع و بنرای حنل               

 مشکالت همت بیشتر گماشت.

رهبر انقال  اسالمی حادثه عاشورا را قله جنهناد،          

فداکاری و شهادت نامیدند و با اشاره به مصنادف           

شدن هفته دولت با دهه اول منحنرم افنزودنند:              

مبنای هفته دولت نیز جهاد و شهادت است چنرا           

که رجایی و باهنر با مجاهدت مستمر، سختکوشی        

و تال  در هنگام هجوم و محناصنره مشنکنالت،        

خودداری کامل از پیگیری منافع شخصی و پرهیز        

از چهره سازی برای جذ  نظر منردم، خنود را              

شایسته پادا  بزرگ الهی یعنی شهادت ساختند.       

ایشان افزودند: هفته دولت فرصت مناسبی بنرای          

تبیین و اطالع رسانی خدمات اعضای دولت و نقد         

نقاط قوت و ضعف است که دولت باید بنینش و              

پیش از دیگران به نقد درونی بنرنردازد. حضنرت             

ای به دولتمردان توصیه کردند: در          آیت اهلل خامنه  

گزارشهایی جامع و صادقانه، آنچه تنوانسنتنیند و            

آنچه قرار بود اما نتوانستید برای مردم بیان کنیند          

که مردم از این گونه گزارشهای صادقانه، خرسنند         

و امیدوار می شوند. رهبر انقال  سال آخر فعالیت          

دولت را فرصتی قابل توجه و از جهات مخنتنلنف            

بسیار مهم برشمردند و گفتند: هرچه می توانید از          

فرصت آخر برای خدمت به مردم و کشور استفاده         

کنید. ایشان افزودند: تال  کنید در ینک سنال              

باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد        

به یادگار بگذارید که اصالح ساختار بودجه، نظنام         

بانکی و نظام مالیاتی جزو اینگوننه کنارهناسنت.             

پیگیری و تال  جدی برای اجرای قولهاینی کنه           

های هفتگی وزارت نینرو،       داده شده، از جمله طرح    

سیاست پاالیشگاه سازی برای جلوگیری از صندور        

نفت خام، تقویت شرکتهای دانش بننینان، ادامنه           

کارهای خو  علمی و بهداشتی و درمانی کنه در           

مقابله با کرونا انجام شده و افزایش تولید از دیگنر           

توصیه های مؤکد رهبر انقال  به دولت برای سال         

آخر فعالیت بود. سالی که به هیچ وجنه ننبنایند           

 صورت وقت اضافه به آن نگاه کند. دولت به

بخش دوم سخنان رهبر انقال  اسالمی در ارتباط        

تصویری با هیأت دولت به مسنائنل اقنتنصنادی              

اختصاص داشت. ایشان بار دیگر تولید را منادر و            

کلید اصلی حل مشکالتی نظیر اشتغال، معیشنت،        

تورم و کاهش ارز  پول ملی خواندند و تنأکنیند            

کردند: باید هرچه می توانید در این زمینه ها کنار            

و تال  کنید. رهبر انقال  رفع موانع تولید را از             

وظایف اساسی دولت برشمردند و گفتند: النبنتنه            

رفع برخی موانع از جمله تحریم یا نندادن پنول             

فرو  نفت ایران، تحت اختیار دولت نیسنت امنا           

بسیاری از موانع درونی است و باید با جدیت آنهنا           

را رفع کرد. ایشان واردات بی رویه را کنه بناعن                

شکایت مکرر تولید کنندگان و حتی ورشکستگنی        

برخی از آنها شده است بسیار خطرناک خواندند و         

افزودند: واردات لوکس نیز از جمله موانعی اسنت           

که دولت باید آن ها را از سر راه تولید حذف کند.            

ای جلوگیری از قاچاق را با        حضرت آیت اهلل خامنه   

همکاری قوای مجریه، قضاییه و نیروهای مسنلنح،         

تسهیل کننده تولید دانستند و گفتند: استفاده از          

ظرفیت نهضت قطعه سازی که بنه خصنوص در            

نیروهای مسلح ایجاد شده است، می تواند بخنش         

قابل توجهی از نیازهای تولیدکنندگان را تنأمنینن     

کند بویژه اینکه متخصصان داخلی توانسنتنه انند        

 قطعات بسیار ظریف و پیچیده را نیز تولید کنند.

رهبر انقال  رفع ناهماهنگی ها در سطوح پاینینن          

دستی را برای افزایش و جهش تنولنیند، منهنم               

برشمردند و گفتنند: در گنزارشنهنای خنبنری                

تلویزیون، برخی تولیدکنندگان از ناهماهنگی های      

عجیب و غریب در گرفتن مواد اولیه مورد نیاز گله        

می کنند که اگر وزیر مربوط به محض دیدن اینن           

گزارشها پیگیری کند، بسیاری از این مشنکنالت          

ظرف مدت کوتاهی قابل حل اسنت.       

رفع پیچ و خمهای عجیب اداری در دادن منجنوز           

تولید و نیز حل مشکل تسهیالت بانکیدو توصنینه          

آخر رهبر انقال  به اعضای دولت در بح  منهنم         

رفع موانع تولید بود. رهبر انقال  اسالمی در ادامه          

سخنانشان درباره مسائل اقتصاد کشور، به موضوع       

خام فروشی و صادرات فله ای مواد خنام اشناره             

کردند و گفتند: خام فروشی در سنگ های معدنی    

قیمتی و فرآوری آنها در خارج و بازگردانندن بنه            

کشور با چندین برابر قیمت، فرو  خاک جنزینره        

هرمز، فرآوری نشدن زعفران جنو  خنراسنان و          

خرمای مناطق گرمسیری از جمله مواردی اسنت         

که نشان می دهد باید در این زمینه کنار جندی             

 صورت گیرد. 

رهبر انقال  اسالمی یکی دیگر از موضوعات بسیار     

گذاری برشمردند و   مهم اقتصادی را مسئله سرمایه    

تأکید کردند: متأسفانه در سالهای اخیر، سرمناینه          

گذاری در کشور دچار اختالل شنده و در اینن              

زمینه عقب هستیم که برای بر طرف کردن اینن           

مشکل، ابتدا باید سرمایه گذاری های کالنی کنه          

در کشور رها شده و یا کُند پیش می روند، احنینا             

شوند و هیچ طرح بزرگ سرمایه گذاری بالتکلینف    

نماند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لنزوم           

تشویق سرمناینه گنذاران بنخنش خصنوصنی،               

خاطرنشان کردند: بخش خصوصی دارای امکاننات        

فراوان و نقدینگی الزم است و بنایند از طنرینق               

برطرف کردن مشکالت مالیاتنی و منجنوزهنا و            

همچنین تسهیالت بانکی، بخش خصوصی را بنه         

 سرمایه گذاری ترغیب کرد.

رهبر انقال  اسالمی تقویت ارز  پول منلنی را            

موضوعی بسیار مهم و در ارتباط مستقیم با تولید         

و تقویت بنیه اقتصادی کشور و بهبود منعنینشنت            

مردم دانستند و افنزودنند: در کنننار اقندامنات                 

بلندمدت برای تقویت ارز  پول منلنی، بنرخنی            

اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری است که از جملنه    

آنها برخورد جدی با اقندامنات بندخنواهناننه و                

سودجویانه برای کاهش ارز  پول منلنی اسنت.           

ایشان با یک تذکر مهم، سخنان خنود را دربناره            

مسائل اقتصادی کشور به پایان رساندند. حضنرت         

آیت اهلل خامنه ای گفتند: اقتصاد کشور به هنینچ            

وجه نباید به تحوالت خارجی پیوند بخنورد زینرا           

 ایننن یننک خننطننای راهننبننردی اسننت.                

ایشان تأکید کردند: نباید برنامه ریزی اقتنصنادی          

برای کشور، معطل لغو تحریمها یا نتیجه انتخابات        

فالن کشور شود. باید بنا را بر این گنذاشنت کنه               

تحریمها به عنوان مثال تا ده سال دینگنر ادامنه         

ها و امکانات داخنلنی    دارد، بنابراین باید بر ظرفیت   

 تمرکز کرد.  

 leader.irمنبع: سایت 

 1010اوت  13/  8441محرم  3/   8511شهریور  4شنبه / سه 305/ شماره  81سال  شهرسبز 2صفحه 
 رهبر معظم انقالب اسالمی در نشست تصویری با هیئت وزیران بمناسبت هفته دولت:

 اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید به تحوالت خارجی پیوند بخورد

به گزار  فاطمه اسدزاده، خبرنگار شهرسبز؛ فریدون عبناسنی          

گفت: ما که به دنبال اشتغال و جهش تولید هسنتنینم، بنایند                  

نیرویی تربیت کنیم که بتواند در منطقه ایجاد تولید کننند؛ و               

مهارت آموزی هم در همین راستا است.  فنریندون عنبناسنی                 

نماینده مردم کازرون و کوهچنار با اشاره به موقعیت جغرافیایی          

کازرون که نزدیک به استان بوشهر، و به عبارتی منرز اسنتنان               

آموزی در     فارس و بوشهر است، می تواند مرکزیتی برای مهارت        

های تخصصی باشد، اظهار داشت: کازرون، همچنینن بنه              حوزه

استان خوزستان هم نزدیک است و با هرمزگان هنم فناصنلنه             

چندانی ندارد و این سه استان، مناطق نفتی و گنازی کشنور           

است که ظرفیت خوبی را برای آموز  و تأمین نیروی انسناننی        

متخصص در حوزه نفت و گاز بوجود می آورد. وی همچنین بنه     

استعداد کشاورزی و صنعتی شهرستان کازرون اشناره کنرد و             

بنهنره اسنت و         گفت: متاسفانه کازرون هم اکنون از صنعت بی  

بیشتر جوانان کازرونی، در جنو  کشور در صنایع نفت و گاز و            

نیروگاه های برقی کار می کنند. این دانشمند هسته ای کشنور             

ادامه داد: در کازرون فقط یک نیروگاه برق داریم و نمی توانینم              

بگوییم که یک صنعت عمده در کازرون و کوهچنار وجود دارد.    

برداری ننرسنینده        نفت خشت و کنارتخته هم که هنوز به بهره        

است.  به گفته عباسی، اگر بح  مهارت را در مینان جنواننان                 

منطقه کازرون و کوهچنار باال ببریم، این افراد می توانننند بنه               

نیروهای استان ها و شهرستان های اطراف هم آموز  دهننند.             

نماینده مردم کازرون و کوهچنار با اعالم هماهنگی با شهرستان     

های ممسنی، فراشبند و فیروزآباد در این زمینه، تصریح کنرد:            

این هماهنگی ها، باع  می شود که کازرون با توجه به نزدیکی            

به شیراز، و استان های بوشهر، خوزستان و هنرمنزگنان، ینک               

مرکزیتی در این مورد به خود می گیرد و به این وسیلنه، منی                

گنذاری     توانیم یک مرکز مهارتهای تخصصی نفت و گاز را پاینه          

کنیم.  وی با ابراز امیدواری که از طرف مسئولین هم این اینده               

حمایت شود، به قول مساعدت و همکاری سازمان فنی حنرفنه             

ای کشور اشاره و تأکید کرد: اما این کار، نیاز به پیگیری دارد.               

هایی هستند که این بنحن  را            در شهرستان، فرماندار و جوان    

کنند تا شروع مذاکراتی که در تهران داشتنینم بنه         پیگیری می 

نتیجه برسد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم ادامه داد:           

دانشگاه های کازرون، ظرفیت علمی زینادی دارنند، امنا منا                 

میخواهیم مردم را برای موفقیت بیشتر، تشویق کنننینم کنه               

کند.  به عقیده اینن          فرزندانشان را به کسب مهارت تشویق می      

دانشمند هسته ای کشور، مدرک دانشگناهنی صنرف، بناعن            

استخدام جوانان در صنایع نفت و گاز نخواهد شند، ولنی اگنر          

گواهینامه فنی و حرفه ای داشته باشند، حنتنی کشنورهنای               

خارجی هم این گواهینامه ها را قبول می کنند و ظرفیت خوبی 

برای ایجاد اشتغال جوانان دراین حوزه می شود.  بنه گنفنتنه              

عباسی، راه اندازی آموزشگاه و تقویت فنننی حنرفنه ای در                  

تواند با ارائه گواهینامه های بین المللی باشند کنه              کازرون، می 

خدمات تخصصی را ارائه دهد. چه فایده دارید جوانان مندارک             

هنا     دانشگاهی را بگیرند، ولی مهارت نداشته باشند؟ با دانشگناه         

هم صحبت هایی شده تا دانشجویان در کنار دروس دانشگاهی،          

دوره های فنی و حرفه ای هم بگذرانند که اگر این اتفاق بیفتد،        

دیگر تحصیلکرده بیکار نخواهیم داشت.  وی تأکید کرد: مشکل            

اصلی بیکاری فارغ التحصیالن، این است که مدارک عنمنومنی            

دارند و در رشته ای که درس خوانده اند، تخصص حنرفنه ای                

ندارند. ما که به دنبال اشتغال و جهش تولید هستنینم، بنایند                 

نیرویی تربیت کنیم که بتواند در منطقه ایجاد تولید کننند؛ و               

مهارت آموزی هم در همین راستا است.  نماینده مردم کنازرون     

ها هم باید بنرونند و           و کوهچنار با بیان اینکه حتماً دانشگاهی      

ها انجنام     مهارت بیاموزند، تصریح کرد: اگر این اتفاق در دانشگاه         

آمیز است و زحمت دانشجوینان را          شود، بسیار خو  و موفقیت    

و    کند. عباسی با تصریح بر اینکه تقویت آزمایشگاهها            کمتر می 

های علوم پایه، مدیریت، و علنوم         مهارت های نرم افزار در رشته     

تواند در این مورد کمک کنند تا همه زمنینننه هنا                 انسانی، می 

مهارت فارغ التحصیالن را بیشتر کنیم، تأکید کرد: اگر چننینن             

هدف گزاری را داشته باشیم، فارغ التحصیالن بیکار کنمنتنری             

توانیم بگویم با توجه به ننینازهنای            خواهیم داشت؛ یا حتی می    

 کشور، همه فارغ التحصیالن مشغول به کار خواهند شد.

 نماینده مردم کازرون و کوهچنار:

 با مهارت های فنی و حرفه ای، به تربیت نیروهای مولد در راستای جهش تولید گام برداریم

هر ساله و به مناسبت روز خبرنگار جلسات متعددی از سنوی              

ادارات و نهادها با انگیزه ی تجلیل از خبنرننگناران بنرگنزار و                  

میزبانان پس از ارایه گزارشی از عملکرد یک ساله خود، هندینه             

ای به خبرنگاران میهمان تقدیم می کنند تا از این راه سنهنم         

ناچیزی در حمایت از این اصحا  رسانه داشته باشند اما آیا بنه        

راستی بهترین راه حمایت از این قشر فرهنگی جامعه این رو            

 متداول است؟

به خوبی می دانیم که رسانه ها یکی از مهم ترین ارکان منردم       

ساالری هستند به نحوی که رسالت نظارت مردمی بر عملکنرد            

مسوولین بر عهده آنها قرار داده شده است تا از این طریق پاینه             

های مردم ساالری تقویت شده و مردم انتقادات و پیشننهنادات            

خود را مطرح کرده و در ساختن جامعه ای منطنلنو  ننقنش                 

آفرینی بیش تری داشته باشند و از طرفی دیگر خبرنگاران بنا             

روی کرد افزایش آگاهی مردم از اتفناقنات روزمنره و عنمنل                  

کردهای مثبت و منفی صاحبان قدرت، به نحوی در اننعنکناس             

فعالیت های آنان نقش آفرینی می کنند. بر همین اساس اینن              

رابطه دو سویه، حساسیت و اهمیت کار رسانه ای و خبرنگناری            

 را دو چندان کرده است.

شکل گیری این رابطه دو سویه اما از ابتندا اشنتنبناه صنورت                  

پذیرفته است؛ رابطه ای که در صورت دو سویه بنودن، بنرای               

طرفین می توانست بسیار راهگشا باشد در غالب موارد، تنها بنه            

شکل حامی مسوولین خواسته شده است. پای درد دل هر کدام       

از مدیران مسوول و سردبیران رسانه های شهرمنان کنه منی               

امنیتی در   -نشینیم از انبوهی از فشارها و احضاریه های قضایی        

مواقع انتقاد یاد می کنند که در مقابل تشکرهای بی مناینه در               

روز خبرنگار ناچیز است. این که در همه مواقع خبرنگاران بایند             

پا به رکا  مسووالن باشند و اگر به هر دلیلی خبری از قنلنم                 

بیفتد و یا در پی عملکرد ناصوابی نقدی منتشر شود، عنتنا ،              

عدم همراهی و حتی قطع اشتراک نشریات و قطع حماینت از              

طریق تبلیغات سکه رایج رابطه مسووالن با رسانه هنا بناشند               

دورنمایی زیبا از این رابطه و صداقتی دلنننشنینن ورای اینن                 

 تقدیرهای ساالنه را به اذهان متبادر نمی کند.

غم این رویه چند ساله وقتی بر سینه ها بیش تر سنگینی منی              

کند که نهادی حاکمیتی چون اداره فرهنگ و ارشاد اسنالمنی             

که اعطای مجوز به رسانه ها، نظارت بر عمنلنکنرد آن هنا و                   

سازماندهی خبرنگاران حول تشکل صنفی شان از جمله وظایف         

اوست نیز به وظیفه خود عنمنل         

نمی کند. اصحا  رسانه کازرون متاسفانه سال هاسنت از هنر         

تشکلی که به دنبال حمایت و دفاع از حقوق خبرنگاران بناشند             

بی بهره اند و این با توجه به وجود چهار هفته نامه و یک پایگاه               

خبری تحلیلی رسمی و تعدادی رسانه و پایگاه خبری تحلیلنی           

غیر رسمی عجیب و غیرقابل باور است. به خوبی به یاد دارم که              

در جلسات مختلفی که در این سال ها و به مناسبت تقدینر از               

رسانه ها و اصحا  آن و خبرنگاران تشکیل شده است، نگارننده          

و سایر همکاران بارها این ضعف ساختاری را متذکر شده ایم و             

در دوره های مختلف و از سوی فرمانداران و روسای مخنتنلنف              

اداره ی مذکور، وعده حل این معضل حتی در کوتاه مدت داده            

شده است ولی در همچنان بر همان پاشننه منی چنرخند و                  

خبرنگاران از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی خود چون بنینمنه،             

اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر، حمایت های وزارتی و... که در          

 بسیاری از شهرها رایج و مرسوم است، محرومند.

حقیقت تلخ آن که بخش قابل توجهی از مسووالن، رسانه ها را            

نه چشمان بیدار جامعه که پله های ترقی خود می دانند و از               

قِبَل پوشش های رسانه ای و انتشار گزار  فعالیت های خنود             

در رسانه های مکتو  و دیجیتال این شهرستان، در پی اینجناد      

بود و نبود رسانه ها و       ارتقای سازمانی خود هستند و         رزومه و 

اصحا  آن برای شان پشیزی نمی ارزد چه آن کنه هنم در                  

تجربه تعطیلی چندین ماهه پایگاه خبری تحلیلی کازرون ننمنا           

به عنوان اولین رسانه دیجیتال شهرستانی کشور و شهر کازرون          

در ایام گذشته و هم چنین تعطیلی هفته نامه سلمان به عنوان            

اولین رسانه مکتو  شهرستان کازرون و نبود هرگونه حمناینت           

جدی و عملیاتی و به دور از هرگونه حرافی و بازی با کلمات به              

 وضوح آن را مشاهده کردیم.

نگارنده اما بر این باور است که اولین و مهم ترین گام در تقدیر              

از خبرنگاران و حمایت از رسانه ها و بازنشانی اصحا  رسانه به            

جایگاه واقعی شان، اقدام سریع و جدی در راه اندازی تشنکنل              

صنفی خبرنگاران و در ادامه حمایت همیشگی و واقعی از آن             

هاست تا شاید پس از سالها باور کنیم که درک درسنتنی از                 

  جایگاه رسانه و فعاالن آن شکل گرفته است. به امید آن روز. 

 نما. منبع: سایت کازرون

راه اندازی تشکل صنفی؛ بهترین تقدیر از 
 خبرنگاران
 مهدی صنعتی

مرکز آموزشی بهداشتی کازرون وابسته بنه دانشنگناه عنلنوم                

شمسی تاسیس شد. یعنننی در           1991در سال    پزشکی تهران 

زمانی که حتی برخی شهرستانهای فارس کنه امنروزه دارای              

دانشگاه علوم پزشکی هستند، حتی به شهرستان ننینز ارتنقنا              

سال پس از راه اندازی نخستین مرکز         00نیافته بودند. حال اما      

آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در کازرون، امنا           

اوضاع بهداشتی و درمانی این شهر به شدت عنقنب مناننده و                 

 امکانات درمانی بسیار ناکافی است.

تنها بیمارستان شهرستان کازرون با نام بیمارستان ولی عصر بنا       

هزار نفری شهرستان را  009تخت بستری جمعیت     109حدود  

پوشش می دهد و عالوه بر این گاه میزبان بیماران شهرسنتنان             

های همجوار همچون فراشبند و نورآباد نیز هست. با این حنال             

حتی امکانات تنها بیمارستان کازرون که جمعیت تحت پوشش         

هنزار     199های همجوار به    آن گاه با در نظر گرفتن شهرستان      

رسد، به اذعان بسیاری در حد و    نفر و حتی نیم میلیون نفر می      

اندازه یک بیمارستان معمولی وعمومی نیز نیست، چه رسد بنه           

های تخصصی در شنهنرسنتنان           آن که بخواهیم بر لزوم درمان     

 کازرون تاکید کنیم!

بحران جاری کرونا حداقل نشان داد که پیگیری مردم کنازرون           

برای تاسیس دانشگاه دولتی علوم پزشکی چننندان بنینراهنه               

نیست. در اوج بحران کرونا، سی تی اسکن کازرون بنه دلنینل                

فرسودگی از کار افتاد، بخشی از آزمایشگاه مرکزی و تخصصنی           

این شهر به دلیل مشکالت و امکانات ناتوان از سروینس دهنی              

شد و مسئوالن بهداشتی و درمانی از تکمیل شندن ظنرفنینت              

تخت بستری خبر دادند. بیمارستان دیگر کازرون با ننام امنام               

سال گذشته آماده تجهیز و بهره برداری         0علی نیز حداقل طی     

بوده، اما هربار در کش و قوس وعده و وعید مسنئنوالن بناقنی            

مانده است، تا به امروز که همچنان تکلیف این بنینمنارسنتنان               

تختخوابی نامشخص است! در این شراینط بنی       199نزدیک به  

ها اولویت نخست درمناننی         جهت نیست که این روزها کازرونی     

خود را راه اندازی بیمارستان امام علی و همزمنان پنینگنینری                

هنا   کنند. وقتی کازرونی  تاسیس دانشگاه علوم پزشکی عنوان می     

سنال    00عقب ماندگی درمانی و بهداشتی شهرشان را با وجود          

سابقه آموز  های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی از جنملنه              

بینند، این سوال را با خود مطرح خواهنند        دانشکده بهداشت می  

سنال هنننوز         00کرد که چگونه است این دانشکده پنس از            

نتوانسته خود را تا حد یک دانشگاه عنلنوم پنزشنکنی بنرای                   

 شهرستان ارتقا دهد؟

تخت بستری برای تنها بیمارستان کنازرون          19جذ  کمتر از    

ها نامه نگاری و پیگنینری         در اوج بحران کرونا به روزها و ساعت       

نیاز داشت و تمرکز گرایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مرکز           

ها با صرف توان، وقنت زیناد و          استان باع  شد تا این پیگیری     

های متعدد بتواند به نتیجه برسد، این در حالی اسنت             چانه زنی 

که شهرستانی که پوشش درمانی آن گاه به نیم میلیون نفنر از       

رسد، نیازمند دانشگاه علوم پنزشنکنی           جمعیت غر  فارس می   

مستقل است. حتی در نگاه انسانی و حقوق بشری ننینز درین                 

کردن و محرومیت این جمعیت از مردم یک کشور از امکناننات             

بهتر درمانی و بهداشتی گناهی نابخشنودننی اسنت، در اینن                

توانند در مسیر تاسیس دانشگاه       شرایط آیا مسئوالن استانی می    

علوم پزشکی کازرون مانع تراشی کرده و یا با اینن منطنالنبنه                 

 عمومی همراهی نکنند؟

سال پس از تاسیس نخستین مرکنز        00هرچه هست این روزها     

آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در           

کازرون، اراده مردم این شهر برای محرومیت زدایی از بنخنش             

درمانی با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی کازرون پوالدین اسنت،          

امید که مسئوالن استانی و کشوری نیز این خواسته دینرینننه              

مردم کازرون را دریابند و اراده پوالدین مردم یک شهر را درک            

 کنند.

 نما. منبع: سایت کازرون

 سال پس از تاسیس دانشکده بهداشت کازرون؛  ۶6همزمان با بحران شیوع کرونا و 

 ها بدنبال دانشگاه علوم پزشکی هستند؟ چرا کازرونی
 رضا عمویی

 شدنی نیست فریاد عاشورا خاموش
 علی اسدزاده

زیرا که فریاد عاشورا؛ فریاد بیداری، هشیاری، آگناهنی،           

گنری،     آزادی و همراهی است. فریاد عاشنورا؛ هنداینت           

خواهی و در یک کنالم        طلبی، عدالت   گرایی، اصالح   اصول

 اسالم نا  محمدی )ص( است.

فریاد عاشورا؛ دعوت به ایستادگی، مردانگنی، از خنود            

گذشتگی، غیرتمندی و عزتمندی است. فریاد عناشنورا؛          

نهیبی است بر سر زر و زور و تزویر، ریا و فریب و نیرنگ    

هنای     و در یک کالم نفاق . فریاد عاشورا؛ رسواگر چهنره          

آراسته منافقین، غاصبین، ناکثین، قاسطین و منارقنینن          

ی حاکمنینت    است. فریاد عاشورا؛ افشاگر و درهم کوبنده 

دروغینی است که بر اساس تحریف مبانی و حقناینق و             

تبدیل نظام امامت و والیت به خالفت و سلطنت بوده و           

 هست.

طور که حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( فنرینادگنر              همان 

عاشورا فرمودند: من از روی شرارت و مفسده ینا بنرای              

فساد و ستمگری قیام نکردم؛ من فقط برای اصنالح در            

امت جدم از وطن خروج کردم، قصد دارم به معروف امر           

کنم و از منکر باز دارم و به سیره و رو  جدم و پندرم                

 طالب عمل کنم.  ابی بن علی

علی )ع( را بنرای         بن  خواستند در کربال حسین     امویان می 

ها   همیشه خامو  کنند و اهداف او را بایگانی و واقعیت         

را سانسور نمایند. ولی شاهدیم که صدای مظلومناننه و             

ی  علی )ع( همه   بن طلبانه سرور آزادگان حسین     فریاد حق 

ی تاریخ را فراگرفنتنه اسنت. هنرچنه                عالم را، که همه   

حاکمان و غاصبان مستبد برای خنامنو  کنردن ننور              

هدایتگر قیام حسینی و فریاد عاشورایی او تال  کردنند          

ها به وجود آوردند، درخشش نور        و تهدیدها و محدودیت   

گیر شد و صدایش بنینشنتنر در              حسینی بیشتر و عالم   

 انداز گردید.  ها طنین ها و مکان ی زمان همه

جو از پاسداشت  های استکباری و سلطه و امروز که قدرت

بیت و محرم و کربال و عاشورا و شینعنینان و                شعائر اهل 

اند،   یافتگان  مکتب امام حسین )ع( ضربه خورده           پرور 

شده با هنزار       جوئیان محدود   و اقتدارشان شکسته، سلطه   

ننمناهنای       ی آدم    ترفند، با زر و زور و تزویرشان با همه        

ی    خودفروخته و مزدورشان، بنه گسنتنردگنی هنمنه             

های مجازی و غیرمجازی در اختیارشنان، امسنال          رسانه

ی    ی ویروس کرونا هم مزید علت شده، هنمنه            که بهانه 

تالششان برای تعطیلی عزای حضرت سنیندالشنهندا و            

لنوح و       ای سناده      اند و عده ها به کار گرفته     افکنی  شبهه

گرای داخلی که چشم و گوششان       درد و غر     مرفهین بی 

پنراکنننی       های کذا  و لنجنن        در بس در اختیار رسانه    

باز و عوامل بدبخت خودفروختنه        شب  های خیمه   عروسک

کنننند؛     ها را نشخوار می     های آن   مستخدم استکبار، گفته  

شدنی ننینسنت.       ولی نوری را که خدا برافروخته خامو       

ی صف: یُرِیندُون        چنانچه بیان قرآن کریم است در سوره      

لِیُطْفُِئوا ُنوَر اللَِّه بِأ ْفَواِههِْم َواللَُّه مُنتِنمن نُنورِِه َول نْو ک نرَِه                 

خواهند نور خدا را با دهانشنان خنامنو              الْک افِرُون : می  

توانند و خدا آن را محافظت کرده و ننور             کنند ولی نمی  

کند، هرچند که کافنران را خنو            خود  را کامل می   

 نیاید.

تواند پنهان کرد و      آری خورشید حقیقت و عدالت را نمی      

تنوان     صدای مظلومیت و حقانیت سیدالشهدا را ننمنی         

خامو  نمود. و محرم امسال که با شیوع ویروس کروننا            

 حال و هوای دیگری پیدا کرده است.

ابالغ پروتکل بهداشتی و محدودیت توسط ستاد منلنی           

العالی( مبننی      کرونا و دستور مقام معظم رهبری )مدظله       

های بهداشتی ستناد منلنی          بر لزوم رعایت دستورالعمل   

ی دینگنری بنه منراسنم             ها جلوه   کرونا، این روز و شب    

 عزاداری سیدالشهدا )ع( داده است. 

گذاری اجتماعی به همنراه اسنتنفناده از              رعایت فاصله 

ماسک و تجهیزات ایمنی بخش دیگر توسط عزاداران و          

برگزارکنندگان این مجالس، باع  شده اسنت تنا اینن             

ی دیگری از تعهد به نظم و رعایت قوانین           ها نمونه   هیئت

و اهمیت دادن به سالمت جامعه را بیش از پنینش بنه               

ها و ابتکارات عاشقان      نمایش بگذارند. همچنین خالقیت    

کننده ای پیندا      اباعبداهلل )ع( جوشش کند و تجلی خیره        

ای جنذا  و       نماید و مراسم عزا را در فضایی باز با جلوه         

تر اقامه کنند و به جای تعطیلی تغنینینر             شکوهی عظیم 

ی محله و خینابنان و      رو  داده و در بعضی جاها چهره   

های قبلی محرمی و حسینی شنده          کوچه بیشتر از سال   

است و فرصتی است تا بیش از پیش هم به معارف دینی 

و عاشورایی پرداخته شود و از این همه همت و مردانگی         

الحسین )ع( چشنم دشنمنن کنور،                 عاشقان اباعبداهلل 

ها و تبلیغاتشان به هدر و ننگ و نفرین بیشتر بر             سرمایه

وطنن و       های خودفروخته مزدور اجنبی و بی       آن آدمک 

 ناامیدی و یأس برای دشمن .

اعظم اهلل اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السالم و جعلنا و          

ایاکم من الطالبین بثاره مع و لیه االمام المهدیِّ من آل       

 محمد علیهم السالم.  

 یادداشت مدیر مسئول
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متری عزای حسینی در کازرون  40پرچم 
 برافراشته شد

در آستانه فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سناالر           
منتنری عنزای        19شهیدان امام حسین)ع(، پرچم       

 حسینی در میدان بعثت کازرون برافراشته شد.
به گزار  روابط عمومی شهرداری کازرون، پنرچنم         

صبح امروز با حضور شهردار کنازرون،         «یا حسین »
اعضای شورای اسالمی شهر، امام جنمنعنه شنهنر              
کازرون، مسئوالن شهرداری و جمعی از کنارگنران          
خدمات شهری در ارتفاع چهل متری میدان بعنثنت       

 به اهتزاز درآمد. 
در همین راستا، شهرداری کنازرون بنه منننظنور               
پاسداشت ایام سوگواری سرور و ساالر شنهنیندان،           

های عزاداری، سیاهرو      اقدام به نصب بنرها، پرچم    
 کردن میدانها و بلوارهای سطح شهر  کرد.

پو  کردن فضای داخلی و بیرونی شنهنرداری           سیاه
نیز از دیگر اقدامات انجام شده در آستانه ماه محنرم     

 بوده است.

انتصابات جدید در شهرداری 
 کازرون

شهردار کازرون طی احکامی جداگانه، مدیر روابنط         
عمومی، رئیس اداره منابنع انسناننی و مسنئنول               
فرهنگسرای مردانی شهرداری کازرون را منننصنو          

 کرد.
عمومی شهرداری کازرون، وحنیند         به گزار  روابط  

عنمنومنی و         زاده به سمت مدیریت روابنط       جعفری
مجتبی امیری به ریاست اداره منننابنع انسناننی               
شهرداری کازرون منصو  شدند. تال  برای انجنام         
وظایف محوله به بهترین نحو در چارچو  مقنررات         

تنر و       اداری و تال  برای برقراری ارتنبناط قنوی          
روز در بنرقنراری         استفاده از رویکردهای نوین و به     

سازمانی، به    سازمانی و برون    ارتباط با مخاطبان درون   
های شهردار کازرون از اینن دو            ترتیب از خواسته  

 مسئول جدید است.
همچنین بر اساس احکام صادر شده، جمال اژدری         
کازرونی به عنوان مسئول جدیند فنرهنننگنسنرای             
مردانی منصو  شده است. در بخشی از این حنکنم            

هنای منخنلنتنف           ریزی برای اجرای برنامه     بر برنامه 
فرهنگی، هنری و قرآنی که قابلیت اجرایی داشنتنه          
باشند و تعامل با اصحا  فرهنگ و هننر و سناینر               

 نهادهای فعال در این حوزه تاکید شده است.
 

شهردار کازرون در صحن شورای اسالمی 
 شهر:

ارتباط صمیمی و تنگاتنگ شهرداری و 
شورای شهر، موجب گشایش عمرانی و 

 خدماتی در شهر شده است
شهردار کازرون برای تبریک انتخا  اعضای هیئنت        
رئیسه جدید شورای اسالمی شهر در ننخنسنتنینن            
جلسه رسمی بعد از آخرین انتخابات هیئت رئینسنه      
شورای پنجم در صحن شورا حاضر شده بود، گفنت:          
ارتباط صمیمی و تنگاتنگی که مینان منجنمنوعنه             
شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر وجود دارد،        
گشایش عمرانی و خدماتی برای شهر در پی داشتنه          

 است.
عمومی شهرداری کازرون،  مهندس       به گزار  روابط  

محمدامین مهرورز که در صحن شورا حضور یافنتنه          
بود، ضمن تبریک انتخا  اعضای جدیند هنینئنت            
رئیسه شورای اسالمی شهر کنازرون گنفنت: اینن              
انتخابها حرفهای زیادی را بنرای منردم مسنجنل              

 کند. می
او انتخابات اخیر هیئت رئیسه و اعتماد اعضای شورا         

فر برای سومین سال منتنوالنی را            به مهندس آذین  
نتیجه مدیریت خو  دوره گذشته و توانایی رئینس         
شورا در عرصه مدیریت شهری و مجموعه اجنراینی          

 شهرستان دانست.

شهردار کازرون با اشاره به سوابق خود در شنورای          
پنجم و شناختی کامل که از اعضای شنورا دارد،            
خاطرنشان کرد: شورای شهر کنازرون، شنوراینی            

 مداری، احترام و سعه صدر است. مبتنی بر قانون
ای که در ننظنارت بنر       وی ادامه داد: به دلیل تجربه   

گنوینم     ام، قاطعانه می    شوراهای اسالمی کشور داشته   
که این یقین حاصل شده که شهر کازرون به واسطه        
فلسفه نجابت و صداقتی که دارد، فرهنگی متمایز با         
دیگر شهرها دارد و این مسئله در منتخبان شنورای          

 شهر هم نموده یافته است. 
 فر ید توانای مجموعه شهرداری اسنت        مهندس آذین 

فر رئینس     مهندس مهرورز در ادامه از مهندس آذین      
شورای اسالمی شهر کازرون به عنوان یند تنواننای            
مجموعه شهرداری یاد کرد و گفت: حضور و کمنک           

تنر   ایشان باع  شده کار من به عنوان شهردار راحت     
شود و مسائل مختلف حتی از بروز خیلی مسنائنل            

 جلوگیری کرده است.
نظیر اینجناد شنده       او با اشاره به تعامل و ارتباط کم 

میان شهرداری و شورای اسالمی شهر گنفنت: تنا              
امروز که پنج ماه از سال سرری شده، بنه جنرئنت              

توان گفت که شهرداری بدون هیچ مشکلنی بنر             می
های خود پیش رفته و این ننویند           ریزی  اساس برنامه 

هم هست که شهرداری تا پایان سال در تراز عمران          
ها جز با حماینت       و آبادی در شهر بتازد که همه این       

 اعضای محترم شورای شهر ممکن شده است.
شهردار کازرون بیان کرد: خودمان را منوظنف بنه              

دانیم و اگر اعضنای       پاسخگویی به شورای محترم می    
محترم شورای شهر تذکراتی دارند یا منعنتنقندنند             

های شهرداری نیناز بنه اصنالحناتنی دارد،                برنامه
 ایم تا در همان مسیر و چارچو  قدم بردارینم.         آماده

رئیس شورای اسالمی شهر کازرون: شوراهای محلی        
هر شهر باید در جایگاه واقعی خود اینفنای ننقنش              

 کنند
رئیس شورای اسالمی شهر کازرون نینز از حضنور            
شهردار و معاونان شهرداری در صحن شورا تشنکنر       
کرد و گفت: حضور شورای اسالمی شنهنر کنازرون             

ای اسنت کنه         حتی در جلسات استانداری به گونه     
کند شورای شهر باید جزو ایفاگران ننقنش           ثابت می 

 اصلی در شهر باشد.
فر با اشاره به باال بنودن سنطنح             مهندس رضا آذین  

شورای شهر کازرون نسبت به سایر شهرهای استان،        
ها سعی ما بر این بوده که حکومنت           افزود: در تعامل   

مردم بر مردم محقق شود و ثابت کنیم که جاینگناه            
 شورای شهر در مندینرینت شنهنری کنجناسنت.                 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان ایننکنه            

سال، هیئت رئیسه     09امسال و سال گذشته بعد از       
به اتفاق آرا انتخا  شد، اظهار کرد: این اتنفناق آرا              
نشان از همبستگی و همدلی شواری پنجم دارد و           

کند آن چیزی که دشمنان شورا در چننند            ثابت می 
دستگی شورا به دنبال آن بودند، با شکسنت روبنرو       

 شده است. 
هنای اعضنای       فر خاطرنشان کرد: تمام دغدغه       آذین

شورای همزمان و همگام با هم است و تال  آننهنا           
معطوف بر کمک به رفع مشکالت شهرداری و مردم         
است. در این جلسه معاونان شهنرداری و رسسنای             

 های تابعه شهرداری نیز حضور داشتند.  سازمان

 اخبار شهرداری کازرون

از آنجا که کنازرون      االسالم محمود صحرایی:       حجه

در طول تاریخ، بویژه تاریخ انقال  اسالمی از شهرهای فعنال   

و تأثیرگذار بوده است لذا بسیار بجا بود که هر ساله تنارینخ              

حماسه ها و یادمان مفاخر و نیز وقایع تلخ و شینرینن اینن          

شهر کهن، در قالب سررسید اختصناصنی ینادآوری شنود.              

تقدیر و از تهیه کننننند           «تقویم کازرون »بنابراین از ایده    

محترم تشکر می نمایم و جهت بهتر شدن این اثر ارزشمند            

 مطالبی معروض می گردد.

چاپ تقویم کازرون در قطع بزرگتر، موجنب هنمنراهنی و               

استفاده روزانه و در نتیجه بهره مندی دائم از مطالب آن می     

شود. داشتن فضای یادداشت، استفاده و استقبال تمام اقشار          

 را در پی خواهد داشت.

از طرفی چون هر کدام از وقایع و شخصیت های ذکر شنده             

در تقویم، توضیحات مهم به همراه دارند که عدم ذکر آننهنا             

مخاطبین را محروم از این اطالعات می کند لذا به جناسنت             

که به قدر امکان خالصه ای در خصوص حوادث و منفناخنِر              

 اهمّ آورده شود.

بی گمان از مهم ترین جذابیت های تقویم عنکنس هنای                

مفاخر، طبیعت و حوادث است؛ لذا جا دارد از عکنس هنای            

 متنوع بیشتری استفاده شود.

قطعا آثار فرهنگ ساِز این اثر ارزشمند را در عنمنوم منردم               

شاهد خواهیم بود؛ از این رو باید در جمالِت بیانگِر حنوادث            

و نیز عناوین مفاخر، دقت شود تا تکریم و تجلینل الزم از               

بزرگان و حماسه ها و حماسه سازان به عمل آمنده و بنه                 

مخاطبین و همشهریان، بزرگی ایشان و عظنمنت حنادثنه             

 منتقل شود.

در پایان جهت تکمیل این طرح زیبا، راه اندازی کانال تقویم     

کازرون که همراه با توضیحات کامل تاریخچه هنا بناشند،              

 پیشنهاد می شود.

 مجدداً تقدیر و تشکر خود را تقدیم می داریم.

 

یکی از کارهای ارزشمند فرهننگنی       دکتر محمد عارف:     

نگاری و ثبت رویندادهنای منهنم             در جوامع جهانی، تاریخ   

پیرامون است. تاریخ نگاران جهان از هزاره نخست پینش از             

میالد تاکنون در کنار ثبت وقایع همه جانبه به این مهم نیز            

مبادرت ورزیده و به همین سبب در مقابل کشنورهنای در             

حال گذار به تکیه گاه و مراجع علمی ادبی شناختنه شنده              

اند. آنچه پژوهشگران حوزه های گوناگون هنری ایران را از            

ردیف مراجع علمی خارج کرده، بی توجهی به تاریخ و ثبنت         

رسمی رویدادهای مهم آن بوده است. بی سنبنب ننینسنت            

بدانیم که تاریخ ایران را ایرانیان ننوشنتنه انند. هنرودوت،                

ها و     پلوتارک، گزنفون، داندامایوف و حتی در زمینه ی زبان        

های ایرانی، اورانسکی به پژوهش و انتنشنار کنتنا                گویش

معتبر زبان های ایرانی پرداخته است. این مقدمه به جنهنت             

اهمیت موضوع تاریخ و فرهنگ نگاری برای ثنبنت وقناینع              

گذشته در راستای الگوسازی برای نسل پیش رو و آینننده             

اگرچه خیلی دیر امنا       «تقویم کازرون »سررسید یا    است.     

 خو  و قابل اعتنا به این مهم اهتمام ورزیده است. 

شناسم و قابلیت هنای   می «باران و بوران»رضا صنعتی را از  

ادبی هنری ایشان را در صنعت نشر گران ارج داشته و دارم         

و می دانم که به روشنی می داند فرهنگ و هنر از ارکنان                

اساسی زندگی بشر بوده و هست. بنابراین تقویم کازرون را            

 دانم، و نه پایان آن! نه اوج جانفشانی ایشان می

هایی است که در فرهننگ   خوشه چین بذر «تقویم کازرون »

ساله ی کازرون کاشته شده و از چنند        1999و هنر و تاریخ     

 جهت قابل تحسین و نظر می رسد:

و     اسنننادی     -. ایجاد بنیه های پژوهشِی کتابخناننه ای          1

 میدانی در تاریخ کازرون

. اهمیت به آثار هنری، ادبی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعنی،   0

 جغرافیایی و اقتصادی کازرون

. بازخوانی حوادث مهم و آثار فرهنگی هنری موثر در دوره            9

 های تاریخی کازرون

ها و ایجاد امید در کنشگران فرهنگ و هننر            . احیای ارز    1

 شهرستان

 . مرور خاطرات گران ارج فولکلوریک و نوستالژیای مردمی0

. ایجاد کارکردهای پنهان مهربانی بر مبنای مثل  منردم،            0

 هنر، هنرمند.

. بستری ضروری برای لحظه نگاری و ثبنت خناطنرات و          9

 یادداشت های دارندگان تقویم کازرون.

 «1900تنقنوینم کنازرون         »رضا صنعتی در نشر دفترچه    

کوشیده بخش عظیمی از دارایی های همه جانبه ی کازرون          

را با ترکیب رنگ های مالیم و خطوطی نرم بر کناغنذهنای              

 لطیف و آرامبخش به نمایش بگذارد. 

به همین شینوه ی     «تقویم کازرون»امیدوارم شماره جدید  

هنننری و بنا           ارزشمنِد پژوهش محور، اما کاماًل فرهننگنی       

محتوایی تخصصی تر در ساختاری مدرن و قطعی متناسنب          

 تر به زیور نشر بیاراید

 . تهران1900تیرماه 

 نما. منبع: سایت کازرون

 السالم علینا و علی عباد اهلل الصالحین

او ناصرالدین بود و یاور حیدر کرار، خدایش رحمت کناد. او            

هنای     که حاج ناصر حیدری بود، از دیرزمان، یعنی از سنال          

خنواه و       شناسمش. او مردی آرمنان       پنجاه و سه به بعد می     

داری داشنت و تنال             مردمی بود. او دغدغه دین و دین       

وینژه نسنل        داری در همه اقشار جامعه، بنه        کرد تا دین    می

جوان، رشد و گستر  یابند. او را منردی منهنربنان و                     

های دور و قبل از       دیدی. او از همان سال       داشتنی می   دوست

روی گروهی را     دار تربیت کند. از این       کوشید دین   انقال ، می 

کرد تنا بنه اطنراف و اکننناف                 هفتگی با خود همراه می    

شهرستان کازرون برود تا در جهت روشنگری و سازنندگنی           

جوانان آن دیار به صورت تشکیالتی اقدام کنند و خود نینز            

ننمنود. او         سازی بزرگساالن همنت منی     در این راه به آگاه   

درعین سادگی، از وقار و طمأنینه خاصی برخوردار بنود. او             

برای به ثمر نشستن اننقنال  و سنازنندگنی، هنمنواره                    

ریا، اهنل کنار و          کرد. او بدون ادعا و بی       گذاری می   سرمایه

سازی و سروصدا. وظیفه اننقنالبنی           عمل بود؛ فارغ از حاشیه    

داد. وقت خود را، فکر خود را، پول    خوبی انجام می    خود را به  

نمود. آشنایی حنقنینر از           خود را، صرف اسالم و انقال  می      

های جمعه قبل از انقال  بود. اینن        جلسات دعای ندبه صبح   

زمان بود با تبعید عالمی مبارز و قهرمان و نسنتنوه،              امر، هم 

یعنی مرحوم آیت اهلل سید اسداهلل مندننی بنه ننورآبناد.                 

کردیم عصرهای جمعه با جمعی از دوستنان          ریزی می   برنامه

شتافتنینم.     و همسنگران، به دیدار این شخصیت ارزشی می       

تعبیر بنده این بود که ضرورت دارد هفتگی در محنضنر ،            

ها  ها و کیف   به تعمیر ایمانمان برردازیم و در این راستا، بهره        

حق منی      نصیبمان شد. خداوند بر علو درجاتش بیفزاید. به         

توان حاج ناصر را یکی از پیشگامان مؤثر انقال ، در کازرون  

دانست و این عنوان در شأن او ارزنده و برازنده است. او در               

هنا خنورد و         ها کشید و غم     راه به ثمر رساندن انقال ، رنج     

امروز، در جوار خوبان و صالحان و شهدای همسنگر، یکی از       

مند از الطناف و عننناینات          شهروندان برزخی بوده که بهره    

ا     های مخنلنصناننه       خاصه حضرت سبحان، به پاس تال      

منند اسنالمنی،        خواهد بود. او پس از پیروزی انقال  شکوه        

داشت و بدون قبول مسئولیتی، هر نوع همکاری          بدون چشم 

و همراهی و همدلی که الزم بود، با مسئولین مننتنخنب و               

مردمی داشت. حضور او در مجامع و محافل همچنان ادامنه          

کرد ینا از او درخنواسنت             داشت و هر جا که احساس می      

 یافت. شد، حضور می می

عنننوان ینک         چه قبل از انقال ، مدت زمانی که بنده بنه          

فرهنگی در کازرون انقالبی، حضور داشتم و چه در زمنان             

دهم او عنننصنری      مسئولیت فرمانداری کازرون، شهادت می    

فداکار و مرید و مقلد امام خمینی)ره( بود و همواره در خط            

سازی و بنانندبنازی         روی و حاشیه    رهبری. او از هرگونه کج     

کرد و در خط راسنتنینن           برحذر بود و فراجناحی عمل می     

 اسالم نا  محمدی بود. او یکی از عباد صالح خدا بود.

در پایان، غفران الهی را برای این عزیز سفرکرده مسنئنلنت             

 دارم.

به گزار  روابط عمومی دفتر نمایننده منردم شنرینف              

چنار، طی جنلنسنه دکنتنر            های کازرون و کوه     شهرستان

بابایی معناون درمنان      فریدون عباسی دوانی با دکتر جان  

وزیر بهداشت و دکتر کشاورزی مدیرکل فناوری سالمنت    

وزارت بهداشت، طرح پیشنهادی نمناینننده کنازرون و             

چنار در خصوص بیمارستان امام عنلنی)ع( کنازرون               کوه

بررسی شد و با موافقت وزارت بهداشت در مسیر عبور از           

بست قرار گرفت. در این جلسه طرح دکتر عباسی بنر              بن

اساس مدل مشارکت دانشگاه آزاد اسالمی با حفظ منافع         

دانشگاه و دسترسی به فضای آموزشی از یک طرف و از            

برداری درمانی وزارت بهداشت مطنرح        سوی دیگر با بهره   

شد. ابعاد و جزییات این طرح مورد توافق طنرف وزارت             

بهداشت قرار گرفت و از سوی دیگر دانشگاه آزاد اسالمی          

چنار منوافنقنت       تر با طرح نماینده کازرون و کوه        نیز پیش 

کرده بود. در نهایت در این جلسه مقرر شند جنلنسنات                

حقوقی ظرف یکماه آینده با هدایت دکتر عباسی دواننی          

برداری به امضا طنرفنینن          انجام پذیرد و قرارداد بهره    

برسد. در همین خصوص از سنوی منعناون وزینر                 

بهداشت، دکتر کشاورزی که خود از مدیران شایسته        

کازرون در وزارت بهداشت است، به عنوان نمناینننده          

این وزارت در حل و فصل مسئله بیمارسنتنان امنام             

 علی )ع( تعیین شد.

 چنار: سایت نماینده کازرون و کوه
abbasidavani.ir 

گشایی در پی موافقت وزارت بهداشت با طرح  اندازی بیمارستان امام علی)ع( در مسیر گره راه
 پیشنهادی دکتر عباسی

 او ناصرالدین بود و یاور حیدر کرار
 پور مصطفی نیلی

 درباره در مورد تقویم کازرون
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 قسمت هفتم 
)انتقال به سمت  

 بصره(
خننالننصننه وقننتننی   

ها منطنمنئنن      عراقی
شدند کنه دو اسنینر    
ایرانی داخل ماشینن  
هسننتننننند بننطننرف  
ماشین آیفا  هنجنوم   
آوردند و همه سالح 
هننایشننان را مسننلننح 
کردند و با فریاد از نگهبانان و مسئولین انتقال اسرا که جنلنو   
آیفا و پشت آن و مخصوصا از محافظانی کنه بناالی سنر منا     

 دونفر  بودند خواستند که اسرا را پایین بیاورید تا بکشیم!!!
هر لحظه بر تعداد عراقی ها که معلوم بود از این ابتکار عمل  

و منقناومنت     9ایران در اجرای  عملینات بنینت النمنقندس       
رزمندگان اسالم ضربات کناری خنورده بنودنند و تنلنفنات و        
خسارات زیادی دیده بودند عصبانی و وحشت زده هسنتننند    
افزوده میشد و هرچه نگهبانان مسلح باالی ایفنا فنریناد منی     
زدند و به آنها تفهیم میکردند که دستور عامر و فرمانده است 
و باید سریعتر این اسرا را به عقب ببریم گو  آنها بدهنکنار   
نبود و انگار خون جلو چشمان آنها را گرفنتنه بنود،  ننگنران      
آقای ابطحی شدم و باز هم به سید کاظم ابطنحنی منجنروح     
گفتم سعی کن تحمل کنی و درازکش نشوی تا ببینیم چنه  
می شود ،لحظات نفس گیری بود و بدترین زجر این بود کنه  
با دستان بسته نمی توانستیم کاری بکنیم و یادم افنتناد بنه    
محبت رزمندگان به اسرای عراقی در عمنلنینات هنا کنه بنا       
پذیرایی با آ  و غذا و آرامش آنها را بنه اردوگناه هنای اسنرا     
منتقل میکردند و یادم هست چندبار با معدود افرادی که در 
       .. . بعضی از عملیات ها با بعضی از اسرای دشمن مجنادنلنه و
میکردند و مانع شده بودیم و میگفتیم اینها هرچند اشغالگنر  
و متجاوز هستند ولی االن اسیر ما  هستند و دستورات دینی 
و سفارشات انبیاء و اولیاء الهی بر مدارا کردن با اسیر است و 
از اخالق و مردانگی هم بدور است اسیر دست بسنتنه را آزار   

 دادن و...  
و حاال این دژخیمان تا به اینجای کار مارا بارهنا شنکنننجنه      
کرده بودند و حاال هم میخواستند مارا از باالی ماشنینن بنه    
! شنایند از      ! پایین پرت کنند و ناجوانمردانه به رگبار ببندند  

کشتند به  نظر شخصی واقعا اگر این اتفاق می افتاد و مارا می
شخصه خدمت بزرگی بود که بنه اسنرای عنمنلنینات بنینت         

میکردند چون از شکنجه و تشنگی و خونریزی و  9المقدس 
توهین و... نجات پیدا میکردیم لیکن باید منتظر تقدیر الهنی     

 ماندیم که ببینیم واقعا سرنوشت چه برایمان رقم زده. می
خالصه همینطور که هر لحظه هجوم عراقیها و اصرار آنها در 

شد ناگهان چشمنمنان بنه ینک      به قتل رساندن ما بیشتر می
افسر عراقی افتاد که خود را سراسیمه از میان خیل نینروهنا   
به ماشین ما رساند و چون انضباط سختنی در ارتنش عنراق    
حاکم بود نیروهای عراقی به احترامش کنار ایستادنند ، اینن   
افسر که انگار تازه از مرخصی برگشته بنود بنا لنبناس هنای      
بسیار شیک و اتو کشیده نظامی و درجه و نشان براقش آمند  
و کنار ماشین قرار گرفت و از نگهبانان محافظ ما پرسید کنه  
اینها کی هستند ؟ و آنها هم با گذاشتن احترام نظامی شروع 
به پاسخ کردند و علیرغم اینکه نگهبانان و مسئولین انتنقنال   
اسرا مدام تکرار میکردند که دستور از منقنامنات بناالسنت و      
سریع باید این اسرا را به عقب منتقل کننننند و دسنتنور در      
سلسله مراتب نظامی بع  عراق بسیار اجنراینی بنود و غنینر      
ممکن بود کسی از دستورات مافوق سرپیچی کند لیکن این 
افسر هم که چهره ای کریه داشت با موهای بور و مناینل بنه    
قرمز و مثل شمر، رنگ به رنگ شد و تاکنیند کنرد کنه اینن      
دونفر اسیر را یعنی بنده و سید کاظم ابطحی مجنروح را بنه   
پایین پرت کنند تا به قتل برسانند و دست خود را به قبضنه  
کلت کمری خود برد و آنرا از غالف خارج کرد و آمناده شند   
برای زدن تیر خالص به ما و... !!! غوغایی برپا شد.با حنرکنت          

کنه بنه    ناجوانمردانه این افسر، و ناگهان چند تن از عراقی ها 
ماشین نزدیک تر بودند تال  کردند خود را بنه بناالی اینفنا     
برسانند و مارا از باال به پایین پرت کنند ، حاال دیگر باورمان 
شد که انگار واقعا باید شهادتین را بخوانیم و آماده شنهنادت   
باشیم و بدون اغراق و تعارف واقعنا راه دینگنری منتنصنور و       

رفتیم آنهنم بنا    ممکن نبود و باید به مسلخ این دژخیمان می
 دستهای بسته !!! 

 )امان از دل زینب(000 
به هرحال  یکی از پهلوانک های عراقی از بغل ماشنینن بناال    
آمد و خود را به من که  دستهایم از پشت بسته و با زیرپو  
رکابی نشسته بودم رساند و از پشت خود را به دستهای منن  
قال  کرد و سعی میکرد مرا به پایین پرتا  کند که با گفتن 

 یک یا علی از جا بلند شدم و عراقی هم با خود بلند کردم...
چون از پشت به کتف و بازوی من آویزان شده بود و من هم 
بخاطر اینکه ورزشکار بودم کمی قوی هیکل بنودم وقنتنی از    
جا بلند شدم آن سرباز عراقی هم با قدرت خدادادی بنا منن   

 بلند شد و بین زمین و هوا کمی معلق ماند. 
برای لحظه ای نگاهم به سید کاظم افتاد که خیلنی ننگنران    

کننننند منن را بنه       ها سعی می من شده بود وقتی دید عراقی
پایین پرت کنند و انگار او هم داشت در دل خود شهادتنینن   

می خواند چون قطعا بعداز کشتن من به سراغ او میرفتنند و  
 شهادتش حتمی بود و...

با فریاد گفتم خودت را محکم نگه دار و در اینن وضنعنینت      
نگهبانان باالی ایفا شروع به تیراندازی هوایی کردند و فریناد  
... منوج        میزدند که دستور دارند این اسرا را به عقب ببرنند و.
جمعیت بسیار زیاد بود و تجمع دور ماشین ما انگار جمعیت 
هیئت های عزاداری در ماه محرم و همه فریاد مینزدنند کنه    
آنها را بکشید و دشنامهای زیادی میدادند که بعضنی از اینن   
)مجوس ، حرس خمینننی، دجنال، النمنوت        دشنامهارا مثل 

 شدیم و بقیه دری وری ها را نه ...... رفسنجانی( را متوجه می
خالصه در همین اوضاع و احوال که داشتیم شهنادتنینن در     

دلمان می خواندیم و دیگر هیچ راهی نبود و آنها مصمنم بنه   
کشتن ما بودند ناگهان اتفاقی افتاد که به هیچ عنوان ننمنی   
توانم بگویم جز معجزه چیز دیگری بود !!! و اگر اتفاقات اینن     
لحظات آنگونه که واقعا اتفاق افتاد را امکان داشت به فیلنم و  
تصویر کشید مطمئنا هیچکس در دنیا نمیتواند بجز منرگ و  

 کشته شدن ما چیز دیگری را پیشگویی یا تصور کند!!! 
اما شاید یکی از حوادثی که اثبات میکند تا امر خدا نباشند   

به قول معروف برگی از درخت نمی افتد در همین لحنظنات   
اتفاق افتاد و آن هم بدین صورت که در آخرین لحظنات کنه   
سربازان عراقی تمامی تال  خود را برای پنرت کنردن منا از    
ماشین انجام می دادند و واقعا ازبس ازدحام و شوق کشنتنن   
ما داشتند و چندنفر دیگر هم داشتند به باالی ماشین ما می 
آمدند که کار را تمام کنند و آن افسر نامرد هم برای شلینک  
تیر خالص به سرمان لحظه شماری میکرد ناگهان دو فرونند  
هواپیمای جنگنده بمب افکن ایرانی شیرجه زدند و اقدام بنه  
! همزمان با اقدام جنگننده هنای       ! پرتا  بمب و راکت کردند!
ایرانی ناگهان قیامتی برا شد و تمامی پدافننند ضند هنواینی      
عراقی ها که در همان خط مستقر بودند و مخصوصنا چنهنار    
لولهای معروف به شیلیکا اقدام به تیرانندازی هنای سنرسنام     
آوری بسمت دو هواپیمای ایرانی کردند که اننگنار زمنینن و     
زمان به هم دوخته شد و غوغنا و گنرد و خناک و صنداهنای      
رعب آوری از فرود بمب ها و شلیک پدافندها بنوجنود آمنده    

 بود که دهان خودمان هم از تعجب وا مانده بود !!!! ، 
در همین لحظات چشمم به خیل جمعیت نیروهای عنراقنی   
افتاد که به صورت بسیار وحشت زده ای دنبال سوراخ منو   

 و جان پناهی برای حفظ جان خود بودند.
انگار کار خداوند بود که صحنه ای جالبتر را به ما نشنان داد  
و آنهم این بود که در این محشر و غوغا ناگهان چشمم به آن 
افسر نامرد و شیک پو  عراقی افتاد که چنگنوننه زمنینن و      
خاکریز را بصورت سینه خیز و خوابیده چسبینده و وحشنت   
زده دنبال جان پناهی است ، هر چند بمب ها کمنی  دورتنر   
از ما فرود آمد ولی صداهای وحشتناک هواپیماها و بمب هنا  
و شلیک ضد هوایی ها وحشتی عجیب برای دشمن بنوجنود   
آورده بود و وضعیت آن افسر دیدنی شد و غرق خاک شده و 

 لباس شیک او انگار کیسه آردی و.... شده بود.
خالصه در همین اوضاع و احوال نگهبانان محنافنظ منا هنم      

فرصت را غنیمت دانستند و با داد و فریاد به پشت شنینشنه    
کوبیدند وبه راننده ایفا دستور دادند که سریع از آنجا دور  می

شود و به عقب برود ، راننده هم که اوضاع را بی ریخت دیند  
گاز ماشین را گرفت و سریع از آن خطوط دور و بنه سنمنت    
عقب و بطرف بصره حرکت کرد و بازهم یاد آن ضر  المثنل  
معروف افتادم که بادمجون بم آفت ندارد و لیاقنت شنهنادت    
. مقنداری کنه     حتی در این وضعیت کیش و مات هم نداشتم
به عقب رفتیم ماشین در جایی متوقف شند و منا را از اینفنا     
پیاده کردند ،یک ماشین فرماندهی که فنکنر کنننم جنین        
فرماندهی بود منتظرمان بود و چنند افسنر و ننگنهنبنان بنا        
لباسهای مخصوص و البته سبیل کلفنت کنه اننگنار از گنارد      
ریاست جمهوری عراق بود مارا تحویل گرفتند و سریع سنوار  

 ماشین کردند و....
 قسمت هشتم 

 ) انتقال از خط بطرف بصره(
 «دیدار با ژنرال خلیل الدوری +++ و دورکعت عشق »

خالصه بعداز ماجرای بمباران هواپیماهای جنگنده خنودی و  
خالص شدن از دست نیروهایی که قصد اعدام ما را داشتنند  

 و دور شدن از خط دوم عراق و ..
ما رااز ایفا پیاده کردند و تحویل گروهی دیگر دادنند و آننهنا    

 هم 
بسیار جدی و خشن ما را سوار جی  فرمانندهنی کنردنند و     
یکی دو ماشین هم بعنوان حفاظت از جلو جی  و عقنب آن  

 مارا همراهی میکردند، 
ر در بنینن راه ینک افسنر درشنت       وقتی حرکت کرد چند بنا 

هیکل و سبیل کلفت مدام سعی میکنرد بنا کنالم و اینمنا و      
اشاره به ما حالی کند که  صدام اینجاست و منراقنب حنرف    
زدن و حرکات خود باشید  و اشاره میکرد  داریم به منقنری   
که صدام حسین قرار دارد میرویم و آنجا و جلنوی صندام از   
شما بازجویی میشود و البته وقتی هم ما را تحویل این گروه 
دادند داشتند توضیح خاصی می دادند که بعندهنا منتنوجنه      

 شدیم ما را بعنوان فرمانده و...معرفی کرده بودند ،
باز هم به سید کاظم مجروح که حاال دیگر خیلی ضعیف تر  

شده بود در اثر خونریزی ها و تشنگی و... گفنتنم احنتنمناال         
شود و شاید در مقر بعندی بنه    تکلیف ما بزودی مشخص می

وضعیت و مجروحیت شما رسیدگی کنند و از  خواستم که 

کمی دیگر تحمل کند و ... یکی از این عراقیها کمنی آ  بنه      
دهان ما ریخت ولنی از بنس دهناننمنان خشنک شنده بنود         
نمیتوانستیم آنرا قورت بدهیم و باال آوردیم و به سید کاظنم  
هم گفتم بخاطر خونریزی زیاد آ  را قورت نده که ضرر دارد 
، در مسیر راه یکی از چیزهایی که بطور عجیبنی بنه جشنم    
میخورد خطوط متوالی و مملو از نیروها و یگانهنای زرهنی و   
مکانیزه و توپخانه و موشکی دشنمنن بنود کنه آدم حنینران       

شمار برای فنتنح ینک     ماند که اینهمه نیرو و تجهیزات بی می
کشور براحتی کافیست و باورنکردنی نیست که باوجنود اینن   
امکانات کم نظیر و پیشرفته چطور در مقنابنل رزمننندگنان      
اسالم و ایران با کمترین امکانات اینقدر مستأصنل و نناتنوان    
! واقعا در اینجنا تنفناوت       ! هستند و سالها شکست خورده اند 
ایمان و اراده و روحیه جنگجویی و شهنادت طنلنبنی قنوای      
اسالم و همچنین تفاوت حق و باطل ونیروهای اشغنالنگنر و    
متجاوز با نیروهای دفاع کننده مان در مقابل تحمیل جننگ  

شند تشنخنینص داد ،      و اراده دشمن متجاوز را بخنوبنی منی   
رزمندگان اسالم با جهاد فی سبیل اهلل برای دفاع از دشمنن  
متجاوز ، و قوای دشمن با اینهمه نیرو و تنجنهنینزات بنرای      
رضای صدام و اربابانشان ، که علت ضعف و زبنوننی و تنرس    

 دشمنان را میتوان در همین تفاوتها جستجو کرد ،، 
. و     . . واقعا چه ترافیک عجیبی بود از حرکت تانکها و نفربرها و
باز هم پیش خودم گفتم واقعا ارز  مقناومنت رزمننندگنان      

دانستند کنه چنه    العاده است و اگر اینها می اسالم چقدر فوق
نیروی کمی و با کمترین امکانات در مقابلشان ایستاده بودند 
شاید جا داشت حداقل فرماندهان ارشد دشنمنن دسنت بنه     
خودکشی میزدند یا صدام آنها را اعدام مینکنرد کنه چنرا بنا      
اینهمه امکانات شکست خورده انند ؟!  چنون واقنعنا بنا اینن        

توانستند حداقل خوزستنان را   قدرت و امکانات به راحتی می
سریع به اشغال خود درآوردند و بازهم بیشتنر بنه غنینرت و     
شجاعت و دالوری و مردانگی  رزمندگان اسالم و نینروهنای   

 مان افتخار کردم ،،،،
ها که در حنال   به هرحال با توضیحاتی که این گروه از عراقی

انتقال ما به سمت عقب و بصره دادند و گفتند ما را به دیدار 
برند پیش خودم گفنتنم    شخصیت های مهمی مثل صدام می

المقدس هفت و ابتکار  عمل اینران   قطعا اینها از عملیات بیت
و انهدام و بازدارندگی نیروهایشان شوکه شده اند و مطمئنننا   
در محاسبات خود دچار تردید هستند و بخاطر همین هم به 
سرعت دارند ما را برای بازجویی و کسب اطالعات از اهنداف  

کننننند و     عملیات و ...  به قرارگاه فرماندهی یا ... منتقل منی       
خود مان را آماده کردیم برای بازجویی و پاسخی مناسب که 

 بتوانیم دشمن را با اطالعات غلط به اشتباه بیندازیم و...
پس از طی مسافتی به هر حال وارد قرارگاهی بسیار بزرگ   

و وسیع شدیم که رفت و آمد زیاد و خاصی در آنجنا حناکنم    
بود و حتی بعضاً هلیکوپتر هم نشست و برخناسنت داشنت و    

 احتماال شخصیت های نظامی شان را جابجا میکردند،
احتمال دادم قرارگاه سراه سوم زرهی معروف عراق بناشند ،     

شد و  خالصه مارا از رده های حفاظنتنی    بسیار محافظت می
آنجا عبور دادند و با عجله به محوطه ای در وسنط آن منقنر    

 بردند و پیاده کردند ، 
تعداد زیادی افسر و درجه دار و سرباز سریعا آمدند و بصورت 
منظم  نزدیک ما به دو ردینف منوازی و بنا فناصنلنه از هنم        
ایستادند، دو نفر هم جداگانه آوردند که منعنلنوم شند آننهنا       
مترجم هستند و فارسی بلد هستند ، چند دقیقه ای گذشت 

که ناگهان چند ماشین شاسی بلند شیشه دودی مخنصنوص    
فرماندهی آمدند و با فاصله کمی از ما  منتنوقنفنت شندنند،        
دیدیم از داخل دوتا از ماشین ها تعدادی آدمهای قد بلند بنا  
سیبیل های بلند و قوی هیکل و لباسهنای منخنصنوص کنه      
معلوم بود کماندوهای محافظ شخصیت ها بنودنند بنا سنالح     
های مخصوص و بسیار خشن که حتنی عنراقنی هناینی کنه       
منظم در دو ردیف نزدیک ما ایستاده بودند هم از آنها تنرس  
داشتند آمدند و با نظم خاصی آرایش گرفتند ، سرنس  در   
ماشین وسطی را باز کردند تا شخصیتی از آن پیناده شنود و   
چون به ما گفته بودند صدام اینجاست  فکر کنردینم شنایند      

 صدام باشد ، 
وقتی پیاده شد تمامی افراد عراقی دور و نزدینک منحنکنم و     
قوی برایشان احترام نظامی گذاشتند ، این شخصینت وسنط   
قرار گرفته بود و هیئتی از ژنرالهای همراهش با فاصله کمنی  
از او بهمراه کماندوهای  ویژه محافظ بطرف ما حرکت کردند 
،  خسته و تشنه بودیم و باز هم به سنیند کناظنم ابنطنحنی        
مجروح و غرق خون گفتم سعی کن خودت را ننگنهنداری و    
بیهو  و بیحال نشوی  که تیر خالص میزنند تا بنبنینننینم      

 شود و... تکلیف مان چه می
با چشمانی خیره به چهره آن شخصیت دقت کردم و  متوجه 
شدم یک شخصیت بلند پایه نظامی است ولی قند و قنینافنه     
ا  به  صدام نمیخورد وبعدا متنرجنم گنفنت ایشنان ژننرال       
خلیل الدوری فرمانده سراه سوم زرهی عراق است که اکنثنر   
فرماندهان و نیروهای خودی با سوابق و بینوگنرافنی ایشنان     
آشنایی داشتند و بسیار معروف بود و یکنی از فنرمنانندهنان      
قدرتمند و مجر  دشمن بود که صدام روی امثال او حسا  
زیادی میکرد و تمامی مناطق شلمچه از جننو  تنا شنمنال     
شلمچه تحت فرماندهی ایشان و لشکر ها و تی  های زرهنی  

 و مکانیزه تحت امر ایشان بودند ...
مستقیما بطرف ما دونفر اسیر دسنت بسنتنه آمند و هنمنه        

نظامیان عراقی خشک و در جای خود میخکنو  شنده   
بودند، در میان حفاظت شدید کمانندوهنا جنلنو آمند و      
تمام هیکلش را مدال و درجه و نشان فراگرفنتنه بنود و    
البد پیش خود فکر میکنرد بنا هنم رده هنای خنود       
میخواهد صحبت و بازجویی کند نه با عبدالخنالنق کنه    
حاال یک زیرپیراهن رکابی به تن دارد و سنیند کناظنم     

 ابطحی بسیجی مجروح و غرق بخون !!  
دقیقا آمد جلوی ما که با دست های بستنه و منجنروح    
نشسته بودیم و چندین ننگنهنبنان مسنلنح  هنم از منا         

محافظت میکردنند قنرار گنرفنت و آمند در فناصنلنه چننند           
 سانتیمتری من ایستاد ، 

نگاهی به من کرد و اسلحه کمری خود را از غنالف بنینرون     
آورد و جلو چشمان همه روی شقیقه من قنرار داد و جنملنه    
ای به عربی گفت ، یکی از مترجم ها رو به من گفنت ژننرال   
میگوید میخواهم تورا بکشم و ماهم که بسیار حالت عصبانی 
و غیض داشتیم با نگاهی خشن سرم را به عنالمنت اینننکنه      
اهمیت ندارد به طرفی چرخاندم که بالفاصله ماشه اسنلنحنه    

 کمری را روی شقیقه ام چکاند و شلیک کرد !!! 
برای لحظاتی همه مات و مبهوت شدند و سید کاظم هنم در  
آن وضعیت خونبار با چشمهای نگران نگاهشان بنر روی منن   
قفل شد و.... با تعجب نگاهش به وضعیت منن بنود  و تصنور        

شنود امنا اننگنار      شان این بود که االن مغز سرم پاشیده  منی 
اینجا هم شانس یاریم نکرد و توفیق شهادت لیاقت بنده نبود 

 و....  
صدای انفجار گلوله نیامد و انگار اسلحه خالنی بنود کنه در      

این هنگام ژنرال خنده ای کرد و جمله ای دیگر گنفنت کنه    
حتما باید آن مترجمان به ترتیب آن را ترجمه مینکنردنند و    
جوا  مارا هم همینطور که بعدا علت آنرا فهمنیندم و منثنالً     
 برای اطمینان از ترجمه و انتقال صحیح حرفهای ما بود و ....

ترجمه کردند و گفتند ژنرال میگوید شوخی کردم و ما مثنل  
 شما اسرا را نمیکشیم!!!! 

بعد شروع کرد به سواالت متعندد و از جنملنه سنواالت کنه      
خاطرم مانده این است که شما چکاره بودی ؟ مسئولیت ؟ و 
شروع کرد به سواالتی که همانطور که پیش بینی کرده بودم 
معلوم بود مانده بودند و در محاسبات خود تردید پیدا کنرده  
بودند و سوال کرد که مثال لشکر شما چقدر نیرو داشت ؟  و 
شما با چه استعدادی از نیروهایتان در مقابل ما جنگیندیند؟   

 اهداف عملیات چه بوده؟ و حمله بعدی کجاست؟ و... ،
که صالح را در این دیدم که بگویم لشکر ما حدود پننجناه     

! و بلند گفتم تا سیدکناظنم هنم منتنوجنه           ! ! هزار نفر بودیم 
پاسخهای من باشد و در صورت سوال او هم  مثل من پاسنخ  

 دهد و حرفهای مان یکی باشد،
ژنرال خلیل الدوری بسیار تعجب کرد و مجنددا سنوال کنرد    
!  من هم گفتم بله و نیروهای زیادی هم از     ! پنجاه هزار نفر؟ 
شهرها بسوی جبهه ها حرکت کرده اند که فکر کنم صندهنا   
. آنجا فقط به گفته های ما گو  دادنند      . . هزار نفری باشند و
و با چند تن از افسران بلند پایه دیگر که همراهان او بنودنند   
در حال تجزیه و تحلیل پاسخ های منن بنودنند ولنی هنینچ       
اقدامی یا واکنش خشن و غیرمعمولی انجام ندادند و سرنس  
به سواالت دیگر پرداخت و گفت هاشمی رفسنننجناننی کنه      
جدیدا به سمت فرماندهی جنگ منصو  شده چنه بنرننامنه     
هایی برای حمله به عراق دارد؟ و من هم پاسخ می دادم کنه  
سرباز وظیفه هستم و راننده تریلی و از این چینزهنا سنر در    
. سواالت متنعنددی هنم از        . نمی آورم و سواد زیادی ندارم و.
وضعیت استقرار یگانهای ما و توپخانه های منا و ... کنرد کنه       
باز هم جوا  دادم راننده ای بیش نیستم و اینن چنینزهنا را     
نمی دانم و... خالصه پس از مدتی که سواالت ایشنان تنمنام       
شد و هنگام رفتن ناگهان بطور عجیبی بنرگشنت و چنینزی     
گفت که مترجم ها گفتند ژنرال میگوید درخواسنتنی  از منا    
ندارید ؟ و چیزی الزم ندارید ؟ کنه بنالفناصنلنه فنرصنت را        
غنیمت دانستم و گفتم اگر ما اسیر محسو  میشوینم بنایند    
طبق قوانین بین المللی با ما برخورد شنود و سنرینع اشناره     
کردم به رزمنده عزیز و مجروح سید کاظم ابطحی و گفتم با 
اینکه دوست من مجروح هست و خون زیادی از  رفته ولی 
حتی کوچک ترین رسیدگی هم به ایشنان نشنده و در حنال    
مرگ است و بهتر است هر دوی مارا بکشید تا این وضعنینت   

 و...  
دستوری را فورا صادر کرد و سوال دیگری کرد و گفت چیز  

دیگری الزم ندارید ؟ که فورا گفتم نماز در حال قضنا شندن   
است و می خواهیم اگر امکانش هست نماز بنخنواننینم ، ینه      
جورایی احساس کردم رنگ صورتش قرمز شند و نناراحنت و    
شاید چون جلوی این همه ژنرال و افسر و درجه دار و سرباز 
و محافظ و.. تقاضای خواندن نماز کردم شوکه شده بود چون   
در عراق تبلیغات زیادی علیه ایران کرده بودند و میگفنتننند    
ایرانی ها بی دین و آتش پرست هستند مخصوصناً در ارتنش   

ننینروهنا داده     عراق در این رابطه شستشوی مغزی زیادی به 
 بودند و....  

 به هرحال  ژنرال دستور دیگری داد و   
هنگام رفتن هم دستش را به نشانه احتنرام بنراینمنان بناال        

 آورد و گفت فی امان اهلل و رفت...  
به محض حرکت ژنرال خلیل الدوری تنمنامنی ننینروهنای        

نظامی موجود در اطرافمان برایش احترام نظامی گذاشتنند و  
با نگاه ایشان را مشایعت کردند تنا اینننکنه سنوار شند و بنا        

محافظان و همراهان از آنجا رفتند و اصال فکر نمنی کنردینم    
اتفاقات بعدی بیفتد و دستوراتنش اجنرا و درخنواسنت منان      
عملی شود!!! و سید کاظم مجروح از این وضعیت کمی خارج    
شود و خداوند بخاطر مظلومیت و ایمان  سیدکاظم و عنایت 
جد  دشمن را هم به کمک او واداشت چون چند دقنینقنه    
بیشتر نگذشت  که ناگهان یک آمبوالنس نظامی با پزشنک و  
امداد گر آمدند و خداراشکر شروع کردنند بنه رسنیندگنی و      
پانسمان زخم سید کاظم که از این بابت خیلی خنوشنحنال    

 شدم و خداراشکر کردم، 
در این لحظه هم دو نفر آمدند دستهای مرا که در اثر سینم   

پیچی بریده و خونریزی زیادی داشت و بیحس شنده بنود را   
بسختی باز کردند و یکی از مترجم ها که بنا به دستور آنجنا  

سوخت گفنت سنرینع     مانده بود و انگار دلش هم برای ما می
نمازت را بخوان و هیچ حرکت اضافی نکنید که بنا گنلنونلنه      

 پاسخ میدهند و...
یادم نیست پتوی سربازی پهن کردند یا یک گونی سنگنری   

خالی را روی زمین انداختند و من هم تیمنم کنردم و جنلنو     
چشمان همه به نماز ایستادم و همه عراقی ها و نگنهنبناننان     
مسلح با تعجب مرا نگاه میکردند چون همانطور که گفتم در 
عراق بشدت تبلیغات زیادی کرده بودند که ایراننینهنا آتنش     
. هستند و ناباورانه نماز خوانندن منان را       . پرست و بی دین و.
 تماشا میکردند !!! و حاال  چیز دیگری را مشاهده میکردند 000

اگر خدای نکرده ریا نشود واقعا میتوانم بگوینم شنایند اگنر      
خداوند بخواهد تنها یک عبادت را از من قبول کند هنمنینن    
نماز است و چه حالی در آن نزدیکای غرو  با لبان تشننه و  
خشکیده و بدن مجروح و در آن شرایط غربت و اسارت و در 
چنگ دشمنان به ما دونفر اسیر دست داد که واقنعنا قنابنل     

 توصیف نیست  
که البته یادآوری کنم خاطره این نماز بعدها و پس از آزادی 
ما از اسارت در روزنامه اطالعات و در ستون دو رکعت عشنق  
آن روزنامه به چاپ رسیده بود که انگار توسط برادر عنزینزم   
حاج محمد جواد گلستانفرد مدیر فعلی هیئت راویان شنهندا   
نوشته و به روزنامه اطالعات منعکس شده بود ،  به هنرحنال   
پیش خودمان گفتیم پس از اینهمه آزار و اذینت ننینروهنای     

، باالخره این ژنرال منودبناننه بنا منا بنرخنورد کنرد و          عراقی
دانستیم که اینها آتش زیر خاکستر است و بعدا تنقناص    نمی

 آنرا باید پس بدهیم و....!!!
خالصه پس از نماز و رسیدگی به سید کناظنم و پنانسنمنان      
زخم ایشان توسط آمبوالنس و امندادگنران عنراقنی کنه بنه       
دستور ژنرال خلیل الدوری انجام شد  عراقی ها که تعندادی  
افسر و درجه دار و سربازان مسلح و محافظ و ننگنهنبنان منا      
بودند آمدند و باز هم با خشونت دسنتنهنای منارا از پشنت و      
محکم بستند و شروع کردند به عقده گشاینی و اذینت و آزار   
جسمی و روحی و روانی ما، یکی از این افسران با ناراحنتنی   
شدید میگفت رفسنجانی در عراق نان و نمک منارا خنورده و   
      .. . نمکدان شکسته و حاال شده فرمانده جنگ و مقنابنل منا و
یکی دیگر از آنها با حالتی خاص میگفت رفسنجانی خنبناز!!!     
) یعنی نانوا ( !! و مترجم هم ترجمه میکرد و میگفت ایشنان      
میگوید وقتی که هاشمی رفسنجانی در تبعنیند و در ننجنف     
درس میخوانده بعد از ظهر هنا هنم بنرای امنرار منعنا  در       
نانوایی مشغول بکار بوده و... یکی دیگر میگفت خیاطنی هنم      
. خالصه آنجا خیلی وضعنینت بندی داشنتنینم و           . . میکرده و
ناراحتی و عصبانیت از چهره ما در مقابل دشنمنن بنرطنرف     

شد و این حرفها در آن زمان ما را خیلی ناراحت میکنرد   نمی
 گفتند ،، و  به ما دجال و حرس خمینی و ... می

)بعدا در اردوگاه تکریت بعضی از وقتها که یادآوری آن ایام و  
آن حرفها میکردم  خنده ام میگرفت و بچه ها می گفنتننند    
عبدالخالق چی شده  میگفتم یک لحظه تصور کردم هاشمی 
با آن قیافه و مقام خود در حال چانه گرفتن در نانوایی است 
و ..(  دیگر اینکه از اینکه مثال سید کاظم مجروح شده بود با    
خوشحالی میگفتند چقدر خو  نیروهای ما شنمنا را هندف    
قرار دادند و یا چون من با زیر پو  رکابی بودم و جای زخم 
گلوله عملیات های قبلی روی شانه ام می دیدند خوشنحنال   

 بودند و خودشان را تشویق میکردند و ... 
به هر حال تا کمی بعد از غرو  مارا آنجا نگهداشته بودنند و  
اذیت میکردند و بخاطر اسمم که عبدالخالق بود هم کلی مرا 
زدند و میگفتند تو عر  هستنی و از ننینروهنای اطنالعنات       
نظامی هستی و با آ  و تا  میگفتند االن شما را به منرکنز   

برند و آنجا پوستتان را میکنند و معلنوم   استخبارات عراق می
 میشود شماها چکاره هستید و  ...

و انگار منتظر ماشنینن بنرای اننتنقنال منا بنودنند و دینگنر            
دانستیم چه سرنوشت دیگری در انتظنار مناسنت و چنه      نمی

 غرو  دلگیر و کشنده ای بود و.....
 ادامه دارد ..

 المقدس هفت(   هایی از عملیات بیت )ناگفتهاز بوبیان تا بصره 

   »مرثیه اسارت«قسمت هفتم و هشتم  
 خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور

 دارم به حق ایزد داور حسین را دوست می
 دارم به روح پاک پیغمبر حسین را دوست می

————— 
 اگر دوری کنم از شاه دین فرد خطاکارم

 ی موال علی مانند پرگارم به گرد زاده
 دارم به خون قاسم و اکبر حسین را دوست می

————- 
 باشد جدا گردد ز ثاراهلل مرام من نمی

 اهلل نثارم من به فرزند رسول غالم جان
دارم به جان زینب اطهر حسین را دوست می  

—————— 
ی زهرا شه دین متن قرآن است و نور دیده  

 تمام هستی خود هدیه کرده در ره یکتا

دارم به حق ساقی کوثر حسین را دوست می  
————— 

 اگر هرکس شود منکر به اجرای عزاداری
 یقین دارم که با وهابیان دارد سریاری

دارم اصغر حسین را دوست می به شش ماهه علی  
—————— 

 بیا ای نوجوان دوری مکن از شاه مظلومان
 و دین پُر بهای خود میفکن در کف شیطان

دارم به سلطان ملک لشکر حسین را دوست می  

 علقمه 
 در علقمه، بی دست سقای جوان است
 مردی که: با مولی متین و مهربان است

 خم کرده سرو قامت شاه شهیدان
 داغ علمداری که: سرسبز و خزان است

 ای ازغم نشسته چشم مهتا  درهاله
 شق القمر ابروی عباس جهان است

 های آرزو پژمرده گشتند گلبرگ

 مشک تهی افتاد، ساقی ناتوان است
 ی شمع حسین ریخت بال و پر پروانه

 قد  دوتا، در انکسار پاسبان است
 دستان گسسته، تیر در چشم و تهی مشک

 مأیوس بر زین ف ر س، آهش نهان است
 درعلقمه مردی است از دریای حکمت
 از موج خونش گوهر غیرت روان است

 گفت: عباسم رشیداست امٌ البنین می
 الیمین افتاد، قدّ اوکمان است قطع

 ... ازکوفیان آمد هزاران نامه آقا! 
 کوفی، عجب نامهربانی میزبان است؟!

 قتلگاه
 دیدم  قیام قامت او با نظاره، می

 دیدم  فراز اسب سریدی، سواره می
 لهیب گام  ستوران، چکاچک شمشیر

 دیدم خرو  طبل و نفیر نقاره، می
 ی میدان، غریب و تنها بود شهی، به صحنه

 دیدم و لشکری که: به سمتش، اشاره می
 »هل من معین، ینصرنی«کشید غرّ  

 دیدم ستاره می و شه بی»ناصر «نبود
 ی اسبان لشکر ابلیس غرور شیهه

 دیدم به گرد پیکر آن شه، هماره می
 شفق به رنگ شقایق و آسمان خونین

 دیدم غرو ِ شمس وِال آشکاره می
 در آسمانِ نگاهم،گل ستاره شکفت 

 دیدم پاره می به قتلگه، بدنی پاره
 به سمت گودی آن قتلگاه و رأس، حسین

 دیدم ز برقِ خنجرِ شمری، شراره می
 ها غرو ِ شمس و طلوعش به قلبِ انسان

 دیدم تجلیِ ابد از یک هزاره می

 محمدحسین برزویی

 محمدجعفر رستمیان


