
واکنش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

 به اهانت به ساحت مقدس پیامبر )ص(

 حفظ مرکزیت مساجد در فعالیت های اجتماعی؛ 

تهیه و توزیع بسته های معیشتی 
 توسط نوجوانان و جوانان
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 بیانیه رهبر انقالب اسالمی در پی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص(:

بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم 

 فریبانه است بزرگ کامالً مردود و عوام

 مدیریت فضای مجازی
 تلویزیون ملی یا میلی ؟ 

 قسمت پایانی 
 اصغر دریاب علی

من 
 کیستم؟!!!

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

 های فاقد سند رسمی و ساختمان
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  بتیت ت         00/  90/  19  –190009911993999911برابر رأی شماره      -1

های فاقد سند رسم  در واحد بی   خش  و کمارج تصرفات مالکانه بالمعارض م قاض  آقای                 اراض  و ساخ مان  

نسی  به شتشتدانت        0190090003و کدمل   1901سید جعفر حسین  فرزند سید باقر به شماره شناسنامه  

اصل  مفروز و متزتزا        1فرع  از  9301م رمربع تح  پالک  39991009یک قطعه زمین مزروع  به مساح        

 فارس محرز گردیده اس . 9بخش  0واقع در قطعه  1/1شده از پالک اصل  

که اشخاص نستیت  بته       شود. درصورت   روز آگه  م  10لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوب  به فاصله            

روز    09توانند از تاریخ اولین ان شار آگهت  بته متدت                 صدور سند مالکی  م قاض  اع راض  داش ه باشند م        

روز از تاریخ تسلیم اع راض، دادخواست          99اع راض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت               

خود را به مراجع قضای  تقدیم نماید و گواه   دادخواس  خود را به اداره بی  تحویل دهد. بدیهت  است  در                          

 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اع راض طیق مقررات سند مالکی  صادر خواهد شد.

 1900/  0/ 1تاریخ ان شار نوب  اول: 

 1900/ 0/ 10تاریخ ان شار نوب  دوم:   

 علیرضا کشوری

 رئیس اداره بی  اسناد و امالک خش  و کمارج

2 

تردید در شهر کازرون واقعاً مشکل 
 شده است!

 2 حکمت اکبر فرشته علی

2 2 

 از بوبیان تا بصره 
المقدس  هایی از عملیات بیت )ناگفته

 هفت( 

 خاطرات  آزاده سرافراز
 4 سردار عبدالخالق  فرهادپور

 هتل اچ
 حاج حسین پیروان

4 

خانه 

 ها خاطره
 زاده حسن ملک

4 

 شهید خلیل مطهرنیا

 
 ا... نوذری خاطرات سردار فضل

4 

احداث شهرک و 

روستای 

ای در  گلخانه

 3 کازرون

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

 انا هلل و انا الیه راجعون 

چهل غروب غمیار از پرکشیدن  به سوی ابدی  گذش  و ماهمچنان در به  

 کنیم.   و حیرت، لحظاتِ خوبِ بودن با تو را مرور م 

 چهل روز گذش  و یاد تو با ما خواهد بود

 ناباورانه روزها را گذراندیم

 بدون حضور او که باور داش یم

وجود عزیزش نماد عین  غیرت ، مردانگ  و صداق ، و مفهوم ایثار و 

 بخشایش بود

با حسرت و اندوه فراوان چهلمین روز عروج ملکوتی دوست عزیز و 

 مهربانمان 

الحسین )ع( مرحوم  و یار و یاور انقالبی و والیتمدار و دلسوزمان خادم

ی  پور را به بیت مکرم، خانواده یاد حاج ناصر حیدری مغفور زنده

 گویم. محترم، خویشان و دوستان آن فقید سعید تسلیت و تعزیت می

علو درجات آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل  برای بازماندگان از 

 نمایم. درگاه خدامند رحمان مسئلت می

 علی اسدزاده 

 ی شهرسبز نامه مدیر مسئول هفته



حضتتتتتتتتتتتتتتترت 

ای در      خامنته   اهلل  آی 

ای، اهان  اخیتر      بیانیه

یک نشریه فترانستوی     

بتته ستتاحتت  نتتورانتت  پتتیتتامتتیتتر اعتتظتتم         

سلّم را محکوم و با اشاره به         و  وآله  علیه  اهلل  صلّ 

سیاس های ضداسالم  صهیتونتیتست تهتا و           

دول های اس کیاری و همچنین اهداف آنتهتا         

هتای    برای منصرف کردن ذهن مل ها از نقشه      

شوم برای غرب آسیا، تأکید کردند: مل تهتای        

مسلمان ضمن حفت  هتوشتیتاری هترگتز             

های سیاس متداران و ستردمتداران           دشمن 

غرب  نسی  به اسالم و مسلمین را فرامتوش         

 نکنند.

م ن بیانیه رهیر انقالب اسالم  به شرح زیتر         

 اس :

 تعال  بسمه

ی    گناه بزرگ و نابخشودنت  یتک نشتری ته           

ی نتورانت  و          ه   فرانسوی در اهان  به چهر    

قدس  حضرت رسول اعظم )صلّ  اهلل علیه و         

بتار     ی شترارت      آله( بار دیگر عناد و کیتنته        

های سیاس  و فرهنگ  دنیای غرب با  دس گاه

ی مسلمانان را آشکار ساخ .       اسالم و جامعه  

ی آزادی بیان برای محکوم نکردن ایتن          بهانه

جرم بزرگ که از سوی برخ  سیاس متداران        

فرانسوی گف ه شده کاماًل مردود و غتلتو و           

فرییانه اس . سیاس های عمتیتقتًا ضتد              عوام

ها و دول های  اسالم ِ صهیونیس 

گتونته      اس کیاری عتامتل ایتن       

حرک های دشمنانه اس  که هر چند یکتیتار         

ی    یابد. این حرک  در ایتن بترهته            بُروز م  

ی منصرف کردن     زمان  می واند، نیز به انگیزه    

های  ذهن ملّ ها و دول های غرب آسیا از نقشه   

شوم  باشد که آمریکا و رژیم صهیونیست ت          

برای این منطقه در سر دارنتد. متلّت تهتای               

مسلمان بویژه کشورهای غرب آسیا، ضتمتن        

ی    حف  هوشیاری در مسائل این متنتطتقته         

هتتای    حس تتاس، بتتایتتد هتترگتتز دشتتمتتنتت       

سیاس مداران و سردمداران غرب  نسی  بته        

 اسالم و مسلمین را فراموش نکنند.

 واهلل غالب عل  امره

 ای سی دعل  خامنه

1900/0/13 

 0000سپتامبر  1/  8550محرم  00/   8911شهریور  81شنبه / چهار 405/ شماره  81سال  شهرسبز 2صفحه 
 بیانیه رهبر انقالب اسالمی در پی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص(:

 فریبانه است بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ کامالً مردود و عوام

به گزارش فاطمه اسدزاده، خیرنگار شهرسیز؛ مسزد حزت          

ابن الحسن)ع( شیراز، مرکزی برای فعالی  های اج تمتاعت              

 نوجوانان و جوانان شیرازی در کمک به همشهریان اس .  

عنوان ملزاء و      از اب دای تشکیل حکوم  اسالم ، مساجد به      

هتا،     پناهگاه مسلمانان بوده و در زمان با مشکالت و ستخت ت             

 10همواره مورد توجه قرار گرف ند. امروز هم با شیوع کوویتد        

رسان  و کمک بته جتیتهته            در کشور، مساجد، محور خدمات    

سالم  و درمان شده اند. بعض  از مساجد، در کنار شرک  در             

رزمایش بزرگ همدل  و مواسات سپاه مناطق خود، در اقدام           

کامال مردم  و جوانانه، بس ه های  فراتر از قیل تهیه و توزیتع             

م  کنند.  یک  از این مساجد فعال در شهر شیتراز، مستزتد       

حز  ابن الحسن)ع( اس  که در محله روغن نیات  واقع شده             

اس . این نسزد، یک  از فعال ترین مساجد در حیطه فعالی              

های فرهنگ  مذهی  اس  و اگرچه در این ایام و بتا شتیتوع                

کرونا، جماعات مساجد تعطیل شده اس ، امتا اهتالت  ایتن               

مسزد مع قدند که مسزد، فقو برای جماعت  و بترگتزاری              

مراسم دعا و مراسمات مذهی  نیس ، بلکه مرکز مهم امتورات           

پا با خیریته      زندگ  در جامعه اسالم  اس . به همین دلیل هم         

حز  ابن الحسن)ع( که در این محل واقع شده و یتکت  از                  

بزرگ ترین موسسات خیریه در شیتراز است ، در اقتدامت                 

خودجوش و کامال مردم ، اقدام به تهیه و توزیع اقالم مصرف            

برای خانوارهای آبرومند آسیب دیده از کرونا کرده اس .  بته              

گف ه حز  االسالم م وسل، امام جماع  و مسئول فرهنتگت        

این مسزد، در گف گو با خیرنگار تسنیم از شتیتراز، اگترچته             

اهال  این محل از شیراز، آسیب کم ری از کترونتا دیتده و                 

نیازمند کم ری دارند، اما مردم محل، به فکر همشهریان ختود      

هس ند و هرکدام، هر اندازه که از دس شان برآمده، در تهیه و             

توزیع بس ه های معیش   و همچنین معترفت  نتیتازمتنتدان               

آبرومند در سطح شهر، به مسزد کمک کرده اند. این روحان             

فعال فرهنگ  در ادامه، این اقدام اهال  محله روغن نیتاتت  و              

مسزد حز  ابن الحسن)ع( را مح ص محرم عنوان کترد و               

 گف : رزمایش مسزد ما در سه مرحله انزام م  شود.

م وسل با بیان اینکه دو مرحله این رزمایش محل  در دهته               

اول و دوم محرم انزام شده، دهه سوم را مرحلته ستوم ایتن                 

رزمایش دانس  و گف : در هر مرحله، یکصئ بس ه غذایت  و              

معیش   را میان نیازمندان آبرومند در شهر شیراز توزیع کرده          

و م  کنیم.وی تصریح کرد: همه بس ه های معیش   تتهتیته                

شده، با کمک های مردم  بوده و هر بس ه معیش   شتامتل              

برنج، گوش  یا مرغ، رب گوجه، حیوبات، ماکارون ، قتنتد یتا              

هتزار     109شکر اس  که ارزش هر بس ه، میانگیتن حتدود             

تومان اس . این فعال فرهنگ  ادامه داد: بخش  از کتمتک           

های مرحله سوم هم جمع آوری شده و مقداری از تتهتیته             

بس ه ها مانده اس  که تا زمان توزیع، با همکاری خیرین و            

اهال  محل، تأمین خواهد شد. م وسل با تأکید بر ایتنتکته           

این کمک ها، ح   فراتر از خیریه حز  ابتن التحتستن)ع(                

اس ، هدف از اجرای خارج از ختیتریته ایتن رزمتایتش را                    

مسزدمحوری در فعالی  های عموم  دانس  و اظهار داشت :          

خصوصا در این ایام  که چند نوب  جماع  های مسزد هتم             

تعطیل شد، باید به فعالی  های دیگر هم در مساجد پرداخ             

و باید برایمان یادآوری م  شد که کارکترد مستزتد، فتقتو             

برگزاری نمازهای جماع  نیس ، بلکه کارکردهای دیگری هم        

دارد و همدل  در هر مقطع  برای مردم مفید اس ؛ چه به تر             

که این اتفاق از طریق مردم و در مسزد باشد. به گفت ته وی،       

نفر در جمع آوری کمک ها، تهیه و بس ته بتنتدی                99حدود  

بس ه های معیش   کمک کردند که همگ  نوجوان و جتوان            

 هس ند.  

 حفظ مرکزیت مساجد در فعالیت های اجتماعی؛ 
 تهیه و توزیع بسته های معیشتی توسط نوجوانان و جوانان

های گتذشت ته       از سال 

تاکنون بته ویتژه در        

چنتد ستال اختیتر،         

شهرداری کتازرون در     

راس ای تسهیل و روان    

کردن تردد وستایتو      

نقلیه، اقدام به تعریض    

ها اگرچه بتا      معابر در سطح شهر کرده اس . این تعریض        

ی هنگف  مال  )صترف پتول جتهت  لتیته و                     هزینه

رو و تترمتیتم         فرش پیاده   گذاری جدید و موزاییک     جدول

ی غتیترقتابتل جتیتران              ( و هتزیتنته          حواش  خیابان 

محیط  )قلع و قمع و کندن درخ ان کهنستال و              زیس 

عدم جایگزین  مناسب برای کاش  درخت تان جتدیتد(            

همراه بوده اس . با این حال نه تنها، تردد )تترافتیتک(                

خودروها روان نشده اس ، بلکه م قاباًل توقف طتوالنت            

ها و ح   در طول معابر مترکتز            وسایو نقلیه در تقاطع   

هتای     شهر و کندی حرک  نسی  به قیل از اجرای طرح        

تعریض بیش ر هم شده اس ! جالب اما دردناکانه بتایتد             

اذعان داش  که طرح تعریض متعتابتر کته بتا هتدف                  

سازی تردد انواع خودروها و وسایو نقلیته صتورت             روان

گرف ه اس ، به بهای در تنگنا قرار دادن مسیرهای تردد          

عابرین پیاده انزام گرف ه اس ! اساساً انگار که رستالت       

نهادهای شهری صرفًا توجه به مسیریاب  سترنشتیتنتان            

ی تردد عابرین پیاده کامالً مغفتول         خودروهاس  و مقوله  

مانده اس !! در صورت  که عقل و منطتق اجت تمتاعت                  

ی تتردد      کند که توجه اولیه و اصل  در مقوله         ایزاب م  

 معطوف به تردد و آمد و شد عابرین پیاده باشد. 

ی مهم در امر تردد در سطح شهر تناقض عملتکترد              نک ه

نهاد شهری در این موضوع اس ، زیرا از طرف  شهرداری 

برای ساخ  و ساز اماکن مسکون  مز مع )بتا فتروش           

تراکم کم( و ساخ  اماکن تزاری و درمان  و خدمتاتت              

های قدیم  مناطق مرکتز       در حواش  معابر شلوغ و باف      

ی آن  کند که ن یزه    شهر دس  و دلیازانه مزوز صادر م       

باشد و     تر شدن تردد وسایو نقلیه در آن معابر م           شلوغ

از طرف دیگر برای جیران اندک  از عوارض آن تترددهتا            

کند! تتداوم چتنتیتن           اقدامات تعریض  معابر را اجرا م      

سیاس   توسو نهاد شهرداری و شورا مصتداق هتمتان            

فرآیند زندگ  کرم ابریشم اس  که با تنتیتدن هترچته              

رفت  از آن         بیش ر تارهای اطراف خود، رهای  و بترون       

تر خواهد گردیتد.      تر و ناممکن    تنگنای خودساخ ه سخ   

های فتعتلت         بندان  بایس  علل شلوغ  تردد و راه       اما م  

سطح شهر کازرون را از جوانب مخ لف مورد ارزیاب  قرار   

داد تا شهر و شهترداری دچتار ختطتا و هتدر دادن                    

محیط  نگردد کته       های مال  و اج ماع  و زیس        هزینه

نگارنده در حد بضاع  تزرب  خود در ایتن خصتوص              

مطالی  را ارائه خواهم داد. اگرچه در گذش ته در ایتن               

 فرسای  شده اس .   خصوص قلم

 تردید در شهر کازرون واقعاً مشکل شده است!
 حکمت اکبر فرشته علی

هر انسان  تصوری ازخود در ذهنش دارد. عتده ای ختود را                  

ارزشمند، م عال ، باکرام  و عزیز م  پندارند و گروه  دیتگتر            

خود را ب  خاصی ، ب  ارزش، ضعیف و بدبتخت  تصتور مت            

کنند. آن های  که خود را در گروه اول م  بینند دارای عتزت                

نفس هس ند و م  توانند بر مشکالت پیش رو غلیه کنند، امتا              

آن های  که خود را در گروه دوم م  بینتنتد چتون احستاس                 

ناتوان  م  کنند، نم  توانند بر مشکالت موجود غلیه کننتد و             

 مرتب از خدا طلب مرگ م  نمایند.

برای روشن تر شدن موضوع به نوع نگاه هر دو گروه در زندگت             

 توجه کنید :

نگاه گروه اول به خود: من یک انسانم، من ارزشتمتنتدم، متن          

برترین موجود خداوندم، آسمان و زمین و هر چه در آن است               

برای من آفریده شده اس ، من توانمنتدم، متن مت  تتوانتم                  

مشکالتم را حل کنم، من اسیر امیال و هوس های زودگذر نم      

شوم، من به پس   ها رو نم  آورم، من برای دیتگتران قتابتل                 

 اع مادم، من عزیزم و ...

نگاه گروه دوم به خود: من یک حیوانم، ازخودم ب  زارم،ختودم             

را موجودی ب  خاصی  م  بینم، نم  تتوانتم بتر مشتکتالت                 

موجود غلیه نمایم، خودم را الیق بدترین تنییه ها م  دانم، من           

آسیب پذیرم، من نم  توانم به قول  که داده ام پاییند بتاشتم،              

 من زود از کوره در م  روم و .. 

با توجه به این نوع تصورات، وظیفه ما والدین و مربیان آموزش             

و پرورش  چیس ؟چه کنیم تا فرزندان ما و دانش آموزان ما از     

خود تصور مثی   داش ه باشند؟ چه کار کنیم تا عزت نفس در         

 آنان تقوی  شود؟  

هرگز فرزندان را موجودی پس  و ب  ارزش نخوانیم، چترا              -1

که خداوند وق   که انستان را       

آفرید به خود آفریتن گتفت .         

پس از جمالت منف  تو چیزی      

نم  فهم ، آدم نتیتست ت ،          

 حیف ... پرهیز کنیم.

به آنان یتاد بتدهتیتم تتا              -2

هیچگتاه ختود را بتیتچتاره            

مشکالت ندانند. و تفهیم کنیم      

که با اراده خدادادی م  توانند      

بر مشکالت غلیه کنند. تتا از          

جمالت منف   من بد شانستم،       

بدبخ  به دنیا آمده ام،      

کس  کمکم نم  کنتد،      

نم  توانم و ... خودداری      

 کنند.

شخصی  فرزندان و      -9

دانش آمتوزان را زیتر         

سوال نیریم. نمره بد و کم را به عمل او بدهیم نه به شخصیت                 

و انسانی  آنان. بیان کلمات منف  احمق، بت  عترضته و ..،                     

من از ایتن  «شخصی  آنان را زیر سوال م  برد، اماگف ن جمله       

عمل آنان را زیر سوال م       »کاری که انزام دادی بسیار م نفرم     

 بریم .

باعمل نادرس  کودک در حد همان عمل برخورد کتنتیتم.        -1

چرا که کودک امروز ما، پدر یا مادر کودک  در آیتنتده است .                

زیاده روی در سرزنش، عالوه بر ایزاد تصور متنتفت ، آمتوزش               

 نامناسی  برای برخورد وی با دیگران خواهد بود.  

فرزندان و دانش آموزان را م وجه توانای  هایشان کنیم، تتا             -0

بدانند که خواس ن، توانس ن اس . بیان جمالت  چون، تو مت           

توان ، تو ح ما موفق م  شوی، در فالن کار چه خوب پتیتروز               

 شدی و ... تصورات خوشایندی را در آنان ایزاد م  نماید.  

در هنگام انزام عمل ناشایس  آنان را تنییه کنیم نه تحقیر.        -0

الی ه منظور از تنییه، تنییه بدن  نیس ، بلکه آگاه کردن او از              

عمل نادرس  خودش اس . گاه  اوقات تنییه ما به انتدازه ای      

اس  که عقده خودمان را خال  م  کنیم و در پت  سترکتوب                

 کردن و از بین بردن رف ار نامناسب آنان نیس یم.

ی اب دای ،    بنابراین والدین گرام  و مربیان مح رم مدارس دوره       

بایس   با به کارگیری رو ش های   مناسب، در ایزاد و تقویت         

خود پنداره مثتیت  و حتس          

ارزشمندی کودکان بکوشتنتد،     

تا آنها هم با تصتور متثتیت ،           

زندگ  موفق و پر نشاطت  را        

پش  سر بگذارند، چترا چته         

واگذاری آن به دوره های های      

باالتر بسیار دیتر است . در            

ضمن کمک از خدا را فراموش      

 نکنیم.

موفق و سربلند باشید. محمتد       

 بارون 

 من کیستم؟!!! 
 محمد بارونی

 مدیریت فضای مجازی

 تلویزیون ملی یا میلی ؟ 
 قسمت پایانی 

 اصغر دریاب علی
از میان چهار طیف از فعاالن  فضای  مزازی که قیاًل اشتاره               

شد ،   طیف  مخالفان سیاس  ومن قدان هتمتیتشتگت   ،                     

وکسان   که   خودشان  بیش رین نقش را در  مشتکتالت                    

کشور  دارند  هماهن  با جمع  از عوامل ضد انقالب ،  گوی              

سقق  را ازدیگران ربوده و شاید به تعییری بت توان گتفت                 

بیش رین آب را به آسیاب  دشمن م  ریزند   زیرا دائتمتًا از                 

کمیود ها سخن  م  گویند ونارسائ  ها  را به رخ  مردم  م                 

کشند  ، به همه چیز با دیده تردید م  نگرند و  هتمتواره                    

یاس و  نا امیدی را به جامعه پمپاژ م  کنند   این طیف بته                

دالیل  که در ادامه خواهد آمد به مل  وکشورخود  به شتدت             

بدبین و سخ  گیرند ول   نسی  به بیگانگان  عتطتوف و                 

مهربان .  اش یاهات و مشکالت  بیگانگان را توجیه وتفتستیتر       

م   کنند  اما از  اش یاه    خودی ها  و  مستووالن دلستوز                      

نظام  هرگز نم  گذرند  و  آن را حمل بر تعمد و ضتعتف و                    

سس   و ب  لیاق    م  کنند . درس  عکس نتظتر قترآن                  

 کریم که فرمود .   )اشداء  عل  الکفار  رحماء بینهم (.

خو مش  و سیاس  منطقه ای جمهوری اسالم   را بر نمت               

تابند و  از همراه   ایران با کشورهای  محورمقاوم    ان قتاد    

م  کنند اما چشم خود را بر دخال  های  مال   و لزس یک                

وح   نظام   عربس ان سعودی و زژیم صهیونیتست ت   در                

منطقه م  بندند . این ها  شهام  پذیرش حقیق  را ندارنتد              

و با  مشاهده کم رین   نارسای  و مشکل ،  بیش رین واکنش               

منف  نشان م   دهند  .    توطئه  ختطترنتاک و  زشت                      

آمریکاو اروپا در ایزاد فرقه داعش  و تاسیس کشور جتعتلت               

) حکوم  عراق و شام(   را  به چشم  م  بینند و جتنتایتات                     

وحش ناک آن ها در کش ار زنان وکتودکتان و جتواانتان را                 

مشاهده م   کنند   ا ما به روی  خودشان نم   آورند وازآن            

به راح   م  گذرند  اما   دفاع مشروع وقانون  و متنتطتقت                  

ایران را  در رفع  این  معضل بزرگ  و  دفع  مق درانه  ایتن        

خطر ازمنطقه را  دخال  در کشورهای همسایه  م  دانند و             

آن را محکوم  م  کنند .   از توطئه ها  و  دستیتسته هتای                        

خطر ناک  وهمه جانیه  سرویس های امنی   دشمنان  در              

اروپا و آمریکا علیه  کیان انقالب  وجمهوری اسالم   آگاهند            

و  از اتحاد  شوم  منافقین و سلطن  طلتیتان و بتهتائتیتان                     

ومحافل مش رک آن ها در  القاء خیر  های کذب و متطتالتب                

انحراف  در همین فضاهای مزازی  خیر دارند  اما چشم خود             

را بر همه ی این ها م  بندند و ناجوانمردانه بته مستووالن                

دلسوز م   تازند .    شک  نیس  که در کشورما   نارستایت                    

های بسیاری  وجود دارد و  چند صیاح   دزدان بی  المتال              

و سارقان اموال عموم  بر منابع و ذخایر کشور دس  انتدازی             

کرده وجوالن دادند وعده ای هم ازکشورم واری شدند  .. امتا              

این مساله نم  تواند مس مسک   باشد  تا همه مستووالن را              

ناسالم و  فاسد بدانیم و همه را دزد  و غارتگر بنامیم و فستاد                

یک عده معدود را  به همه مسووالن تسری  داده  و از ایتن                  

محمل برای  کوبیدن اصل نظام و شتاد کتردن دشتمتنتان                 

اس فاده کنیم .   بله  با اخ الس گران  ومتفتستدان بتایتد                      

باقاطعی   برخورد کرد ودس  آن ها از بی  التمتال کتوتتاه                

نمودو  این  کار هم بحمد هلل مدت هاس  شروع شده و بتا                  

شدت ادامه داردو  این عناصر مفسد  یک  پس از دیتگتری                

درمحاکم  قضای   محاکمه شده و به سزای اعمتالشتان مت                

رسند. اما همه ی  این ها فقو بهانه اس  و ایتن حضترات                    

همه ی  مسوولین ارشد کشور  را به سادگ  محکوم میکننتد             

و خشک و  تر را  با  هم م  سوزانند .   ول  نتکت ته متهتم                         

اینزاس  که  چرا  این  مدعیان روشنفکری که با سترمتایته       

این مل  به این جایگاه وموقعی  رسیده اند  این چنیتن بته               

مل  خود پش  کرده و موضع خصمانه علیه نظام  متقتدس               

جمهوری اسالم   دارند و شرم از شهدا و رزمندگان وایتثتار              

گران وخانواده این عزیزان   نم  کنند   اگتر در زنتدگت                  

شخص  و موضع گیری های سیاس  گذش ه این هتا دقت               

کنیم  به یک ن یزه  مهم و قابل تامل  م  رسیم  وآن عتدم                 

پاییندی اکثری شان به میان  مقدس اسالم نتاب متحتمتدی             

اس   چون  م اسفانه  بعض  از آ ن ها  دین را لق لقه زبتان              

م  پندارند و به دنیا بسیار و ابس ه ،   و به چرب و شتیتریتن        

زندگ   خو گرف ه اند  .  اهل نماز جمعه و جماع  نیس ند و                 

پای بندیشان به انقالب  سا ل  هاس   ازدس  داده اند   .                    

اکثری  این طیف  از نظرمال  م مکن و از نظتر متوقتعتیت                  

اج ماع   در  طیقات  مرفه جامعه  قرار دارند  واز  متزایتای                  

انقالب و جمهوری اسالم   غالیًا بهره مند شده و  م نعمتنتد             

،  همواره به دنیال عیش و نوش  و خوش گذران  و کستب                 

مال ومقام  هس ند  اما از همه این ها مهم تر ادعتای زشت                  

وناپسندشان مین  بر اینکه تلویزیون جمهوری اسالم  ایتران           

تلویزیون میل  اس  نه  مل   چون   مطالب آن  بتا متیتل                     

وسلیقه افراد خاص  تنظیم م   شود    پس نیاید به اخیار و              

گزارشات  صدا  وسیما  گوش داد و به آن  اع نا  نمود بلتکته                  

باید آن را  بایکوت کرد   .  پس  اخیار واطالعات خود را  از            

رسانه های خارج   وبیگانگان م  گیرند.    رسانه های  کته     

مهم رینشان   شیکه من وتو   و تلویزیون دول   انگلیتس و               

صدای آمریکا وامثالهم اس    و با  این طرز تتفتکتر  ستال                    

هاس   صدا و سیما ی جمهوری اسالم   را تحریم کرده انتد        

بنا براین  منشاء  عمده اطالعات آن ها مطالب  رسانه هتای               

خارج  اس  وم اسفانه  مع قدند رسانه هتای   ختارجت                  

مطالب را صادقانه   واخیار واطالعات را  بدون غرض  وشفاف             

بیان م  کنند . درحال  که هر فرد عادی  و ب  غرض  چنتد                

بار  اخیار  وگزارشات این شیکه ها را رصد  کند،  خیل  زود                

 به دروغگوی  و شارالتان بازی آن ها پ  خواهد برد . 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم     

در محکومی  اهان  به ساحت       

مقدس قرآن مزید و پتیتامتیتر         

 ای صادر کرد. اسالم)ص( بیانیه

جامعه مدرسین حتوزه عتلتمتیته قتم در                 م ن بیانیه 

محکومی  اهان  به ساح  مقدس قرآن مزید و پیامیتر          

 اسالم )ص( به شرح زیر اس :

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

آمیز اهان  به ساحت  متقتدس           حادبه دردناک و شرارت   

جتنتایت ت         قرآن مزید و سوزاندن مصحف شریف اله       

گذش  اس . این حرک  گرچه تتوستو           بزرگ و غیرقابل  

جمع  از جاهالن حقیر و بداندیش واقع شد امتا پشت              

ای دارد که در یک زنزیره        توزانه  های پیچیده و کینه     پرده

پلید در حال فعالی  اس  و خصمانه علیته متقتدستات              

 کند. اسالم  کار م 

س یزی که توسو صهیتونتیتستم          سیاس  خصمانه اسالم  

شود در اندیشکده     الملل و اس کیار جهان  هدای  م        بین

هتای    های صهیونیس   امریکا و برخ  دول        ها و سازمان  

کار  شده و برای اجرا به مزدوران جنای  ریزی اروپای  طرح 

 شود. سپرده م 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این اقتدام شتنتیتع و                

آمیتز نستیت  بته           همچنین بازنشر کاریکاتورهای اهان    

کند   اهلل علیه و آله و سلم( را محکوم م            رسول اکرم)صل   

 دارد: و اعالم م 

ام  اسالم  و همچنین هر انسان آزاده و م فکری ایتن            

کند و با آن مقابله عالمانه و عتمتیتق             اقدام را محکوم م    

آمیز در بس ر یک  خواهد کرد. اقدامات ضد اسالم  جنون     

گرف ه اس  و آن خطر ظهور تمدن  منطق آمریکای  شکل

اسالم  و بر هم خوردن نظم جهان  آمریکتایت  است .             

امروز اسالم دشمن درجه اول اس کیار و جریان کتفتر و             

الملل  اس  و به همین خاطر با تمتام قتوا بته         ظلم بین 

 اند. مصاف اسالم و ام  اسالم  آمده

س یزی منفعل عتمتل       ما در مقابل اسالم هراس  و اسالم      

نخواهیم کرد و بااراده بیش ری به تعمیق و ترویج معارف          

قرآن  خواهیم پرداخ . نور پر فروغ قرآن و شتکتوه و                

عظم  این مصحف شریف که سرشار از معارف الهت  و            

انسان  اس  با جان و نفوس مسلمین گره خورده اس  و           

 هرگزخاموش نخواهد شد.

الملل  اسالم  و اندیشمندان جهان استالم،         نهادهای بین 

هتای ایتن       س یزی را بشناسند و ریشه      خو خییث اسالم  

شزره ملعونه را قطع کنند. اهان  به ساح  مقدس نیت    

اهلل علیه و آله و سلم( و قرآن کریم با بتهتانته                 اکرم)صل  

آزادی عقیده در حقیق  ذبح آزادی و       

آمیز عتقتیتده       مثله مثله کردن جنای    

 اس .

الزم اس  وزارت مح رم امور خارجه و نهادهای حقوقت           

ای و     های زنزیره   بین الملل  قاطعانه نسی  به این اهان       

هدفمند واکنش نشان دهند و از اندیشه و اع قاد بیش از           

االسالم یعلتوا و     »یک و نیم میلیارد مسلمان دفاع کنند.       

حقیق   اس  که امروز به یک واقتعتیت             «الیعل  علیه 

های بزرگ و کوچک را        شده اس  و شیطان     عین  تیدیل 

از بالد اسالم  و همچنین حکوم  بر مس ضعفان جهتان    

 رجم و طرد خواهد کرد.

 (3)وَاهللُ مُ ِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کرِهَ الْکافِرُونَ( )الصف: 

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

 محمد یزدی

 رئیس شورای عال  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 منیع: سای  خوان روزنامه دنیای اق صاد 

 واکنش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اهانت به ساحت مقدس پیامبر )ص(
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در جریان بازدید میدانی شهردار  و رئیس 
 شورای اسالمی شهر کازرون رخ داد؛

های  صدور دستور آسفالت بعضی از کوچه
 خیابان کوهنورد 

در پ  بازدید شهردار و رئیس شورای استالمت  شتهتر               
های خیابان کوهنورد در      کازرون، آسفال  بعض  از کوچه    

 دس ور کار قرار گرف .
به گزارش روابو عموم  شهرداری کتازرون، شتهتردار            
کازرون به همراه رئیس شورای اسالم  شهر  به منتظتور            

رسیدگ  به وضعی  کتوچته هتای ختیتابتان                  بررس  و 
ها بازدید کردند و از نتزدیتک در            کوهنورد، از این کوچه   

جریان وضعی  مسائل و مشکالت این متنتطتقته قترار               
 گرف ند.

در حاشیه این بازدید بر لزوم رسیدگ  هرچه سریع ر بته           
 وضعی  این کوچه ها تاکید شد. 

در همین راس ا شهردار کازرون پس از بازید میدانت  از            
ها دس ورات الزم را جه  رفع این مشتکتالت          این کوچه 
 صادر کرد.

به گزارش روابو عموم  شهرداری کازرون، پس از ایتن           
بازید، عملیات زیرسازی و آماده سازی این کوچه هتا در            
دس ور کار قرار گرف  و ظرف چند روز آینده عمتلتیتات             

 آسفال  این کوچه ها انزام خواهد شد.
 
 

تپه بعثت با اعتبار  زنی پروژه بزرگ پارک کلنگ
 میلیارد ریال در کازرون 90

تپه صیح امروز از  کلن  فاز اول احداث پروژه بزرگ پارک      
 ستتوی شتتهتترداری کتتازرون بتته زمتتیتتن زده شتتد.             

عموم  شهرداری کازرون، بالفاصله پس       به گزارش روابو  
زن  این پروژه که با حضور امام جتمتعته،              از آئین کلن   

اعضای شورای اسالم  شهر، شهردار، جمع  از مسئوالن        
آالت    شهر و شهرس ان و شهروندان برگزار شد، ماشتیتن         

شهرداری عملیات اجرای  بخش  از خاکیرداری پروژه را         
 آغاز کردند.

میلیارد ریتال   99شهردار کازرون: اجرای فاز اول پروژه با  
 اع یار

شهردار کازرون در این آئین مساح  پروژه را در فاز اول           
هک ار عنوان کرد و گف : اع یار متورد نتیتاز بترای            11

 متتیتتلتتیتتارد ریتتال استت .          99اجتترای فتتاز اول        
مهندس محمدامین مهرورز با بیان اینکه اجرای پروژه بتا          
تفاهم میان شهرداری و اداره راه و شهرسازی شهرس تان          
میسر شده، اظهار کرد: در این پروژه مواردی هتمتچتون             
فضای سیز گس رده، آبشار، آالچیق، پارکینت ، مستیتر           

 بین  شده اس . روی و امکانات تفریح  دیگر پیش پیاده
دریغ شورای اسالم  شهر     او ضمن تقدیر از حمای های ب      

کازرون، گف : شهرداری به پش وانه این حمایت تهتا، در             
صدد خدم  گزاری هر چه بیش ر به متردم شتریتف و               
نزیب کازرون بوده و هس  و سع  خواهتیتم کترد در               

های آت ، آن چه الیق مردم شریف کازرون          قدمها و پروژه  
باشد، برای توسعه و آبادان  کازرون بته مترحلته اجترا             

 درآوریم.
رئیس شورای اسالم  شهر کازرون: تالش شتورا بترای             

تواند با این پروژه متحتقتق          ایزاد فضای سیز تفریح  م     
 شود

رئیس شورای شهر کازرون نیز در حاشیه این مراسم در           
وگو با خیرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه بیتش              گف 

هک ار زمین لم یزرع در مرکتز شتهتر در طترح                  09از  
تفصیل  موجود بود، شورای چهارم و پنتزتم در صتدد              
بودند در اینزا یک فضای تفریح  گردشگری بزرگ برای 
شهروندان و مسافرام عزیزی که از ایتن شتهتر عتیتور                 

کنند ، ایزاد نمایند، در همین راس ا شورای پنزم بتا             م 
توجه به بررس  های  که انزام داد یک  از مصتوبتات و            

میلیارد تومتان     9بودجه های خوب خودش را که بالغ بر         
 بود برای فاز اول پارک بزرگ بعث  اخ صاص داد. 

فر ضمن تشکر از همکتاری متردم و             مهندس رضا آذین  
مسئوالن در خصوص احداث این پارک خاطر نشان کرد:         
امیدواریم با یاری خداوند بزرگ و همکاری شهردار جوان         
و پرسنل شهرداری تا پایان امسال سع  خواهیتم کترد             

 شاهد پایان یاف ن فاز اول این پارک بزرگ باشیم .
مام جمعه کازرون: با اجترای ایتن پتروژه، یتکت  از                    

 های کازرون به زییای  تغییر چهره ختواهتد داد             ورودی
امام جمعه کازرون نیز در سخنان  در این آئین اظتهتار             

های شتهتر بته         کرد: با اجرای این پروژه، یک  از ورودی  
 زییای  دچار تغییر چهره خواهد شد.

االسالم صیاح  با بیان اینکه مسیر رودی فتعتلت                حز 
برای مرکز شهر مسیر جذاب  برای عنوان شتهتر ستیتز           
کازرون نیوده، ابراز امیدواری کرد با تغییرات  که انتزتام           
شده و خواهد شد، تابیرات زیادی هم در جذب گردشگر          

 بخش  به مردم ایزاد شود. و هم در روحیه
وی با اشاره به حضور شهروندان در این آئیتن، تصتریتح              
کرد: حضور طیفهای مردم در چنین مراسمت ، چتیتزی             

بینیم و دعوت شدگان      اس  که کم ر در دیگر شهرها م       
شود؛ در    ها معموال به مسئوالن محدود م        گونه برنامه   این

سفیدها، بتزرگتان شتهتر،           حال  که در این مراسم ریش     

 جوانان و نوجوانان حضور دارند.
امام جمعه کازرون خاطرنشان کرد: وظیفه ما همکتاری          
در ساخ ن کازرون اس  و امیدواریم ما هم ب وانیتم در            
کنار شورای شهر و شهرداری، نقش  در پیشرف  شتهتر            

 ایفا کنیم.    
 

طنین زنگ بازگشایی مدارس کازرون با حضور 
 شهردار

شهردار کازرون: مدرسه مهمترین جایگاه برای 
 هاست تعلیم و تربیت افکار و اندیشه

شهردار کازرون از مدرسه به عنوان مهم رین جتایتگتاه            
 برای تعلیم و وتربی  افکار و انتدیشته هتا یتاد کترد.                  
به گزارش روابو عموم  شهرداری کازرون، صیح امتروز          
آیین بازگشای  مدارس با حضور شهردار و دیگر مسئوالن 

 شهر در مدرسه شهید دهقان  کازرون برگزار شد. 
شهردار کازرون ضمن عرض تیتریتک بته متنتاستیت                 
بازگشای  مدارس اظهار کرد: درک چنین شرایط  بترای          
همه ما سخ  اس  چرا که هرساله هنگام بتازگشتایت              
مدارس دانش آموزان با شور و نشاط و انگیزه مضاعف در           

 مدارس حضور پیدا م  کردند. 
مهندس مهرورز با اشاره به اینکه بارور شدن و پترورش        

ای است  بترای          یاف ن در عرصه تعلیم و تربی  زمینته       
تر و به ر، عنوان کترد: متدرسته             داش ن آینده ای روشن   

مهم رین نهاد تعلیم و تربی  اس ، در هر جامعه ای کته          
ب وان از جنیه آموزش  و پرورش  به آن نگاه کرد مدرسه           
مهم رین جایگاه برای تعلیم و تربی  افکتار و انتدیشته            
هاس . امید اس  که با داش ن معلمان دلسوز و پرتالش           
ب وانیم جامعه را به سم  به ر شدن و م تحتول شتدن              

 حرک  داد. 
: وجود مربیان و معلمان دلسوز و زحتمت تکتش         وی گف  

مهم رین چیزی اس  که امروز جامعه ما جه  دمتیتدن           

امید در دل و روح جامعه به آن نیاز دارد چترا کته در                   
اکثر خانواده ها دانش آموزان  حضور دارند و مربتیتان و             
معلمان با تابیر در قلم و ذهن و افکار این دانش آمتوزان             

 م  توانند تابیرات مثی   در خانواده آنها ایزاد کند. 
شهردار کازرون ابراز امیدواری کرد که با رعای  اصول و           
پروتکل های بهداش   هر چه سریع تر ایتن بتیتمتاری               
منحوس را پش  سر بگذاریم و در آینتده ای نتزدیتک               
 شاهد حضور پرطراوت دانش آموزان در مدارس باشیم. 

وی یادآور شد: دنیا م ابر از این بتیتمتاری است  امتا                   
های نوین  در کشورها جه  آموزش پیش بتیتنت              روش

شده و مطمئنا حضور مربیان و معلمان دلسوز م  توانتد           
 به آن هوی  بخشد. 

مهندس مهرورز با بیان اینکه تعلیم و تربی  هیچ وقت             
تعطیل نم  شود گف : جس زوی علم به طور ذاتت  در             
درون همه انسانها وجود دارد تا این علوم نام نتاهت  در             
آفرینش را درک کنند و به اندیشه ای برسند که در بس ر 

 آن خدا را باور کنند. 
شهردار کازرون در پایان تصریح کترد: امتروز ختیتلت                 
خوشحالم که در جمع شما عزیزان هس م این نوید را بته          
شما م  دهم که شهرداری هم در ایزاد انگیزه، امیتد و             
نوید بخش  در کنار مردم حضور دارد و در این شترایتو             
که شرایو سخ  اق صادی اس  ما سع  کردیم که شهر          
و محیو شهری را از هرگونه خدمات عمران  و شتهتری            

 منقطع نکنیم.
او ادامه داد: تالش م  کنیم با ایزاد فضای محیطت  در              
شهر زمینه رشد و توسعه و پیشرف  شتهتر کتازرون را               
فراهم آوریم و شهرداری این آمادگ  را دارد تا در کتنتار             
آموزش و پرورش در ارائه هرگونه خدمات  که در بست تر            

 مدیری  شهری نیاز باشد همکاری نماید.
در پایان این مراسم که با حضور معلمان و مربیان مدرسه 
شهید دهقان  بر گزار شد زن  مدارس توسو شتهتردار            

 کازرون به صدا درآمد.

 اخبار شهرداری کازرون

 تقویم کازرون؛ یک کار گروهی ارزشمند

س اد صنعتت تت    محمودرضا پوالدی:     خدم  با سعادت ا

بزرگوار درود و سالم و سپاس  درخور و بایس ه و شایست ته             

تالش س رگ  که در به سرانزام رسیدن کتار ستالتنتامته                

کازرون بدوش کشیدید. ب  شک کار ارزشمتنتدی انتزتام              

پذیرف  که تاکنون ب  مانند بود؛ نه تنها برای کازرون کته             

در دیگر شهرها نیز من نمونه ای بیاد ندارم. اگرچته بتدون               

شک کاس   های بسیاری بر سر راه بوده و ستنت  هتای                

ب    فراوان  بر سر راه، اما همدل  و همراه  گروه  پایان خو          

را برایمان به ارمغان آورد. به زبان  دیگر باید گف  که خوب          

و هنر کار در این بود که دوس ان هنرمند و یاوران کتازرون            

چون همیشه دس  به دس  هم دادند تا در کنار هماهنگ            

اس اد صنع   یک کارگروه  به بار نشیند و این را باید بته              

ی چتا        هرچند ناگف ه نماند که شتیتوه          نیک  یاد نمود.   

ها م  توانس  بسیار باالتر باشد و کاغذ گزینش شتده        نگاره

توانس  به ر و کار زییاتر و دلچستب          برای چا  سالنامه م    

  تر از این باشد.

مطمئنا زحم  زیادی برای این کار کشیده شده و وقت  و             

هزینۀ باالی  نیز صرف گردیده، اما حیف بود که کتیتفتیت               

کاغذ چا  بدین شکل باشد که نوع  کهنگ  و رن  و رو              

رف گ  در تصاویر دیده م  شد. در واقع تصاویر با کیفتیت               

اصل  آن بسیار تفاوت داش ؛ کاش الاقل صفحات تصاویر را          

کاغذ براق ان خاب نموده بودند تا شفافی  و درخشتنتدگت             

 به ری داش ه باشد.

نک ه دیگری که باید خدم  تان گف ه شود، چیدمان تصاویر      

الی صفحات سالنامه اس  که بعضا با فصتل هتا و                 در البه 

المثل، تصویتر گتل نترگتس            های سال تطابق ندارد. ف        ماه

درس  در اب دای دی ماه آمده، درحال  که بهمن فصل بته             

بار نشس ن این گل زییاس . یا مثال در آغاز ماه اردییهشت              

هتای دشت       شقای به نظر من م  بایس  تصویری از دش         

برم و بلوط های زییایش ان خاب م  شد که در میان عکس            

های ارسال  خودم حداقل دو مورد بود. ح   اگر بنتده بته               

شخصه ان خاب گر بودم، برای تصویر روی جلد یا تتنتدیتس          

  شاهپور را بر م  گزیدم یا دش  شقایق های دش  برم.

شود این که، حیف  نقد دیگری که به مح وای کار مربوط م       

نیود در این سالنامه تصویری از دو زحم کش عرصه فرهن           

زاده و حسن     یاد مهدی مظلوم    و ادبیات عامیانه کازرون، زنده    

حاتم  اس فاده نشده باشد؟ و خیل  دیگر از شخصی  های          

فرهنگ  و هنری و علم  کازرون که بسیاری از آنها هتنتوز             

الحکمای ، فترشتاد       اند؛ مثال اس اد طاهر شیخ      در قید حیات  

فرش ه حکم ، اس اد محمود پاک نی ، دک ر رضتا متلتک             

 زاده، دک ر ریاض  و...

پرداخ ن به وقایع و حوادث تاریخ  کازرون از برجست تگت             

های کار بود که ح   برای هم سن و ساالن من هم جالتب              

توجه بود. در مزموع کار زییا و ارزشمندی بود و امتیتدوارم              

 های آینده با رفع ایرادات تداوم داش ه باشد. در سال

 به وقت کازرون

خ        مهدی تقی نژاد: کازرو     شینه و تتتاریتت ن شهری با پی

هتای متوبتر و متهتم،               بزرگ اس . وقایع برجس ه، دوره      

های تاریخ ، این شتهتر     های فراوان و فراز و نشیب       شخصی 

کتنتد. ایتن          را در میان سایر شهرها مم از و م مایتز مت            

ای داش ه باشتیتم و         طلید به کازرون نگاه ویژه      ها م    ویژگ 

کسان  که به این خطه دلیس گ  دارند دیتن ختود را ادا                

 کنند. 

تقویم کازرون تالش  قابل تقدیر در این راس ا اس . اندیشه           

تدوین تقویم کازرون، شاید چندان نو و پیشرو نیتاشتد امتا              

خواس  تا ایتن آرزوی         ای قوی و س رگ م       انزام آن اراده  

دیرینه را برآورده سازد. این آرزو را رضا صنع   محقق کترد          

هتای زمتان        تا خالی  را برطرف کند و کازرون را بر بترگ          

 بنشاند. 

تقویم کازرون تقویم   

کازرون اس  و نته      

کتت تتاب و یتتتا         

التتمتتعتتارف     دایتتره

کازرون؛ بنتابترایتن     

باید ان ظتارمتان از      

این تقویم در همین    

حد خالصه شود و     

نه چیزی فتراتتر از       

 آن. 

هتای     تقویم عالوه بر ذکر رویدادهای مهم کشور و مناسیت        

خورشیدی، قمری و میالدی، برخ  رویتدادهتای کتازرون،           

ها و شهادت شهتدای گترانتقتدر            تاریخ درگذش  شخصی   

های شتعتر شتاعتران          انقالب اسالم  و دفاع مقدس و نمونه      

ها   گذش ه و معاصر کازرون در آن گنزانده شده اس . آورده          

دیتد     های تقویم کازرون سلیقه، ان خاب و صتالح          و نیاورده 

عهده دیگری بود شتاهتد         نگارنده اس  و اگر این ان خاب به      

 بودیم.  تغییرات  در مح وا و شکل تقویم م 

مزال فشردۀ تقویم امکان درج مطالب م نوع و گس ترده را        

 شویم.  دهد و ناگزیر با مطالب فشرده مواجه م  نم 

ستازی     تقویم کازرون برای نشان دادن فرهن  و برجست ته         

های کازرون اس  اگرچه این متهتم تتا              ها و انیاش ه    داش ه

حدودی روی داده اس  اما ان ظار این اس  بته ویتژه در                

 تر باشد.  تر و با اولوی  ها حساس معرف  شخصی 

تقویم کازرون نخس ین تزربه اس . اگر در آن بتا حتزتم                

آید رو به     مطالب و اطالعات  که چندان از نظر ما موجه نم          

شویم باید قدری صیور باشیم تا در بهار آیتنتده ایتن              رو م  

نهال نورس ه به درخ   تنومند و پربتمتر تتیتدیتل شتود.                 

 شااهلل. ان

مدیر جهاد کشاورزی شهرس ان کازرون گفت :       

یک شهرک گلخانه ای و یک روس ای گلختانته          

 ای در شهرس ان کازرون تاسیس م  شود.

به گزارش روابو عموم  معاونت  ستازمتان و            

مدیری  جهاد کشاورزی شتهترست تان هتای            

کازرون و کوهچنار، حمید رشتیتدی اظتهتار            

داش : اقدامات ختوبت  در حتوزه تتوستعته                

 12ای      ای از جمله شهرک گتلتختانته           گلخانه

هک اری مالی بلوط و نیز مطالعه ایزاد روس ای 

هک اری پل ابگینه در حال انزام اس  کته           9گلخانه ای   

تواند به افزایش تولیدات کشاورزی این شتهترست تان             م 

 کمک شایان  کند.

ای       واحد گلخانه 92وی افزود: در حال حاضر نزدیک به  

هتا      در سطح شهرس ان کازرون فعال اس  که این گلخانه        

هک ار از اراض  شهرس ان احداث شده و          11در بیش از    

 ای فعالی  دارند. در تولید محصوالت گلخانه

رشیدی اظهار کرد: روس ای گلخانه ای با هدف ایتزتاد             

زنزیره تولید، کاهش قیم  تمام شده محصول، سهولت     

در دس یاب  به نهاده ها و تسهیل بازاریابت  بترای            

اولین بار در شهرس ان کازرون طرح ریتزی شتده           

 اس .

مدیر جهاد کشاورزی شهرس ان کازرون بیان کترد:        

ان قال کشاورزی از فضای باز به فضای گلخانته ای           

باعث کاهش چشمگیر مصرف آب، تولید حتداقتل          

سه برابری محصوالت کشاورزی نسی  بته فضتای          

باز، افزایش درامد، اش غال زایت  و رونتق بتازار               

 صادرات م  شود.

 ای در کازرون احداث شهرک و روستای گلخانه

 درباره در مورد تقویم کازرون
 صاحب میزان

 جهان ز پرتو مهر حسین تابان اس  
 های محی ، بهش  برهان اس  کرانه

 کزاس  مُن قم خون پاک باراهلل؟!
 عطشان هنوز جوشان اس  که: خون شاهد

 کزاس  قاطع برهان و صاحب میزان 
 جهان ز جور س مگر،کویر سوزان اس 
 حسین سرور آزادگ  و آزادی اس 

 شهید راه حقیق ، ذبیح جانان اس 
 قسم به عصم  زهرابه عزّت علوی

 های قرآن اس  شهیددش  بال،پاره
 های شهود قسم به عشق وکرام ، به جلوه

 شهیدکرب و بال،پایگاه احسان اس 
 گریم غمش به کش   دل. شدسوار و م 

 شکس  کش   دل، غرق موج طوفان اس   
 زمانه، حادث و آبس ن حوادث باد

 ها، تیغ تیز عریان اس  به دس  حادبه
 تازد بیا امام عدال ، که: ظلم م 

 زمین دچار تقابل، زمان میزان اس 

 محمدحسین برزویی

 درمان شده یا حسین دنیا دچار درد ب 
 ها اندر عزای  روز و شب گریان شده دیده

 ام در محرم نیس  جان  تا گشایم عقده
 هر سرای  جایگاه ماتم و حرمان شده

***** 
 یا حسین درد و گران  کرده ما را بینوا

ی کارم توی  ای وارث خون خدا چاره  
ی چشم  نما جان زهرا جان مهدی گوشه  

ها رها تا شود ایران از این رنج و مصیی   
***** 

 یا حسین داد ترامپ هوای محو دین
 چشم دارد بر خلیج و منیع زیرِ زمین
 دول  صهیون شده مأمور در غصب زمین
 در فلسطین و یمن، در غزه و لینان چنین

***** 
 یا حسین چشم امید شیعه سوی کربالس 

س  اکیر و سوی ق لگاه سوی عیاس و عل   
 نصرت  کن بر طیییان تا بیابند مرهم 

درمان دواس  چون که رمز یا حسین بر درد ب   

 محمدجعفر رحمانی
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 قسم  نهم
)ان تقتال بته     

 بصره(
شتتتتتتتتام «

غتتتریتتتیتتتان 
 »اسارت

غتتتتتتتتروب 
دلگیری بتود  
و ستتختت تت   
های استارت  
ختتتتودش را 

داد و دیگر باورمان شده بتود کته    بیرحمانه به ما نشان م 
 واقعا اسیر هس یم و دس مان بس ه ،

و اولین غروب اسارت ما را بیاد غتروب روز عتاشتورا مت       
انداخ  و غرب  و اسارت خاندان امام حسین)ع(و حضرت   
زینب )س( و حضترت رقتیته )س( و امتام ستزتاد )ع( و             
اسرای مظلوم کربال ، حاال دیگر  با تمام وجود مظلومیت   

 اسرای کربال را درک میکردیم و... 
شاید تا آن روز دومین بار بود که دلگیرترین و غمتگتیتن    
ترین غروب را در زندگ  ام تزربه میکتردم کته دهتهتا و     
شاید صدها سال برما گذش ، یک  غروب خونیتار فتردای   

که عزیزان  که آن غروب را دیده اند و  1عملیات کربالی 
تزربه کردند و آن خورشید و زمین و رودخانه اروند را که 
به رن  خون درآمده بود مشاهده کردند بخوب  میدانتنتد   
که همه غصه ها و دردهای ما در غم شهادت عزیزانتمتان   

دوچندان شده  بود ، مخصوصا کته   1در عملیات کربالی 
هنوز صدای رگیار و گلوتلته هتای دشتمتن کته در حتال        
پاکسازی و به شهادت رساندن نیروهائ  که در نیزارهتای  
سم  دشمن گیر اف اده بودند م  آمد و چون در کربالی 

دس ور اکید صدام بتود کته استرا را بتکتشتنتد چتقتدر           1
مظلومانه و ناجوانمردانه عزیزانمان را به شهادت رساندنتد  
و مظلوم ر از آنها تعداد معدودی از نیروها بودند که بترای   
اهداف تیلیغات  و بازجوی  و... به اسارت گرف ه شدند کته     
بعضاً عزیزان آزاده مثل حاج غالمرضا مرتزز، سید کرام  

هتا دیتدنتد و     حسین  و.... چه زجرها و دردها و شکنتزته      
. هتم       . . سردار شهید محسن خسروی و عیدالرضا نقییت  و
در منطقه ام القصر به همین صتورت و متظتلتومتانته بته        

 شهادت رسیدند،
دوم  هم همین غروب بسیار غمیار استارت ختودمتان بتا     
بدن های زخم  و همراه با داغ عزیزانتمتان کته  پتس از     
خلق حماسه های کم نظیر و مقاوم  و انتهتدام دشتمتن     
م زاوز ، لب تشنه به شهادت رسیدند، و خودمان هتم بتا   
لیهای تشنه و خس ه و مزروح پیش خود آرزو میکتردیتم   
که ای کاش ما هم شهید شده بودیم ح   با لب عطشان 

 ول  سرنوش  ما را به اسارت نگرف ه بود.... 
خیل  سخ  و طوالن  برمتا گتذشت  آن اولتیتن غتروب       
اسارت و فکر آن چند نفر دیگر که برای کمتک و نتزتات    
آقای پرنیان خو مثل سیدکاظم با من مانتده بتودنتد و در    
ابر محاصره و تیراندازی های دشمن پراکنده شده بودند و 
از سرنوش  آنها خیر نداش م بشدت آزارم متیتداد و حتاال    
دیگر نم  دانیم چه سرنوش  دردناک تتری در انت تظتار     
ماس  و این تازه آغاز ماجرا بود و ما که اسارت برایتمتان   
معن  نداش  چون اسیر کس  اس  که تسلیم ب  چون و 
چرای دشمن باشد و خود را به دشمن بیازد ولت  اغتلتب    
اسرای ایران  که در مک ب اباعیداهلل الحسین ع و حضرت 
سزاد ع و زینب کیری س درس آزادگ  را عمال خوانتده  
بودند هیچگاه زیر بار دشمن نرف ند و دشمن نت توانست     
اراده خودرا به آنها تحمیل کنتد و جتمتهتوری استالمت        
کوچک  را با میارزات خونتیتار ختود در استارت بتوجتود       
آوردند که دشمنان همیشه میگف ند در واقع ما اسیر شما 
هس یم نه شما اسیرما، همانطور که وق   متا بته استارت    
رف یم  سیدکاظم ابطح  این دالور با ایمتان و بستیتزت      
اهل شهرس ان ن  ریز فارس که همراه من بود با آن حال 
و روز مزروحی  و غرق خون شزاعانه در مقابل دشتمتن   

 داد آنهم در چن  دشمن !!! ندای الموت لصدام سر م 
 ) امان از دل زینب(

کم  از غروب گذش ه بود که مزددا یک ماشین ایتفتای    

عراق  آمد و عده ای مسلح از آن پیاده شتدنتد و افستری    
هم که با آنان بود دس ور داد ما را سوار ایفتا کتنتنتد کته       
آمدند وما راحرک  دادند بسوی ماشین و یک  از عتراقت    
ها به سید کاظم کمک کرد کته ستوار متاشتیتن شتود و       
دیگری که دیدم همان م رجم اس  آمد سراغ متن بترای   

های مارا از پش   کمک کردن و سوارشدن من چون دس 
بس ه بودند ، در همین حال اتفاق عتزتیتیت  افت تاد کته        
هیچوق  از خاطرم نرف ه و آن هم اینکه م رجتم عتراقت     
همانطور که در حال کمک کردن به من برای رفت تن بته    
سم  ماشین و سوار شدن بودیم ناگهان سرش را نزدیک 
گوش من گذاش  و گف  عیدالخالق اسم من کاظم اس  
و من هم شیعه هس م و از اهالت  بصتره و قستم ختورد و     
گف  به قرآن مزید خیل  دلم میخواهتد کتاری کتنتم و     
کمک کنم فرار کنید یا نزات پیدا کنید اماوضعی  اینزتا  

بین   و اینهمه سربتاز و افستر و ستریتع      را که خودت م 
گف   اگر بفهمند کاری میخواهم بکنم و کمک کنتم بته   

 فرار شما خانواده ام را  نابود میکنند و ...
گف م ممنونم ول  هیچ اقدام  نکن و فقو بگو کزا دارند 
مارا مییرند که در این هنگام آن افسر مسئول ان قال ما با 
فریاد گف  که سریع ر و سرعته و  .... کته مت ترجتم هتم           
همانطور که مرا کمک کرد که باالی ماشین بتروم گتفت     
    !! ! خدا به فریادتان برسد و آنزا  ق لگاه اسرا و جهنم اس .
دلم برایش سوخ  و از معرف  و مترامتش لتذت بتردم و     
اینزا برایم روشن شد که نیروهای  هم در ارتش دشتمتن   
هس ند که علیرغم میل باطن  خود و با زور دیک تاتتوری   
مثل صدام در جن  با ایران شرکت  دارنتد متختصتوصتاً       
.پتیتش       شیعیان که اغلب جنوب عراق زندگ  میکردنتد و.
خودم گف م واقعا اگر مسلمانان و قوای اسالم باهم م حتد  
و در یک صف واحد قرار داش ند چه ابر قدرت  در جهتان  

شدیم و در مقابل دشمنان اصتلت  و واقتعت  استالم و       م 
. افستوس کته         . . اس کیار اس  چه دس  باالی  داش یتم و
دس  پلید و توطئه انگلیس و... مسلمانان را در مقابل هم    

 قرار داده و ...
پس از سوار شدن به ماشین چند نفر از نگهیانان مسلتح   

هم همراهمان برای محافظ  آمدند و افسر آنها هم جتلتو   
ماشین سوار شد و حرک  کردیم به مقصدی نامتعتلتوم و    
بقول م رجم جهنم و ق لگاه اسرا ، و هنوز نگتاه و ذهتنتم    
مشغول حرفهای آن م رجم شیعه عراق  بود ، به هرحتال  
از نظر جهات اصل  ماشین بطرف بصتره حترکت  کترد و     
باورش برایم سخ  بود که االن دیگر در جاده اصل  بصره 
در حال حرک  هس یم چون یادم اف اد به عملیتات هتای   
. کته          . . مخ لف مثل بدر، خییر، کربتالی پتنتج و هشت  و

های ذکتر شتده بترای رستیتدن بته        تمام  عمده عملیات
همین جاده و برای محاصره و ف ح بصره بود و حاال داریم 

. اسیر و با   در همان جاده بطرف بصره م  رویم اما افسوس
 دس های بس ه و...

رف یم نگهیتانتان    پس از ط  مساف   و در مسیر که م   
عراق  م  گف ند اینزا که میرویم مرگ ان ح م  است  و  

 کل  با این کلمات و حرفها روی اعصابمان بودند .. 
باالخره نزدیک بصره به پادگان و مقری رسیدیتم کته بته    
محض توقف ماشین جلو دژبانت  پتادگتان ستر و صتدای      
زیادی بلند شد و نگهیانان ما هم مشتختص بتود بستیتار      
هراسان و مضطرب شدند و تفنگهایشان را هم به روی متا  
نشانه گرف ند ،  فریادهای خشن و بلندشان زیاد بتود کته   
انگار گروهت  از ستگتان وحشت  در حتال پتارس کتردن        
هس ند و وق   آمدند ماشین و وضعی  مارا چک کنتنتد   
مثل س  هار و گرگ وحش  به نگتهتیتانتان و متا نتگتاه        
میکردند و افسر مامور ان قال ما توضیح میداد برایشان که 
اینها اسرای جدید هس ندو... کم  بعد دژبانها اجازه دادند    
به طرف داخل آن مقر حرک  کنیم و ماشتیتن حترکت      
کرد، از باال دیدم که پناه بخدا انگار مکان  هس  کته بته   
شکل تارهای عنکیوت و تمام طول و عرض و چهار طترف  
آن با سیم های خاردار در اشکال مخ لف مهندس  و ابعاد 
زیاد محصور شده و این تازه اولین رده حفاظ   بتود کته   
داش یم با کن رل زیاد توسو حراس  آنتزتا از آن عتیتور     
میکردیم ،کم  بعد مزتددا جتلتو درب حتفتاظت ت  دوم        
م وقف شدیم و باز هم عده ای با هتمتان شتیتوه و ستر و      

صداهای نکره و خشن و فریادهای بلند آمدنتد و  
چک کردند و مدارک افسر عراق  را بررس  و بتا  
نگاه خشن به ما و نگهیان های داخل ماشین بتا  
توهین و... دس ور به ادامه مسیر دادند ،خالصه از    
چندین رده حفاظ   به همین شیوه عیور کردیم 
و هر چه به رده های بعدی حفاظ   و مخصوصا 

شدیم خشن تتر و بتدتتر از     رده آخر نزدیک ر م 
رده های قیل  رف ار میکردند و معلوم بود واقتعتا   
اینزا با تمام  جاهای قیل  کته تتزتربته کترده      
بودیم م فاوت اس  و جوی امنی   حاکم اس  ،  

پس از عیور از رده آخری وارد محتوطته ای شتدیتم کته      
چراغها و پروژک ور های زیادی آنرا روشن کرده بتود و پتر   
از نیروهای مخصوص عراق  بود و دور محوطه را هم سیم 
. وقت ت         توری بلندی کشیده بودند که قابل عیتور نتیتود 
ماشین به گوشه ای هدای  شد و م وقف شد سر و صدای 
عزیی  همراه با آه و ناله بگوشمان رسید که انگار استرای  
ایران  هس ند که قیل از ما به این مکان متنت تقتل شتده      
. در هتمتیتن         . . بودند و معلوم بود دارند شکنزه میشوند و
حال که ماشین م وقف شد ناگهان عده زیادی از نیروهای 
ویژه حفاظ   به سم  ماشین ما آمدند و با سر و صتدای  
زیاد دس ور دادند ما را پیاده کنند و در همین حال دیتدم  
نگهیان های باالی ماشین که تا اینزا بتا متا و متحتافت       
بودند ناگهان مثل یتزیتد و شتمتر شتدنتد و از تترس آن        
مسئولین حفاظ   حال سک ه پیدا کرده بتودنتد و انتگتار     
روش جاری آنها این بود که اسرا را از همان باالی ماشین 
و با مش  و لگد به پایین پرتاب کنند و معتلتوم بتود کته     
( و    )اطالعات و امنی  عراق  اینزا محل و مقر اس خیارات 
بازداش گاه اسرای ایران  اس  و ح ت  ستایتر نتیتروهتای       
عراق  هم از اینگونه سازمانهای مخوف وحش  داش نتد ،  
ما را از جا بلند کردند و به لیه ماشیتن آیتفتا آوردنتد و از     
همانزا و از پش  سر مارا با دس های بس ه و با لگتدهتای   
محکم به پایین پرت کردند و اینگونه مارا بدرقه و تحویتل  
نیروهای اس خیارات دادند ، محکم به زمیتن افت تادیتم و     
نگران سید کاظم مزروح بودم و گف م بلند شتو کته تتورا    
م  کشند و تا اینزا این حرفها تکراری ترین حرف من به 

 سیدکاظم ابطح  بود و...
چه اس قیال پرشوری از ما کتردنتد وچشتمت تان روز بتد        

نییند که دیدم نیروهای ویژه و قتوی هتیتکتل عتراقت  و       
اس خیارات  در دو ردیف طوالن  به موازات و روبروی هتم  
ایس اده اند و چند نفر آمدند و بتا چتوب و کتابتل و... بته         
جانمان اف ادند و مارا هدای  کردنتد بته ستمت  هتمتان       
نیروهائ  کته در دو ردیتف و بصتورت راهتروی طتوالنت        
روبروی هم و هر کدام با کم  فاصله قرار گرف ه بتودنتد و   
انگار این مراسم جزئ  الینفک از اس قیال از اسرای ایران  
بود و بعدا هم به هر مکان جدید الورودی من قل میشدیم 
با همین روش اس قیال و متراستم )کتابتل زنتون( شتروع         

شد!!  و بتدیتن صتورت بته استرا ختوش آمتد گتویت              م 
میکردند،  با ورود به این راهترو مترگتیتار هتمتگت  ایتن         
دژخیمان از دو طرف شروع کردند بتا تتمتام قتدرت و بتا      
کابلهای  به اندازه یک م ر و قطر دو یا سه انتگتشت  کته     
توپر و سنگین بود و با چوب و میله آهتنت  بته جتان متا      

 اف ادند...
و باید اجیاراً از میان آنها تا ان های این راهرو مرگیار کته   

اسرا  بعداً نام آنرا تونل وحش  گذاش ند عیور میکردیتم و  
فریاد یا حسین و یا زهرا و آه و ناله جانسوز اسرای مظلوم 

شد واقعا بتدنتهتا     فضا را پر میکرد ، و در آخر که تمام م 
تکه تکه و بشدت غرق خون و بدتر از تیرو ترکش مزروح 
میشدیم و انگار کمر و سرتاپایمان را چتاک چتاک کترده    
بودند و چه سوزش وحش ناک  داش  جای جای ضربتات  

 کابلها و...
حاال تصور کنید بین اسرای مظلوم مزروحتان بتدحتال،     

مریضها ، پیران و نوجوانان چه حال  داش ند و چطور زیتر  
آن شکنزه ها قرار میگرف ند که فقو و فقو آن شکنزته  
ها و دردها و رنزها را خدا داند و بس ، و   از آن شکنزته  
ها بدتر صدای ناله های مخ لف  بود که از فاصلته ای نته   
چندان دور از ما بگوش م  رسید و معلتوم بتود کته چته     
شام غرییان  دارند اسرا و بطرز فزیع  دارند بازجتویت  و   

شکنزه میشوند ،  واقعا شام غرییان و ق لگاه  بود آنزا و 
اصال انگار هیچکدام از این نیروهای شکنزه گتر چتیتزی    
بنام رحم و مروت و قلب و انسانی  نداش ند و بسیار کینه 
ای و عقده ای و وحشیانه اسرا را شکنزه میکتردنتد و بته    
قیافه هایشان که نگاه میکردی انگار که با قاتل پتدرشتان    
روبرو شده اند و بعدا فهمیدیم اینتهتا از تتکتریت ت  هتا و        
وابس ه به صدام بودند که هترکتدام دو یتا چتنتد نتفتر از        
بس گانشان را در جن  با ما از دس  داده بودند و بختون  
ما و شیعیان تشنه بودند،  پس از مراستم کتابتل زنتون و     
عیور مرگیار از تونل وحش  ، متارا بتا ستیتلت  و لتگتد و        
توهین و ناسزا به گوشه ای بردند که تعدادی از اسرا آنزا 
بودند و با فاصله از آنها ما را روی زمین نشانتدنتد طتوری    
که صورت همدیگر را نیینیم، در این لحظات داش تیتم از   
تشنگ  و عطش و گرمای شدید و شرج  متیتمتردیتم و     
برایمان بیش ر باب  کردنتد کته مصتائتب استرای کتربتال        
واقعی  داش ه و داس ان نیس  و اینها که مارا ایتنتگتونته     
شکنزه میکنند از همان نسل شمر و یزید هست تنتد کته     
سیلت  بته صتورت حضترت رقتیته ستالم اهلل عتلتیته آن           
جگرگوشه سه ساله امام حسین ع زدند و تازیانه به آنتهتا   
زدند و آب را از انها دریتغ کتردنتد،  و بتیتاد کتالم دایت         
شهیدم یعن  شهید محمد جعفر گلس ان اف ادم که قیتل  
از شهادتش و در وصی نامه اش نوش ه بود ما میرویم تا به 
حضرتش عرض کنیم که متا نتیتز شتاهتد ظتلتم و جتور         

 یزیدیان زمان خود بودیم و...
همانطور که نشس ه بودیم و از درد بخود پیچیده بودیتم    

دو نفر از افسران اس خیارات  باالی سرمتان آمتدنتد و بته     
فارس  گف ند خودتان را آنطور که بوده اید و مسئولتیت    
داش ه اید معرف  کنید و اگر نگویید و بعد مشخص شتود  
زنده زنده شما را میسوزانیم و نامردها تا تتوانست تنتد بته      
فارس  فحش های رکیک به ما دادند که ح ت  در ایتران   
هم بعض  از این فحش هارا نشنیده بودیم ، یک  از آنتهتا   
به من پیله کرد و گف  تو ح ما فرمانده تیپ یا حتداقتل   
فرمانده گردان هس   و خودت با زبان خودت اع راف کن 
. چند بار هم مارا بصتورت نشتست ته زیتر           . . و گرنه فالن و
مش  و لگد گرف ند که به زخمها و دردهتا قتیتلت  متان      
افزوده شد ،  تنها چیزی کته از ایتن متحتل مشتاهتده و       
منعکس میشد شکنزه بود و کابتل و چتوب و ستیتلت  و      
مش  و لگد و فحش و ناسزا و فریادها و نالته هتای استرا    
زیر شکنزه ، و در واقع همان حرف م رجم بصره ای کته  
)جتهتنتم و      در قرارگاه سپاه سوم به من گف  درس  بود 
( پس از حدود یک ساع   که بدیتن متنتوال      ق لگاه اسرا 
م  گذش  آمدند و انگار نوب  من شده بود و بردند برای 
بازجوی  و آنزا عده ای افسران اس خیارات  با پوشه هتا و  
دفاتر و برگه های مخصوص  ایس اده بودند و عده ای هتم  
با کابل و ابزار شکنزه، مرا روی یک چهار پایه نشاندنتد و  
دو افسر با فریاد و خشون  و با تسلتو بته زبتان فتارست       
شروع کردند به سواالت و فریاد میزدند که فقو و فقو به 
سوال  که پرسیده میشود با دق  جواب بده ،مثتال ستوال   
کردند نام و نام خانوادگ ؟و چه گرف اری بترایتم درست     
شده بود چون  بخاطر نامم که عیدالخالق بود اذی  شتدم  
و این مسئله در جاهای دیگر و مراحل مخ لف اسارت هم 
باعث دردسر برایم شد و کل  ک ک خوردم و  م  گف نتد  
تو ح ما عرب هس   و از نتیتروهتای اطتالعتات هست ت         
و...یک  از سواالت دیگر هم که قیال ژنرال خلیتل التدوری      

 از ما پرسیده بود اینزا تکرار شد ...
 ) امان از دل زینب(  

 ادامه دارد ...

دیروز از کوچه کنار مسزد سید      
ابراهیم عیور کردم به در ختانته        
ای کوچک رستیتدم ایست تادم         
زمان به سرع  به عقب برگش       
خاطرات  از ذهنم از این خانه گذش  که هم مشتعتوف             
شدم و هم مغموم. مسزد سید ابراهیم در روزگار جنت             
و جهاد نقطه پرگاری بود که روز به روز بتر شتعتاعتش           
افزوده م  شد. در هر عملیات عزیزان  برخاس ه از ایتن             
نقطه پرگار با سرع  و نیروی گریز از مترکتز از دایتره                

کردند و افق سیاه شتب را مت              زمین  به افق پرواز م     
دریدند و بر سیاه  فائق م  آمدند و آسمان را نوران  و             

 کردند. س اره باران م 
در نزدیک  مسزد خانه ای بود که مکمل محراب مسزد          
بود آن خانه را باید با اطمینان معراج نامید. هر کس بته         
آن خانه پا م  نهاد از زمین دل م  برید. خانه به ظاهتر               
خانه ی امام جماع  مسزد سید ابراهیم بود. خانه حتاج            
آقا هدای   پیرمردی سیاه چرده اهل کهنوج کته دلت              
صاف و پاک چون آینه داش . زن و فترزنتدان آقتای                  
هدای   در قم ساکن بودند و به همین دلیل بچته هتای              
جن  آن جا را به پایگاه  برای روزهای مرخص  تیدیل          

شدند هم آن پتیترمترد         کرده بودند هم دور هم جمع م       
صاف و صادق را از تنهای  به در مت  آوردنتد. آقتای                   
هدای   هم بیکار نم  نشس  و برای این مهمانان سن           

گذاش  از کالس اخالق گرف ه تا تدریس عتلتوم          تمام م  
دین  و احکام و رفع اشکال در قرائ  قرآن و بترگتزاری              
دعا و... . پایه گذار این مزموعه منحصر بفرد هم کست                  

شهید غالمرضا خاک . مرحوم حاج رضا)میترزا(            نیود جز 
شیرافکن پدر شهیدان محسن و مسلم شیرافکن مسئتول   
امورات مسزد بود و در تامین هزینه خانه مسزد کوشا و           

گذاش  کمیودی در خانه وجود داش ه باشد؛ الیت ته            نم 
کسان  هم که آن جا م  آمدند مثال نهار آن روز یا شتام              

دیدند و یک به اصطتالح امتروزی           آن شب را تدارک م     
 کردند. دورهم  ساده اما ماندگار را برگذار م 

با هر عملیات تعدادی از اعضاء این خانواده منحصر بفترد           
شدند و تعدادی دیگر جای خال  آنان را پتر             ملکوت  م  

کردند. در طیقه اول خانه سه اتاق بود یتکت  بترای                  م 
اس راح  و تشکیل کالس های آقای هدای   و دو اتتاق         
هم برای رزمندگان. هرگاه مراسم  برای شهیدی برگذار         
م  شد که مهمانان  از جیهه یا شهرس ان هتای دیتگتر              
برای آن مراسم به کازرون م  آمدند جای آن میهمانتان           

 خانه مسزد بود.
آن خانه عالوه بر شهدای  که تقدیم اسالم کرد تا آنتزتا              
که یاد دارم قدمگاه شهیدان  هم چون شهیدان مرتضت           
جاویدی. مسلم رس م زاده و... بود. دو خانه پایین تتر از                  
خانه مسزد منزل شهیدان مسلم و محسن شیرافکن بود         
و کم  باالتر منزل شهید غالمرضا خاک . پایین تر خانته          
شهید انقالب ماندن  دس  داده و کم  آن طترف تتر               
منزل شهید حسام تق  نژاد. خانه شهید قاسم انزام آن            
سوی کوچه و باالتر شهید باقر خواجه زاده با ایتن کته               
خانه شهید حمید توکلیان کم  دورتر بتود امتا جتای              
حمید هم آن جا بود هر وق  عل  وبوق  در شهر بود آن       
جا بود. شب ها محفل گترم و گترم تتر مت  شتد؛                       
محمدجعفر عسکری، حمزه خسروی، محمدباقر جعفری،      
شهیدان مرتض  شافع، احمد و امتیتر نصتیتری، جتواد              

زاده، عزیز شامل ، راس ه و.... هر وق  بچه های آن                 ملک
محله مرخص  بودند از ده شب حداقل دو سه شب را در            

 رساندند آن خانه در کنار دیگر دوس ان به صیح م 
کم ر رزمنده و شهیدی از کازرون بود که به این ختانته              

سری نزده باشد بدون شک و اغراق این خانه کوچتک و             
قدیم  در میان خانه های این شهر بیش رین شهتیتد و             
رزمنده را در طول جن  به خود دید. مشعوف شدم کته             
برای لحظات  باز هم آن جا و در میان آن جمع بتودم و               
مغموم شدم آن لحظه ای به خود آمدم و دیتدم از آن                

 قافله جا مانده ام. یادشان گرام .
 نما منیع: کازرون

 خانه خاطره ها
 زاده حسن ملک

تازه به جیهه برگش ه بودم و اطالع  از فضتای جتیتهته     
. هنوز نم   دونم چگونه وارد پایگاه پنزتم شتدم؛    نداش م

 ام از بین رف ه اس . آخه حافظه
. بتا حستن متلتک      زاده آشتنتا شتدم.     ورودی جدید بودم
. نم   دونم اتتاقتم کتدام     راهنمای من در گردان فزر بود
. به ظاهر حسن هم نم   آمد اهل دوز و کتلتک    طیقه بود

 باشد.
. به حسن گف م شب کزا بتایتد     ها گرم هوا گرم و شب تر

بام جا بتگتیتر تتا      بخوابم؟ گف  یک پ و بردار و برو پش 
 آخر شب بریم بخوابیم.

بتام   پ وی  برداش م و همان طور که گف ه بود بته پشت   
 رف م و پ و را در جای  پهن کردم و برگش م.

آمد  تا ساع  یازده شب خودم را سرگرم کردم. خوابم م 
و او با دوس انش دور هم معرکه گرف ه بودند. جرأت وارد  

. م   شدن به محفل آن گف  بترای ورود بته    ها را نداش م
ات  این جمع یا باید سربازی رف ه باش  یا سابقه جیتهته  

 کردم. کدام رو نداش م. باید گوش م  زیاد باشه. من هیچ
 یه شب گف م خوابم میاد چه کار کنم؟

 جا که پ و انداخ   بخواب. گف  برو همون
 وق   رف م، دیدم کس  سر جایم خوابیده اس .

ها پایین اومدم و به حسن  از پله
 گف م یه نفر سرجامون خوابیده.

هتا رو بتاال    حال شدم. بتا هتم پلته     گف  االن میام. خوش 
رف یم و کس  را که روی پ وی ما خوابیده بود، نشانتش  

 دادم.
 کنم. رف  و کنارش خوابید. گف  درس ش م 

یک دفعه دیدم دس ش باال رف  و یه سیل  محکم به او 
 زد و خود را به خواب زد.

اون فرد دس  حسن را به حال  اول برگردانتد و دوبتاره   
. حسن کم  جابزا شد و سیل  دوم به صورت او   خوابید

 نواخ .
: بترادر کتابتوس       بیدار شد و نشس  و حسن رو صتدا زد

بین . بیدار شو و کم  آب بخور. حسن گف  برو برام    م 
 آب بیار. رف  آب بیاره ما خوابیدیم.

تا صیح چند بار بیدار شدم نکنه حسن یک سیل  هم به 
 من بزنه ول  بخیر گذش .

 و از انزا بود که نماز وحش  بدون وضوی من شروع شد.
و این تکرار چندین شب پش  سر هم بود و خیالم ایتن  

ها در جیتهته متحتل ختواب نتیتز تتک زده          بود که شب
 شود. م 

 هتل اچ

 حاج حسین پیروان

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

   »مرثیه اسارت«قسمت نهم  
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در شلمچه به درجته   0در عملیات کربالی

 رفیع شهادت نائل گردید عیارتند از:
( فردی خونسرد، زاهد و با تقتوا و اهتل    1

 شب زنده داری 
 ( م واضع و فروتن در برابر مخاطیان2

9 )
 کم حرف و عمل گرا

( م فکر و دارای خالقیت  و نتوآوری در    1
 طراح  عملیات ها

( برخورداری از جسارت و شزاعت  بت     0
 نظیر
( عاشق اهل بتیت  عتلتیتهتم الستالم و         0

 مش اق شهادت 
 ( اهل ریسک و خطر پذیری منطق  9
( حضور مداوم در صحنه هتای ختطتر و     3

 خو مقدم در شرایو عملیات و نیرد 
 خاطره :

ایشان فردی م فکر و دارای نیوغ در طرح 
ریزی عملیات ها بود و با اینتکته متعتاون     
طرح و عملیات لشگر بود ولت  اغتلتب در    
جلو و نوک پیکان حمتالت گتردان هتای    
رزم  برای هدای  و کتنت ترل متنتاستب       
صحنه نیرد حضور پیتدا مت  کترد، بترای     
نمونه در عملیات کربالی پنج و زمان  که 
هنوز دشمن در شرق کانال پرورش ماه  
علیه نیروهای گردان فزر و باراهلل در حال 

پتتاتتتک  
بتتود، ایشتتان در هتتمتتان   
متتحتتدوده کلتته گتتاوی در 
شرق کانال مذکور حاضتر  
و از نتتزدیتتک تتتحتترکتتات  
دشمن را زیر نظر داش  و 

گردان ها را هدای  و با هم هماهن   م  
نمود و بارها پیش م  آمد که با حضور در 
صحنه و در شرایو سخ  و بحران  نیترد  
با تصمیم گیتری هتای بتمتوقتع و یتا بتا        
هماهتنت  ستازی گتردان هتای رزمت  و       
.، متوجتب رقتم         . . واحدهای پش ییانت   و 
خوردن ن یزه نیرد بته نتفتع نتیتروهتای       
خودی و در نهای  متنتزتر بته پتیتروزی       
.  پس از عملیات   رزمندگان اسالم م  شد

و شتهتادت     09بدر در اسفند متاه ستال   
سردار فرمانده دالور برادر حاج متحتمتود    
 99س وده جانشین فرمانده تیپ مس قتل  

المهدی عج در شرق دجله و ...، و م عاقب    
 3و قیل از عملیات والفزر 01آن در سال 

بحث ان خاب ایشان بته عتنتوان گتزیتنته       

المهدی عتج 99جانشین فرمانده  لشگر 
) که در آن زمان جایگاه تیپ بته لشتگتر     
(، مطرح شد، ول  ایشتان بتر     ارتقاء یاف  
حسب اصرار زیادی که شد، مستئتولتیت      
فوق را با توجه به حضور فرمتانتده ستپتاه     
شهرس ان جهترم بترادر حتاج لتطتف الته       
یدالله  در منطقه، نپذیرف تنتد و حت ت      
پیشنهاد و اصرار ورزیدند کته بترادر حتاج    
یدالله  برای این مسئولی  خطیر ان خاب 
 شوند که سرانزام هم اینگونه رقم خورد.
انشااهلل روح این شهید عزیز واالمتقتام بتا    
ائمه اطهار علیهتم الستالم و بتا دوست تان      
شهیدش محشور باشند به برک  صلتوات  
بر محمد و آل محمد )ص(، ال متاس دعتا      

 برادر کوچک ان فضل اله نوذری

 خلیل مطهرنیاشهید 
 ا... نوذری خاطرات سردار فضل


