
 اگرآن روز نامه نوشته می شد!!! 
 محمد بارونی

 دوگانه کازرون و مسؤلیت ما
 نژاد مهدی تقی
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آقای نماینده و ضرورت توجه به میراث 
 فرهنگی

 2 رضا عمویی
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نگاهی به تقویم 

 کازرون
 علی بحرانی

بچه های کازرون؛ از 
 هویزه تا سوسنگرد 

خاطراتی از حاج 
 عبدالحسین پیروان
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 از بوبیان تا بصره 
 المقدس هفت(  هایی از عملیات بیت )ناگفته

 خاطرات  آزاده سرافراز

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

آموختگی  رهبر انقالب اسالمی در مراسم مشترک دانش

 دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح:

عموم مردم باید در مسائلی همچون 

ها،  نامه نرفتن به سفرها و رعایت شیوه

مراقبت جدی کنند تا از این بیماری 

 خالص شویم
به گزارش وبدا، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقققام مق ق                   

ای، در مقراسق  مرقتقرن دانق               اهلل خامنه   رهبری، حضرت آیت  

آموختگی دانرگاههای نیروهای مسلح بار دیقگقر بقا ررقزقر از                  

مسئوالن بخ  بهداشت و درمان و پزشزان و پرستاران فقدااقار،             

ابتالئات و رلفات موج سوم ارونا را بسقیقار دردآور خقوانقدنقد و                 

جمهقور و مسقئقوالن          ها قبل به رئیس     افزودند: همچنانزه از مدت    

ها برای مقابله با بقیقمقاری بقایقد از           گذاری ام، ضابطه محترم گفته 

 آور باشد. جایگاه حاامیتی و الزام

ایران گفتند: همچنانزه در موضوع سفر اربعین، مردم متدین بقه             

های محرم نیز ضوابط ستقاد مقلقی را              مرزها نرفتند و در عزاداری    

دقیقًا رعایت اردند، عموم مردم باید در مسائلی همچون نرفتن بقه            

ها، مراقبت جدی انند را از این بیمقاری           نامه  سفرها و رعایت شیوه   

 خالص شوی .

رسانی وزارت  منبع: پایگاه خبری و اطالع

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
4 

آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری  رهبر انقالب اسالمی در مراسم مشترک دانش

 نیروهای مسلح:

سروصدای اراذل مسلط بر آمریکا ذهن کسی را مشغول 

 2 نکند عالج همه مشکالت در داخل است

 با حضور مسوول حوزه هنری سازمان تبلیغات کشور:

 3 رونمایی شد »عام برات«

 اناهلل واناالیه راجعون
 ی محترم  برادرگرامی جناب آقای مسعودصالحی و خانواده

باتاسف وتاثردرگذشت پدر مومن ،انقالبی ووالیی تان، پاایاه          
وپشتیبان تشکل دعای کمیل اولیاء شاهادادردهاه هاای             
هفتادوهشتاد والدشهید واالمقام ابراهیم صالحای مارحاوم          
مغفورحاج منصورصالحی تسلیت عرض نمووه،علاو درجاات         
وحشربافرزند شهیدش برای آن مرحوم وبقاءعمرباعزت،سالمت      

 وسعادت بازماندگان ازدرگاه ایزدمنان مسالت دارم.
 علی اسدزاده  

 نامه شهرسبز   مدیر مسئول هفته 

 یاامیرالمؤمنین ای حجت مجبوب داور
 یا امیرالمؤمنین ای همسر زهرای اطهر

 درمان درون عال  فانی نرسته درد بی
 آنچنانی اه دل ما شیعیان از غ  شزسته
 زائرین اربعین با حالت محزون و گریان 
 گرته محروم از زیارت در سرای شاه خوبان

 این نرد بزم عزاداری در ایام محرم
 دل غمین شد در جنان پیغمبر محبوب اارم

 شیعیان در انت ار اربعین بودند و اما
 باز ه  فرصت نرد بوسیدن صحن و حرم را
 گر خطایی سر زده از زائرین یا رب ببخرا
 حرمت خون شهیدان و جوان ام لیال
 از نجف را اربال هر ساله با عرق فراوان

 ذار ما نام حسین بود و ابالفضل و شهیدان
 ها در دل نرسته را صف وادی محرر عقده

 رفتن پای پیاده نزد عباس دالور
 زائرین اربعین هر ساله با چرمان گریان

 های سوگواران باری بر امر با نغمه اوله
 دست ما اوره مزن از بارگاه با صفایت
 را بیفتد بار دیگر چر  ما در اربالیت
 این عنایت را بفرما ای شهید راه قرآن

 اامان همچو جابر با عطیه در انار ررنه
 راه ما راه حسین است و ابالفضل غضنفر
 لعنت حق بر یزید و ابن سعد و شمر اافر

 ها گردیده پرغ  اندر این دنیای فانی سینه
 بی حسین معنا ندارد واقعاً این زندگانی

 انی  از ایزد محبوب سبحان ما رمنا می
 چر  ما روشن شود از مرقد سلطان خوبان

 آفتاب هشتمین 
 برد زگنبد طالی رو سپیده نور می
 زند به مرقدجالی رو و دل جوانه می

 و دسته دسته پرزنان،ابورران طوقدار
 به دور بام گنبدت، پرزده درهوای رو
 ات  دل از جنوب آمده، به شرق آستانه

 ی رضای رو برای فیض آمدم، به روضه
 ام  غریب و خسته آمدم، ملول و دل شزسته
 ایا غریب الغربا دخیل در والی رو

 رواق و راق صحن رو مقرنس است و دلگرا
 و پادشاه بارگاه، دل همه دل گدای رو
 نغمه بلبل سحر، به بوستان درگهت 
 نوای سرنا و دهل، موسیقی سرای رو

 رو، ای رئوف مهربان رضای ثامن الحجج 
 ی سخای رو روح ابورر دل ، شیفته

 بهرت مرهدت رضا، بهار فردوس برین 
 دمد، بهرت جانفزای رو  حیات رازه می

 و آفتاب هرتمین، چر  و چراغ مؤمنین 
 غرق گناه آمدم، دست من و دعای رو

 شمس خراسان 
 آفتاب از افق شمس خراسان بدمد 
 رابنان آمده درباغ، خرامان بدمد 

 ی راج طالی خورشید دیده ازشعرعه
 ی جانان بدمد  نورباران شده، را اعبه

 ای نسی  سحر آرامگه یار اجاست؟

 را دل از گلرن جان، واله و رابان بدمد
 در خراسان خیال ، چو شبی جلوه اند

 ی گریان بدمد  ی دیده دل  از روزنه

 آر  عرق به سرمرهد جان  افتاد
 ی سوزان بدمد دل چنان سوخت اه در شعله

 خواست از آن شعله چراغ افزود عقل می

 ی عرق، فروزان بدمد را دل از انگره
 به طواف آمده دل، مرقد سلطان رئوف

 شاید از حزمت او، در دل  عرفان بدمد
 ی آب حیاری  به گلگرت رضا ررنه

 را دل از زمزم مهتاب، درخران بدمد
 شاه شمرادقدان، شمس خراسان جهان 
 در دل  جلوه نما، را اه: گلستان بدمد

 آفتابِ وحی 
 آفتاب رو، لب مغرب غمنان رسید
 آسمان، رار شدو نایره برخان رسید

 عرش و فرش و قل  و لوح به مار  بنرست
 غ  جانزاه رو، بر پیزر افالن رسید
 آفرین ، همه مرتاق رماشای روبود

 ی ادران رسید خان اندوه رو، بر دیده
 ی وحی رو محروم شدند شرق از شعرعه

 ناله بر اوه ست  آمد و پژوان، رسید
 زخ ، بر پیزر راریخ زبیداد نرست

 ها بر جگر زخمی صد چان رسید زخمه
 آفتاب، آمده را راز افق رار ابود

 آلود به لوالن رسید عال  عقل، شب
 را اه: انفاس می حزمت قرآن نوشید

 ی هرران رسید آر  فتنه به میخانه
 نفاق آوردند!  رأویل با اتاب رو، به

 ها برعلی وآل رو، ای پان رسید اه: چه
  واهللُ مت ّ نوره افر، درروطئه

 چاالن رسید حجت رااب اسب سحر،

 محمدجعفر رستمیان محمدحسین برزویی



ای فرمانده مع   اقل ققوا صقبقح روز                اهلل خامنه   حضرت آیت 
آموختقگقی    در اررباط رصویری با مراس  مرترن دان     tدوشنبه

علی   دانرگاههای افسری نیروهای مسلح در دانرگاه افسری امام       
السالم، الزمه حفظ اقتدار و هویت ملی و رأمین منافع ملی             علیه

را محاسبه صحیح و عقالنی از رهدیدها و ظرفیتها در مسقائقل               
مربوط به قدرت دفاعی، استحزام و ثبات اقتصادی و روانایقی و             
قوام فرهنگی دانستند و رأاید اردند: مرزالت اققتقصقادی و               

روزی مسئوالن و مدیریقت       معیرتی مردم، به شرط رالش شبانه     
نرو و رمراز بر رولید داخلی و چر  امقیقد             قوی، جامع و خسته   

نداشتن به خارج قابل حل هستند و سر و صداهای اراذل مسلط            
بر ملت امریزا ه  نباید ذهن اسی را مرغول اقنقد. حضقرت            

ای، اجرای مراس  مرترن دانق  آمقوخقتقگقی            اهلل خامنه   آیت
دانرگاههای نیروهای مسلح را فرصتی برای استفاده از رقجقارب          
یزدیگر و ه  افزایی بیرتر خواندند و افزودند: جوانانی اقه در               
دانرگاههای نیروهای مسلح رحصیل می انند در واقع رأمقیقن           
انندگان و حاف ان امنیت به عنوان یک ارزش بسیار واال و یک            
عنصر حیاری برای ارور هستند. فرمانده ال قوا با اشقاره بقه                
ارائه خدمات مختلف نیروهای مسقلقح بقه مقلقت از جقملقه                    
امدادرسانی و امک در حوادث طبیعی همچون سیل گلستان و          
زلزله سرپل ذهاب و عرصه های بهداشت و درمقان بقویقژه در                
شرایط انونی بیماری ارونا و همچنین نققق  آفقریقنقی در                 
رزمای  همدلی و امزهای مؤمنانه خاطرنران اردند: نیروهای          
مسلح جمهوری اسالمی ایران حقیقتًا نیروهایقی آبقرومقنقد و              
شرافتمند هستند. رهبر انقالب اسالمی قدرت دفاعی، استحزقام        

و روانایی و قوام فرهنگی را اراان اقتدار مقلقی            و ثبات اقتصادی  
برشمردند و گفتند: مبنای اقتدار در جمهوری اسقالمقی یقک               
مبنای عقالنی و براساس محاسبات صحیح و منطقی درخصوص         
اندازه قدرت دفاعی، چگونگی رقسی  اار بین نیروهای مسلح و           

 رعیین انواع ابزارهای دفاعی است.
ای افزودند: برای رأمین منافقع مقلقی و               اهلل خامنه   حضرت آیت 

حفظ موجودیت و هویت ملی باید محاسبات دقیق و منطقی از            
حد و اندازه واقعی رهدیدها و هقمقچقنقیقن ظقرفقیقت هقا و                      

استعدادهای واقعی ارور وجود داشته باشد. ایرقان رقأاقیقد               
اردند: قدرت دفاعی برآمده از چنین محاسبات عقالنی، موجقب      
می شود اه مسئوالن و مردم با طمأنینه و آرامق  مرقغقول            
اارهای اساسی شوند. رهبر انقالب اسالمی عققالنقیقت را بقه                

ها اس  عقالنیت     معنای محاسبه صحیح دانستند و گفتند: بعضی       
و عقل را می آورند اما من ورشان ررس، انفعال و فرار از مققابقل       

اه فرار اردن و ررسیدن، عقالنیت نیست.         دشمن است در حالی   
ای رأاید اردند: ررسوها حق ندارند اسق            اهلل خامنه   حضرت آیت 

عقالنیت را بیاورند زیرا عقالنیت به معنای مقحقاسقبقه درسقت         
است. البته دشمن رالش دارد را معنای غلط عقالنیت را رلقیقن             
اند و برخی ه  نادانسته، در داخل همان حرف دشمن را رزرار            

گو در امریقزقا دربقاره       می انند. ایران علت هیاهوی اراذل یاوه    
ای ایران را، محقاسقبقات         روانایی های دفاعی و موشزی و منطقه      

ها   دقیق و عقالنی جمهوری اسالمی برای رسیدن به این روانایی         
دانستند و گفتند: این یاوه گویی ها ناشقی از رقرس آنقهقا و                     
همچنین عقب ماندگی آنها در این عرصه است اما بایقد بقدون              
روجه به این فضاسازی ها، دستگاه محاسباری عقالنی را حقفقظ            
ارد و به لطف خداوند، جمهوری اسالمی در همه این عرصه هقا           

 باز ه  پی  خواهد رفت.
رهبر انقالب اسالمی، عقالنیت را الزمه همه امور دانسقتقنقد و              
خاطرنران اردند: باید ظل  ستیزی، عدالت خواهی و مقبقارزات            
اجتماعی نیز براساس عقالنیت باشد و گرفتار حاشیه نرویق  و            

ای در      اهلل خقامقنقه       اصل و فرع را اشتباه نگیری . حضرت آیت        
خصوص مسائل فرهنگی به عنوان یزی دیگر از اراقان اققتقدار              
ملی، افزودند: زمانی اه موضوع مبارزه با رهاج  فرهنگی مطقرح         
شد دشمن، سراسیمه ربلیغات خود را به سمت مقابله بقا ایقن              
موضوع سوق داد زیرا از بیداری مردم و مقابله با رهاج  فرهنگی            
هراس دارد. ایران با اشاره به استحزام و ثبات اققتقصقادی بقه                 
عنوان سومین ران اقتدار ملی گفتند: اقتصاد ارور زیقر فرقار      
است و مردم از ن ر معیرت دچار مرزالت هستند اما همه این            
مرزالت قابل حل است. رهبر انقالب اسالمی افقزودنقد: مقن                
عقیده ندارم اه مسئوالن در زمینه مسائل اققتقصقادی رقالش               

ها انجام شقده   های زیاد و خوبی در برخی بخ     انند. رالش    نمی
های اقتصادی روان مدیریتقی ضقعقیقف            اگرچه در بعضی بخ    

است. ضمن اینزه مصوبات خوبی ه  وجقود دارد اقه بقایقد                  
ای الزمه حفظ اقتدار ملقی   اهلل خامنه پیگیری شوند. حضرت آیت 

را نگاه جامع و صحیح به مسائل دفاعی، اقتصادی و فرهنگقی و         
نرو دانستند و رأاید اردنقد:        حضور مدیران قوی، فعال و خسته     

ناپذیر، فعال و پرنراط      ای اه مدیریت های خستگی      در هر عرصه  
را داشتی ، اارها پیررفت ارده است. رهبر انقققالب اسقالمقی               
گفتند: مزررًا گفته شده اه عالج مرزالت اقتصقادی در گقرو               
رمراز بر مسئله رولید، جلوگیری از سقوط پی در پقی ارزش               

رویقه و      هایی همچون قاچاق، واردات بی      پول ملی و بستن رخنه    
 فسادهای مالی است.

ای با اشاره به حضور مدیران خوب و لزوم           اهلل خامنه   حضرت آیت 
ناپذیر افزودند: البته در مرقزقالت           روزی و خستگی    رالش شبانه 

های آنهقا را       ها و رحری     آمیز آمریزایی   اقتصادی، ما نق  خباثت   
گیری  و به ایسقتقادگقی و           اه حقیقتاً جنایت است، نادیده نمی     

مقاومت ادامه خواهی  داد را به لطف خداوند فرار حقدااقیقری             
آمریزا را به روسیاهی حداایری و مایه پریمانی آنها رقبقدیقل              

جمهور آمریزقا از       انی . ایران با اشاره به ابراز خوشحالی رئیس        
اختالل در اقتصاد ارور و جنایت علیه ملت ایقران، گقفقتقنقد:             
افتخار به چنین جنایتی فقط از آدمهای رذلی میل شما بقرمقی             
آید. رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته وضع امروز آمریقزقا بقا                
هزاران میلیارد دالر اسری بودجه و دهها میلیون گقرسقنقه و               
انسان زیر خط فقر بسیار بد است و ملت ایران به روفیق الهی با              
قدرت ایمان و عزم ملی و به اوری چر  مسئولین رذل، خائقن             
و جنایتزار آمریزا بر مرزالت فائق خواهد آمد و از رحری  نقیقز              

سازی واقعی اقتصاد ارور استفاده       ای برای مقاوم    عنوان وسیله   به
ای با رأاید مجدد بقر ایقن            اهلل خامنه   خواهد ارد. حضرت آیت    

گفتند: اگرچه      موضوع اه عالج مرزالت ارور در داخل است،       
بسیاری از مرزالت ما مربوط به خارج از ارور است اما عقالج              
آنها در داخل و با رزیه بر محاسبه درست و نگاه صقحقیقح بقه                  
مسائل ارور و منطقه و با بزارگیری ردبیر، رالش، خرد و عقزم             

راسخ است، بنابراین نباید عالج را در خارج از ارور جسقتقجقو              
بینی  و سقر و         ای از خارج نمی     ارد چرا اه ما هیچ خیر و بهره       

صدای اراذل مسلط بر ملت آمریزا نیز نبایقد ذهقن اسقی را                 
مرغول اند. بخ  دیگری از سخنان فرمانده ال قوا در مراس             

آموختگی نیروهای مسلح به بیان چند روصیه بقه           مرترن دان  
 دانرجویان و مسئوالن این دانرگاهها اختصاص داشت.

ای با اشاره به رحول در رهدیدها، مقابله با           اهلل خامنه   حضرت آیت 
های جدید دانستند و رأاید اردند: در           آنها را نیز نیازمند برنامه    

بقیقنقی       های دانرگاههای نیروهای مسلح بایقد پقیق            پژوه 
رهدیدهای جدید و شناخت راههای مقابله با آنها مقورد رقوجقه        
جدی قرار بگیرد. ایران رجربیات نیروهای مسلح در دوران دفاع           

ای ارزشمند خواندند و با رأاید بر لزوم ربدیقل          مقدس را سرمایه  
آن رجربیات برجسته به ن ریات دفاعی و بسط و رزمیل آنها، بر            
روجه ویژه به رربیت اخالقی در دانرگاههای ن امقی رقوصقیقه              
اردند و گفتند: البته این روصیه برای همه جوانان ارور بویقژه             
نیروهای انقالبی است اه باید اخالص و مجاهدت را سقرلقوحقه             

و در مسئولیتها چر  به مقام بقاالرقر یقا               عمل خود قرار دهند   
 مال دنیا نداشته باشند.

رهبر انقالب اسالمی در بخ  پایانی سخنانران بار دیقگقر بقا               
ررزر از مسئوالن بخ  بهداشت و درمقان و پقزشقزقان و                   
پرستاران فدااار، ابتالئات و رلفات موج سوم ارونقا را بسقیقار               
دردآور خواندند و افزودند: همچنانزقه از مقدرقهقا ققبقل بقه                     

ها بقرای      گذاری  ام، ضابطه   جمهور و مسئوالن محترم گفته      رئیس
آور باشد. ایران      مقابله با بیماری باید از جایگاه حاامیتی و الزام        

گفتند: همچنانزه در موضوع سفر اربعین، مردم متدین به مرزها           
های محرم نیز ضوابط ستاد ملی را دققیقققاً      نرفتند و در عزاداری   

رعایت اردند، عموم مردم باید در مسائلی همچون نرفقتقن بقه              
ها، مراقبت جدی اننقد رقا از ایقن               نامه  سفرها و رعایت شیوه   
 بیماری خالص شوی . 
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 آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح: رهبر انقالب اسالمی در مراسم مشترک دانش

سروصدای اراذل مسلط بر آمریکا ذهن کسی را مشغول نکند عالج همه 
 مشکالت در داخل است

 اگرآن روز نامه نوشته می شد!!! 

 محمد بارونی
ماه صفر سال یازده  هجری است. روزهایی بسیار حسقاس و             

دقیق در راریخ اسالم است. چرا اه پیامبر اسالم )ص( آخریقن               

روزهای زندگانی پر برات خود را پرت سر می گذارد. سقپقاه           

اسامه خود را رجهیز می اند، پیامبر اسالم )ص( سپاهیقان را               

برای حضور در سپاه اسالم ررویق می اند، وی اصرار دارد اه            

رمام سران صحابه در این سپاه شرات انند و هر چه سریع رر          

 سرزمین مدینه را به قصد پیزار با رومیان ررن نمایند اما ....

همین روزهاست اه سران صحابه به قصد عیادت بقه حضقور         

پیامبر)ص( می رسند، پیامبر مهربانی ها )ص( اقمقی سقر                   

مبارا  را به زیر می افزند و راملی می اند و سپس رو بقه                 

حاضران می اند و می فرماید: ااغذ و دواری بیاورید را بقرای               

 شما  چیزی بنویس  اه پس از آن گمراه نروید.  

همه ساات شده اند اه ناگاه یزی از حاضران سزوت جلسه را            

بیماری بر پیامبر)ص( غقلقبقه اقرده             »می شزند و می گوید:     

 است، ما قرآن داری  و اتاب قرآن برای اافی است. !!! 

بین حاضران گفتگوهایی آغاز می شود و موافقت ها و مخالفت           

ها برای آوردن ااغذ و دوات باال می گیرد، پیامبرعزیز اسقالم            

)ص(  از این صحنه سخت ناراحت و دلگیر می شقود و مقی                   

 ....برخیرید و خانه را ررن انید »فرماید: 

اگر آنروز نامه نوشته می شد، پایه های حزومت اسالمی بقرای            

همیره راریخ مستحز  می شد و امروز جامعقه اسقالمقی در           

 آر  دو دستگی و چند دستگی نمی سوخت.

اگر آنروز نامه نوشته می شد، امام معصوم بر جامعه حاا  بقود             

نه خلیفه، جانرین پیامبر)ص(، امیرِمومنان بود نه مقنقتقخقب              

 شورای چند نفره.

اگر آنروز نامه نوشته می شد، پیروی از قرآن و اهل بیقت )ع(                

محور اندیره ها و اعتقادات می شد و احزام اسقالمقی حقول               

محوریت آنان اجرا می گردید و هیچ بدعتی روسط افراد ناآگاه           

 به دین و یا بعضاً مغرض بوجود نمی آمد.

اگر آنروز نامه نوشته می شد، رمام امزانات انسقانقی و غقیقر                 

انسانی مسلمانان، صرف سازندگی جامعه نمونقه و ایقده آل              

اسالمی می شد و در میدان های جنگ جمل، صفین، نهقروان            

 و ... به هدر نمی رفت.

اگر آنروز نامه نوشته می شد، دنیای اسالم متحد و یزقپقارچقه              

می شد و حاامان استان ها و والیت های اسالمی از دسقتقور               

 جانرین پیامبررحمت)ص( اطاعت می اردند.

اگر آنروز نامه نوشته می شد، امام علی)ع( در محراب مسقجقد               

اوفه، امام حسن )ع( در فضای امن خانه ، و امام حسقیقن)ع(                  

در صحرای اربال و ... به ریغ جور و جفا و یا زهرآلوده رقوسقط                   

 ستمگران زمان ،به شهادت نمی رسیدند.

اگر آنروز نامه نوشته می شد، معیار رفتارهای مسلقمقانقان در              

امور فردی و اجتماعی رمسک و پیروی از دو چیز ارزشمنقد و     

 گرانبها بود، قرآن و عترت و اهل بیت محمد )ص(.

و در یک االم اگر آنروز نامه نوشته می شقد، امقت پقس از                   

 درگذشت پیامبرخار )ص( گمراه نمی شدند. 

آری، آنروز نگذاشتند اه پیامبر)ص( نامه بنویسد و این سبقب             

شد را آر  فتنه و دو دستگی اه در امین مسلمانان بود پس             

از درگذشت پیامبر)ص( شعله ور شود و زبانه بزرد و هنوز ه         

 بعد از قرن ها آن شعله خاموش نرده و در حال اشتعال است. 

افسوس اه آن نامه نوشته نرد و روح مقدس و بزرگ آخریقن             

صفر سال یازده  هقجقری         82سفیر الهی در نیمروز دوشنبه      

 پرواز نمود و در جوار پروردگار دو جهان آرام گرفت. 

های داتر عباسقی،      این روزها اخبار مربوط به اقدامات و فعالیت       

نماینده محترم در مجلس شورا به ارات شنیده می شود. اگقر              

انی ، عباسی طقی       بی طرفانه و بی غرضانه االهمان را قاضی       

گذشته اه سزان اازرون را در مجلس بدست           حدود چهار ماه  

گرفته، گام های مه  و قابل روجهی را برای روسعه مقنقطقققه                

 برداشته است اه در جای خود قابل رقدیر است.

در میان فعالیت های صورت گرفته از سوی نماینده اازرون، اما      

جای خالی بزرگ به چر  مقی خقورد و آن مقوضقوع                     یک

پیگیری محرومیت شدید میراث فرهنگی شهرستقان اقازرون          

است. این گونه اه به ن ر می رسد را به امروز میراث فرهنگقی               

هنوز در اولویت ااری نماینده شهرستان قرار نگرفته اسقت و             

این در حالی است اه شهرستان اازرون دارای حوزه ای غقنقی             

از آثار باستانی ساسانی و میراث معماری بافت سنتی در شقهقر             

اازرون و برخی روستاهای اطراف همچون دوسقیقران و دوان             

است، اما از ن ر رسیدگی به میراث باستانی به شدت فققیقر و               

 محروم از امزانات است.

در شرایطی اه شهرستان اازرون میزبان آثار جهانی ساسانی و          

میراث ثبت شده در سازمان بین المللی یونسزو است، اما اداره            

میراث فرهنگی این شهرستان همچنان فاقد یک سقاخقتقمقان            

اداری است و در امال راسف اداره میراث فرهنگی شهرسقتقان            

به دلیل فقدان ساختمان اداری در دو سقه اطقاق اقوچقک                  

  استیجاری امور را می گذراند.

در شرایطی اه اازرون به دلیل دارا بودن صنایع دستی متنقوع            

در فارس نیازمند ساختمان فرهنگی و آموزشی جهت برگقزاری          

فرهنگی و ررویج صنایع دستی منحصر بقه فقرد               االس های 

خود است، اما امبود امزانات باعث شده را مجال رقوسقعقه و                

رقویت صنایع دستی اازرون فراه  نرود. فرارر از آن، هقنقوز               

انقد اقه مقی         مناطقی از بافت راریخی شهر اازرون باقی مانده    

روان از آن ها برای احیای بافت راریخی شهر اازرون و جقذب              

گردشگران داخلی و خارجی بهره ها برد، اما در امال رقاسقف              

همچنان برنامه مرخصی برای احیای بافت رقاریقخقی شقهقر               

و شاید یزی از دالیقل         اازرون و روستاهای اطراف وجود ندارد     

آن در حاشیه قرار گرفتن مسائل میراث فرهنگی اازرون و بقه             

ربع آن اداره میراث فرهنگی شهرستان به دلیل فقدان امزانقات     

اولیه و فقدان یک ساختمان اداری مناسقب اسقت. رقردیقدی                

نیست اه با روجه غنای راریخی و فرهنگی شهرستان اقازرون،           

اازرون نیاز محوری و بنیادین این      روسعه اداره میراث فرهنگی   

ایقران جقایقگقاه           شهرستان است. اازرون می رواند در سطح       

را اسب اند، می رواند میزبان گردشگران خقارجقی             بزرگتری

بی شمار شود، بافت راریخی اازرون می رواند ربدیل به ده هقا             

خانه و اقامتگاه سنتی شود، بافت سنتی این شهر مقی رقوانقد               

رجاری شده و صدها فرصت شغلی جدید ایجاد اقنقد و بقازار             

اازرون به دل بافت سنتی و خانه های راریخی اریقده شقود،             

اگر اداره میراث فرهنگی اازرون به جای یک اداره در حاشیقه،            

 یک اداره دولتی قدررمند و با امزانات در شهرستان باشد.

اگر اارخانه و جاده برای اازرون مه  است، اما باید در نق قر                

داشت اه استعداد اصلی اازرون، یک شهر گردشگقری اسقت،            

اازرون با رونق گردشگری می رواند صدها و صدها شغل جدید           

ایجاد اند و پا به پای شیراز، نام  بقه عقنقوان یقک شقهقر                 

گردشگری در جنوب ایران بدرخرد. بافت رقاریقخقی اقازرون              

فرصت ارزشمندی است را این شهر به مانند ااشان مقیقزبقان              

هزاران گردشگران خارجی باشد و نباید این فرصت راریخقی را            

با نابودی ساختمان ها و بناهای راریخی از دست داد. در اوچه             

پس اوچه های بافت سنتی اازرون می روان بجای آپاررقمقان            

آشپزی    های بدقواره، اقامتگاه های بوم گردی، اافه بستنی ها،        

ها و حتی فروشگاه های متنوع به مانند همان فروشگاهای بازار           

سنتی را ایجاد ارد را ه  بافت سنتقی رونقق یقابقد و هق                      

 فرصت ااری جدید برای جوانان این شهر فراه  شود.  صدها

میراث فرهنگی اازرون نیازمند روجه بیرتر است و چه خقوب            

است اه آقای نماینده در انار پیگیری امور عمرانی شهرستان،          

گوشه چرمی ه  به رقویت زیرساخت های میراث فرهقنقگقی            

بویژه در حوزه رامین ساختمان اداری و سقامقانقدهقی بقافقت                

 راریخی شهر داشته باشد.

 نما. منبع: اازرون

 آقای نماینده و ضرورت توجه به میراث فرهنگی
 رضا عمویی

ررین خیابان خاورمیانه است. امقا    عصر رهران طوالنی خیابان ولی 

این همه حسن شهرت این خیابان صقد سقالقه اقه مقیقدان               

ررین نققطقه آن        ررین نقطه رهران را به جنوبی       رجری ، شمالی 

رساند نیقسقت.      ایلومتر می   ۸2های راه آهن به طول        یعنی ریل 

خورشقیقدی، در      ۸۰۱۱همزمان با ساخت این خیابان در سال       

شان بر سر عابران    دو طرف خیابان چنارهایی ااشته شد را سایه       

عبداهلل مستوفی در اتاب شرح زندگانی من          و شهروندان باشد.   

یا راریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه[ رعداد چنارهقای ایقن           

داند یعنی به فاصله هر دو متر یقک           اصله می   ۸2۱۱۱خیابان را   

اصله و برخی بیرتر از این  8۰۱۱۱چنار. اما برخی این رعداد را  

با گذشت یک قرن از عمر خیابان و صاحقبقان              دانند.   رعداد می 

طور اه بسیاری از آنان اه زیقر ایقن              نواز، همان   های روح   سایه

زدند بیمار شدند و از دنیا رفتند رعدادی از این           درختان قدم می  

درختان نیز به بیماری گرفتار شدند و رعدادشان روز بقه روز               

عصر  ااه  یافت. بیماری درختان اهنسال و اصیل خیابان ولی      

و از دست رفتن سایه همیرگی این خیابان و رنقگ بقاخقتقن                

بقا     ۸۰۳۱نرینان شد. در سقال          زیبایی، نگرانی جدی پایتخت   

آغاز فعالیت دوره جدید شورای اسالمی و شقهقردار رقهقران،                

نخستین اقدام رحسین برانگیز آنان رسیدگی به این نقگقرانقی             

 ۰۵۱حق شهروندان بود. برای این اار در سال نخست رعداد            به

اصله درخت چنار ده را پانزده ساله از اصفهقان خقریقداری و                

عصر شد. با ااشت این   جایگزین درختان از پا افتاده خیابان ولی    

ها ااه  یافت اما شهرداری رقهقران          درختان را حدودی نگرانی   

اصقلقه درخقت       ۸۱۱۱رعداد    ۸۰۳۰به آن قانع نبود و در سال        

درخقت    های بی   چنار دیگر از اصفهان خریداری ارد و در گودال        

سقارشقان مسقتقدام          خیابان ااشت را طراوت، رازگی و سقایقه        

ای اسقت اقه بقایقد             های زنده   ای از بافت    شهر مجموعه  بماند. 

مراقبت و در هنگام بیماری ریمارداری شوند را به ناگهان فقرو             

  زخ  آن بر جان مردمان ننریند.  نریزند و

های ارور با مرقزقالت         شهرداری رهران مانند همه شهرداری    

جدی مالی مواجه است. بدهی انباشته شهرداری رهران، مقانقع            

های اخیر بوده است و        های عمرانی در سال     مهمی برای فعالیت  

حتی در پرداخت حقوق و دستمزد اارانان نیقز بقا مرقزقل                

حال شهرداری رهران در دو موضوع رقوسقعقه        مواجه است با این   

هقای    های راریخی و بافت     فضای سبز و درختزاری و حفظ ابنیه      

شهرداری   ۸8منطقه     راریخی شهر، پررالش و موفق بوده است.       

رهران، اه منطقه آغازین رهران بزرگ اسقت بقا وسقواس و                 

شود. شهردار رهران برای این منطقه         ای اداره می    حساسیت ویژه 

شهرداری را برگزید اه متخصص این حوزه است و شورای شهر           

رهران ه  ن ارت مضاعفی بقر عقمقلقزقرد ایقن مقنقطقققه                      

های اازرون اه این شهر رقاریقخقی و              ررین ویژگی   مه    دارد. 

شناسند دو ویژگی سبز بودن و طبقیقعقت            دار را به آن می      ریره

هقا     ن یر آن و معماری سنتی و بومی آن است اه حفظ آن             ا 

هقا هقویقت و          رسالت و مسوولیتی سترگ است و غفلت از آن        

اندازد. امک انقیق         های این قوم صبور را به مخاطره می         داشته

هرادام به قدر درختی و سنگ و گچی پقاسقدار ایقن شقهقر                  

باستانی باشی  و نسل آینده را از این دوگانه ارزشمند مقحقروم             

 نسازی .

 نما. منبع: اازرون

 دوگانه کازرون و مسؤلیت ما
 نژاد مهدی تقی

مهرماه، با برپایی نرستی مرترن به مقیقزبقانقی             ۸۵صبح روز   

جهاد دانرگاهی استان فارس، روسا و معاونین دانرگاه سلمقان          

نقامقه      فارسی اازرون و جهاد دانرگاهی استان فارس، رفقاهق          

های آمقوزشقی، پقژوهرقی و             های مرترن در حوزه     همزاری

فرهنگی امضا نمودند.  بنا به گزارش روابط عقمقومقی و امقور          

نیا،   الملل دانرگاه سلمان فارسی اازرون، داتر غریب فاضل         بین

رئیس دانرگاه سلمان فارسی اازرون، در این نرست ضقمقن            

گرای مستتر در سطح مدیریت و اراقان           رقدیر از روحیه رعامل   

مختلف جهاد دانرگاهی استان فارس، بر ضرورت استقفقاده از            

چنین ظرفیتی برای روسعه منطقه رأاید نمود و خاطر نرقان            

افزایی میان نهادها و       ارد: یزی از بسترهای اساسی روسعه، ه        

هایی است اه با رویزردهای علمی به دنبال حل مسائل            دستگاه

نقامقه بقیقن          جامعه هستند. امیدواری  به دنبال انعقاد رفقاهق       

دانرگاه سلمان فارسی اازرون و جهاد دانرگاهی فارس و بقا             

هقای     رر شدن مسیرها و بستقرهقای هقمقزقاری             هرچه شفاف 

های علمی و فرهنگقی       ی روانمندی   مرترن، بتوانی  از مجموعه   

رر به جامعه اسقتقفقاده          هر دو طرف برای ارائه خدمات مطلوب      

نیا در ادامه با اشاره به انت ارات عقمقومقی              نمایی . داتر فاضل   

مردم در شهرستان اازرون و مناطق پیرامون آن از دانرقگقاه              

های آقای والی، مدیر جهاد       سلمان فارسی و با رقدیر از پیگیری      

مابین، افزود:    نامه فی   دانرگاهی واحد اازرون، برای انعقاد رفاه      

مطالبه عمومی مردم این است اه دانرگاه سلمان فقارسقی را             

پیرران روسعه قرار دهی  و خقدمقات آن را بقه سقطقوح                     

هقای بقلقنقد و           رری اررقا دهی  اه این مه  جز با گام          مطلوب

شود. خوشبختانه جهاد دانرگاهقی نقیقز          جهادگونه محقق نمی  

نران داده است اه ذیل چنین گفتمانی به مسائقل عقمقومقی           

افقزا     روان به صورری ه      اند و بنابراین می     جامعه ورود پیدا می   

در جهت رحقق مطالبه عمومی و برحِق مردم شریقف اقازرون           

مبنی بر رقویت دانرگاه سلمان فارسی به عنوان قطب علقمقی            

ای در جهت روسعه استان فارس نیز محسوب          منطقه اه مطالبه  

شود، عمل نمود.  در ادامه این نرست داتر م اهر بابقایقی،      می

رئیس جهاد دانرگاهی استان فارس، با رصریقح بقر ضقرورت              

های مرترن بین نهادهای علمی خاطر نران نقمقود:             همزاری

هقای     جهاد دانرگاهی با رویزردهایی ااربردی اقه در حقوزه           

های معقتقبقر       رواند در انار دانرگاه     آموزش و پژوه  دارد، می    

ارور به ارائه خدمات گوناگون پرداخته و در این راستقا بقرای              

ی مهقارت     ها و ارائه    اررقا سطح علمی و ااربردی نمودن آموزش      

های مختلف جامعه ارائه خدمات نماید.  داتر بقابقایقی            به طیف 

های   های فناورانه و ااربردی در انار آموزش        استفاده از پژوه   

ی مهارری را از جمله رویزردهای برجسته     صفر را صد در چرخه    

جهاد دانرگاهی برشمرد و افزود: همزاری و رعامل با نهادهقای            

علمی و معتبری مانند دانرگاه سلمان فارسی اازرون را جقز             

دانی  و امیدواری  به دنقبقال امضقا             های خودمان می    مأموریت

ی مرترن، بتوانی  شاهد آغاز فصقل مقنقاسقب و                 نامه  رفاه 

های موثررر دانرگاهی در سطح شهرستقان         اثرگذاری از فعالیت  

اازرون باشی . رئیس جهاد دانرگاهی استان فارس همچنقیقن           

بافت اجتماعی و گرای  عمومی مردم اازرون به حمقایقت از              

های دانرگاهی را از جمله بسترهای مقنقاسقب بقرای                فعالیت

های علمی در سطح ایقن شقهقرسقتقان              ی موثر فعالیت    روسعه

برشمرد و رصریح نمود: در صورری اه مجموعقه مقدیقریقتقی                

شهرستان اازرون بتواند امزانات الزم را فقراهق  اقنقد، مقا                 

دهنقده را بقا هقمقزقاری و                روانی  مراز نوآوری و شتاب      می

پرتیبانی دانرگاه سلمان فارسی اازرون در این شقهقرسقتقان            

ایجاد انی . با روجه به شناختی اه از مردم اازرون داریق  و                

ای  این مردم به دنبال عل  و رحصیقل           اینزه همیره شاهد بوده   

اند، این مسئله دور از دسترس نیست.          و خالقیت و نوآوری بوده    

نامه همزاری دانرگقاه      گفتنی است در ادامه این نرست، رفاه       

سلمان فارسی اازرون با جهاد دانرگاهی اسقتقان فقارس در              

های مختلف پژوهری، آموزشی و فرهنگی به امضا روسای           حوزه

این دو دانرگاه، داتر مهدی رضایی، مقعقاون فقرهقنقگقی و                 

اجتماعی دانرگاه سلمان فارسی اازرون و داقتقر سقیقامقک              

اریمی، معاون آموزشی جهاد دانرگاهی فارس رسید.  از جمله           

روان به رقدویقن و اجقرای             نامه می   مفاد مندرج در این رفاه     

محور و فنقاورمقحقور،        های روانمندسازی با رویزرد مهارت      برنامه

های ااربردی ق مطالعاری به صقورت مرقتقرن،             انجام پژوه  

هقای پقژوهرقی،         های الزم بقرای اجقرای طقرح        ایجاد زمینه 

هقای     افزاری و روانمقنقدی      مندی طرفین از امزانات سخت      بهره

های عمومی و رقخقصقصقی،           علمی، همزاری در برگزاری دوره    

اندازی مرااز پقژوهرقی و خقدمقات            همزاری مرترن در راه   

 رخصصی و برخی موارد دیگر اشاره ارد.  

نامه همکاری میان دانشگاه سلمان  امضا تفاهم
 فارسی کازرون و جهاد دانشگاهی فارس

 مطلب رسیده

 عجیب ترین حکومت دنیا....!!!
 قاسم اکبری

اه  چند شهر ارور روسط معاندین و منافقین           22در سال   
و مزدوران داخلی همراه با جمعی فریب خورده و نقاآگقاه               
دچار آشوب و بلوای  شده بود و خیابان های پایتخت شاهد            
اغتراش و هرج و مرج و اعتراضات شدید آنها به حزقومقت             

 بود.
در این شرایط یک خواننده معروف ، با صراحت رمام علقیقه             
حزومت موضع می گیرد ، رو به دوربین مرگ بر دیزتقارقور         
می گوید و حتی یک سرود به شدت رقنقد در رقهقیقیقج                   
معترضین علیه حزومت می خواند و بر آر  اغتراشقات و            

 اختالفات می دمد!
و در اقدامی دیگر در خارج از ارور و طی مصاحبه با رسانه             
های دشمن رسمًا اعالم می اند اقه مقخقالقف پقخق                   

 اارهای  از رادیو و رلوزیون ارورش می باشد
در هرجای دنیا این ارفاق بیفتد رفتار حقزقومقت بقا ایقن                 

 خواننده چگونه است؟
اما عجیب ررین حزومت دنیا با سعه صدر رمام نقه رقنقهقا                
اوچزترین برخوردی با این خواننده نمی اند بلزه حقتقی            

 مانع ورود وی به ارور ه  نمی شود!
سالگی در یزی از      2۱چند سال بعد اه آن خواننده در سن         

بیمارستان های ارورش فوت می انقد ، رقلقوزیقون آن                
حزومت نه رنها از ا  لطفی او انتقام نقمقی گقیقرد اقه                   

 درگذشت وی را یک ضایعه اعالم می اند!!
و حتی رئیس جمهور و اعضای دولت همان حزومت به طور        

 رسمی درگذشت او را رسلیت می گویند!!
جالب رر و عجیب رر آنزه با همه این رفاسیر باز ه  به ایقن          

 حزومت ارهام دیزتاروری زده می شود!!!
بله ؛ شما با عجیب ررین و م لوم ررین حزومت دنیا یعنقی             

 جمهوری اسالمی روبه رو هستید.....!!!
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برگزاری جلسه کارگروه مدیریت 
 بحران شهرداری کازرون؛

شناسایی نقاط مستعد حادثه در 
اولویت اقدامات برای آغاز فصل 

 بارش
در جلسه اارگروه مدیریت بحقران شقهقرداری          
اازرون اه به ریاست محقمقدامقیقن مقهقرورز             
شهردار اازرون برگزار شد، شناسقایقی نقققاط           
مستعد حادثه در سطح شهر به عنوان مهمترین      
اولویت در آستانه آغاز فصل بارشها مورد راایقد         

 قرار گرفت.
عمومی شهرداری اقازرون، در        به گزارش روابط  

این جلسه اه با حضور الیه اعضا برگزار شقد،           
مصوبات متعددی با هدف رسیدن به باالرقریقن         

های پقیق  رو بقه           سطح آمادگی در بارندگی   
 رصویب رسید.

شهردار اازرون در این جلسه با رااید بر لقزوم           
العمل مقنقاسقب در         اسب آمادگی برای عزس   

زمان وقوع بحران، گفت: حساسیقت مقققوقلقه             
مدیریت بحران شاید در زمان وقوع و مواجهه با         

شود؛ بنابقرایقن بقایقد رقمقام              بحران عیان می  
 رمهیدات از قبل اندیریده شود.

او همچنین بر بازدید میدانی مستمر از نقققاط           
مختلف سطح شهر و پیگیری مرزالت را رفقع          

 اامل رأاید ارد.
ر اساس رااید و دستور شهردار، بقه مقنق قور             

خقیقز و ارزیقابقی           شناسایی دقیق نقاط حادثه   
رر هر محل، مقرر شد مقعقاون خقدمقات              دقیق

ربط   شهری به همراه پیمانزاران و مسئوالن ذی      
به صورت میدانی از این نقاط در سطح شقهقر            

 بازدید انند.
های فصلی ودائ  و رفع گرفتگقی         الیروبی اانال 

های سطح شهر از دیگر مصوبات مقهق             جدول
ای انقجقام        این جلسه بود، اه به صورت دوره       

 شود. می
هقای     های لوجستیک، سقطقح       رعیین مدیریت 

آمادگی در شرایط بقحقران، رقدویقن چقارت              
فرماندهی سانحه، رامین نقیقروی انسقانقی و             
رجهیزات مورد نیاز در زمان بحران، رقعقیقیقن            
مراز پیام اررباطات و اراق مدیریت بحران نقیقز          

 از دیگر مصوبات این جلسه بود.
در بخ  دیگری از این جلسه به القیقه اعضقا             
اعالم شد وضعیت آمادگی در قالب مانور ساعت        

 صفر سنجیده خواهد شد.
همچنین مقرر شد برای پرسنل عقمقلقیقارقی،            
سرپرستان و مدیران لباس متحدالرزقل ویقژه         

 مدیریت بحران شهرداری رهیه شود.
 

تعریض خیابان شهید پهلوانی در 
 دستور کار شهرداری کازرون

شهردار اازرون در جریان بازدید از خقیقابقان            
شهید پهلوانی، از رعریض این خیابان در آینقده         

 نزدیک خبر داد.
عمومی شقهقرداری اقازرون،          به گزارش روابط  

محمدامین مهرورز در حاشیه بازدید میدانی از        
این خیابان گفت: رعریض این خیابان در ادامقه          

های رعریض و بازگرایی مقعقابقر مقورد              پروژه
 مطالعه قرار گرفته و به زودی انجام خواهد شد.

هقای     وی ادامه داد: بر همین اسقاس رایقزنقی           
متعددی با مالزان امالن مورد مسیقر انقجقام           

نرقیقنقی هقر چقه            شده را اار رعریض و عقب     
 سریعتر وارد فاز اجرایی شود.

شهردار اازرون اه خود شخصا با بقعقضقی از             
نرینی صحبقت     ساانان این خیابان جهت عقب    

و رایزنی ارده، خاطرنران ارد: عرض ا  ایقن        
شود و     خیابان باعث بروز رصادفات متعددی می     

با روجه به پررردد بودن این خیابان، باعث شد         
 را این پروژه جزو اولیتهای شهرداری باشد.

مهرورز با ررزر از حمایت شورای شقهقر در            
های رملک، رعریض و بازگرایقی        خصوص پروژه 

معابر شهر، ابراز امیدواری ارد با رعریقض ایقن           
خیابان، مرزالت ررافیزی این مسیر بقرطقرف         

 شود.
 

گامی مهم در تحقق یکی دیگر از 
 های شهردار کازرون؛ وعده

امضای قرارداد ساخت المان آهنگر/ 
اصالح هندسی میدان انقالب کلید 

 خورد می
قرارداد ساخت المان آهنگر ظهر روز گذشته در        

 دفتر شهردار اازرون منعقد شد.
عمومی شقهقرداری اقازرون،          به گزارش روابط  

محمدامین مهرورز در خصوص این المان اظهار       
ارد: همانطور اه قبال به شهروندان وعده داده          
بودی ، اصالح هندسی میدان انقالب و سقاخقت         
المان آهنگر اه در این میدان واقع در مقحلقه            
آهنگران نصب خواهد شد، در دستور اار ققرار          

 گرفته بود و از امروز وارد فاز اجرایی شد.
شهردار اازرون با بیان اینزه طراحی و ساخقت         
این المان به طور اامل بر عقهقده هقنقرمقنقد               

اازرونی نهاده شده، افزود: این المان بیرتقر از           
آالت و      متر اررفاع دارد و با استفاده از آهقن          ۰

 شود. بتون ساخته می
او ابراز امیدواری ارد رونمایی از المان همزمقان   

 با دهه فجر امسال انجام شود.
شهردار اازرون در خصوص رغییرارقی اقه در           
میدان انقالب انجام خواهد شد، گقفقت: طقرح            
اصالح هندسی میدان انقالب نیز اقه رقوسقط           

ریزی شده، به زودی وارد فقاز          شهرداری برنامه 
 شود. اجرا می

مهرورز با اشاره به بازدید صبح دیروز خقود و            
معاون شهرسازی و مسئول واحقد عقمقران از            
میدان انقالب، خاطرنران ارد: با اجقرای ایقن           
طرح اه به رصویب شورای ررافیک شهرسقتقان         
نیز رسیده است، عالوه بر اینزه شاهد رغییقرات         
ظاهری و نوسازی اامل این میدان خقواهقیق            
بود، بار ررافیزی نیز به شزل بهتری مقدیقریقت           

 خواهد شد.
وی یادآور شد: اارهای عمرانی و خدمارقی، بقا          
حمایت همیرگی اعضای محترم شورای شقهقر        

درپی و همزمان در       بدون وقفه، و به صورت پی     
سطح شهر ادامه دارد و ادامه خواهد داشقت و           

اند با انجام این اققدامقات          شهرداری رالش می  
موجبات رضایت بی  از پی  شقهقرونقدان را           

 فراه  اند.

وقتی عیار و غنای فرهنگی، مذهبی، اجتقمقاعقی، سقیقاسقی،               

راریخی و... یک منطقه یا بخ  یا شهرستان بسیقار بقاالسقت،           

اند، مسئله بازخقوانقی،       مهمترین وجهی اه این وزن ایجاد می      

ها و الگوسازی از آن بقرای         انتقال به نسلهای بعدی، حفظ ارزش     

 ها و هنجارها است. ها و شاخصه آینده و رداوم ویژگی

وجه رمایز شهرستان اازرون برخورداری یزجا و رقوممقان از              

رمامی این ویژگی هاست اه در انار طبیعت چهارفصل و اقلی            

هقای     منحصر به فرد، از راریخ و رمدن چندهزارساله، شخصیت        

راثیرگذار علمی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، هقنقری، ورزشقی،           

اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم و ادبیات بسیقار پقربقار و                 

افتخار آمیزی برخوردار است. لذا سالیان سال فهرست نویسی و           

نمایه سازی رمام این وقایع برای حفاظت در برابقر اق  رنقگ           

ها   شدن و به فراموشی سپرده شدن بسیاری از افراد و شخصیت          

هقا و...         و ارفاقات و افتخارات و دستاوردها و حماسه آفقریقنقی           

 شد. احساس می

رقوی  اازرون حرات مبارای است اه اگرچه رمام سه  نقیقاز            

های اقهقن بقوم          ی داشته   معرفی و حفظ و احیا و انتقال همه       

اند؛ اما    شود و نه ادا می      اازرون به نسل امروزی را نه شامل می       

نگار اختصاصی، نیاز آن هقمقواره          به عنوان یک سالنامه و وقایع     

شقد.     برای شهر با راریخ پر افتخاری چون اازرون احساس مقی          

گیری این ایده و از آن مهقمقتقر بقه اجقرا                  بنابراین اصل شزل  

ررین نقطقه ققوت      درآمدن و عملی شدن آن، بزرگترین و اصلی    

گردد و همین به رنهایی برای رقحقسقیقن و                اار محسوب می  

باشد. چرااه ابعاد و بزرگی اار و           ررویق این حرات بسنده می    

آوری اطالعقات     گستردگی موضوعات و سختی و مرزالت جمع      

ی    و راضی نقگقه داشقتقن هقمقه             

های مرربط و درگیر و القبقتقه           حوزه

های سرسام آور و... اافی است       هزینه

را اسی جرات نزدیک شدن به عرصه اجرای آن، آنه  در ایقن              

دوران ا  فروغ اارهای فرهنگی نداشته باشد؛ و رنها و رقنقهقا       

خواست اقه     یک سر نترس، یک دل عاشق و یک عزم جزم می          

هایی اقه      قدم در این اار گذاشته و آن را رحقق بخرد. ویژگی           

در شخصیت و همت برادر و دوست عزیز و رفیق قدی  و ندیق               

االسالم رضا صنعتی با روجه به سبقققه عقلقمقی،                جناب حجت 

پژوهری، هنری و راریخ نگاری اه در ایران سراغ داری  بارز و            

 قوی بود و این مه  را انجام و به سرانجام رساند.

به چاپ دوم رسیدن این رقوی  آنه  در شرایط بحران ناگهانقی            

ارونا اه همه چیز را به رعطیلی و همه را به قرنطینه خانقگقی               

ارانده بود، نران از عط  ررنگی فضای فرهنگی اازرون بقه           

 محصوالت بود و نیاز به رداوم آن را اثبات ارد.  این گونه

از نزات میبت اار عالوه بر اصل شروع این حرات اقه بقدان                

ی شااله محتوای رقوی  )مقنقهقای            مندی همه   اشاره شد، بهره  

های ملی و مذهبی( شامل خوشنویسی عنقوان           وقایع و مناسبت  

هقای     ها همه از ظرفیت     جلد و اتیبه، رصاویر، اشعار و مناسبت      

ادبی و هنرمندان اازرونی استفاده شده بود اه بسیار ارزشمنقد          

رومانی این رقوی   ۸8۱۱۱افزود. قیمت    و بر بومی سازی اار می     

ه  به اعتقاد نگارنقده     

با روجه به نوع و ایفیت اار، قیمت معقول بود و جقزو وجقوه                

 روان آنرا من ور ارد. میبت اار می

های زمانی ایام منتهقی بقه       اگرچه مرزالت ناشی از محدودیت    

بقیقنقی      آخر سال، رعطیالت و قرنطینه ارونایی ناگهانی و پی         

های بسقیقار      ها در پایان سال، هزینه خانه  نرده، رراا  اار چاپ   

بینی میزان استقبال از اار و بقازگرقت        زیاد، عدم امزان پی    

ها و... در نتیجه و خروجی اار اثرات بسیار زیادی داشتقه                 هزینه

هقا بقایقد در          رسد برخی ااستی    است، با اینحال اما به ن ر می      

های آینده مررفع گردد را هرچه بیرتر این اار ارزشمند به       سال

سمت امال و جامعیت پی  رود. بخری از ایقن نقزقات بقه              

 شود. فیزیک و ظاهر اار و بخری به محتوای اار مربوط می

در بخ  فیزیک اار، اول از همه، چیزی اه بسیار بقه چرق                

آید، قطع اوچک رقوی  است اه باروجه به حقجق  آن نقه              می

شود آن را جیبی قلمداد ارد، و نه به عنوان یک سررسقیقد                می

رقر شقدن و          روزانه قابل استفاده است. بنابراین برای ااربردی       

رر شدن قل  مطالب اقه         فراگیرشدن آن خصوصا امزان درشت    

رر نماید، نیقاز   ی سنین راحت خوان  آنرا برای همه افراد و همه   

 گردد.   به رغییر قطع رقوی  بسیار احساس می

الخصوص برای رصقاویقر        مساله بعدی ااغذ مورد استفاده، علی     

است اه از ایفیت باالیی برخوردار نیست و حداققل انقتق قار               

رفت اه رصاویر بر روی ااغذ گالسه و با ایفیت مناسقب و                می

 رو چاپ شود را جلوه بیرتری داشته باشد. به صورت یک

شود، وقایع    اما در بخ  محتوا، خالئی اه به شدت احساس می         

نگاری و راریخ افتخارات ورزشی به همراه معرفقی بقزرگقان و               

هقای     آوران رشقتقه       ها و پهلوانان و قهرمانان و مدال        شخصیت

ها و اسناد آنهقاسقت اقه           گیری از عزس    مختلف ورزشی و بهره   

 اامال مغفول مانده است.

نزته دیگری اه در بخ  محتوا ضعف آن به چر  مقیقخقورد،              

استفاده ا  از عزس و رصاویر مرربط با اازرون و وقایع راریخی       

روانست بر جذابیت اار بیافزاید. وقتی اه حقجق               است؛ اه می  

برگ بیرتقر     ۸۱رقوی  را این اندازه زیاد شده، اضافه شدن میال          

راثیر چندانی در اار و یا حتی هزینه نداشت، اما از سوی دیگقر           

 افزود. بر جذابیت اار می

رسد برای رداوم این اار و جامع رر شقدن اقار در                 به ن ر می  

اه شروع یک قرن جقدیقد         ۸۰۱۱های بعد خصوصا رقوی        سال

سررسید "ویژه نقامقه ققرن             است و جا دارد اه در قالب یک       

اازرون" چاپ شود، یک ری  منسج  ررزیل و از ه  ااقنقون              

اار آغاز و با روجه به فصل بازار خرید رقوی  و سررسید، نهایتقا              

 ها قرار گیرد. آخر بهمن ماه جهت روزیع در اختیار اتابفروشی

در پایان جا دارد مجددا به برادر عزیز جناب آقای صقنقعقتقی                

بزرگوار به خاطر این حرات ماندگار فرهقنقگقی خقداققوت و                

مریزاد گفته و برای ایران در رداوم هرچه پرباررر این اار             دست

 آرزوی روفیق و پیروزی نمای .

 نما. منبع: اازرون

جلسه بالفاصله نماینده مردم با وزیر 

نیرو پس از بازدید و بررسی 

مشکالت منطقه در هفته گذشته/ از 

سد نرگسی و فاضالب تا انتقال آب و 

 رفع مشکالت برق
به گزارش خبرنگارشهرسبز دراازرون واوه چنقار:      

داتر فریدون عباسی نماینده این حوزه انتخابیه و        

رئیس امیسیون انرژی مجلس پس از بازدیقد از          

پروژه سد نرگسی و روستاهای منطقققه فقامقور،            

پیرمهلت و بناف، برای ارائه مطالبات و مرزقالت         

منطقه در حوزه نیرو، با داتر رضا ارداانیان وزیقر          

 نیرو و معاونین وزیر دیدار و گفتگو ارد.

چنار بقا     در این جلسه نماینده مردم اازرون و اوه       

روجه بازدید و بررسی اخیر از سد نرگسی، ضمقن          

ررریح آخرین وضعیت و نیازهای این پروژه برای        

وزیر نیرو و معاونین وی، بر رامین بقودجقه الزم             

 جهت رزمیل سد نرگسی رااید ارد.

در ادامه با دستور وزیقر نقیقرو بقنقا شقد اقه                    

های الزم صورت گرفته و بودجقه مقورد            همزاری

نیاز پیمانزار پروژه در اختیار آنها قرار بگیرد اه را        

خردادماه سال آری سد نرگسی به مرحله       

آبگیری رسیده و مراحل رزمیلی خود را        

 به پایان برساند.

داتر عباسی پس از آن بقا اشقاره بقه              

مسئله فاضالب اازرون و ارائقه ررقریقح          

اتبی پیرامون مرزالت نواحی جقنقوبقی     

شهر بخصوص برخی از آپاررمانهایی اقه     

دچار بیرون زدگی آب هستند، اندی و        

راخیر فعالیت رزمیل پروژه فقاضقالب را         

یادآور شد و خواستار رزمیل سریعتر فقاز        

اول این پروژه و قرار گقیقری پقروژه در             

 شد. ۸۰۱۱بودجه سال 

با دستور داتر ارداانیان وزیر نیرو مققرر        

ای    شد را با هماهنگی با آبفای منقطقققه         

بدهی موجود با پیمانزار قبلی رسویه شده و بقا            

های مورد نیاز، فاز اول فاضالب اازرون را          پیگیری

آخر امسال به بهره برداری برسد و مسقئلقه ورود       

این پروژه به بودجه سال آینده نیز مورد بقررسقی           

 قرار بگیرد.

از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه مسئلقه          

انتقال آب از منطقه اازرون به بوشهر بود اه بقا            

رااید بر رعایت رفاه حال مردم استان بوشقهقر ،            

بینی رامین آب بوشهر از منابع آبی دیگقری           پی 

ان طی دوسال آینده صقورت        از جمله آب شیرین   

بگیرد.در ادامه جلسه نماینده اقازرون و      

چنار با اشاره به وضعیت نامقنقاسقب           اوه

چنار، همچقنقیقن       برق در شهرستان اوه   

ضمن بیان مرزقالت حقوزه بقرق در            

منطقه اازرون، به پیگیری رفع مرزالت      

مسئله برق ازجمله در مقنقطقققه ویقژه            

اقتصادی، روشنایی معابر و پایداری ولتاژ      

های اتبی را بقه        اشاره ارد و درخواست   

 وزیر نیرو ارائه داد.

جمعی از هنرمندان کازرون 

های دکتر عباسی  بخاطر پیگیری

برای منطقه، با اهدای تابلو 

نقاشی چهره نماینده مردم، از 

 وی تقدیر کردند

به گزارش خبرنگارشهرسبز دراازرون واوه چنقار:      

استاد دهقان نقاش پیرزسوت اازرونی به همقراه        

جمعی از هنرمندان و هنردوستان این شهرستقان        

چقنقار و       با حضور در دفتر نماینده اازرون و اوه       

اهدای رابلو نقاشی از چهره نماینده مردم، به        

پاس خدمات وی، از داتر عباسی رقققدیقر           

 اردند.

در این نرست استاد دهقان با رااید بر اینزه من          

هنرمند سیاسی نیست  و هیچوقت نیز  نخقواهق           

بود ابراز داشت: اما درواقع آنقدر داتر عباسقی را       

هقا و اققدامقات          ها، دلسوزی   به مناسبت پیگیری  

موثرشان برای منطقه در همین مقدت مقحقدود           

دان  اه به همراه جقمقعقی از            شایسته رقدیر می  

دوستان الزم دانستی  از این طقریقق از ایرقان             

رسانقی    ررزر انی  و ضمن اعالم حمایت و امک       

به نماینده محترم، آرزوی موفقیت برای ایران و         

 پیررفت دیارمان را داری .

چنار نیقز ضقمقن         در ادامه نماینده اازرون و اوه     

قدردانی از محبت استاد دهقان و حقاضقریقن در         

این نرست، با اشاره به اینزه هنر، یزی از عوامقل           

مه  زیرساختی جهت پیررفت و روسعقه اسقت،          

رصریح ارد: الزم است اه جهت رمدن سقازی و            

پیررفت همه جانبه مقنقطقققه، بقرای هقنقر و               

ای قائل شد و از این مهق           هنرمندان اهمیت ویژه  

 برای افزای  همدلی و گسترش فرهنگ بهره برد.

 جلسه بالفاصله نماینده مردم با وزیر نیرو پس از بازدید و بررسی مشکالت منطقه در هفته گذشته

عام برات، به همت انترارات سوره مهر و با نویسندگی حقجقت             
االسالم و المسلمین داتر رحی  نوبهار منقتقرقر شقد و روز                 
گذشته با حضور دادمان مسوول حوزه هنری سازمان ربلیقغقات           
اسالمی ارور، مسوولین استانی حوزه هنری، امقام جقمقعقه              
محترم اازرون و جمعی از رزمندگان سال های دفاع مقدس در          

 منزل راوی این اتاب رونمایی شد.
فصل به شرح خاطرات رزمنده پیرزسوت و         ۰این اتاب اه در     

اهنسال اازرونی سال های دفاع مقدس، آقای "برات نوبهقار"           
پدر شهید جالل نوبهار می پردازد، خاطرات او را از سال هقای              
پی  از جنگ رحمیلی، حضور در جمع دومین گروه رزمندگان          
اازرونی مدافع سوسنگرد به فرماندهی شهید امقراهلل بقاققریقه             
ومرحوم حاج رمضان خرسند، جاماندن از عقمقلقیقات طقریقق               
القدس، عملیات بیت المقدس، آب رسانی در زبیدات، مجنقون،          
فاو و شلمچه و پس از پذیرش قطعنامه می پردازد و روایت گقر              

 حضور ده ساله او در جبهه های نبرد حق علیه باطل است.
نزته قابل روجه در این اتاب، گردآوری این اتقاب بقه روش               
خاطره پژوهی خانوادگی است اه با همت جمقعقی یقزقی از                
فرزندان، چند رن از نوادگان و عزیزان راوی به نگارش درآمقده        
است و مرد سپاهی سالمنقدی، خقاطقرات دوران اقوداقی،                 
نوجوانی، رزم، جانبازی و اییارگری اش در راه حقفقاظقت و                 
حراست از آرمان های دینی و انقالبی اش را برای فرزندان، ایل            
و ربارش بازگو ارده و شنوندگان و ثبت انندگان این روایت با            
عزم و اراده ای میال زدنی به رن ی  و ردوین خاطقرات بقزرگ          

 اییارگر خاندان همت گماشته اند.
رومان و رقوسقط    ۰۵۱۱۱صفحه و به قیمت      8۱۱این اتاب در    

و در شقمقارگقان           ۸۰۳۳انترارات سوره مهر، در شهریورماه    
 نسخه منرر شده است. ۸8۵۱

اازرون نما ضمن ارج نهادن به این رالش ارزشمند و ربریک به            
خانواده عزیز نوبهار، انترار این اتاب را ربریک گفته و هقمقه               
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 قسمت دوازده  ) قسمت پایانی(
 مرثیه اسارت

 پرواز بسوی جدایی 

پس از ارفاقات مختلف و همچنین فیل  بقرداری از اسقرا اقه     
شرح دادم اه یادآوری ان  فیل  اسارت ما اه از رلوزیون عراق 
پخ  شد و دوستان و همرزمان در ایران و در قرارگاه و یگقان  
از رلوزیون عراق دیده بودند ماحصل همین ورود فیلمبقرداران  
و خبرنگاران عراقی بود اه در قسمت قبقلقی شقرح آن را داده    
. و عالوه بر پخ  این فیل  از رلقوزیقون عقراق،در رقمقامقی         ام
.ه  چاپ شده بقود      . . روزنامه های عراق میل القادسیه ،الیوره و
و مخصوصا عزس های سردار قنبری فرمانده گقردان ثقاراهلل و   
چند نفر دیگر از اسرا و بنده را سوژه ربلیغاری خود ارده بودند 
.چون وققتقی عقراققی هقا        اه برایمان ه  را مدری دردسر شد 

شدند و بیرتقر بقه    عزسهای مارا می دیدند انگار وحری رر می
 پرداختند،  اذیت و آزارمان می

به هر حال بعد از ظهر عراقی ها اسرا را در اراق های اوچزقی  
متر بود جا اقردنقد و چقه جقهقنقمقی         8۱اه رقریبا فزر ان  

درست ارده بودند برایمان و در اصل انگار اسرای گقرمقا زده و   
ررنه لب و غرق خون را داخل سونا قرار داده باشند با درهقای  

نفر اسیر در  ۰۱بسته آنه  در این فضای اراق اوچک و حدود 
! با این جمعیت و گرمقا و داغقی هقوا و نقبقود آب و          ! ! هر اراق 
. هقر چقه هق       هوای اافی برای رنفس همه را االفه ارده بود
اسرا فریاد میزدند و رققاضقای آب مقیقزقردنقد اسقی رقوجقه          
. نماز ه  با ریم  خواندیق  و    نمیزرد،را عصر از آب خبری نرد
چققه نققمققازی بققود در آن فضققای رققنققگ و بسققتققه و سققونققای  
جهنمی .نزدیک غروب نگهبان جدیقد آمقد و دریقچقه ارقاق را       
.همیقن چقنقد      چند لح ه باز ارد و نگاهی به داخل اراق ارد 
لح ه اه دریچه باز شده بود باعث شد مقققداری هقوای رقازه     
وارد اراق شود ،چهره نگهبان امی آرام رر از سایر نگهقبقانقان    
خرن عراقی بود و بچه ها از او درخواست آب اردند و یزی از 
بچه ها رفت جلو و گفت انا عطرقان، سقربقاز عقراققی وققتقی        
وضعیت بچه ها را در آن شرایط جهنمی ن اره ارد و دید اسرا 
دارند از بین میروند و از گرما  خیس عرق هستند اه  آمیخته 
با خون و جراحت بدنها و ابودی وحرتنان بقدنقهقا اقه زیقر      
ضققربققات اققابققل و... دل هققر انسققان آزاده ای را ریقق  ریقق      

 میزرد .انگار امی خجالت ارید و  دریچه را بست و رفت.
بعد از مدری دریچه مجددا باز شد و یک سطل اوچک پقر از   

آب نمایان شد ،یزی از بچه ها سطل اوچک آب را گقرفقت و   
چون آب به همه نمی رسید جلوه ی ا  ن یر دیگری از اییقار  
رماشا اردی  .بچه ها آب را به اسرای ا  سن و سال و نوجوان  
دادند را اول آنها آب بخورند ،و آنها ه  به اندازه بسیار امقی و  
در حد برطرف شدن عط  و خرزی بی  از حد دهقان مقی   

شد .و در این میقان عقده ای     خوردند و به نفر بعدی رعارف می
ه  اییار را زینت بخریدند و با وجود ررنگی آب نمیخوردنقد  
را به دیگران برسد.و اینها نران دهنده رربیت در مزتب سقیقد    
الرهدا )ع( و ابوالفضل العباس )ع( و امام سجقاد)ع( و زیقنقب          
ابری.و همین اییار و فداااری ها بود اه پیروزی را به ارمغقان   
آورد ... نگاه  به یزی از نوجوانان م لوم ولی دالور و با ایمقان     

محمقد رسقول اهلل رقهقران بقود و پرقت        8۰افتاد اه از لرزر 
) آمده ام را انتققام سقیقلقی       لباس  و امرش نوشته شده بود 
( حاال رصور انید اسیر همان قارالن   حضرت زهرا س را بگیرم 
اهلبیت ع شده و میل جانوران وحرقی بقه جقان ایقن طقفقل       
. رزه رزه اش اقرده      . . معصوم افتاده بودند و زیر ضربات اابل و
بودند و چه ناجوانمردانه و غیر قابل روصیف شزنجه شد، خقدا  
بفریاد پدرومادر این عزیزان برسد اه چه صبر زینبی داشتنقد  
اه علی اابر هایران را برای اسالم و ایران رقدیق  و هقزیقنقه     
ارده بودند, با همان سطل اوچک عده ای هقرچقنقد اق  آب      
نوشیدند ولی گرما و شرجی و امبود هوا موجب رنگی نفس و 

عرق ریختن زیاد بچه ها در هوای اراق بسته شده بود و هقوای  
اراق را میل سونای خرک ، داغ و شرجی  میزرد و بعقضقی از   
اسرا ه  اه چاق و گرمایی بودند بی  از دیقگقران عقرق مقی     
ریختند و احتمال دادی  اگر را صبح این وضعیت ادامه داشتقه  
باشد و در این زندان اوچک و جهنمی محبوس باشی  قطقعقا   

شقونقد و در ایقن     چندین نفر از ررنگی و نبود هوا شهیقد مقی  
 وضعیت عده ای دست به دعا شده بودند. 

مدری گذشت اه در باز شد و چند سرباز عراقی از ما خواستند 
یزی یزی بیرون بروی  و در ستون یک حقراقت اقردیق  و از     
محوطه آسفالته رد شدی  را رسیدیق  بقه سقوقلقه ای بقزرگ،       
نگهبانان در سوله را باز اردند و اشاره اردند به داخل سولقه و  
گفتند یااهلل سریع و... وارد سوله شدی  و دیدی  خیلقی بقزرگ      
است و خداراشزر مرزل امبود جا و هوا ندارد، اف سوله ه  
سیمانی بود اما گرد و خان داشت، بچه ها را اینجا بقیقرقتقر     

 زیارت اردم و صحبت اردی  باه  ، 
با رحی  قنبری عزیز و بچه های گردان روانستیق  راحقت رقر     

باه  صحبت انی  و وضقعقیقت و ارقفقاققات را بقا هق  مقرور          
اردی ، رمضان اهلل وردی ه  اسیر شده بود و مجروح بقود،   می

منوچهر اریمیان و فتح اهلل شفیقعقی هق  اقه از بقچقه هقای        
اصفهان بودند و از گردان ثاراهلل دورایی در نزدیزی دژ شلمچه 
و نزدیک رانک عراقی ها اه در حال سوختن بود اسقیقر شقده    
بودند، سید ااظ  ابطحی ه  اه همراه خودم و برای امک به 
نجات آقای پرنیان خو انارم مانده بود و در قسمت های قبلی 
. آقای اابر جمریدی و بهروز گقرامقی     شرح اساررمان را دادم 
حبیب ابن م اهر های شیردل و عزیزمان ،عطااهلل مقحقمقدی    
نوجوان نورآبادی، یونس هاشمی ،حسن زاده ،عبقداهلل انصقاری   
ه  اه اال همگی این رعداد اه نام بردم از گردان ثاراهلل بودند 
و همچنین آقای محمود شهالیی عزیز ه  اه در قسمت های 
قبلی خاطرات از ایران گفت  اه ریر به پای  و زانوی  خورد 
و افتاد و عراقی ها باالی سرش رسیدند و او را با خقود بقردنقد    
ه  اه از گردان امیل لرزر المهدی )ع( بود را دیدم  با پقای    
مجروح ، و خالصه الی در این فرصت با بچه هقا صقحقبقت     
اردی  و آنها ه  زجر های خود را انگار فراموش ارده بودند و 
نگران فرمانده خود یعنی آقای قنبری فرمانده قهرمان و فدااار 
گردان ثاراهلل بودند اه چون لو رفته بود و بیرتر از دیگران اورا  

دادند و مخصوصا اه بارها عراققی   مورد شزنجه مداوم قرار می
 ها اعالم میزردند قنبری بزودی اعدام خواهد شد و...

نماز مغرب و عراء را ه  با بدن های غرق بخون و عطران با  
ریم  خواندی  ،ررنگی و بی آبی مرزل بزرگ و الینحقل بقود   

 اه به همه فرار می آورد ...  
 ) امان از دل زینب (

اواخر شب بود اه میال شام آوردند و در سه ظرف مستطقیقل    
شزل روحی اه مقداری آب گوشت و چند رزه گقوشقت گقاو    
داخل ظرف بود ،گوشت ها نپخته و سفت و غیر قابل خقوردن  
بود و اسرا ه  اه بدنهایران چان چان و زخمی و شزنقجقه   
شده بود نمی روانستند غذا بخورند مخصوصا اسرایی اه فک و 
صورت و دندانران شزسته بودند زیر شزنجه، بقعقضقی هقا از     
ررنگی امی از آب گوشقت را خقوردنقد رقا شقایقد از شقدت        
    .. . .سپس از فرط خستگی و درد و ررنگی و  ررنگی ا  انند 

حالی خوابران  هر ادام از اسرا گوشه ای افتادند و از شدت بی
برد، بار ها در خواب از شدت ررنگی خواب آب میدیدیق  و از  

 شدی . عط  بیدار می
یزی از بچه های رهران نگهبان های عراقی را نیمه شقب صقدا   
زد و درخواست آب ارد و نمیدان  چطور موفق شقد یقزقی از    
آنها را راضی اند اه آب بخورد و بعد ه  در یک حلقبقی آب   
آورد اه صحنه ای برپا شده بود و همه بیدار شدند و مقعقلقوم    
بود از ررنگی خواب درستی نرفته بودند و انقگقار غق  اقرده     
. پس از خوردن آب هرچقنقد     بودند نه اینزه خواب رفته باشند
گرم بود امی خوابیدی  ،نزدیک صبح عده ای برای نماز بیقدار  
شده بودند و بقیه ه  با صدای نماز خواندن آنها ریم  اردند و 
نماز خواندی  و هنوز باورش برایمان سخت بود اه اسقیقر و در   

 بصره هستی ، 
صبح را با نگرانی از اینزه عراققی هقا امقروز چقه بقرنقامقه ای        
.اسرا با احتیاط برای آشنایقی بقاهق       برایمان دارند آغاز اردی  
. همگی احترام خاصی   شروع اردند آهسته باه  صحبت اردن
برای فرمانده لو رفته گردان ثاراهلل آقای قنبری قائل بقودنقد و   

محمقد   8۰نگران ایران بودند .حتی بچه های با معرفت لرزر  
رسول اهلل ص رهران ،همچنین برای حاج آقا جمریدی و حاج 
آقا بهروز گرامی اه مسن ررین بودنقد در مقیقان اسقرا و اقال      

نفر اسیر بود اه همانطور اه ققبقال اشقاره اقرده ام      2۱حدود 
 اغلب از لرزر محمد رسول اهلل رهران بودند .

یزی از اارهای بیاد ماندنی حاج آقا جمریدی این بود اقه در  
آن شرایط سعی میزرد با لهجه خودش اه اهل نورآباد فقارس  
بود و البته با لهجه رقریبا شیرازی صحبت میزرد با شوخی بقه  
بچه ها روحیه بدهد و میال یزی از بچه های رهران به  گفت 
حاجی شما واقعا نمونه و الگو هستید چون بقا دسقت زخقمقی     
وقتی عراقی ها شما را با اابل محز  میزدند یه آخ ه  نگفتی 
و دعا میخواندی اما ما جوانها با این همه ادعا دادمون دراومقد  
،حاج آقا جمریدی ه  با ربس  گفت ادوم دعا؟ من بخقاطقر   
ضربات سنگین اابل نفس  بند آمده بود و هرچقدر میخواست  
داد بزن  نمی روانست  اونوقت رو میگی دعقا مقیقزقردی ؟ و ...       
وقتی اینو گفت همه بی سر و صدا اه عراقی ها متوجه نروند 
خنده مان گرفت و البته احساس اردی  برای روحیه بچقه هقا   

 این جواب را داد..
چون خیلی مواقع این معل  پیر قرآن زیر لب با خود زمقزمقه    

. بگذری  ،هیاهوی رازه ای از بیرون سولقه    هایی و حالی داشت
شنیدی  و عراقی ها در رفت و آمد به سمت سوقلقه شقدنقد و     
گفتی  انگار روز از نو روزی از نو و احقتقمقال دادیق  مقجقددا       
. باالخره رقعقدادی       . مراس  اابل زنون داری  و ادامه بازجویی و.
عراقی آمدند داخل سوله اه دفتر و دستک همراه آنهقا بقود و   
. نبود بعد دستور دادند در ردیف های    . خبری ه  از صبحانه و 
.و انگار میخواستند آمار بقگقیقرنقد و بقه دو        پنج نفره بنرینی  

نفره رقسی  شدی  و انگار میخواستقنقد مقارا بقجقای       ۰۱گروه 
دیگری منتقل انند ،بعدا دیدیق  حقدس مقا درسقت اسقت و      
.بیقن اسقرا     رعدادی اروبوس آمدند و نزدیک سوله روقف اردند 
همهمه ای شده بود و هراس چیزی را حدس میزد ،بقعقضقی    
می گفتند احتماال مارا به اردوگاه و امپ اسرا مقیقخقواهقنقد      
.بعضی ها حدس می زدند احتمقاال بقه شقزقنقجقه گقاه          ببرند 
..خالصه را ما از آن بازداشتقگقاه       دیگری برای بازجویی ببرند و.

 جهنمی بصره منتقل شوی  دو ارفاق خوب و بد افتاد ، 
اول اینزه عراقی ها مقداری غذا در همان ظرفهای مستطقیقل   
شزل روحی مخصوص ارر  عراق برایمان آوردند اه قیافه آن 

شقد و   غذا و بوی آن اه به مرام مان خورد حالقمقان بقد مقی    
بسیار چندش آور بود و میل آب عدس و نخود ولی زرد رنقگ  
و آبزی بود اه اغلب بچه ها با وجود گرسنگی و ضقعقف از آن   
نخوردند و بیرتر رقاضای آب میزردی  ،اما ارفاق عجیبی افتاد 
و ناگهان چند سرباز عراقی به داخل سوله آمدند و صقدا زدنقد   
)وین قنبری( یعنی آقای قنبری اجاست؟و رزقرار اقردنقد بقا       
( یعنی فرمانده گقردان     )آمر بالفوج قنبری وین؟ صدای بلند اه
. ابتدا همه نگران شدی  و با دلهره نگاه اردیق       . آقای قنبری و.
و بعد اه آقای قنبری بلند شد و گفت بله،عراقی ها ظقرفقی را    
آوردند و جلو آقای قنبری گذاشتند و اشاره اقردنقد اقه آمقر    

)فرمانده( این متعلق به شماست فقط و ... نگقاه اقردیق  و بقا          
رعجب دیدی  اه یک مرغ اامقل و سقرخ شقده داخقل ظقرف      
است و چون عراقی ها رعجب مارا میدیدند بزور روضیح دادنقد  
اه ایران فرمانده گردان است و ایقن غقذا مقخقصقوص آققای       

! باورمان نمی    ! شد بعد از آنهمه شزنجقه و زجقر و    قنبری است
بالئی اه بر سر آقا رحی  آورده بودند حاال میال با ایقن مقرغ از   

رسید بخاطر انضبقاط خقاص    او پذیرایی انند و البته بن ر می
ن امی اه در ارررهای االسیک حاا  اسقت حقاال فقرمقانقده      
بازداشتگاه بصره اینگونه دستقور داده امقا  ایرقان اقه ارررقی      

ها بخون پاسداران و بسیجیقان ررقنقه بقودنقد       نبودند و عراقی
مخصوصاً فرماندهان و این اقدام آنها بیرتر یک ژست ربلیغاری 

رسید، نگاهی به آقای قنبری اردم و گفقتق  عقجقب      بن ر می
 حزایتی است الی برای رعویض روحیه شوخی اردی  ،

آقا رحی  ه  م لومانه اشاره ارد اه بخاطر شزستگقی فقک و   
دندان  نمیتواند از آن مرغ بخورد و عقراققی هقا هق  مقرغ را      
.. چون آقای قنبری عزیز بقه هقیقچ        همانجا گذاشتند و رفتند .
عنوان قادر به خوردن غذا نبود و اگر ه  بود عمرا بقه آن مقرغ   
دست نمی زد و پس از رعارفات زیاد چند را از اسرا ررریب آن 
را دادند را حداقل سربازان عراقی مرغ را برنگردانقنقد و هقنقوز     
آقای قنبری مقیقگقویقد شقمقا یقک مقرغ بقه مقن بقدهقزقار              

اه بعد از ایقن افقتقاد بسقیقار       هستید !!! ...اما ارفاق بد و رلخی       
آزاردهنده بود و غیر قابل رحمل مخصوصا برای شخص بنده و 
را آخر اسارت این درد جانزاه مقرا غصقه دار اقرد و اسقارت را     
برای  بسیار طوالنی رر و سخت رر ارد ،و آن اینقزقه ققبقل از     
انتقال اسرا از آن جهن  بصره ناگهان یک فروند هلی اقوپقتقر    
خودنمایی ارد و با سر و صدای زیاد در نزدیزی جایی اقه مقا   
مستقر بودی  فرود آمد ،سر و صدا زیاد و گرد و خان و هیاهو 
و جنب و جوش زیادی در عراقی ها مراهده اردی ، امی اقه  
گذشت دیدی  عده ای از افسران و سربازان عراقی سراسیقمقه   
وارد سوله شدند و بسیار خرن و وحریانه آقای قنبری را صدا 

زدند و به جلوی درب سوله بردند ،سپقس بقه طقور    
دلهره آوری همراه با اعمال شاقه با پقارچقه و فقزقر     
ان  چفیه عربی چرمهای  را بستند و دسقتقهقای    
ایران راه  بدرر از قبل و فجیع از پرت بستند و با 
!!حال همه اسرا گقرفقتقه شقد و بقا هقر           . خود بردند 
مصیبتی بود جلو درب سقوقلقه آمقدم و عقلقیقرغق          
ممانعت عراقی ها او را در حالی اه چندین افسقر و  
سرباز بعیی و اماندو همراهی مقیقزقردنقد بقا خقود       
بطرف هلی اوپتر میبردند ،نگهقبقانقان اقلقی داد و      
فریاد زدند و از این فرصت استفاده اردند و بارها به 

! و یزی    ! حالتی ناجوانمردانه گفتند قنبری را برای اعدام بردند 
انگرت خود را به گلو میزرید و می گفتند خالص!! ققنقبقری      
! و با آن حالت جدی اه می گفتند زانوهای  شقل شقد و     اعدام
امان  بریده شد،باور انید این لح ات از رمامی این زجر هقا و  
شزنجه ها اه را اینجا اریده بودیق  بقدرقر بقود بقرایقمقان و        
مخصوصا برای من اه احساس اردم امرم مجددا شزقسقت و   
از آن لح ه ای اه برای اولین بار بطور ناگهقانقی ایرقان را در    
بازداشتگاه دیدم برای  بدرر و سخت رر بود چون حاال نمیدانق   
. عراقی   چه بالئی سر این فرمانده فدااار و جوانمرد می آوردند
ها ه  روی اعصاب بودند و مدام و وقیحانه می گفتند  اعدام و 
یزی از عراقی های نامرد ه  گفت با هلی اوپتقر از بقاال پقرت    
!اه انگار هزاران ریر به ققلقبقمقان مقی زدنقد و          ! میرود پایین 

دانستی  چه انی  و هر چه دهقنق  آمقد نقیقار آن فقردی        نمی
 اردی  اه ایران را لو داده بود ...

خیلی حالمان گرفته شد و بچه های رهران ه  اقه بقا ایرقان    
.لقحق قات       آشنا شده بودند بسیار ناراحت و  پزر  شده بودنقد 
بسختی می گذشت مقخقصقوصقا اقه پقس از مقدرقی صقدای          
برخاستن هلی اوپتر ه  آمد و قلب  داشت از سقیقنقه خقارج     
میرد ... و از بس بچه ها حقتقی در آن وضقعقیقت و شقرایقط           
ناراحت و نگران و پیگیر بودند ،یزی از عراقی ها اه چهره اش 

لنگید داخل سوله آمقد و   میل بقیه عبوس نبود و امی ه  می
به اسرا گفت آرام باشید و سر و صدا نزنید ،و اامال مقتقوجقه    
شده بود اه نگران سرنوشت آقای قنبری هستی  و امقی سقر   
وصدا و گرد و خان براه انداخت را احتماال سربازان عراقی جلو 
سوله شک نزنند و سپس به آرامی گفت نگران قنبری هستید 
. آهسته گفت بغداد ،قنبری را برای بازجویی بیرتر به     . . ؟آمر؟و
بغداد بردند و نگران نباشید اعدام و پرراب از هلی اوپتر و... در    
. با گفتن این حرفها امی آرام شدی  و از اینقزقه      . اار نیست و

. نمی    . شود برای لح اری نفس راحتی اریدی  و  گفت اعدام و.
الی ازش ررزر اردم و قس  دادم به  و گفت  واقعقا راسقت   
. هر چند امی آرام شقدیق      میگویی؟ و قس  خورد و گفت بله
امققا رققازه اول غصققه هققای طققوالنققی و دراز مققدرققمققان بققود و  
نمیدانستی  آیا مجددا همدیگر را میبینی  ؟آیا واقعا  همانطقور  
اه آن سرباز عراقی قس  خورد او را به بغداد بردند ؟و آیقا او را  
در بغداد و زیر شزنجه برای بازجویی رخصصی و طاقت فرسقا  
نمی ارند؟و... حاال دیگر زجر های اسارت دو چقنقدان شقد و       
حصر در حصر شد و حال و روزم در آن ایام ققابقل رقوصقیقف      

 نیست و...  
خالصه پس از انتقال آقای قنبری عقزیقز و پقس از سقاعقتقی       
اروبوسهای مخصوص انتقال اسرا آمدند و مارا ه  با دستقهقای   
بسته و با اعمال شاقه سوار اروبوسها اردند و محاف ان مسلقح  
و خرن بد ررایب بعیی ه  آمدند و رقوسقط هقمقان سقربقاز       
متوجه شدی  ما را ه  میخواهند به بغداد منتقل انند ،با رمام 
وجودم نگران سرنوشت آقای قنبری بودم و هم  به این فزقر  
بودم اه آیا در بغداد همدیگر را خواهی  دید ؟؟به هر حقال بقا   
گرفتن آمار و روضیحات عراقی ها و رهدید اقه اگقر اقوچقک     
ررین حرات اضافی از شما سر بزند پاسخ شما با گلولقه هقای   
.اروبوس ها به حرات درآمدند و حاال دیقگقر بقه        . آررین است.
سرنوشت نامعلومی اه در انت ارمان در ادامه اسارت بود فقزقر   
میزردی  و از خداوند سالمتی همه اسرا مخصقوصقا فقرمقانقده      
فدااار و جوانمرد خط شزن گردان ثاراهلل را خواستقار شقدم ،    

برنقد و ایقن خقاطقرات      چون دارند ما را به سمت  به بغداد می
مربوط و با عنوان از بوبیان را بصره میباشد فقط جهت اطقالع  
شما عزیزان بصورت خالصه عرض ان  اه مارا به بغداد بردنقد  
و شب هنگام و در فضای بسیار غمگین و دلگیری به یقزقی از   
وحرتنان ررین و مخوف ررین  زندان های معروف جقهقان و   
خاورمیانه یعنی به زندان معروف سازمان اطالعات و امقنقیقت    
عراق )استخبارات بغداد( منتقل اردند اه حتی خود ن امیقان    
عراقی ه  از آنجا وحرت داشتند  و آن شب یزی از بدرقریقن   
شبهای  عمرمان را در زندان های استخبارات عراق گذراندیق   

گذشت  انگار سالها بر هر اسیری  و هرروز  و ساعت ه  اه می

اه پای  به آنجا میرسید گذشت و روی بازداشتقگقاه بصقره را    
. و بعدا و پس از آزادی فهمقیقدم اقه آققای         . . سفید ارده بود 
قنبری را ه  به آنجا منتقل و در زندان انفرادی استقخقبقارات    
بققغققداد بققوده اققه انرققاهلل خققودشققان در صققورت صققالح دیققد 
.  بعد از مدری مارا و بهتر بگویق     خاطرارران را بیان بفرمایند 
جنازه های چان چان مارا به زندان مخوف دیگری در بغقداد  
بنام زندان الرشید منتقل اردند اه جهنمی دیگر بود و سپس 
مدری بعد ه  به رزریت و اردوگاه های مرگ اسرای ثبقت نقام   
نرده و مفقود االثر منتقل شدی  و جهقت اطقالع رقا روز آخقر     
اسارت متاسفانه هیچ خبری از سرنوشت آقای قنبری نداشتی  
و اسارت را با اعمال شاقه رری از غصه و فراق فرمانقده عقزیقز    
سردار پر افتخار اسالم و ایران آقای قنبقری سقپقری اقردیق ،      
حقیقتا هرروز از اسارت اتابی میرود و بنده نیز در رقزقریقت    
چند بار به اردوگاه های مختلف ربعقیقد شقدم بقا رقعقدادی از       

رقزقریقت و     8۱و  ۸۱و  ۸8عزیزان اه عباررند از اردوگاه های 
از اردوگاه بعققوبقه عقراق و بقرای      ۱۳/۱/8۱شب آزادی نیز در 

اولین بار ثبت نام شدی  روسط صلیب سرخ جقهقانقی و یقادم     
هست از بس غصه ی آقای قنبری را داشت  به محض ثبت نام 
روسط صلیب سرخ فورا به سمت نیروهای صلیب رفقتق  و بقه    
آنها گفت  یزی از  همراهان مارا از بصره از ما جدا اردنقد و از  
آن زمان رااقنقون از سقرنقوشقت او خقبقری نقداریق  و نقام و           
مرخصات دادم و گفت  در رمام روزنامه های آنروز و راریقخ در  
عراق عزسهای ما و ایران منترقر شقده و شقمقا مقوظقف بقه        
پیگیری سرنوشت آقای قنبقری هسقتقیقد و آنقهقا یقادداشقت         
میزردند و قول پیگیری دادند اه همان شب آزاد شدیق  و بقه   
. و بعد فهمیدم اه آقای قنبری ه  الحقمقدهلل دو     ایران آمدی  
هفته قبل از ما آزاد شده و به آغقوش ایقران و خقانقواده زجقر      
اریده و اییارگر خود برگرته و بمیرم برای م لقومقتقریقن و     
غریب ررین شهدا اه اسرای شهید بودند اه در غربت و چقون  

های مخوف صدام بقه شقهقادت     امامان م لوم سامرا در اردوگاه
رسبدند و سالها پیزرشان نیز در خان غربت ماند و واقعا قابل 
 روصیف نیست نحوه شهادت م لومانه و غریبانه این عزیزان ،

در پایان درود میفرست  به ارواح طیبه شهیدان اسقالم و دفقاع   
 ۰مقدس و مخصوصا شهدای ررنه لب عملیات بیت المققدس  

 و اسراس شهید در زندانهای صدام، 
همچنین به خانواده های شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان و 
اییارگران اه در حقیقت زجر هایی اه این خانواده ها در فراق 
عزیزانران اریدند از شهادت سخت رر بوده، و پدر و مادران و 
همسران و فرزندان و خواهران و برادران مجقاهقدان راه خقدا،    
بی  از امیال بنده حقیر مجاهدت اردند و برای سقربقلقنقدی     
ایران و اسالم و حفظ آب و خان و ناموس و مردم صقبقورانقه    
ایستادند و انرااهلل دعا میزنی  خداوند ظهور صقاحقب اصقلقی     
مملزت را نزدیک بفرماید را پرچ  خونبار این مرز و بقوم را رقا   
. اگقر بقا      ابد برافراشته دارد و خودش پاسدار خون شهدا باشقد
خواندن این خاطرات خونبار دلتان را بدرد آوردم و مخصقوصقا   
خانواده های شهدای عزیز گقردان ثقاراهلل و عقمقلقیقات بقیقت         

اه از شهادت عزیزانران با لب های ررنه گفتق  و   ۰المقدس 
حقیقت و امانتی بود اه برمن رزلقیقف شقده بقود صقادققانقه        

 بنویس   .
برادر اوچزتان عبدالخالق را حالل انید به هر حال هرچقنقد   
سالها و بار ها را مرز شهادت رفتی  اما نرد و شرمنده شهقدا و  
خانواده های شهدا هستیق ، انرقااهلل دوسقتقان و هقمقرزمقان        
شهیدمان همانطور اه وعده صادق داده اند در آخرت شفقیقع   

 مان باشند ،،،، 
 به پایان آمد این دفتر ،،، حزایت همچنان باقیست ،،،

 برادرران عبدالخالق فرهاد پور،
 ها ، عبدالخالق، فرهاد ، محمد یا بقول عراقی 

 خدا نگهدارران
۳۳/۱۰/8۰ 

 پایان 

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

   »مرثیه اسارت«قسمت دوازدهم ) قسمت پایانی(  
 خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور

 من، بنایی و شروع جنگ
رسید اه در رادیقو خقبقر از              داشت به پایان می     ۵۳رابستان  

رجاوزهای پراانده دشمن )عراق( به مناطقق غقرب، جقنقوب           
داد چند روز از رجاوز رسمقی عقراق بقه ایقران                 ارورمان می 

رفتق     دان  رنها یادم هست اه به اار بنایی می          گذشته بود نمی  
سختی( رادیقویقی        و در انار اار اردن، استاد بنا )ابراهی  سی         

داد یزقی از       داشت اه روشن بود و دائمًا خبرهای مختلفی می        
اردم از رادیو دائماً صدای آژیر آمد         آن روزها اه داشت  اار می     

بقه    –ارد    و درخواست امک و اعالم نیاز نیروهای بسیجی می        
ی خریدن صبحانه از محل اار راهی بسیج شدم. شقلقوغ                بهانه

  بود! سؤال اردم چه شده است؟
گفت و رنها یک پاسخ عمومقیقت داشقت:             هر اسی چیزی می   

هقا را       دشمن به خرمرهر و آبادان حمله ارده و قصد دارد آن          
  و به نیروهای بسیجی نیاز هست رصرف اند.

سریع برگرت  صبحانه را خریدم و به استاد بنا گفت  امروز دل            
روان  اار ان  را همین مقققدار بقس           درد شدیدی دارم و نمی    

  خواه . است و پول ه  نمی
این اار برای این بود اه مرخص شوم و بعد از این مقققدمقات،                

 استاد اجازه رفتن داد و از همانجا باز به بسیج رفت .
برای نوشتن اس  به هر دری زدم نرد گفتند دیگر دیقر شقده               

نویسند رعداد زیاد است و آنان نیز         است دیگر اس  اسی را نمی     
اند را آموزش ببیند و بقه         اند به پادگان شهر رفته      اه اس  نوشته  

 مناطق جنگی اعزام شوند.
رقالش      دانست.   ناامیدانه به خانه برگرت  اسی جریان را نمی       

من و ااظ  داوودی نژاد برای ثبت نام اعزام شب بقرای نقمقاز                
مغرب و عراء به مسجد امام خمینی)ره( اه در واققع مقحقل                 

 ها بود رفت . استقرار بچه
بعد از نماز با ااظ  داودی نژاد بر سر جریانی اه امروز پقیق                
آمده بود گفتگو اردم. او با جدیت خواست اه به بسیج برویق               

همان شقب    ها ملحق شوی .  و به آن  
با او اه یک اف  دنلپ نقوخقریقده       

اه   بود به طرف بسیج رفتی . اسانی      
جا بودند گفتند: اسی نیست اه         آن

پاسخ دهد. شب است، برویقد فقردا          
دوباره با ااظ  داوودی بقه          بیایید. 

 هایمان برگرتی . طرف خانه
 با هر الزی بود به پادگان رفت 

فردا صبح به طرف بسیج رفت  و بقا         
هر دوز و الزی بود با حمید خسروی به پادگان رفته و خود را              

ها رسانیدم را آموزش الزم ببینی  و خود را برای مبقارزه      به بچه 
با دشمن آماده انی  البته باید گفت قباًل از ررزیل بسیج بقه              
فرمان امام، دوره ی آموزش ن امی و مقدماری رزم را دیقده               

 بودی  اما این آموزش برای نبرد واقعی بود.
 آموزش ن امی

روز بیدار شدن در صبح زود و سپس نرم  اه            های آن   آموزش
گاه پیرقروی     گرفت و آن    روسط نیروی ن امی ارر  صورت می     

چند بقار    را غروب  اار  به صورت دشتبانی و فتخ قله بود اه این        
گرفت. رنها برای ساعتی ناهار و نماز به اسقتقراحقت               صورت می 

پرداختی  و شب خسته و اوفته با شامی دلچسب اه از آب              می
گذاشتی  اه گاهی نیز در       و نخود ررزیل شده سر به بالین می       

های شب با گاز اشک آور به محوطه پادگان می رفتی  رقا               نیمه
ها شقور و       قدر در بچه    اه آن   چه مه  بود این     رر شوی . آن     آماده

ه  مناسب نبود و       شوق بود اه اسی به دنبال غذا خوردن آن        
روان گفت: خودسازی از همین جا شروع شد و این آمقوزش        می

بعد از سه یا چهار روز بقه هقمقیقن                روز باالررین بود.     برای آن 
 آماده رفتن شدی .  نحو، 

 سخنرانی نماینده مردم اهواز برای ما 
بعدازظهر بود اه سید محمود ایانوش نماینقده مقردم اهقواز              

همراه با حجت االسالم والمسلمین حاج آقا ایمانی به پقادگقان            
روز روسط سیدمحقمقد       آمدند و اولین سخنرانی برای جنگ آن      

ی مهمی اه در صحبت  نمایقان بقود            ایاوش انجام شد. نزته    
ها را پرت سقر خقویق            ی پل   جا اه رفتید همه     اه از این    این

ای محز  به مبارزه ادامه دهید و امقیقد             خراب انید را با اراده    
ما نیز با این فزر و اندیره اقه در           بازگرت در سرران نباشد.    

چند روز شهرهای رصرف شده را آزاد ارده و راهی دیار خوی  
 شوی . می

 آمادگی برای اعزام
هایمان رفته را ضمقن آمقاده اقردن             بعد از سخنرانی به خانه    

وسایل و رفتن به حمام، برای اعزام فردا صبح خود را مقهقیقا               
ها رنها اسلحه و مهمقارق  را           انی . اوایل جنگ و اولین اعزام      

اعق  از     بسیج یا سپاه به عهده داشت وسایل و رجهیزات دیگقر   
ی خود نیروهای اعزامی بود اه به طور اامل  به عهده پورین و...
 هقای غقیقر نق قامقی آمقده بقودنقد!                    ها با افق      اایر بچه 

اوله پرتی، دشنه به جای سرنیزه، پتو و وسایل پقوشقان بقه               
ها بود. من ه  اه قباًل در خانه اوله پرقتقی               ی خود بچه    عهده

داشت  و یک پورین ه  از برادرم به ارث برده بردم ، وسقایقل                 
دعوای    دیگر خود را آماده ارده و فردا صبح راهی بسیج شدم.           

ای از اسانی با ه        برادرها برای اعزام یک روز قبل از اعزام عده        
برادر بودند بر سر رفتن و اعزام شدن با یزدیگر دعوا داشقتقنقد     

رواند دیگری را از رفتن منع اند و خقودش              اه ادام یک می   
اعزام شود. از جمله این افراد احد داوودی و برادرش بقود اقه                

 آخر هر دو اعزام شدند.
بقرادران     -نصراهلل شیری و بقرادرش    

 راسخی خیاط و...
روز اعزام غوغای عجیبی بقود. اگقر          

جا جمقع     روز، آن   بگوی  همه شهر آن   
شده بودند را شاهد بقه ققربقانقگقاه            

ی حیاط بسیج     ام! همه    هایران باشند گزاف نگفته     فرستادن بچه 
و خیابان اطراف پر بود از زن و مرد و پدر و مادران و اقوام هقر                 

های اعزامی.... اسلحه های ما قبل از خداحاف ی و                ادام از بچه  
ی پدران، مادران به پادگان رفته بودی  و هقراقس یقک                بدرقه

هایی ه  اه به ما دادند شامل بقرنقو،      اسلحه گرفته بود. اسلحه    
، بازواا و هر رسلیحاری بقود اقه        ۵۰ریربار برنو، ام یک، رفنگ      

من نیز ام یک گرفقتق .          ی ارر  خارج شده بود.       روز از رده    آن
ها به پرت پادگان رفتی . مقهقمقات            برای امتحان اردن اسلحه   

بقه   آوردند. گروه اول برنو داران بودند اه بقرای رقیقرانقدازی               
ای به نمایندگی از دیگران ریراندازی اردنقد.        رفتند و عده   پی 

هقا    ها رسید و آن     ارد! نوبت ام یزی      ها نیز اار نمی     بعضی اسلحه 
ریراندازی رفنقگ    ه  همینطور! برای همه مه  و جالب بود اه         

بازواا و نحوه اارش را ببینند! این رفنگ شاید سالیان قبل از              
خقورد.     ی ارر  خارج شده بود و مهمار  نیز به درد نمی            رده

بار به این عقنقوان اقه           آنان جلو رفتند را امتحان انند اما یک       
اقه     اند و بازواای دیگر به علت این        سی  رابط بازواا اار نمی    
ادام شلیک نزرده امتحان شدند را در          مهمات فاسد شده هیچ   

دانق    جبهه اه مهمات نو وجود دارد از آنان استفاده انی ! نمی          
امتحان شد یا نه و برای جلوگیری از اسراف رقیقر و        ۵۰رفنگ  

گلوله، سرنوشت  مانند دیگر رجهیزات شد! به هقر حقال بقا                
هامان و مقداری مهمات اه میاًل مهمات ام یک خود را              اسلحه

در جیب شلوار و مقداری را ه  در اوله پرتی گقذاشقتق  بقه             
 بسیج برای خداحاف ی و اعزام رفتی . 

   وسایل همراهمان
هقا را       بود اه مهمات    ۸۱۱۱وسایل همراه ما یک ماشین مزدا       

ارد و یک مزدای دیقگقر اقه مقواد خقوردنقی و                      حمل می 
 2۱بوس اه رعداد       مینی  ۰را همراه داشت با رقریباً       غذاهایمان

نفر از نیروها را با خود داشت. به سمت اهواز حراقت اقردیق             
یا بیرتر بود اه ااروان در موجی از هلهله و             ۸۸رقریباً ساعت   

 راهی اهواز شد.  گریه پدران و مادران
 همراهان من در مینی بوس

اش، احمد سقیقروس،    بوس ما از رحی  قنبری و دو امزی     مینی
زاده، ارامت آراسته، حمید خسروی، فرج عسزری و          اری  ملک 
اش، احد داوودی، صمد نحاسی اقه آنقروز حقالقت                دو امزی 

  فرمانده دسته بود و حسن صادق زاده ررزقیقل شقده بقود.                
 ذهنیات ما از جبهه 

بوس نرسته بودیق  و ذهقنقیقات             ای در آخر مینی     من و عده  
خوی  از جبهه را مروری می اردی  و برای مقابله با دشقمقن              

ریختی . میاًل ارامت آراسته می گفت: من مقققداری               طرح می 
ها نران داده و عراقی هقا         ام اه آنان را به عراقی       شزالت خریده 

 را به هوس گرفتن شزالت با دشنه اوچقک خقود بقزقرق !                
من نیز در ذهن  این بود اه در جبهه رعدادی سقنقگ بقزرگ                

ها نیز در      هست اه ما در پرت سنگ ها سنگر گرفته و عراقی          
پرت سنگ های دیگر سنگر گرفته اند و با جابجائی در پرقت             

پردازی  و چون ما جوانتقر و زرنقگ            سنگ ها به ریراندازی می    
شود و لقذا پقیقروز          رری  جابجایی یمان زودرر و بهتر انجام می       

 شوی . می
دان  برای ناهار و نمقاز اقجقا            شیرینی هایی اه ناهار شد نمی     

اه پدران و مقادران بقرای            واسطه این   دان  به   ایستادی  امّا می  
بدرقه فرزندانران شیرینی خریده بودند هقر اقس خقود را                

 ارد.  خوردن شیرینی ها سیر می با
 ادامه دارد ...

 بچه های کازرون؛ از هویزه تا سوسنگرد
 )قسمت اول( 

 خاطراتی از حاج عبدالحسین پیروان


