
 رئیس سازمان بسیج هنرمندان فارس:

اجرای یکصد برنامه در استان به 

 مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

 اهلل دژکام، نماینده ولی فقیه در فارس :  آیت

 ایثار و شهادت عضو الینفک جامعه شیعه است

به مناسبت چهلمین 
سالگرد دفاع 

 مقدس
 2 نژاد سردارحاج قاسم علی

 های فاقد سند رسمی نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
های فاقد سندند رسنمنی        موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 33/  91/  31مورخ  193309911993999931برابر رأی شماره      -1

صنادره از       1333مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل پژوه فرزند ابراهیم به شماره شداسدامنه       

 3اصلی قطعنه     091فرعی از  19اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  091فرعی از    390مترمربع پالک     036کازرون در ششدانگ یک باب خانه به مساحت         

فارس کازرون انتقال ملک با واسطه از مالک رسمی )محمد حسین فرهادی( محرز گردیده است. لذا به مدظور اطالع عموم منراتند در دو                              7واقع در بخش    

تواندد از تاریخ انتنشنار اولنینن            که اشخاص نسبت به صدور سدد مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشدد می             شود. درصورتی    روز آگهی می    16نوبت به فاصله    

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

 قضایی تقدیم نمایدد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سدد مالکیت صادر خواهد شد.

 1933/ 90/ 36تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1933/ 97/ 93تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسداد و امالک

2 

هیئت رزمندگان اسالم شهرستان   بیانیه
کازرون در محکومیت اقدام موهن نشریه 
فرانسوی به ساحت مقدس و نورانی خاتم 

 پیامبران حضرت محمد مصطفی )ص( 
2 

2 

ی  به مناسبت هفته

 دفاع مقدس
 سردارحاج کاظم پدیدار

خاطره ای از برادر دریا دل 

 بسیجی 

 الیاس ستونیشهید 
 4 ا... نوذری خاطرات سردار فضل

 از بوبیان تا بصره 
هایی از عملیات  )ناگفته

 المقدس هفت(  بیت

 خاطرات  آزاده سرافراز
 4 سردار عبدالخالق  فرهادپور

ی  مثابه تقویمی به

 یک تحقیق
 عبدالرسول فروتن

3 

اجرای طرح ایجاد 

های خانگی  باغچه

در شهرستان 

 کازرون
3 

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

 های فاقد سند رسمی نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
های فاقد سدد رسمی در  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 33/  96/  30  –193309911993999936برابر رأی شماره    -1

نسبت   6173331117و کدملی     63واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عمران مصلح فرزند خدارحم به شماره شداسدامه                   

 0واقع در قطعنه     3/1اصلی مفروز و مجزا شده از پالک اصلی  3فرعی از   313مترمربع تحت پالک      1999به ششدانگ اعیانی یک باب دامداری به مساحت         

 فارس محرز گردیده است. 7بخش 

که اشخاص نسبت به صدور سدد مالکیت متقاضی اعتراضنی داشنتنه       شود. درصورتی  روز آگهی می 16لذا مراتد به مدظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله         

روز از تنارینخ تسنلنینم         99روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت     09تواندد از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت           باشدد می 

ت مند    اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تحویل دهد. بدیهی است در صورت اننقنضنای                            

 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سدد مالکیت صادر خواهد شد.

 1933/ 90/ 36تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1933/ 97/ 93تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 علیرضا کشوری

 رئیس اداره ثبت اسداد و امالک خشت و کمارج

 های فاقد سند رسمی نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
های فاقد سندند رسنمنی        موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 33/  91/  13مورخ  193309911993999901برابر رأی شماره      -1

در    11999173019مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه کازرون بشماره کد منلنی                         

 6اصلی قطنعنه      31فارس کازرون مفروز و مجزی شده از پالک  7بخش  6واقع در قطعه  31از  19مترمربع پالک  3999ششدانگ عرصه زمین به مساحت  

روز    16فارس کازرون خریداری از مالک رسمی )سهم الحصه متقاضی( محرز گردیده است. لذا به مدظور اطالع عموم مراتد در دو نوبت به فاصلنه             7بخش  

مناه  تواندد از تاریخ انتشار اولین آگهی بنه مندت دو            که اشخاص نسبت به صدور سدد مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشدد می     شود. درصورتی    آگهی می 

ایندند.   ننمن     اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقندینم    

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

 1933/ 90/ 36تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1933/ 97/ 93تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسداد و امالک

 انا هلل و انا الیه راجعون

 خانواده معظم و مکرم   شهید واالمقام ابراهیم صفری

 سالم علیکم

با نهایت تاثر و تاسف با خبر شدیم بانوی مکرمه بنت الشهید ابراهیم 

صفری،  بعد از تحمل ماه ها رنج و بیماری دار فانی را وداع گفته و به 

دیدار پدر شهیدش شتافت . به طور یقین فرزندان  رشید و حافظان 

واقعی نظام اسالمی یعنی فرزندان شهدای واالمقام، ستارگانی نورانی 

و یادگارانی ارزشمند هستند که وجودشان عالوه بر برکت و عزت،  تداوم ایثار ، فداکاری و از خودگذشتگی والدین آسمانی شان را 

به صورت نهادینه و همچون میراثی ماندگار در درون خود دارند.  ضایعه جانگداز این بانوی مومن یقینا برای خانواده و دوستان و 

توان کرد که باید به تقدیر الهی گردن نهاد و به رحمتش  خانواده های شهید و همرزمانش بسیار سخت و گران است اما چه می

امیدوار بود. این اتفاق ناگوار را به خانواده  شهیدان صفری، مخصوصا مادر صبور، و همچین همرزمان آن قهرمان دوران هشت سال 

 دفاع مقدس تسلیت و تعزیت عرض کرده و از پیشگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده رحمت و غفران خواستاراست.

 از خداوند بزرگ و بلند مرتبه خواهانیم که این یادگار فرمانده شهید، بر سر سفره اهل بیت )ع( مهمان باشد. انشاهلل

 هیات راویان شهدا، پیشکسوتان دفاع مقدس کازرون  

 علی اسدزاده
ی دوستان و عزیزانی که از آغاز فعالینت اینن      دانم از همه   ابتدا الزم می  

داشنت     نشریه با توجه به اهداف آن، با همکاری صادقانه و بدون چشنم            

-مادی، ما  را تنا بنه امنروز هنمنراهنی کنرده و یناری دادنند                             

کمال تقندینر و تشنکنر را              -مدیران،نویسددگان،خبرنگاران وعکاسان 

 بدمایم.

 یادداشت مدیر مسئول

 شهرسبز به هجده سالگی رسید

 ... وبشرالصابرین ...

 انا هلل و انا الیه راجعون 

 های محترم صفری و پور رستم خانواده

ی درگذشت بانوی عفیفه نجیبه مکرمه، مرحومه الهام صفری یادگار  خبر ضایعه

ها درد و رنج  برادر شهید واالمقاممان ابراهیم صفری، بعد از تحمل مدت

ی آشنایان، ایثارگران و همرزمان پدر شهیدش  مریضی، موجب تأسف و تألم فراوان گردید و همه

 را متأثر نمود.

ی محترم، به خصوص مادر داغدارش تسلیت و تعزیت عرض  این مصیبت سنگین را به خانواده

ی الهی  کرده، صبر جمیل و اجر جزیل برای آنان و برای آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت واسعه

 و حشر با پدر شهیدش از درگاه حق تعالی مسئلت داریم.

 علی اسدزاده 

 ی شهرسبز نامه ی هفته مدیر مسئول و هیئت تحریه

2 

2 



آیت اهلل دژکام در دیدار با رئیس بدیاد شهید         

و امور ایثارگران کشور بیان کنرد: شنهنادت            

عضوی از خانواده بزرگ شینعنینان بنوده و           

همواره در طنول    

تاریخ با شیعینان    

عننجننیننن شننده   

 است.

روابن    به گزارش 

عمنومنی ننهناد       

نمایدده ولی فقیه   

در فارس و امام جمعه شیراز، آیت اهلل دژکام         

ظهر دوشدبه در دیدار با رئیس بدیاد شهید و         

امور ایثارگران کشور بیان کنرد: ینکنی از              

هنای     الگوهای مداسد برای تدوین بنرننامنه       

حمایتی از ایثارگران واقعه عاشورا است و این 

در حالی است که موضوع شهادت همواره در        

جامعه شیعه وجود داشته و عضو الیدفک از         

شیعه است و این حرکت مایه آبروی ما بنوده      

دار است و در هر قنرن و عصنر و                که ادامه 

های ارزشمدد ایثارگری را شاهد  مکانی صحده

 بودیم.

امام جمعه شیراز ادامنه داد: در تنمنامنی               

رخدادهای مذهبی و تاریخی شیعه منوضنوع        

شود و  شهادت به وضوح دیده می 

و با توجه به حقی که شهدا بنر          

گردن جامعه دارند باید در کارگزاران انقنالب      

نسبت به افزایش خدمت رسانی به خناننواده         

 شهدا و ایثارگران اقدام کددد.

های منخنتنلنفنی در            وی ادامه داد: فعالیت    

راستای تکریم خانواده شهدا در نظر گرفنتنه         

های مختلف اجنراینی        شده و توس  دستگاه   

انجام شده است اما اصلی ترین اقدام را بدیاد         

شهید و امور ایثارگران بایستی انجام دهد و         

تکریم خانواده شهدا و ایثارگر مدننظنر اینن           

 دستگاه باشد.

امام جمعه شیراز بیان کرد: شهدا در راستای         

اند از این رو       تحقق عدالت به شهادت رسیده    

بایستی تمامی اقداماتی که در جامعه صورت       

پذیرد در راستای توسعه عدالت در جامعه         می

 باشد

 5050سپتامبر  85/  8445محرم  52/   8911شهریور  55شنبه / سه 505/ شماره  81سال  شهرسبز 2صفحه 
 اهلل دژکام، نماینده ولی فقیه در فارس :  آیت

 ایثار و شهادت عضو الینفک جامعه شیعه است

به گزارش فاطمنه اسندزاده خنبنرننگنار             

شهرسبز؛ پورمدتصری از اجرای بنینش از         

یکصد برنامه در استنان بنه مندناسنبنت              

چهلمین سالگرد دفاع مقندس از سنوی          

سازمان بسیج هدرمددان فارس خبر داد.محمد پورمدتصنری         

پورمدتصری رئیس سازمان بسیج هدنرمندندان فنارس، در             

تشریح برنامه های این سازمان به مداسبت گنرامنینداشنت             

هفته دفناع      چهلمین سالگرد دفاع مقدس گفت: ویژه برنامه       

مقدس با حضور هدرمددان متعهدی کنه گناهنا در دفناع                

مقدس هم حضور داشتدد، در باغ موزه دفاع مقدس اسنتنان          

مهر ماه با پخش مستقیم از شبکنه          7خواهیم داشت که در     

فارس برگزار می شود. به گفته وی، افتتاحیه و رونماینی از              

پوسترهای چهار جشدواره عکس نگار عناشنقنی،  تن ناتنر                

سروقامتان، هدرهای تجسمی دفاع عاشقانه و خوشدنویسنی          

مشق مقاومت، با موضوعات دفاع مقدس، سردار سلیمانی، و         

مدافعان سالمت از دیگر برنامه های این سازمان در هنفنتنه             

دفاع مقدس خواهد بود که با حضور مس والن فنرهندنگنی              

استان در ویژه برنامه دفاع هفته دفاع مقدس اجرا خنواهند             

شد. پورمدتصری همچدین از رونمایی دو کنتناب شنعنر و                

تصویری با موضوع مدافعان سالمت در ویژه بنرننامنه زننده              

 هننفننتننه دفنناع مننقنندس ایننن سننازمننان خننبننر داد.               

تولید دو نماهدگ با موضوع دفاع مقندس هنم از دینگنر                 

کارهای انجام شده این سازمان است که در هنفنتنه دفناع                

مقدس، هم در فضای مجازی و هم با همکاری صدا و سیما،            

 از شبکه فنارس، مندنتنشنر و پنخنش خنواهند شند.                       

انتشار پوستر های دفاع مقدس در فضای مجازی در سنطنح            

استان توس  کانون ها از دیگر برنامه های پیش بیدی شنده            

بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس است که رئنینس           

سازمان بسیج هدرمددان فارساز آن نام بنرد و ادامنه داد:               

همچدین نماهدگ سردار بی سر با موضوع شهید شیر عنلنی        

سلطانی در هفته دفاع مقدس پخش و مدتشر می شود. وی      

دقیقه ای با عدوان "خ  منقندم"            6افزود: یک فیلم کوتاه      

هم از دیگر تولیدات سازمان بسیج هدرمندندان فنارس بنا               

موضوع دفاع مقدس مدافعان سالمت و مدافعان حرم اسنت           

 شود. که در چهلمین سالروز دفاع مقدس پخش و مدتشر می

به گفته پورمدتصری، این فیلم کوتاه با کارگردانی سنعنیند             

محمدی و هدرمددی هدرمددان شیرازی تولید شنده اسنت.           

برگزاری شد شعر مجازی از دیگر برنامه های این سنازمنان            

است که در صفحه ایدستاگرام سازمان بسیج هندنرمندندان             

شاعر برجسته استنان در     7شود و  فارس پخش مستقیم می 

 این برنامه حضور خواهدد داشت.

رئیس سازمان بسیج هندنرمندندان فنارس            

هدچدین از تشکیل جلسه هی ت اندیشه ورز       

استان در خصوص دفاع مقدس و هندنر در            

هفته دفاع مقدس در سالن جلسات بدیاد حفظ آثار و نشنر             

های دفاع مقدس فارس خبر داد و افزود: سرکشنی از               ارزش

چهار خانواده شهید هدرمدد شیراز از دیگر برنامه های اینن            

سازمان در هفته گرامیداشت دفاع مقدس است. به گنفنتنه           

هنا     های شهرستنان    های مرکز استان، کانون     وی، پیرو برنامه  

هم برنامه هایی تدارک دیده اند تا در هفته دفاع منقندس،              

کار خوبی را با هدر در فارس ارائنه دهنینم. بنه گنفنتنه                       

پورمدتصری، در مجموع یکصد برنامه در سطح اسنتنان در            

چهلمین سالگرد دفاع مقدس برگزار خواهد شند؛ اگنرچنه             

ها با وجود شرای  گروهی کار کردن سخت اسنت            شهرستان

ها هم بسیار فعال بوده و هستدد که          های شهرستان   اما کانون 

 جای تقدیر و تشکر دارد.

 رئیس سازمان بسیج هنرمندان فارس:
 اجرای یکصد برنامه در استان به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

هنا و       ی دفاع مقدس یادآور رشنادت        هفته
های فرزندان رشید اینن       ها و دالوری    حماسه

های نبرد حق علیه باطل       مرز و بوم در جبهه    
از کدار خلیج همیشه فارس تا پیرانشهر بنه          

 کیلومترمی باشد  1999طول بیش از 
هایی که از یک طرف یادآور مقاومت         حماسه

طالد در صدر اسالم و از طنرف            شعد ابی 
دیگر ایمان و پایداری اصنحناب آقنا امنام             
حسین )ع( در محرم سال شصت و ینک را             

ها از    کدد. امروز نیز با گذشت سال        تداعی می 
دفاع مقدس، هدنوز آوای راز و ننیناز و                

ی رزمددگان در هشت سنال دفناع           استفاده
مقدس که برگرفته از خلوص، اینثنار و از             

رسند.     خودگذشتگی آنان بود به گوش منی      
ی شهیدپرور فارس و شهر شنهنیندان           خطه

هنا و      کازرون، به یقین در خلق این حماسه      
ای در دفاع منقندس        ها جایگاه ویژه    فداکاری

فنجنر و       13داشته و دارد. لشکرهای پیروز       
های مدتسد به این اسنتنان         المهدی و یگان  

 در جدگ کاری کردند، کارستان. 
ها فجر و ثارا... و حضرت زیندند، بنا                 گردان

سرداران رشید و شهیدش در دفاع منقندس         
به جهاد و رزم و مبارزه و ایثار در راه خندا،             
معدای حقیقی و واقعی بخشیدند تا تنارینخ          

بداند و بدویسد که اصحاب رسول خدا )ص(         
شوند  و اصحاب آقا امام حسین )ع( تکرار می        

و در تبلور نام منقندس اسنالم کنوتناهنی               
کددد. دنیای متحد شرق و غرب امنروز            نمی

ی عاشنورا     ها یعدی حماسه    تبلور این حماسه  
و دفاع مقدس را در دفاع از حرمین شریفین    

بیدد. .... که هرگاه الزم باشند، جنواننان                  می
عاشق و رهروی راه شهدای ما خالصناننه و           

زیندند      بی  مخلصانه به قصد دفاع از حرم بی      
)س(  و امامان معصوم در عراق جان شریف           

داشنتنی تنقندینم          خود را بدون هیچ چشم    
کددد و تدها و تدها عزت و سنربنلندندی               می

اسالم و مسلمین را از خدای خود خواهاندد.        
های ننجنات      دیروز و در دفاع مقدس فرشته     

کشور در آسمان آبی این دیار، همچون باقنر     
ها،   ها، سیاوش   ها، خسروی   ها، باقری   سلیمانی
ها و    ها، ابونصری   ها، طاهری   ها، رضوانی   باکری

هزاران جوان عاشق دلسوخته، پرپر شدند تا       

نام زیبای اسالم بر 
تنننارک اینننن      
سرزمین ننوراننی     
بمنانند و امنروز        

سردار سپهبد شهید قناسنم سنلنینمناننی،             
روند تا اینن     ها، مسرورها و ... می    پورجعفری

تر به نور ظهور آقنا         تر و تابدده    نور درخشدده 
امام زمان متصل گردد. امنروز و در اینن               

ی منا       فرصت باقی مانده تا ظهور، وظینفنه       
حفظ و حراست از دستاوردهای آن شهندای   

ادعاست. یکی از آن دستاوردها که رمنز            بی
پیروزی ما در جدگ و در دفناع از حنرم               

باشد، اطاعت از امر ولی امر مسنلنمنینن             می
است. بیایید و به پاس گرامیداشت یاد شهدا         

ی حفظ حرمت شهدا و سنربنازان          و به نشانه  
ها که ذوب در       والیت به خصوص حاج قاسم    

والیت بودند، پشتیبان والیت فقیه و والینت        
ای    امر مسلمین جهان حضرت امام خامندنه       

عزیز باشیم.  آرزومددم که ما رهروی از راه           
شهدا و تحت زعامت ولی امر مسلمینن، در          
حفظ و حراست از نظام مقدس جنمنهنوری          
اسالمی و دفاع از اهل بیت موفق و منییند            
باشیم و فردای قیامت شرمدنده شنهندا و            

 شاءا... .       مدافعین حرم نباشیم. ان

 ی دفاع مقدس به مناسبت هفته
 سردارحاج کاظم پدیدار

ما با احساس مس ولیت در قبال مسائل فرهدگی، دیدی         

خواستیم آمنر     و انقالبی پا به این عرصه گذاشتیم و می        

به معروف و ناهی از مدکر خوبی باشیم و در بنرابنر                 

هنا،    عدالتی  ها و بی    ها، تبعیض   ها ، پلشتی    ها ، کژی    بدی

هنای     ها، فسادها و مدیریت     خواری  ها و رانت    بازی  رابطه

ناالیق و ناتوان و ... مدتقدی قاطع و در عنینن حنال                   

گری راسخ بوده و در فرهدگ و نهادیده شندن             مطالبه

گرهای معنقنول در        جا و سازنده و مطالبه      انتقادهای به 

ی اسالمی سهیم باشیم. ولی بعد از هفده سنال             جامعه

ها،عدم انتقاد پذیری بنعنضنی         فراز و فرودها، نامهربانی   

های جداحی و   تنبنعنینض و               نظری  مس ولین ، تدگ  

ها از جاند برخی مس والن باالدستی از ینک          عدالتی  بی

گری بنا     طرف و مستقل بودن و عدم وابستگی و معامله        

ی ریاست، سیاست و سرمایه و عندم      گران عرصه   معامله

حسناب و     توانایی الزم مالی خودمان و باال رفتن بنی         

ها از طرف دیگر، امروز باید اقرار کدیم کنه   کتاب هزیده 

های ما بسیار کوچک بوده است     درراه اهداف اولیه، قدم   

ی زیادی دارینم.       و تا دست یافتن به آن اهداف فاصله       

ی انقالبی و توکل الهی تا ایدجا ادامه داده            اما با انگیزه  

 و سعی مان بوده که متوقف نشویم.

سه   -و امامشکالت و تدگداهای اقتصادی و مالی این دو        

سال اخیر به دنبال آن همه فساد اداری و خنیناننت،          

خواری برخی مسن نولنینن خنائنن و            اختالس و رانت  

ی واردات و      کدددگان از ارز دولتی به بهانه       استفاده  سوء

صادرات از جمله واردات کاغذ که صدها تن و صندهنا      

کامیون آن از گمرک با آن همه ترفددهای امدیتنی و            

ها و ثبت مشخصات و ... خارج و بعند گنفنتنه                 دوربین

تر  اند و هر روز بازار کاغذ داغ و داغ شود که گم شده می

ها بعضی انبار احنتنکنار          شود، تا باالخره بعد از ماه       می

 شود.  کاغذ کشف و  سلطان کاغذ هم دستگیر می

آور و دون شنأن دولنت          از بعد از این خبرهای چددش     

جمهوری اسالمی آن هم تدبیر و امید، هدوز ما شاهند           

تر شدن کاغذ و زیدگ و ملزومنات چنا              گران و گران  

تنر و       ی مکتوب سندنگنینن        های رسانه   هستیم، هزیده 

ی    گرددو فشنار آن بنر گدنرده             درآمدها ناچیزتر می  

نگاران و مطبوعات و بیشتر مطبوعات منحنلنی            روزنامه

باشد، به طوری که برخی تعطیل ویا با کاهش تیراژ            می

و تقلیل صفحات و قطعات مواجه هستدد و بنعنضناز از              

کاغذ تحریر و سفید به کاغذ کاهی، از چهار رننگ بنه              

سیاه و سفید و یا به قطع کوچکتر تغیینر وضنعنینت               

 اند.  داده

و امروز بسیار متأسفیم که این وضع آشفته گنراننی و             

ها و کاهش درآمدها، موجد شنده تنا           باال رفتن هزیده  

ی منکنتنوب       اولین نشریه   »سلمان«ی وزین     نامه  هفته

کازرون که باعث افتخار بود، متوقف شود و اگر وضنع            

نامه شهرسبز هم کنه       به همین صورت ادامه یابد. هفته      

قبالز مجبور به تعطیلی دفاتر کازرون و شیراز شنده و             

اآلن با کمترین ظرفیت ادامه دارد  معلوم نیست  تاکی           

دوام بیاورد. در پایان امید است بنه فضنل النهنی و                  

عصر )عج( هرچه زودتر شر استکبار از سر            توجهات ولی 

گنران و       ها و شر خائدینن داخنلنی، اخنتنالس              ملت

ها از ملت شنرینف    خواران و حامیان آنان در دولت   رانت

ایران دفع گردد و شاهد پیروزی و بهروزی و ترقنی و             

 تعالی بیشتر باشیم.    

گداه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فنرانسنوی در           

اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم         

صلی اهلل علیه وآله بار دیگر عداد و کیده شرارت بنار            

های سیاسی و فرهدگی دنیای غرب با اسالم          دستگاه

و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت )مقام منعنظنم             

 رهبری مدظله العالی(

هی ت رزمددگان اسالم شهرستان کازرون اقدام بنی        

شرمانه اهانت به ساحت مقدس خاتنم االننبنینا و              

المرسلین رسول اکرم حضرت محمد صلی اهلل علینه     

و آله توس  نشریه شارلی ابدو صنهنینوننینسنتنی               

 آمریکایی فرانسوی را به شدت محکوم میدماید.

گردانددگان این عروسک های دست نشانده بداندند        

با این حرکات سخیفشان لکه نندنگ         

دیگری بر چهره اروپای بظاهر متمدن      

و مهد دموکراسی نشاندند که به هیچ       

وجه از اذهان پاک نخواهد شد و تنا          

 ابد روی آنها را سیاه خواهد نمود

هی ت رزمددگان اسالم شهنرسنتنان        

کازرون همگام و هنمنراه بنا تنمنام             

مسلمانان جهان خواستار محاکمه و اشد منجنازات          

 برای عوامل این نشریه هتاک میباشد.
 هیات رزمندگان اسالم شهرستان کازرون

هیئت رزمندگان اسالم شهرستان کازرون در   بیانیه
محکومیت اقدام موهن نشریه فرانسوی به ساحت مقدس 

 و نورانی خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی )ص( 

 یادداشت مدیر مسئول

به گزارش رواب  عمومی دفتر نمنایندنده منردم            
چندنار، در        های کازرون و کنوه      شریف شهرستان 
های دکتر فریدون عباسی جنهنت          ادامه پیگیری 

ارتقای سطح درمان مدنطنقنه و در راسنتنای               
چندنار،     ساماندهی وضعیت اورژانس کازرون و کوه     

طی جلسه نمایدده این دو شهرستان با رینینس           
سازمان اورژانس کشور، آخرین وضعیت اورژاننس      

چندنار منورد بنررسنی و              مدطقه کازرون و کوه   
رسیدگی قرار گرفت. در این جلسه با توجنه بنه             
تصمیمات مهم و کالن گرفته شده، مقرر شد تنا       

چدار بنه صنورت        امکانات اورژانس کازرون و کوه    
جدی تقویت شود و به نحوی باشد که ینکنی از             

های نمایدده مردم مدطنقنه در          دغدغه
حفاظت و صیانت مداسد از جنان و           

 سالمت همشهریان تحقق یابد.
نتایج مهم این توافقات به شنرح زینر           

 است:
( نهایتا طی دو هفنتنه آیندنده            1اقدام  

کننارشنندنناسننان اورژانننس کشننور بننه       
سرپرستی رئیس اورژانس هوایی کشور     

چدار خواهدد    وارد مدطقه کازرون و کوه    
شد و مکان های اسنتنانندارد جنهنت            

انندازی اورژاننس        استقرار بالگرد و راه   
هوایی با همکاری مسوولین مندنطنقنه         

 مشخص و آماده سازی شود.

گفتدی است این اقدام در ادامه جلسه ماه گذشته    
دکتر عباسی با رئیس صدایع هوایی کشنور بنه            

اندازی اورژانس هوایی مدطقه و پیگیری        جهت راه 
 بعدی آن انجام گرفته است.

( خبر خوش دیگر ایدکه اولین اتنوبنوس           3اقدام  
اورژانس )اتوبوس آمنبنوالننس( وارد کنازرون              

شود. این اتفاق اقدام مبارکی است که تاکدون           می
انند کنه        ها دارای این امکانات بوده      مراکز استان 

چدنار، اینن      ایدک به همت نمایدده کازرون و کوه    
خدمات و امکانات به این مدطقه خواهد رسید که         
در صورت بروز حوادث بزرگ، بسنینار ضنروری           

 است.

( با توجه به ورود آمبوالنس های جندیند           9اقدام  
به کشور در ماههای آیدده، تعدادی آمنبنوالننس          

چندنار    کوه  جدید با امکانات پیشرفته به کازرون و      
 اختصاص قطعی خواهد یافت.

( جهت رسیدگی فوری و بموقع در محنل  1اقدام  
موتورسیکلت اورژانس به مدطقنه       9حادثه، تعداد   

 اختصاص خواهد یافت.
( جهت افزایش کیفیت خدمات رسانی به        6اقدام  

مردم، طی یکماه آیدده بازسازی و تعمیر اساسنی        
آمبوالنس فرسوده کازرون و کوهچدار تنوسن           7

 شود. سازمان اورژانش کشور انجام می
( درصورت همت و مشارکت خیرین عزیز،  0اقدام  

دو پایگاه اورژانس جدید در کنازرون و          
کوهچدار احداث خواهد شد. به طنوری         
که سهم خیرین، ساخت پایگاه و سنهنم         
اورژانس، تامین تجهیزات، آمبوالننس و       

 باشد. کادر اورژانس می
دستنگناه     11( تخصیص تعداد     7اقدام  "

تجهیزات اورژانس و آمبوالننس شنامنل         
دی سی شوک، ونتیالتور سیار، پنالنس         
آکسی متر جهت رفع کمنبنود اوژاننس          

 قائمیه، کدارتخته، کمارج و مالاره
( تامین کمبود کادر زحمتنکنش        3اقدام  

نفر بنا هنمنکناری           6اورژانس به تعداد    
 دانشگاه علوم پزشکی و اورژانس کشور.

 اقدامات اورژانسی دکتر عباسی برای حفظ جان همشهریان

به گزارش محمدمهدی اسندزاده، خنبنرننگنار           

شهرسبز؛  صابر سهرابی، مدیرکل فنرهندنگ و           

ارشاد اسالمی فارس که برای پاسخگویی تلفدی       

های شهروندان به مرکز سامد دولنت         به پرسش 

هنای   های کرونا در زمیده     رفته بود، گفت: با توجه به خسارت       

های اقتصنادی از       فرهدگ و هدر، دولت همچون دیگر زمیده      

های فرهدنگنی و        این حوزه نیز پشتیبانی نمود و همه رشته       

هدری شامل تسهیالت کرونا شد. مدیرکل فرهدگ و ارشناد            

 30اسالمی فارس افزود: در استان فارس تا امروز یک هزار و         

پرونده برای دریافت این تسهیالت تشکیل شده که تا کدون          

درصد آن پرداخت گردیده است.  وی بنینان              79نزدیک به   

ها نیز پس از تکمیل به بانک فرستاده شند      کرد: دیگر پرونده   

گذراندد.    و روند بانکی خود را برای دریافت این تسهیالت می         

هنای در       دبیر شورای فرهدگ عمومی فارس با اشاره به وام        

نظر گرفته شده برای سرپا نگه داشتن فعاالن حوزه فرهدنگ      

میلیون تومانی بندون     10تا   16درصدی    13های    گفت: وام  

هنای آزاد       های دولتی به آموزشگاه     ضامن نیز از دیگر کمک    

هدری، میسسات فرهدنگنی و هندنری، هندنرمندندان و                   

گیری بیماری کرونا دچنار   ورانی است که از آغاز همه   فرهدگ

کدددگان اینن      های درخواست   اند، بود که پرونده     آسید شده 

ها نیز به بانک فرستاده شد. سهرابی ادامه داد: تسهینالت        وام

بنود     13دیگری نیز برای رونق اشتغال در قالد وام تبصره           

میلیارد تومان برش استان فارس بود. در این طنرح              11که  

درخواست داشتیم که پس از بررسنی اینن            19نیز بیش از    

 «آیدنده »ها در شورای اشتغال اداره کل به بانک           درخواست

معرفی شدند. در این طرح برخی مشکالتی وجود داشت که           

با پیگیری وزارت فرهدگ و ارشاد اسالمی به زودی پرداخت          

 1میلیارد تومان تسهیالت      399خواهدد شد.  وی ادامه داد:         

درصد دولت از طریق صددوق حمناینت از هندنرمندندان،                

نویسددگان و روزنامه نگاران فرهدگ و ارشاد اسالمی بنرای           

کمک به فرهدگ و هدر به زودی به اعضای اینن صندندوق               

پرداخت خواهد شد.  سهرابی تاکید کرد: سه ماه           

بیمه صددوق حمایت از نویسددگان، هدرمددان و       

هزار نفر    3روزنامه نگاران در فارس برای بیش از        

هدرمددان بیمه شده نیز پرداخت شد که سنهنم          

ای بود. مندینرکنل      میلیون تومان برای سهم بیمه399فارس  

میلیارد تنومنان       399فرهدگ و ارشاد اسالمی فارس گفت:        

دیگر هم به صورت بالعوض برای هدرمددانی که در تدگدنای          

مالی قرار دارند در نظر گرفته شده تا پس از شدناسناینی و                

ها و     های الزم، پرداخت شود. وی اعالم کرد: پیگیری           بررسی

مذاکراتی برای مسکن اصحاب رسناننه، را بنا مسنکنن و                  

شهرسازی انجام دادیم که ویژگی این طرح به زودی اعنالم            

 خواهد شد.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس: 
 درصدی تسهیالت کرونا در حوزه فرهنگ و هنر فارس ۰۷پرداخت 



 3صفحه  شهرسبز 5050سپتامبر  85/  8445محرم  52/  8911 شهریور 55شنبه / سه 505/ شماره  81سال 

انبار ضایعات و تفکیک زباله غیر  59پلمب 
 مجاز در کازرون

انبار ضایعات و تفکیک زباله غیرمجاز که بندون           39
مجوز فعالیت می کردند با هدف پیشگیری از شیوع         
ویروس کرونا و جلوگیری از انتشار آلنودگنی هنای            

 بهداشتی و محیطی  پلمد شد.
به گزارش رواب  عمومی شهرداری کازرون، از اینن          

منورد    16مورد، هشت مورد در محدوده شهر و          39
در حریم شهر قرار داشتدد که به صورت غیر مجاز و          
غیر بهداشتی اقدام به جمع آوری ضناینعنات منی             

 کردند.
در همین راستا پس از شداسایی اینن اننبنارهنای              
ضایعاتی غیر مجاز، با توجه به بی توجهی صاحبنان          
این انبارها به اخطارهای کتبی و تداوم فنعنالنینت،             
واحد اجرائیات شهرداری با پیگیری هنای صنورت           
گرفته و با دستور دادستان شهرستان و هنمنکناری           
نیروی انتظامی نسبت به پلمد این انبنارهنا اقندام            

 کردند.
گفتدی است جهت حفظ حنقنوق شنهنرونندان و              
جلوگیری از آلودگی های بهداشتی و محیطی، ماده        

 39،و7،10،13قانون مجازات اسالمی و منواد          033
قانون مدیریت پسماند برخورد با چدین منواردی را          

 به شهرداری ها محول کرده است.

آثار متعددی از دوران گننذشننتننه         عبدالرسول فروتن:    

صنورت     دست ما رسنینده کنه بنه            تاکدون، به زبان فارسی، به    

ها را بنرشنمنرده و           شمار و یا روزشمار حوادث و مداسبت        سال

حنداقنل    «تقنوینم کنازرون     »معرفی کرده است. در این میان        

نظیری دارد؛ ذکر وقایع یک شهرستان در کندنار            های کم   ویژگی

های مّلی و جهانی و در کدار آن استفاده از             رویدادها و مداسبت  

تصاویر زیبا و اشعار شاعران این دیار هم از خالقیت و پشتنکنار              

کددده آن حکایت دارد و هم نشانگر عظنمنت و سنوابنق                  تهیه

 درخشان تاریخی و فرهدگی کازرون است.

اقدام جداب رضا صدعتی و همکارانشان، از جهت گروهی بنودن           

رسیدن این طرح نیز ستودننی اسنت.           سرانجام  و مشارکت در به   

در مقایسه با انتشار کتاب یا مقنالنه          «تقویم»ظاهراز انتشار یک    

تنوان     نیاز به فعالیت علمی ندارد، اما درباره این تقوینم ننمنی             

گونه ادعا کرد. برای یافتن تاریخ دقیق حنوادث و اصنوالز                  این

شداسایی رویدادها، ثبت دقیق نام و تنارینخ عنروج شنهندای                

گرانقدر و حتی گزیدش ابیاتی از شاعران متعدد که در منواردی   

هنا    متداسد با واقعه یا مداسبت روز انتخاب شده، حتماز کوشش         

تر بنودن      دلیل نزدیک   و تحقیقات وافری صورت گرفته است. به       

تر وقایع، در این تقویم بینشنتنر شناهند               رخدادها و ثبت دقیق   

انند.     مواردی هستیم که بعد از جدبش مشروطیت اتفاق افتناده         

تر مدابع تاریخی، بنتنوان اطنالعنات             امیدوارم با واکاوی دقیق   

دست آورد. در ادامه بنه ننکناتنی               بیشتری از تاریخ کازرون به    

کدم؛ به اینن       اصالحی که برخی بسیار جزئی هستدد، اشاره می       

های آیدده تداوم داشته باشند      امید که انتشار این تقویم در سال      

و برخی از موارد یادشده به غدای بیشتر این اثر ارجمدد کمنک             

 کدد:

کدم با توجه به ماهیت پژوهشی اثر، در اننتنهنا،              . پیشدهاد می   1

فهرست مدابع و مآخذ )مربوط به وقایع شهرستان( ذکر شود تا             

ضمن نشان دادن گستردگی مدابع به اعتبار تقویم بیفنزایند و             

تر تحقیقاتنی     نوعی ادای دیدی باشد به پژوهشگرانی که پیش         به

 ها هم هست. دار آن ای غیرمستقیم وام گونه اند و این اثر به کرده

های دیدی را برمبندنای تنقنوینم             . در تقویم شمسی مداسبت     3

کددد. طبعاز برای مثال شهادت امام رضا )ع( در          قمری ذکر می  

روز خاصی بنرمنبندنای       

شماری ایرانی قنرار       گاه

ندارد و هر سال تغینینر    

کدد. برای اشخناص       می

ایرانی و رویدادهای کشورمان بهتر است تقوینم شنمنسنی را               

ویژه با توجه به دقیق بودن آن( مالک قرار دهیم؛ حتی اگنر                )به 

پیش از رسمی شدن تقویم شمسی باشد. امروزه با استفناده از              

راحنتنی      توان بنه     افزارهای تبدیل تاریخ و دیگر امکانات می        نرم

معادل شمسی تواریخ قمری را استخراج کرد، برای نمنوننه در             

اند که شیخ اوحدالدین عبداهلل بنلنیناننی در روز             مدابع نوشته 

درگذشت. در تقویم کازرون وفات او و            030یا    039عاشورای  

برخی دیگر برمبدای گاهشماری قمری ثبت شده است. بنهنتنر             

( ینا     009فروردین )سال   17بود وفات این عارف مشهور در   می

شد. در چدد مورد هنم، منثنل        ( ثبت می  006اسفدد )سال      11

نما تاریخ قمری     شهادت شهید خرسدد یا تأسیس سایت کازرون      

 در کدار تاریخ شمسی آمده است.

. برای تاریخ درگذشت دانشمددان، شناعنران ینا مشناهنینر                 9

ننگنار      توان افزود: میرزا حسن چنهنره         کازرونی این موارد را می    

اکنبنر      (، مال عنلنی   1337تیر    19)   1990رمضان    30کازرونی:   

( 1999شهریور    17)   1919محرم  6مسکین کازرونی: احتماالز  

 1930آذر  3اکبر مدظم کازرونی:  و سیدعلی

 39)   1919رجند       13. ظاهراز سیدعلی مجتهد کازرونی در        1

بهمن دانسته  3( درگذشته است و ایدکه تاریخ آن      1999بهمن  

 شده، صحیح نیست.

الثانی  جز نهم ربیع الدین دوانی به . برای درگذشت عالمه جالل   6

اند. بنرای درگنذشنت عنالمنه              تواریخ دیگری هم نوشته     393

رمضان هم ننقنل       31رمضان،    17بر    الدین کازرونی عالوه      قطد

 شده است.

ثنبنت      030یا   093. وفات اوحدالدین عبداهلل بلیانی اشتباهاز        0

 باشد. «030یا  039شده که باید 

عدوان مندناسنبنی بنرای           «فلکوریست»یا   «فلوکوریست».  7

زاده و حسنن       شادروانان محسن پزشکیان، محمدمهدی مظلوم    

تنر     صورت خناص     و یا به   «پژوهشگر»حاتمی نیست. این سه،      

پژوهشنگنر فنرهندنگ        »

اند؛ هرچدد با     بوده «مردم

عدناوینن دینگنری هنم          

شوند و بند        شداخته می 

 ها هم اشاره شود. نیست به سایر عداوین مشهور آن

. الزم است یکدستی در نوشتن نام افراد رعایت شنود، منثنالز      3

و جای دیگری  «شیخ محمدخان ایزدی  »اردیبهشت(     6جایی )  

نوشنتنه شنده       «محمدخان ایزدی کازرونی  »اردیبهشت(     19) 

 است.

بهمنن(   25) «ای در کازرون الدین، صاحد بقعه   سیدجمال».  3

 «جمناال »الدین کازرونی متخلص به       احتماالز همان سید جمال   

 عالم و شاعر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری است.

ها یا نام عکاس نیامده و بنه نناشندناس               . گاهی مدبع عکس    19

بودن عکاس هم اشاره نشده است، ماندد عکس شهید خرسدند؛           

دینده   «عکاس نناشندناس     »ها    گونه عکس   اما گاهی در زیر این    

 شود. می

در دو تاریخ مختنلنف       «. تبدیل روستای کمارج به دهستان      11

بنه   «روستا»خرداد. البته   10اردیبهشت و  31ثبت شده است:     

تبدینل   «مرکز دهستان »شود، بلکه به      تبدیل نمی  «دهستان»

 شود. می

های حیات یا قنرننی        . در صورت امکان بهتر بود با ذکر سال         13

کرده، شاعران قدیم و جندیند از      که هر شاعر در آن زندگی می 

خنرداد ننام دو         33و    33یکدیگر متمایز شوند. برای مثال در        

شاعر در کدار هم قرار گرفته: محمد محزون کازرونی و جنمنال              

اژدری کازرونی. خوانددۀ ناآشدا متوجه نخواهد شد کنه ینکنی              

مربوط به دو سه قرن قبل است و دیگری را ممکن است چندند           

توان در انتهنای تنقنوینم        بار در کوچه و خیابان دیده باشد. می 

صورت پیوست اطالعات مجملی دربنارۀ هنرکندام از اینن                 به

شاعران آورد و معرفی هر یک از اشخاص ذکرشده در بنخنش              

الدین کازرونی( به این بخش مدتقل   رویدادها را هم )ماندد قطد     

کرد تا فضای کمتری در هر صفحه اشغال شود. گاهی برخنالف           

رسم رایج، هیچ جایی برای یادداشت صاحد تقوینم ننمناننده              

 است.

جای برخنی     توان به   . می  19

هنا از       اشعار یا در کدار آن    

متون مدثور مختلف به قلم     

نویسددگان کنازروننی ینا        

دربارۀ کنازرون منطنالند        

 ای ذکر کرد. گزیده

منرداد     11. برای روز      11

)صدور فرمان مشروطینت(     

اینن بنینت آورده شنده:           

افسوس که در عصر اتم عصر تمدن/ از عاطفه و صدق نماننده              »

مرداد )انفجار بمد اتمنی        16که متداسد است با      «است نشانه 

در هیروشیما(. کاش برای روز صدور فرمان مشروطیت، ابیاتنی            

السبیل سعیدی کازرونی، از جمله یکی از این دو بینت             از هادی 

سنوی   ای گریزان ز کوی مشروطه / قدمی نه به »شد:    نوشته می 

مشروطه // کن رها کفر زلف استبداد/ چدگ درزن بنه منوی             

آذر( نیز شعری از منرحنوم         10برای روز دانشجو )  .«مشروطه

شود که از آن مضمونی بنرخنالف مندنظنور             پزشکیان دیده می  

جای بزرگنداشنت      شود )آرزوی تعطیلی دانشکده به       برداشت می 

دانش(. در ایدجا ضروری بود از یکی از ابیاتی که حنداقنل در                  

الدین   شد، مثل این دو بیت از شرف        مدح علم بود، بهره برده می     

عبداهلل بن بهرام الزکی بوشکانی کازرونی عالم و شناعنر قنرن               

حیات جان ز علم و فضل و تقوی است / ممات            »هفتم هجری:    

دل ز جهل و عجد و دعواست // غدیمت دان و کسند عنلنم              

 «بدمای / که این حال از خصال اهل معداست

از بعضی شاعران قدیمی و مهم کازرونی حتی یک بنینت      .  16

 شود. هم دیده نمی

 مرداد( آورده نشده است. 19. سال تأسیس نشر کازرونیه )10

  «رسم از یاد رود وعده بیداد تنو را     ». چدد اشتباه تایپی:   17

ترسم از یاد رود وعده بنینداد        »بهمن( در اصل چدین است:        25

شنهنرینور(؛      24) «ثبت پایتخت شهر تارینخنی ) (         »؛  «تو را 

روغن بدنک )    / «روغن نبک»آذر(؛    9مهرنجان )   /«مهرجان»

 آذر(. 33

 نما. مدبع: کازرون

کارشداس ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شنهنرسنتنان           

کازرون گفت: طرح ایجاد باغچه خانگی و بهبود تنغنذینه             

صددوق خنرد زننان روسنتناینی             19زنان روستایی در    

شهرستان کازرون در دست اجرا است. به گزارش کازرون       

نما، وحید نیاکان کارشداس تروینج مندینرینت جنهناد               

کشاورزی شهرستنان کنازرون دربناره اجنرای طنرح               

 19و بهبود تغذیه زنان روستایی در         باغچه خانگی  ایجاد

صددوق خرد زنان روستایی شهرستان کنازرون، اظنهنار           

 19اجرا شده و امسال نیز در          37کرد: این طرح از سال       

روستای این شهرستان در قالد سایت الگویی ترویجی به         

 مساحت هزار مترمربع در حال اجرا است.

تحت پوشش این طنرح      زنان روستایی  او تصریح کرد: به    

که عمدتا تسهیلگران زن روستایی و اعضنای صندندوق            

اعتبارات خرد محلی هستدد، در زمیده کاشنت، داشنت،           

برداشت و فرآوری محصوالت کشاورزی سبزی و صیفنی،      

شود. نیاکان افزود: ترویج تغذیه       های الزم ارائه می     آموزش

تواند نقش مهنمنی در سنالمنت             سالم بوسیله زنان می   

 جامعه، بخصوص جامعه روستایی و عشایر داشته باشد.

این مقام مس ول با بیان ایدکه توانمددسازی زننان کنه             

مدیریت تغذیه اعضای خانواده را به عهده دارند بسنینار            

حائز اهمیت است، اظهار امیدواری کرد: با تنالش زننان             

کشاورز تحت پوشش این طرح در جهت بهبود وضعینت          

معیشتی خانوار روستایی و تولید محصول سالم و حفنظ          

های میثر و مثبتی بنرداشنتنه           امدیت غذایی جامعه، گام   

 شود.

نیاکان ادامه داد: طرح بهبود تغذیه زنان روسنتناینی و               

نامه میان مندینرینت        ایجاد باغچه خانگی بر اساس تفاهم     

جهاد کشاورزی شهرستان کازرون و شبکه بهنداشنت و           

 شود. درمان این شهرستان اجرا می

 نما. مدبع: کازرون

 های خانگی در شهرستان کازرون اجرای طرح ایجاد باغچه

 ی یک تحقیق مثابه تقویمی به
 عبدالرسول فروتن

 پیامبررحمت
 

 خورشید تابان نبوّت نون والقلم
 دریای علم و حکمت و روح فتوّت

 اندام رشیدت فی احسن تقویم 
 است قرآن مجیدت نورٌعلی نور 
 الاعبدماتعبدون گفتی به کفّار 

 نفرین به هتّاکان غربی، قوم تاتار
 زنبورهای مکتد نوک قلم نیش

 تبّت یدا مردان مدسوخ سبک کیش 
 مغز قوم شرارت پیشه، انسانهای بی

 حیوان لخت و لیت، اندر قالد طدز
 مزدور بی چون و چرای قوم صهیون

 چون اند،بی اعراب جاهل در مدرنیسم
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 قسمت دهم
 مرثیه اسارت 
 شام غریبان اسارت در بصره 

 »شوک ناگهانی از دیدن عقرب سیاه  «

در ادامه بازجویی در بازداشتگاه استخبنارات بصنره ، افسنران    
اطالعاتی عراق در حال بازجویی از من با اعمال شاقه بودند و 
سوال کردند که لشکر شما چقدر ننینرو داشنت   و منن هنم       
دقیقا پاسخی مشابه که در قرارگاه سنپناه سنوم و بنه ژننرال      
خلیل الدوری داده بودم به آنها دادم و  گفتنم پندنجناه هنزار      
نفر !!! ولی واکدش این افسران خبره و خونخوار استنخنبنارات       
بسیار متفاوت بود با واکدش ژنرال خلیل الندوری ،! نناگنهنان      
انگار برق سه فاز به افسر سوال کددده وصل کرده باشندند بنا    
چشمانی از حدقه درآمده و با صدا و فریاد بنلندند داد زد کنه     
چقدر     پدجاه هزار نفر  !!! و تا توانست فحش و ناسزا گفت    
و بالفاصله کلمه ای دستوری و با زبان عنربنی بنه آن منامنور      
میرغضد و شمر و ابن ملجمی که  پشت سر من ایستاده بود 
و او را نمی دیدم گفت که ناگهان یک ضربه کنابنل کنه خندا     
شاهد است انگار ضربه شمشیر و احساس کردم نصف شندم و  

 برای یک لحظه انگار از  دنیا رفتم، 
از شدت سدگیدی ضربه کابل و درد  از روی چهار پناینه  بنه     

زمین افتادم و نفسم بدد آمنده بنود و منثنل منار دور خنودم       
 پیچیدم و توان نفس کشیدن نداشتم دیگر،  می
بعد دیدم یک کماندوی عراقی قوی هیکل با سیبیل   بلدد و  

سیاه چرده کابلی در دست دارد و کابل به آن بزرگی و بنا آن  
حالت که نوک آن مثل چماقی گره زده بودند و داخل کنابنل   
مسی و یکی از  سدگین ترین کابلها و مخصوص بازجویی بود 
دیدن آن کابل خودش شکدجه بود چه رسد که با آن کنابنل    
ما را بزندد ، بدتر از آن ایدکنه چنون هنینکنلنم ورزشنی بنود         
متاسفانه سهم بیشتری از ضربات کابل و مشت و لنگند و... از      

 شد و... سفره صدامیان نصید امثال من می
آمدند و با وحشیگری بیشتر و با نواختن سنینلنی  بصنورتنم      
دوباره روی همان چهارپایه نشاندند که واقعا از فرط خستگی 
. نای نشستن و ادامه بازجوینی     . و درد و تشدگی و خونریزی و
نداشتم ، سواالت را ادامه دادنند ،افسنر عنراقنی بنا حنالنتنی         
برافروخته و خشن به من گفت که چطور یک لشکر پندنجناه    
هزار نیرو دارد   و سازمان  و استعنداد لشنکنرهنا و تنین  و       

های مارا بطور دقیق و عجیبی تشریح کنردکنه النبنتنه       گردان
 تخصص نیروهای اطالعات نظامی همین است ،

من هم برای توجیه پاسخی که داده بودم گفتم  که نیروهای  
زیادی اعزام شده اند و تعدادشان بدظرم ایدنقندر منی آمند و     
سواالت دیگر هم که نمیخواستم جواب بدهم میگنفنتنم منن     
سرباز و راندده تریلی بودم و نمیدانم ایدها که میگویید چیست 

  که مجددا ضربات کابل بر بدنم فرود می آمد و بنه بنهناننه     
ایدکه از پاسخ درست طفره میروم و می گفتدد تنو فنرمناننده     
هستی و.... ) الزم است یک توضیح مختصر در مورد اثر ضربه      
کابل به بدن را خدمتتان عرض کدم،  بنه تنعنبنینر ینکنی از        
آزادگان تهرانی وقتی کابل سدگین با سرعت و قدرت به پشت 
کمر آدم میخورد اولش آدم ناخواسته مثل صددلنی جنک دار   
ناگهان پایین میرود و بعد سدگیدی ضربه نفنس آدم را قنطنع    

کدد و برای مدتی نفس باال نمی آید،  مرحلنه آخنر کنه از     می
شود سوزش پنوسنت    همه دردناکتر است و بتدریج بیشتر می

در محل فرود آمدن ضربات کابل است که پوست باد میکدد و 
 کدده میشود و کبود میشود و...(

المنقندس    سیاالت دیگری هم این بود که اهداف عملیات بیت
المقدس هفت  هفت چه بوده   قصد ایران بعد از عملیات بیت

خواهد مجندداز عنمنلنینات اننجنام دهند           چیست  و کجا می
 ای دارد برای ادامه جدگ  و... رفسدجانی چه برنامه

الی سنواالت سنخنت از منن زیناد       یکی از سواالت که در البه
شد این بود که ورزشکار هستی   رشته ورزشنی    پرسیده می

و... که پیش خودم گفتم اگر بگویم مثالز رزمی کار هستنم ینا      
رشته های ورزشی خاص  احتماال باید در آیدده نزدیک مربی 
.. !! که در جواب معنمنوالز         ورزشی آنها بشوم اگر زنده بمانم و.
. بدنم     . . میگفتم چون راندده تریلی هستم و بار جابجا میکدم و
ورزشی شده و جاهایی هم که مثل همین بازجویی احسناس  
میکردم قبول نمیکدندند جنواب دادم در کندنار رانندندگنی و         
جابجایی بار و.. گاهی اوقات هم با هالتر و دمبل و وسایل وزنه 
برداری بدنسازی مختصری انجام میدادم ، خنالنصنه بنه هنر      
مصیبتی بود مرحله اول بازجویی از من  ظاهرا تمام شد و بنا  
چشمان و دستان بسته مرا و البته بهتر بگویم جدازه خونینن  
مرا بجای اول که نشسته بودیم برگرداندند ، همیدنطنور و بنه    
همین شکل هم  دیگر اسرا که حاال هدوز نمی دانیم چدد نفر 
هستدد و از کدام یگانها هستدد برای بازجویی و بدور از چشم 
همدیگر میبردند و صدای ناله های اسرا زیر شکدنجنه بندون    
وقفه فضا را پرکرده بنود، و وای بنه حنال و روز اسنراینی کنه       
هدگام شکدجه همراه با ناله، ندای یا حسین و یا زهرا و... سنر     
میدادند !!  بسیار عصبانی و خونخوارتر منینشندنند و تنا منرز         

زدند ، و ضمدا اگر هم کسنی زینر    شهادت اورا وحشیانه تر می
ضربات کابل و ...   ناله نمینکنرد او را بنینشنتنر و خشنن تنر            

 زدند !! می
کمی گذشت و آمدند روی چشمهایم را باز کردنند و بناز هنم    
آمدند باالی سرم و می گفتدد بهتر است خودت را لو بدهی و 
معرفی کدی و شما حتما فرماندهی چیزی هستی و حرفی زد 
که ناراحتی وجودم را فراگرفت و گفت یکنی از اسنرا هنم در    
مورد مس ولیتش هرچه سوال کردیم چیزی نگفت ولی یکنی  
از نیروهایش اورا لو داد و مشخص شده او فنرمناننده گنردان     
است و...!!!. از ایدکه یکی از فرماندهان سپاه اسالم لو رفته بنه         

 دو جهت ناراحت شدم ...
اول ایدکه قطعا او را برای بازجویی و کسد اطالعات بیشنتنر    

مورد شکدجه های غیر انسانی و وحشیاننه بنینشنتنری قنرار       
میدادند که واقعا شهادت هنزاران بنار راحنت تنر و بنهنتنر از        
ایدگونه مظلومانه و با دستها و چشم های بسته شکدجه شدن 
و زجر کشیدن است ... دوم ایدکه لو رفتن فرماندهنان در هنر      
رده ای واقعا برای دشمن پیروزی و امتیاز بزرگی منحنسنوب    

 شد و تبلیغات وسیعی هم در این رابطه میکردند ... می
پس از ایدکه آن عراقی در مورد لو رفتن یک فرمانده گردان   

صحبت کردبه من  گفت تو هم خودت را معرفی کن و گرننه  
مثل همان فرمانده گردان باالخره معرفی خواهی شد و.... بعد     
از لحظاتی هم مرا از جا بلدد کرد و به سمتی که چدد نفنر از  
اسرا قرار داشتدد برد و نزدیک آنها نشاند ، وقتنی صنورتنم را    

بطرف آن چدد اسیر که با فناصنلنه از هنم قنرار داده بنودنند        
برگرداندم ناگهان با صحده ای مواجه شدم که تمام دنینا دور  
سرم چرخید!!!   انگار دنیا روی سرم خراب شد و حال سکتنه     
پیدا کردم !!!! شوکه شدم و در کمال ننابناوری دیندم رحنینم          
  قدبری فرمانده گردان ثاراهلل که در مکالمات بیسیم در جبهنه 

المهدی عج و مخصوصا در گردان ثاراهلل و بین  99و در لشکر 
های کازرون به عقرب سیاه معروف بود و وقتی در بیسیم  بچه

..        گفته می . شد عقرب سیاه وارد عمل شده یا عنقنرب سنیناه 
مفهوم است   یعدی مدظور رحیم قدبری فرمانده گردان خن   
شکن ثاراهلل ،  ناباورانه دیدم روبرویم قرار دارد آننهنم بنا چنه     
وضعیت دلخراشی و بدون پیراهن و از بس شنکندنجنه هنای      
وحشیانه شده بود پوست بدنش کدده و آویزان شده بود و بنا  

 آن هیکل قوی و درشت اندام غرق بخون و متالشی!!!
باورم نمیشدو شوکه شده بودم ، دلم کباب شند و بناخنودم      
گفتم یعدی درست میبیدم   خواب نیستم  نکدد بخناطنر    می

کندنم و    ها و ضربات کابل در عالمی دیگنر سنینر منی     شکدجه
هنا   اشتباه میبیدم، نگاه به اطراف کردم دیدم بعضی از آن بچه

که همراه من در محاصره افتاده بودند هم اسیر شده اند و بنا  
حال و روز بدی آنجا هستدد و بعضاز مثل سیدکاظم آنهنا هنم   

 مجروح شده بودند،  
 )امان از دل زیدد (

در فرصتی مداسد که عراقی ها متوجه نبودند و با حنالنتنی     
عصبانی و ناراحت گفتم شما ایدجا چه میکدید  و چطور اسیر 
شدید  که فورا رحیم  با تمام وجود و مردانه و منظنلنومناننه      

 جواب داد برای نجات شما و کمک به شما آمدم و... 
 قربان وفایت

) در ایدجا الزم است به عزیزانی که سوال کرده بودند احساس 
خود را در اسارت و... بیان کدید ، و ینا عنزینزاننی کنه سنوال          
داشتدد آیا شما با سردار قدبری باهم اسیر شده بودید یا جندا  
ازهم   عرض کدم همانطور که قبال توضیح دادم دو احسناس  
کامال متفاوت به بدده دست داد که همینشنه آن احسناسنات     
دوگانه با من هستدد و هیچوقت فراموش نمیکدم ،  اولی کنه  
برایم بسیار خوشایدد و خوشحال کددده بود را در قسمتهنای  
اخیر و هدگام اسارت خودم روی دژ شلنمنچنه و مشناهنده و      
اطمیدان از نجات نیروهایی که از محناصنره و بنا منعنجنزه و       
عدایت پروردگار و صاحد الزمان عج و... خارج کنرده بنودینم        
توضیح دادم ،  دومی هم که برعنکنس احسناس اول بسنینار      
متفاوت و ناخوشایدد بود همین دیدن آقای قدبری در منینان   
اسرا در پادگان و بازداشتگاه استخبارات اطراف بصره بود کنه  
واقعا احساسم این بود که کمرم شکست و از همه شکدجه هنا  
تا بدین لحظه و بعد برایم بدتر بود و دقینقنا احسناس کنردم     
انگار کل گردان ثاراهلل اسیر شده انند(  و بندتنر ایندنکنه زینر         
ضربات ناجوانمردانه بعثی ها فک و صورتش خورد شده بود و 
. گفتم چه کسی شنمنا را لنو داد بنه         . بدنش غرق خون بود و.
آرامی به یکی از اسرا  که با فاصله ای دورتر نشسته بود اشاره 
کرد که البته نامش محرمانه بماند و هرچدد آقای قدبری را لو 
داد و بعدا هم با پررویی تمام مارا هم در زننداننهنای بنغنداد      
تهدید کرد که لو خواهد داد و  البته در یک فرصت مدناسند   
. اما با توجه به ایدکه نیروینی عنادی و       . کتک مفصلی خورد و.

وحشیانه ترسیده و کنم   سرباز بود و قطعا بخاطر شکدجه های 
توان االن به او خرده گنرفنت چنون ظنرفنینت        آورده بود نمی

.و      . . . روحی و جسمی و اعتقادی انسانها متفاوت از هم هستدد 
باید انسان در آن شرای  قرار گرفته باشد و این آزمایشنهنای   
سخت و  زیر شکدجه قرار بگید تا بتواند مدعی شود، چه شام 
غریبان کمر شکدی شنده بنود اوضناع منان و وضنعنینت منا         
عاشورایی تر شد و غصه ها و دردهایمان چددصدبرابنر شند و   
اسرای دیگر هم که دیدند فرمانده گردان برای نجات و کمک 

به آنها خودرا به آب و آتنش زده و گنرفنتنار شنده      
بسیار ناراحت و متاثر شدند ، واقعاز در ایدجا کربال و 
عاشورا و صحده هایی برگرفته از مکتد اباعنبنداهلل   
الحسین علیه السالم و وفاداری مناه و قنمنر بندنی      
هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم برایمان 
تداعی شد و  انگار  میر و علمدار کربالی شلمچه و 

المنقندس هنفنت و گنردان ثناراهلل در        عملیات بیت
وفاداری به یارانش و برای نجات آننهنا خنودرا فندا     
کرده بود و یکی از صحده های پر افتخار و کم نظیر 
در طول جدگ ها و دفاع مقدس رقم خورده بنود و  
فرمانده گردان ثاراهلل سردار قدبری وقنتنی عنمنده     

نیروهایی که به عقد فرستاده بودیم را  مشاهده میکدد ظاهرا 
از آنها سوال میکدد عبدالخالق و بقیه کجا هستدند  و وقنتنی    
متوجه میشود که ما برای نجات رزمدده بسینجنی گنرمنازده     
یعدی آقای پرنیان خو مانده ایم و.در حنال   اننتنقنال ایشنان       
هستیم فورا برای نجات دادن ما و کمک اقدام میکدند کنه در   
مسیر با وضعیتی مشابه ما قرار میگیرد و در آخنر بنه اسنارت    
دشمن در منی آیند ، اینن از جنان گنذشنتنگنی و احسناس          
مس ولیت و فداکاری و احساس پدری و برادری داشتن نسبت 
به نیروها را که یکی از شاخصه های بارز فرمانده هان سنپناه   
اسالم در طول دفاع مقدس بوده و امثال سرداران قندنبنری و    
جاویدی و اسالمی و. محسن خسروی و.. در عمنلنینات هنای        
مختلف این صفات را عمال و با جان خود و مردانه به اجنرا در  
آوردند ، و باعث این شدند که تاریخ جدگهای اسنالم و دفناع   
مقدس را درخشان تر و پر افتخار تر کردند و درسهایی عملی 
و نه کتبی نه شفاهی برای آیددگان به یادگار گذاشنتندند ، و    
تفاوت فرماندهان نظامی در ارتشهای کالسینک جنهنان را بنا     
فرماندهان قوای اسالم  در همین راستا باید مورد تنجنزینه و    
تحلیل قرار بگیرد چراکه در ارتشهای کالسیک فرماندهان در 

های خود و در عقبه نیروها و در ینک شنراین  امنن و      قرارگاه
آرام همراه با رفاه به نیروها و یگانهای خنود دسنتنور اجنرای     

.. می    دهدد اما فرماندهان قنوای اسنالم در    ماموریت و حمله و.
دفاع مقدس و مخصوصا در یگانهای سنپناه و بسنینج اغنلند       

گرفتندند و    خودشان جلوتر از نیروها و نوک پیکان بال قرار می
گفتدد بیایید و  بقول سردار شهید جلیل  به نیروهای خود می

اسالمی که یادم هست همیشه به ما تاکید مینکنرد و جنملنه     
معروفی داشت که میگفت در سختی ها اول فرماندهان و بعد 
نیروها و در آسایش و راحتی ها اول نیروها و بعد فرماندهان ، 

های زیادی از این دست ایثار و فداکاری فرماندهان در  و نمونه
طول هشت سال دفاع مقدس به چشم میخورد مثل فداکاری 
سردار شهید مرتضی جاویدی در عملیات والفجنر دو  کنه بنا    
نیروهای خود چددین شبانه روز در عمق خاک دشنمنن و در   
محاصره ماند تا پیروزی بدست آمد و یا سردار شهیند اصنغنر    
سرافراز که خود برای خ  شکدی در عملیات فاو مستقنینمنا    
وارد عمل شد و به شهادت رسید یا سردار شهنیند منحنسنن      
خسروی که در مدطقه ام القصر پیشقراول نینروهنا بنود و بنا     
شهید عبدالرضا نقیبی و... پس از تسخیر هدف در کدار نیروها  
تا شهادت ماند، و باتوجه به تحمیل جدگی نابرابر و شیوه نبرد 
ما در دفاع مقدس اگر غیر از این فداکاری ها بود پنینروزی و   

النمنقندس     مقاومت غیرممکن بود و  حاال هم در عملیات بیت
هفت و عطشان  چون فرماندهان در کدار نیروهنا و دوش بنه   
دوش آنها در آن شرای  سخت و عاشورایی ایستنادنند هنمنه     
نیروهای با وفا و دالورمان نیز تا آخر ایستادند و  واقعنا ارزش  
هرگونه فداکاری برای نیروها و مدافعان اسالم داشت که آقای 
قدبری فرمانده باغیرت گردان ثاراهلل برای نجات باقنینمناننده     
نیروها از محاصره خودرا فدا کرد  تا به کلمه ایثار و فداکناری  
و...جان تازه ای ببخشد و به این کلمنات عنزت و آبنروینی دو        

چددان ببخشد که تاریخ این مرزوبوم هیچنگناه ننبنایند اینن       
فداکاری ها را فراموش  کدد ، اما  روی دیگر این جوانمردی و 
فداکاری برای ما خیلی گران تمام شد و سختی های اسنارت  
! تصور کدید چگونه میتوان تحمل    ! را برایمان صد چددان کرد
کرد که جلو چشمانت فرمانده گردان تان را با دستهای بسته 
.. ینادم هسنت منجندداز آن            و بیرحمانه شکدجه میکندندند و .
دژخیمان سراغ آقای قدبری امدند و اورا برای بازجویی مجدد 
بردند و چدان وحشیانه اورا شکدجه میکردند کنه ننالنه هنای     
مظلومانه او که دهها و صدها کابل و چوب و میله آهدنی  بنر   
بدن مجروحش فرود می آمد با آن قیافه سیه چرده انسنان را  
بیاد شکدجه شدن بالل حبشی در فیلم محمد رسول اهلل منی  

 انداخت !!!
چقدر روحیه و حال اسرا از وضعیت آقای قدبری دگرگنون و   

رود وقتی اینن منرحلنه از     اشک ما را درآورده بود، و یادم نمی
بازجویی و شکدجه آقای قدبری تمام شد و اورا با چشنمنان و   
دستان بسته آوردند چه صحده جانسوزی بود و تکه تکه کرده 
بودند بدنش را و صورت و فک او را شکسته یودند و پوستهای 

هنای   بدنش کدده شده یود و غرق بخون و... و ایدهنا هنزیندنه       
خونبار اسارت که نه، بلکه آزادمردی است و آزادگی و معاملنه  
با خدا و جهاد در راه خدا در مکتد حسین ابن علی ع اسنت  
که اگر نبود حتی یک سیلی هم قابل تحمل نبود و اگر تمنام  
دنیا را تقدیم این اسرای مظلوم و بویژه فرمانده فداکار گردان 

ها و زجرها پشیزی ارزش  ثاراهلل کددد در مقابل ایدهمه مرارت
 ندارد و مگر خداوند اجر این عزیزان را بدهد ،
 )امتحان دوستی در زیر شمشیر بالست (

چه شام غریبان سخت و کشدده و زجنر آوری شنده بنود آن    
شد جهدمی در بازداشتگاه بصره و عزیزانی که آن شد با منا  
بودند بخوبی میداندد که چه محشر و قیامنتنی بنود و اننگنار      
سالها برما گذشت ، آن شد تا صبح به همنینن مندنوال و بنا      
بازجویی های مکرر و در فضایی آکدده از ناله های دردنناک و  
جگرسوز    علی اکبر ها و حبید ابن مظاهر ها و ... قدبری ها    
و ابطحی ها گذشت چون هم پیرمردهنا و هنم ننوجنواننان و      
جوانان مدام تحت بازجویی و شکدجه بودند و متاسنفناننه در    
این دنیا چشم و گوش سازمانهای حقوق بشری و صلید سرخ 
در حمایت از صدامیان بسته بود وگرنه اسیر جدگی کنجنا  و   

های غیرانسانی و وحشیانه کجا  و عمرا شاید  این نوع شکدجه
زندانیان سیاسی و امدیتی هم در دنیا چدین رفنتنارهناینی را     

 تجربه نکرده باشدد که اصال قابل توصیف نیست، 
یادآوری کدم که تمامی اتفاقات و حوادثی که تنا اآلن رواینت   

المقدس هفت بود تا شند کنه شنام     شد از ظهر عملیات بیت
غریبان اسارت را در بصره با آن شرح حال که کنمنی از آن را   
نوشتم اتفاق افتاد و در همین چدد ساعنت از ظنهنر تنا شند      

 تصور کدید بر عزیزان ما چه گذشته و...
 حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی ،،،،، «

 »من از آن روز که در بدد توام آزادم 

 ادامه دارد ...*

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

   »مرثیه اسارت«قسمت دهم  
 خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور

 1901اردیبهنشنت مناه سنال      13در مرحله دوم عملیات بیت المقدس در 
جمعی از برادران رزمدده کازرونی از جمله شهیدان واالمقام؛ الیاس ستونی، 
خیراهلل )هادی( گلستانفرد، حمید مرحمتی و ... که در آن زمان در یکی از      

امام حسین )ع( سازماندهی شنده بنودنند و در       11گردان های رزمی تی  
نبرد با نیروهای متجاوز ارتش رژیم بعث عراق حضور داشتدد، پس از عبنور  
شبانه از جاده اهواز " خرمشهر و ایستگاه حسیدینه و ضنمنن پنیناده روی       

صبح موفق بنه تصنرف    11طوالنی توام با درگیری با دشمن، حدود ساعت 
دژ مرزی جمهوری و دستیابی به توپخانه دشمن شدند و بالفاصله اقدام به 
تثبیت و تحکیم مواضع خود در دژ مرزی جهت مقابله با پاتک های دشمن 
. در بحبوحه پاتک دشمن و در آن شرای  حساس و حین درگینری    نمودند
با نیروهای متجاوز بعثی و با توجه به شدت گرمای طاقت فرسنا و عنطنش    
تشدگی برادران رزمدده، شهید الیاس ستونی کنه دارای روحنینه ای شنوخ     
طبع و بشاش مثال زدنی بود، رو به طرف بچه های رزمدده کازرونی کرد و 

 گفت؛ بچه ها اگه گفتید حاال چه می چسبه !
در پاسخ به الیاس، هر یک از برادران چیزی می گفت؛ یکنی عندنوان منی      

کرد چسد دو قلو، دیگری می گفت بستدی، آن یکی منی گنفنت آب ینخ     
.، و النیناس       . . تگری، دیگری می گفت خوابیدن زیر کولر و یا شدا کردن در 
. در نهایت شهید ستونی   در جواب بچه ها می گفت نه و همه می خددیدند
که هوس هددوانه خوردن در آن شرای  گرمنای طناقنت فنرسنای حنینن        
درگیری کرده بود، گفت اگه االن یه هددوانه ای ایدجا بود، آی چقندر منی   
. هدوز چدد دقیقه ای از این ماجرا نگذشته بود کنه ایشنان بنر اثنر       چسبید
اصابت گلوله سالح دوشیکا به ناحیه سر با لد عطنشنان بنه درجنه رفنینع       
شهادت نائل و به دیدار حضرت حق شتافتدد و دقایقی پس از آن در حالی 
که همرزمان وی در شوک و ماتم از دست دادن او غمگین و ناراحت بودند 
و با توجه به شرای  حساس درگیری و پاتک های دشمن و تثبینت نشندن   
کامل خ  پدافددی توس  رزمددگان، با ایدکه هدوز دقایقی از شنهنادت او   
نگذشته بود و تا آن لحظه هیچ خودرو آمبوالنس برای تخلیه مجروحینن و  
. به خاطنر شندت       . . شهدا و یا خودرو پشتیبانی برای تامین مهمات و آب و 
حجم آتش دشمن به جلو نیامده بود، در عین ناباوری خداوند سبحنان بنه   
پاس صداقت و سادگی آن شهید عزیز، خواسته وی را برای هنمنرزمنان او    
اجابت فرمود و در آن شرای  حساس درگینری، اولنینن خنودروینی کنه از       
مدطقه عقد به خ  مقدم جبهه درگیری رسید، چنینزی ننبنود جنز ینک       

که حامل بار هددوانه اهدایی منردم هنمنینشنه در       1099خودروی مزدای 
 صحده برای رزمددگان اسالم بود.

 برای شادی ارواح طیبه شهدا به ویژه شهید الیاس ستونی صلوات
 1933شهریور ماه سال  99فضل اله نوذری 

 خاطره ای از برادر دریا دل بسیجی 
 الیاس ستونیشهید 

 ا... نوذری خاطرات سردار فضل

دهه از انقالب اسالمی و تشکیل نظنام          1با گذشت بیش از     
هنای   اسالمی، مثل روز روشن است که هیچ انقالبی در سده         

هنای جنهناننی         توان یافت که ایدقدر توس  نظام       اخیر نمی 
های سدگین قرار گرفته باشد.  بنا            )استکباری( مورد هجمه    

ی    بنه واسنطنه        67بهمن    33پیروزی انقالب اسالمی در     
خورده، استان کردستان در همان روزهای اول          عوامل فرید 

مورد هجمه قرار گرفت و پاسگاه ژاندارمری و بنعنضنی از               
های نظامی و مراکز دولتی را اشغال و در آن مدطقنه        پادگان

انقالب اسالمی را به چالش کشیدند )هرچدد که رهبر کبیر           
انقالب اسالمی، حضرت امام )ره( دو ماه قبل از پنینروزی                
انقالب اسالمی در پیامی به علمای کردستانات )آذربایجنان          
غربی، کرمانشاه و کردستان این مطلد را گنوشنزد کنرده              

ی خلق عنرب، خنلنق بنلنو ،              بودند( و متعاقد آن مس له     
اصفهان، استان گیالن، گدنبند، بنرخنی            ی آمل، کو     حادثه

عشایر فیروزآّباد و ... یکی پس از دیگری جمهوری اسالمنی              
سناخنت و        روی منی      های متعددی روبه    ایران را با چالش   

آورد و      کودتاهای نظامی را مرتباز طراحی و به اجرا درمنی          
فروش خصنوصناز سنازمنان           تحرکات احزاب مزدور و وطن    

ویژه در شهرهای بزرگ      های فدایی خلق، به     مدافقین، چریک 
نمنود.   این چالش را در برابر نظام نوپای اسالمی مضاعف می       

گنزار     ی سیاست   ها با رهبری داهیانه     ی این توط ه    ولی همه 
انقالب اسالمی و عملکرد نهادهای انقالبنی چنون سنپناه              

شندنند.       پاسداران انقالب اسالمی همگی در نطفه خفه می       
هنای     بردار بود. با حماینت       اما امپریالیسم آمریکا مگر دست    

های مرتجع عربی از عراق داشتدد و چراغ          عظیمی که دولت  
ی آمریکا بنه دلنینل از دسنت دادن                 سبز ایاالت متحده  

اش در مندنطنقنه، عنراق               نشناننده    بزرگترین نظام دست  
های مرزی خصوصاز خوزستنان       های خود را در استان      دخالت

افزایش داد و از آموزش و پشتیبانی از عداصر خلق عرب که            
مدجر به ترور افراد میثر و انفجار خطوط انتقال نفت و گناز       

های آن     گذاری در مدارس و بیمارستان      در خوزستان، بمد  
های مرزی در نقاط منخنتنلنف            استان، مبادرت به درگیری   

ای که    حد و اندازه    غرب کشور کرد. و در نهایت با تقویت بی         
های اخیر از نیروهای نظامی خود و با جدگ رواننی             در سال 

داد، ارتش خنود را بنرای           ها انجام می    ای که مدت    سابقه  بی
 رویارویی با نظام نوپای ایران اسالمی آماده کرده بود.  

 دالیل شروع جدگ از سوی عراق
الجزایر: صدام با وجود که خودش به عدنوان            1376قرارداد  

جمهور وقت آن قرارداد را امضا کرده بود، بنه             معاون رئیس 
دلیل ایدکه آن قرارداد در وضعیت ضعف عراق امضنا شنده             

دانست. و به همنینن         بود، آن را به ضرر مدافع ملی خود می        
دلیل در تاریخ بیست و شش شهریورماه در کندنفنراننس               

ی    العناده   فوق
حزب بعث در   
حالی که بنه     
صورت زنده از   

هننای    کننانننال
مننخننتننلننف   
تلنوینزینوننی     

شد، پاره کرد.  استدباط دولت عراق و در رأس                پخش می 
آن صدام حسین از ایدکه جمهوری اسالمی در موضع بسیار          
ضعیفی قرار دارد و در جهان هیچ دولتی از او حنمناینت               

 نخواهد کرد.
 ی جمهوری اسالمی ایران. اختالف شدید هی ت حاکمه

از هم پاشیده شدن ارتش جمهوری اسالمی ایران به دلینل           
انقالب اسالمی، پاکسازی افسران و اعدام افسران بلددپایه و         

 به ویژه عدم توان مقابله با ارتش عراق.
صدام حسنینن    63/ 1/ 13با قطع ارتباط آمریکا با ایران در  

جزایر تدد و ابوموسی را جزء عراق دانست و اعالم کرد اگر            
ها را به عراق پس ندهد، به زور متوسنل خنواهند                ایران آن 

هنا     شد.  و دالیل متعدد دیگر که فرصت پرداختن بنه آن             
 نیست.

ی خنود را بنه            نخستین حمله 1963/  3/  6لذا عراق در    
تأسیسات نفتی دهلران و پس از آن تا آغاز رسمی جندنگ              

 ی دیگر به تأسیسات نفتی ایران حمله نمود. مرتبه19
هنای منرزی        ارتش عراق به پاسگاه   63/  0/  11و در تاریخ    

 شهر حمله نمود.   دهلران و نفت
طی یادداشتی به کناردار سنفنارت         63/  0/  10و در تاریخ  

هنای     ایران، به صورت رسمی تقاضای پس دادن سرزمنینن         
 اشغالی به زعم خود شد.

القنوس و مندناطنق          پاسگاه عین 63/  0/  17پس از آن در     
اطراف آن در خوزستان را که به موجد قرارداد الجزایر بنه             
ایران به ایران الحاق شده بود، را اشغال نظامی کنرد. و ....                   

 دو پیش یادداشت را به سفارت داد.
ارتش عراق از هوا و زمین به شهرهای مرزی      63/  0/  13در  

شهر و قصرشیرینن و تنعنداد زینادی از                 خرمشهر و نفت  
 های مرزی جدوب و غرب ایران حمله کرد.  پاسگاه
هنای منرزی        : مجدداز ارتش عراق پناسنگناه     63/  0/  13در  
شهر، طالئیه و قصرشیرین را        آباد، ایالم، دهلران، نفت     صالح

 مورد حمله قرار داد.  
ی کشنورهنای      ی وزرای خارجه    : صدام در جلسه    63/  0/  39

خواهد که نسبنت بنه تنحنوینل              عربی مجدداز از ایران می    
ی خاک ایران شده      هایی از سرزمین عراق که ضمیمه       بخش

 است، اقدام نماید.
ی سدگین ارتش عراق از زمین و هوا بنه     : حمله 63/  0/  31

های مرزی جدوب و غرب کشور از جنملنه        مداطق و پاسگاه  
 ذهاب، سومار، بازرگان و خرمشهر.  سرپل
: عراق نسبت به ابالغ هشت نامه به بنه سنران        63/  0/  33

المللی: ملل متحد، کدفنراننس اسنالمنی،             های بین   سازمان
ی عنرب،       غیرمتعدها، سازمان کدفرانس اسالمی، اتحادینه     

وحدت آفریقا، جدوب شرقی آسیا، سنازمنان کشنورهنای             
ی ادعاهای خود نسبت به ایران اقندام           آمریکا و اروپا درباره   

 کدد. می
ای ارتش بنعنثنی عنراق بنه             ی توپخانه : حمله 63/  0/ 31

 شهر. های شلمچه و نفت پاسگاه
ی منرزی و حسنن            ی عهدنامنه    : لغو یکطرفه   63/  0/  36

 م الجزایر. 1376همجواری 
 ی قصرشیرین. : محاصره63/ 0/ 37
ی عراق قبل  : ششصد و ششمین و آخرین حمله      63/  0/  99

 از آغاز جدگ تحمیلی.  
ی    ی هوایی، زمیدی و دریایی وحشیناننه         : حمله  63/  0/  91

 1399ی      رژیم بعث به جمهوری اسالمی در یک حنملنه          
هنای     فروند هواپیمای جدگی به فرودگاه 133کیلومتری. با  

نظامی و کشوری تهران، تبریز، کرمانشاه، امیدینه، دزفنول           
ننفنر      69و ... و بعضی نقاط مسکونی مثل ایالم که بالغ بر               

 شهید و صدها نفر مجروح شدند.
آری، در یک نگاه کالسیک و بررسی توان رزم دو کشنور،              
صدام حسین در بهترین شرای  برای آغاز جدگ تمام عینار           
و به دست آوردن یک پیروزی سریع و قاطع قرار داشت. و              

 به همین دالیل:
 ناتوانی ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی.

 وجود اختالف عمیق بین سران دو کشور.
های مرتجع عربی )قنریند بنه             ی دولت   جانبه  حمایت همه 

 اتفاق( از صدام.
 موافقت آمریکا.

و با هدف نابودی جمهوری اسالمی اینران و ینا حنداقنل             

ی خود را آغاز کنرد و          جانبه  ی کشور تجاور همه     تجزیه
کرد که در چدد هفته به اهداف خنود دسنت              تصور می 
 یابد. 

غافل از ایدکه نتوانسته بود امام و ملت امنام را خنوب               
های اول جدگ در بنعنضنی از             بشداسد. شاید در هفته    

های قاطعی دست پیدا کرد و پنس از              ها به پیروزی    جبهه
مدتی خرمشهر را تصرف و آبنادان را اشنغنال ننمنود و                   
سوسدگرد و هویزه و قصرشیرین، سنومنار و بسنیناری از                
مداطق مرزی را به اشغال درآورد. ولنی پنس از ایندنکنه                   

ی ارتنش       گناننه     رزمددگان اسالم متشکل از نیروهای سه     
جمهوری اسالمی ایران، سپاه و بسیج و ساینر ننینروهنای              
مردمی، پیشروی ارتش بعث عراق را متوقف کردنند و بنه              
صورت چریکی توانستدد تلفاتی به نیروها دشمن بعثی وارد         

ی جدگ به دست ننینروهنای          صدر اداره   کددد و با رفتن بدی    
خ  امام با پشتیبانی ارتش قرار گرفت. ملت امام )ره( بنا                 
هدایت امام امت توانستدد با انجام چدد عملیات محدود در           

اکبر در مهنر مناه سنال            های اهلل   ی سوسدگرد و تپه     مدطقه
اهلل )ره( بشکددد و         شصت حصر آبادان را به فرمان امام روح       

هنای     ی عطفی را در تاریخ جدگ برای انجام عملینات           نقطه
المقدس و ... یکی پس          المبین، بیت   القدس، فتح   بزرگ طریق 

هنا     از دیگری به ثبت برساندد. رمز موفقیت در این عملیات          
ی مردم سلحشنور کشنورمنان اعنم از               جانبه  حمایت همه 

آموزان، دانشجویان، معلمان و ...          کارگران، کشاورزان، دانش  
ها و امکانات مردمنی از         ی توده   ی طبقات و بسیج همه      همه

ی جدگ توس  جوانان غیور این مرز و بوم بنا      یکسو و اداره  
تفکر انقالبی و اسالمی تحت فرماندهی معظم کل قوا و .....             
در حد امکان ارتش غیور جمهوری اسالمی بود که نه صدام           

کردند ارتش بعث عراق که به       و نه حامیانش، هرگز فکر نمی     
های روز مجهز بنود بنا چندنان قندرت                 ترین سالح   مدرن

 سهمگیدی از سوی رزمددگان اسالم مواجه شوند.
های مالی، تسلیحاتی، الکترونیکنی، جندنگنال،            و اگر کمک  
ای و جاسوسی بلوک غرب )شامل اروپا و آمریکا( و               ماهواره

بلوک شرق شامل اتحاد جماهیر شوروی، چین، یوگسنالوی     
ی عرب به جز سوریه و تا حدود لیبی و       و اقمارش( اتحادیه   

ها جهانی به صورت منداوم ننبنود،             بخش اعظمی از دولت   
 ایران اسالمی در سال سوم جدگ کار را تمام کرده بود.

آری! دولت و نظام نوپای جمهوری اسالمی به بهترین وجنه            
هنای دشنمندنان          ممکن توانست جلوی تنمنام تنوطن نه          

ی خود بایستد، مقابله کدد و بنا اسنتنفناده از                 خورده  قسم
بدیل جوانانش با اتکا به خنداونند          های بی   ابداعات و نوآوری  

های بزرگنی را     متعال فعل خواستن را صرف کدد و پیروزی      
 رقم بزند.      

 به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس
 نژاد حاج قاسم علی


