
کازرون  جایگاه  انقالبی  خود 

 کند را حفظ می
 اصغر دریاب علی

 نقدی به مصوبات شورای فرهنگ عمومی کازرون؛

اولویت ها چگونه تعریف می 
 شوند؟

 رضا عمویی 
2 

 از کاظم به عام برات
 حاج کاظم پدیدار

اسپری مستقیم ضدعفونی کننده الکلی بر روی تلفن            -
همراه منجر به ورود محلول به درون گوشی شده و بنه             
علت حرارت درون گوشی تبدیل به بخار و در نناناینت             

 آتش سوزی یا انفجار می شود.
هنگام ضدعفونی تلف  همراه با ضدعفونی کننده های          -

 الکلی به موارد زیر توجه کنیم:
قبل از شروع ضدعفونی تلف  همراه حنتنمنا آن را                •

 خاموش کنیم.
گوشی را از شارژ خارج کنیم و حتی باتر اسنت کنه               •

 هندزفری به دستگاه متصل نباشد.
مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل را مستقنینم روی            •

  تلف  همراه اسپری نکنیم.
مواد ضدعفونی کننده را روی یک دستمال اسپری و           •

 سپس به وسیله آن تلف  همراه را ضدعفونی کنیم.
برای ضدعفونی از حجم زیادی از مواد ضندعنفنوننی              •

 کننده حاوی الکل استفاده نکنیم.
هرگز ضدعفونی تلف  همراه را در گرمای زیناد و در              •

 مجاورت سیگار روش  یا شعله گاز انجام ندهیم.
هنگام ضدعفونی، ظرف محتوی ضدعفونی کنننننده           •

الکلی را در دست خود نگه نداریم و آن را در منجناورت              
 تلف  همراه قرار ندهیم.

بالفاصله بعد از ضدعفونی تلف  همراه، گوشی را بنه             •
شارژ نزنیم زیرا حتی یک تماس کوتاه هم ممک  اسنت           

  باعث حادثه شود.
بالفاصله بعد از ضدعفونی تلف  همراه، آن را روشن        •

  نکنیم.
دقیقه از ضدعفونی، تلف  هنمنراه را      5بعد از گذشت  •

 روش  و از آن استفاده کنیم.
منبع: سایت وزارت بهداشت، درماا  و          
آموزش پزشکی جمهوری اسالمی ایااا ،       

 راهنماهای آموزشی کاونا.

پیام تسلیت دکتر فریدون عباسی دوانی 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس به مناسبت 

 ای  شهادت همرزم خود دانشمند هسته

 زاده شهید دکتر محسن فخری
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 ی سرافراز عبدالخالق فرهادپور را در شهر سبز دنبال کنید خاطرات آزاده

2 

 انا هلل واناالیه راجعون

خبردرگذشت رفیق شفیق، موم  و انقالبی، دلسوز و 

 الحسی   متعصب به وط  و زادگاهش، خادم

 حاج منصور صحافی 
موجب تاسف وتالم گردید.فقدان ای  خیر ساده وبی آالیش 

ومخلص مرحوم مغفوربه خانواده محترمش ،دوستان ووابستگانش 

وعزیزان هیات ودست اندرکاران مسجد وحسینیه زیدتسلیت 

وتعزیت عرض نموده ، رحمت و مغفرت وعلودرجات آن 

فقیدسعید وشکیبائی وسالمت وسعادت بازماندگان ازدرگاه 

 خداوندمتعال مسئلت دارم.
 علی اسدزاده

 ی شهرسبز  نامه مدیر مسئول هفته

 زاده ی محترم شهید شیرویس خانواده
تان، مادر صبور شهید واالمقام  درگذشت والده مؤمنه و مکرمه

شیرویس را تسلیت عرض نموده، رحمت و غفران الهی و حشر با 

فرزند شهیدش برای آن مرحومه مغفوره و سالمت و سعادت 

 بازماندگان را از خداوند قادر متعال خواهانم.

 ...وبشرالصابرین...

 اناهلل وانا الیه راجعون

 برادربزرگوار آزاده سرافراز جناب آقای حسین مسیب، دام عزه 

خبر درگذشت مرحومه مغفوره، عفیفه نجیبه، مومنه مکرمه همسر مجاهده وصابره تان موجب تأثر وتألم 

گردید، ای  مصیبت را به جنابعالی وخانواده محترم تسلیت وتعزیت عرض نموده،رحمت واسعه الای 

 وعلودرجات برای آن فقیده سعیده وصبرجمیل واجرجزیل بازماندگان ازدرگاه ایزدمنان مسئلت دارم.   
 علی اسدزاده

 ی شهرسبز  نامه مدیر مسئول هفته

 سردار استوار هم آسمانی شد

به گزارش خبرنگار شارسبز؛ سردار عبدالرسول استوار محمودآبادی        
ی تیپ مستلق امام  از فرماندهان دفاع مقدس در لشکر فجر، فرمانده  

حس  )ع( و از همرزمان شاید حاج قاسم سلیمانی و شاید همدانی       
 )مدافعان حرم( در سوریه و عراق به همرزمان شایدش پیوست. 

ی شنینراز و از            شده  سردار شاید استوار متولد شار کوار و بزرگ       
شاگران و ارادتمندان شاید محراب آیت ا... دستنغنینب )ره( و از               

هنای     جوانان انقالبی شیراز بود که با آغاز جنگ تحمیلی، در جبانه   
غرب و جنوب به دفاع از انقالب و میا  اسالمی پرداخت. مسئولیت             
شاید استوار در لشکر فجر، فرمانده گردان، مسئنول اطنالعنات و               

 عملیات لشکر و فرمانده تیپ مستقل امام حس  )ع( بود.
هنای     های دیگر در مسنئنولنینت         در پایان جنگ تحمیلی، در جباه     

ی علوم و فنون مسئول آمنوزش و اطنالعنات                فرماندهی دانشکده 
ی صنابنرین  سنپناه،             نیروی زمینی سپاه، تأسیس نیروهای وینهه      

ی منوره در جنوب کشور و فنرمنانندهنی               ی قرارگاه مدینه    فرمانده
ای    قرارگاه حمزه سیدالشادا در شمال غرب کشور خدمات ارزننده          

داشته است. مسئولیت مدارس سپاه و اجرای الگوی طرح تحنول و              
انداز نظام آموزش از دیگر خدمات ای  شایند واالمنقنام               سند چشم 

 است.
شاید استوار برای دفاع از حریم اهل بیت )ع( دوشادوش شانیندان             
حاج قاسم سلیمانی و حاج حسی  همدانی در سوریه و عنراق بنه                

هنا و       های تکفیری پرداخت و از خود رشنادت         جنگ داعش و گروه   
های شایانی را به یادگار گذاشت و در آخری  مأمورینتنش              مجاهدت

در عراق به ویروس کرونا مبتال شد و به علت مصدومیت شیمیناینی            
ی او اثر کرد و بعد از تحمل درد و             دوران دفاع مقدس بیشتر بر ریه     

آذر آسمانی شند و بنه          61رنج زیاد سرانجام در سحرگاه یکشنبه       
 دوستان شایدش پیوست. 

 یادش گرامی و راهش پر رهرو. 
*** 

ی شهاسبز شهاادت   نامه ی هفته  هیئت تحایایه 
این سادار ساافااز را به محضا مقاد  اماا            

ا...      زما  )عج(، فامانده کل قوا حضات آیات          
الاعاالای(،        ای )مادلهاه       العظمی اما  خامنه  

رزمندگا ، ایثارگاا ، همسنارااا  و مااد           
انقالبی شایف فار  و بیت مکا  و خااناواده           
محتامش تسهیت و تعزیت عاض نموده، عاهاو         
درجات آ  شهید واالمقا  و حشا با ماوالیاش          
اباعبدا... الحسین )ع( و صبا جمیل و اجا جزیل            
بازماندگانش از درگاه خداوند متعال مسئاهات        

 داریم.
 عهی اسدزاده 

 ی شهاسبز  نامه مدیا مسئول هفته

بچه های کازرون؛ از 
 هویزه تا سوسنگرد 

 خاطراتی از 
 4 حاج عبدالحسین پیروان

 آنسوی تکریت
 هایی از اسارت(   )ناگفته 

 قسمت سوم

 4 سردار عبدالخالق فرهادپور

نکات ایمنی مهم در مورد 
ضدعفونی تلفن همراه در زمان 

 شیوع کرونا
2 

 زاده شهید حیدر شیرویس

تشییع پیکر سردار شهید استوار با حضور فرماندهان 

 2 ارشد سپاه در شیراز

0632آذر   02تاریخ شهادت :   



پیکر سردار شاید استوار بنا حونور         
فرماندهان ارشد سنپناه در شنینراز           

 تشیییع و به خاک سپرده شد
به گزارش فاطمه اسدزاده خبنرننگنار        
شارسبز از شیراز، پیکر سردار شاید      
عبدالرسول استوار صبن  امنروز بنا          
حوور فرماندهان ارشد سپاه از جمله      
سردار سالمی و سنردار پناکنپنور و            
برخی از مسئوالن استانی با رعناینت        

های باداشنتنی در شنینراز            پروتکل
 تشییع و تدفی  شد.

سردار استوار در شار کنوار اسنتنان          
فارس به دنیا آمد و در شیراز بنزرگ        
شد و از شاگردان و نزدیکان شانیند         

اهلل دستغیب و از جواننان        محراب آیت 
انقالبی شیراز بود که با آغاز جنننگ          

هنای غنرب و          تحمیلی، در جبنانه    
جنوب، به دفاع از خاک پناک اینران        

 زمی  پرداخت.
فرمانده گردان، مسئول اطنالعنات و        
عملیات لشکر، فرمانده تیپ مستقنل      

فجر و تنینپ       61های استوار در لشگر       از جمله مسئولیت  
 امام حس )ع( بود. 55مستقل 

وی با آغاز هجوم داعش به حرم اهل بیت)ع( ننتنوانسنت              
آرام بگیرد، برای دفاع از حریم آل اهلل)ع( به جنننگ بنا                 
داعش پرداخت و دوشادوش سرداران شاید حاج قناسنم          

سلیمانی و حاج حسی  همدانی در سنورینه و عنراق                
مجاهدت کرد تا اینکه در بامداد روز یکشنبنه بنه حنق               

 پیوست.
های مسل  بنا      سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو      

صدور پیامی شانادت سنردار عنبندالنرسنول اسنتنوار                 

مننحننمننودآبننادی از    
سرداران دفاع مقندس   
و جبنانه منقناومنت         
اسالمی را تبرینک و      
تسلینت گنفنت. در         
بخشی از این  پنینام        

شنک    بی»آمده است:    
های ستنرگ     مجاهدت
زدنننی آن      و مننلننال  

مجاهد فی سبیل اهلل     
های مختلنف     در سنگر 

پاسداری از انقالب و     
میا  اسالمی به ویهه    
در هشت سال دفناع      
مقدس و صیناننت از       

های مورد تادیند      مرز
کشور و سنپنس در        
جباه مقاومت اسالمی 
و همراهی با شایندان     
واالمقام حاج قناسنم      
سلیمانی )ره( و حناج       
حسی  همدانی )ره( در دفاع از حریم اهل بیت عصمت و             
طاارت )ع( برابر تروریسم تکفیری و فتننه داعنش کنه                
مدال افتخار جانبازی را 'نیز از آن خود کرده بود؛ الانام             

هنای     های امروز و فنردای ننینرو      بخش و راهگشای نسل  
 .»مسل  و مدافع انقالب و نظام اسالمی خواهد بود

سردار سالمی، فرمانده سپاه پاسداران نیز در پیامی بینان          
ای  سردار گمنام و منجناهند در طنول تنارین                »کرد:   

های مختلف پاسداری از      جماوری اسالمی ایران در عرصه    
های بلند دینی، ملی و        ها و ارزش    انقالب و دفاع از آرمان    
ویهه در مصاف با استکبار جاناننی    انقالبی ای  سرزمی  به   

ساله تا همراهی با سردار دلاا شانیند   8از جنگ تحمیلی    
حاج قاسم سلیمانی و مدافعان حرم در مبارزه پیروزمند و  
افتخارآمیز با داعش و تروریسم تکفیری در منننهنقنه و              

های منرزی شنمنال         آفرینی برای استان    همچنی  امنیت 
بخش و منانندگناری را           های الاام   غرب کشور، مجاهدت  

تنوانند راهنننمنای          تردید می   ودیعت نااده است که بی      به
پاسداران انقالب و مدافعان سلحشور و بصنینر منینان               

برندگی درخشان و طوفاننی اینران و            اسالمی برای پیش  
های افتخار، عزت، عظمت، شنرافنت و           سوی قله   ایرانی به 

 .«رفعت جاانی قرار گیرد

الزم به ذکر است که مراسم استقبال از پنینکنر سنردار               
شاید عبدالرسول استوار از فرماندهان ارشند و اسنبنق             
قرارگاه قدس و قرارگاه مدینه، شب گذشتنه بنا حونور              
نماینده ولی قفیه در استان فارس ، فرمنانندهنان ارشند              
نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه های اجرایی اسنتنان           

 در فرودگاه شیراز برگزار شد.
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کازرون  جایگاه  انقالبی  

 کند خود را حفظ می
 اصغا دریاب عهی

 
در هفته های ،   اخیرنمایندگان  مجنلنس شنورای               

اسالمی در اقدامی کم  سابقه و انقالبنی ودرشنراین           

حساس جاانی  دست به تحرکات جدیدی زده  و در      

راستای دفاع مشروع و قانوننی از منوکنالن خنودو                

سرعقل آورد ن  طرف های خارجی  عوو برجام  و              

ملزم ساخت  آن ها به  انجام تعادات شان  ،  با تایه              

طرحی دو فوریتی بنام   )طرح اقدام راهبردی بنرای             

لغو تحریم ها وصیانت از منافع ملت ایران(   وتصویب            

آن با راِی قاطع ،  یک بار دیگر به آن هنا هشندار                   

دادندکه   انقالب اسالمی  ایران همچنان زنده و پوینا            

ست   و با صالبت و اقتدار به راه خود ادامه می دهند               

و فشارهای  اقتصادی  و تحریم های  گسنتنرده  و                

توطئه ها و نیرنگ های دشمنان هرگز موجب سستی         

و عقب نشینی آن  نخواهد شد.   هم زمان ،دشمننان              

عنودو شناخته شده ملت  نیز  بنرای نشنان دادن                

قدرت ظاهری خود دست  به ترور ناجوانمردانه یکنی          

از چاره های علمی  قوی و خدمتگزار در صنننعنت               

هسته ای  ما زدند  ،   با ای  تصور که یکی از پناینه                   

های علم و ف  آوری و یکی از ستنون هنای داننش                

هسته ای فرو رییخته و کشور دچار چالش و رکنود             

شود  غافل از اینکه  ایران اسالمی از ای  دانشمنندان             

فعال و پر انرژی بسیار دارد  و  ای  حرکات مذبوحانه            

نه فق  باعث رکود و سستی درمیان آنان نخواهد شد          

که انرژی مواعفی دراکلر نیرواهای انقالبی وجوان به        

وجود آمده و  انگیزه آنان  برای ادامه  ای  راه  بیشتر              

خواهد شد .   درای  میان  اما عده ای ازشخنصنینت                

های  سست عنصر و رفاه طلب داخلی کنه هنمنواره              

درخ  سازش و تسلیم  در برابر دشمنان گام برداشته        

و تحت هیچ شرایهی توان برخورد با  زیاده خنواهنی            

ابرقدرتاا را نداشته  وندارند  نه فق  از مصوبه انقالبی           

مجلس اظاار نگرانی کرده وبرآشفته شدند  ،   بلنکنه               

از بیان عنوان دانشمند هسته ای برای  شاید بزرگوار          

محس  فخری زاده  نیز به هراس افتاده  و سعنی در              

پوشاندن ای  عنوان  نمودند تا جناینی کنه صنداو                

سیمای جماوری اسالمی نیز تحت تاثیر  ای  القائات         

ساعت بعد ازشاادت ای  عزیز ازبینان عنننوان             42تا  

 دانشمند هسته ای برای ایشان  حودداری کرد 

اما خوشبختانه  نماینده شنجناع  و  پنر تنالش                    

شارستان کازرون  که خود از پیشگامنان صنننعنت              

هسته ای  کشور بوده  و با شاید فخری زاده  قرابنت               

نزدیک دارد  ای  القائات واقدامات را   بر نتا فته   و                

دریک  اقدام انقالبی پا را از حد یک نماینده  مجلنس      

فراتر  گذاشته و  به سازشکاران و تسلیم طلبانی  کنه             

درمقابل مصوبه مجلس مقاومت منی  کننننند وبنا                 

دانشمند هسته ای شایدمان اینگونه برخنورد دارنند          

هشدار داد تا پا را ازگلیم خود دراز تر نکنند و  حند               

واندازه خود را بشناسند .  دکتر عباسی دوانی نماینده         

مردم انقالبی کازرون  ازمعدود نمایندگانی است کنه          

درای  قویه سنگ تمام گذاشت و  درمقابل منواضنع           

ذلیالنه  سازشکاران وتسلیم طلبان مردانه ایسنتناد و           

کوتاه نیامد .   ایشان باردیگرروحیه  انقنالبنی گنری               

 وتسلیم  ناپذیری  مردم کازرون را به رخ همه کشید . 

اقدامات ای  مرد بزرگ  درای  روزهنای حسناس و             

سرنوشت ساز مارا  به یاد کارهای انقالبی و منحنصنر            

بفرد مرحوم ماندس رجبعلی طاهری  نماینده  مردم         

کازرون دراولی  دوره مجلس شورای اسالمی انداخنت   

که در  مجلس  با چه صالبت وقدرتی سخ  می گفت   

و  با وزیر وقت بازرگانی )بازاد نبوی ( چگونه کلنجنار       

می رفت و  عملکرد  او  دولت میر  حسی  موسوی را               

به چالش می کشید . وامروز  رئیس کمیسیون انرژی           

مجلس و  نماینده توانمند مردم کازرون خهناب بنه            

برجامیان و سازشکاران می گوید:  یک اخنهنار بنه               

عناصر دولت می دهم که اگر  بخواهند فخری زاده را           

حامی برجام جلوه دهید که ای  کار را هنم کنرده               

اندوحرف خودرا پس نگیرند م  وارد عمل می شوم و          

آن وقت م  به مهبوعات  چیز های خواهم گفت  .               

کسی بنده را مخل امنیت معرفی نکند نکاتی را منی            

دانم در  باره آقای فخری زاده وکارهایی که در دست           

داشتند ومی  خواست انجام دهد و تادید می کنم که 

اگر بخواهند ای  طایفه و  قبیله برجامی ای  شنانیند     

بزرگوار را برای مهامع خود مصادره کنند م  اقندام           

شدیدی خواهم کرد م  حاوی اطالعات هستم و منی        

 گویم ای  ها با  فخری زاده می  خواستند چه کنند .

االسالم و المسلمی  دکتر ابراهینم ابنراهنینمنی،              حجت

نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بنعند از ظنانر               

برنامه روز دانشنجنو کنه در             آذرماه، در ویهه    61امروز،  

بسترهای مجازی و از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی         

دانشگاه سلمان فارسی کازرون بنرگنزار گنردیند، طنی              

داشت روز دانشجو، با بنرشنمنردن          سخنانی ضم  گرامی  

سه انتظاری که از دانشجویان وجود دارد، خاطنر نشنان        

رود که از هویت دانشنگناه         نمود: از دانشجویان انتظار می     

صیانت کنند، به علم اهمیت بدهند و اهمیت اخنالق و       

دی  را نیز بدانند و در حفظ و صیانت از آننانا کنوشنا                  

 باشند. 

الملنل دانشنگناه        بنا به گزارش رواب  عمومی و امور بی        

سلمان فارسی کازرون، دکتر ابراهیمی در ای  خصنو           

تصری  نمود: هر نوع فعالیت خودجوش دانشجویی، اگنر          

های قانونی باشد، قابل دفاع       با برنامه و در قالب چارچوب     

بینناننه،    است. هر نوع نقد و اعتراض منصفانه و دفاعِ واقع    

 قابل تحسی  و تکریم است. 

نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنی  با اشاره         

به انتظارهایی که از متولیان نظام آموزشی وجنود دارد،           

خاطر نشان نمود: برای فراهم نمودن زمینننه احسناس             

امنیت و انتظارات دانشجویان از متولیان، حداقل بنه دو           

چیز، یکی محبت در رفتار و دیگری منهق در گنفنتنار               

نیازمندیم که تحقق آناا در صدر انتظارها از منتنولنینان             

 ناظم آموزشی قرار دارد. 

وی در ادامه افزود: انتظار ای  است که متولنینان امنور،               

امنیت اجتماعی و احساس امنیت اجتمناعنی را بنرای             

دانشجویان فراهم کنند و ای  از وظایف مانم دانشنگناه           

است. اگر دانشجو احساس امنیت عاطفی داشته بناشند،           

متولیان را با تمام نقاط ضعف و قوتی که دارند، از خنود         

 شتابند.  شان می دانند و به یاری می

دکتر ابراهیمی در پایان با تصری  بر اینکه متولیان امنور           

بنینننی و بنا            باید در رابهه با نسل جوان براساس واقع       

استدالل رفتار نمایند، به بیان نقل قولی از شاید باشتی          

پرداخت و خاطر نشان نمود: ما باید با دو نیروی جناذبنه            

ها و     در حد اعالء و دافعه در حد ضرورت، پاسدار داشته         

های دینننی و در           ها در چارچوب آموزه     تأمی  خواسته 

 های اخالقی و قوانی  مصوب باشیم.  چارچوب آموزه

داشنت روز      برنامه به منظور گرامی     گفتنی است ای  ویهه   

رئیسه، جمعی از اعوا هنینئنت           دانشجو، با حوور هیئت   

علمی و دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون و بنا           

االسالم و المسلمی  دکنتنر ابنراهنینم              سخنرانی حجت 

ابراهیمی، نماینده وزیر علوم تحقیقات و فننناوری، از             

و پنخنش      adobe connectطریق بسترهای مجازی    

زنده اینستاگرام دانشگاه سلمان فارسی کازرون بنرگنزار       

 گردید. 

 تشییع پیکر سردار شهید استوار با حضور فرماندهان ارشد سپاه در شیراز

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، حدود چند سال است 

که با سرپرست و بدون داشت  یک مقام رسمی در حکنم    

دیگر برای بسیاری      از سوی  رئیس دائمی اداره می شود.     

از شاروندان کازرونی، ای  روزها موضوع مام و حیاتی در 

ارتباط با دانشگاه آزاد کازرون، پیگیری مسئوالن برای راه 

اندازی بیمارستان آموزشی و درمانی ای  دانشگاه اسنت          

درصد پیشرفت فیزیکی طی چننندین           18که با بیش از     

سال گذشته در گیرو دار مسائل اداری معهل مناننده و          

آن     مردم از دسترسی به امکانات درمانی و پنزشنکنی            

  محرومند.

جالب ای  که همزمان با بحران جاانی همه گیری کروننا           

از جمله در شار کازرون که با کمبود شدیند امنکناننات               

درمانی و باداشتی روبروست، حال خبر رسیده کنه بنه             

پیشنااد فرماندار شارستان در شورای فرهنگ عمنومنی         

قرار است نام دانشگاه آزاد کازرون بنه واحند آینت اهلل                

 ایمانی تغییر پیدا کند.

در ای  که مرحوم ایمانی نقش به سزایی در راه انندازی             

دانشگاه آزاد کازرون داشت، شک و تردیدی نیست، ولنی          

آیا اولویت ای  روزهای دانشگاه آزاد کازرون تغییر نام آن          

است یا تعیی  تکلیف کادر مدیریت و ریناسنت آن و                

پیگیری برای راه اندازی بیمارستان درمانی دانشگناه در          

 اوج بحران کرونا!

ها را چنگنوننه        جای سوال است که آقایان مسئول اولویت      

تعریف می کنند؟ ملال نمی توان به نام مرحوم اینمناننی             

کلنگ یک پروژه عمرانی بزرگ دیگر را برای کازرون زد و 

اجازه داد که نام کازرون بر همان نام دانشگاه آزاد بناقنی             

بماند و همزمان مکان عام المنفعه دیگری را با نام و یناد             

 آن مرحوم برای مردم پیگیری و راه اندازی کرد؟

البته دامنه مصوبات اخیر شورای فرهنگ عمومی تنننانا           

منحصر به تغییر نام دانشگاه آزاد کازرون نبوده و ینکنی             

بنرای   «سنرود منلنی     »دیگر مصوبات قابل تامل ساخت      

کازرون بوده است! اما آیا واقعا سرود ملی می توانند بنه               

شارهای یک کشور اطالق شود؟ شاید ما بتواننینم ینک             

سرود حماسی و تاریخی را به یک شار منتسب کنیم، اما  

به یک شنانر      «سرود ملی»انتساب یک سرود به عنوان  

رسد، از ای  رو که سرود ملی         اقدامی ناهمگون به نظر می    

 ویهگی منحصر به فرد یک کشور است نه یک شار!

از مصوبات اخیر اخیر شورای فرهنگ عمومی، همچنین          

کاوه »رای به لغو اقدام شارداری برای ساخت تندیسی از 

در میدان آهنگران یا میدان انقالب بود! از این              «آهنگر

که ساخت تندیس از مشاهیر و نمادهای هویتی و بومنی           

کازرون می تواند در اولویت شارداری کنازرون بناشند،             

تردیدی نیست، اما آیا واقعا تندیس کاوه آهنگر با ارزش           

های انقالب اسالمی ناسازگار است که بتنوان بنه طنور              

کامل رای به لغو ساخت آن را داد؟ ای  در حالنی اسنت              

که ساخت تندیس نمادینی از کاوه آهننگنر بنه دلنینل                

مرکزیت ای  میدان در بافت تاریخی محله آهنگران بود و       

همزمان نام انقالب بر ای  میدان به عنوان ینک روینداد             

  تاریخی باقی و ماندگار می ماند.

هرچه هست ای  که ای  روزها جامنعنه منا مشنکنالت                

فرهنگی کم ندارد، از آمار قابل تامل طالق و جدایی ها تا        

بحران اعتیاد! چه خوب است که روزی شاهد آن باشنینم     

که شورای فرهنگ عمومی شارستان مصوبات کارشناسی 

شده و موثری را نیز در زمینه کناهنش آمنار طنالق و                  

حمایت از کودکان کار و جلوگیری از شیوع اعتنیناد در             

 میان جوانان داشته باشد، بدان امید.

 نقدی به مصوبات شورای فرهنگ عمومی کازرون؛

 اولویت ها چگونه تعریف می شوند؟
 رضا عمویی 

 االسالم و المسلمین دکتر ابراهیم ابراهیمی،  حجت
برنامه روز دانشجو در دانشگاه سلمان فارسی  نماینده وزیر علوم در ویژه

 کازرون:

دانشجویان از هویت دانشگاه صیانت کنند و به 
های  اندوزی، اخالق، مبانی دینی و چارچوب علم

 قانونی اهمیت دهند

رئیس اداره محی  زیست کازرون در گفتگویی با بیان ایننکنه           
های اطراف روستای قلعه سید اتفاق افنتناد           ای  حادثه در کوه   

گفت: حمله یک قالده پلنگ به گله گوسفندان در روسنتنای           
های روستایینان     قلعه سید، باعث تلف شدن هشت رأس از دام        

 شد.
جمال خداپرست تصری  کرد: چوپانی که همراه گله گوسفنند           

 بوده آسیبی ندیده و سالم است.
ای  مسئول با اشاره به دلیل حمله پلنگ به گله گوسفننندان             

های طبیعی ای  حیوان و همچنی   گفت: شکار بی رویه طعمه 
تنگ کردن عرصه طبیعت بر آن باعث وقوع چنی  اتفناقناتنی       

های طبیعی ای  جانوران تنخنرینب          شود. وقتی زیست گاه      می
ای در کوه نداشته باشند ناچار به آمدن به پایی             شود و طعمه  

 شوند. دست کوه و یافت  خوراک می
رئیس اداره محی  زیست کازرون با بیان اینکنه پنلنننگ از                

های در معرض خهر و تناا گربه سان پس از یوزپنلنننگ      گونه
در ایران است، افزود: امیدواریم مردم خصوصًا دامداران گرامی          
در ای  موارد شکیبایی داشته باشند و سازمان محی  زیسنت           
نیز با پرداخت خسارت در ای  موارد به ای  مسنئلنه کنمنک               

 کند.
خداپرست خناطنر نشنان       
کرد اداره محین  زیسنت       
کنننازرون تنننمنننامنننی     

هنای الزم و         کارشناسی
صورت جلسات را جنانت      
پرداخت خسارت به اداره     
کل استان ارسنال کنرده       

 است.
 نما. منبع: کازرون

 یادداشت مدیر مسئول

نزول رحمت الای ظرف چند ساعت نشان مان داد کنه در               
کازرون ما ضعف ها خیلی زیاد است و بیش از آنکه شار نیناز              
به چراغانی و رنگ و لعاب موقت داشته باشد،نیاز اساسی بنه             

 زیر ساخت دارد!
عبور و مرور در خیابان هنا منخنتنل           با چند ساعت بارندگی   

جنداول   پاساژها لبریز از آب و آب به داخل مغازه ها رفنتنه،             
 و ........  خیابان ها سرریز از آب باران توامان با زباله!

چند شاردار و فرماندار باید بیاید و برود تا زیر ساخت خیابان            
ها،معابر و میادی  کازرون اصولی شود و با یک بناران چننند               

 ساعت چنی  وضع اسفناکی بوجود نیاید!؟
 چراغانی خیابان ها خوب ولی زیرساخت شاری واجب تر!

لکه گیری آسفالت عالی ولی زیرساخت پاساژ و بازار حنتنمنا           
 واجب تر!

 مسئول دلسوز به دنبال کار زیربنایی است !
البته الزم به ذکر است : قهع درختان از اوجنب واجنبنات                  

 است !!
 نما. منبع: کازرون

 باران آذر و رونمایی از عیوب کازرون!
 مسلم دین پژوه

 فقر غذا در طبیعت، پای پلنگ را به گله گوسفندان باز کرد

کتابتان را خواندم؛ بیناناینت      
خوشحال وخنرسننند شندم.        
خوشحال از بنابنت اراده و          
پشتکارتان، و باخنودم فنکنر        
میکردم که ای کناش زودتنر        
وزودتر از ایناا این  کنتناب          

 نگاشته می شد.
واقعیت ای  است که: درس جنگ، مرور خاطره هایی است که    
تا ابد برای ما و نسل های بعد ما جاودانه خواهد ماند.بنننظنر                
حقیر، عمو برات، یا همان عام برات خودمان درسی از درس             
های جنگ است که باید درتاری  ماندگار شود. پیرمردی کنه          
در صالبت و استواری همچون کوه ، در رشادت و شنجناعنت            
همچون شیر و در مارباننی و رأفنت و آب رسناننی بنه                      

یادآور سرور و موالیش حورت عباس)ع(، سقنای             رزمندگان،
 تشنه لبان است.

آوازه عام برات در سوسنگرد، بستان، هویزه، ساریه، دهالوینه،          
حمیدیه، شلمچه، خرمشار، آبادان، طالئیه، جزایر منجنننون،          
عی  خوش، دهلران، زبیدات و جای جای جباه هنای حنق              
برعلیه باطل، همچون نگینی درخشان بر تارک هشنت سنال            

درخشد و ای  مام جزینی از افنتنخنارات             ¬دفاع مقدس می  
 بزرگ کازرون و قارمانان آن است.

رزمش یادآور رزم حبیب اب  مظاهر، آبرسانی اش در جبنانه            
هایادآور سقای تشنه لبان و پشتکارش در دفاع مقدس انسان          
را به یادفرمانده آسمانیش سپابد شاید سردار سلیمانی منی          

ای آسایش و آرامنش  ¬اندازدکه تا آخری  لحظه عمرش لحظه    
نداشت و پیوسته در تالش بود تاجلب رضایت خنداونندرا در             

پرونده اعمنال خنود ثنبنت          
 وضب  نماید.

الغرض کتاب 'عنام بنرات'         
نشانگر بخشنی از خندمنات         

جان فشانی های ای  پندر     و  
پیر رزمندگان است که باید با      

 تمام وجود مهالعه، باره برداری و گرامی داشته شود.
حقیر افتخارداشتم مدتی در سوسنگرد، عی  خوش، زبیندات،         
شلمچه، جزایر، و خرمشار شاهد ایلارگری های ای  عزینز و            
مدتی هم در خدمت فرزند برومندشان دکتر رحیم ننوبنانار             
نویسنده محترم کتاب عام برات و دانشیار دانشکنده حنقنوق             

 دانشگاه شاید باشتی باشم.
ارادت خاصی به ایشان، پدر محترمشان و برادر شنانیندشنان             
جالل داشته و دارم و با توجه به و صداقت،تواضع،اخنال  و             
حقانیت مکتوبات ای  کتاب، به همه عزیزان ، بنوینهه ائنمنه               

محتنرم     جمعه محترم استان فارس،بخصو  امام جمعه های      
شیراز و کازرون، استاندار محترم،فرمانداران استنان ، عنلنی             
الخصو  فرماندار ویهه و روسای ادارات کنازرون تنوصنینه               

که کتاب 'عام برات' را مهالعه، باره بنرداری و در                  میکنم
راستای دفاع ازفرهنگ و ارزشاای بی بدیل دفاع مقدس و باز           
نشر ای  ارزشاا به نسلاای جوان وعالقمند به نظام ،کوشابوده          
و دی  خود را به شادا ، رزمندگان ، ایلارگران و ملت شرینف              

  و بزرگوار ایران در حد امکان ادا نمایند.
ان شاءاهلل که عام برات، نویسنده و خواننده های کتناب وارج             
گذاران به ارزشاای دفاع مقدس در ظل توجاات حورت ولی          

 عصر)عج( ، موفق و موید و عاقبت همه ما ختم بخیر شود

 از کاظم به عام برات
 حاج کاظم پدیدار
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 با  قامز شد  وضع کاونا در کازرو ؛
های  اعال  جدیدتاین محدودیت

کاونایی مااسم تدفین در کازرو / 
 معافی متخهفا  به مااجع قضایی

 
با تغییر وضعیت کرونا در کازرون از نارنجی به قرمز،        

های کرونایی در مراسم           جدیدتری  محدودیت  
 تشییع و تدفی  از سوی شارداری اعالم شد.

عمومی شارداری کازرون، پیرو        به گزارش رواب    
دستورات صادره در جلسه صب  امروز قرارگاه             
پیشگیری و مبارزه با کرونا، از ای  پس خانواده              

های کتبی به        متوفیان بایستی طی تعادنامه       
مدیریت آرامستان و اداره اماک  نیروی انتظامی           
شارستان، متعاد شوند در مراسم تشییع و تدفی ،         

توانند شرکت داشته     نفر از نزدیکان می     42حداکلر  
 باشند.

مهابق ای  دستورالعمل جدید، در صورت رعایت          
کنندگان در مراسم، از برگزاری       نشدن سقف شرکت  

مراسم جلوگیری خواهد شد و متخلفان نیز به              
 شوند. مراجع قوایی معرفی می

همچنی  طبق تصمیم قرارگاه پیشگیری و مقابله با        
کرونا، از ای  پس انتشار هر گونه آگای تشییع،              

 تدفی  و ترحیم ممنوع است.
عمومی شارداری کازرون، رعایت       به گزارش رواب   

های باداشتی از جمله استفاده از ماسک و           پروتکل

حفظ فاصله اجتماعی و نیز خودداری از توزیع             
خوراکی و نوشیدنی در مراسم از دیگر الزاماتی است         

که در دستورالعمل جدید دیده شده          
 است.

 

گامی دیرا در راستای 
عماا  و آبادانی شها 

 کازرو ؛
بازسازی، زیباسازی و اصالح 
هندسی میدا  فادوسی، در 
 دستور کار شهاداری 

 
طرح بازسازی، زیباسازی و اصالح            
هندسی میدان فردوسی به زودی اجرا        

 شود.  می
به گزارش رواب  عمومی شارداری           
کازرون محمد امی  مارورز شاردار و         
ماندس رضا آذی  فر رئیس شورای           
اسالمی شار کازرون صب  امروز از            

 میدان فردوسی بازدید کردند. 
شاردار کازرون در حاشیه ای  بازدید در       
خصو  طرح شارداری برای ای  میدان      

اظاار کرد: مدت هاست وضعیت جداول و پیاده رو          
 ای  میدان مغفول مانده بود.

وی با اشاره به اینکه ای  میدان عالوه بر باسازی و            
اصالح، نیاز به زیباسازی داشت، افزود: مشکالت           
عدیده شاروندان در عبور و مرور، مشکالت ترافیکی        
و جداول فرسوده از عمده تری  عواملی بود که              
موجب شد ای  طرح در دستور کار شارداری قرار           

 گیرد.
به گفته او، در طرحی که برای ای  میدان تدوی              

شده، بازسازی، اصالح هندسی میدان، اصالح             
 روها و زیباسازی میدان دیده شده است. پیاده

محمدامی  مارورز ادامه داد: با توجه به اینکه ای            
میدان جزو مسیر های پرترددشار و محل عبور            
مسافران و گردشگران است، با بازسازی و زیباسازی        
ای  میدان می توانیم جلوه زیبایی به ای  قسمت از           

 شار بدهیم. 
وی همچنی  خاطرنشان کرد: جات اجرای ای            
طرح از نظر کارشناسان و متخصصان امر استفاده           

شاهلل ظرف چند روز آینده اصالح          شده است و ان    
 هندسی ای  میدان آغاز خواهد شد.

 

ساپاست سازما  
مدیایت حمل و نقل 
 شهاداری کازرو :

رانندگا  وانت و تاکسی 
سوز کاد   گانه باای دو

 رایرا  اقدا  کنند
 

سرپرست سازمان حمل و نقل         
شارداری کازرون از آغاز طرح         
رایگان دوگانه سوز کردن             
خودروهای بخش حمل بار و           
مسافربر عمومی در کازرون خبر       

 داد.
به گزارش رواب  عمومی شارداری     
کازرون، ماندس محس  یزدانی با     
اعالم ای  خبر گفت: مالکان            
خودروهای بخش حمل بار و           

بار و    مسافربر عمومی شامل  وانت     
تاکسی که از سیستم بنزینی           
استفاده می کنند، می توانند جات دوگانه سوز            
کردن رایگان خودروهای خود به سایت                  

GCR.NIOPDC.ir .مراجعه کنند 
وی تاکید کرد: ای  طرح تمام خودروهایی که پروانه         

 شود.  فعالیت معتبر از شارداری دارند را شامل می
به گفته سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل            

نام در ای       شارداری کازرون، رانندگان برای ثبت      
طرح نیازی به مراجعه حووری به شارداری یا         
سازمان مدیریت حمل و نقل ندارند و صرفا با            
مراجعه به سامانه اینترنتی فوق یا مراجعه         

نام خود را تکمیل      توانند ثبت   نت می   به کافی 
 کنند.

نام، از    یزدانی اظاار کرد: پس از تکمیل ثبت      
طریق سامانه، یکی از کارگاهاای مجاز           

سوز کردن به آناا      سه  شار جات دوگانه   
شود و رانندگان باید با در دست          معرفی می 

داشت  پروانه فعالیت و کد رهگیری به            
 کارگاه معرفی شده، مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر محدوده       
زمانی برای ای  طرح، تعیی  نشده ولی            

شود متقاضیان در اسرع وقت         توصیه می 
 مندی از ای  طرح اقدام کنند. برای باره

 

 

 ساکار خانم نامداری
ساپاست محتا  تیم هندبال بانوا  

 شهید شامهی کازرو 
 

حوور موفق بانوان هندبالیست کازرونی در               
های باشگاهی کشور، افتخاری ارزشمند برای         رقابت

همشاریان و فروغ دل شیفتگان هندبال و ورزش           
ای  دیار است. بی تردید درخشش و افتخارآفرینی          
شیرزنان هندبالیست کازرون، دوشادوش مردان         
هندبالیست، تلبیت کننده نام کازرون به عنوان            

 است.  «ماد هندبال کشور»
موفقیت در میادی  ورزشی به عنوان یکی از                
افتخاراتی که هر شار و دیاری به آن می بالد و                

کند، بدون حوور، دلسوزی و حمایت          مباهت می 
افرادی چون شما میسر نخواهد شد. از سوی دیگر           
اعتماد مردم به سرکار عالی در دو دوره شورای              
اسالمی شار و حوور موفق و تالشاای قابل               

های اجتماعی، مدیریت شاری،      تقدیرتان در عرصه  
تواند   ورزشی و فرهنگی با حفظ حجاب برتر، می          

 الگویی عینی برای بانوان کازرونی باشد. 
در ای  مجال، فرصت را مغتنم شمرده، تالشاای           
متعادانه و صادقانه سرکار عالی و همه عوامل              
دخیل در ای  موفقیت به ویهه ماندس شاملی             
ها   مالک، جناب آقای پیری مدیرعامل، سرکار خانم       

قانع سرمربی، خواجه زاده کمک مربی و نورمحمدی      
تدارک باشگاه را ارج نااده، سالمتی و استمرار              
توفیق شما و همه ورزشکاران و زحمتکشان عرصه         

 ورزش کازرون را از خداوند متعال مسئلت داریم.
 شهادار و اعضای شورای اسالمی شها کازرو 

به گزارش خبانرار شهاسبز از روابط عمومی دفتا 

 نماینده شهاستا  کازرو  وکوه چنار

پیا  تسهیت دکتا فایدو  عباسی دوانی رئیس 

کمیسیو  اناژی مجهس به مناسبت شهادت هماز  

ای شهید دکتا محسن  خود دانشمند هسته

 زاده فخای

 بسم اهلل الرحم  الرحیم

مَِ  المُؤمِنیَ  ِرجاٌل صَدَقوا ما عاهَدُوا اللََّه عَلَیِه فَمِننناُنم            «

 »مَ  قَوى نَحبَهُ وَمِناُم مَ  یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

شاادت فرزند فداکار ملت و سرباز والیت، دکتر محنسن            

ای، که در طول عمر پنر         فخری زاده دانشمند ممتاز هسته    

برکت خویش بنیه علمی و دفاعنی کشنور را در تنراز                 

افتخارآفری  ارتقاء داد و همواره خار چشنم دشنمنننان              

انقالب بود را به محور حورت ولی عصر )عنج(، منقنام                 

معظم رهبری )مدظله العالی(، خانواده مکرم ایشان و همه          

عالقمندان و ملت شریف ایران تبریک و تسلینت عنرض            

 می کنم.

ترور ای  نخبه علمی و مدیریتی هرچند جنبنران پنذینر              

نیست، اما ایشان میراث و سرمایه عظیم دانش و اعتنمناد            

به نفس را برای نسل جوان و شاگردان خویش بنر جنای              

را بنه        نااده است که بدون شک جاش فناوری و نوآوری        

نگاشت صنعت هسته ای و صنایع        آینده برای تومی  و ره    

 دفاعی کشور به ارمغان خواهد آورد.

رژیم تروریستی صایونیستی و حکام خبیث آمریکاینی و          

سعودی سالااست که صحنه را باخته اند و در مقابل اراده           

فرزندان امام خمینی )ره( و مکتب شاادت عاجز و ناتنوان       

گشته اند و با اینگونه جنایات، هیچ دستاوردی نخواهننند           

ای و      باای شادای هستنه     داشت که اراده انقالبی و خون     

زاده، همانا تالش بندون وقنفنه تنا              شاید واالمقام فخری  

رسیدن به نقهه بازدارندگی و امنیت پایدار ایران اسالمنی          

 است.

کنننننده       ای تجربه برجام و آژانس، تامی        در کارزار هسته  

امنیت و اقتدار نخواهد بود و به طور قنهنع، اصنالحنات               

اساسی در مسیر تامی  مصال  ملی و پاسن  قناطنع بنه                

 دشمنان داده خواهد شد.

 فایدو  عباسی دوانی 

چنار و رئیس کمیسیو       نماینده ماد  کازرو  و کوه    

 اناژی مجهس شورای اسالمی

*** 

 توئیت مهم دکتا فایدو  عباسی 

 ای اراده مجهس انقالبی و کارزار هسته 

ی حرکت مجلس     زاده  هندسه    خون شاید واالمقام فخری   

 کند. ای را دچار تغییر می انقالبی در کارزار هسته

و اینک اراده مجلس معهوف به چاار موضنوع منحنوری             

 خواهد بود. که شخصا پیگیر آناا خواهم بود.
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 (خروج از برجام2

*** 

زاده را یک فاد  کنند فخای دکتا عباسی: تالش می

باجامی معافی کنند/ در ابتدای دولت یازدهم با او 

دهم که در صورت  خوب باخورد نکادند / اخطار می

هایی را بیا   مصادره شهید توسط باجامیا ، ناگفته

 خواهم کاد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه امروز تنالش          

کنند فخری زاده را به عنوان یک فرد برجامی معرفنی             می

گفت: در شروع دولت یازدهم با فنخنری زاده                 کنند،  می

خوب برخورد نکردند و مزاحمت برای او و مجموعه زینر            

 دست او ایجاد کردند.

دکتر فریدون عباسی رئیس کمیسیون اننرژی منجنلنس            

شنبه( در نشنسنت طنرح         شورای اسالمی عصر امروز )سه     

ها و صنیناننت از           اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم     

حقوق ملت ایران که در خبرگزاری فارس بنرگنزار شند،             

گفت: برای ای  مصوبه تبلیغات سوء ایجاد شده و بنرخنی             

افراد که در دولت کار می کنند، دخالت در قوه منقنننننه               

کرده و قوه مجریه حق تکلیف برای قوای دیگر نندارد و             

 جای شکایت از ای  افراد وجود دارد.

داد: ای  مصوبه برای آن است که اگر در آیننده              وی ادامه 

مذاکرات داشته باشیم، تیم مذاکره کننده ما بنا عنزت             

 برود مذاکره کند نه با ذلت.

چنار در منجنلنس شنورای           نماینده مردم کازرون و کوه    

اسالمی بیان داشت: در برجام و منذاکنرات، اصنل بنر                

ها در کشنور        برداشته شدن تحریم ها بود. برخی زمزمه       

وجود دارد که برخی به دنبال ارتباط با بایدن هستند که           

 خود از طراحان تحریم است.

دکتر عباسی اظاار داشت: ما از برجام نتیجه نگرفنتنینم.             

ای  دولت آمد که دالر از پنج هزار تومان بیشتر نشود امنا             

به سی هزار تومان رسید و خانه دار شدن تبدیل به آرزو             

 شده است و ای  حاصل دولت برجامی است.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی کشور با تاکید بر ایننکنه            

امروز دارند فخری زاده را به عنوان یک فنرد بنرجنامنی                

گفت: اساسا به نوعی م  فخری زاده را             کنند،  معرفی می 

جذب کردم و رساله دکترای وی با م  بوده است و عمده            

ای بوده و حتی صداوسیما را هم تحت          تخصص وی هسته  

 ای نیست. فشار قرار دادند که او هسته

دکتر عباسی دوانی بیان داشت: در شروع دولت یازدهم با           

فخری زاده خوب برخورد نکردند و مزاحمت بنرای او و              

مجموعه زیر دست او ایجاد کردند. چقندر تنالش شنده               

مجموعه تحت مدیریت آقای فخری زاده را ضعیف کننند،          

 البته نقهه تقویت خود را از جای دیگر آورد.

مسئول بود نقشه راه صنعت       12وی افزود: ایشان در دهه       

این     ۰2بینیم در دهه      هسته ای را طراحی کند و اگر می       

صنعت جان گرفت بخاطر آن بود که ای  صنعت از دست            

 جناح کارگزاران رها شد.

ای  نماینده مجلس اظاار داشت: ای  مصوبه مجلس برای          

بابود زندگی مردم است و حربه برجامیان ای  است کنه            

ای    تواند تحریم بیاورد در حالی کنه عنده           ای  مصوبه می  

سعی میکنند سایه جنگ را به سر کشور بیاورند. ما ینک       

روشی را در ای  هفت سال رفتیم که منجر به مشنکنالت             

برای مردم شد و حاال هم می خواهیم مسنینر دینگنری           

 برویم.

ای بیان داشت: یک اخهار به عنناصنر            ای  دانشمند هسته  

زاده را حامی برجنام       دهم که اگر بخواهند فخری      دولت می 

جلوه دهید که اینکار را هم کرده اند و حرف خود را پنس            

وقت م  به مهبوعات      نگیرید م  وارد عمل می شوم و آن       

چیزهایی را خواهم گفت. کسی بنده را مخل امنیت ملنی            

معرفی نکند نکاتی را میدانم در مورد آقای فخری زاده و            

کارهایی که دست داشتند و می خواست انجام دهننند و             

تادید می کنم اگر بخواهند ای  طایفه و قبیله برجنامنی،            

ای  شاید بزرگوار را برای مهامع خود مصادره کنند من            

اقدام شدیدی خواهم کرد م  حاوی اطالعات هسنتنم و            

 . گویم ایناا با فخری زاده می خواستند چه کنند می

 اخبار شهرداری کازرون

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانون  6511/  28/  42  –6511125662582222۰1رأی شماره   -6

های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی         تعیی  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان      

خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جاانبخنش دهنقناننی                

صنادره     6۰24و شماره شناسنننامنه       52۰1156222فرزند حس  به شماره ملی   

 648۰مترمربع تحت پالک      58۰56،12خشت ششدانگ یک قهعه باغ به مساحت        

 ۰بخش    1اصلی واقع در قهعه       6۰اصلی مفروز و مجزی شده از پالک          6۰فرعی از   

 فارس خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. 

شنود.     روز آگنانی منی        65لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله            

که اشخا  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشنند              درصورتی

روز اعتراض خود را به این  اداره           12توانند از تاری  انتشار اولی  آگای به مدت           می

تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاری  تسلیم اعتراض، دادخواست               

خود را به مراجع قوایی تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثنبنت                  

تحویل دهد. بدیای است در صورت انقوای مدت مذکور و عدم وصنول اعنتنراض                  

 طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 11/1/5تاری  انتشار نوبت اول: 

 11/1/68تاری  انتشار نوبت دوم:

 علیرضا کشوری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج

نامه قانون تعیین تکلیف  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
و رأی اصالحی بنه     11/ 2۰/ 44مورخ  651112566224222865برابر رأی شماره  

موضوع قانون تعیی  تکلنینف    11/ 2۰/ 25مورخ  651112566224222۰55شماره  

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حنوزه             وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان    

ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتوی طاماسبی فرزند           

صادره از کازرون در ششدانگ یک قنهنعنه زمنین                  11مصهفی بشماره شناسنامه    

اصلی مفروز و منجنزی    2فرعی از    5مترمربع پالک     61428/42مزروعی به مساحت    

فارس کازرون خریداری از منالنک           ۰واقع در بخش      ۰اصلی قهعه     2شده از پالک    

رسمی آقایان )علی طاماسبی و سرو علی کاظمی و درویش طاماسبی و منرتونی        

طاماسبی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو ننوبنت بنه                     

که اشخا  نسبت به صدور سند منالنکنینت             شود. درصورتی    روز آگای می    65فاصله  

توانند از تاری  انتشار اولی  آگای به مدت دو مناه             متقاضی اعتراضی داشته باشند می    

اعتراض خود را به ای  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تارین                    

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قوایی تقدیم نمایند. بدیای اسنت در                

صورت انقوای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صنادر           

 خواهد شد.

 11/1/5تاری  انتشار نوبت اول: 

 11/1/68تاری  انتشار نوبت دوم:

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

 های فاقد سند رسمی نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
های فاقد سند رسمی در واحند     هیأت موضوع قانون تعیی  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 11/ 25/ 41 –651112566258222425رأی شماره  -6

صنادره     51و شماره شناسننامنه      52۰1828655ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امراله ساالری فر فرزند علی به شماره ملی       

 1اصلی واقع در قهعنه     8/6شده از پالک  اصلی مفروز و مجزا  8فرعی از  42۰مترمربع تحت پالک  64۰86خشت ششدانگ غارسی یک قهعه باغ به مساحت  

 فارس خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.   ۰بخش 

های فاقد سند رسمی در واحند     هیأت موضوع قانون تعیی  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 11/ 25/ 41 –651112566258222422رأی شماره  -4

صنادره     65و شماره شناسننامنه      52۰1181515ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مدینه باباساالری فرزند علی به شماره ملی  

 1اصلی واقع در قهنعنه      8/6شده از پالک      اصلی مفروز و مجزا       8فرعی از     421مترمربع تحت پالک      1655خشت ششدانگ غارسی یک قهعه باغ به مساحت         

 فارس خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.   ۰بخش 

های فاقد سند رسمی در واحند     هیأت موضوع قانون تعیی  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 18/  21/  25  –651812566258222211رأی شماره  -5

صنادره     2و شماره شناسنامه  4512658618ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای وحید ساالری زاده فرزند ساراب به شماره ملی  

اصنلنی واقنع در         8/6شده از پالک  اصلی مفروز و مجزا  8فرعی از  425مترمربع تحت پالک  45588،۰5کازرون ششدانگ غارسی یک قهعه باغ به مساحت         

 فارس خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.   ۰بخش  1قهعه 

که اشخا  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعنتنراضنی داشنتنه         شود. درصورتی  روز آگای می 65لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله            

روز اعتراض خود را به ای  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تنارین  تسنلنینم             12توانند از تاری  انتشار اولی  آگای به مدت           باشند می 

منذکنور    مدتاعتراض، دادخواست خود را به مرجع قوایی تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تحویل دهد. بدیای است در صورت انقوای    

 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 11/1/5تاری  انتشار نوبت اول: 

 11/1/68تاری  انتشار نوبت دوم:

 علیرضا کشوری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج

 از آقای نماینده چه خبر؟
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 امام زمان در کالم امام خمینی )ره(       
 

دانم، اسنم رهنبنر روی           خودمان را مایا کنیم از برای آمدن آن حورت، م  نمی           
توانیم بگوییم که شخص اول اسنت، بنرای      ایشان بگذاریم، بزرگتر از ای  است، نمی    
توانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر کنیم. الّنا             ای  که دومی در کار نیست، ایشان را نمی        

 همی  که مادی موعود است، آنی است که خدا ذخیره کرده است برای بشر. 
   . 545،   46امام خمینی، صحیفه امام )مجموعه آثار امام(، ج 

 قسمت چاارم  
 »شام غریبان جانمی «

عملیات شمشیر ذوالفقار باالخره به لهف خداوند با موفقیت 
انجام شد، و ای  نوع اقدامات علیرغم میل باطنی و اجنبناراً   
بخاطر خیانت عده ای معدود  خائ  و آدم فروش که عنزت  
خود و کشورشان را به باای اندک به دشم  فروخته بودنند  
ناچارا اجتناب ناپذیر بود، و در واقع در اسارت باید در چنند  
جباه می جنگیدیم ، هم بادشم   و دژخیمان بعلی، هم با 
... و بدتر از      گرسنگی ها و تشنگی ها و بیماریاای مسری و .
همه با خائنی  خودفروخته که هرچند کم تعداد بودنند امنا   

داد و  های آناا اسرای مظلوم را بسیار اذیت و آزار می خیانت
مخصوصا آناا که عالما و عامدا و از روی عداوت و کنینننه و    
عقده و... با دشمنان در شکننجنه کنردن و ظنلنم بنه اسنرا           

هنا در   همدست شده بودند ملل همی  خائ  که بنا عنراقنی   
شکنجه کردن املال عباس پاسدار هنمندسنت شنده بنود و      

های ارتش سری کنه اطنالعنات را بنه ننحنوی از        بقول بچه
ها هم از ای  خائ  در امان  کردند ، عراقی ها کسب می عراقی

هایی هم که اخالقا بسینار منتنین  و ینا       نبودند و حتی بچه
کرد و تادیدشان میکرد که یکی  موم  بودند را بازجویی می

های خوب هم که توس  ای  خائ  تادید شند و   از ای  بچه
مورد سوال قرار گرفت آقای حسی  فنرمناننی ینا حسنین        
خهاط بود که بسیار هنرمند بود و خیلی به ما کمک کرد و 
اتفاقا کلی  بر روی پارچه هنای لنبناس اسنرا کنه در اواخنر       

. درست می    . . کنردنند بنا     اسارت با آناا سجاده و جلد قرآن و
 خ  زیبا برای یادگاری هنرنمایی میکرد و...

و باالخره اعمال آن خائ  ما را مجبور کنرد در عنمنلنینات       
شمشیر ذوالفقار او را به سزای اعمالش برسانیم و حناال هنم   

کردیم  باید هزینه سنگینی را بابت ای  درگیری پرداخت می
هناینی بنوجنود منی آمند در        چون وقتی چنین  درگنینری   

ها ،قهعا تا سرحد شاادت عوامل آن را شکنجه منی   اردوگاه
کردند و... حاال هم نوبت ماست، بگذریم ، چه وضعیتی شده    
بود، مزدور خائ  بهرز وحشتناکی در خون خود غلهنیند و   
بیاوش روی زمی  ملل جنازه پا  شنده بنود و از شنکناف     
سرش بشدت خونریزی جریان داشت، نگانبناننان داخنلنی      
عراقی سراسیمه با لباس ننظنامنی و بنعنونًا بنا دشنداشنه          
و ...بیرون پریدند و وحشت زده صحنه دلخراش را که دیدند    
شوکه شده بودند، م  و حمزه هم با فریاد های بلند عربنده  
می کشیدیم و میله آهنی را که هنوز در دستنمنان بنود در    

 چرخاند یم و... هوا می
با سر و صدای وحشت زده عراقی ها ننگنانبناننان اطنراف        

اردوگاه هم به حال آماده باش در آمدند ، مسئنول داخنلنی    
اردوگاه با ترس و وحشت و فریاد به م  و حمزه النتنمناس    

کرد که ادامه ندهیم و آرام شویم، یکی از عراقی ها بننام   می
تعبان  خود را در آن وضعیت به منا ننزدینک کنرد و منلنال       
بصورت غافلگیرانه به ما حمله کرد کنه امناننش نندادینم  و      
چنان ضربه ای با مشت به این  سنربناز عنراقنی زدینم کنه        
احساس کردیم سینه اش شکست و به گوشه ای پرتاب شد 

، عراقی ها فورا با مراکز مخنتنلنف امنننینتنی و        
حفاظتی زیرب  تماس گرفتند و گنروه  گنروه  سنربنازان و     
. تمام اسرای اردوگاه که   افسران حفاظتی وارد اردوگاه شدند
از ای  اتفاق به وجد آمده بودند وضعیت مارا با نگرانی نگناه  

کردند ،مسئول داخلی اردوگاه از ما خنواسنت آن لنونلنه       می
خواست آنرا به عننوان مندرک    آهنی را زمی  بیاندازیم و می

جرم ضب  کند که به محض اینکه نزدیک مان شد فنورا آن  
لوله آهنی و آلت قتاله را با قدرت هر چه تمام تر به بینرون  
از اردوگاه و در میان سیم خاردار های  کیلومتری حفاظتنی  
اردوگاه پرتاب کردیم ، فورا سوت آمار را زدند و بنا کنمنک    
نیروهای حفاظتی، اسرا را به داخل زندان یا آسایشنگناه هنا    
فرستادند ، گروهی از نیروهای حفاظتی و امنیتی به سمنت  
ما آمدند و دور و بر ما را گرفتنند، کنل اطنراف اردوگناه بنا      
صدای آژیر خهر و سوت و سر صداهای زیاد پر از نیروهنای  
مسل  عراقی شدند ،بعوا صدای تیر اندازی هواینی بنگنوش    

رسید و فرمانده ارشد اردوگاه که یک سرهنننگ بنود بنا      می
گروهی کماندو و مسل  وارد اردوگاه شدند و به سنمنت منا    
آمدند ،به حمزه گفتم چه شام غریبان و جانمی خنواهنینم    

 داشت و برای شاادت آماده باش.
غوغا و محشری بپا شده بود ،بنه دسنتنور افسنران عنراقنی       
گروهی از کماندو ها و نیروهای عراقی که منا دو ننفنر را در    
حلقه محاصره قرار داده بودند به ما حمله کردند و از هر دو 
. نلارمان کردنند و رینخنتننند          . . طرف کابل و مشت و لگد و
سرمان و چند ده نفری دستاایمان را از پشت بستننند و از   
همه طرف و با  خشونت تمام و بصورت وحشیاننه منا را بنه    
باد کتک گرفتند، افسر ارشد که رننگ صنورتنش بنه زردی     

لرزید با تعدادی امداد گر و پزشک  رفته و تمام وجودش می
که با آمبوالنس آمده بودند دور پیکر بیاوش و غنرق خنون   
آن خائ  کلیف جمع شده بودند، حقیقتا هم عنراقنی هنا و    
هم ما دونفر و اسرا، وضعیت آن خائ  را که نظناره کنردینم    
تصور شد که جان از ت  کلیفش خنارج شنده اسنت چنون     

خورد دیگر، یادآوری کنم که اگر در اثنر   اصال تکان هم نمی
افتاد طبق روال منرسنوم    شورش و درگیری ، قتل اتفاق می

عراقی ها، افسر ارشد و فرمانده اصلی اردوگاه را تبعید،زندان  
. بسیار تنبیاات و بنقنول       . و محاکمه نظامی ، خلع درجه و .
خودشان عقوبات سختی برایش بدنبال داشت، بنه دسنتنور    
افسران عالی رتبه ،گروه گروه شروع کردند به شکنجه ما دو 
 نفر ،چه بی رحمانه چه ناجوانمردانه، با دستاای بسته ...

چند نفر مشغول شکنجه ما دونفر با فاصله کم از هم شدنند  
. که باال و پایی  میرفنت و از بنس تننند و         . ،کابل و چوب و.
سریع و با قیافه های خش  که انگار خون جلو چشمانشنان  
را گرفته بود و مخصوصا که در منقنابنل چشنمنان افسنران       

ها هم از آناا وحشنت داشنتننند      استخباراتی که خود عراقی
شد ،و با شدت و قدرت تمام ضربات را به بدنانای   انجام می

ما فرود می آوردند ،تناا زمانی که برای چند لحظه متوقنف  
شدنند و   شدند زمانی بود که خودشان حسابی خسته می می

شدند و گنروهنی دینگنر تنازه       به دستور افسران تعویض می
. صدای فریادها و ناسزا های عراقی ها و ناله   نفس می آمدند
های ما زیر کابل ها و مشت و لگد های گروهی عنراقنی هنا    
.اصنال ننمنی        جو وحشتناکی را بر اردوگاه حاکم کنرده بنود 
فامیدیم  از کجا ضربه وارد میشود و اصال قابنل تنوصنینف     
نیست، یکی از افسران عراقی استخبنارات دسنتنور داد روی    
سر و صورتمان آب بریزند و با دمپایی های شالقی مشنکنی   
رنگ مخصو  سربازی به شدت به صورت های ما آنام بنه  
تعداد زیاد بصورت سیلی میزدند،بسیار دردناک بود و تمنام  
صورتاایمان به شکل وحشتناکی کبود شده بود و ورم کرده 
بود و خونریزی از سر و گوش و صنورت و دهنان و بنینننی      
جناری شننده بنود . از این  منندل شننکننننجننه هنم خسننتننه       
شدند .افسران عراقی سواالت خود را از ما می پرسیدند، چرا  
فالنی را کشتید ؟ هدفتان چه بوده؟به دستور چه کساننی ؟  

. منا        . . همدستان و فرماندهان ای  کار چه کسانی بودنند ؟و 
هم فق  پاس  میدادیم اون به ما فحش ناموسی داد و به ما 
حمله کرد و مگر ما اسیر او هستیم که به ما فحش میدهند  
و ما را شکنجه میکند و... گاهی وقتانا هنم بنه عنمند منی          
گفتیم مارا تیر باران کنید باتر از ای  وضعیت و شکنجه ها 
. بخاطر اینننکنه در        . . و گرسنگی و تشنگی و توهی  است و 
برآورد و بررسی هایشان کالفه شدن و زدن به سنینم آخنر    

 توس  اسرا هم در نظر بگیرند، 
بودیم بنرای    از بس زیر باران و رگبار کابل و مشت و لگد و..  

لحظه ای با خودم گفتم خوب شدکه آن گروه قنبنلنی و آن    
طفالن معصوم اقدام نکردند چون شکنجه ها از حند تصنور   
خودمان هم بسیار فراتر رفت و انگار در تمام عراق فق  منا  
دو نفر اسیر هستیم و اینامه دژخیم سنگندل و بنی رحنم.    
افسران کالفه شده بودند و بی صبرانه منتظر اعتنراف منورد   
نظر خودشان از سوی ما بودند و مناهنم تنا اینننجنای کنار        
هرچند بدناایمان بصورت وحشتناکی چاک چاک شده بنود  
که تصورش برای غیر اسرا نا ممک  است اما هنننوز هنمنان     

 دادیم ، جواباای اولیه را به آناا تحویل می
یکی از مسئوالن داخلی قسمت دوم اردوگاه بنننام رحنینم      

عراقی سراسیمه با چند نفر برای ادامه شکنجنه منا احونار    
خوردیم بانتنر از    شدند ،باور کنید اگر روزی صدتا کابل می

دیدن قیافه وحشتناک و بشدت بی ریخت و ترسناک رحیم 
عراقی بود، موهای فرفری ریز و سیاه و چشمان و صنورتنی   
سیاه و بسیار بدقواره و کج و مووج که  نگاهش منینکنردی    
.  این  ننامنرد بنی رحنم و          . . انگار سالاا اسارت کشیده ای و

مخصوصا قاطنع   42خونخوار که معروف بود و اسرای کمپ 
هیچوقت جنایات و قیافه او را فراموش نخواهند کنرد، بنا    6

خودش کابلی توپر و سنگی  آورده بود که در اصل دوتاینی  
بود و بام بافته شده بود و نوک آن بشکل چنمناق درآمنده    
بود با  نوچه های خودش وارد اطاق شندنند و منارا لنخنت      
کردند و بشدت زیر ضربات کابل و مشت و لگد گرفتند کنه  

 شد ... نفس در سینه هایمان حبس و قهع می
ای  ناجوانمردان هم تا توانستند بدستور افسنران گشنتناپنو      
مارا زدند که خود عراقی ها هم که بنه بندننانای منا ننگناه        

شدند ،یادم هسنت بنافنت کنابنل       کردند وحشت زده می می
رحیم عراقی از بس به بدناای ما زدند تقریبا از هم باز شده 
بود که به دستور افسران برای چند لحظه از شکنننجنه منا     

 دست کشیدند و چه وضعیت اسف باری برما حاکم بود 
لحظه ای چشمم به بدن حمزه بیگدلنی و آن ینار بنا وفنا و     

گینرم   جوانمرد و غیرتمند و مقاوم انداختم خدا را شاهد می
از تمام ای  شکنجه ها برایم دردناک تر بود چون از بناال تنا   
پایی  بدن حمزه شقه شقه و چاک چاک و انگنار از بناال تنا    
پایی  برش های عمیقی را با شمشیر های تینز و بنران زده   
باشند و سر و صورت او غرق خون و کبود شده بنود طنوری   
که اگر خانواده و دوستانش هم منی آمندنند و او را در این      

شناختند و قنابنل تشنخنینص       وضعیت می دیدند عمرا نمی
 نبود،

چند لحظه گذشت ناگاان بدستور افسران استخبارات عنده  
ای تازه نفس وارد اطاق شکنجه شدند و انگار اتفاقی جدیند  
قرار است بیفتد ،آمدند و وسیلنه ای را بنه پنرینز بنرق وارد      
کردند بعد مرا روی یک صندلی نشاندند و سیم هایی را بنه  
پاها و دستانم وصل کردند و شروع کردند به سواالت متعدد 
و بازجویی،  مجددا گفتند برنامه های شما و طنرح و اقندام   
بعدی شما چه بوده ؟فرمانده اصلی شما کیست ؟ ای  اقدام 
به دستور چه کسی بود؟ شماها حرس خمینننی هسنتنیند      
( ؟ و چکاره هستید که تا بحال کتمان کرده اید ؟    ) پاسدار 

 و...
وقتی با جواباای قبلی ما روبرو شدنند  وسنیلنه ای کنه در       

دست یکی از مسئولی  استخباراتی بود و به آن سیم برقانا  
وصل بود فشار دادند که ناگاان احساس کنردم هنمنزمنان     

کلیه ها و قلبم از جا کنده شدنند و وشنمناننم     
داشت از حدقه بیرون میزد، همه مدل شکنجنه  
را تا بحال و در ای  مدت اسارت دیده و کشیده 
بودیم اما برای اولی  بار بود که شکنجه با بنرق  

کردیم،  برای لحظاتی تمام وجودم  را تجربه می
به آن دنیا سفر کرد و از بس دردناک بنود و آن  
افسر نامرد عمدا مدت شوک برق را زیناد ننگنه    

رفتنینم ،بنعند از من        می داشت که از حال می
نوبت به حمزه با وفا رسید و همنین  طنور کنه     
بیحال و بیجان روی زمی  و غرق بخون افتناده  
بودم به حمزه نگاه میکردم که او هم بشدت بنا  
برق شکنجه شد و فریاد هایمنان از زجنر و درد   

به آسمان بلند بود ، از تلف  مگ نیت هم استفاده کردنند و  
با آن هم شوک به بدن ما زدند، بارها فریاد مینزدینم منا را    
بکشید المذهب ها !!و چون ای  کلمه عنربنی بنود خنینلنی         

شدند و بعد ها عبناس آقنا بنا     عراقی ها شوکه و عصبانی می
ای میگفت صدای عبدالخالق و حمزه کنه   حالت پیروزمندانه

بسیار بلند در اردوگاه می پیچید و به آنامه دژخیم عراقنی  
می گفتند المذهب، دست کمی از زدن آن مزدور خنائن  و   
نتیجه شورش نداشت ، چقدر بچه ها در زندان وقتی صدای 
فریادهای مارا می شنیدند گریه و زاری کرده بودند، پنس از  
بارها و بارها شکنجه با برق و خستنه شندن عنراقنی هنا از      
مقاومت ما ، مجددا گروهی دیگر وارد اطاق شکنجه شندنند   

 و...
جنازه های بیجان و متالشی ما را زیر کابل گنرفنتننند ، در     
همی  لحظات که بسیار بی رمق و دیگر جایی از بندننمنان    
سالم نمانده بود و همینهور که یکی از عراقی ها بنا کنابنل    
مشغول زدن ما بود ناگاان یکی از آن دژخیمان بی رحنم از  
پالو با نوک پوتی  و ملل زمانی که در زمی  فوتبال توپ را 
کاشته باشند و بخواهند شوت کنند، چنان ضربه ای با تمام 
قدرت به پالو و دنده هایم وارد کرد که برای لنحنظناتنی از     
هوش رفتم ،دیگر جایی را نمی دیدم و نفسم قنهنع شند و    
حداقل سه تا از دنده هایم شکسته شد ،وضعیتم طوری شد 
که دستور توقف شکنجه توس  افسر عراقنی داده شند ،درد   
پالو چنان کشنده و غیر قابل تحمل بود که بیاد مظلومینت  
حورت زهرا پالو شکسته افتادم و شاادتی  را زیر لب و در 
دلم زمزمه کردم. حمزه که بسیار اوضاع وخیمی داشت بزور  
خودش را کنارم رساند و فکر کرد از دنیا رفته ام ،دستنم را  
به زور فشرد و صدایم زد ،انگار واقعا در حالت کمنا بنودم و   
آن دنیا ،مقداری آب روی صنورتنم پناشنیندنند و صنداینم         

. کمی گذشت و حالت خفگی به م  دست داد هنر    می زدند
کار میکردم نمی توانستم بصورت عادی نفس بنکنشنم و بنا     
سختی بسیار و دم و بازدم کوتاه که همراه بود با درد شدید 
پالویم.، دستور دادند ما را از اطاق شکنجنه خنارج کننننند       
،چند نفر آمدند و ما را با اعمال شاقنه و کشنان کشنان بنه     
بیرون از اطاق بردند ، چه شام غریبان جاننمنی بنود، هنوا     
تاریک شده بود و از اینکه زمان و مکان عملنینات را خنوب    
طراحی و انتخاب کرده بودیم احساس خوبی داشتیم چنون  

ها گرفته بنودینم  چنون اجنبناراً اسنرای        فرصت را از عراقی
اردوگاه را به داخل آسایشگاه ها فرستاده بودند و گرنه قهعا 
تمامی اسرای اردوگاه را بصورت عمومی تنبیه و شکنننجنه    
میکردند ، افسران استخباراتی بشدت از اینکه آن خنائن  را   
آنام جلو اطاق اربابان عراقی شنان زده بنودینم نناراحنت و      
عصبانی بودند و البته عده ای از آناا که دل خنوشنی از آن   
خائ  نداشتند در دلشان خوشحال بودند،  غوغاینی بنود در   
محوطه اردوگاه ،کمی تنوانسنتنم در هنوای آزاد منحنوطنه        
اردوگاه راحت تر نفس بکنشنم ،  تنمنام اردوگناه و اسنرای       

کردند از پنننجنره زنندان و      مظلوم که به گونه ای سعی می
آسایشگاه از اوضاع و احوالمان خبردار شوند عزادار و گرینان  
شده بودند و ای  را لحظاتی بعد به وضوح در زندان مشاهده 

کردیم ،پس از مشورت ها و تماس های مکرر افسران عراقی 
با مرکز و روسای خود باالخره به ای  نتیجه رسیدند که مارا 
فردا برای ادامه بازجویی به استخبارات منتقل کننند ،چنون   
هم شب بود و هم که شاید وضعیت جسنمنی غنینر قنابنل       
توصیف م  و حمزه آناا را به ای  نتیجه رسناننده بنود کنه     
عمال امکان بازجویی با ای  حال و روز ما دیگر وجود نندارد  
،روی زمی  افتاده بودیم و باالخره بدستور فنرمناننده ارشند     
عراقی ها مارا به یکی از زندان ها و آسایشگاه اسرا بنردنند و   
داخل آسایشگاه انداختند و به اسرا تاکید کردند که کسی با 
ای  دو نفر حق  مالقات و حرف زدن ندارد و... سپنس درب     
زندان را قفل کردند و ما که دیگر جان در بدن نداشتینم بنا   
بدناای ملله شده گوشه زندان دراز کش افتادیم ،بچه ها در 
شوک فرو رفته بودند ،چاره ها غمنگنین  و گنرینان،کسنی       
دست به ظرفاای غذا و شام نزده بود و آنهور که بعندا هنم   
بچه ها گفتند تا یکی دوروز اغلب اسرا در اردوگناه لنب بنه    
غذا نزدند و با اینکه اسرا بسیار ضعیف و گرسنگی شدید بنر  
اسرا حاکم بود ولی مشاهده اینامه شکنجه که از گفنتن  و   
نوشت  اکلر خاطرات درد آور آن امتناع میکنم باعنث شنده   
.بعوی از اسرای هم بننندمنان سنعنی        بود لب به غذا نزنند 
کردند خود را به ما برسانند و کاری کنند و مرهمی بگذارند 
اما نگابانان عراقی از پنجره مراقب بودند و نمیگذاشتند، به 
حمزه با وفا و سرسخت و مقاوم که واقعا به اندازه کل اسنرا  
شکنجه شد و مقاومت و مجناهندت و قنر  بنودن را از رو     
برده بود نگاهی انداختم و یه جورایی بام فاماندیم کنه تنا   

شود خودمان را جمع و جور کنینم تنا روحنینه      آنجا که می
اسرا ضعیف نشود تا انشاهلل بتوانند طبنق بنرننامنه منراحنل       
بعدی شورش و عملیات ها را اجرا کنند ،اما واقعیت ای  بود 
که  بدون تعارف اصال امکانش بصورت عملنی ننبنود و ننای     
نفس کشیدن هم نداشتیم و مخصوصا شکننجنه بنا بنرق و     

. کاری  بسرمان آورده بنود      .    شکسته شدن دنده های م  و  .
. افتنادینم و دینگنر         . . که برای همیشه از سالمتی و جوانی و
هیچوقت بعوی از مشکالت روحی و جسمی و عصبی منا و  
نیز اغلب اسرای ایرانی در عراق خوب نشد اما هنوز روحینه  
جاادی را خداوند در وجودمان حفظ کرده بنود و اینننانا و     
بیش از ایناا هزینه هایی بودند که معدود افراد خائ  و آدم 

کردند و هرچند تعنداد   فروش در اسارت به اسرا تحمیل می
 های آناا قوز باال قوز بود و ...   ای  خائنی  کم بود اما خیانت

خواست کمک مان کند نگانبناننان از     هر کس از اسرا می  
کردند کنه   شدند و بچه هارا تادید می پشت پنجره مانع می

شوید و... ماتم سرایی شده بنود  زننداننانا و       فردا عقوبت می
بعوی از بچه ها یه جورایی با وجود ممانعت عراقی ها سعی 

کنردنند    به کمک و آوردن آب و شست  خوناای بدنمان می
،مقداری زمان گذشت که هر ثانیه آن انگار سنالنانا بنر منا      
گذشت و تازه در ای  فکر بودیم که فردا چگونه و در کجای 
عراق مارا برای بازجنوینی بنه دسنت گشنتناپنو ینا هنمنان           

 سپارند. استخبارات لعنتی می
 ) امان از دل زینب (

 ادامه دارد ..

 قسمت چهارمهایی از اسارت(   )ناگفتهآنسوی تکریت 

 »شام غریبان جهنمی «
 خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور

 شهادتفرهنگ ایثار و 

 بخش هشتم: نخستی  روز محاصره
داند فنرداینش چنه       نخستی  نماز صبحی که هیچکس نمی  

خواهد شد... شاادت یا اسارت؟ ای  دوذه  همه را درگنینر               
کرده بود.. تا ای  که سخ  به میان آمد، چنکنار کنننینم.                    
پیشنااد م ، جنگ شاری با دشم  بود و گفتم احسناسنم            
ای  است که هنوز دشم  وارد شار نشده است؛ چنرا کنه               
هیچ ترددی دیشب وجود نداشت و احتمال دارد که امنروز            
 55بخواهد وارد شار شود. دلیلم م  ای  بود که خرمشانر      

روز طول کشید تا به دست دشم  افتاد پس ما تا رسنیندن              
 توانیم ایستادگی کنیم.  نیروی کمکی می

دوستان اهوازی پیشناادشان ای  بود که دوباره بیرون شانر        
ها بیشنتنر      با دشم  بجنگیم و اجازه ورود ندهیم و چون آن         

شان پذیرفته شد. با همان جیپ بنه جنننوب                بودند، سخ  
شرق شار رفتیم. با گذر از آخری  خانه، پنیناده شندینم.                 

 ها به سوی شار آمدند.  کم تانک مان بیابان بود. کم روبروی
جی به سنوی   ها، چند گلوله آرپی     رضا پیرزاده، با دیدن تانک    

ها با شلیک گلوله، چندی  خانه را خراب          ها رفت. تانک     تانک
شدیم. از     کردند. شدت آتش چنان بود که براحتی کشته می         

های پشت سرمان آشکار بنود کنه دشنمن                 تخریب خانه 
 خواهد شار را بگیرد. می

دوستان دیدند که اینگونه جنگیدن سخت است و باید بنه            
شار رفت. هنگامی که خواستند به شار بنرگنردنند، رضنا           
پیرزاده از ما دور شده بود و هر چه صدا یش کردیم نشنیند              

رفت. چون وضعیت را بحرانی دیدیم، رهاینش           و راه خود می   
کردیم و به شار برگشتیم. )پس از آزدای شار، فامنیندینم               

 رضا پیرزاده نیز به شاادت رسیده است(.
به شار برگشتیم. در هر چاارراه چند نفر مستقر شدند تا از             

روی دشم  به شار جلوگیری کنیم. با ورود به شنانر،               پیش
ای و      دیدیم نیروهای دیگری هم هستند و آنان نیز گوشنه         

 چاارراهی را بر دوش گرفتند تا مانع ورود دشم  شوند. 
دشم  هم از سوی بستان و هم از سوی هوینزه و هنم از             

خواست وارد شنانر       سوی اهواز به صورت یک نعل اسب می       
شود. پس شار را به گلوله بسته بود. همراه شلیک هر ننوع                

خواست شانر     درخشید. انگار می     ای، منوری هم در می      گلوله
 را با خاک یکسان کند و سپس به آن وارد شود. 

ها با جوانبخت ایسنتناده بنودینم کنه                در یکی از چاارراه   

مان گز تعارف کنرد. بنا           پیرمردی از خانه بیرون آمد و برای      
اینکه گرسنه بودیم اما ترس داشتیم که از آن گز بخنورینم.             

ها از باالی سرمان به       پس از یک ساعت که صدای تیر گلوله       
رسید، تصمیم گرفتیم وارد خاننه شنوینم و بنه                 گوش می 

بام برویم تا دیدمان نسبت دشمن  بنانتنر شنود و                   پشت
همچنی  در تیررس ما قرار بگیرند. در زدیم و باالی پشنت          
رفتیم و ساعتی آنجا بودیم که جوانبخت گفت: از پناینین                

 آید. سیم عراقی می صدای بی
 سخنش را نپذیرفتم و گفتم: خیاالت است.

بام که باالی حیاط بود رفت و گفت: دقیقاً  به سوی لبه پشت
 آید. صدا می

گفت. احتمنال دادم        م  نیز گوشم را تیز کردم، درست می       
در خانه ستون پنجم گیر افتادیم. گفتم: تو برو پایب  ببین               
اوضاع چگونه است؟ اگر شرای  بد است م  از باال کل خانه            

 بندم. را به رگبار می
 روم.  گفت: نمی

ای شنلنینک        روم. اگر گلوله     گفتم: پس مواظب باش م  می      
 شد، م  و همه را به رگبار ببند. 

از نردبان آهنی کنار ساختمان، رو به جلو و مسنلن  روی           
پله پایی  آمدم... هنر چنه             نردبان، با خواندن اشاد خود پله     

شند.     سیم بلندتر و رساتنر منی         رفتم صدای بی    تر می   پایی 
یقی  پیدا کردم به اطاق نرسیده، کشته خواهم شد. ده پلنه             
بود، ولی بنظرم ساعتی طول کشید تا به پایی  رسیدم. بنا               

های آهسته به سوی درب اتاق رفتم. نگاهی بنه بناال و            گام
جوانبخت و نگاهی به درب اطاق داشتم. آمناده بنودم تنا                 

ام را بشکافد. نزدیک درب، با جاشی ایسنت             ای سینه   گلوله
دادم. کسی تکان نخورد و پیرمردی ترسان و لرزان بنینرون             

کرد. در همی  زمان از سنگر وس  حیناط،            آمد. مرا نگاه می    
 جوانی بیرون آمد و گفت: چه خبر است؟
هنا در تنمناس          گفتم: شما ستون پنجم هستید و با عراقی        

دهنیند.      هستید و گزارش می   
 باید اعدام شوید.

به گریه و زاری افنتنادنند و           
گفتند: ای  رادیو روی منوج         

 ها تنظیم شده است.  سیم عراقی بی
 گویند؟   گفتم: چه می

شود وارد شار شند و         گویند نمی   شان می   گفتند: به فرمانده   
 شار پر از نیرو است. با مقاومت سختی روبرو هستیم.

کمی آرام شدم و آنان را آزاد گذاشتم و درخنواسنت ننان                
 کردم.

بنام     ای مختصر خوردیم و دوباره به پشنت          دو تایی صبحانه  
 رفتیم. 

بام پایب  آمدم و از خانه بیرون رفتم. از            نزدیک ظار از پشت   
های کازرونی و دینگنران    چند چاارراه گذشتم. برخی از بچه   

را دیدم و شرحی از وضعیت گرفتم. گفتند: هر غیر بسیجی             
 در شار، ستون پنجم است. باید دستگیر شوند. 

 زود برگشتم و مرد جوان را بردم و به مسجد تحویل دادم.  
دانم در راه، کجا تکه نانی گیر آوردم تنا انندکنی از                    نمی

 گرسنگی خود بکاهم. 
بام خاننه، ینکنی از           در هنگام برگشت برای رفت  به پشت      

های تاران )دکتر عندلب( نیز همراهم آمد. وضع خناننه          بچه
هایی از اوضاع محناصنره و          را گفتم. نشستیم و با هم حرف       

نامه بنننویسنینم.        شرای  سخت گفتیم. پیشنااد داد وصیت      
نامه نوشت  است؛ و بعد نوشتیم        گفتم: حاال چه وقت وصیت     

 به چه کسی بدهیم؟
تنوانند بنه         دهیم به همی  پیرمرد... بنعندًا منی              گفت: می  
 مان پست کند.  آدرس

ای از امام علی )ع(   همی  کار را کردم. در وصیتم چند جمله   
به فرزندش محمد حنفیه را که در ذهنم بود نوشتم: َتنُزوُل          
اَلِْجبَاُل َو اَل تَزُْل عَضَّ عََلى نَاِجذَِک أَعِِر اَللََّه ُجمُْجَمَتنَک ِتنْد              

ِفی اَْلأَرِْض َقدََمَک اِرِْم ِببَصَرَِک أَقَْصى اَلْقَوِْم َو غُضَّ بََصنرََک َو        
اِعَْلْم أَنَّ اَلنَّصَْر ِمْ  ِعْنِد اَللَِّه ُسبْحَاَنُه التنزول وال تنزال و...                  

 نوشتم و به پیرمرد دادم و از خانه بیرون آمدم.
توان گنفنت از         در شار بانکی را دیدم که برای آن روز، می         

رفت و    های مستحکم و بتنی به شمار می        نخستی  ساختمان 
های تناننک،      پناهی مناسب، اما با برخورد گلوله       برای ما جان  

 نیمی از آن فرو ریخته بود.
بام، گاهی در بیرون از خانه سر چاارراه و گاهی            گاهی پشت 

آمد، به نگابناننی و         جایی که صدای تیراندازی بیشتری می     
پرداختم. گاهی هم همراه با دیگر نیروها، اگنر در               نبرد می 

کردم؛ اگنر      دیدم، تیر اندازی می     شار، کسی مشکوک را می    
دادم کنه ننکننند            چه در تیراندازی کمی خست نشان می   

 ماماتم تمام شود.
ها تا شب ادامه داشت، و با تنارینک شندن               هرچند درگیری 

شند؛ اگنرچنه         هوا،  از آتش دشم  هم کمی کاستنه منی       
 رسید. ای به گوش می های پراکنده تیراندازی

پیشتر افزون بر سنگربندی درون شار، کنار خیابان هم بنا            
 فاصله، گودال و چاله برای مواقع اضهراری کنده شده بود.

ها، باید وس  خیابان هنم         با تاریکی شب و کاهش درگیری     
 نگابانی داد و هم استراحت کرد.

ها که نمناک هنم       با غالمعلی دلپسند، در یکی از ای  گودال       
اندازی و یا رواندازی، تا صب ، به ننوبنت             بود، بدون هیچ زیر   

نگابانی دادیم و با تکیه بر دیواره گودال و گذاشت  سر بنر              
کردیم؛ اگرچه استراحنتنی       دوش خود، نشسته استراحت می    

 شد.  مان پاره می نبود و با شلیک هر گلوله به شار، چرت
دیدیم، به او ایست دهیم       کارمان ای  بود که اگر کسی را می       

و بازرسی کنیم تا نکند از نیروی دشم  نباشد. باتر بگوینم             
مان بنود و ننه           ای  نیز از ابتکار همان مجموعه چند نفری       

 دستور از فرماندهی واحد...
شود،  های سحر که چشم بیشتر سنگی  خواب می     تا نزدیکی 

 ساعتی بخوابم. بیدار بودم تا توانستم نیم
شب دوم نیز بدینگونه گذشت و خوشنحنال از این  کنه                  

توانسته بودیم یک روز از سقوط شار سوسنگرد جلوگنینری     
 کنیم.

 ادامه دارد ....

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

 خاطراتی از حاج عبدالحسین پیروان

 ها ست با سجاده کاسب تحایم لم داده

 ها خورد تا هفت پشت از لقمه آماده می

 اف به این اصحاب فتنه، تف به این تکاار شو 

 ها آ  سهبایتی جماعت، وین مخنث ماده

 های خا  در یک کاسه است شا  با توله دست

 ها زنم چو  شیا امشب در صف واداده می

 کنند اند و باده پنها  می باده پنها  خورده

 ها ست، داد از مستی آ  باده اش باقی نعاه

 روزگاری شد که در موج بال افتاده است

 ها با گافتارا  دنیا، کار ما آزاده

 تاساند ماد  را کجاست؟ آنکه از دیوار می

 ها! بازی جمعی قامساق است و مشتی ساده

 تف به این باجا  و فاجا  و به تَکاار دروغ

 ها سوخت ایاانم به دستِ از نفس افتاده

 اید شهایاری را شما تقدیم دشمن کاده

 ها!! حاج قاسم را شما کشتید! آقازاده

 روند این وزیاا  و وکیال  نارسیده می

 ها شهایاری فخا ایاا  است و فخای زاده

 ها باز است و راه رستراری بازتا جاده

 ها رسد فادا سواری تازه از این جاده می

سروده جدید 
علیرضا قزوه 

 در رثای 
شهید محسن 

 زاده فخری


