به مناسبت  31مهر روز نیروی انتظامی:
امام خامنهای» :امروز کسانی که در
قالب نیروی انتظامی سعی میکنند
آرامش را ،امنیت را ،آسایش خیال را
برای آحاد شهروندان کشورمان فراهم
کنند ،در حقیقت به معنای واقعی کلمه،
مجاهدان فی سبیلاهلل هستند«.

بخشی از سخنان رهبر معظم انقالب در آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس:

لزوم عمل به وظایفمان در مسئلهی کرونا
کرونا را دست کم نگیرید؛ [اینکه] رو ی  169هموط ا دست بروند مسیللیه ی
کوچکی است؟ بعضی ها ار یابی مناسبی ا ای قضیّه ندارند .فرض کنید هیر دو
رو یک بار یک هواپیمای سیصدنفره سقوط کند و همهی آنها بمیرند؛ ای چیییز
کمی است؟ ما هر رو  119نفر 169 ،نفر 179 ،نفر متوفّی داشته باشیم ،ای چیز
کمی است؟ عالت هم دست خودمان است .خب می بینید که مسلیولییی دارنید
خودشان را واقع ًا فدا میکنند؛ ا پزشک و ا پرستار و ا مدیر و [دییگیران] دائیم
دارند تالش میکنند ،کار میکنند .ما مردم بایستی به وظایفمان عمل کنیم؛ ایی
فاصله ی اجتماعی ،ای ماسک [ دن] ،ای دستوراتی که داده میی شیود ،ایی
شستوشوی دست ،کارهای ال می است که باید انجام بگیرد.
حاال بحث اربعی پیش آمده ،بعضی ها خب عاشق امام حسی هستنید ،عیاشیق
اربعینند؛ [خب ]،معلوم است ،همه ی ما [هستیم]؛ حاال خیلی ا شیمیاهیا کیه
خودتان رفته اید ،بنده که محروم بودم و مشتاق هم بودم -گر چه دوریم به یاد تو
سخ میگوییم -امّا خب رفت برای راهپیمایی اربعی  ،فقط متوقّف به صالحدید
مسلوالن ستاد ملّی مربوط به کرونا است .اگر گفتند نه -که تا االن گفتینید نیه-
ال فرض کنید ما بلند شویم
باید همه تابع باشند ،همه باید تسلیم باشند .اینکه مث ً
برویم لب مر اظهار ارادت به حضرت بکنیم ،نه [نمیشود]؛ ا داخل خانه اظیهیار
ارادت کنیم .دو سه یارت مهم رو اربعی وارد است؛ رو اربعی  ،همه ی میردم
بنشینند یارت اربعی را با حال ،با توجّه بخوانند و شِکوه کنند پیش امام حسی
(علیه السّالم) و بگویند یا سیّدالشّهداء ،ما دلمان میخواست بیاییم ،نشد ،وضع ای
جوری است تا یک نظری بکنند ،یک کمکی بکنند.
لزوم عمل به وظایفمان در مسئلهی کرونا

جمع آوری  6میلیارد ریال در
طرح همکالسی مهربان

2

تشکیل استان فارس غربی؛ تأمالت
و پیشنهادات
محمد سیروس

پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران

2

2

کثیرالسؤال بودن ،از ویژگیهای
اخالقی سلمان فارسی بود که
بایستی در دانشگاهها تداوم یابد 2

خانهای با یک

روایت عشق
سردار دکتر کاظم پدیدار
4

از بوبیان تا بصره

گردان پهلوان

(ناگفتههایی از عملیات بیتالمقدس

(برای خانوادهی

هفت)

شهیدان خسروی و باقری)
یادداشتی از حاج عبدالحسین پیروان

خاطرات آزاده سرافراز

4

سردار عبدالخالق فرهادپور

4

من المؤمنین رجال صدقوا ...
امیر حاج محمدمهدی کتیبه معروف به سرهنگ کتیبه از چهرههای شاخص
نظامی دههی  6 6و از بازماندگان جانباز دفتر نخستوزیری در حادثههی
هشتم شهریورماه و از فعاالن مذهبی ،سیاسی و انقالبی سالهای  45تا 46
کازرون بود و در سن  13سالگی به همزرمان شهیدش پیوست؛
خبر ضایعهی درگذشت آن مرحوم موجب تأثر و تألم فراوان دوسهتهان و
آشنایان گردید.
این مصیبت را به خانوادهی محترم و بیت مهکهرمشهان و دوسهتهان و
همرزمانشان تسلیت و تعزیت عرض نموده ،رحمت و مغفرت واسعهی الهی
و علو درجات و حشر با شهدا برای آن فقید سعید و صبر جمیل اجرجزیهل
برای بازماندگان از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
دوران خدمت مرحوم سرهنگ کتیبه در سالهای  45تها  46در کهازرون
منشأ خیر و برکت بود .در تأسیس صندوقهای ذخیره (قرضالحسنه) و خیریهی قائم (عج) بسیار مؤثر و وجودش موجب گهرمهی
محفل دوستان و جلسات دینی و دعا و ندبه بود.
مرحوم سرهنگ کتیبه قبل از انقالب عضو هستهی مقاومت در درون ارتش با محوریت شهیدان نامجو و کالههدوز بهود و بهعهد از
پیروزی انقالب رئیس ادارهی دوم ارتش جمهوری اسالمی شد.
او در انفجار دفتر نخستوزیری در کنار شهیدان رجایی و باهنر حضور داشت و با جراحات زیاد از این حادثه جان سالم به در برد و
بعد از بازنشستگی ،خیریهی بزرگ و گستردهای را در تهران مدیریت کرد.

یادش گرامی و راهش پررهرو باد.
علی اسدزاده
مدیر مسئول هفتهنامه شهرسبز
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1برابر رأی شماره  193309911993999931مورخ  33 /91 /31موضوع قانون تعییییی
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتیی حیو ه
ثبت ملک کا رون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل پژوه فر ند ابراهیم بیه
شماره شناسنامه  1333صادره ا کا رون در ششدانگ یک باب خانه بیه مسیاحیت 036
مترمربع پالک  390فرعی ا  091اصلی مفرو و مجزی شده ا پالک  19فیرعیی ا 091
اصلی قطعه  3واقع در بخش  7فارس کا رون انتقال ملک با واسطه ا مالک رسمی (محمید
حسی فرهادی) محر گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلیه
 16رو آگهی میشود .درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ا تاریخ انتشار اولی آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را بیه ایی
اداره تسلیم و پس ا اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ا تاریخ تسلیم اعتیراض ،دادخیواسیت
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عیدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1933 /90 /36 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1933 /97 /93 :
داود انصاری
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1برابر رأی شماره  33 /96 /30 –193309911993999936هیأت موضوع قانون تعیی تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در واحد ثبتی خشت و کیمیارت تصیرفیات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عمران مصلح فر ند خدارحم به شماره شناسنامه  63و کدمیلیی
 6173331117نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب دامداری به مساحت  1999مترمربیع تیحیت
پالک  313فرعی ا  3اصلی مفرو و مجزا شده ا پالک اصلی  3/1واقع در قطعه  0بخش  7فارس
محر گردیده است.
لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  16رو آگهی میشود .درصورتیکه اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ا تاریخ اولی انتشار آگهیی
به مدت  09رو اعتراض خود را به ای اداره تسلیم و پس ا اخذ رسید ،ظرف میدت  99رو ا
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت تحویل دهد .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصیول اعیتیراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1933 /90 /36 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1933 /97 /93 :
علیرضا کشوری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارت

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1برابر رأی شماره  193309911993999901مورخ  33 /91 /13موضوع قانون تعیی تیکیلیییف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حو ه ثبت ملک کیا رون
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره اوقاف و امیور خیییرییه کیا رون بشیمیاره کید میلیی
 11999173019در ششدانگ عرصه می به مساحت  3999مترمربع پالک  19ا  31واقع در قطعه
 6بخش  7فارس کا رون مفرو و مجزی شده ا پالک  31اصلی قطعه  6بخش  7فیارس کیا رون
خریداری ا مالک رسمی (سهم الحصه متقاضی) محر گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  16رو آگهی میشود .درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سنید میالیکیییت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ا تاریخ انتشار اولی آگهی به مدت دو ماه اعتراض خیود را
به ای اداره تسلیم و پس ا اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ا تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خیود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعیتیراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1933 /90 /36 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1933 /97 /93 :
داود انصاری
رئیس ثبت اسناد و امالک

خاطرات آزادهی سرافراز عبدالخالق فرهادپور را در شهر سبز دنبال کنید

صفحه 2

شهرسبز

تشکیل استان فارس غربی؛
تأمالت و پیشنهادات
محمد سیروس
پنج رو ا رسانهای شدن » طرح جدیید تیقیسیییمیات
کشوری و ایجاد استانهای جدید « توسیط ابیوالیفیضیل
ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و عضو کمیسیون شوراها
و امور داخلی مجلس می گذرد .انتشار عمومی ای خبیر
نور امیدی در دلهای خسته و بیرمق مردم شریف دییار
که و شهر سبز روش نمود .در ای راستا ،موت مطالبیه
قانونی و بحق ا مسلوالن شهرستان ،عیلیی الیخیصیوص
نماینده قوی و صاحب نفوی و دارای حمایت نخبگیان و
مردم عاشق و فداکار کا رون را برانگیخت .در ار یابی ا
مفاد خبر منتشره ،نماینده نجف آباد تصرییح دارد کیه
بخشی ا طرح توسط هیأت رئیسه مجلس اعالم وصیول
شده و ا اتخای تصمیم درمورد باقیماندهی طرح و ارسال
آن به شورای نگهبان سخ میگوید که ا فهوای کیالم
آقای ابوترابی برمی آید که ا مان بررسی طیرح ،میان
یادی نمانده و مدت آن کوتاه خواهد بود .برای اسیاس
دو برداشت مهم میتوان داشت:
اول :طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی میجیلیس
مطرح است و تنها «دسترسی »مردم شیرییف کیا رون
استفاده ا قدرت بی نظیر نماینده محترم جینیاب آقیای
دکتر عباسی دوانی میباشد.
دوم :مان محدود است و ال مهی استفاده ا ای فرصیت
تاریخی _ که شاید تا دو دهه آینده قابل دستیابی نباشد.
اولویت دهی و استفاده حداکثری ا ای فرصت تیوسیط
نماینده محترم خواهد بود.
در ای باره مطالب ییل قابل تأمل است:
 )1هنو هیچ واکنشی ا هیچکدام ا مسلوالن شهرستان
و نماینده محترم ،رسانهای نشده است.
 ) 3تاکنون هیچگونه با تابی اعیم ا خیبیر ،گیزارش،
مصاحبه و یا تحلیل در ای خصیوص در رسیانیه هیای
کا رون به جز یک مورد در یک رسانه مستقل مشیاهیده
نگردیده است.
 ) 9افراد نزدیک به نماینده محترم با خونسردی کامل که
بنظر می رسد ناشی ا عدم توجه به ضیق مانیی اسیت
حداکثر اقدامشان درخواست برای تشکیل کارگروه و ییا
دعوت افراد عالقمند برای پیوست به کارگروه ادعیاییی
استان می باشد؛ گرچه برخی نیز مطالبی قلمی کیرده و
شوق و یوق خود که حاکی ا وط دوستی آنان بوده ،با
موت مردمی همراه گشتهاند.
 ) 1در فضای عمومی شهرستان و هیمیچینییی فضیای
مجا ی و شبکه های اجتماعی اما شرایط بیرخیالف سیه
مورد پیش گفته ،جنب و جوش میردمیی ،گیروه هیای
مختلف اجتماعی و صنفی و نخبگانی ،ظیهیور و بیرو
برق آسایی داشته است .نگارش مطالب و اظهارنظیرهیای
مثبت و انگیزشی و مطالبهگرانه ،اعالم آمادگی کمک بیه
دست اندرکاران ،ارائه طرح های عمیلیییاتیی ،تشیکیییل
گروه های مجا ی به منظور پیگیری بهتر و بیشتر موضوع
و انجام رایزنی و تماس با برخی ا مسلولی  ،ا جیملیه
اقدامات خودجوش و آتش به اخیتیییار میردم عیاشیق
پیشرفت و تعالی وط بوده است.
چند پیشنهاد خیرخواهانه و برادرانه:
فعالیت مردم شریف ،نخبگان ارجمند و گروههای مختلف
اجتماعی و صنفی نشان ا در صحنه بودن و آمیادگیی
برای هر نوع همکاری با مدیران الیق و دلسو خود دارد
و قطعاً مطالبه گری در چارچوب قانون را ادامه خواهینید
داد.
(همه) افراد نزدیک به نماینده محترم با درک دقیق ابعاد
موضوع ،در ای راه با بدنه اجتماعی و نخبگیان هیمیراه
شده و قویاً فعالیت نمایند.
ارباب رسانه اعم ا مجا ی و مکتوب بیه ایی پیوییش
عمومی بپیوندند و در احیای نقش واقعی خود بکوشینید.
قطع ًا انعکاس اخبار مسلوالن و ادارات مختلف تنها یکیی
ا عملکردهای شما عزیزان میتواند باشد نه همه آن.
گرچه درک ای معنا که فضای سنگی شهرستیان میا
برای ایفای رسالت رسانه مناسب نبوده دشوار نیست ،اما
ن فعال در ای عرصه همگی جوان هستینید و بیا
عزیزا ِ
آگاهی و تسلط بر قانون مطبوعات و رعیاییت مصیالیح
عمومی می توانند تا حدود یادی ای فضا را بشکنند.امیا
سخنی با مسلوالن محترم و تیالیشیگیر شیهیرسیتیان:
مسلوالن عزیز ،شما در یک برهه ای ا مان قرار داریید
که حساسیت آن در تعیی وضعیت آیینیده ایی دییار
مهجور و جرکشیده ،بسیار باالست و اقیدامیاتیتیان در
تاریخ و ایهان مردم شریفمان ثبت و ضبط خواهد شید.
هرآنچه در توان دارید در طبق اخالص بگذارید و آر ویی
که  16سال پیش که توسط ملت بیدار میا رد شید را
اکنون با درایت و پشتگرمی همی مردم بسیتیانییید .و
خداوند توفیق خواهد داد.
چند پیشنهاد عملیاتی:
گرچه پیشانی و خط مقدم طرح تقسیییمیات کشیوری،
مجلس شورای اسالمی است و طبع ًا شخصیت میحیوری

سال  / 81شماره  / 605چهارشنبه  9مهر  81 / 8999صفر  90 / 8441سپتامبر 1010
پیام مقام معظم رهبری

به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران
پیام رهبر معظم انیقیالب اسیالمیی بیه
مناسبت رو تجلییل ا شیهیییدان و
ایثارگران دفاع مقدس کیه عصیر امیرو
(پنجشنبه) توسط آقای اوحیدی رییییس
بنیاد شهید و امور اییثیارگیران درگیلیزار
شهدای بهشت هرای تهران قرائت شید،
به ای شرح است:
بسم اهلل الرّحم الرّحیم
گذشت مان نتوانسته و هرگز نیخیواهید
توانست یاد ارجمند شهیدان عزییز را ا
خاطر ملت ایران بزداید .ای لوح درخشان
همواره مز ّی به عنوان شیهیادت و ییاد
شهیدان خواهد مانید .ایی یخیییره ی
تاریخی همواره به نسلهای ما امید و همت
و جرأت خواهد بخشید تا گامها به سمیت
هدفهای واال را محکم و استوار بردارنید و
ا دشمنی شیاطی و خینّیاسیان عیالیم

رئیس سازمان بسیج دانش
آموزی استان فارس:

جمع آوری  6میلیارد
ریال در طرح
همکالسی مهربان

نهراسند .جبههی عدل و حق با ای تیوان
و آرایش الهی به پیرو یهای بزرگ دسیت

خواهد یافت انشاءاهلل.

سیّدعلی خامنهای
 9مهرماه 1933

تکریم ایثارگران زرتشتی ،در آیین
سهشنبههای تکریم
به گزارش محمد مهدی اسد اده ،خبرنگار شهرسبز؛ صیابیر
سهرابی در ای دیدار گفت :سهشینیبیه هیای تیکیرییم ا
آیی هایی است که و ارت فرهنگ و ارشیاد اسیالمیی بیه
مناسبت چهلمی سالگرد آغا دفاع مقدس در سراسر کشور
برگزار می نماید تا در ای آیی ا خانواده هیای شیهیدا و
ایثارگران آن دوران تکریم و تجلیل و یاد آنان گرامی داشته
شود .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فیارس ادامیه داد:
مردم ایران در دوران دفاع مقدس ،ا هر قوم ،دی و مذهبی
بودند ،یکپارچگی و انسجام ملی را به جهان نشیان دادنید.
یکپارچگی که در دفاع ا کشور و نظام برآمده ا خیواسیتیه
خود را در یکی بودن نشان دادند .سهرابی افیزود :نیبیایید
گذاشت که دی و مذهب یا قومیتها ایجاد اختالف کند و
دشم ا ای رو نه سوءاستفاده نماید .دبیر شورای فرهنیگ
عمومی استان فارس با گرامیداشت یاد شهدا و اییثیارگیران
رتشتی و همچنی ندهیاد افالطون سهرابی ،رئیس پیشی
انجم رتشتیان شیرا که رو های آغا سال  33درگذشت،
بیان داشت :سهرابی ،انسانی نیک اندیش و بزرگوار بودند که
در ندگانی خویش برای رشد فرهنیگیی و هیمیزیسیتیی
مسالمتآمیز ادیان توحیدی در فارس ،تالشهای بسیییاری
کرد و یاد او در تاریخ فارس ماندگار خواهد میانید .خسیرو
قدس ،رئیس جدید انجم رتشتیان شیرا و ا ییادگیاران

دوران دفاع مقدس نیز در ای دیدار با اشاره به حضیور
خود در جبهه های دفاع ا میه گفت :پیش ا رفت به
جبهه گمان میکردم حضور ما در جبهه با پیییروی ا
دینی دیگر ،سخت و تبعیضآمیز خواهد بود اما هنگامی
که به جبهه رفتم ،فضایی دیگر را یافتم؛ فضایی بدور ا
تبعیض و سختیهایی که گمان میکیردم و هیر چیه
می دیدم یکپارچگی بود .قدس ادامه داد :در آن دوران
همه مردم ا هر قوم و دی و مذهبی ،دست در دسیت
هم گذاشته بودند تا ا آب و خاک میه خویش دفیاع
کنند .ای همبستگی مردمی ،ا درخشانتیریی دوران
تاریخ است .رئیس انجم رتشتیان شیرا با اشاره بیه
خدمات فرهنگی ندهیاد افالطون سهرابی بیان داشیت:
شاید برای بسیاری جالب باشد که سه سال پیییش ا
مرحوم افالطون سهرابی ،به عنوان یکی ا پییرغیالمیان
امام حسی (ع) ،تجلیل شد .گفتنی است در ای آییی
همچنی پرویز گشتاسبی ،برادر شیهییید جیمیشییید
گشتاسبی ،خشایار سرایی ،فر ند جانبا شهیید پیروییز
سرایی ،سهراب ماوندادی و خسرو قدس ،ا ر منیدگیان
دوران دفاع مقدس مورد تکریم و تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش فاطمه اسد اده ،خبرنگار شهرسبز،؛ توانا ،رئیییس
سا مان بسیج دانش آمو ی استان فارس گفیت :در طیرح
همکالسی مهربان مبلغی بالغ بر 0میلیارد ریال برای کمیک
به دانش آمو ان نیا مند ا طرف دانش آمو ان جمیع آوری
شد .پاسدار عباس توانا رئیس سا مان بسیج دانش آمیو ی
استان فارس به تشریح برنامههای هفته دفاع میقیدس ایی
سا مان پرداخت و گفت :ا آنجا که هر ساله تقارن هیفیتیه
دفاع مقدس و اول مهر را داریم ،امسال هم همچون سالهای
گذشته ،در رو اول مهرماه ،نگ مقاومت در مدارس سراسر
استان ده شد .وی با بیان اینکه نگ مقاومت همچنی بیه
صورت نمادی در تمامی حو ه های مقاومت بسییج دانیش
آمو ی به صدا درآمد؛ هدف ا اجرای ای برنامه را توضیییح
داد و گفت :هدف ما ای بود که نشان دهیم علیرغم تعطیلی
مدارس ،توجه ویژه کادر مدراس و دانش آمو ان به هیفیتیه
گرامیداشت دفاع مقدس همچون سال های گذشته پر رنگ
است .توانا ادامه داد :در ای برنامه همچنی مییثیاق نیامیه
دانش آمو ان با شهدا قرائت شد و به ای وسیبه ،تیجیدیید
میثاقی شد میان دانش آمو ان نسل حاضر با شهدای دانیش
آمو در هشت سال دفاع مقدس.
رئیس سا مان بسیج دانش آمو ی استان فارسبا اشیاره بیه
وضعیت سال تحصیلی جاری و شییوع کیرونیا ،بیه طیرح
همکالسی مهربان گفت :ای طرح در هفته دفاع مقدس بیا
قوت بیشتری دنبال شد و دانش آمو ان بیرای کیمیک بیه
دانش آمو ان نیا مند دیگر ،با جمع آوری پول و کمک هیای
مختلف مثل انواع لوا م التحریر ،در ای طرح شرکت کردند.
به گفته وی ،در طرح همکالسی مهربان ،مبلغی بالغ بیر 0
میلیارد ریال جمع آوری شد .سرکشی ا خانواده های شهدا،
تکریم شهدای دانش آمو  ،غبارروبی و گلباران مزار شهدا ،و
مسابقات کتابخوانی و نقاشی ،ا دیگر برنامههای ای هفیتیه
بود که به گفته توانا ،مسابقات به صورت غیر متیمیرکیز بیا
محوریت سردار شهید سلیمانی در سطح شهرسیتیان هیای
استان برگزار شد .رئیس سا مان بسیج دانش آمو ی استیان
فارس افزود :همچنی یادواره شهدای دانش آمو هم در 99
شهرستان استان در هفته دفاع مقدس برگزار شد.

حجت االسالم و المسلمی دکتر مجید رضایی ،استاد دانشگاه،
با اشاره به برخی تحریف های صورت گرفته پیرامون سیلیمیان
فارسی ،بر ضرورت گسترش مطالعات مرتبط با ای صیحیابیه
بزرگوار پیامبر عظیم الشأن اسالم(ص) تأکید نمود و خیاطیر
نشان کرد :در تاریخ اسالم ،یک سلمان نداریم و چند سلیمیان
وجود دارد که گاهی اوقات تشیابیه اسیمیی بیاعیث شیده
تحریف هایی پیرامون سیلیمیان فیارسیی صیورت بیگیییرد.
تحریفهایی که اجا ه نمی دهند ا ای شخصیت بیه خیوبیی
استفاده شود .بنابرای ضروری است دانشگاهها و مراکز علمیی
پیرامون مسائل تاریخی مرتبط با سلمان فارسی پژوهشهاییی
را دنبال کنند تا جلوی تحریفها گرفته شود.
بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه سلمان فارسیی کیا رون،
حجتاالسالم رضایی که ظهر امرو  0 ،مهیرمیاه در وبییینیار
« پرسشگری و جستجوگری در سلوک رفتاری و منش اخالقی
سلمان فارسی » در دانشگاه سلمان فارسی کیا رون سیخی
می گفت ،خاطر نشان نمود :روایتهای متعددی وجود دارنید
که ای شخصیت برجسته ی اسالم را اعجابآور و کم نیظیییر
توصیف کرده و حتی باالتری مرتبه علمی که یک غیرمعصیوم
ن حضیرت سیلیمیان
در دوران صدر اسالم داشته است را ا آ ِ
فارسی میدانند.
ای استاد دانشگاه در ادامه با یادآوری ای نکتیه کیه دیی ،
اخالق و مسائل معرفتی به سر می و مکان خاصیی تیعیلیق
ندارند و مباحثی جهانشمول محسوب میی شیونید ،افیزود:
شخصیت هایی که دارای چینییی فضیائیلیی بیاشینید هیم
شخصیت هایی بدون مر محسوب شده و متعلق به همه دنیییا
هستند.
حجت االسالم رضایی در ادامه خاطر نشان نمود :میانیی در
شهرستان کا رون با حمایت های مرحوم آییت اهلل اییمیانیی،
چندی سمینار در مورد عالمه طباطبائی برگزار شد .عیالمیه
طباطبائی که متعلق به ای منطقه نبود ،بلکه شیخیصیییتیی
قرآنی بود که هر کسی در هر کجای دنیا میتوانست ا میراث
اندیشهای وی بهره مند شود .در مورد سلمیان فیارسیی هیم،

دانشگاه سلمان فارسی کا رون میتواند بیه
واسطه رویکرد علیمیی و دغیدغیه هیای
پژوهشی که دارد ،میتیولیی تیوسیعیه ی
مطالعات تاریخی مرتبط با ایی صیحیابیه
بزرگوار پیامبر عظییم الشیأن اسیالم(ص)
شود.
ایشان در ادامه پرسشگیری را ییکیی ا
برجسته تری وجوه شخصیتیی سیلیمیان
فارسی برشمرده و خاطر نشان نمود :یات
انسان هیا پیرسیشیگیر اسیت ،چیراکیه
ندانسته هایمیان ،خیییلیی بیییشیتیر ا
دانسته هایمان است .منتهی اینکه جرأت و
شهامت پرسشگری و تداوم
آن تا رسیدن به مقصود و
مطلوب را داشته بیاشیییم،
بحث حائز اهمیتیی اسیت
که در افراد مخیتیلیف بیه
درجات مختلف وجود دارد.
یکی ا چیزهاییی کیه در
مورد سلمان فارسی مطیرح
شده ،پرسشگیری فیراوان
ایشان در بیاب مسیائیل
مختلیف اسیت و وی را
کثیرالسؤال میدانستند.
ای اسیتیاد دانشیگیاه بیا
تصریح براینکه چنی رویکردی ،آمو ه ای اخیالقیی را بیرای
پژوهشگران و دانشگاهیان و عموم مردم فراهم میآورد ،افزود:

پرسش ،مقدمه پیشرفیت اسیت .تیعیدد
پرسش ها هم می تواند راهیی بیه سیوی
آگاهی بیشتر با کند و وجود خصیییصیه
اخالقی پرسش گری در سلمیان فیارسیی
باعث شده بود که آگاهیاش ،گستردهتر ا
بسیاری ا افراد اطراف خیودش بیاشید.
کثیرالسؤال بودن سلمان فارسی ،وییژگیی
اخالقی ایشان بیود کیه بیایسیتیی در
دانشگاهها تداوم یابد.
حجت االسالم رضایی همچنیی تصیرییح
نمود :ویژگی که در کنار ای پرسشیگیری
در سلمان فارسی دیده می شیود ،اقینیاع
نشدنش با هر پاسخی و
تداوم پرسشگری اش تیا
رسیدن بیه پیاسیخیی
دقیق و واضیح اسیت.
همانطور که در میتیون
تاریخی دیده می شیود،
ایشان علم الکیتیابییی
داشتند و پیییرامیون
ادیییان مییخییتییلییف
پرسشگری کرده بود و
با کتاب های آسیمیانیی
تییورات ،انییجیییییل و...
آشنایی داشیت و در
نهایت پاسخهایش را در دی اسالم یافت.
ای استاد دانشگاه در پایان بر لزوم حفظ روحیییه و اخیالق

پرسشگری در مجامع علمی با استفاده ا آمو ههای قرآنیی و
توجه داشت به الگوهایی مانند سلمان فارسی تصریح نمود و
اظهار امیدواری کرد دانشگاه سلمان فارسی کا رون بتواند بیا
راهاندا ی کتابخانه تخصصی سلمان فارسی ،مینهی افیزاییش
مطالعات علمی پیرامون ای صحابه ار شمند اسالم را به وجود
بیاورد.
در ای وبینار همچنی دکتر غریب فاضلنیا ،رئیس دانشیگیاه
سلمان فارسی کا رون ،طی سخنانیی بیا گیرامیی داشیتی
فرارسیدن رو سلمان فارسی و با اشیاره بیه روییکیرد ایی
دانشگاه ،مبنی بر تقویت مبانی علمی مرتبط با مسائل مختلف
در سطح جامعه ،خاطر نشان نمود :دانشگاه سلمیان فیارسیی
کا رون ،الگو قرار دادن سلوک رفتاری و مشی اخالقی سلمیان
فارسی را در اولویت سا مانی خود قرار داده و عالوه بر آن در
راستای ارائه خدمات علمی به جامعه ،سلسله نشیسیت هیای
تخصصی پیرامون شناخت سلمان فارسی را طرحریزی نمیوده
است و امیدواریم ا ای طریق به گسترش مطالعات در ایی
مینه کمک نماییم.
ایشان همچنی بر ضرورت استفاده ا ظرفیت هیای عیلیمیی
متعدد در مراکز علمی مختلف کشور تأکید نیمیود و افیزود:
علیرغم محدودیت های ناشی ا شیوع ویروس کرونا ،با هیدف
تقویت همافزایی بی ظرفیت های علمی گوناگیون ،بیرقیراری
ارتباطهای دو و چند سویه ای را ا طریق بسترهای مجا ی بیا
مراکز علمی و صاحبنظران در دانشگاههای مختیلیف کشیور
شروع کردهایم تا همچنان بتوانیم رویکردهای علمی ،پژوهشی
و فرهنگی دانشگاه را در جهت ارائه خدمات به دانشیجیوییان،
دانشگاهیان و عموم جامعه دنبال نماییم.
گفتنی است ای وبینار به صورت نیمه حضوری و بیا حضیور
برخی ا چهره های دانشگاهی شهرستان کیا رون در سیالی
اجتماعات استاد علی دوانی دانشگاه سلمان فارسی کا رون و
همچنی با شرکت سایر عالقمندان ا طریق بستر نرمافیزاری
adobe connectو پخش نده در اینستاگرام ای دانشیگیاه
برگزار گردید.

در ای عرصهی خطیر ،نماینده فعال ما میباشند ،اما
ای موضوع حائز پیچیدگی باال بوده و لذا همه مردم و
مسلولی شهرستان میتوانند در ای حو ه ایفای نیقیش
نمایند.
با نگاهی به نقشه ی احتمالیی اسیتیان فیارس غیربیی،
شهرستانهایی ا جمله رستم ،نورآباد ممسنی ،کوهچنیار،
فراشبند و فیرو آباد به عنوان فهرست اولییه بیه چشیم
می آیند .طبیعی و بدیهی است که همراه نمودن مسلوالن
و مردم ای شهرستان ها به هر میزان به میوفیقیییت میا
ضریب داده و احتمال وصول به هدف را تصاعدی افزایش

می دهد .اینجاست که کف وظیفه هرکدام ا میا اعیم ا
مسلوالن و مردم مشخص می گردد .به طور مثال جناب
دکتر عباسی در مجلس عالوه بر مذاکره ،مکاتبه و البیی
در کمیسیون مربوطه ،با نمایندگان شهرستان های فیوق
نیز رایزنی کرده و آنان را با خود همراه نماید .البته حضور
جناب آقای دکتر مجتبی رضاخواه نماینده محترم تهیران
فر ند رشید جناب آقای مهندس حسی رضیاخیواه کیه
کا رونی االصل بوده و دلسو شهرستان و فعال در جیهیت
پیشرفت آن می باشند فرصت مغتنم و قابل تکیه هستنید
که ال م است ا پتانسیل ایشان بهرهمند شویم .همچنیی

ا ظرفیت سایر نمایندگانی که با ای دو عزیز قرابت دارند
باید بهره برد.
فرماندار ویژه محترم و امام جمعه گرامی شیهیرسیتیان
کا رون هم با تماس های فوری و بیرپیاییی جیلیسیات
اضطراری با همتایان خود در شهرستانهای میذکیور ،بیا
برشمردن مزایای فراوان تشکیل استان ،نیظیر آنیان را
مساعد و با مطالبه ا نمایندگانشان در مجلس ،درخواست
استان شدن را امری عمومی و جدی نموده و با وحدت و
یکپارچگی ،ای راه دشوار را هموار گردانند .در ای میان،
گروههای اجتماعی ،ور شکاران ،رسانه ها ،صینیوف و ...

می توانند همکاران و همتایان خود در گسیتیره اسیتیان
فارس غربی را با طرح همراه کنند .ا نماینده محترم تمنا
دارم که ا مشاوره و همراهی نخبگان شهرستان خصوصی ًا
جناب آقای دکتر کرامت اهلل یاری غافل نشوند .موضیوع
استان شدن آنقدر اهمیت دارد که فرماندار محترم جناب
آقای دکتر دهقان« ،وضعیت اجتماعی اضطراری »اعالم و
ظرفیت کل شهرستان را به یاری بطلبند.
ادامه دارد...
با احترام
محمد سیروس

کثیرالسؤال بودن ،از ویژگیهای اخالقی سلمان
فارسی بود که بایستی در دانشگاهها تداوم یابد
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رزمندگان ،ایثارگران و فرزندان شهدای
شهرداری کازرون تجلیل شدند

همزمان با هفته دفاع مقدس صورت گرفت؛
تجدید میثاق شهردار ،اعضای شورای اسالمی
شهر کازرون و جمعی از پرسنل شهرداری با
شهدا
همزمان با هفته دفاع مقدس شهردار ،اعضیای شیورای
اسالمی شهر و جمعی ا پرسنل شهرداری کیا رون بیا
حضور در گلزار شهدای هشت سیال دفیاع میقیدس و
شهدای مدافع حرم با آرمانهای شهدا و انقالب اسیالمیی
تجدید میثاق کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کا رون ،محمدامییی
مهرور شهردار کا رون در حاشیه ای با دید گفت :امرو
در چهلمی سالگرد مقدس ،انقالب اسالمی بیه بیرکیت
خون شهدا ،استوارتر و قدرتمندتر ا همیشه است.
وی ادامه داد :رشادتها و ایثار نان و مردان ایران اسالمی
در هشت سال دفاع مقدس باعث شده تا انقالب اسالمیی
و ایران عزیز امرو در جهان جلوهگری کند.
مهرور با تاکید بر لزوم استمرار تعمیق مفاهیییم دفیاع
مقدس در سطح جامعه افزود :معرفی درستی ای مفاهیم
باعث شده تا جوانان نسل سوم در قامت مدافعیان حیرم
رشادتهای ر مندگان دوران دفاع مقدس را تکرار کنند.
او خاطرنشان کرد :پاسداری ا خون شهدا و تالش بیرای
شناخت بیش ا پیش مفاهیم و مکتب شهادت وظیفهای
است که امرو بر دوش تک تک مسلوالن و میردم قیرار

به گزارش خبرنگار شهرسبز به نقل ا روابط عمیومیی دفیتیر
نماینده مردم شریف شهرستانهای کا رون و کیوه چینیار ،در
چارچوب راهبرد جهاد خدمت دکتر فریدون عیبیاسیی بیرای
پیشرفت و توسعه کا رون و کوه چنار ،با تشکییل جیلیسیه دو
ساعته نماینده مردم ای منطقه با محمد اسالمی و ییر راه و
شهرسا ی ،براساس بستهی موضوعات مهم و اولویتدار حیو ه
جادهای و عمرانی منطقه کا رون و کوه چنار کیه ا قیبیل در
کارگروه های مشورتی بررسی و نهایی گردیده بیود ،میطیالیب
مهمی به اشتراک فنی و مذاکره گذاشته شد که در پاییان بیا
اهتمام طرفی جهت حل و فصل موضوعات مطرح شیده ،بیه
مصوبات و نتایج موفق و ار شمندی منجر شد.
در ای جلسه با توجه به موضوعات بالتکلیف و باقیمانده طیی
سالهای گذشته و پیشنهادهای جدید عمرانی ا سوی نمایینیده
کا رون و کوه چنار ،محورهای گفتگو در بیش ا  99میوضیوع
مهم و اساسی در حو ههای جاده ،مسک و شهرسا ی همچیون
موارد توافق شده ییل و دیگر مباحثی همچون آ ادراه فارس به
بوشهر و جاده خشت به گناوه که ا پروژه های ملی و نیا مینید
پیگیری مسوولی و نمایندگان دیگر مناطق نیز اسیت ،میورد
بررسی و مذاکره قرار گرفت که با توجه به وضعیت اقیتیصیادی
فعلی دولت ،با برخی ا ای پیشنهادها موافقت شد که در نیوع
خود قابل توجه است و با توجه به ورود انقالبی دکتر عباسی به
طرح های عمرانی کا رون و کوهچنار و با بهرهبیرداری ا ایی

شهردار کا رون ظهر امرو در مراسمی ا ر مینیدگیان،
ایثارگران و فر ندان شهدای جنگ تحمیلی در شهرداری
تجلیل کرد.
به گزارش روابطعمومی شهرداری کا رون ،در ای مراسم
اظهار ضم گرامیداشت هفته دفاع مقدس ،اظهار کیرد:
ای صبر ا جانب یک ملت در هیچ قاموسی نمیگنجید،
اما شاهدیم ا مانی که ای انقالب به دست مردم به ثمر
نشسته ،علیرغم همه هجمهها مختلفی که در طول ایی
سالها بر مردم وارد شده ،اما ملت عزیز ،قدرشناس ،نجیب
و ایثارگر ایران پای انقالب ایستادهاند.
محمدامی مهرور ادامه داد :هشت سال دفاع میقیدس
نشان داد در شرایط رویارویی جبهه اسکتبار و جیامیعیه
جهانی با یک کشور ،دست خدا در کنار ای ملیت بیوده
است.
او رمز پیرو ی در جنگ تحمیلی و مقاومت ملیت را در
توکل به خدا ،توسل به ائمه اطهار ،برخورداری ا پشتوانه
رهبری و ا خودگذشتگی و ایثار مردم و به طول خیاص
شهدا ،جانبا ان و ر مندگان دانست و افزود :هیمیه میا
قدردان ایثارگری شهدا هستیم و بنده نیز به عنوان ییک
مسلول خودم را مدیون خون شهدا میدانم.
شهردار کا رون خاطرنشان کیرد :امیرو بیایید بیرای
پاسداشت عملی شهدا ،در راه آنان گام برداریم تا بتوانیم
ا شجره طیبه انقالب اسالمی که ثمره خون شهداسیت،
حراست کنیم.
مهرور به شرایط خطیر کنونی کشور و هیجیمیه هیای
گوناگون دشمنان به ویژه در حو ه اقتصادی اشاره کرد و

اخبار شهرداری کازرون
گفت :آن چه به ما در ای شرایط امید می دهید وجیود
ایثارگرانی چون شما و وجود ملت صبور کشور است تا به
لطف خدا نصرت الهی شامل حال ملت ایران شود.
او ادامه داد :طبق وعده الهی وارثان می ا مستکیبیران
نخواهند بود ،بنابرای قطعا پیرو ی نهایی ا آن میلیت
ایران و جمهوری اسالمی است همانطور کیه در هشیت
سال دفاع مقدس نیز پیرو نهایی کشور ما و ملت صبور
و مقاوم بود.
شهردار کا رون وجود یادگاران جنگ و فر ندان شهدا را
مایه برکت دانست و گفت :اگر کارمندان باور و روحیهای
در همانند روحیه ر مندگان در دوران دفیاع میقیدس
داشته باشند ،قطعا با شتاب بیشتری به سیوی تیحیقیق
اهداف سیستم حرکت خواهیم کرد.

حضور شهردار کازرون در بین ساکنان
آپارتمانهای توسعه و عمران /بررسی
مشکالت و قول رسیدگی از سوی شهردار
شهردار کا رون صبح امرو در ادامه دیدارهای میردمیی
خود ،در بی اهالی ساک در آپارتمان های مشهیور بیه
توسعه و عمران حضور یافت و ا نیزدییک در جیرییان
مشکالت آنان قرار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کا رون ،محمدامییی
مهرور در ای دیدار ضم بررسی درخواست های ایی
اهالی ،با دادن قول پیگیری حل مشکالت آنان ،دستورات
ال م جهت رسیدگی سریع به ای مشکالت را به معاونی
شهرداری صادر کرد.
ا جمله نیا های اهالی آپارتمان ساماندهی فضای سیبیز

جلو آپارتمان و نصب صندلی و سطل باله بود که بنا به
دستور شهردار به ودی انجام خواهد شد.
پس ا ای دیدار شهردار کا رون دستور رفع سد معبیر
مغا ه میوه فروشی جنب ای آپارتمان را کیه بیه طیور
کامل پیاده رو را اشغال کرده بود صادر کرد.
در جریان ای دیدار یکی ا کودکان سیاکی در ایی
آپارتمان ها ،اهدای دسته گل ا حمات و تیالش هیای
شهردار تشکر کرد.

حضور شهردار کازرون و اعضای شورای شهر
در منزل شهیدان مصلحیان و بحرینی؛
شهردار کازرون :شهدا راه خود را آزادانه،
عزتمندانه و آگاهانه انتخاب کردند /اینکه
امروز کسی جرئت تحمیل جنگ به ایران را
ندارد ،نتیجه رشادت و ایثارگری شهداست
شهردار کا رون در دیدار با خانواده شهیدان مصلحیان و
بحرینی گفت :اگر امرو شاهدیم کسی جرئیت تیجیربیه
دوباره جنگ با ایران را ندارد ،مرهون رشادتها و ایثارگری
شهدا و ر مندگان است.
به گزارش روابطعمومی شهرداری کا رون ،محمیدامییی
مهرور که شامگاه دیرو به همراه دو تی ا اعضیای
شورای اسالمی شهر در مینیزل شیهیدای شیهیرداری،
شهیدان مصلحیان و بحرینی حضور پیدا کرده بود ،گفت:
شهدا در حالی مسیر خود را انتخاب کردند که در ایی
انتخاب اجباری نداشتند؛ اما آنها عزتمندانه و آگاهانه در
وادی عشق قدم گذاشتند و به سیعیادت ابیدی دسیت
یافتند.
وی خطاب به همسر و فر ند شهید مصلحیان ،با اشاره به
سابقه شهرداری ای شهید بزرگوار گفت :وظیفه ما بیود
جهت نکوداشت و پاسداشت ای شهید آسمانی به محضر

جلسه پربار و تحولآفرین وزیر راه و شهرسازی با نماینده کازرون و کوهچنار
پروژه ها ،تحوالت بسیار یادی را در فضای جادهای و عیمیرانیی
منطقه به دنبال خواهد داشت .مهم تری توافقات و ییر راه و
شهرسا ی با بسته پیشنهادی دکتر عباسی:
موضوع اول) بیمارستان  390تختخوابی (پردیس) کا رون کیه
فعال شدن آن در جلسه قبل دکتر عباسی و دکیتیر نیوبیخیت
رئیس سا مان برنامه و بودجه ،مورد توافق قرار گیرفیتیه بیود؛
اینک با دستور و یر راه و شهرسا ی بصورت ضربتی و سیرییع
فعال می شود که بزودی با استقرار پیمانکار توانمند عملیییاتیی
خواهد شد .با توجه به مسوولیییت ایی و ارت در سیاخیت
بیمارستان  390تختخوابیی کیا رون ،شیخیص و ییر راه و
شهرسا ی بصورت ماهیانه گزارش و کنترل پروژه را نیظیارت
خواهد کرد .موضوع دوم) تونل مقاومت (معروف به دیکانک) که
در جلسات قبل دکتر عباسی دوانی با دکتیر نیوبیخیت میورد
حمایت قرار گرفته بود؛ اینک با دستور صریح و یر راه ،تیونیل
مقاومت در بودجه سال  1199لحاظ میشود و ای میطیالیبیه
همشهریان عزیز رسما کد پروژه دریافت میکند و به عیبیارتیی
تونل دیکانک در سرفصل پروژه های کا رون قرار میی گیییرد.
موضوع سوم) تونل محرم که اجرای فوری آن در دیدار با دکتیر
نوبخت مورد توافق قرار گرفت؛ اینک با دسیتیور و ییر راه و
شهرسا ی عملیاتی می شود و پیمانکار ،کار را با شتاب بیشتری

محمدحسین برزویی
آینهی دل
ای آینهی دل که کبودی ومکدّر
ا بدر برون آی ،تویی ماه منّور
ا مشرب حافظ ،بچشان فلسفهی عشق
حکم ا ل است عشق ،برای تو مقدّر
هر گنج سعادت که :,خدا داد به حافظ
در قافیه و و ن به عشق است برابر
راه دل عشّاق د آن چشم خماری
ساغر بدل آویخت ،ا آن نرگس نوبر
آن تیر که د بر دلم ا ناوک ابرو
گلگون شده صحرای دل ا غمزهی دلبر
هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی
ای ماه رُخ سروقدِ آینه منظر
خوابم بشدا دیده در ای فکر جگرسو
یک رو  ،لعلش بچشم یک ،دو ،سه ساغر
گفتی :که بیایم سفر بادم یاسی
ترسم که نیایی و بمیرم دم آخر

در جهت اتمام پروژه دنبال می کند .موضوع چهارم) توافق و یر
راه با نماینده مردم کا رون و کوه چنار جهت تعیی تیکیلیییف
سریع و فوری بیش ا  799واحد مسک مهر که قیرییب 19
سال است بدلیل مشکالت حقوقی هنو نیمه تمام مانده است و
ضرورت دارد در شرایط فعلی به مردم واگذار شیود .میوضیوع
پنجم) کمربندی جدید شهر کا رون در سیال  1199احیداث
می شود و به دستور و یر راه ،فا مطالعات احداث در هیمییی
سال جاری آغا میگردد .ای اتفاق یکی ا مشکالت مهم حو ه
مدیریت شهری کا رون را مرتفع میکند .گفتنی است چندیی
طرح جاده های روستایی کا رون و کوهچنار نیز که توسیط دو
پیمانکار شروع شده و چندی ماه است بدلیل برو مشیکیالتیی
متوقف و تعطیل شده ،اینک با دستور و یر راه مقیرر شید در

اسرع وقت رفع مشکل شده و پیمانکاران شروع به کار کینینید.
موضشوع ششم ) بمنظور رسیدگی سریع به مشکالت یر و بیه
دستور و یر راه ،بزودی معاون راهداری و ارت راه به کا رون و
کوه چنار عزیمت و موارد یر تعیی تکلیف میی شیود :طیرح
احداث تقاطع غیر همسطح امام علی(ع) در ورودی کیا رون ا
سمت دانشگاه آ اد اسالمی .رسیدگی به وضعیییت روکیش و
ترمیم راههای روستایی منطقه کا رون و کوهچنار .طرح تامیی
روشنایی محورهای دریس ،پل آبگینه و فراشبند .طرح تعریض
ورودی شهر کا رون ا سیف آبیاد تیا کیا رون .درخیواسیت
تخصیص لودر و گریدر ویژه راهداری کا رون و کوهچنار .نصیب
دوربی در محورهای شلوغ و پر ترافیک منطقه .اجرای تقاطیع
غیر هم سطح فامور که بسیار حادثه خیز است و ضیرورت دارد.
موضوع هفتم) احداث باند دوم محور کمارت  -کنارتخیتیه کیه
تاکنون اقدامی صورت نگرفته است ،اینک به دستور و یر راه و
شهرسا ی ،در برنامه آتی قرار گرفت .موضوع هشتم) کیمیبیود
می جهت احداث سایت های اداری و خدماتیی کیا رون بیا
تدبیر و یر راه در قالب طرح جامع شهری کا رون رفع میشود.
موضوع نهم) طرح نیمه تمام مربوط به دو باند شیدن میحیور
کا رون تا پل آبگینه به طول  6کیلومتر ،به دستیور و ییر راه
مورد رسیدگی و تعیی تکلیف قرار میگیرد .میوضیوع دهیم)

تقویم کازرون؛ اثری بی نظیر اما
سال گذشته بود کیه بیرادر ار شیمینیدم
حضرت حجت االسالم رضا صنعتی خبر ا انتشار تقویم کا رون بیرای
سال 1933دادند و قرار شد با ایشان همکاری نمایم .با توجه به اینکیه
سالها بود انتظار چنی اثری را می کشیدم با آغوش با پذیرفتم و ای
سعادت شامل حقیر شد که بتوانم در ای اثر نفیس همکاری داشیتیه
باشم.
تقویم کا رون را می توان جلوه ای ا تاریخ و تمدن کیا رون دانسیت.
گرچه قرار است هر سال اطالعات آن افزایش و به رو رسانی شود امیا
مخاطب آن می تواند با مرور ای تقویم به سابقۀ درخشان تیارییخیی
کا رون پی ببرد .هر کا رونی با مطالعه آن احساس غرور می کند و بیه
گذشتۀ دیار خود می بالد.
معرفی نام آوران و مشاهیر ا یک سو و یادآوری نام شهدای شهرستان
ا سوی دیگر ا جمله برجستگی های ای اثر می باشد.
حمات بسیار یادی که برای محتوای ای اثر فاخر کشییده شیده را
باید ارت نهاد.
متاسفانه ای اثر گرچه بی نظیر و ابتکاری ار شمند در سطیح کشیور
ال انتظارش را نداشتم با ای تقوییم
است اما در کا رون مظلوم ماند .اص ً
اینگونه مظلومانه برخورد شود .مظلومیت ای اثیر را در بیرخیورد و
واکنش برخی خواص کا رونی باید دید .افراد مدعی و سییینیه چیاک

کا رون که اتفاقا صاحب مطبوعه و قلم
هستند تا برخی مسیلیولییی بیدون
دغدغه.
اگر ای اثر در هر شهرستان دیگری منتشر شده بود همه به کمک می
آمدند و حمایت می کردند اما در اینجا برخی بنا به حسیادت حیاضیر
نشدند ا خود واکنشی نشان دهند و برخی نیز برای فرار ا حماییت،
به یک نوعی ایراد و اشکال می گرفتند و پیشنهادات رؤیایی می دادند.
بجای اینکه به مجال و فضای صفحات و هزینه های نشر توجه کنند و
بنا به ای مقتضیات ،پیشنهاد دهند.
ای برخوردها همان نگاه و برخوردهایی است که سال هاست کیا رون
ا آن رنج می برد و باعث عدم پیشرفت و همدلی در شهرستان شیده
است.
اما ا طرفی دیگر ،با توج ِه مردم عزیز کا رون که دوستیداران واقیعیی
ای دیارند ،تقویم کا رون به چاپ دوم رسید و اگر مشکالت پیش پای
انتشار آن کمتر می بود و در بهم ماه 33منتشر و عرضیه میی شید
قطعاً به چاپ های پنجم و ششم می رسید.
انشااهلل که مسلوالن و خیری نیک اندیش برای سال جدید پیای کیار
بیایند و ا ای اثر تاریخی و ار شمند برای سال آینده حمایت کنند.
منبع :کا رون نما.

صفحه 1

شما برسیم و جایگاه واالی ایشان را تکریم کنیم.
شهردار کا رون ادامه داد :ما امرو در سنگری کیه ایی
شهید بزرگوار به رسم امانت به ما سپردهاند ،باید تیمیام
تالش خود را برای ادامه راه ایشان که همان خدمتگزاری
به مردم است ،انجام دهیم.
مهرور همچنی در دیدار با همسر و فیر نید شیهییید
بحرینی اظهار کرد :امیدواریم خداوند ایی تیوفیییق را
نصیب ما و همه پرسنل شهرداری کند تا بتوانیم در راه
ایشان قدم برداریم و وظیفه خود را در خدمت رسانی بیه
مردم به درستی انجام دهیم و دعا کنیم که خیداونید ا
ر ق و رو ی و تفضلی که به ای بزرگواران عطا میکنید،
یرهای نیز نصیب ما گرداند.
او خاطرنشان کرد :امرو پاسداشت منزل و شیان شیمیا
بزرگواران و همه خانواده شهدا وظیفه تک تک میاسیت
چرا که ای انقالب و کشور مدیون خون شهداست.
شهردار کا رون تصریح کرد :پرسنل شهرداری نیییز بیا
درک ایثارگری شهدا ،تالش خواهند کرد با الیگیو قیرار
دادن ای شهدای عزیز ،در مسیر حفظ ار شهیای واالی
آنان طی طریق کنند.
در جریان ای دیدارها ،با اهدای گل ،لیوح تیقیدییر و
هدایایی ا خانواده ای شهدای گرانقدر تجلیل شد.
شهید هدایت اهلل مصلحیان ،در سالهای  01تیا  09بیه
عنوان شهردار کا رون مشغول به خدمت بود و پس ا آن
در پاسخ به ندای رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی
(ره) جهت یاری رساندن به ر مندگان اسالم راهی جبهه
های جنگ شد .ای شهردار بزرگوار پس ا حضیور در
عملیاتهای متعدد و مجاهدت فراوان سرانجام در سال 07
در عملیات والفجر  19به فیض عظیم شهادت نایل شد.
شهید حس بحرینی نیز که ا پرسنل شهرداری کا رون
بود در سال  00به مقام واالی شهادت نایل شد.

بدلیل وجود  19هزار کامیون در منطقه کا رون و سرریز شیدن
بار ای کامیون ها به رینگ داخل شهر ،مطالعات طرح احیداث
پارکینگ لجستیکی جهت ساماندهی تردد کیامیییون هیا در
دستور کار و ارت راه قرار میگیرد .موضوع یا دهم) بدلیل بافت
قدیمی و ناهمگون در محیط شهری کا رون ،طرح با آفیریینیی
بافت های فرسوده کا رون که چندی سال بالتکلیییف اسیت،
اینک به دستور و یر راه و شهرسا ی در دستور کار و ارت راه
قرار گرفت که ای طرح ،یباسا ی و خوشایندسا ی میحیییط
شهری را به ارمغان میآورد .موضوع دوا دهم ) با نگیری طیرح
جامع شهر کا رون با هدف ساماندهی حاشیه نشینیی و رفیع
مشکالت حاشیه شهر کا رون که در دستور کار ای و ارت قرار
گرفت .موضوع سیزدهم ) با توافق و یر راه مقیرر شید جیهیت
تسریع در طرح تعریضی محور کا رون به قائمیه و کیا رون بیه
فراشبند ،تالش جدی در تامی منابع مورد نیا پیمانکار صورت
گیرد.
ال م به یکر است در خصوص ضرورت پیگیری مصیوبیات ایی
جلسه و جلسات مشابه ،بمنظور حصول نتیجه عملیاتی ،بنا بیه
تدبیر دکتر عباسی نماینده کا رون و کوه چنار سیامیانیه نیرم
افزاری مدیریت و کنترل طرح های توسعه منطقه راهانیدا ی و
تمامی تحوالت و اقدامات مرتبط با طرح های مصوب بصیورت
مستمر نظارت و پایش میگردد.

عبدالحمید رستگار
رمز ر م
حمله ور بعثی به ما شد با شتاب
تا برون ا آب و گل شد انقالب
بی گمان بود ا سلحشوران تور
تا ب دندان مسلح همچو مور
غالب آید بر حریم عاشقان
در خیالش با همه اهریمنان
منسجم گشته به یر یک علم
یک به یک پیر و جوان در گرد هم
کرده مکر بعثیان را پوچ،پوچ
وحدت بی لر و کرد وبلوچ
رمز ر م یاحسی و یا علی
با لوا و پرچم نصرولهی
بر می افکنده جمع روبهان
جنگ نامو ون بی پردالن
حافظ مر که ،آب و خلیج
پیرو امر والیت شد بسیج
بسته پیمان با خداوند مجید
در ره خاک وط صدها شهید
کرده عاصی دشمنان خیره سر
روی سینه آیه فتح و ظفر
آفری گفته جهان بر عزم ما
شد مقدس ان دفاع و ر م ما
سینه ها درسو یاران چاک وچاک لیک ایم شد خون ای آب و خاک
شد تناور ای درخت و بس بزرگ
گرچه پرپر،اللههای بس سترگ
ای دفاع و ای شهیدان عشق ما
د حمید نیش قلم بی ادعا
عبدالحمید رستگار شاعرآیینی
ا شعرستان کا رون
1933/0/91

نهضت حسینی از نگاه خمینی
اگر عاشورا و فداکاری خاندان پیامبر نبود ،بعثت و حمات جانفرسای نبی اکرم را طاغوتیان آن مان به
نابودی کشانده بودند ،و اگر عاشورا نبود ،منطق جاهلیت ابوسفیانیان که می خواستند قلم سرخ بر سنت
و کتاب بکشند و یزید یادگار عصر تاریک بت پرستی که به گمان خود با کشت و به شهادت کشیدن
فر ندان وحی امید داشت اساس اسالم را برچیند و با صراحت و اعالم ال خبرٌ جاء و ال وحی
نزل بنیاد حکومت الهی را برکند ،نمی دانستیم به سر قرآن کریم و اسالم عزیز چه می آمد.
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کتاب مجموعه مقاالت ششمی سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد  ،1976تهران ،ص .36

از بوبیان تا بصره

جگرگوشه اش حضرت رقیه سالم اهلل علیه نشان میدادند و
سیلی بگوش آن عزیز دردانه امام حسی ع و همچنی آنها
را تا یانه میزدند می افتادیم صبر و تحملمان بیشتر میشد
و پیش خود میگفتم آنها که با خاندان اهلبیییت عصیمیت
سالم اهلل علیه آن ظلمها و جنایتها روا داشته اند تکلییف
ما دیگر روش است و..
(امان ا دل ینب )
به هرحال تا صبح به همی منوال و شکنجه و با جویی بیر
همه اسرا ی حاضر گذشت و ا صبح به بعد تا مان انتقیال
مان به ندانهای مخوف استخبارات و ندان الرشید بیغیداد
که فکر میکنم دورو بعد اتفاق افتاد حوادث یادی اتیفیاق
افتاد که چون یاد و غیر قابل تحمل است فقط به چندیی
مورد مهم آنها که در خاطرم مانده اشاره میکنم ،صبح شید
و چون دستهایمان در حد قطع شدن ا پشت بسته بودنید
نما را مثل خواندن نما در عملیات ها خواندیم و بعد کیه
خورشید همه جا را روش کرد و تا ظهر وضعیتیی مشیابیه
همان گرمای سو ان و جهنمی منطقه عیمیلیییاتیی بیییت
المقدس هفت بر ما حاکم شد  ،آفتاب هر لحظیه داغیتیر و
سو اننده تر میشد و چون کف محوطه ای که در آن قیرار
داشتیم آسفالته بود واقعا نشست بر آسفالت داغ بیا لیبیان
تشنه مساوی بودبا سوخت آنهم با بدنهای غیرق بیخیون و
مجروح ،همه اسرای عملیات بیتالمقدس هفت را بیه ایی
با داشتگاه مخوف منتقل کردند و آنجا متوجه شدم که کال
حدود نزدیک به هشتاد نفر اسیر هستیم که عمده اسیرا ا
لشکر  3 7محمد رسول اهلل ص تهران بیودنید و بیعیدا کیه
توانستیم به همدیگر اعتماد و صحبت کنیم متوجیه شیدم
وضعیت آنها هم در عملیات مشابه گردان ثاراهلل خودمان ا
لشکر  9 9المهدی عج بود که آنها هم بدلیل اینکه یگانهای
مجاورشان نتوانسته بودندبا آنها الحاق کنند باعث محاصیره
واسارت آنها شده و فرماندهان گردان آنها هم خودشیان بیا
تعدادی ا نیروها اقدام به معطل کردن و گرفیتی میان ا
دشم میشوند و بقیه عمده قوای گیردان را نیجیات داده
بودند و ای تعداد ا آنها هم با ایثار خیودرا فیدای نیجیات
نیروهایشان کرده بودند و در آخر اسیر شده بودند،
بچههای لشکر المهدی عج و گردان ثاراهلل هم جمعا پانیزده
نفری میشدیم که اسیر شده بودیم و وقتی ای آمیار را بیا
آمار و تعداد کم شهدای عزیزمان در عملیییات را در یهی
خود بررسی میکردم باورمان نمیشد که در مقابل آن خیل
یگانهای رهی و مکانیزه و ....دشم و دفع چندی پیاتیک
سنگی دشم در آن هوای داغ تیقیرییبیا  09درجیه ای و
شرجی شلمچه ،کمتری تلفات و اسیر را داشته ایم و اگیر
یاری خداوند و اهلبیت ع نبود و عمده قیوای میان نیجیات
پیدا نکرده بودند قطعا باید حدود دویست نفر حداقل اسبیر
و شهید داشته باشیم که ا ای بابت خیلی خوشحال بیودم
و خداوند را شکر کردم ،چند نفیر ا اسیرا بیییش ا هیمیه
دلهای سایر اسرا رو آ ار میداد ،یکی فرمانده فداکار گردان
ثاراهلل آقای قنبری بود که همه اسرا بخاطر لو رفت ایشیان
و شکنجهها و با جویی های مضاعف ای بیزرگیوار بشیدت
ناراحت و غمگی بودند  ،دوم ،دونفر پییرمیرد سی بیاال و
دقیقا مشابه حبیب اب مظاهر بودند و اتفاقا ا الیمیهیدی
عج و گردان ثاراهلل ای پیران دالور آقاییان بیزرگیوار حیات
آقای جمشیدی که معلمی با نشسته و مربی قرآن و دارای
و انسانی وارسته و با ایمان و استقامتی کم نیظیییر و اهیل
شهرستان نورآباد ممسنی بود که البته دوسه سیالیه کیه ا
ای دنیای فانی عروت کرده ،و دیگیری هیم آقیای بیهیرو
گرامی پیرمرد عزیز و مظلومی که اهل شهرستان داراب بود
و دیگر اینکه نوجوانانی بودند که غیرت و میردانیگیی را در
س کم نوجوانی تعریفی دیگر کرده بودند و سییینیه هیای
خودرا سپر بالی ایران و اسالم کرده بودن تا ییک وجیب ا

خانهای با یک گردان پهلوان
(برای خانواده شهیدان خسروی و باقری)
یادداشتی از حاج عبدالحسین پیروان
دوران کوچههای خاکی بود؛ با درشکههایی که به اسیب
بسته میشدند؛ تا هم آدمها و هم بارها را جابهجا کنند.
مردی سیاهچهره که همیشه لبخندی بیر لیب داشیت،
صاحب یکی ا ای درشکه ها بود .و ما سرخوش جیوانیی
بودیم.
ییر
آن رو ها یکی ا سرگرمی ها نوجوانان ،نشیسیتی
گاریها و رفت راه ،به ای گونه بود .درشکهچیها شالقی
بر اسب می دند و آن را هی میکردند؛ تا ای گونه خشم
و عصبانیت خود را ا بچهها نشان دهند .ای شیییوه ای
برای فراری دادن بچهها بود .همه درشکهچیها ای کار را
میکردند؛ مگر یکی که بیا هیمیه فیرق میی کیرد .او
نمیخواست و یا نمیتوانست دل هیچ بچهای را بشکند.
خان میر ا ا همان رو ها و سال ها اهل گیذشیت بیود.
گذشت و بزرگواری او به همه ثابت شده بود..جنیگ کیه
شد ای ویژگی و روحیه او بیشتر خودش را نشان داد.
اگر پیشتر خان میر ا ا اشتباه و شیطنت بچههیا چشیم
میپوشید و آنها را تنبیه نمیکرد ،اکنون اوضاع تغییییر
کرده است...
بچههایش یکییکی که نه ،همگی قصد جهاد و دفیاع ا
کشور کردهاند و او باید تکلیف خود را مشخص کینید .او
که سال ها پیش گذشت و بردباری را تمری کرده اسیت،
اکنون هم خود و هم بچه ها گذشت را در دامان میادری
صبور به آ مایش نشستهاند.
محس (فرشید) ،پرچم سپاه را بر دوش گرفت تا با ایی
پرچم مقدس پیشتا همه باشد...
حمزه(سیاوش) بسیجی شد تا ا محس عقب نماند...
مصطفی(اسفندیار) جوانمردیاش را به عرصه آورد...
مهدی(فریدون) هم که معصومیتش اجا ه نداد در خیانیه

شماره ثبت کتابخانه ملی(8332-1309 : )ISSN

سال هجدهم-شماره 605
چهارشنبه  9مهر ماه 9999

(ناگفتههایی از عملیات بیتالمقدس هفت)

خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور

قسمت یا دهم
مرثیه اسارت
( رو دوم اسارت در ( با داشتگاه پادگان بصره )
»ورود خبرنگاران و فیلمبرداران«
شام غریبان اسارت را با سختی هرچه تمامتر در با داشتگاه
پادگان بصره گذراندیم ،آنهم کجا؟ در بصره ! ! یعنی شهیری
که سالها برای فتح آن تا نزدیکی آن جنگیده بودیم و حاال
وارد آن شده بودیم ،اما حاال در اسارت و دست های بستیه
و شبیه کاروان اسرای کربال که وارد شهر شام شده بودند و
باتمام وجود داشتیم یره ای ا غربت و مظلومیت اهل بیت
علیهم السالم را درک میکردیم که پس ا واقعه عاشورا ودر
شام غریبان چه جرهایی کشیده بودند ،و ما را بفکیر فیرو
میبرد که چون در راه خدا انشااهلل جهاد و دفاع کیرده اییم
بنابرای باید به تأسی ا اسرای کربال رنج های غییر قیابیل
توصیف اسارت را هم بجان بخیرییم و بیدون تیعیارف ایی
آ مایش الهی بینهایت سخت است ،و ا خداوند خواسیتیم
در ای آ مون سخت مارا یاری دهد تا انشااهلل اسیر نه بلکه
آ اده باشیم و حال که تقدیر الهی جهاد و نبرد دییگیری را
برایمان رقم ده بتوانیییم بیا صیبیر و عیزت و سیرافیرا ی،
خودمان را و جمهوری اسالمی ایران را سربلینید و پیرچیم
خونبار ایران را برافراشته نگهداریم و...
(دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشنید  ،،،،خیواجیه آن
است که باشد غم خدمتکارش ) ،در ای احواالت ییادم بیه
صحبت های عجیب سردار شهید محس خسروی افیتیاده
بود که رو ی با هم درحال صحبت بودییم و آقیا میحیسی
عزیز که پس ا شهادت برادرش حمزه خسیروی ییاد بیی
تابی میکرد و میگفت حمزه هم شهیید شید ولیی می بیا
اینهمه ادعا و آر وی شهادت هنو مانده ام و ...در جواب به
او گفتم فعال که جنگ ادامه دارد و باید در مسییر و ادامیه
ببینیم خداوند چه سرنوشتی را برایمان رقم میزند  ،ناگهان
حالش دگرگون شد و گفت عبدالخالق دوست دارم ایمیانیم
مورد آ مایش سخت قرار گیرد و در سخت تریی شیراییط
مثل اسارت قرار بگیرم تا ببینم در راه خدا چقدر اییمیان و
استقامت دارم و  ...سریع واکنش نشان دادم و گیفیتیم آقیا
محس ای یک قلم جنس را بیخیال شو و م اگر صدبیار
شهید شوم برایم بهتر است تا اسارت با دست بسیتیه و آقیا
محس تاکید میکرد که باید آماده باشیم در راه خدا همیه
مصائب را مثل امام حسی ع و حضرت ینب س و اسیرای
کربال بجان بخریم تا بتوانیم ادعا کنیم شیعه واقعیی آنیهیا
هستیم و معلوم نیست وشاید در جنگ که اسارت هم مثل
شهادت ا خصوصیات طبیعی جنگ است اسیر شیدییم و...
حرفهای آن رو سردار عارف شهید محس خسروی بارهیا
در یهنم مرور میکردم و برای تحمل سختی هیای اسیارت
خود را بیشتر آماده میکردم ،وقتی یاد اسرای کربال که چیه
مصائبی بر آنها گذشت می افتادیم و دژخیمیان آن میان،
سربریده اباعبداهلل الحسیی ع را بیه دخیتیر سیه سیالیه و
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بماند و عافیتطلبی پیشه کند...
سهیم ایی خیانیواده هینیو تیمیام نشیده اسیت...
ابراهیم باقری ،مدافع دیگر دی و میه است و چه بهتیر
ا ای که داماد خانوادهای شود که دفاع را برگزیدهاند.
خان میر ا که نمیتواند ا دور دالوریهای فیر نیدان و
داماد را به تماشا بنشیند ،ا دور دست بر آتش داشت را
سخت میبیند .او باید در نبردگاه تماشاگر و ییاری گیر
فر ندان باشد.
خان میر ا ،یک نام معمولی در تاریخ ای سر می نیست.
او در محس  ،حمزه و ابراهیم تبلور یافت؛ آن هنگام کیه
مزمه عاشقیشان را شنید ...آسمانها را گیام بیه گیام
تسخیر کرد .او در مصطفی(اسفندیار) و مهدی(فیرییدون)
جاری شد و در جانبا یشان حماسهها سرود تا تاریخ بیر
اییی اسییطییوره هییای نییام آور ،رشییک بییرد.
خان میر ا خسروی ا همه چیزش گذشیت .نشیان داد
هنو می شود مردانگی را ا کوچههای خاکی کا رون تیا
جبهههای نبرد به تصویر کشید .اگرچه در ای میدان یک
نام به بلندای مادر سایه انداخته است.
و شناسنامه ای خانواده ر منده :شهید محس خسیروی
(فرمانده گردان کمیل لشکر فجر) ،شهید ابراهیم بیاقیری
(فرمانده گردان امام رضا لشکر فجر) ،شیهییید حیمیزه
خسروی (فرمانده گروهان) ،جانبا مصیطیفیی خسیروی
(فرمانده گروهان) و مهدی خسروی جانبا قطیع عضیو
چشم و پا ...و خان میر ا خسروی ،پدر خانواده ،جیانیبیا
شیمیایی...
مردانی که ا جان و تندرستی خود گذشتند تیا دیی و
میه در آرامش ،آسایش و تندرستی باشد...

قسمت یازدهم »مرثیه اسارت«
خاک ایران تسلیم دشم نشود  ،چقدر دیدن ای عزییزان
یر شکنجه همراه با ناله های کودکانه و معصومیانیه آنیهیا
جانسو و جگرخیراش بیود  ،ظیهیر کیه شید در اتیفیاقیی
ناجوانمردانه و جلو چشم همه یکی ا کماندوهای بیرحم و
خونخوار بعثی چنان با قنداق اسلحه به صورت آن پیرمیرد
نا نی دارابی یعنی آقای بهرو مرادی کوبید که فیک ایی
پیرمرد نا نی شکست!!! و اشک همه جاری شده بیود ( ،در
فیلم اسارت ما هم اگر دقت کنید ای پیرمیرد بیا صیورت
باندپیچی شده مشخص است که تیوسیط ییکیی ا اسیرای
لشکر  37که امدادگر بود و االن دکتر و در تبریز هستینید
باندپیچی شد ) آقای جمشیدی آن پیرمرد قرانی و نورانی
که در اسارت ایمان و یقی و استقامت وصبر در راه خدا را
با اعمالش به سایر اسرا درس میداد هم با آن سی ییادا
قاعده شکنجه ا دست ای شقی تری انسان نماهیای روی
می در امان نماند و با اینکه دستیش بیا تیییر و تیرکیش
مجروح شده بود ناباورانه و مظلومانه به او بیشتر گیر دادند
و میگفتند تو چرا با ای س و سال یاد به جبیهیه آمیده
ای و حتما هم بسیجی و داوطلبانه آمده ای و....
و بیشتر او را کتک دند و ضربات کابل بود که بر بدن حات
آقای جمشیدی فرود میآمد و کمر خمیده او آنقدر پاییی
آمده بود که داشت به می میرسید و برای اسرا عجیییب
بود که صدای آه و ناله ای هم ا ای پیرمرد و حبییب ابی
مظاهر مانه شنیده نمیشد و فقط لبهایش بهم میخورد!!!
و عراقیها هم به ستوه آورده بیود و آنیقیدر او را دنید تیا
باالخره ا شدت گرمای جهنمی و خستگی ا ادامه ضربات
کابل دست کشیدند  ،در ای لحظات جر آور که ما را در
ردیف های پنج نفره و بیا فیاصیلیه ییاد ا هیم و بصیورت
نشسته قرار داده بودنید در آن گیرمیای سیو ان نیاگیهیان
نیروهای شکنجه گر عراقی آمدند و به ترتیب پشت سر میا
قرار گرفتند و بعد افسر عراقی با فریاد به اسرا گیفیت ییاهلل
سرها پایی و همینکه سرهای اسرا پایییی رفیت فیرمیان
حمله صادر شد ،ضربات کیابیل بیود کیه بیر تی بیچیههیا
میخورد ،فریاد یا حسی و یا فاطمه و یا هرا همراه با آه و
ناله باهم در آمیخته و فضا را پر کرده بود ،چه صحنه های
دلخراش و جر آوری بود که تاریخ بخود کم دیده اسیت و
تمامی بدنها چاک چاک و خمهای قبلی که ا شکینیجیه
های دیرو و دیشب تاول ده و چرکی شده بیود میجیدداً
دهان با میکرد و همراه با سو ش غیرقابل توصیفی غیرق
بخون میشد و ا همه بدتر آفتاب و گرمای وحشتناک کیه
بچهها را جزغاله کرده بود ،و چه عطش شدیدی داشیتیییم
که تا امرو هم احساس تشنگی میکنیییم چیون تیا آخیر
اسارت ای بی آبی ها ادامه داشت و بقول سردار قینیبیری
عزیز که میگوید م هنو تشنه ام و...
( امان ا تشنگی سه ساله امام حسی ع )
وقتی اسرای نوجوان که باید مشغول تحصییل و در رفیاه و
یر کولر و یر سایه پدرو مادر ودر نا و نعمت باشند را در
ای شرایط جهنمی نگاه میکردم و یا آن پیرمردها و حبیب
اب مظاهر ها را  ،اشکمان جاری میشد و با خود میگفتیم
خدایا چقدر عظمت داری و فدایی داری که هیم انیبیییاء و
اولیاء و خاندان عصمت و طهارت در طول ندگی فدای راه
تو شدندو در راه تو به شهیادت رسیییدنید و هیم در عصیر
خمینی کببر چه علی اکبر ها و حبیب اب مظاهر ها فدای
تو شدند و برای لحظاتی یاد شهدا و مخصوصا مفقیود االثیر
ها و شهدای تشنه لب عملیات بیتالمقدس هفت افتیادم و
تصور کردم قطعا مانی فرا خواهد رسید که حقانییت میا و
حق و باطل در دو جبهه متفاوت خود را بیرای بشیرییت و
آ ادگان جهان نشان خواهد داد ،وقتی که نسلهای بعیدی
دشمنان متجاو و صدامیان جنا ه های کشته های خیودرا
ببینید قطعا خواهند پرسید اینها در چه راهی و کجا کشته
شهید یداله بلیانی ،شهییدی
که در عالم خواب با دریافت
سربند ا بانیوی دو عیالیم
فاطمه هرا س بیه درجیه
شهادت نائل آمد.
مردی رشید ،بلندقد ،ر منده ،جنگنده و جنگجو .در عییی
حال باوقار -متی  -خوش اخالق و بی ریا .بله شهید بلیانیی
را می گویم .او ا دیار شهیدپرور بلیان به جمع ما در اهیوا
پیوست .در سال  09و در حالیکه عراقی هیا پشیت دروا ه
اهوا سنگر گرفته بودند عده ای ا همشهریان ،فرق نیمیی
کند چه ا شهر و چه ا روستا عزم خود را جزم نمودند تیا
درس عبرتی به دشم متجاو بدهند.قبل ا شروع عملیات
طریق القدس مدتی در اهوا بودیم .دوران بسیار سختی را
در پایگاه باهنر و شهید بهشتی اهیوا ا نیظیر آمیو ش
گذراندیم.
م و شهید باقر سلیمانی در تیراندا ی نسیبیتیا میهیارت
داشتیم ،رو ی شهید بلیانی آمد و گفت حاضرم بیا شیمیا
مسابقه تیراندا ی دهم .قبول کردیم .یک نخ کبریت را در
فاصله چند متری گذاشتیم و هر سه موفق شیدییم آن را
بزنیم .آنگاه شهید بلیانی ارادتش به ما بیشتر شد و گیفیت
حاال قبول می کنم که شما هم تیراندا ید (.دوستان ایشیان
می گفتند که آقای بلیانی در منطقه خیودشیان بیه ییک
تیراندا نمونه مشهور هستند) .
شهید بلیانی اهل گرفت فال نخود بود و شبها که بیکار می
شد گه گاه برای ر مندگان فال نخود می گرفت .یک شیب
یکی ا دوستان آمد و گفت بیا برویم تا آقای بلیانی برایتیان
فال نخود بگیرد.
رفتیم خدمت ایشان جهت فال نخود .ایشان گفتند کیمیی
دیر آمدید و م ابزار فال گیری را جمع کرده ام .بیرویید و
فردا شب بیایید .دوستان به او فشار آوردنید کیه درسیت
نیست و همی حاال برای فالنی یعنی م فال بگیر .قیبیول
کرد و گفت بروید  19عدد سنگ ریز به جای نخود کیه در
دسترس نبود بیاورید.
بعد به م گفت نیت ک  ،نیت کردم و ایشیان میقیداری
سنگها را جابجا کرد و گفت نمی فهمم ،نمیدانم چه باید به
گویم .گفتم پس چی .گفت اگر اشکالی ندارد نیتت را بیگیو
،گفتم مشکلی نیست .نیتم ای است که آیا در ای عملییات

شده اند ؟ و پاسخی که خواهند شنید ای اسیت
که مانی به دستور صدام واربابانش برای اشغال و
تجزیه و فتح ایران و نابودی انقالب اسیالمیی بیه
کشور ایران حمله کردیم حتی بعضی ا شهرهای
ایران مثل بستان و خرمشهر هم در ابتدا اشیغیال
کردیم و مثالً به پشتوانه ابرقدرتها قرار بود اییران
را  13ساعته فتح کنیم لییکی میردان و نیان و
جوانان و نوجوانان و پیران غیرتمند همه با دست
خالی و کمتری امیکیانیات در میقیابیل صیدام و
حامیانش ایستادند و دفاع کردند و صدامیییان را
منهدم و ا خاک اییران بیییرون رانیدنید و  . .کیه
مطملنا شرمنده خواهند شد  ،و ای شکنجه گران هیم بیه
نسلهای آینده خود در عراق خواهنید گیفیت کیه اسیرای
ایرانی را بیرحمانه شکنجه میکردیم و انهم بیا دسیت هیای
بسته و در سنی مختلف و آب را در آن جهنیم سیو ان ا
آنها دریغ میکردیم و جسم آنها را چاک چاک میکردیم امیا
روح و ایمان و عزت و شرف آنها را هرگز ،و هرچند بیطیور
مداوم آنها را تا حد مرگ شکنجه های فجیعی کردییم امیا
مقاومت آنها را که ا مکتب حسی بی عیلیی ع و یینیب
کبری س و حضرت سجاد ع و اسرای کربال درس گیرفیتیه
بودند را هرگز ،و مطملنا اعتراف خواهند کرد ( همانیطیور
که در اردوگاه ها ی مخوف صدام بارها شاهد ای اعترافات
عراقیها بودیم ) که در واقع ما اسیر اینها بودییم نیه آنیهیا
اسیر ما ! ! و آ ادگی را اسرای مظلوم بسیار عالی در مکتیب
اباعبداهلل الحسی علیه السالم فرا گرفته بودند  ،درسهایی
عملی و نه کتبی و نه شفاهی،،
روی دیگر ای قصه عاشورایی هم ای است که مانیی کیه
پیکرهای مطهر شهدای تفحص شده را به داخیل شیهیرهیا
منتقل و تشییع میکنند ،قطعا برای چشمیان حیق بییی و
گوهر شناس مردم ایران و نسلهای بعدی ای پیام بخوبیی
دیکته میشود که ای پیکر های شهیدا و اسیتیخیوانیهیای
همان جوانان و پیران و مجاهدانی هستنید کیه رفیتینید و
سینه های خودرا سپر دفاع ا ایران و اسالم و آب و خیاک
و ناموس ای مر وبوم کردندو اینها سند غیر انکاری هستند
که همه و مخصوصا نسلهای بعدی بخوبی بدانند که اگر با
وجود هشت سال جنگ ویرانگر تحمیلی و کیمیک اغیلیب
کشورهای جهان ا صدام حیتیی ییک وجیب خیاک اییران
تسلیم دشمنان نشده و اگر آب و خاک و نیامیوس و دیی
و...ای مملکت بدست اجانب لگدمال نشیده بیه راحیتیی و
مجانی بدست نیامده و ا فداکاری های هیمییی شیهیدا و
ایثارگران و جانبا ان و آ ادگیان و ر مینیدگیان و میردم بیا
غیرت بود که پرچم خونبار ایران را تا ابد برافراشیتیه نیگیه
داشتند و تا کنون هم به برکت همی خونها و مجاهدت ها
 ،دشمنان جرأت حمله به ایران را نداشته اند ،و ای امانیت
های خونبار شهیدان و ایثارگران باید به نسلهای آینده به
امانت سپرده شود تا اگر فردا رو ی دشیمی قصید تیجیاو
دوباره به ای آب و خاک را داشت ،چراغ راه هداییت آنیهیا
باشد و ایستادگی و مقاومت کم نظیر در دفیاع میقیدس را
شاخص و راهنمای خود قیرار دهینید و ایی دسیتیاوردهیا
گرانبها و بینظیر و پر افتخار را تکییه گیاه ایسیتیادگیی و
مقاومت خود کنند انشااهلل،
خالصه پس ا مراسم کابل نون و دستور توقیف ضیربیات
کابل به اسرا  ،با دستور فرمانده عراقی گروهی خبرنیگیار و
فیلمبردار وارد محوطه شدند و اینجا بود که متوجه شدییم
چرا اسرا با فاصله یاد ا هم قرار داده بودند و هدف آنها به
چشم آمدن بیشتر برای نشان دادن تعداد اسرا بود و بیرای
تبلیغات ،همچنی عراقیها که تا آن مان ا دادن آب بیه
اسرا که شدیدا تشنه بودند دریغ میکردند با آمدن دوربیی
خبرنگارها بطری های آب را به اسرا دادند!!! و فیلمبیرداران

هم موقع نوشیدن آب ا اسرا عکس و فیلم میگرفتنید و ا
امثال آقای قنبری فرمانده گردان ثاراهلل و م هم چنیدیی
عکس ویژه برای تبلیغات در تلویزیون و ...گرفتند،
نکته دیگر اینکه ما را مجبور کردند بطور نمایشی دوباره به
ایفا سوار و پیاده شویم که البته ای بار بدون کتک و خیلی
محترمانه و بدون پذیرایی با کابل !!! حتی یکی ا سربیا ان
عراقی موقع پیاده شدن حات آقا جمشیدی با گرفت دست
او به ایشان کمک میکرد و آنها فیلم میگرفتند ! ! برای اسیرا
دیدن ای صحنه های مضحک تبلیییغیاتیی و رییا کیارانیه
عراقیها طنز تلخی بیش نبود  ،باالخره نمایش تمام شد و
فیلمبرداران هم که ا جنس خود آنها و ا بعثیهیا بیودنید
رفتند ،با رفت فیلمبردارها دوبیاره کیار جیدی و خشی و
وحشیانه عراقیها شروع شد  ،در ای فیرصیت بیچیههیای
گردان ثاراهلل که در چند نقطه مختلف در عملیییات اسیییر
شده بودند را دیدم و ...
اسرا را هدایت کردند به سمت اتیاق کیوچیکیی ،جیلیو در
ورودی اتاق افسری بعثی بهمراه یک منشی ایستاده بودنید
که اسم اسرا را موقع ورود میپرسیدند و منشی در لیسیت
ثبت نام میکرد ،وقتی اسم و نام گردان و لشیکیر و ییگیان
کسی پرسیده میشد ابتدا افسر عراقی قیبیل ا شینیییدن
پاسخ یک سیلی آبدار به آن اسیر می د و مییگیفیت بیرو
داخل و حرک و ...یکی ا اسرا مثالً خواست خیلی مودبانیه
رفتار کند تا به خیال خودش در روحیه افسر خش عراقیی
اثر بگذارد و وقتی اسمش و واحد خدمتی اش را پرسیدنید
اول سالم کرد و بعد مشخصیات خیودش را گیفیت  ،افسیر
عراقی هم که مثل شمر بود گفت سالم علیکیم و میرحیبیا
بکم و بالفاصله با عصبانیت به اسیر بیچیاره ییک سیییلیی
محکم و البته یک لگد هم اختصاصا برایش در نظر گرفت و
با عصبانیت هولش داد داخل اطاق  ،ای اتفاقیات گیرچیه
نشان دهنده کینه و عقده عصبیت و نبود اخالق و انسانیت
نزد افسر عراقی بیود امیا بیاعیث خینیده ییواشیکیی و بیی
سروصدای بچهها شده بود ،اشاره کینیم کیه در عیراق نیام
خانوادگی به شیوه ایران مفهوم نداشت و وقتی اسیر بیایید
خود را معرفی و نامش را ثبت میکردنید ،ابیتیدا بیایید نیام
کوچک خود را میگفت و سپس نام پدر و بعد هم نام پیدر
ال مشخصیات می را ایینیگیونیه ثیبیت
بزرگ ( پدری) ،مث ً
میکردند و صدا می دند ( عبدالخالق ،فرهاد  ،میحیمید ) و
چه دردسری شده بود چون بعضاً نیام پیدر بیزرگشیان کیه
سالها قبل تر ا دنیا رفته بود را نمیدانستینید و میجیبیور
شدیم به ای افراد بگوییم یک اسیم بیرای پیدربیزرگیتیان
انتخاب و مشخص کنید لیک تا اخر اسارت ییادتیان نیرود
چون دردسر میشد و  . . .البته بگونهای هم توفیق اجیبیاری
شده بود و چقدر یاد پدرها و پدربزرگها نیده شیده بیود و
گاهی فاتحه و صلواتی به روح آنها که ا دنیا رفتیه بیودنید
نثار میشد و ..صلوات
*ادامه دارد ...

روایت عشق
سردار دکتر کاظم پدیدار
که در پیش داریم شهید می شوم یا خیر .نگاهیی کیرد و
ال و ابداًو ادامه داد .ببی به شما بگویم که ،اگر شما
گفت اص ً
را در گلوله توپ بگذارند و پرتاب کنند ،طوری نمییشیویید.
بروید خیالتان راحت باشد.
در سوسنگرد و در خط بودیم .داشتیم آماده می شدیم برای
عملیات .یک رو صبح فرمانده دسته ایشان آمد و گیفیت
آقای بلیانی خواب عجیب و غریبی دیده.برای شنیدن خواب
به پیش او رفتیم و گفتیم تعریف ک .گفت :خواب دیشیب
خواب دیدم که در صف ایستاده بودیم .یک بیانیوی سیییاه
پوش نورانی به سمت نیروهای ما آمد ما همگی بیه صیف
بودیم و ایشان ا ما سان دیدند .ا دور یکی یکی ر مندگان
را با دید می کردند و به جلو می آمدند  ،هرچه نزدیک تیر
میشدندنور بیشتری فضا را در بر می گرفت  ،م میتیوجیه
شدم که در حی با دید به بعضی ا افراد سربند می دهید.
( پیشانی بند های اهلل اکبر ،یاحسی  ،یا هیرا و  )......تیا
رسید به م در حالیکه عظمت و هیبتش مرا گرفته بود و
بجز نور چیزی نمی دیدم یک سربند سبز به م داد .به او
گفتم ای بزرگوار ،فدایتان گردم چرا به بعضی سربند میی
دهید و به بعضی نمی دهید .حکمت ای کار چیییسیت .
ایشان فرمودند :آنها که سربند می دهم شهادت را انتیخیاب
کرده اند و آنها که نمی دهم پیرو ی  .بیدنیبیالیش سیوال
کردیم دیگر چه کسی سربند گرفت  ،گفت م فقیط میی
دیدم که سربند میدهند اما به چه کسی بیراییم میعیلیوم
نبود  3.یا  9رو بعد ا ای خواب و در حالیکه  3رو مانیده
بود به عملیات طریق القدس ،بچه ها داشتند مهمیات میی
گرفتند و خود را مجهز می نمودند .م هم کنار آنان بیودم
یک خمپاره  139آمد  ،بی م و دسته ای کیه شیهییید
بلیانی در آن بود به می خورد .در یک لحظه بیه مییی
خوردم ،بلند شدم دیدم گرد و غبار همه جا را گرفته ،ابتیدا
خوشحال شدم گفتم اتفاقی نیفتاده لحظه ای بعد گیرد و
غبار کنار رفت و  13نفر ا برادران دسته توسط خیمیپیاره،
درا کش روی می افتاده بودند .صحنه بسیییار دردآوری

بود  .آخر اینان آمیده بیودنید در
عملیات شرکت کنند تا شاید انتقام
خون دوستان و همر مان خود را ا
دشم متجاو بگیرند  .ولی مثل اینکه قسمت ای بود کیه
اینان قبل ا عملیات  ،خون خودرا تقدیم راه ر مینیدگیان
نمایند تا تضمینی باشند برای پیرو ی آنان و اینگونه نیییز
شد.در میان ای 13نفر که می شود گفت با م  19نیفیر ،
یک نفر سالم که متاسفانه آن م بودم 9 ،نفر جانبیا کیه
همگی ا جانبا ان  79درصد می باشند و 3نفر شیهییید ا
جمله شهید بلیانی  ،شهید اسد اده  ،شهید یزدانی  ،شهیید
دهقان  ،شهید عباس نیا و ......
به خاطر دارم ،شهید بلیانی در حالیکه با آن قد رشیییدش
درا کش آرمیده بود خون ا قلیهای مبارکش مانند چشمه
جوشان غل غل کنان بیرون می آمد و دیگر کاری ا دسیت
کسی برنمی آمد.
برادرانی که کمی دورتر بودند به محل حادثه آمدند و میی
گفتند که ما فکر می کردیم فقط شما شهید شده ای و نیه
دیگران.
آن مان به فال شهید بلیانی ایمان آوردم که فرمیود ،اگیر
شما را در گلوله توپ بیندا ند و رها کنند طوری نمیشویید.
و به خواب او یقی نمودم که ،آنان که سربند گرفیتیه انید
شهید می شوند و شهادت را انتخاب کرده اند.آری  ،ایینیان
شهادت راانتخاب کردند و سربند ا بانوی دو عالم گرفتند تا
بگویند ما خود انتخاب کردیم  .شهادت اوت آر وی ماست ،
پس ای ترکش ها بیایید و و ای سینه های مملو ا عشیق
به هرا(س) و حسی (ع) را بدرید  ،تا هرا(س) بدانید کیه
امرو دیگر حسی (ع)تنها نیست و سربا انش با یک اشیاره
ولی امر مانشان جان را در طبق اخالص گذاشته و تقیدییم
جانان می کنند .بله ،آنان بر سر پیمان خود ایستادند و بیه
عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند وفادار ماندند  .اینک ما
مانده ایم و انجام رسالتی دیگر.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

