
 ها از آخرین سفر سردار سلیمانی؛ خاطره شیرازی

در سفر به  ۶۹۳۱سردار سلیمانی بهمن 

شیراز به زیارت حرم مطهر حضرت 

 احمد بن موسی شاهچراغ )ع( رفت

 وقتی رنگ آبی رودخانه، سرخ شد
 2 احد باستان 

رونمایی از دو دستاورد علمی 
دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی 

کازرون در حوزه تشخیص و پیشگیری 
 کرونا همزمان با روز پرستار 

 اطالعات را از منابع معتبر کسب کنیم.
 از مسافرت غیرضروری خودداری کنیم.

اگر به بیماری زمینه ای )دیابت، سرسان،...( مبتتتال تستتتیتم،                    
 مسافرت نرویم.

در صورت اجبار به سفر، شیوه نامه تای بهداشتی را به طور دقیت               
 اجرا کنیم.

 حتما ماسک بزنیم.
به طور مرتب و صحیح دستان خود را با آب و صابون بشوییم و در           

 صورت نبود آب ضدعفونی کنیم.
از دستمال یکبار مصرف برای تمیز کردن میز و صندلی و ستایتر               

 وسایل شخصی استفاده کنیم.
از استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمتنتی             
بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویروس خودداری نماییم. بته              

 ویژه در فضاتای عمومی از استعمال دخانیات خودداری کنیم.
برای تماس با دکمه تای آسانسور، دستگیره در و نظتایتر آن از                

 دستکش، دستمال کاغذی یا خالل دندان استفاده کنیم.
تنگام سفر از دست زدن غیرضروری به سطوح و اشیا در ترمینتال       

 و پایانه خودداری کنیم.
از تماس نزدیک با افرادی که عطسه و سرفه دارنتد، ختودداری               

 کنیم.
استفاده از دستمال کاغذی )تنگام عطسه یا سرفه( ضروری است،            
در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داختیتی آرنت                

 استفاده کنیم.
از ورود به جاتای شیوغ به ویژه فضای بسته و بدون تهویه مناسب             

 خودداری کنیم.
از خوردن غذا در محیط تای عمومی و پایانه تای مسافری از جمیه          
سالن تهیه بییط، ترانزیت و نظایر آن خودداری کنیتم.از ختوردن              
غذاتای آماده تا حد امکان اجتناب کرده و از مواد غتذایتی بته                 

 صورت کامال پخته استفاده کنیم.
مسافران ورودی به محض ورود در صورت داشتن عالیم بیتمتاری            

 عفونی به پایگاه بهداشتی مرزی اطالع دتند.
تا حدامکان از مراجعه به پایانه برای بدرقه یا استقبتال مستافتر               

  خودداری کنیم.
 منبع: سایت وزارت بهداشت، آموزش و عیوم پزشکی ج.ا.ا. 

  4عملیات  کربالی 

قسمت اول: عملکرد گردان حضرت 

 فجر ۶۳زینب)س( در لشکر

 راوی: دکتر حاج کاظم پدیدار 
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 ی سرافراز عبدالخالق فرهادپور را در شهر سبز دنبال کنید خاطرات آزاده
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 ها شکن خط
 عبدالخالق فرهادپور 
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پیام مراقبت از خود در برابر بیماری 
 ویژه مسافران ۶۳کووید

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

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان

 
هیأت موضوع قانون تعیییییک تی ی ییی            1153/ 18/ 83 –115318111813888911رأی شماره  -1

های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مال انه و                وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان    

 1و شماره شناسنامیه     9585385991بالمعارض متقاضی آقای ع ی حافظی فرزند نوروز به شماره م ی           

مترمربع تیتیت کیال        91835صادره خشت و کمارج ششدانگ یک قطعه زمیک کشاورزی به مساحت     

فیار  کیازرون        8بیشی       1واقع در قطعه  3/85اص ی مفروز و مجزی شده از کال   3فرعی از  958

 خریداری از آقای نوروز حافظی مترز گردیده است.

شود. درصورتی ه اششاص نسبت     روز آگهی می    19لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاص ه            

 18توانند از تاریخ انتشار اولیک آگهی به مدت            به صدور سند مال یت متقاضی اعتراضی داشته باشند می        

روز اعتراض خود را به ایک اداره تس یم و کس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس یم اعتیراض،              

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را به اداره ثبت تتویل                  

دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مال یت صادر                  

 خواهد شد.

 1155/ 85/ 95تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1155/ 18/ 85تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 ع یرضا کشوری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امال  خشت و کمارج

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

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانون تعییک ت  ی  وضیعیییت ثیبیتیی اراضیی و              115518111813888589رأی شماره      -1

های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مال انه و بالمعارض متیقیاضیی خیانیم                        ساختمان

صادره از کنارتشته شی     911و شماره شناسنامه    9585919118صدیقه دهقان فرزند غالمرضا به شماره م ی          

اص ی میفیروز و      11فرعی از   9195مترمربع تتت کال       1859959دانگ یک قطعه زمیک مزروعی به مساحت        

 فار  مترز گردیده است.  8بش   1اص ی خریداری از مالک اص ی واقع در قطعه  11/1مجزی شده از کال  

هیأت موضوع قانون تعییک ت  ی  وضیعیییت ثیبیتیی اراضیی و                115518111813888585رأی شماره  -9

های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مال انه و بالمعارض متیقیاضیی خیانیم                        ساختمان

صادره از کنارتشته شی     911و شماره شناسنامه    9585919118صدیقه دهقان فرزند غالمرضا به شماره م ی          

اص ی مفیروز و     11فرعی از  9199مترمربع تتت کال   51589911دانگ یک قطعه زمیک مزروعی به مساحت  

 فار  مترز گردیده است.  8بش   1اص ی خریداری از مالک اص ی واقع در قطعه  11/1مجزی شده از کال  

که اششاص نسیبیت بیه       شود. درصورتی  روز آگهی می 19لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاص ه     

توانند از تاریخ اولیک انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض        صدور سند مال یت متقاضی اعتراضی داشته باشند می       

خود را به ایک اداره تس یم و کس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس یم اعتراض، دادخواست خود را                       

به مراجع قضایی تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تتویل دهد. بدیهی است در صیورت                       

 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مال یت صادر خواهد شد.

 1155/ 85/ 95تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1155/ 18/ 85تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 ع یرضا کشوری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امال  خشت و کمارج

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

 های فاقد سند رسمی ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانون تعیییک تی ی ییی         55/  85/  95  –115518111813888119رأی شماره       -1

های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی خشت و کیمیارج تصیرفیات                   وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان    

و    1955مال انه و بالمعارض متقاضی آقای کرامت اله خسروانی فرزند آقاجان به شماره شناسنامیه                

مترمربع تتت کال   18831نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت    9585185111کد م ی     

فار  میتیرز    8بش   1واقع در قطعه  1/1اص ی مفروز و مجزی شده از کال  اص ی  1فرعی از  18

 گردیده است. 

هیأت موضوع قانون تعییییک تی ی ییی          55/  85/  95  –115518111813888951رأی شماره     -9

های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی خشت و کیمیارج تصیرفیات                   وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان    

و    1955مال انه و بالمعارض متقاضی آقای کرامت اله خسروانی فرزند آقاجان به شماره شناسنامیه                

مترمیربیع تیتیت        111399نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت   9585185111کد م ی   

فیار      8بش   1واقع در قطعه  1/1اص ی مفروز و مجزی شده از کال  اص ی  1فرعی از  11کال   

 مترز گردیده است.  

که اشیشیاص    شود. درصورتی   روز آگهی می    19لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاص ه            

توانند از تاریخ اولیک انتشار آگهی به         نسبت به صدور سند مال یت متقاضی اعتراضی داشته باشند می         

روز از تیارییخ        18روز اعتراض خود را به ایک اداره تس یم و کس از اخذ رسید، ظرف مدت                  18مدت  

تس یم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را بیه                   

اداره ثبت تتویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعیتیراض طیبیق                  

 مقررات سند مال یت صادر خواهد شد.

 1155/ 18/ 85تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1155/ 18/ 95تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 ع یرضا کشوری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امال  خشت و کمارج

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

 های فاقد سند رسمی ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانون تعیییک تی ی ییی         55/  85/  95  –115518111813888959رأی شماره       -1

های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی خشت و کیمیارج تصیرفیات                   وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان    

مال انه و بالمعارض متقاضی آقای سید متمد باقر ع یزاده فرزند سید ابوالقاسم به شماره شناسنامیه                

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک بیاغ بیه مسیاحیت          9598891151و کد م ی      8

واقع در  3/1اص ی مفروز و مجزی شده از کال  اص ی  3فرعی از     955مترمربع تتت کال       18995

 باشد مترز گردیده است.  فار  که عرصه اوقافی می 8بش   1قطعه 

هیأت موضوع قانون تعییییک تی ی ییی          55/  85/  95  –115518111813888951رأی شماره     -9

های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی خشت و کیمیارج تصیرفیات                   وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان    

مال انه و بالمعارض متقاضی آقای سید حمید رضا ع یزاده فرزند سید ابوالقاسم به شماره شناسنامیه                

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باغ به مسیاحیت      1998353193و کد م ی   899

واقع در  3/1اص ی مفروز و مجزی شده از کال  اص ی  3فرعی از     955مترمربع تتت کال       18995

 باشد مترز گردیده است.  فار  که عرصه اوقافی می 8بش   1قطعه 

که اشیشیاص    شود. درصورتی   روز آگهی می    19لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاص ه            

توانند از تاریخ اولیک انتشار آگهی به         نسبت به صدور سند مال یت متقاضی اعتراضی داشته باشند می         

روز از تیارییخ        18روز اعتراض خود را به ایک اداره تس یم و کس از اخذ رسید، ظرف مدت                  18مدت  

تس یم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را بیه                   

اداره ثبت تتویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعیتیراض طیبیق                  

 مقررات سند مال یت صادر خواهد شد.

 1155/ 18/ 85تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1155/ 18/ 95تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 ع یرضا کشوری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امال  خشت و کمارج

فقیه در  سعادت؛ نماینده اسبق ولی

 نیروی قدس :

سنت  ماجرای بسیجیان اهل

لشکر ثاراهلل/عزاداری 

 هندوها برای سرداردلها
4 

های  آخرین لحظه
نبرد؛ اولین 
لحظه های 

 اسارت
 علیرضا معینی 

2 
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 ها شکن امتداد ابدی خط
 عبدالخالق فرهادپور 

شب عم یات کربالی چیهیار نیه         

تنها برای نیروهای خط ش ک بیه       

وار در ت ه    شبی جهنمی و مصیبت   

سوی اروند تبدییل        بست آن   و بک 

هیا و       شد، که برای تمام گیردان     

نیروهایی که در ایک سوی ارونید        

در انتظار اجرای ماموریت بیودنید       

نیز شبی به درازای هزار شب بود.       

ای کنار هم بودند و قرار بیود     های فجر و ثاراهلل در سوله       گردان

کس از عبور گردان فجر و ش ستک خط دشمک، گردان ثاراهلل           

برای ادامه عم یات و نفوذ در عمق مواضع دشمک وارد عیمیل           

زاده    شود. گروهان ی م گردان فجر به فرماندهی مس م رستم         

هیا    برای عم یات به اروند زد. با نگرانی و دلشوره با او که سال             

های مشت   با هم بودیم خداحیافیظیی کیردییم.               در عم یات 

توانستم از او چشیم         تر. نمی    تر از همیشه بود و مظ وم       نورانی

بیرد. دل      رفت دل مرا هم با خودش می    بردارم. قایق  که می    

داد. آغاز هر عم یات با دلشوره و نیگیرانیی        گواهی خوبی نمی 

شود بدون نگرانی دل بیه درییای            همراه است، اصال مگر می    

کینید.      آت  و خون بزنی. اما دلشوره امشب جنس  فرق می      

بار   کردیم و هرچند وقت یک      اوضاع را لتظه به لتظه رصد می      

برای آمادگی و تقویت روحیه نیروهای گردان ثاراهلل با صیدای      

کردیم که مثال نیروهای گردان فجیر         ب ند وضعیت را اعالم می    

شااهلل با ش ستیک      تا لتظاتی دیگر وارد عمل خواهند شد و ان        

خط و رخنه در مواضع دشمک، ما هم با قدرت وارد خواهیییم              

مان را بیشتر کیرد. در میتیور               های  یک اتفاق، نگرانی     شد. 

های یگان درییاییی       عم یاتی لش ر المهدی، متل خروج قایق     

دادنید تیا بیا          که نیروهای خط ش ک را باید از آنجا عبور می         

سرعت به طرف ساحل دشمک یورش ببرند فضای کافی نبیود           

شیدنید، بیا         و آن نقطه رهایی تنگ بود و با مش ل روبرو می         

اقدامات واحد تشریب ساعاتی قبل از آغاز عم یات انفیجیاری           

جیا را       مهیب صورت گرفت که به نتیجه مناسب نرسید و آن         

تقریبا غیر قابل استفاده کرد و ی ی از سنگرها نیز در اثر موج             

انفجار تشریب شد. ی ی از اتفاقات عجیب دیگر هیم در آن         

شب که شاید در طول جنگ تا آن زمان سابقه نداشت ظهیور             

هواکیماهای عراقی در آسمان منطقه عم یییاتیی و کیرتیا                

منورهای زیادی بود که نگرانی را بیشتر کرد و حتی نیروهای           

گفتند که قطعا عم یات لو رفتیه         هم می     ور و سرباز وظیفه     تک

عم یات در ساعت      و دشمک هوشیار و آماده دفع حم ه است.        

هیا و       مقرر و با رمز متمد رسول اهلل)ص( آغاز شد، غیواص             

 سپس اولیک گروه نیروهای خط ش ک وارد عمل شدند.

ای که نیروها قرار داشتند شور و ولوله ای برکا بیود،               در سوله 

آغاز عم یات به نیروها اعالم شد. صدای غرش تیوکیشیانیه و                

اغ ب نیروها برای موفقیت نیروهیای         ادوات فضا را تغییر داد،    

گیذشیت از        خط ش ک مشغول دعا بودند. هر لتظه که میی          

سیوی ارونید           سیم خبرهای ضد و نقیضی از آن         طریق بی 

رسید، به نزدی ی ساحل خودی آمدم، طرفیییک میواضیع               می

هیای     ی دیگر را زیر آت  شدید گرفته بودند، ی ی از تیانیک           

خودی به صورت گوش خراشی در حال ش یک بیه سیمیت               

ها و وسیاییل        ها به قایق    دشمک بود. هنگام تردد ی ی از تانک       

سوی ارونید آتی        عبور خسارت وارد کرده بود. دشمک از ان     

ریشت. تیمیام       سهمگینی بر مواضع نیروهای خط ش ک ما می       

هیای     سطح رود اروند از سوی تیربارها، دوشی ا و چهیارلیول          

عراقی قرق شده بود و تیرتراش عجیبی بر روی ارونید اجیرا         

شد که مع وم بود ش ستک خط و عقب نشینیی دشیمیک                می

داد اییک     کذیر نشده است. قرائک و شواهد نشان می          هنوز ام ان 

عم یات با مش ل روبرو شده و دشمک هوشیار و آمیاده دفیع              

گییری در      ها کس از غافل     تک رزمندگان اسالم بوده است. آن      

عم یات والفجر هشت، با کمک مستشاران خارجی و طراحیی          

خواستند ش ست سنگیک دییگیری را          و مهندسی جدید نمی   

تجربه کنند. کی  بینی همه چیز را کرده بودند. جنگ سشت  

و غیرقابل توصیفی آغاز شده بود، مقاب ه سشت و کنیجیه در              

هیا جیزو        کنجه و متاصره و یا عدم موفقیت هم در جینیگ           

الینفک نبرد است و بستگی به ام انات و تدابیر و آمیوزش و              

گییری و     آمادگی و رعایت اصول جنگ و مشصوصا اصل غافل     

جا و در    ابت ار و همچنیک اطالعات و حفاظت و... دارد اما ایک         

شرایط عم یات آبی خاکی کربالی چهار و در صیورت عیدم              

موفقیت نیروهای مهاجم، یک مش ل بسیار متفاوت از سیاییر           

آید و آن تفاوت ایک است        ها و مناطق عم یاتی کی  می       م ان

که در شرایط و موقعیت جغرافیایی عم یات کربالی چهار اگر          

بک بست و مش  ی در کیشرفت عم یات کی  آیید حیالیت               

چ   سندان به وجود آمده و چون در عیقیبیه نیییروهیای                 

مهاجم، رودخانه وحشی و غیرقابل عبور وجود دارد و دشمیک           

ها درحال مقاومت همه جانبه و قیدرتیمینید             نیز در مقابل آن   

هست بنابرایک متاصره و قت گاه نیروهای مهاجم بیدییهیی و             

  بسیار فاجعه بارتر از سایر مناطق عم یاتی است.

رفت و اغی یب       گذشت اوضاع رو به وخامت می       هرچه زمان می  

امان دشمیک     های بی   های نیروهای خط ش ک آماج گ وله       قایق

انتظار بودیم و استر  و خبیرهیای           قرار گرفت، هر لتظه در    

ناگوار همه را کالفه کرده بود. نگران سرنوشت نیروهای خیط            

ها موفق به کیییاده        جا هم که تعدادی از قایق       ش ک بودیم، آن  

امان   کردن نیروهای خط ش ک شده بودند خبر از درگیری بی         

زیر آت  بسیار شدید دشمک که وحشیانه به مقاب ه کرداختیه           

دادییم امیا خیودمیان            آمد. به نیروها روحیییه میی           بود می 

دانستیم ت  ی  چیست. آیا ام ان ورود ما بیرای ادامیه                نمی

عم یات هست یا خیر؟ نیروهای خط ش ک زیر آت  شیدیید            

دشمک بودند، اما تا نزدیک صبیح هیرچیه تیالش کیردنید                  

ها را ش ست دهند.      نتوانستند خطوط دشمک را بش نند و آن      

چی مس م رستیم زاده        سیم  آخریک فریادهای کریم آزادی بی    

های دشمک ایک بیود کیه          زیر آت  شدید دوشی ا و چهارلول     

 مان باال رفته ... تمام. اگر تما  قطع شد بدانید که چارچرخ

با عبا  و متسک بینا، موسی بوستانیان و ابراهیم صالتیی در           
ای که نیروهای گردان فجر لش ر المهدی در آن            متوطه سوله 

شدند برای گرفتک ع س      مستقر بودند و برای عم یات اماده می      
 یادگاری و آخریک خاطره کی  از عم یات مشغول بودیم.

باف داد و     عبا  بینا از کیف  به هر کدام از ما یک کاله دست           
 ها را مادرم بافته، با کاله یادگاری مک ع س بگیرید. گفت ایک

در همیک حیک متوجه یک نفر شدیم که ش ل و شیمیایی یی                
های کیهیک و        متفاوت با نیروهای گردان داشت. فردی با سبیل        

بزرگ و چهره خشک، تیره و بدنی تنومند. کیی  میا آمید و                   
ها روی خوش نشان ندادند. به اوشیک            هایی کرد که بچه     سوال

ها خیبیر       کردیم و سریع به صمد فشار فرمانده ی ی از گروهان         
دادیم. ظاهرا از منافقیک بود و برای جیمیع آوری اطیالعیات                  
عم یات آمده بود. از تعاون لش ر امدند و کاغیذ ییادداشیت و                 

نامه. از هر نفر هم به صیورت           خودکار دادند برای نوشتک وصیت    
ها شیده      بچه   گرفتند. سوژه خوبی برای شوخی       ت ی ع س می  

 بود. شب عم یات بود شب خداحافظی از زندگی دنیوی.
اس ته و مهمات را تتویل گرفتیم و نماز مغر  و عشا را بیجیا               

  آوردیم.
فرمانده گردان مرتضی جاویدی )اش و( با لهجه زیبای فسیاییی             

مان صتبت کرد. از عم یات گفت و ... بعید هیم نیوحیه                       برای
حماسی و ط ب شفاعت نیروها از همدیگر، گیرییه و زاری و                

دانستند امشب شب شهادت است ... برای            خداحافظی، انگار می  
هیا     آت  بعثی    سوار شدن قایق به طرف اس  ه حرکت کردیم.        

امان بود. حجم ات  و منورها به قدری بیود کیه          وحشیانه و بی  
همه جا را مثل روز روشک کرده بود. در مت ی که نیروها سیوار               

دقیقه ییک شی یییک          98شدند یک تانک بود که هر         قایق می 
داشت. صدای ش یک تانک همه را عصبی کرده بود. خشیک و               

میک   مان چسبییده بیود.      های دلشراش بود. گل زیادی به کوتیک 
 جزو دسته منصور میرا  بودم از گروهان وحید جهانی آزاد.

هم خورد. هرکس در        موقع سوار شدن نظم دسته و گروهان به       
کردند برای انتقال به آن طیرف           دستر  بود را سوار قایق می     

نفر یا بیشر بودیم که سوار قایق شدیم. هر کدام             3اروند. حدود    

کی و شیل و        18تا   9حدود  
گل اضافه به قاییق بیردییم.         

قایق به سشتیی و بیا         
سالم و ص وات حرکیت     

دار بیه هیر        کرد. س ان  
حییرکییت  زحمتی بود قیاییق را        
قیییییدرت داد. سرعت قایق کم و       
کیس     بود. موتور قیاییق کیاییییک         

کردیم بیه   دقیقه که حرکت     18از  
گیییییییل  کشتی که در اروند بیه      
هیا     عراقینشسته بود رسیییدییم.      
شیی یییییک منتظر میا بیودنید بیا          
استقیبیال   گ وله رسام و منور از ما      

شد مسییر   کردند. منطقه مثل روز روشک شده بود. به خوبی می      
ب د ما بود به حرکت قیاییق ادامیه             تیرها را دید. س اندار که راه      

 داد.
ها و رود وحشی و خشیک ارونید و              طوفان جهنمی تیر و گ وله    

های خیس و گ ی ما و سرعت قایق و سردرگمی و حرکت  لبا 
مان کرده بود. یا س اندار راه را           کالفه      دار آ  و سرمای هوا      موج

وحشی اروند مسیر قایق را مینیتیرف          های  گم کرده بود یا موج    
کرده بود. سرگردان و حیران در آ  و تر  از زدن قیاییق از                  

ای جز توسل به امیام حسیییک)ع(              ها چاره   سوی کمیک عراقی  
زار   ناگهان متوجه شدیم قایق میان سیم خاردار و نی           نداشتیم. 

نتیییجیه بیود.        دار برای رهایی بی   گیر افتاده است. تالش س ان     
کالفگی و شرایط سشت، ناراحتی و       
نگرانی نیروها را به هیمیراه داشیت.         
موتور قایق هم خاموش شد. مش یل        
دیگر ایک بود که شنا را هم به خوبی         

دانستیم. نه سی یانیداری بی ید             نمی
بی ید بیودییم نیه از              بودیم و نه راه   

موقعیت م انیی خیودمیان خیبیر           
داشتیم. س اندار تالش کرد میوتیور        

قایق را روشک کینید کیه         
های میوتیور      نشد گویا کره  

قایق در سیم خاردار گییر      
در قییایییق       کییرده بییود.   

درازک  خوابیده بودیم تا    
خیز بود که با تیری که به سیرش           تیر نشوریم. تنها س اندار نیم     

ی ی از نیروها ب ند شد که قاییق را روشیک                 خورد شهید شد.     
کند که او هم هدف چند گ وله قرار گرفت و شهید شد. حاال ما         

یی یی      بودیم با قایق سوراخ شده و سر و صدای نیروها که ی ی           
شدند. فاص ه نیروهای عراقی که میا را بیه         زخمی یا شهید می   

متر بود. به برادری که کیشیم    98تا 58رگبار بسته بودند حدود     
بود گفتم بیا به آ  بپریم گفت مک شنا ب د نیستم. مک تصمیم              
خودم را گرفتم و خودم را به آ  انداختم. آ  که نبود، سیییم                

  زار بود. شل و گل بود. خاردار بود. نی
هر طور بود خودم را از سیم خاردار نجات دادم. تمام لباسم را               
از تنم جدا کردم تا از سیم خاردار جدا شدم. فقط ج یقه نجات              

ها. تیربیاران و        به تک داشتم و بس. قایق شده بود سیبل عراقی          
کیرد. دسیت بیردار            ها را راضی نیمیی       شهادت نیروهای ما آن   

دو سه متر بیشتر از قایق دور نشده بودم که قایق را با                نبودند. 
جی زدند. تمام نیروها در هوا و آ  ت ه ت ه، متالیشیی و                  آرکی

شهید شدند. طوری که اثری از قایق و اجساد باقی نماند. چنید              
ترک  هم به مک خورد و تمام بدنم را سوزاند. دنیا بیر سیرم                  

 گفتم. کردم و یاحسیک می اختیار گریه و ناله می خرا  شد. بی
خیود شیده بیودم و             خی ی وحشت کرده بودم از تیر  بیی     

دانستم چ ار کنم. صتنه هیدف قیرار            نمی
شد. سشت و      گرفتک قایق در ذهنم مرور می     

دقیقه ییک     19تا  18طاقت فرسا بود. ایک      
عمر بر مک گذشت. یک لتظه با تیرهیاییی           

آمد به خیودم       که مستقیم به طرف مک می     
آمدم. تنها کاری که کردم که هیدف قیرار            
نگیرم ج یقه نجاتم را از کمرم باز کیردم و           
در دست گرفتم و تا آنجایی که تیوانسیتیم           

خودم را به زیر آ  بردم. خودم را از متیط دور کردم تا جاییی                
 که دیگر از سیم خاردار و شل و گل خبری نبود.

حجم و عمق آ  بیشتر شده بود. اختیار مک هیم در دسیت                  
دیگر خبری از سرما نبود. ج ییقیه            امواج آ  وحشی اروند بود.     

حال   را به کمر بستم و خودم را روی آ  رها کردم. خسته و بی              
شده بودم. با روشک شدن منور تمام اشیا و ج یقه نجات نیروها             

های سفید و آبی کیه روی آ              شد. ج یقه    روی آ  دیده می   
ها را حریص کرده بود همچنان تیییرانیدازی            شناور بودند عراقی  

شیدم. بیه         کنند. سرگردان و حیران و تابع موج آ  جابجا می          
جا  سمت کشتی به گل نشسته رفتم. سعی کردم خودم را به آن      

برسانم. خودم را استتار کردم تا هدف قرار نگیرم. حدود یک ییا    
دو ساعت شروع به حرکت کردم. آسمان به قدری از تیر و منور          
روشک بود که استفاده از ستارگان برای مششص کردن جیهیت            
جغرافیایی منطقه ام ان کذیر نبود. تنها چیزی که توانستیم از             

ها بود که احسیا        مسیر خالف ش یک عراقی     آن استفاده کنم  
جا باید نیروهای خودی باشند. چند قایق از کنار میک           کردم آن 

عبور کردند ولی متوجه مک نشدند. از طرفی جرات صیدا زدن              
نداشتم. چون مع وم نبود خودی هستند یا عراقی. هوا داشیت              

شد. نزدیک صبح بود. متوجه یک قاییق شیدم کیه                  روشک می 
کرد دو سرنشیک مس ح داشت. خییی یی             خی ی آرام حرکت می   

ترسیده بودم که مبادا عراقی باشند و برای زدن تیر خالص بیه             
 98آرام آرام به مک نزدیک شدند. در فاص ه       اند.   ها آمده   زخمی

ها قابل شنیدن بود. لهجه اصفهانی داشیتینید.             متری صدای آن  
  با صدای ب ند فریاد یا حسیک سر دادم  خی ی خوشتال شدم.

سریع امدند و گفتند سر وصدا ن ک عم یات را لو دادی! تیوی               
دلم گفتم عم یات از اول لو رفته بود. دو نفری مرا بیه داخیل                 
قایق کشیدند. حیک کشیدن درد شدیدی در تمام بدنم حیس             
کردم. فریاد شدیدی کشیدم و دیگر متوجه چیزی نشیدم. در           
بیمارستان با ناله و سر و صدای مجروحان موج انفجار از جم یه         

نژاد متوجه اطیراف خیودم شیدم.            غواص گردان، حبیب کریم   
بیمارستان مم و از مجروحان عم یات بود. و تازه متوجه شیدم             

 که بدنم سوخته است. ب ه سوخته بودم.

 واپسین نبردهای یک قایق
 اسماعیل حوران 

تعدادی از نیروها که مک هیم شیامیل           
شدم را به طرف آبادان بردند.        ها می   آن

هیا    سمت چپ دریفام در یک نهر قایق      
را کیاده کردیم. با آن منطقیه کیامیال            
آشنا بودم. خط مثل همیشه سیاکیت          

شید.     گاهی تیییرانیدازی میی          بود گاه 
خانه دریفام مثل قبل نیبیود. خیرا              تصفیه

شده بود. همه چیز به هم ریشتیه بیود. در               
سنگر لب شط قاسم استوان از نیییروهیای            
اطالعات عم یات را دیدم. بعد از سیالم و             

کرسی گفتم چه خبر؟ گفت: خیبیری            احوال
جیا را     نیست. چند روزیه از صبح تا شب ایک      

ها را زییر نیظیر            کنم و عراقی    بانی می   دیده
ها نیسیت.   گیرم ولی هیچ خبری از عراقی       می

انید     ها متوجه شده    اند. شاید عراقی     انگار رفته 
جا عم یییات کینید          خواهد ایک   که ایران می  

اند. گفت: بایید        نیروهای خود را عقب کشیده    
گزارش بدهم. چند ساعتی با هیم بیودییم.             
گفتم فردا هم هستی؟ گفت: ب ه. قرار بعیدی        

ما به فردا موکول شد. خداحافظی کردم و رفتم کی  نیییروهیای               
خودمان. فردا دوباره کی  قاسم رفتم. چه خبر قیاسیم؟ گیفیت:                 
همان خبر دیروز. گفتم خو  گزارش بده گفت: دیشب به حیاج               
اسدی گفتم گفت: کتبی بنویس. قرار است امروز کتبی بنویسیم.             

کم نیروهای خودی زیاد و زییادتیر شیدنید.               کس از چند روز کم    
آمدند. آبادان و خرمشهر کر شده بود از نیییروهیای                 ها می   گردان

های جدیدی بیه نیام قیاییق             لش ر المهدی. برای اولیک بار قایق      
نفر در آن، جیا   9تا  5ریجیندر آورده بودند. قایقی کامالً بادی که  

گرفت و یک موتور کوچیک هیم روی آن سیوار بیود. از                        می
ها ایک بود که یک ت ه نبود یعنی اگر گ ولیه بیه           های قایق   ویژگی

  شد. خورد فقط همان قسمت کنچر می اش می قسمتی از بدنه
غرو  عم یات طبق مع وم خط ش وغ بود. رفت و آمد زیاد شیده           

ها را به ترتیب کنار خاکریز گذاشتیه بیودییم. کیاظیم                   بود. قایق  
کور اول بود، متسک رستمیان دوم و مک سیوم، سییید                حسینع ی

های دیگر از جم ه بهادر بازیار که قاییق   متمود فاطمی و بعد بچه  
بهادر که تازه از مرخصی آمده بود آخریک قایق بود. منتظر بودییم    
هوا تاریک شود. قرار بود سمت راست ما یک نهر با اژدر درسیت                

جا رفت و آمد کنند. جایی که ما بودیم یک   ها از آن   کنند که قایق  
سنگر کوچک روی خاکریز بود و کشت سر ما یک ساختمان بود و       
دور تا دور آن اتاق، گونی گذاشته بودند. هوا که گرگ و مییی                  

فرما شد چه از طرف ایران و چه از طرف            جا س وت ح م    شد همه 
عراق. یک تانک کنار خاکریز بود که در صورت نیاز تیییرانیدازی                

یابی بود که ناگهان عقب آمد و مستقیییم بیه               کند. درحال م ان   

ها نشسته بودیم آمد. تینیهیا کیاری کیه                 سمت ما که کنار قایق    
توانستیم ب نیم فرار بود. تا خواستیم راننده تانک را متوجه کنیم            

ها را له کرده و فقط سه قایق سالم مانده بود. خی یی           ده تا از قایق   
هیا    های الور و لنگی بود. ایک قایق         زود چند قایق آوردند ولی قایق     

 ظرفیت بیشتری داشتند.  
هوا کامال تاریک شده بود. نیروها آماده بودند، تعیداد زییادی از                

های کازرون بودند سیاعیت      نیروهای عمل کننده گردان فجر بچه   
باران عراق کرد. چنیان        حدود ده شب بود که ایران شروع به آت         

زمیک و آسمان را زیر ات  گرفته بودند که همه وحشیت کیرده           
ها ج وتر رفتند. با دستور آغیاز           غواص  18/18بودند.حدود ساعت    

ریشتند. تعیدادی    عم یات، هم ایران و هم عراق آت  سنگینی می    
ها سوار همان سه قایق شدند و به آن طرف آ  رفتند. میا     از بچه 

منتظر بودیم. در سنگر فرماندهی عبدالتسیک طبیبی و میرتضیی         
جاویدی و یک نفر به نام آژنگ، ع ی نجفی و تعداد دیگری بودند.             
قاسم استوان هم بود. تعدادی از نیروها را به آن طرف آ  بردنید                
ما هم منتظر بودیم که فرمان بدهند و نیروها را سوار قایق کنیم.             
در همیک حال صدای انفجار شدیدی آمد. سیمیت راسیت میا                  

های تشریب اژدر زدند. اژدر انداختند ولی فقط صدای زییادی       بچه
تولید کرد و هیچ اثری نداشت. ایک انفجار کی  از شروع عم یات             
اتفاق افتاد. قاسم چند بار رفته بود آن طرف و برگشته بود. ولیی                 
متاسفانه از قاسم هم دیگر خبری نبود. مع وم نبود چه بیه سیر                 

ها آ     های شب کار گره خورده بود. عراقی         قاسم آمده است. نیمه    
را به گ وله بسته بودند و تیربار و ضد هوایی را روی آ  تنیظیییم                 

زدنید.     کرده بودند. درست سطح آ  را می 
صدای انفجار یک طرف و صیدای خیرد            

ها یک طرف و صیدای نیالیه              شدن قایق 
شدند ییک      ها که شهید و مجروح می       بچه

زاده  چی گروهان مس م رستم سیم طرف. بی 
داد از      گردان فجر داشت گزارش میی         از

جا. صدای حسیک شیعه بیود ییا        اوضاع آن 
صدای کسی دیگر. مک نزدییک میرتضیی           

ها شدید  ها و عراقی  بودم. درگیری بیک بچه    
شد.   بود. تعداد شهدای ما زیاد و زیادتر می        

قیامتی شده بود. عبدالتسیک طبیبی گفت: نیروها را آن طیرف             
های گردان فجر بیودنید         آ  ببر. ده تا دوازده نفر از بچه        

که سوار قایق شدند. حرکت کردم. فاص ه نزدییک بیود.              
آمید.     ها به نظر زییاد میی         ولی زیر آت  سنگیک عراقی    

طرف اروند بیشتر به معجزه شبیییه بیود.             رسیدن به آن  
س اندارها همیشه باید ایستاده قایق را به ج و هیداییت           

های اروند    کردند تا راحت ج وشان را ببینند. به میانه          می
ها رسییدییم      ها کردم و گفتم بچه      رسیده بودم رو به بچه    

طرف باید زود کیاده شوید و کمی هم در آ  حرکیت              آن
توانست کامل به خاکریز عراق بیچیسیبید.      کنید. قایق نمی 
شوید؟ کسی حرفی نزد. زیر آت  عراق هر           گفتم کیاده می  

لتظه مم ک بود قایق و خودمان به هوا برویم. تیییرهیای              
جیی     شیدنید. آرکیی         ها روی سطح آ  ش یک می       عراقی

زدند. رود را مثل روز روشک کرده بودند. حرفم را ت رار               می
شویم. حق داشتند. ترسییده     کردم. گفتند: نه ما کیاده نمی    

بودند. تر  هم داشت. گفتم چرا همان اول نگفتید؟ فقط            
شویم کاری از دستم ساختیه نیبیود.            گفتند: ما کیاده نمی    

درست وسط رود بودم و نزدیک به ساحل عراق. باید دور             
زدم. همیک کار را کردم. وقتیی بیه خیط خیودمیان                     می

رسیدیم طبیبی گفت: چه شد؟ گفتم نیروها گفتند کییاده           
طیرف بیه       ها آن   شویم او هم ناراحت شد و گفت: بچه          نمی

کمک احتیاج دارند؟ کیاده شدند و رفتند. مک هم قایق را          
به ساحل زدم. برگشتم کی  طبیبی گفتیم اگیر کیاری               

جا هستم. حدود ساعت چهار یا سه نیییمیه              دارید مک ایک  
شب بود که طبیبی گفت: کمک کنید روی ارونید کیل                

هیا را       بزنیم. مک و حمید رضازاده، کاظم و طبیبیی کیل            
ی ی آوردیم. شاید چهار تا کل را به هم زدییم. آتی           ی ی

خواستیم کل را تا آن طرف ییعینیی            خی ی سنگیک بود می   
قیدر     ها به هم وصل کنیم ولی آت  عراق آن          طرف عراقی 

داد. از خیر    سنگیک شده بود که اجازه ایک کار را به ما نمی          
کل گذشتیم. به سنگر مرتضی جاویدی و طبیبی رفیتیم.             

چی دوباره تما  گرفت و گفت: مرتضی خی یی از              سم  بی

اند اگر همدیگر را ندیدیم دیدار بیه قیییامیت.               ها شهید شده    بچه
هوا  ها رفت و ایک آخریک کیام او بود.          چی هم مثل بقیه بچه      سم  بی

شد. ساعت حدود هفت صبیح بیود کیه               کم روشک می    داشت کم 
نژاد بگو نیروهای اضافی را ب شیید         طبیبی گفت: برو به قاسم ع ی      

عقب. شروع به دویدن کردم حدود دو کی ومتر فاص ه بود. خیودم              
طرف شهر که روز اول آمده بودیم رساندم. کیغام را دادم                را به آن  

های ظهر ما را هم به عقب یعنی روستیای            و زود برگشتم. نزدی ی    
  شمریه بردند.

خصوص بهادر بازیار و حیدر جشک و شیهیدای              یاد همه شهدا به   
 دیگر یگان دریایی بشیر.

 نما. منبع: کازرون

 وقتی رنگ آبی رودخانه، سرخ شد
 احد باستان 

چند روز قبل از عم یات خودم را به خرمشهر رسیانیده و بیه                  

گردان فجر م تق شدم. مک در گروهیان مسی یم در دسیتیه                   

ع ی قائدی بودم. در خط متوجه شدیم که شیشیصیی در         غریب

ای دورتر با چراغ قوه در حال ارسال عالمت به نییروهیای               فاص ه

عراقی است. چند نفر رفتند که آن ششص را به سزای عمی ی                

  برسانند.

آتشی حتی به صورت عادی هم از           خط بسیار ساکت بود و هیچ     

که یک    شد تا ایک    ها به سمت ایک طرف ش یک نمی        طرف عراقی 

خمپاره به سمت نیروهای ما ش یک شد و چند نفر از نیییروهیا               

مجروح شدند و یک ترک  ریز هم نصیب مک شد ولی به خاطر             

شور و اشتیاق عم یات گفتم که مش  ی ندارم اما در قسیمیت              

 کردم. سینه احسا  سوزش می

عم یات که شروع شد آت  دشمک و منورها شب تاریک را مثل            

ها رسام بود و مما  با سطح آ            روز روشک کردند. تمام گ وله     

شد هنگام سوار شدن قایق تعیدادی غیواص، سیوار               ش یک می 

ها بود شدند و چون قایق سنیگیییک            قایق ما که جزو اولیک قایق     

شدند که مرتضی شافع، قیاسیم         شده بود چند نفر باید کیاده می      

جوکاران، جعفر جوکاران و مک کیاده شدیم. قاسم جوکاران بیا             

قایق بعدی حرکت کرد و ما هم هر کدام سوار یک قایق شدیم.             

کور جانشیک یگان دریایی لش ر روی اسی  یه             کاظم حسینع ی 

کرد. مک سوار قایق ششم شدم و میوفیق       ها را مدیریت می  قایق

شدم به آن طرف آ  بروم. ماموریت گردان فجر تصرف دژ اول              

بود. که با موفقیت انجام شد. با تصرف دژ جای کایی برای ادامه               

عم یات فراهم شد همه نیروها متمرکز شیده بیودنید کیه دو                 

کردند را خاموش کنند تا ساییر         چهارلولی که روی اروند کار می     

هایی که روی ارونید       نیروها بتوانند از اروند عبور کنند. چهارلول       

سنگرهای مستت م بتنی قرار داشتنید و           کردند در   ش یک می 

های   اطراف آن نیروهای زیادی در سنگرهای دیگر با انواع سالح         

جنگی و حتی با تانک وظیفه متافظت از سنگرهای اصی یی را              

کرد. با اصابیت    داشتند و همیک امر ت فات نیروهای ما را زیاد می 

ترک  از ناحیه هر دو کا مجروح شدم و در وسط دژ کنار نش ی              

ای که همراهم بود یی یی    سوخته افتادم. ابوفاضل نظری با چفیه 

از کاهایم را بست، بعد از آن هرکدام از نیروهایی که مجروح ییا           

آوردند و اطراف مک متل تیجیمیع           شدند کنار مک می     شهید می 

مجروحان و شهدا شده بود. متسک و عبا  بینا، ایرج دهیقیان،     

سید هادی زهرایی، کاظم کایدار، کاظم جهانتا  و عی یییرضیا              

اسدزاده و چند نفر دیگر از شهدا کنار میک بیودنید. آخیرییک                    

صتبت مک با کاظم کایدار بود که گفت کیه میک هیم کینیار              

چهارلول مجروح شدم و دیدار را به قیامت موکول کرد. تیمیام               

شدند. رمقی برایم نمانده بیود، هیوا             ی ی شهید می    ها ی ی   بچه

رسیید.    شد. دیگر آه و ناله نیروها به گوش نمی           داشت روشک می  

تنها کسی که زنده بود مک بودم. برای مدتی از حیال رفیتیم                   

موقعی به هوش آمدم که هوا روشک شده بود. وسط کانال افتاده      

بودم، یک طرف کانال نیروهای خودمان بودند و طیرف دییگیر              

گفت شما میتیاصیره         ها. هر دو طرف به طرف مقابل می          عراقی

بیه      هستید، تس یم شوید و ما وسط مانده بودیم. سه نفر عراقی        

آمدند. بیک شهدا خودم را         نشانه تس یم به طرف نیروهای ما می      

حرکت انداختم. از ما که عبور کردند متوجه شدم که مس یح               بی

هستند و قصد شومی دارند. کی  خودم گفتم مک میجیروح را               

ب شند بهتر از آن است که نیروها را به رگیبیار بیبینیدنید. بیا                

ای که داشتم خودم را برای ش یییک آمیاده کیردم. بیا                 اس ته

حرکتی که کردم آن سه نفر کا به فرار گذاشتند اما تیوانسیتیم                

شان برسانم. مس م آشتا  که فرمانیدهیی           آنان را به سزای عمل    

عهده داشت صدایم زد و گفت هرچه زودتر جایت را             جا را به    آن

ها رسیانیدم.      ام را عصا کردم و خودم را به بچه          عوض کک. اس ته   

کرد بسیت و        اش کای دیگرم را که خونریزی می        مس م با چفیه  

شااهلل امشیب     مرا به سنگری که کنارشان بود فرستاد و گفت ان 

سیالیم بیودنید بیا              آیند. نیروهایی که مان می ها به کمک  بچه

ام انات کمی کیه    

داشتند تا آخرییک    

تیییوان دفیییاع      

کییردنیید و       مییی

ها هیم بیه        عراقی

دادند. از کنجره ج و سنگر که بیه       کیشروی به طرف ما ادامه می     

طرف نیزارها بود جعفر س ندری و ابوفاضل نظری از نییروهیای            

غواص را دیدم که از کانال خارج شدند که به طیرف نیییزارهیا                 

بروند که با اصابت تیربار بیک کانال و نیییزارهیا بیه شیهیادت                   

شد. چند نیفیر از           تر می   رسیدند. ح قه متاصره هر لتظه تنگ      

رزمندگانی که مجروح شده بودند و یا صدمات دییگیری دییده              

ها نزدیک ما بودند. نییروهیاییی             بودند داخل سنگر آمدند. عراقی     

ای نداریم مگر تس ییم بشیوییم.           که در سنگر بودند گفتند چاره     

گفتم مک از ناحیه هر دو کا مجروح هستم و تیوان راه رفیتیک                  

مانم تا اگیر امشیب         توانم بیرون بیایم در سنگر می       ندارم و نمی  

دهند و اگیر هیم       نیروهای خودی برسند که به عقب انتقالم می       

 خدا توفیق شهادت داد که در سنگر هستم. 

نیروها خودشان را معرفی کردند. کس از میعیرفیی، یی یی از                   

نیروهای اهل استهبانات به نام رضا ارادت که از هر دو چشیم               

مصدوم شده بود و بینایی نداشت هم اعالم کرد مک هم بیناییی             

شویم و     رضا تس یم تقدیر می     مانم و با ع ی     ندارم و در سنگر می    

اگر هم قرار شد به عقب برگردیم و یا سرنوشت طور دیگر بیود               

رضا. بقیه هم      شوم کای ع ی    شود چشم مک و مک می       رضا می   ع ی

تصمیم گرفتند در سنگر بمانند. چند نفر از نیروهایی هیم کیه               

هنوز توان دفاع داشتند در حال دفاع و ج وگیری از کیییشیروی          

دشمک بودند. ی ی از ایک رزمندگان قاسم جوکاران بود که ییک        

اش اصابت کرد و در حالت سجده شهییید شید.               تیر به کیشانی  

ها در حال کاکسازی سنگر به سینیگیر     حدود ساعت یازده عراقی  

بودند. به سنگر ما که رسیدند متوجه شدند که در ایک سینیگیر                

نیروهای رزمنده هستند ورودی سنگر یک کاگرد بود که میانیع       

شد. سنگر هم بتنی بیود.          ورود تیر و ترک  به داخل سنگر می       

در ابتدا اعالم کردند که از سنگر خارج شوید ولی کسی بییرون             

نرفت. یک آرکی جی به ورودی سنگر زدند و کس از آن با تیربار               

سنگر را به رگبار بستند. نیروها به ناچار از سنگر خارج شیدنید.               

ها داخل سنگر آمد و مرا هم بیرون انداخت و کس         ی ی از عراقی  

از آن با اشاره و تهدید با اس ته و سپس ضر  و شتم با قنیداق                

اس ته مرا به حرکت وادار کردند. کس از مسیافیت کیوتیاهیی                  

تصمیم گرفتند مرا ب شند. چند تیر به اطرافم زدنید سیپیس                

اس ته را روی کیشانیم گذاشتند و آماده ش یک شدند. شروع به            

خواندن شهادتیک کردم و ذکر یاحسیک گفتم. ی یی از درجیه               

ها گفت که بیه سیک و            شان مانع کشتک مک شد و به آن         داران

خواهید او    های شما است چطور می سال  نگاه کنید اندازه بچه    

را ب شید. مسوولیت انتقال ایک به عقب با مک. تنها شده بیودم.           

آن عراقی اصرار داشت که با هر چیه تیوان داری از خیودت                   

کشند. گفیت      حرکتی نشان بده برای عقب رفتک وگرنه تو را می         

جیا تیو را          مک شیعه هستم و اگر مانع نشیده بیودم هیمیان              

کشاندم تا    کشتند. مک هم به سشتی خودم را روی زمیک می            می

به کشت خط بروم. حدود دو کی ومتر خیودم را روی زمیییک                  

هیا    عراقی    کشاندم تا به بقیه رزمندگان که کنار سنگر فرماندهی        

ها حتی    ها و ضر  و شتم عراقی       جا بازجویی   بودند برسانم. از آن    

 به مجروحان آغاز و اسارت ما شروع شد.

 

 های نبرد؛ اولین لحظه های اسارت آخرین لحظه
 علیرضا معینی 

علیرضا معینی )جانیاز و آزاده( بر 
دوش سید کرامت حسینی 
 )آزاده( در حالت اسارت 
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ای   های تازه   دکتر برام ی: گام ب ندی برداشته شده و امیدواری        

به وجود آمده است. دستگاه کالس اکسییمیتیر و دسیتیگیاه                  

کننده تولید شده توسط دانشجویان دانشگاه س مان         ضدعفونی

فارسی کازرون که زیر نظر اساتید مجر  ایک دانشگیاه و بیا               

مدیریت گروه ارتباط با صنعت حوزه معیاونیت آمیوزشیی و               

کژوهشی دانشگاه تولید شده است، با حضور هیئت رئیییسیه             

دانشگاه س مان فارسی کازرون، رئیس شب یه بیهیداشیت و              

درمان ایک شهرستان، مشاور امور بانوان فیرمیانیداری وییژه              

کازرون، مدیر گروه ارتباط با صنعت دانشگاه س مان فیارسیی           

های اییک   کازرون و جمعی از روسا و معاونیک برخی از دانشگاه        

 شهرستان رونمایی شدند.  

دکتر بندر برام ی، رئیس شب ه بهداشت و درمان شهرستیان          

کازرون، در آییک رونمایی از ایک دو دستگاه که صبیح امیروز              

آذرماه و در دانشگاه س مان فارسی کازرون برگزار گردید،           18

های ع می صورت گرفته توسط دانشجیوییان    با تقدیر از تالش   

های تولید شده را بیه        دانشگاه س مان فارسی کازرون، دستگاه    

ویژه در حوزه تششیص کرونا، مهم ارزیابی نمود و خاطر نشان           

کرد: گام برداشته شده از سوی ایک دانشجویان، گامی عالی و    

بزرگ برای ترقی تجهیزات کزش ی است. دسیتیگیاه کیالیس               

اکسیمتر، ی ی از اولیک ابزارهای کاری در معاینیه بیییمیاران              

است و این ه دانشجویان دانشگاه س مان فارسی کازرون موفق         

های فیراوانیی را        اند، امیدواری   به تولید چنیک دستگاهی شده    

برای ما به وجود آورده است. رئیس شب ه بهداشت و درمیان              

هیای عی یمیی          شهرستان کازرون در ادامه با تش ر از تیالش        

مجموعه اساتید و دانشجویان دانشگاه س مان فارسی کازرون،        

آمادگی خود را برای هم اری با ایک دانشیجیوییان و سیاییر               

های کزش ی و درمانی مشغول       دانشجویان دیگری که در حوزه    

های مشت   ع می هستند، اعالم نیمیود و افیزود:               به فعالیت 

رویشی که در ایک دانشجویان آغاز شده است، نویید دهینیده       

ای در برابر ما است و امیدوارم ایک روند همچنان            های تازه   افق

ادامه یابد و در آینده شاهد دستاوردهای دیگر ایک دانشجویان          

نیا، رئیس دانشگیاه      مستعد باشیم. در ادامه، دکتر غریب فاضل       

س مان فارسی کازرون نیز ضمک تقدیر از ایک دانشجیوییان و             

های ع می اساتید و اعضیا هیییئیت             همچنیک تقدیر از تالش   

هیای عی یمیی          ع می متعهد ایک دانشگاه، حمایت از فعالیت      

دانشجویی به ویژه در راستای ارائه خدمات ع می بیه          

جامعه را از روی ردهای اص ی دانشگاه س مان فارسی        

کازرون برشمرد و خاطر نشان نمود: دانشگاه س میان          

فارسی کازرون به واسطه حضور اساتیید میجیر  و             

دانشجویان مستعد و توانمند، ظرفیت بسیار مناسبیی        

را برای ارائه خدمات مشت   ع می به جامیعیه دارد.            

هایی که بیرای     گذاری ها و ریل ریزی امیدوارم با برنامه 

ایم، شاهد ش وفاییی      ها مهیا کرده    تقویت ایک ظرفیت  

نیا همچنیییک      هرچه بیشتر ایک استعدادها باشیم.  دکتر فاضل        

سیازی     های کارآفرینی و تالش بیرای تیجیاری           ورود به حوزه  

دستاوردهای ع می دانشجویان را از دییگیر رویی یردهیای               

روی ایک دانشگاه برشمرد و ابراز امیییدواری نیمیود بیا                  کی 

های صورت گرفته بتوان در ایک خصیوص نیییز              سازی  ظرفیت

 شاهد تتقق دستاوردهای دیگری نیز بود.   

دکتر بهرامی، مدیر گروه ارتباط با صنعت دانشگاه سی یمیان             

هیای     فارسی کازرون نیز در ایک آییک با تیقیدییر از تیالش               

اند، خاطر نشان     دانشجویانی که ایک دو دستگاه را تولید نموده       

هیا     های ع می الزم برای تولید انبوه ایک دستگیاه          نمود: زمینه  

هیا     وجود دارد و تیم دانشجویی تولید کننده ایک دسیتیگیاه            

اکسیمتر و همچنیک دسیتیگیاه         آمادگی دارد که دستگاه کالس    

های به مراتب کمتر و       ضدعفونی کننده تولید شده را با قیمت      

کنندگیان قیرار      های بسیار مناسب در اختیار مصرف    با کیفیت 

کور به نمایندگی     دهد.  در ایک آییک همچنیک مرتضی همتایی        

هیا بیا ارائیه           از تیم دانشجویان تولیدکننده ایک دسیتیگیاه         

اکسیمتر   توضیتاتی به تشریح چگونگی عم  رد دستگاه کالس      

توانید در رونید         کرداخت و خاطر نشان نمود: ایک دستگاه می        

تششیص کرونا مورد استفاده قیرار گیییرد. هیم اسیتیفیاده                   

بیرداری     بیمارستانی دارد و هم به صورت ششصی از آن بهیره          

گیرد و مییزان      شود. روی انگشت اشاره دست چپ قرار می          می

درصد اکسیژن خون و ضربان ق ب را به روش غیرتهاجمی و             

دهد. افراد استفاده کننیده        گیری، نشان می    بدون نیاز به نمونه   

توانند هر لتظه درصد اکسیژن خون خیود           از ایک دستگاه می   

درصد کمتیر شید،     51را بررسی کنند و چنانچه ایک میزان از  

کی  از آن ه عالئم دیگر کرونا بروز یابند، به کزشک مراجیعیه             

نموده و روند درمان را قبل از درگیر شدن ریه و بروز عیالئیم               

شدید آغاز نماید.  گفتنی است ایک دستگاه به همراه دستگیاه             

ای که در ایک آییک رونماییی شید، تیوسیط                کننده  ضدعفونی

کور، فرشید کیربنیه و شهرزاد رزمیجیوییی، از           مرتضی همتایی 

انید.     دانشجویان دانشگاه س مان فارسی کازرون، تولید شیده        

همچنیک به جهت حمایت و تشویق دانشجویان تولیدکنینیده          

ها، دستگاه ضدعفونی کننده تولید شده تیوسیط            ایک دستگاه 

ایک دانشجویان در ی ی از اماکک کرتردد دانشگاه نصب و مورد           

 گیرد.   استفاده قرار می

بهره برداری از پیست اسکیت در پارک مردانی تا 
 پایان سال جاری/ استارت عمییات اجرایی بهسازی
پارک و فرتنگسرای مردانی و پیست دوچرخه 

 سواری پارک مردانی
شهردار کازرون از آغاز عم یات اجرایی احداث کیییسیت         

سیازی کیار         سواری و نیز بهسازی و متوطیه        دوچرخه
 مردانی خبر داد. 

به گزارش روابط عموی شهرداری کازرون، روز گیذشیتیه     
شهردار، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر کیازرون و           
رئیس دایره عمرانی شهرداری از کار  مردانیی بیازدیید            

 میدانی کردند.
در حاشیه ایک بازدید شهردار کازرون ضمک تاکییید بیر             
اتمام کیست اس یت و بهره برداری از آن تا کاییان سیال            
جاری گفت: ایک کیست با هدف ایجاد نشاط و روحیییه           
ورزشی و در راستای افزای  سرانه ورزشی شهروندان تیا          

 کایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. 
متمدامیک مهرورز در ادامه  افزای  روحیییه نشیاط و              
شادابی شهروندان را ی ی از اولویت های مهم شهیرداری          
و شورای اسالمی شهر برشمرد و اظهار کرد: در هیمیییک            
خصوص شهرداری کازرون با حماییت شیورای شیهیر،             
احداث کیست دوچرخه سواری و عم یات بیهیسیازی و             
متوطه سازی کار  مردانی و فرهنگسرای مردانی را در          
دستور کار خود قرار داد که هم اکنون عم یات اجیراییی            

 آن آغاز شده است.
هیای اسی یییت و            به گفته وی، با اضافه شدن کیسیت       

سواری به کار  مردانی، شهروندان می توانند از          دوچرخه
 مند شوند.  ام انات تفریتی متنوع تری در ایک کار  بهره

وی در کایان خاطر نشان کرد: شهردار ی کازرون چندیک           
کروژه مهم دیگر را نیز در راستای افزای  سرانه فضیای            
سبز در دست اجرا دارد که از جم ه آن میی تیوان بیه                 

بعثت، ت میل کار  طالقانی، ت یمیییل        احداث کار  تپه  
کار  خانواده و ت میل و تجهیز تعدادی از کیار  هیای             

 مت ه ای و حاشیه ای اشاره کرد.
 شهردار کازرون:

کیگیری بهسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهیرداری        
کازرون در دستور کار/ استمرار حضور و خدمیات دهیی             
 رانییینیییدگیییان شیییایسیییتیییه تیییقیییدییییر اسیییت          

شهردار کازرون از بهسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانیی         
 شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، متمدامیییک         
مهرورز شهردار کازرون، راح ه نامداری نیاییب رئیییس             
شورای اسالمی شهر و متمدع ی برزویی معاون خدمیات         
شهری شهرداری به مناسبت هفته حمل و نقل با حضیور         
در سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری، با اهدای گل           
از تالشهای کرسنل سازمان و جامعه حمل و نقل شهیری           

 کازرون تقدیر و تش ر کردند.
متمدامیک مهرورز در دیدار با سرکرست سازمان مدیریت   
حمل و نقل ضمک تقدیر از تالشهای کرسنل ایک سازمان،       
خدمت آنها را صادقانه توصی  کرد و گفت: شما با قشیر     
مهمی از جامعه سر و کار دارید که استمیرار حضیور و               
خدمات دهی آنها شایسته تقدیر است و تا فردی در اییک            
عرصه وارد نشود، شرایط ایک قشر زحمتی ی  را در              

 نمی کند.
وی با اشاره به شرایطی که به دلیل شیییوع کیرونیا در                 
جامعه حاکم شده، اظهار کرد: کرونا بسیییاری از امیور               
حمل و نقل به ویژه اتوبوسهای شهری را متدود کرد که           
از ایک بابت از شهروندان عذرخواهی میی کینیییم کیه                

 نتوانستیم به شایستگی به آنها ارائه خدمت کنیم.
شهرداری کازرون به رایزنی های روز گذشتیه خیود در             
استان اشاره کرد و افزود: با کیگیری های صورت گرفیتیه             
بهسازی و نوسازی  ناوگان اتوبوسرانی کازرون در دستیور        
کار شهرداری قرار گرفته و در حال کیگیری است که بیا             
توجه به رایزنی های صورت گرفته امید می رود ایک امیر            

کنیم به بهتریک نیتیو        متقق گردد و همچنیک تالش می     
 صرفه و صالح شهر مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنیک هدف از تغییر م ان بش  اداری سیازمیان           
مدیریت حمل و نقل را تبدیل کردن م ان فیعی یی بیه                

 کایگاه متمرکز خدمات سازمان حمل و نقل عنوان کرد.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر کازرون: مراحل ساخیت          
 بش  اداری سازمان مدیریت حمل و نقل تسریع شود

نایب رئیس شورای اسالمی شهر نیز در اییک دییدار بیا               
اشاره به کیگیری شورای چهارم جهت ارتیقیای بیشی              
حمل ونقل شهرداری از مدیریت به سازمان، گفت: حیال           
که ایک مهم به سرانجام رسیده، الزم اسیت هیر چیه                 
سریعتر طبقه دوم ترمینال شهرسبز که قرار اسیت بیه             
ساختمان اداری سازمان مدیریت و حمل و نقل تبیدییل           

 برداری شود. شود، هر چه سریعتر ساخته و آماده بهره
راح ه نامداری همچنیک خواستار توسعه فیزی ی ترمینال       
شهرسبز و احداث بششهای تجاری در ایک متل با هیدف   

 ایجاد درآمد کایدار برای شهرداری شد. 
سرکرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری: طیرح          
بازسازی سق  ترمینال و احداث و تجهیز سیاخیتیمیان             

 اداری آغاز شده است
سرکرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری کازرون      
نیز ضمک تش ر از شهردار، نایب رئیس شورای شیهیر و             
همراهان، هفته حمل و نقل را فرصتی برای تیقیدییر از              
زحمات قشر زحمت   و خدوم رانندگان و جامعه بزرگ         

 حمل و نقل دانست.
مهند  یزدانی در بش  دیگری از صتبتهای خیود از            
اجرای طرح بازسازی سق  ترمینال خبر داد و افیزود:             
مراحل ساخت بش  اداری سازمان مدیریت حمل و نقل         
در طبقه دوم ترمینال شهر سبز آغاز شده و با اتمام آن،             
یک ساختمان اداری کامل با ورودی مجزا از تیرمییینیال             

 آماده خواهد شد. 
شهردار کازرون، نایب رئیس شورای اسیالمیی شیهیر و              
همراهان، کس از دیدار با سرکرست سازمیان میدییرییت             
حمل و نقل، با اهدای شاخه گل از کرسنل ایک سازمان و            
کارکنان حاضر در ترمینال شهر سبز تقدیر کردند. آنیهیا            
سپس با حضور در میدان شهدا با اهدای گل و میاسیک              
روز حمل و نقل را به رانندگان تاکسی حاضیر در اییک               

  میدان تبریک گفته و از تالشهای آنها تقدیر کردند.
 
 

 اخبار شهرداری کازرون

رونمایی از دو دستاورد علمی دانشجویان 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون در حوزه تشخیص 

 و پیشگیری کرونا همزمان با روز پرستار 

تای شهرداری گزارش تصویری فعالیت  

 محوطه سازی و احداث پارکینیگ در پارک سلمان

 زیر سازی و آماده سازی حاشیه خیابان مطهری

 ادامه عملیات گلکاری میادین و بلوار های سطح شهر

 ادامه عملیات خاکبرداری میدان انقالب جهت بازسازی و زیباسازی

ماه روز  دی 1چنار به مناسبت  پیام نماینده کازرون و کوه

 کازرون

رشادت، وطک دوستی و مبارزه با استعمار از دییربیاز در وجیود                

مردم کازرون بوده و هست. صفتات تاریخ کیازرون کیراسیت از                

های کرافتشار رشادت، شجاعت و غیرت. از آن زمیان کیه                  برگ

کیازرونیی بیا         حماسه مجاهدان کازرونی به رهبری ناصیردییوان       

شجاعت و با استفتاء از مراجع تق ید زمان در مقابل استعمارگران           

انگ یسی ایستادند و از کیان ایران عزیز دفاع کردند تا وقتی کیه              

های سوسنگیرد، بسیتیان،         فرماندهان و رزمندگان غیور در جبهه     

ش مچه و اروند برای وجب به وجب ایک خا  مقد  جان فشانی  

ی عاشق که در جای جای حوادث میهیم            الله  1188کردند. شهر    

و برای ایک خطه        آفرینی کرده   قبل و بعد از انقال  به خوبی نق        

اند. کازرون جایی است که در بیییان             آفرینی کرده   دلیرکرور، عزت 

رهبر معظم انقال  با سابقه درخشان تاریشی و با مردم کیرشیور              

مومک انقالبی است. کس همگی باید از ایک فرهنگ صیانت کنیم.            

ها همچون نهضت های جینیو  و           نام مقاومت و نهضت کازرونی    

های رزمندگان شیجیاع کیازرونیی و              شمال و همچنیک رشادت   

شهدای دیار س مان فارسی در دوران مشت   همچیون انیقیال              

اسالمی و دفاع مقد  نباید در عرصه های هنر و فرهنگ عمومی      

کشور کمرنگ باشد. ترویج ایک فرهنگ اصیل و غینیی، تیاثیییر                 

بسزایی در رشد و ت امل تمدن ایرانی اسالمی دارد و تمام میردم             

هیای    و مسوولیک کازرونی باید به ایک مهم توجه کنند که اسطوره          

م ی، مذهبی و تاریشی شهرستان را به کل کشور معرفی کرده و             

داشت و بزرگداشت آنان اهتمام بورزند. به نسل جیوان              در گرامی 

نیز توصیه می نم تاریخ صدساله اخیر کشور را بشوانند تا خیوی             

 5است بار را بهتر بشناسند و مت وم به ت رار تیارییخ نشیونید.                  

شهید سرافیراز     31که به مناسبت شهادت      »روز کازرون «ماه    دی

های رزمندگان ایک دیار در عم یات کربیالی          و همچنیک ایثارگری  

ها در مقیاب یه بیا          و از سویی سالروز دالوری و کیروزی کازرونی         5

استعمارگران انگ یسی، به ایک عنوان نامگذاری شده است را بیه           

همه همشهریان و مردم انقالبی و است بارستیز میهک عیزییزمیان            

 داریم. تبریک گفته و ایک روز را گرامی می

چنار در  فریدون عباسی دوانی/ نماینده مردم شری  کازرون و کوه    

 مج س شورای اسالمی

 از آقای نماینده چه خبر؟

به بهانه سالگرد عم یات کربالی چهار به موضوع عم  رد گیردان           

فجر در ایک عم یات اشیاره میی           15حضرت زینب) ( در لش ر     

 کنم.

 شرح عمییات :
آغیاز     1/18/1119مورخ     99:18عم یات می بایست در ساعت      

شود. به همیک خاطر غواص های خودی ساعاتی قبل بیه درون            

آ  رفته و به سمت خط دشمک حرکت کردند. در اییک میییان،                 

نیروهای دشمک که کامال آماده و هوشیار بودند ضمیک کیرتیا               

منور، با تیربار و خمپاره به طرف نیروهای خودی ش یییک میی               

 کردند.  

در مجموع، عم یات خارج از کنترل و هدایت فرمیانیدهیی قیرار              

گرفته بود و قبل از هر دستوری یگان ها با توجه به نوع وضعییت        

و هوشیاری و ع س العمل دشمک به متض رسیدن به سیاحیل،             

درگیری را آغاز می کردند. در ایک حال، رمز عم یات)یا متیمید(         

اعالم شد و نیروهای عمل کنینیده فیقیط              99:59حدود ساعت   

 توانسیتینید در جیزاییر سیهیییل، قیطیعیه، ام الیرصیاص،                          

ام البابی و ب جانیه نفوذ کنند و در بعضی مناطق نیز بیه صیورت      

 موضعی رخنه نمایند.  

در مقابل، نیروهای دشمک با کرتا  کی در کی منور          

و اجرای چند مورد بمباران کنار نهر عرایض)عقیبیه           

برخی از یگان ها( و هم چنیک اجرای آت  میوثیر              

روی رودخانه اروند، عمال سازمان غواص ها و نیییز            

نیروهای موج دوم و سوم را به هم زد. به طوری که             

نیروهای یگان های مجاور بعضا کراکنیده شیده و             

 اغ ب نمی توانستند روی هدف عمل نمایند. 

ی ی از مناطق حسا  عم یات، جزیره ام الرصیاص         

و نو  بواریک بود که به رغم تالش بسیییاری کیه              

برای تصرف آن انجام شد، به خیاطیر هیوشیییاری              

دشمک ام ان ادامه درگیری از میان رفت. دشمک با          

 ش یک کرحجم تیربار روی آ ، از عبور نیروها از

بواریک ج وگیری کرد. مضافا به ایک کیه بیه         –تنگه ام الرصاص     

خاطر حساسیتی که دشمک نسبت به ام الیرصیاص داشیت، در               

رده مانع طبیعی و مصنوعی بهره میی بیرد، بیه           5کدافند آن از    

طوری که هرگاه از هر خط عقب رانده می شد، در خط بیعیدی                

 که نسبت به خط قب ی اشراف و تس ط داشت، مقاومت می کرد. 

در ایک حال، با توجه به هوشیاری دشمک، ام ان ادامه عم یییات             

میسر نبود، لذا به منظور حفظ قوا و طراحی مجدد عم یات آتی،            

 از ادامه نبرد اجتنا  شد. 

 فجر 89عمیکرد گردان حضرت زینب)س( در لشکر 
بعد از اتمام عم یات والفجر هشت و اتمیام میامیورییت گیردان                 

حضرت زینب) ( در ایک عم یات، کار بازسازی و کیادرسیازی               

بیه     3گردان کادر گردان حضرت زینب) ( در عم یات والفیجیر        

 فرماندهی سردار شهید باقر س یمانی شروع شد.

از جم ه کارهایی که بعد از اتمام عم یات والفجر هشت تا آبیان              

میاه  9گردان ما را درگیر و سرگرم کیرده بیود،               1119ماه سال   

ماموریت کدافندی در قصر شیریک، اعزام به دشت عبا  جیهیت            

مقاب ه با تک دشمک در ایک منطقه، شناسایی و آمادگی جیهیت              

انجام عم یات در جزایر    

مجنون بود.)از ذکر ایک      

 بتثها می گذریم(

رسم ک ی در جنگ ایک     

شده بود که ما باید در       

سال یک عم یات گسترده و وسیعی داشته باشیم، دلیل اصی یی           

آن نیز ایک بود که می توانستیم در کناه ابرهیای زمسیتیانیی از                  

بمبارانهای هواکیماهای دشمک مقداری بیشتر در امان باشیییم .            

 بشصوص بمبارانهای شیمیایی.

در آبان ماه طبق معمول فعالیتهای آموزشی ما بیشتر شد. ابیتیدا      

فقط می دانستیم که عم یات آینده آبی خاکی است. اما کجیا و               

چگونه مششص نبود.درهمیک اثنا تماسی داشتم با بیرادر عی یی              

نقی ابونصری که دانشجوی دانشگاه شهید بیهیشیتیی تیهیران                

بودند.ایشان گفتند که بچه های دانشجوی بسیجی وکاسدار دارند          

هاسرازیر میشوند.وادامه دادند که عک قیرییب بیه          به سمت جبهه  

شما م تق میشوم.هرچه اصرار کردم که نیا وخبری نیست وادامه     

تتصی ت بده، گوش  بده ار نبودومدت کوتاهی بعد خودش را          

به ما در سد گتوند رساند. بعداز حضورش نیز بهانه های مشت ی               

آوردم که منصرف شود،نشدکه نشد،تاجیایییی یه         

گفتم مک شمارا نمی کذیرم.ایشان گفتند:کس مک        

میروم به لش ر حضرت رسول یعنی همانجایی یه        

با آنها بوده وادامه داد        3قبال در عم یات والفجر     

که فقط بدان که اگر آنجا شهید شیدم وجسیدم            

کیدانشد،شماخواستید.با ایک تهدید تس یم شیدم        

وکوتاه آمدم.از ایک به بعید از ایشیان در کیار                 

 -آموزش ومشاوره استفاده کردم. کار آموزش آبی       

خاکی در کشت سدگتوند شوشتیر شیروع شید.            

چون تجربه عم یات فاو داشتیم و ام یانیات آن           

موجود بود و برخی از نیروها هم بازمانده عم یات         

 فاو بودند مش ل خاصی در آموزش نداشتیم.  
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 امام زمان در کالم امام خمینی )ره(       
کنم که آقایان متترم تتت تأثیر اینگونه شایعه سازیها قرار نگیرند و برای خدا و حفظ اسالم                   اینجانب نصیتت متواضعانه برادرانه می    

ایک جمهوری را تقویت نمایند. و باید بدانند که اگر ایک جمهوری اسالمی ش ست بشورد، به جای آن یک رژیم اسالمیی دلیشیواه                     
یا مطیع امر شما آقایان تتقق نشواهد کیدا کرد، ب  ه یک رژیم دلشواه ی ی از دو قطب قدرت به ح ومت  -روحی فداه    -بقیة اهلل   

شوند و اسالم برای همیییشیه     اند، مأیو  می [ آورده و دل باخته  رسد و مترومان جهان، که به اسالم و ح ومت اسالمی رو ]ی       می
شوید که کار گذشته و دیگر کشیمانی سودی ندارد. و شما آقایان اگر                منزوی خواهد شد؛ و شماها روزی از کردار خود کشیمان می          

توقع دارید که در یک شب همه امور بر طبق اسالم و اح ام خداوند تعالی متتول شود یک اشتباه است، و در تمام طول تیارییخ                            
ای روی نداده است و نشواهد داد. و آن روزی که ان شاء اهلل تعالی مص ح کل ظهور نماید، گمان ن نید کیه ییک           بشر چنیک معجزه  

 شوند.   معجزه شود و ی روزه عالم اصالح شود؛ ب  ه با کوششها و فداکاریها ستم اران سرکو  و منزوی می
 . 558، ص 91امام خمینی، صتیفه امام )مجموعه آثار امام(، ج 

حجت االسالم اسماعییل  
ها مسیئیول    سعادت سال

نهاد نمایندگی ولی فقیه 
در نیروی قید  سیپیاه    
بوده است و از نزدیک با من  و رفتارهای حاج قاسم س یمانی 
. متور ایک مصاحبه نگاه تقریبی و وحیدت آفیرییک      آشنا است

 ایک شهید واالمقام است.
ضمن تشکر بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید، 

کنم؛ حاج قاسم را چه  سوأل اول را از خودتان شروع می
شناختید و چقدر با تم ارتباط و  مدت و از چه زمانی می

 تمکاری داشتید؟
آشنایی ما و برادر عزیزمان حاج قاسم، از زمان جنگ بیود؛ آن  

چند بار بسیجی به جبهه رفتیییم و در لشی یر      11زمان سال 
ثاراهلل حضور کیدا کردیم و از آنجا با ایشان آشینیا شیدییم؛ تیا      

که به عنوان نماینیدگیی ولییق فیقیییه در        19]این ه در[ سال   
مشغول به خدمت  1ی  ی سپاه استان کرمان و منطقه مجموعه

ی دو یگان  سپاه دربرگیرنده 1ی  شدیم. استان کرمان و منطقه 
ثیاراهلل کیه فیرمیانیدهیی آن را بیرادر         51رزم بود، ی ی لش ر 

عزیزمان حاج قاسم بر عهده داشتند و دیگری هم تیپ زرهیی  
اهلل  ذوالفقار. ما ]نیز[ حسب تدبیری که شهییید بیزرگیوار، آییه        

ی مسیئیولیییک       متالتی داشتند ]میبینیی بیرایینی یه[ هیمیه           
گفتند نمایینیدگیی امیام( در       های امام )آن زمان می  نمایندگی

های استان، با حفظ سمت، مسئول نمیایینیدگیی ییگیان        سپاه
رزمشان ]نیز[ باشند؛ لذا ما ]هم[ تتت ایک عنیوان بیا لشی یر         
ثاراهلل تعامل و ارتباط داشتیم و طبعاً و قهراً با برادر عزییزمیان   
حاج قاسم هم همراهی، تعامل و هم اری داشتیم.ی در جبهیه،   
ایک رابطه تت یم بششیده شد و بعد از آن مسئیولیییت نیییز،      
. ده سالی را بیه    همچنان تا به هنگام شهادت ایشان برقرار بود
عنوان مسئول نمایندگی در نیروی قد  بودیم؛ بیعید هیم بیا     

های نهضتی کمک بدهیم،  اصرار که باشیم و به ایشان در حوزه
 کردیم. در خدمتشان بودیم و کمک می

طور     اه حاج قاسم به سوریهنگ چ ای که اکثراً اتل سنّت بودند 
بود؟ آیا غیر شیعه بودن آنها تأمیتی را در ایشتان و در   

 نوع ارتباط و فعالیتشان ایجاد کرده بود؟
ببینید حاج قاسم نظرش برگرفته از نظر امام و نگیاه انیقیال     
اسالمی و نظام جمهوری اسالمی بود؛ نگاه جمهوری اسالمیی،  
در رأس  امام و مقام معظم رهیبیری، طیبیعیاً و قیهیراً امقیت         

]هدف[ و مدق نظرشیان اسیت. اگیر میا امقیت          واحده ی اسالمی 
ی اسالمی را طالب هستیم و هدفیمیان اییک اسیت؛ در      واحده

ی اسالمی همه چیییز هسیت، هیمیه ی       درون ایک امت واحده
ها و یا  مذاهب اسالمی هستند اعم از شیعه و سنّی، حتی سنّی
[؛ ب  ه مک می   ]وجود دارند خواهیم   شیعیان از مذاهب مشت   

ی ادیان الهی، جمهیوری   فراتر از ایک را عرض کنم ]اصالً[ همه  
اسالمی دنبال ایک است که تمام ادیان الهی را در مقابل ظ م و 
. میا         است بار جمع کند و اینها را در صی  واحید قیرار بیدهید

بینیم که در مم  تمان نمایندگان مج سمان از اق یقت های  می
مذهبی هم هستند. از مسیتیی هسیت، از ییهیودی وآشیوری       
هست، ارمنی هست و باالخره همه هستند؛ همچنیییک آزادی   

های میذهیبیی دارنید و در حی یومیت و         عمل و آزادی فعالیت
دهند.  آیند و رأی می ها سهم دارند، کای صندوق رأی می دولت

کنیم؛ مثالً، شما  اگر هم مظ وم واقع شوند ما به آنها کمک می
ها را در عراق ببینید، زمانی که مورد ظ یم داعی  قیرار     ایزدی

گرفتند برادر عزیزمان، حاج قاسم، واقعاً به صتنه آمدند و بیه  
های عراق بپرسید حاج  دادشان رسیدند. االن اگر شما از ایزدی 

قاسم کیست و نگاه شما نسبت به ایشیان چیییسیت یی یی از       
کسانی را که به شدت دوست دارند حاج قاسم ]است[؛ همییک   

های عراق برای  اشک ریشتند، گریه کیردنید و حیتیی      ایزدی
 مراسم گرفتند.

ما در عالم اسالم هرجا که ندای مظ ومی باشد و یا است یبیار،   
ی ظ م  را بر آنیهیا    مردم و جمعیتی را استثمار کرده و سایه

بگستراند، آنجا حضور داریم؛ وضعیت ویژه برای ما آن زمیانیی   
شود که مس مان هم باشند، اگر مس میان بیاشینید در      کیدا می

درونمان بیشتر آشفتگی و دغدغه برای رفع ظ م از سیر آنیهیا    
]وجود دارد[. بنابرایک برای ما مهم نیست که سورییه شیییعیه        

اند بیرای میا    قدر که مورد ظ م قرار گرفته باشد یا سنّی، همیک
 کافی است.

به طور مستقیم از حاج قاسم یا اطرافیانشان خاطره ییا نیقیل    
کیه   قولی در رابطه با ایک موضوع در خاطر دارید؟ مثالً زمیانیی  

خواستند وارد سوریه بشوند و در مورد سنّیی بیودن میردم     می
 ای مطرح شود و واکن  ایشان چه بوده است؟ سوریه مسئ ه

ها عمدتاً در ایک راسیتیا اسیت کیه      ها و خاطره ببینید نقل قول
تریینی  اییک     حاج قاسم به چند مسئ ه بسیار کایبند بود؛ مهم

بود که، در کار و تعام ی که ما بیا میردم از ادییان و میذاهیب      
شان مورد ظ یم قیرار    گوناگون داریم، به دلیل این ه در منطقه

کنیم؛ ]لذا[ دییک و میذهیب را دخیییل         اند کم شان می گرفته
. مک بارها ایک ع س  الیعیمیل را از     ندهیم و آن را مطرح ن نیم

رفتند در همیک سوریه آنیجیا    ایشان دیدم که دوستانی که می
های تب یغی در راستای فرهنگ شیعه داشتند یا تبی ییی      اقدام

هیای غیییر اسیالمیی؛ میثیالً، بیرای          اسالم داشتند برای گیروه 
مسیتیان به منظور جذ  به اسالم؛ حاج قاسم ع س العیمیل   

داد، اصالً در چند جا بینیده خیودم دییدم ایشیان بیا        نشان می
ای که رفتند رایزنیی کیردنید بیرای طیرح       دوستان بعضاً ط به

 مسائل دینی، ]قاطعانه[ برخورد کردند.
 ای در خاطر دارید بفرمائید. به عنوان مثال اگر نمونه

ی آنچنان خوشی نیست که بشیواهیییم بیازگیو       خاطره خاطره
کنیم، اما بنده غیظ حاج قاسم را آنجاییی دییدم کیه بیرادری     

هایی فرهنگی و تب یغی کیرده بیود بیرای جیا      ، مثالً اقدام ط به
انداختک م تب شیعه در میان اهل سنّت و در آنجا میبیاحی     
شیعی را مطرح کرده بود؛ لذا ایشان برخورد کردند و گفتینید:   

ایشان دیگر حق ندارند در اینجا باشند و از ایینیجیا بیرشیان      «
هایی را که کم ظرفیت هسیتینید     گردانید ایران، ما چنیک آدم

!  نمی دادند که  یعنی واقعاً به صورت جدقی اجازه نمی »خواهیم
 ایک کار انجام شود.

در کارهای فرهنگی ایشان معتقد بودند که ما تب ی  مستقییم  
نباید داشته باشیم، ب  ه باید فضای فرهنگی اییجیاد کینیییم؛      
البته، ایک نظر مقام معظم رهبری هم بود که در شرفیابی کیه  
برادر عزیزمان، حاج قاسم، خدمت ایشان داشتند به آن تأکیید  

  : شما در تیعیامی یتیان کیه بیا        «هم کرده بودند؛ فرموده بودند
های مشت   دارید اصالً کار فرهنگی مسیتیقیییم انیجیام        گروه

. باید فضا را فرهینیگیی      ندهید و ورود به ایک بت  کیدا ن نید
کنید که اگر کسی بیاید در آن فضای فرهنگی قیرار بیگیییرد؛     
خود به خود مجذو  بشود؛ مثالً، در یک م انی که نییروهیای   
شما هستند کش  نوای قرآن باشد و یا تزئییک مینیطیقیه بیا       

های قرآنی و یا احادی  و معارف اهل بیت باشد، اما نرویید   آیه
سر کال ، در  عقیدتی بدهید و القا مسائل دینی و مذهبی 

. کار مستقیم ن نید کار غیر مستقییم    خودتان را داشته باشید
حیتیی ایشیان     .»کرده و فضای فرهنگی و معنوی ایجاد کنید

راضی نیستم هیچیک از نمایندگان مک برای شیعه «فرمودند:  
و ایک را مقام معظم رهبیری   .»کردن اهل سنّت فعالیت کنند

 کردند. به صورت صریح نهی
کردنید کیه    ی آنها برخورد می ای با همه حاج قاسم هم به گونه

کردند که حاج قاسم از آنها و با آنیهیا اسیت؛     همه احسا  می
کرد حاج قاسم  نشستند، دروزی ف ر می مثالً، با دروزی که می

هیا   ها به هیمیییک صیورت، بیا اییزدی       هم دروزی است با سنّی
کردند ایزدی است؛ از نیظیر می ییقیت هیم        نشستند ف ر می می

ها فی یر    طور؛ مثالً، کنار دوستان لبنانی که بودند لبنانی همیک
ها بیودنید، حیاج     کردند حاج قاسم لبنانی است، کنار عراقی می

]شیییوه         قاسم را عراقی فرض می ی[  کردنید و بیا فیرهینیگ و 
. خیدا      حشرونشر خودشان با حاج قاسم بیرخیورد میی    کیردنید

رحمت کنید حیاج قیاسیم را حیاج قیاسیم بیا هیر کیس کیه            

هیا و   های او را در نظر داشتنید؛ جیذبیه    نشستند حساسیت می
گرفتند ایک نه این ه خدای ناخواسته  های او را در نظر می نگاه

بشواهیم بگوییم دوگانگی است؛ ایک نوعی تدبیییر و ییک نیوع     
برنامه ریزی و مدیریت است که یک مدیر، یک فرمانده بتوانید  

ای با مشاطبیک خودش برخورد و کار کینید    در صتنه، به گونه
که آنها را مجذو  خودش کرده و او را از جینیس خیودشیان     

تواند با مشاطبیییک    طور شد به راحتی می بدانند؛ زمانی که ایک
خودش کار کند و آنها را تش ّل دهد، فرماندهی کرده و کیی   
ببرد؛ لذا ی ی از عوامل موفقیت حاج قاسم همیک بود که کنار 

مثل ی ی از آنها بود؛ چیون   -کانَ کاَحدٍ م نهم-هرکس که بود 
کیردنید و تیتیت      مثل ی ی از آنها بود فرمان  را اطاعت میی 

 گرفتند و ایک امتیاز جدقی حاج قاسم بود. فرمان او قرار می
تای شما حاج قاسم تعامل خوبتی بتا    پس بنابر فرمایش

. از باب قرینه و   مردم، فارغ از دین و مذتبشان داشتند
مصداق چیزی از رفت و آمدتا و معاشرتهای ایشتان بتا   

 غیرشیعه در خاطر دارید؟
ب ه؛ حاج قاسم با آنها حشرونشر داشتند و به مینیزلشیان هیم     

آمدند؛ مثالً، میک خیودم در    رفتند و یا حتی به منزل  می می
ی  های شهادت حاج قیاسیم حضیور داشیتیم؛ از هیمیه        مراسم
. رهبران روحانی  اق یقت شیان،   ها به منزل حاج قاسم آمده بودند

هم از مسیتیان و هم یهودییان آمیدنید؛ حیتیی از ارامینیه و        
شان بیه مینیزل     ها هم آمدند؛ یعنی همه، رهبران دینی آشوری

[ ایک آمیدن و      ]به نظر شما حاج قاسم آمدند و تس یت گفتند. 
ی این ه آنها با حاج قاسم مأنو   ی چیست؟ نشانه رفتک نشانه

بودند و حاج قاسم هم با آنها مأنو  بود؛ حاج قاسم مشصوصاً 
شیان   حتی با دوستان و رهبران اهیل سینّیت کیه سیر سیفیره       

آمیدنید    نشست و مهمانشان بود؛ آنها هم وقتی به ایران می می
. و اییک      مهمان حاج قاسم بودند و به منزل ایشان میی  آمیدنید

 ی تنگاتنگ بود که وجود داشت. نوعی رابطه
آمد اینیجیا ییا حیاج قیاسیم        شما ببینید جالل طالبانی که می

کیرد و آغیوش    ای حاج قاسم را بغل می رفتند آنجا، به گونه می
کرد؛ که گویی بیک ایک دو یک کیییونید اخیوت      برای او باز می

طیور بیا جیالل     دار عمیق از یک خانواده است؛ یعنی، ایک ریشه
رفتند بیا دوسیتیان     طالبانی مأنو  بود. یا به افغانستان که می 

]افغانستانی[، با ربقانی، زمیان اواییل سیقیوط رژییم         اهل سنّت 
کمونیستی عراق که احمد شاه مسعود بود؛ حاج قاسم با احمد 
. هم احمید    شاه مسعود با این ه سنّی بود، بسیار متشور بودند
شاه مسعود هوای حاج قاسم را داشت هم حاج قاسم هیوای او  
. ایک کیوند دوستی و آمیدوشید،     را داشتند و با او دوست بودند
باز عالوه بر آن ارتباط، خودش یک عامل موفقیت دیگیر بیود.   
یک وقت هست که انسان کسی را قبیول دارد امیا ییک وقیت     
هست انسان با کسی ارتباط ق بی و دوستی عمیق دارد؛ حیاج  

 قاسم با اینها ارتباط عمیق دوستی داشت.
دادند  تا و کارتایی که انجام می آیا حاج قاسم در فعالیت

 شدند یا خیر؟ بین شیعه و سنی فرقی قائل می
طور که برای شیییعیه کیار کیرده و از       ببینید حاج قاسم همیک

بنیادهای فرهنگی شیعی حمایت کردند، برای اهل سنّت هیم  
شان حمایت کرده است؛ مثالً،  کار کرده و از بنیادهای فرهنگی

های فرهنگیی داشیتینید و کیار       در افغانستان شیعیان دستگاه
]لذا ایشان[ سرمایه   می گذاری عیظیییمیی کیردنید و از        کردند 

اهلل آص  متسنی بسیار حمیاییت کیردنید.      مجموعه بزرگ آیه
ی فرهنگیی را هیم بیرای اهیل سینّیت        همچنیک یک مجموعه

کیگیری کرد، حاج قاسم آقای ربقانی را حمایت کردند تا بنییاد  
فرهنگی تش یل دهد که در ابتدا در اختیار احمد شاه مسعیود  

ی شمال افغانستان گذاشت. ]با    های جبهه و بعد در اختیار بچه
[ بچه  های ربقانی و احمدشاه مسعود همه سنّی بودنید؛ از   این ه

آنها در ایک راستا حمایت کردند و فضیای کیار فیرهینیگیی را       
طیور   شمیا اییک  «گفتند:   برایشان باز کردند. به دوستان هم می 

! که هیچ  وقت کسی خیال ن ند که ما برای مذهیب   عمل کنید
کنیم  ایم یا ما داریم تب ی  برای دیک خودمان می خودمان آمده

یییا آن تییهییمییتییی کییه 
زند که  دشمک به ما می

خواهیییم هیالل     ما می
شیییییعییی را تشیی یییییل 
دهیم، تیا بیییایینید و      
شیییییعییه هییراسییی راه  

حاج قاسم  .»بیاندازند
رفتند  هر جایی که می

تیوانیم    گاهی برای همه بودند؛ عی یی هیذا میک میی      کناه وت یه
های اقبالی حاج قیاسیم بیه     خدمتتان عرض کنم که ایک اقدام

ها، به مجموعه  ی جریان ی صدر به همه همه و ایک نگاه با سعه
هم تسری داشت؛ یعنی، واقعاً اگر کسیی غیییر از اییک عیمیل       

 دادند. العمل نشان می کرد؛ ایشان قطعاً ع س می
ای سنّی مذتب و تحت امتر حتاج    شما سرباز یا فرمانده

اید یا سراغ دارید؟ تعامل حاجتی بتا آنتهتا      قاسم دیده
 چگونه بود؟

ببینید ما ایک را از زمان جنگ داشتیم؛ حاج قاسم لش ر ثاراهلل 
را تتت فرماندهی داشتند که ایک لش ر متع ق به سه اسیتیان   

اش از سه استان بودند؛ عمدتاً از  بود و نیروهای کادر و بسیجی
]درنهاییت[ اسیتیان       کرمان، بششی از سیستان و ب وچستان و 
هرمزگان که استان هرمزگان سه گردان در لش ر ثاراهلل داشت 

های شیعه و یک گردان اهل سنّت بودند کیه   دو گردان از بچه
. حیاج قیاسیم از هیمیان اول در        بسیجی های اهل سنّت بودند

خودشان ظرفیت داشتند و در لش ر ثاراهلل ییک گیردان اهیل    
های شیعه اینها هم آفنید   سنّت تش یل دادند که در کنار بچه

داشتند هم کدافند داشتند و حضور داشتند؛ ما شیهییید اهیل     
سنّت از استان سیستان و ب وچستان داریم که در لش ر ثاراهلل 

. بنابرایک کسی که ایک نگاه را در جینیگ     بودند و شهید شدند
ی مقیاومیت اسیالمیی      دارد؛ طبعاً و قهراً زمانی که وارد عرصه

ط بد که با هیمیه کیار     شود، ایک مقاومت اسالمی دیگر می می
کند و همه را فرمانده بگذارد. شما ببینید این ه آقای اسماعیل 

آید سشنیرانیی    ی حاج قاسم می هنیقه در مراسم تشییع جنازه
دهیم به این یه حیاج قیاسیم      گوید ما شهادت می کند و می می

شهید القد ، شهید القد ، شهید القد  است؛ یک فرمانده 
گونه از  داند و ایک و مسئول سنّی حاج قاسم را شهید قد  می

. ایک برای چیست برای این یه حیاج     حاج قاسم تج یل می کند
ی حمایت و هنگام غربت همیراه خیودشیان     قاسم را در صتنه

. هرگز حاج   دیده است و حاج قاسم اینها را تنها نگذاشته است
قاسم حساسیت روی دیک و مذهب برای انتیشیا  فیرمیانیده      

گیرفیتینید.      نداشتند؛ آنجا که الزم بیود از هیمیه کیمیک میی      
ی دفاع الوطک را که حاج قاسم در سورییه تشی یییل      مجموعه

دادند؛ آیا ایک مجموعه نیروهای  بسیجی  سوریه، همه شیییعیه    
بودند؟ شیعه در آنجا در اق یقت است؛ ]بنابرایک[ حاج قاسم آنها 

ها اعم از شیعه، سنّی، دروزی، ایزدی و ع وی  ی گروه را از همه
]گرد[ آوردند و سیازمیانیدهیی کیردنید.          و به طور کل از همه 

دیدید یک جایی در کادگیانیی نیییروهیا را دارنید آمیوزش         می
هیا و   ی آنیهیا در آن کیادگیان از هیمیه گیروه        دهند و همه می

دیدند و فرماندهان هم از  ها بودند و داشتند آموزش می جریان
دییدیید در جیاییی      خود آنها بودند؛ حاال تیفیاوت داشیت میی    

ی ع وی بیشتر بود در جایی فرمانده شیعه بیشتر بود،  فرمانده
. اما یک ن ته را مک عرض کنم   متناسب با آن وضعیتی که بود
وآن این ه حاج قاسم یک شیعه بود و نسبت به فرهنگ شیعه 

هم از نظر اعتقادی و هم عم ی بسیار کایبند بود، با ایک هیمیه   
ی به تمام معنا معتقد و متعبقد بود ولی هیمیه را    که یک شیعه

 کرد. داد و با همه کار می در درون خودش جای می
ی مذتبی بین نیروتای تحتت   موردی از بحث و مجادله
 امر ایشان سراغ دارید؟

 خیر بنده سراغ ندارم...
 کردند؟ افتاد حاج قاسم چطور برخورد می اگر اتفاق می

. همیه اییک     ای نمی اصالً حاج قاسم به کسی چنیک اجازه دادند

دانستنید کیه حیاج     فهمیدند و می حساسیت حاج قاسم را می
انید و   مذهبی حسیا  -ای قاسم چقدر روی طرح مباح  فرقه

ای قرار داده بودند که همه اییک حسیاسیییت را      فضا را به گونه
 کرد. متوجه شده بودند و هیچ س از ایک خط تشطی نمی

به نظر شما آیا ایک روش و تعامل حاج قاسم در سوریه و کیالً  
تیر و   با اهل سنّت موقّت و تاکتی ی بود یا این یه نیگیاه کیالن    

 راهبردی داشتند به مسئ ه؟
ببینید قبل از ایک مسائل و شروع بتران سوریه هم اهل سنّت 
آنجا مورد عنایت حاج قاسم بودند و با آنها تعامل و همی یاری   

 داشتند.
حاج قاسم بین شیعیان بسیار محبوب بودند و این بعتد  
از شهادت ایشان کامالً مشهود بتود، تتمتنتنتیتن از       

شود که بین اتل ستنتت تتم     صحبتهای شما معیوم می
محبوبیت فراوانی داشتند، بنظر شما عیت این محبوبیت 

 ایشان بین اتل سنت چه بود؟
توانم عرض کنم که اهل سنّت داخل و خارج حاج  مجموعاً می

شیان ارتیبیاط     قاسم را دوست داشتند و حاج قاسیم بیا هیمیه    
دار و عمیق بیود   ها هم نوعی ارتباط ریشه داشتند و ایک ارتباط

دادند که در مناطق سنّی نشیییک چیه     و حاج قاسم اجازه نمی
ای رفیتیار    داخل و چه خارج، دفعی برخورد کنند و بیه گیونیه   

اند ما را شیعیه کینینید.      کنند که اهل سنّت بگویند اینها آمده
ای  به گونیه »گفتند:   خی ی روی ایک موضوع حسا  بودند. می 

عمل کنید که آنها حتی اصالً ]ف ر[ تب ی  شیعه ]در مورد[ ما     
های حاج قاسم همه در ایک راستا بود که  اقدام «نداشته باشند.

 شیعه و سنّی را نسبت به هم معطوف و مألوف کند.
ای از نگاه حاج قاسم نسبیت بیه هیمیه و      اجازه بفرمائید نمونه

. خیب،      عالقه مندی همه نسبت به حاج قاسم برایتان بگیوییم
دانید همه را عزادار کیرد   شهادت حاج قاسم ]همانطور[ که می  

ی اهیل سینّیت؛ آن     ی شیعه ب  ه جامعه و همه نه فقط جامعه
ی کشیورهیا بیرایشیان      هم نه تنها در اییران بی ی یه در هیمیه      

ی هینیدوسیتیان بیرای       کردند. یک هیئت از ع مای شیعه  گریه
عرض تس یت به خانواده ایشان به ایران آمده بودند. از قضا مک 
آن شب در منزل حاج قاسم بیودم، دییدارشیان را هیم بینیده       
کیگیری کردم و زمانی که ع مای بیزرگیوار وارد مینیزل حیاج      
. آن فضیای         قاسم شدند، ی پارچه به ضجه و گیرییه افیتیادنید
روحانی منزل حاج قاسم و فرزندان یتیمشیان را کیه دییدنید،     

. نشستند و چند دقیقیه   ای را هیمیه گیرییه      همه گریان شدند
بیرای حیاج قیاسیم     »کردند. بعد ی ی از آقایان ع میا گیفیت:      

. همیه جیا، هیرجیا کیه شیمیا          هندوستان ی پارچه عزادار شد
رفتید، مج س عزای حاج قاسم بود، مج یس بیزرگیداشیت      می

ها، مساجد، معابر و معابید و یی یی از     حاج قاسم بود؛ حسینیه
آنها گفت که حتی هندوها در هندوستان مراسم تیجی یییل و     

حتی هندوهایی که به هییچ   «بزرگداشت برای ایشان گرفتند. 
ی ]اسالمی[ کایبندی ندارند؛ اما شهادت حاج قاسم آنها    مسئ ه

را هم متأثّر کردند و آنها هم در ایک عزای حاج قیاسیم اشیک    
. خب، حاج قاسم که هند نرفته  بودند ییا   ریشتند و گریه کردند

شناختند؛ کس ایک برای چیست؟  هندوها که حاج قاسم را نمی
برای برد تف ر و م تب حاج قاسم است؛ این ه مقیام میعیظیم     
رهبری فرمودند م تب حاج قاسم، به ایک جیهیت اسیت، کیه     

تواند هیمیه را بیه     وقتی فردی متور برای یک م تب باشد می
 سمت خودش جذ  کند و با خود همراه کند.

 منبع: خبرگزاری مهر.

 شهادتفرهنگ ایثار و 

، سیردار قیاسیم        1151نشستیک روز از دهه مبار  فجر سال        
س یمانی فرمانده سپاه قد  میهمان مردم شیراز بود کیه بیه              
عنوان آخریک سفر او به فار  و شیراز در تاریخ ایک استان ثبت  

آالیی     و ضبط شد. سردار س یمانی با ظاهری بسیار ساده و بی           
ای خندان در جمع مردم شیراز حضور یافت، تواضع و            و با چهره  

های بارز شهید س یمانی بود که نتوه برخیورد           فروتنی از ویژگی  
و کاسشگویی او به مردم در ایک سفر بیانگر تواضع و فیروتینیی،               
ایک کرورش یافته م تب امام خمینی)ره( بود. در بدو ورود بیه                
شیراز کس از استقبال در فرودگاه شهید آیت اهلل دستغیب، بیه      
گ زار شهدای ایک شهر رفت تا ادای احترام به مقیام شیهیدا و               
تجدید میثاق با شهدای هشت سال دفاع مقید  و شیهیدای               

اش به سومیک حرم اهل بییت    مدافع حرم، مقدمه سفر یک روزه     
)ع( باشد. در حاشیه حضور سردار س یمانی در گ زار شیهیدای                
شیراز، بسیاری از مردم به گرمی از او اسیتیقیبیال کیردنید و                   
شعارهایی نیز در حمایت از اقدامات انقالبی او سرداده شید، او             

 ای خندان کاسشگوی مردم بود. نیز با چهره
 خاطره رونمایی از یادبود شهید مدافع حرم سردار اس ندری

سردار س یمانی در ادامه حضور در گ زار شهیدای شیییراز در               
مراسمی که مردم و خانواده شهید مدافع حرم سردار عیبیداهلل             
اس ندری حضور داشتند از یادمان ایک شهید بزرگوار که کی یر           

 مطهرش تاکنون به میهک بازنگشته است، رونمایی کرد.
ع یرضا اس ندری فرزند ایک شهید مدافع حرم به خبرنگار ایرنیا           
گفت:کس از شهادت شهید اس ندری، مدتی انتظار کشیدیم اما          
کی ر ایشان بازنگشت. به کیشنهاد دوستان درصدد بودیم بینیای    
یادبودی برای شهید اس ندری بسازیم که ایک اقدام به دالییل            

افتاد تا این ه در سفر سردار س یمانیی بیه             مشت   به تاخیر می   

 شیراز ایک بنای یادبود به دست مبار  ایشان رونمایی شد.
وی افزود: به دلیل مسایل حفاظتی و امنیتی جزییییات سیفیر                

ها بیان نشده بود اما مردم از     سردار س یمانی به شیراز در رسانه     
گوشه و کنار شنیده بودند که قرار است بنای یادبود با حضیور              
سردار س یمانی رونمایی شود و در گ زار شهدای شیراز حضیور            
یافتند. سردار س یمانی به رغم ش وغی جمعیت با توجه به مهیر             
و متبتی که نسبت به فرزندان شهدا داشت، در مراسم رونمایی           
حضور یافت و از یادمان رونمایی کرد. فرزند شهید اسی ینیدری       
ادامه داد: بعد از رونمایی بنای یادبود، سردار س یمانی به ع س            
سردار شهید اس ندری خیره شد و چند لتظه ای تینیهیا بیه                

دانید در دل         ع س شهید نگاه کرد و چیزی نگفت و خدا می         

گذشت. ع یرضیا اسی ینیدری گیفیت:               سردار س یمانی چه می   
رونمایی از بنای یادبود شهید اس ندری به دست مبار  شهیید        

ای    س یمانی کس از گذشت سه سال از شهادت کدرم خیاطیره            
ماندگار برای ما شد. وی افزود: شهید سردار سپهبد س ییمیانیی         
کس از شهادت کدرم همواره از طریق دوستانشان جویای احوال          

شان را به میا        شد و همیشه دوستان ایشان سالم       خانواده ما می  
کردند. فرزند شهید اس ندری ادامه داد: در یی یی از                 ابالغ می 

دیدارهایی که با ی ی از نزدی ان سردار س یییمیانیی داشیتیم،                
انگشتری از جانب ایشان به مک هدیه داد که ایک انگیشیتیر از                

 شهید س یمانی برای مک به یادگار مانده است.
اهلل  خاطره حضور سردار سییمانی در مراسم ارتحال آیت

 حائری شیرازی
سردار س یمانی که با هدف شرکت در مراسم چهی یمیییک روز               

جیمیعیه      الدیک حائری شیرازی امام     اهلل متی   ارتتال مرحوم آیت  
  فقید شیراز به ایک شهر سفر کرده بود در ادامه سفر ییک روزه              

 خود به شیراز در ایک مراسم شرکت کرد.
اهلل حائری شیرازی  متمدع ی حائری شیرازی فرزند مرحوم آیت    

درباره جزییات سفر سردار س یمانی گفت: برای درخیواسیت از           

سردار سرلش ر س یمانی با هدف حضور در میراسیم اربیعیییک               
اهلل حائری شیرازی با او تما  گرفتم، با صدای لرزان گفتم             آیت

خواهم شما در مراسیم       اهلل حائری شیرازی هستم و می       کسر آیت 
چه م کدرم صتبت کنید که با لتک شیرینی گفت شمیا تیاج              

اهلل حائری شیرازی     سرما هستید و مک دست بو  فرزندان آیت       
اند کیه جیاییی         هستم اما از دفتر آقا)رهبر معظم انقال ( گفته         

سشنرانی ن نم. وی افزود: به سردار س یمانی گفیتیم میک بیه                  
ها برای کدرم هستم چون او بهترییک کیدر بیود،                دنبال بهتریک 

قدری س وت کرد و بعد گفت ایک مایه شرمساری است که بیه              
اهلل حائری شیرازی دعوت شیوم        مراسم چه میک روز رح ت آیت    

و نروم چرا که مک احتیاج به شفاعت  دارم. وی ادامیه داد:                  

سردار س یمانی سپس مت م گفت مک به مراسم چه میک روز           
آیم، به حرف هیچ کس گوش     اهلل حائری شیرازی می     رح ت آیت 

س یییمیانیی        ن ک و تب یغات انجام شود. وی اضافه کرد: سردار          
سرانجام در چه میک روز درگذشت کدرم غریبانه و هیمیراه بیا              

 سردار جعفر اسدی حضور یافت و به قول خود وفا کرد.
سردار س یمانی در ادامه سفر یک روزه خود به شیراز به دییدار             

اهلل ایمانی امام جمعه وقت شیراز که آن زمیان در               مرحوم آیت 
 بستر بیماری بود، رفت و حال او را جویا شد.

حضور در حرم مطهر احمدبک موسی شاهچراغ)ع( و زیارت ایک            
های سفر سردار س یمانی به       امامزاده عظیم الشان از دیگر برنامه     

شیراز بود که در جریان ایک حضور در مراسم غبارروبی بیارگیاه             
 حضرت احمد بک موسی شاهچراغ)ع( نیز شرکت کرد.

دی ماه سردار سرافراز اسیالم حیاج قیاسیم               11بامداد جمعه   
س یمانی به همراه ابومهدی مهند  از فرماندهان مقاومت کس         
از عمری مجاهدت در حم ه تروریستی هیواییی آمیریی یا در                
فرودگاه بغداد به شهادت رسید. بر اسا  اعالم کنتاگون، وزارت           
دفاع آمری ا، دستور ایک حم ه هوایی را دونالد ترامپ، رئیییس             

 جمهوری و فرمانده کل قوای ایک کشور صادر کرده بود.
آیت اهلل خامنه ای رهیبیر        در کی ایک اقدام تروریستی حضرت      

 انقال  اسالمی سه روز عزای عمومی اعالم کردند.
امور خارجه هم با صدور بیانیه ای ایک اقدام تروریستیی              وزارت
آمری ا را مت وم کرد و نشست فوق العاده تش یییل داد.                 رژیم

همچنیک سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمری یا      
در ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شیدیید             

 ایران به آمری ا به وی اعالم شد./
 منبع: شیرازه

 ها از آخرین سفر سردار سلیمانی؛ خاطره شیرازی

در سفر به شیراز به زیارت حرم مطهر حضرت احمد بن  ۶۹۳۱سردار سلیمانی بهمن 
 موسی شاهچراغ )ع( رفت

 زترای ِ تستی 

 محبوب رب العالمین، مهتاب افالک 

 ی خاک دلبند پاکِ مصطفی، دُردانه

 یِ جوشانِ تهییل کوثر، نمادِ چشمه

 خیرِ کثیرِ پرُ ثمر، این نخلِ لوالک

 اخالقِ نیکش احمدی، مطیوبِ خالق

 تر از قند و عسل، روحش طربناک شیرین

 ترچنداغِ صد فدک، در سینه دارد

 زندچاک تایش، می مثل شقای ، زخم

 راضیه برتقدیر و صابر، بر بالیا

 یِ محبوب، با جان و دل پاک مرضیه

 یِ نور معصومه»تَل اتی «زترایِ باغ

 جانِ عیی یارِ وَلی، با عش  و ادراک

 یِ ح  نفسِ زکیه، طاتره، صدیقه

 ازخطِ خونین والیت دور، حاشاک!!

 غاصب اگر پهیویِ پویایش، شکسته

 باک در بازتابِ تازیانه، شیرِ بی

 یارِ عیی با اشکِ مظیومی که: تنهاست! 

 اش به پژواک »فضّه خذینی «فریادِیا

*** 

 گلِ یاس)س(

 این کیست، خمیده در کنار گل یاس

 افروخته، با داغِ شرارِ گل یاس

 تای ِالماس چون ابرِ بهار، دانه

 بارد به قد ِزخمی ِتارِ گل یاس

 گرید خورشید، نشسته آن طرف می

 یِ یارِ گل یاس بر پهیوی ِبشکسته

 آید یک سَرو به قامت ِحسن می

 سرسبز وَ پژمرده و زارِ گل یاس

 کیثوم که لب باز نموده به دعا

 یِ طاتاست، بهارِ گل یاس گل غننه

 آغوش گشوده برحسین، معصومه

 او برده، زدل صبر و قرارِ گل یاس

 ی عش  جبریلِ ندا دتد که این تشنه

 ممتاز کنید، از حصارِ گل یاس!

 یِ افتاده به پشتِ در کیست!؟ این غننه

 دارِ گل یاس آ رامش قیبِ زخم

 گرید ... مردی که به سوگِ مادرش می

 خداست، تک سوارِ گل یاس موعود )ع (
 محمدحسین برزویی

 فقیه در نیروی قدس : سعادت؛ نماینده اسبق ولی
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