دکتر فریدون عباسی:

پیام پیشگیری از بیماری کووید 91
ویژه مادران باردار
خانم های باردار از نظر ابتال به بیماری کووید  91و فرم شدید بیییمیاری
نسبت به سایر بالغین همسن در معرض خطر بیشتری نیستند.
در حال حاضر شواهدی مبنی بر انتقال بیماری کرونا از مادر به جنین ییا
در حین زایمان در دسترس نیست.
اطالعات خود را در زمینه کرونا از منابع معتبر کسب نمایید.
از ورود به جاهای شلوغ به خصوص فضای بسته و بدون تهویه مینیاسیب
خودداری نمایید.
از سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی به خصیوص در سیاعیات شیلیوغ
خودداری کنید.
برای انجام ورزش به جای اماکن بسته بیشتر از فضاهای باز استفاده کنید.
تا حد امکان از منزل خارج نشوید.
در هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده کنید.
اگر در حال مصرف دارو با تجویز پزشک هستید آن را به میزان کافیی در
دسترس داشته باشید.
تب سنج در دسترس داشته باشید تا در صورت لزوم تب خیود را انیدازه
گیری کنید.
خواربار کافی و سایر مایحتاج منزل را تهیه کنید .این اقالم را به تیدرییج
فراهم کنید و از شتابزدگی بپرهیزید.
در صورت امکان تهیه مایحتاج الزم را به فرد دیگری بسپارید.
با دوستان و فامیل خود از طریق تلفن یا شبکه اجتماعی در ارتباط باشید.
دستان خود را مکرر با آب و صابون بشویید و در صورت عدم دسترسی بیه
آب و صابون ضدعفونی کنید.
قبل از غذا بعد از استفاده از سرویس بهداشتی سرفه عطسه و تیلیلیییه
بینی حضور در اماکن عمومی تماس با سطوح اماکن عمومی و تماس بیا
سایر افراد دستان خود را یشویید.
از تماس با بیمار به خصوص افرادی که سرفه دارند خودداری کنید.
از دست زدن به صورت بینی و چشم ها خودداری کنید.
از شرکت در جلسات دورهمی ها و سایر تجمعات خودداری کنید.
خرید خوار و بار را در ساعت های خلوت انجام دهید.
در صورت ابتال به کرونا به ماما و متلصص زنان خود اطالع دهید.
به توصیه های پزشک خود در خصوص نحوه مالقاتهای پیش از زایمیان
عمل کنید.
در صورت نزدیکی زمان زایمان برنامه زایمان خود را جویا شوید.
نگرانی های خود در مورد کرونا را با پزشک خود یا پرسنیل بیهیداشیتیی
درمانی در میان بگذارید.

منبع :وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ج.ا.ا.

پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب
در پی درگذشت آیتاهلل
محمدتقی مصباح یزدی

زمین گیری پتروشیمی کازرون
بعالوه  ۵پتروشیمی دیگر در فارس

2

تیغ فراموشی و بی برنامگی
مسئوالن کازرونی بر سر بافت
تاریخی شهر!

2

سعادت نژاد:

حاج قاسم همیشه
در میدان نبرد
حاضر بود /تالشش

یک بانوی کازرونی مدرک

دفاع از مظلوم بود

مربیگری جهانی گرفت

(ناگفتههایی از اسارت)

قسمت دوم

قسمت ششم

خاطراتی از
حاج عبدالحسین پیروان

3

عملیات کربالی 4

آنسوی تکریت

بچه های کازرون؛ از
هویزه تا سوسنگرد

3

دکتر حاج کاظم پدیدار
سردار عبدالخالق فرهادپور

4

4

4

رسول اعظم صلی اهلل علیه و آله
و سلم:

مَوتُ العالِمِ مُصیبَةٌ ال تُجبَرُ و
سدُّ ،و هُو َو نجوجوم
ثُل َم ٌة ال ُت َ
طومِسَ.
مرگ عالوم مصویوبو وی
جبرانناپذیر و رخونوه ای
بس ه ناشدنوی اسوت  .او
س اره ای است کوه رورو
میکند.
[کنز العمّال ].82282 :

بسم اهلل الرَّحمن الرَّحیم
با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم ربانی فقییه
و حکیم مجاهد آیةاهلل آقای حاج شیخ میحیمیدتیقیی
مصباح یزدی را دریافت کردم .این خسیارتیی بیرای
حوزهی علمیه و حوزه ی معارف اسالمی است .ایشیان
متفکری برجسته مدیری شایسته دارای زبان گویائیی
در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مسیتیقیییم
بودند .خدمات ایشان در تولید انیدیشیه ی دیینیی و
نگارش کتب راه گشا و در تربیت شیاگیردان میمیتیاز
اثرگذار و در حضور انقالبی در همهی میدانهائیی کیه
احساس نیاز به حضور ایشان میشد حیقی وا و انصیافی وا
کم نظیر است .پارسائی و پرهیزگاری خصلت همیشگی
ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلیو
در طریق معرفت توحیدی پاداش بزرگ الهی به ایین
مجاهدت بلند مدت است.
اینجانب که خود سوگوار این برادر قدیمیی و عیزییز
میباشم به خاندان گرامی و فرزندان صالی و دییگیر
بازماندگان ایشان و نیز به شاگردان و ارادتمندان ایین
معلَّم بزرگ و به حوزهی علمیه تسلیت عرض میکنم و
عل ّو درجات ایشان و مغفرت و رحمت الهیی را بیرای
ایشان مسألت مینمایم.
سیّدعلی خامنهای
91دی ماه 9111

در پی در گذشت آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی ،آیت اهلل دژکام نماینده ولی فقیه
در استان فارس و امام جمعه شیراز پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش رواب عمومی نهاد نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در پیی ارتیحیال
آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی آیت اهلل دژکام نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و
امام جمعه شیراز پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
“أَوَلَمْ یَرَوْا أَنََّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا”.سوره مبارکه رعد آیه ۱9
ارتحال متفکر جهان اسالم و فقیه عالیقدر تشیع حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ محمد تیقیی
مصباح یزدی اعلی اهلل مقامه الشریف موجب تاثر و تالم خاطر اینجانب گردید .هجرت الی اهلل آن فیلسوف متاله و فقیه متکلم فراق عمار گونیه ای
است که مصداق اتم “ إذا مات العالم ثُلم فی اإلسالم ثَلمه ال یسدّها شیء” می باشد .بینش سیاسی و منطق قوی ایشان در مبارزات قبل و بیعید از
انقالب اسالمی و دفاع از حریم والیت این عالم انقالبی به گونه ای بوده که همواره مورد خصومت و کینه توزی دشمنان داخلی و خارجی واقع شیده
است .تحول در حوزه علمیه و تربیت عالمان متبحر در علوم انسانی خود منشاء خدمات و مجاهدت های چشمگیری است که باقیات الصالحات برای
آن فقید سعید است .رحلت آن استاد اخالق را به حضرت ولی عصر اروحنا له الفداء رهبر معظم انقالب اسالمی مدظله العالی علماء روحانییون و
بیت شریف و فرزندان معظم له تسلیت عرض نموده علو درجات و رحمت واسعه الهی را برای ایشان و صبر و اجر برای جمییع بیازمیانیدگیان از
خداوند متعال خواستارم.
لطف اله دژکام
نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز

إذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمه ال یسدها شیء
رحلت عالم ربانی ،فقیه صمدانی ،فیلسوف و م فکر جهانی ،والیتمدار و حامی جبههی مقاومت و پایداری ،مرحوم مغفور

حضرت آیتاهلل محمدتقی مصباح یزدی رضواناهلل تعالیعلیه
به محضر مقدس امام زمان (عج) ،مقام معظم رهبری ،علمای اعالم و مراجع عظام و امت اسالمی تسلیت و تعزیت عرض
مینماییم.
علی اسدزاده

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون
ارتحال جانسوز مجاهد نستوه فقیه انقالبی و فیلسوف الهی آیت اهلل محمدتقی مصبیاح ییزدی
(ره) رئیس معزز موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره ) و از پرچمداران خی میقیدم
وفاداری و دفاع از امامین انقالب اسالمی موجب تاثر و اندوه فراوان گردید .
آن عالم جلیل القدر و متفکر برجسته عمر پربار خویش را صرف تعلیم عیلیوم میعیارف و
موضوعات اساسی اسالم و ترویج مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السالم) و هیداییت
فکری و اعتقادی آحاد جامعه به ویژه نسل جوان و پیشتازی در عرصه های مقابله به میوقیع بیا
تفکرات التقاطی و نفوذ نحله های انحرافی نمود و در زمره طالیه داران همت جهادی و دائمیی
در تربیت شاگردانی ممتاز و نواندیش در حوزه و دانشگاه و پشتوانه سازی برای تحکیم مبانی و
اصول انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بشمار می رفت به گونهای که رهبر عظییم
الشأن انقالب در توصیف و تکریم ایشان فرمودند ":به لطف خدا این شلصیت عزیز و عظیییم
القدر خال شلصیت هایی مانند عالمه طباطبایی و شهید مطهری در زمان ما را پیر کیرد .ایین
نماینده فقید مجلس خبرگان رهبری قهرمان بصیرت افزایی روشنگری و دفاع از دین و مکتیب
اهل بیت علیهم السالم بود و تا پایان عمر پر برکت خود یک انقالبی والیتمدار و صادق ماند
مجاهدت ها و تالش های سترگ درخشان و اثرگذاری های فکری و اعتقادی آن فقیه فداکیار
و وفادار به والیت فقیه و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جهان اسالم را پاس داشتیه و
اطمینان داریم کارنامه پرفروغ آن شلصیت متواضع فروتن وارسته و برخوردار از معیرفیت و
حکمت با تالش شاگردان و عالقه مندان معزز وی همچنان گرمابلش حوزه و دانشگاه و میدان
های نقش آفرینی خیل عظیم جوانان مشتاق عزت و عظمت اسالم ناب محمدی(ص) و پیییش
برندگی انقالب خواهد بود .فقدان آن عالم متقی و زبان گویای اسالم و انقالب کیه ثیلیمیه ای
جبران ناپذیر بر پیکر جامعه دینی و انقالبی ایران است را به ساحت مقدس حضرت ولی عصیر
(عج) و نایب بر حقش مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی ) حوزه های علمییه
بیت مکرم و ارادتمندان و شاگردان ارجمند وی تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای آن فقیییه
فقید رحمت و رضوان الهی و برای یادگاران و بازماندگان مکرم ایشان صبر جمیل و اجر جزیل
مسئلت میکنم.
محمد صباحی
امام جمعه کازرون

مدیر مسئول هفتهنامه شهرسبز

خاطرات آزادهی سرافراز عبدالخالق فرهادپور را در شهر سبز دنبال کنید

صفحه 2

شهرسبز
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زندگی زیباست اگر ...
محمد بارونی

زندگی زیباست اگر ...
 -9کارهایمان را با نام و یاد خدا بزرگ آغاز کینیییم .
( بسم ا) ..
 -2همیشه تقوای الهی را پیشه خود سازیم و تسیلیییم
اوامر خدا باشیم  ( .آل عمران – ) 92
 -1بر نفس خود غالب باشیم و از شیطیان پیییروی
نکنیم  ( .بقره )21۸-
 -۱برای رضای خدا تالش کنیم  ( .مائده )1۵-
به فکر جهان آخرت و حسابرسی آن دنیا باشییم
-۵
(( حشر – )9۸
از صبر و نماز برای حیل مشیکیالت فیردی و
-6
اجتماعی کمک بگیریم  ( .بقره )9۵1-
 -7همواره شکرگزار نعمت های فراوان خداوند روزی
رسان باشیم  ( .بقره )972-
 -۸از روزی حالل و پا خدا استفاده کینیییم و از
محرمات بپرهیزیم ( .بقره )972-
از آن چه خدا در اختیار ما قرارداده است انفاق
-1
کنیم  ( .بقره – )2۵۱
 -91با منت گذاشتن بر دیگران صدقیات خیود را
باطل نکنیم (.بقره )26۱
 -99در برابر حوادث و سلتی ها صبور و شیکیییبیا
باشیم و دیگران را به صبر و شکیبایی دعوت کینیییم .
(آل عمران )211-
 -92با مومنین پیوند و ارتباط صمیییمیانیه داشیتیه
باشیم  ( .آل عمران )211 -
 -91کافران را به جای مومنان سرپرست خیود قیرار
ندهیم (.نسا )9۱۱-
 -9۱در هنگامه اقامه شهادت عدل و داد را رعیاییت
کنیم ( 1مائده )۸-
 -9۵خدا را بسیار یاد کنیم  ( 1احزاب )۱9-
 -96بر محمد و آل محمد زییاد صیلیوات و درود
بفرستیم ( .احزاب )۵6-
 -97هر گاه سلنی شنیدم آن را بررسی کنیم مبادا از
روی ناآگاهی سبب ناراحتی دیگران شویم ( .حجرات -
)6
 -9۸هنگان اذان به سوی نماز و ذکر خدا بشتابییم 1
( جمعه – )1
 -91از مسلره کردن دیگران و اقوام دیگر بپرهیزییم.
( حجرات – )99
 -21از یکدیگر عیب جویی نکنیم  ( .حجرات – )99
 -29با لقب های زشت و ناپسند یکیدییگیر را صیدا
نکنیم  ( .حجرات – )99
 -22از بسیاری از گمان های و سوء ظن ها در بیاره
مردم بپرهیزیم  ( .حجرات – )92
 -21در امور شلصی و فردی افراد تجسس و تفیحیص
نکنیم  ( .حجرات – )92
 -2۱از یکدیگر غیبت نکنیم ( .حجرات – )92
 -2۵نسبت به خطای مومنان چشم پوشی کینیییم .
( تغابن )9۱-
 -26از سرزنش دوستان و مومنین پرهییز کینیییم .
( تغابن – )9۱
 -27مواظب خود و خانواده ی خود باشیم  ( .تحریم –
)6
 -2۸در انجام کارها فق به خدا تمسک بجوییم ( .آل
عمران ) 919-
 -21به وعده ها و قرار دادهای فردی و اجتماعی و ..
وفادار باشیم  ( .مایده – ) 9
 -11از خدا بلواهیم که اگر مرتکب اشتاهی شدیم میا
را مواخذه نکند از ما بگذرد ما را بیامرزد و بر ما رحم
کند چون فق او سرپرست و موالی ماسیت .بیقیره –
) 2۸6
التماس دعا

محمدحسین برزویی-کازرون
حضرت زهرا »س«
این ماه درخشان به سپهرنجباکیست؟
این شاخه یِ طوبی که شکفته به سهی کیست
این بضعهٌ منَّی ثمرِقلبِ محمد
زیباگلِ بستان رسول دو سرا کیست
این نورٌعلی نور که ازعرش بتابد
این زُهره یِ زاینده ی خورشیدرساکیست
مراتِ جمال کبریا حُسنِ جمالش

سعادت نژاد:

حاج قاسم همیشه در میدان نبرد حاضر بود /تالشش دفاع از
مظلوم بود
حجت االسالم والمسلمین اسماعیل سیعیادت نیژاد »
نماینده سابق ولی فقیه در سپاه قدس ومسئول صییانیت
شرعی حفاظت اطالعات ستاد مشتر نیروهای مسیلی
گفت :حدود  99سال در سپاه قدس مسئول بودم و در
آن زمان حاج قاسم فرمانده من بودند و بعد از اینکه 99
سال تمام شد سردار سلیمانی از رهیبیری درخیواسیت
کردند تا باز هم کنارشان حضور داشته بیاشیم و میقیام
معظم رهبری نیز قبول کردند و به عنوان مشاور عیالیی
سردار سلیمانی در امور فرهنگی  1سال خدمت کردم و
بعد از آن در خدمت برادر عزیزمان سردار قاآنی هستم.
وی درباره شلصیت سردار سلیمانی نیز گفت :میبینیای
مقاومت اسالمی فرهنگ است و آنچه که انسیان را بیه
صحنه مقاومت اسالمی میی کشیانید در واقیعیی از
مشکالت جهان اسالم و بشریت مظلوم است که امیروزه
در دنیا وجود دارد و سر منشا این ظلیم و سیتیم هیا
استکبار جهانی است؛ بنابراین زمانی کیه در واقیعیی
وجود داشت یعنی یک فرهنگ است و در چنین شرایطی
انسان را در شرای نا آرامی قرار میدهد که هر جایی از
جهان حس کند ظلمی هست احساس می کینید بیایید
حضور داشته باشد.
وی با اشاره به سیره سردار سلیمانی نیز بیان داشت :در
بحبحوحه گرم جنگ تبلیغانی استکبار مبنی بر تیهیدیید
جمهوری اسالمی و زمزمه اینکه آمریکا می خیواهید در
چند سال قبل به ایران حمله کنید رئیییس سیروییس
پاکستان سفری به ایران داشت و پیامی برای مسئولییین
جمهوری اسالمی آورد که دوست داشتند جلسیه ای بیا
حاج قاسم تشکیل شود و در آن جلسه رئیس سیروییس
پاکستان گفت من آمدم اینجا به مسئولین ایران بگیوییم
اگر آمریکا به ایران حمله کرد ما در این زمینه بی طیرف
هستیم و اجازه نمیدهیم آمریکا از خا و هوایمان علیه

ایران استفاده کنند.
وی افزود :حاج قاسم در پاسخ گفتند اگر آمیرییکیا بیه
پاکستان حمله کند در صف خ مقدم نبرد با آمریکا در
جهت حمایت از مردم پاکستان میجنگیم و تا زمانییکیه
شر و فتنه ِآمریکا را از پاکسیتیان دفیع نیکینیییم آرام
نمی نشینیم و وظیفه خودمان می دانییم کیه از میردم
پاکستان حمایت کنیم.
وی ادامه داد :شما نگاه کنید یک مسئول امنیتی نهاییت
آنچه را که به عنوان ارمغان برای ما آورده است بی طرفی
است اما حاج قاسم ارمغانش را این می داند که میقیابیل
مهاجم بایستد و از مظلوم دفاع کند نه اینکه بیی طیرف
باشد.
نماینده سابق ولی فقیه در سپاه قدس ادامه داد :داعیش
در نقاط ملتلفی از عراق حمله کرد از جمله ایزدی هیا.
سردار سلیمانی در این زمینه نا آرام بود و نیروها را بسیج
کرد برای دفاع ایزدیهایی که مسلمان نبودند خودشیان
هم در این منطقه حاضر شد و با داعشیها جنگید.
وی در ادامه نیز بیان داشت :نگاه و تفکری کیه سیردار
داشتند برگرفته از دفاع مقدس است و بار ها خیودشیان
گفتند که ما دفاع مقدس را با این فرهنگ پیش بیردییم.
برو نه بیا اصل بود یعنی اگر عملیاتی میخواست انیجیام
می شود فرمانده و پیشتاز بود و به خ مقدم میرفیت و
آنجا قرار میگرفت و به نیروهای تحت امیر میی گیفیت
بیایید .برخالف آنچه در دنیا مرسوم است که فیرمیانیده
پشت سر نیروهایش میرود و میگوید بروید جلیو .ایین
آمدن به شکلی بود که در جبهههای ملتلف و در والفجر
 ۸کربالی  9تا  ۵لشگر ثاراهلل لشگری بود که بیییش از
همه یگان های رزم ما خودش را به هدف از پیش تعییین
شده میرساند .حاج قاسم در تمام این لحظههای نبیردی
که با عوامل استکبار در منطقه بود سعی اش این بود که

خودش درآنجا باشد.
سعادت نژاد ادامه داد :برای مثال در سوریه کیه هیمیه
می گفتند دیگر سوریه از دست رفته است حاج قاسم آمد
و گفت باید خودم تمام منطقههای عملیاتی را ببیینیم و
همه جا را هم از نزدیک دید و خ مقدمها را رصد کیرد
و جمع بندی اطالعاتی کرد و سپس برای میقیابلیه بیا
دشمن برنامه ریزی کرد .طیورییکیه در جیلیسیه هیای
فرماندهان نظامی سوریه بعضی اوقات اطالعیات سیردار
سلیمانی از آنها بیشتر بود و حتی ایرادهایی از آنها هم
می گرفت .در میدان عملیات هم همیشه حاج قاسم سعی
اش بر این بود که خودش را نزدیک خ دشمن کند.
نماینده سابق ولی فقیه در سپاه قدس در ادامیه نیییز
عنوان داشت :تعابیری در حالتهای پییامیبیر (ص) در
جنگ ها وجود داشت که امیرالمومنین علی (ع) رواییت
میکنند :در جنگها زمانیکه آتش جنگ شعله ور میشد
خودمان را در پناه پیامبر (ص) قرار میدادیم و هیچکس
از پیامبر نزدیکتر به دشمن نبود .نمی خیواهیم خیدای
نلواسته سردار را با پیامبر (ص) قیاس کنم امیا بیرای
روشن شدن موضوع چنین مثالی می زنم .چطور پیامیبیر
در جنگها به این صورت فرماندهی میکرد که خیودش
همیشه جلوتر از همه بود و نزدیکترین فرد به دشیمین
بود حاج قاسم هم چنین وضعیتی داشت و نزدیکتریین
فرد به دشمن بود و بعضی اوقات در میدان نبرد بچههای
رزمنده که می دیدند سردار سلیمانی بی مهابا بیه جیلیو
میرود به سرعت میرفتند و جلوی او را سد میکردند و
میگفتند اینجا دشمن است نرو! و اگر تصیاوییر را در
جبهههای ملتلف نگاه کنید این را میبینید که بچهها به
لباس حاج قاسم گالویز شدند و اما ایشان میگفتند باید
به جلو بروم و خودم وضعیت را ببینم.
منبع :خبرگزاری دانشجو.

دکتر فریدون عباسی:

زمین گیری پتروشیمی کازرون بعالوه  ۵پتروشیمی دیگر در فارس
دکتر عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگویی
با اشاره به اینکه تعدادی از پتروشیمی های استان فیارس
تعطیل هستند گفت :اگرچه قرار بود پتیروشیییمیی هیای
فیروزآباد فسا جهرم ممسنی داراب کازرون و  ....در 91
الی  9۵سال گذشته راهاندازی شوند اما متاسفانه به دالیلی
مانند نبود سرمایه و مکان نامناسب برای راه اندازی نبیود
پول فشارهای سیاسی و  .....باعث شد این اتفاق رخ ندهد.
دکتر فریدون عباسی با بیان اینکه صادر کردن میحیصیول
پتروشیمی و پاالیشگاههای استان نمیتواند راهکار مناسبی
برای ایجاد اشتغال و اشتغالزایی در استان باشد گفت :برای
اشتغالزایی در این بلش نیاز است تا کل زنجیره تیولییید
محصوالت پتروشیمی را تا انتها ببینیم بیه طیوری کیه
بی توجهی به این بلش نمی تواند اشتغال قابل توجهی در
استان ایجاد کند.
نماینده کازرون و کوه چنار با اشاره به اینکیه در بیلیش
بهرهبرداری یک پتروشیمی معمولیی حیدود  111نیفیر
فعالیت میکنند افزود :اگرچه در زمان احداث پتروشیمیی
حدود  2هزار نفر مشغول به کار هستند اما باید پذییرفیت

گف مان مصباح
نویسنده :رضا صنع ی
ناشر :ان شارات مرکز اسنادانقال اسالمی

که در زمان بهره برداری تنها حدود  111نفر فعالیت میی
کنند.
نقش مهم صادرات در رونق اقتصادی پتروشیمیها
او بیان کرد :در صورتی که محصوالت پتروشیمی استان به
دیگر کشورها صادر نشود و تنها در داخل مورد استیقیبیال
قرار گیرد بیشک نمی توان انتظار صرفه اقتصادی از ایین
بلش داشته باشیم .ضرورت بیکیارگیییری میحیصیوالت
پتروشیمی در تولید محصوالت لوازم خانگی
دکتر عباسی با بیان اینکه در بلش پتروشیمی و رونق این
بلش نیاز است تا به ساخت قطعات و محصیوالت تیمیام
شده مانند لوازم خانگی و خودرو رو بیاوریم خاطیر نشیان
کرد :بی شک انجام چنین اقداماتی باعث ایجاد اشیتیغیال
برای مردم استان می شود.
نماینده مردم کازرون و کوه چنار بیان کرد :هرچند استیان
فارس به دلیل همجواری در کنار عسلویه و بوشیهیر میی
توانست در بهره برداری مجموعههای پتروشیمیی میوفیق
شود اما محاسبات غل سبب شد تا پتروشیمی در استیان
فارس آن طور که باید و شاید نتواند رشد کند.

معرفی کتاب

گفتمان مصباح

چاپ و صحافی :چاپلانه مرکز اسناد انقالب اسالمی
چاپ اول :تیر ماه  91۸7در  2111نسله
چاپ دوم :پاییز  91۸1در  2111نسله
تعداد صفحات 9916 :صفحه
قطع :وزیری
جلد :گالینگور
ن مصباح گزارشی گویا و روشینیگیر دربیار
گفتما ِ
سوابق مبارزاتی و مواضع فکری فرهنگی سیاسی و
اقتصادی آیت اهلل مصباح یزدی از سالهای پییش از
پیروزی انقالب اسالمی تا پاییان نیهیمییین دور از
انتلابات ریاست جمهوری در سال  91۸۱است.

نویسنده :رضا صنعتی

این جلوه ی ِرخشنده یِ سیمای خداکیست
محبوبه ی حق سرورِنسوان دوعالم
محبوبترین بانوی تسلیم قضاکیست
این دختر خیرالبشر این عصمت کبری
محبوبِ علی این گهرحجب وحیاکیست
این قوّتِ بازویِ قویِ اسداهلل
الحول والقوه الَّا به خداکیست
این مظهراسما خداوندِتعالی
روشنگرتوحیدزسرخ ِ وال کیست
این شعشعه ی ِپرتو ذاتِ احدیت
این کوثرِمیلانه یِ مستورِبقا کیست
این ناظروجه اهلل به محراب عبادت
دلباخته ومات جمالِ کبریا کیست
روشن شده عرش وقلم ولوح زنورش
زهرایِ درخشنده ترازمهرِ سماکیست
ازهستیِ خودتاج وال داده امامان
این طایرفردوسِ برین نام هماکیست
یاایتهاالنفس که مطلوب خدایی
اِرجعی الی ربّکِ مرضیِ رضا کیست

تقدیم به روح مقدس سردار قاسم سلیمانی
»سربازِوالیت«
منم که شهره ی شهرم به نام ایرانی
به بام مشرق دل؛ قاسم سلیمانی
عروج روح لطیفم؛ به پهن دشت شهود
منی که  :زخمی عشقم به ش عرفانی
شهید شام بالیم و از بالد عراق
به سمت مشهد ایمان؛ شهید ایرانی
قدم به وسعت هستی زدم ز مرز وطن
که ضربدر بزنم؛ نقشه های شیطانی!
منم که زنده به عشقم؛ به نزد خالق عشق

رئیس کمیسیون انرژى مجیلیس
در ادامه با اشاره به اینکه طیرح
احداث پتروشیمى فیروز آباد در
سال  1۱به متلصصان کشیورى
واگذار شد؛ گفت :اما این طرح به دلیل اینکه به شیرکیت
هایى واگذار شده بود که از منابع مالى مناسبى بیرخیوردار
نبودند و پول کافى جهت راه اندازى ایین میجیمیوعیه را
نداشتند در حالت تعلیق ماند این در حالی است که ایین
افراد همواره به دنبال اخذ پول از صندوق توسیعیه میلیى
بودند تا در مرحله بعد از محل این پول هزیینیه داخیلیى
احداث را تامین کنند.
دکتر عباسى با اشاره به اینکه متاسفانه شرکتى کیه قیرار
بود پتروشیمى فیروز آبیاد را راه انیدازى کینید جیزء
بدهکارهاى بزرگ بانکى بود ادامه داد :هرچند این افیراد
در سال  1۱مشکل بدهى با بانک هیا را حیل کیرده و
بدهى شان را به وام تبدیل کردند ؛ در نتیجه زمینه بیراى
اخذ وام از صندوق توسعه ملى فراهم شد.
منبع :کازرون نما.

نویسنده تمام بحث ها و چالش های مربوط به آیتاهلل
مصباح یزدی در بازهی زمانی مذکور را به گونهای در
این کتاب گزارش کرده است که خواننده به راحیتیی
بتواند نسبت به این چالش های با اطالع از میواضیع
طرفین به قضاوتی آگاهانه بنشیند.
معرفی فصل های کتاب
فصل اول :نگاهی گذرا به زندگانی علمی و معنوی
فصل دوم :دوران مبارزه
فصل سوم :از پیروزی انقالب اسالمی تا خرداد 9176
فصل چهارم :آیت اللَّه مصباح دکترشریعتی و شهیید
بهشتی
فصل پنجم :مناظره (حاوی  9۸میوضیوع چیالیش
برانگیز میان آیت الیلَّیه مصیبیاح و گیروههیا ییا
شلصیتهای دیگر
فصل ششم :آیتاهلل مصباح از نگاه مقام معظم
به آیه های شهادت؛ قتال قرآنی
مدال شاه شهیدان به باغ دل دارم
مطیع محض والیت به جبهه قربانی
چه حس شور عظیمی دمیده در روحم
ز موج آبی مردم؛ خروش طوفانی!!
چو دستِ من عَلَم افتاد!! و در افق دیدم
به روی دوش جوانان علم!! چه پیمانی!!
منم که عارف شهرم؛ شهید پاره بدن
وَ رقص خون بنمودم ز رقص میدانی!
***
1دی روزبصیرت ومیثاق امّت با والیت گرامیباد

ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت
نابودکننده داعش ،سردار سلیمانی وابومهدی وهمراهان
رضوان اهلل علیها اشعاری باسروده خودم تقدیم شما
دوس ان ،صبح جمعه سیزده دی ،عالم وآدم شنید:

مالک اشتر سلیمانی بناحق شد شهید
دست آمریکا وصهیون با اروپ وانگلیس
زین جنایت تابه مِرفَق خونی و همواره خیس
برسلیمانی درود و بر ابومهدی سالم
آفرین برهمرهانش مرحبا با این مرام
ذوالفقارحیدری بودش به هنگام نبرد
نسل داعش در عراق و شام را آواره کرد
خار چشم خصم بود و قوّت قلب عوام
هرکجا ظاهر شدی شد مایه امن و قوام
اقتدارش ظالم وکافر هراسان کرده بود
خواب خوش برخصم ایران او پریشان کرده بود
مسلمین را در عراق و شام و لبنان زنده کرد
شیخ و شاهان در خلیج فارس را شرمنده کرد
قدرت بازوی رهبر بود و مرد جبههها
راهنما و مشعلی در ظلمت و در شُبههها
هجمهها و فتنههای خصم خنثی مینمود
گوییا از فات خیبر نصیبی برده بود
تسلیت گو(حیدرا) زین ماتم سلت و گران
هم به ملت هم به رهبرهم به موالی زمان

ال ماس دعا حیدررمضانی ذاکر و مخلص
اهل بیت علیهماالسالم-کازرون
**********************************

تقدیم به سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
کربال بود صب آدینه
پیکری پاره پاره خونین شد
خبری داغ بود سنگین بود:
دشت از خونِ عشق رنگین شد
***
دستِ افتاده خاتمِ خونین
کربالیی دگر به پا کرده
اربااربا تنی فتاده به خا
قدّ ساقیِ عشق تا کرده
***
بار دیگر بیا علم بردار
پیر ِما بی تو قدکمان شده است
رفتی و خنده از لبانش رفت
ابر ِ چشمش چه خون فشان شده است
***
رفتی از دیدگانِ ما امّا
خانه ای کنج سینه ها داری
چون شهیدان کربالی حسین
در بهشت خدا خدا داری
***
بی پروبال خوش سفر کردی
گرچه ازخود گذشتن آسان نیست
خون بهایت خدای ثاراهلل
خونبهای شهید ارزان نیست
***
تا که از دست تو علم افتاد
شیرمردان علم به دوش شدند
انتقامِ توکعبه تا قُدس است
حاجیان عاشقانهِ پوش شدند
***
مرد ِمیدانِ عاشقی بودی
کوه حیران ِ استقامت تو
سینه ات شعله های خیمه نشان
رقص در خون شده شهادت تو
***
رفتی وداغ توست بردلها
تا همیشه به یاد می مانی
ماندگار است نام ِجاویدت
تا ابد قاسم ِسلیمانی

حسین مسرور خرداد -11کازرون

شهرسبز

سال  / 82شماره  / 885دوشنبه  88دی  82 / 8911جمادیاالول  5 / 8558ژانویه 8288

ادامه روند شهرداری در توسعه ،عمران و
آبادانی شهر؛
زیباسازی و بازسازی پیاده رو و جداول خیابان
حافظ کلید خورد
شهردار کازرون از شروع بازسازی و زیباسازی پیییاده رو
خیابان حافظ خبر داد.
به گزارش رواب عمومی شهرداری کازرون محمدامییین
مهرورز با اعالم این خبر گفت :با توجه به اینکه خییابیان
حافظ جزو خیابان های اصلی شهر است فیرسیودگیی
پیاده رو و جداول این خیابان چهره نامناسب و بدی بیه
این خیابان داده بود.
وی با بیان اینکه عملیات بازسازی و زییبیاسیازی ایین
خیابان با توجه به نیازسنجی های انجام شده در دستیور
کار شهرداری قرار گرفته اظهار کرد :هم اکنون عملییات
خاکبرداری این خیابان در حال انجام اسیت و تیالش
میکنیم با توجه به حجم ترافیک سط شیهیر هیرچیه
سریعتر این پروژه را به اتمام برسانیم.
محمدامین مهرورز تاکید کرد :تالش میکنییم کیه در
بازسازی و زیباسازی خیابان حافظ آسیبی به درخیتیان
این خیابان وارد نشود.
به گفته او سیاست شهرداری همواره حفظ و گستیرش

اگر در میان شهرهای جنوب ایران چند شیهیر دارای بیافیت
شهری اصیل و تاریلی باشد بدون تردید شهر کازرون یکی از
این شهرهاست .کازرون دارای بافت تاریلی منحصر به فیردی
است که ویژه این شهر است .این بافت تاریلی به دلیل کاربیرد
گچ در طول تاریخ استفاده از برخی عناصر خیاص میعیمیاری
مانند نورگیرهای گچی و ...قابل توجه و بسیار منحصر به فیرد
است هرچند طی سال های گذشته شوربلتانیه نیگیاه بیدنیه
متولیان شهرداری و مسئوالن شهری به بافت تاریلی کیازرون
به عنوان جایگاهی جرم خیز و عقب مانده بوده است غافیل از
آن که جرم خیزی بافت تاریلی معلول بی توجهی مسئوالن به
بافت تاریلی و فراموشی این مناطق هویتی و فرهنگیی اسیت.
تیغ فراموشی مسئوالن و نگاهی که به نادرستی گمان می بیرد
که راه حل پیشرفت و توسعه شهر ایجاد ساختمیان هیای بیی
قواره و بی هویت چند طبقهای است که روحی از زندگی نیدارد
باعث شده تا سال های سال بافت تاریلی کازرون را به اصطالح
«کلگاه خرابه » ای بنامند که در آستانه تلریب و فیروپیاشیی

فضای سبز شهری است اما گاهی بر اساس طرح تفصیلی
شهر برای تعریض برخی خیابان های سط شهر راهیی
جز جابجایی بعضی از درختان مورد مسیر وجود ندارد.
شهردار کازرون ادامه داد :خیابان های سط شیهیر بیر
اساس نیاز زمان گذشته ساخته شده اما بیا تیوجیه بیه
افزایش جمعیت و وسایل نقلیه مطابق طرح تفصیلی بیه
منظور کنترل و روان سازی ترافیک بعضی خیابانها نییاز
به تعریض و زیباسازی دارند.
وی با بیان اینکه صرفا تعریض خیابانها جوابیگیوی ایین
حجم ترافیک نیست خاطرنشان کرد :شهرداری اقدامات
به موازات تعریض خیابانها اقدام دیگری را نیز اجرا کیرده
یا در دستور کار خود دارد به عنوان مثال در مرکز شهیر
با صرف هزینه زیاد و تملک تعدادی از امال اقدام بیه
گسترش ظرفیت پارکینگ سلمان و ابوذر کرده است.

به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار دلها؛
آراز کاشت  8922اصله نهال در تپه های مزین
شده به نام شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم کاشت  9111اصله نهال به یاد  9111شیهییید
گلگون کفن شهرستان کازرون و در آسیتیانیه سیالیروز
شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بیرگیزار شید.
به گزارش رواب عمومی شهرداری کازرون این مراسم بیا
حضور شهردار اعضای شورای اسالمی شهر جمیعیی از
رؤسای ادارات فعاالن اجتماعی و میحییی زیسیتیی
نیروهای مردمی بسیجیان و نیروهای شهرداری در تپیه
های مشرف به بلوار شهیدان گلهای داودی برگزار شد.
رئیس شورای اسالمی شهر کازرون در این مراسم اظهیار
کرد :این مراسم به منظور گرامیداشت ییاد و خیاطیره
 9111شهید شهیرسیتیان کیازرون و

است غافل از آن که تجربه دیگر شهرهیای اییران
همچون شیراز و کاشان و یزد ثابت می کینید کیه
چگونه با برنامه ریزی میتوان همان بافت تاریلی و
به قول کازرونی ها «کلگاه خرابه »ها را احیییا و
ساماندهی کرد در آن ها روح زندگی دمید و بیجیای تیبیدییل
کردنش به محالت فراموش شده و جرم خیز آنها را تبدیل بیه
محلی برای درآمدزایی و گردشگری شهری نمود .راه نیرفیتیه
مسئوالن شهرداری و میراث فرهنگی کازرون برای سامانیدهیی
بافت تاریلی عدم وجود پایگاه بافت تاریلی برای سامیانیدهیی
کارهای مربوط به این بلش از شهر اسیت .بیراسیاس قیانیون
حمایت از احیای بافتهای تاریلی ی فرهنگی مصیوب تیییرمیاه
 911۸و همچنین برنامه سوم توسعه ایجاد تشکیییالت اداری
مشتر میان شهرداری و میراث فرهنگی به عینیوان پیاییگیاه
تاریلی در شهرهای دارای بافت تاریلی امری ضروری و دارای
اولویت است و تا کنون شهرهای بسیاری از جیملیه شیییراز
کاشان و حتی دهدشت یاسوج نیز برای سیامیانیدهیی بیافیت

اخبار شهرداری کازرون
همزمان با اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی برگزار شده و در همین راستا نام این تپه را بیه
نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مزین کردیم.
مهندس رضا آذین فر افزود :امروز بعد از سال ها تالش و
کوشش اعضای شورای اسالمی و شهردار توانستهایم 9۵
هکتار از تپه ی حد شمال غرب کازرون را با همیکیاری
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان جیهیت احیداث
جییینیییگیییلیییی احیییییییا کییینیییییییم.
پیییار
سپس شهردار کازرون در سلنانی اظهار کیرد :خیدا را
سپاس می گویم امروز توفیقی عنایت فرمود تا در ییک
مراسم باشکوه به پاس رشادت ها و دالور میردی هیا
شهدای گرانقدر کازرون به یاد  9111شقایق عاشیق در
سالروز شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی که
امروز به نام و یاد این دلیر مرد عرصه دفیاع از حیرییم
ناموس و وطن بتوانیم  9111اصله نهال را تیا روز 9۵
اسییفیینیید روز درخییتییکییاری غییرس کیینیییییم.
محمدامین مهرورز خاطرنشان کرد :امروز به کمک همیه
شما عزیزان توانستیم تپه های شیمیال غیرب کیازرون
(مشرف به بلوار شهیدان گلهای داودی) که با کیاربیری
جنگلی در طرح تفصیلی متعلق به راه و شهرسازی بیود
را احیا کنیم.
وی از شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی و میردمیی
یاد کرد و افزود :حضور شهرداری در عرصه های مردمیی
و فعالیت های اجتماعی بیشتر نمایان است چون متعلیق
به مردم است.
وی ادامه داد :حضور فعاالن اجتماعی و محی زیستی و

شروع عملیات احداث ساختمان اداری اداره ورزش و جوانان کوهچنار /آیین
کلنگزنی به مرحله اجرا رسید
جوانان فارس و جمعی از مردم و مسوولین شهرستان کوه چینیار
برگزار شد .در همین زمینه با جدیت و پیگیری انجام شده توس
نماینده مردم کازرون و کوه چنار و رئیس اداره ورزش و جیوانیان
کوهچنار از زمان کلنگ زنی تاکنون در اولین گام مراحل احیداث
ساختمان اداری توس پیمانکار شروع شده است .همچنییین در
ادامه احداث ساختمان سالن چندمنظوره ورزشی نیییز تیوسی
همین پیمانکار شروع خواهد شد و پیمانکار استلر نیییز جیهیت
شروع به کار به زودی در شهرستان کوهچنار مستقر می شود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره  911161199112119161مورخ  11 /11 /21و  91116119911211916۸مورخ
 11 /11 /21و  911161199112119171مورخ  11 /11 /21موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیییت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفیات
مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای  -9سعید حسینی به شماره شناسنامه  9۸صادره از کازرون  -2پرویز
حسینی به شماره شناسنامه  971۵صادره از کازرون  -1آقای عیسی حسینی به شماره شینیاسینیامیه
 ۱7111صادره از کازرون همگی فرزندان محمد حسین هر کدام نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ
یک قطعه باغ به مساحت  6676569مترمربع پال  9۵۸1فرعی از  911اصلی مفروز و مجزی شده از
پال  9فرعی از  911اصلی قطعه  ۱واقع در بلش  7فارس کازرون خریداری از مالک رسمی آقیای
محمد حسین حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 9۵
روز آگهی میشود و در صورتی که اشلاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتیراضیی داشیتیه
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تیقیدییم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیییت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول11 /91 /9۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم11 /91 /11 :
داود انصاری
رئیس ثبت اسناد و امال

فعاالن اجتماعی و محی زیستی دیگر بلشهیای ایین
برنامه بود.

شهردار کازرون از کاشت  9111اصله نهال در کیازرون
خبر داد و گفت:همزمان با آغاز سالگرد سردار دلها شهید
حاج قاسم سلیمانی و به یاد شهدای شهرستان کیازرون
 9111اصله نهال تا  9۵اسفند روز درختکاری در سطی
شهر غرس خواهد شد
به گزارش رواب عمومی شهرداری کازرون روز گذشیتیه
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کازرون در برنامیه
بازدید میدانی جانمایی کاشت  9111اصله نهال درسط
شهر حضور پیدا کردند
محمدامین مهرورز اظهار کرد :این پروژه با مدییرییت و
اجرای فضای سبز شهرداری و همکاری نیروهای بسیجی
و مردمی و فعاالن اجتماعی و محی زیستی در زمیان
مذکور به انجام خواهد رسید
در حاشیه این بازدید مهندس رضا آذیین فیر رئیییس
شورای اسالمی شهر کازرون ضمن گرامیداشیت ییاد و
خاطر شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد :جهت بزرگ
داشت این شهید گرانقدر در نظر داریم پار جنگلی بیر
روی تپه ی مشرف به بلوار شهیدان داوودی (سیی ان
جی) را به نام شهید حاج قاسم سلیمانیی نیام گیذاری
کنیم.
شایان ذکر است آغازمراسم کاشت  9111اصله نهال روز
جمعه  92دیماه ساعت  91صب در تپه ی مشیرف بیه
بلوار شهیدان داوودی (سیی ان جیی) بیا رعیاییت
پروتکلهای بهداشتی برگزار خواهد شد.

آپارتمان سازی بسنده کنند .این در حالی است
که شهرداری ها حتی می توانند با تملک برخیی
خانههای تاریلی و تبدیل آن هیا بیه میراکیز
تجاری و گردشگری درآمدهای جدیدی را برای
خود ایجاد کرده که هم از نابودی بافت تاریلی جلوگیری کرده
و هم وضعیت درآمدی شهرداری را با ثبات کرد .احیای بیافیت
تاریلی کازرون راهی آسان و مسیری دست یافتنی است اگیر
مسئوالن بلواهند .مجاورت بلش بزرگی از بافیت تیارییلیی
کازرون با بازار سنتی این شهر به معنای آن است که می تیوان
بازار فعلی را به دل بافت تاریلی کشاند .اگیر شیهیرداری و
مسئوالن میراث فرهنگی بلواهند می توانند با بیرنیامیه رییزی
مناسب مالکان بافت تاریلی را با اعطای مشوقهیای تیجیاری
برای راه اندازی کسب و کار در این خانهها تشویق به نگاهداری
و مرمت خانههای قدیمی خود کنند میتوان کوچه پس کوچه
های تنگ و باریک را به مانند گذشته سنگ فرش و دیوارها را
با همان گچ کازرون سفید کاری کرد و هر خانه تیارییلیی و

قدیمی را به یک یا چند محل کسب و کار تبدیل کرد تیا هیم
بازار کازرون گسترش یابد هم فرصتهای شغلی جدید اییجیاد
شود و هم بافت تاریلی کازرون احیا و زنده شود و هم مهمتیر
از آن پای گردشگران داخلی و خارجیی بیه خیییابیان هیا و
کوچه های تنگ و باریک بافت تارییلیی کیازرون بیاز شیود.
شهرستان کازرون میزبان آثار تاریلی پرافتیلیار و جیهیانیی
ساسانی است اما با وجود این استعداد گردشگری بسیار قیابیل
توجه شهر کازرون هنوز نتوانسته پای گردشگران را بیه دل
شهر باز کند مسیر بازشدن پای گردشگران به خیابانهای شهر
کازرون ار دل بافت تاریلی این شهر می گذرد و احیای بافیت
تاریلی این شهر تنها زمانی میسر و شدنی است که مسیئیوالن
شهرداری و نمایندگان مردم در شورای شهر خواستار احیییا و
زنده سازی و توجه به بافت تاریلی باشند! تا زمانی که بیافیت
تاریلی شهر کازرون در غبار بی توجهی و غفلت مسئوالن زییر
تیغ لودرها جان می دهد امیدی به احیا و زنیده سیازی آن
نیست!

 8922اصله نهال به یاد سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی در کازرون ررس میشود

یک بانوی کازرونی مدرک مربیگری جهانی گرفت

از آقای نماینده چه خبر؟
به گزارش رواب عمومی دفتر نماینده مردم کازرون و کوهچینیار
در راستای پیگیری های دکتر فریدون عباسی نماینده مردم ایین
منطقه و اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهچنار جیهیت حیل
مشکالت و زیرساختهای این حوزه ی شیهیرسیتیان میراسیم
کلنگزنی پروژه های خیرساز سالن چند منظوره ورزشی و تکمیل
استلر نیمه تمام و همچنین ساختمان اداره ورزش و جیوانیان
کوه چنار که منجر به تحوالت گسترده ورزشی خواهند شد حدود
دو ماه قبل با حضور نماینده کازرون و کوهچنار مدیرکل ورزش و

نیروهای بسیجی و مردمی در ایین میراسیم در کینیار
شهرداری نشان از اهمیت موضوع و نیز صیمیییمیت و
همدلی مردم با شهرداری است.
شهردار کازرون با بیان اینکه مردم برای پیشرفت عمران
و آبادانی شهر نظرات خودشان را بیان می کنند و میا از
نظرات آنها استقبال می کنیم گفت :در واقع شیهیرداری
به دنبال ایجاد تحول و استفاده از نظیرات شیهیرونیدان
است.
محمدامین مهرورز خاطرنشان کرد :در بعیضیی میواقیع
جهت اجرای پروژه های عمرانی ناچاریم که تیعیدادی از
درختان را جابجا کنیم که این جابجاییها را نبیایید بیه
عنوان قطع درخت تعبیر کرد؛ شهرداری مدافع حفیظ و
گسترش فضای سبز و محیی زیسیت اسیت و عیزم
شهرداری در این زمینه جدی است.
وی اظهار کرد :این اطمینان را به فعاالن اجتیمیاعیی و
محی زیستی می دهم که شهرداری در کنار شیمیا بیه
دنبال رشد و ارتقای شهر کازرون در جنبه های ملتلیف
محی زیستی فضای سبز و بهبود رشد و ارتقای منظیر
شهری برای توسعه شهر کازرون در راسیتیای تیوسیعیه
خدمات عمرانی زیربنایی و زیرساختیی خیواهید بیود.
شهردار کازرون در پایان بیان کرد :در سیال گیذشیتیه
 2111اصله نهال را در کازرون غرس کردیم و این 9111
اصله نهال نیز به پاس گرامیداشت شهدای شیهیرسیتیان
کازرون و سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی تیا 9۵
اسفند روز درختکاری غرس خواهد شد و با برنامه رییزی
انجام شده تعداد  1111اصله نهال دیگر هیم در سیال
آینده در سط شهر کازرون کاشته می شود.
اجرای سرود توس گروه آوای مهیر در وصیف سیردار
شهید حاج قاسم سلیمانی و کاشت تعدادی نهال توس
شهردار اعضای شورای اسالمی شهر و دیگر مسئوالن و

تیغ فراموشی و بی برنامگی مسئوالن
کازرونی بر سر بافت تاریخی شهر!
تاریلی خود اقدام به ایجاد پایگاه تاریلی در دل بافت اصیییل
شهری خود کردهاند تا امور مربوط به خانهها و مناطق تاریلیی
را ساماندهی و از تلریب آنها جلوگیری کنند اما پیگیری این
موضوع مهم در کمال ناخوشبلتی گویا اولویتی در برنامه کاری
شهرداری و دیگر متولیان شهری کازرون ندارد .این کیه چیرا
بافت تاریلی کازرون برای مسئوالن و بدنه شهرداری این شهیر
اهمیت ندارد جای پرسش بسیاری است؛ اما شیایید غیلیبیه
تفکرات مربوط به «بساز و بفروش »و «صدور پروانه تیراکیم »
همچنان به عنوان راهی برای درآمدزایی شهرداریها نگاه میی
شود و مسئوالن حاضر به تغییر نگاه و نگرش خود برای کسیب
درآمد از مسیری پایدار نیستند و همچنان ترجی میی دهینید
بجای ایجاد درآمدهای پایدار به همان پروانه های تیلیرییب و

صفحه 3

نایب رییس هیات هندبال استان فارس یکشنبه با بیییان ایین
مطلب در گفت و گویی افزود :این یک افتلار برای هندبال این
استان است که سرمربی تیم شهید شاملی که از پیشکیسیوتیان
این رشته است توانسته به عنوان نلستین بانوی ایرانی میدر
جهانی کسب کند .مریم تهرانی ادامه داد :هندبال فارس در رده
بانوان و آقایان یکی از قطبهای برتر این رشته در کشور اسیت
و هم اینک تیم شهید شاملی کازرون در هر  2رده آقیاییان و
بانوان در صدر جدول گروه خود در لیگ برتر هندبال قرار دارد.
وی اضافه کرد :عملکرد خوب هیات و همچنین حمایت ریییس
فدرزاسیون هندبال موجب شده که این استان در حال حاضر 2

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  911161199112119162مورخ  11 /11 /21موضوع قانیون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیی آقیای
پرویز حسینی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه  971۵صادره از کیازرون
در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  21۸7571میتیرمیربیع پیال
 9۵11فرعی از اصلی  911مفروز و مجزی شده از پال  9فرعی از  911اصلی
قطعه  ۱واقع در بلش  7فارس کازرون خریداری از مالک رسمی آقای محمید
حسین حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم میراتیب در دو
نوبت به فاصله  9۵روز آگهی می شود و در صورتی که اشلاص نسبت به صیدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشیار اولییین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسییید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را بیه میراجیع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول11 /91 /9۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم11 /91 /11 :
داود انصاری
رئیس ثبت اسناد و امال

تیم در لیگ برتر بانوان و یک تیم هم در لیگ بیرتیر آقیاییان
داشته باشد .نایب رییس هیات هندبال فارس ضمن قدردانی از
خانواده شهید شاملی بیان داشت :حمایت  2تیم در لیگ برتیر
از سوی این خانواده کاری ارزشمند و قایل تقدیر است ضیمین
اینکه تیم آقایان شهید شاملی به عنوان نماینده ایران قرار است
در جام باشگاه های آسیا بازی کند .تیییم کیربینیات سیدییم
فیروزآباد به همراه تیم بانوان و آقایان شهید شاملیی کیازرون
تیم های استان فارس در لیگ برتر هستند .همچنین در گیروه
دوم بانوان تیم شهید شاملی کازرون پس از انجام  6بیازی بیا
 92امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد و با تیوجیه بیه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  911161199112119161مورخ  11 /11 /21موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستیقیر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض میتیقیاضیی
آقای سعید حسینی فرزند محمد حسین بشماره شناسنیامیه  9۸صیادره از
کازرون در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۱297577مترمربیع
پال  9۵۸۸فرعی از  911اصلی مفروز و مجزی شده از پال  9فیرعیی از
 911اصلی قطعه  ۱واقع در بلش  7فارس کازرون خریداری از مالک رسمی
آقای محمد حسین حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطیالع عیمیوم
مراتب در دو نوبت به فاصله  9۵روز آگهی می شود و در صورتی که اشیلیاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را بیه
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت میذکیور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول11 /91 /9۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم11 /91 /11 :
داود انصاری
رئیس ثبت اسناد و امال

فاصله زیاد این تیم با تیم های دوم
تا چهارم قهرمانی این تیم در ایین
گروه در مرحله گروهی مسجل شده
است .در این گروه تیمهای تاسیسات دریایی تهران ذوب آهن
اصفهان و سنگ آهن بافق یزد هم برای کسب مقام دومیی در
مرحله گروهی با هم مسابقه می دهند .شیانیزدهیمییین دوره
رقابت های لیگ برتر بانوان کشور در فصل  11با شرکت هشیت
تیم در  2گروه برگزار میشود و در پایان بیازی هیای میرحلیه
گروهی  2تیم از هر گروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد.
منبع :کازرون نما.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  33آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  91116119911211916۱مورخ  11 /11 /21موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقیای
عیسی حسینی فرزند محمد حسین بشماره شناسنیامیه  ۱7111صیادره از
کازرون در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۱1۵1592مترمربیع
پال  9۵19فرعی از  911اصلی مفروز و مجزی شده از پال  9فرعی از 911
اصلی قطعه  ۱واقع در بلش  7فارس کازرون خریداری از مالک رسمی آقیای
محمد حسین حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  9۵روز آگهی می شود و در صورتی که اشلاص نسبیت بیه
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انیتیشیار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخیذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خیود را بیه
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت میذکیور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول11 /91 /9۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم11 /91 /11 :
داود انصاری
رئیس ثبت اسناد و امال

امام زمان در کالم امام خمینی (ره)

من امیدوار که این کشور با همین قدرت که تا اینجا آمده است و با همین تعهد و بیا هیمییین
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آنسوی تکریت (ناگفتههایی از اسارت) قسمت ششم

»بازجویی در استخبارات تکریت و  ...تبعید«

خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور
قسمت ششم
»بییییازجییییویییییی در
استلبارات تکریت و ...
تبعید«
پس از ایینیکیه مین و
حییمییزه را سییوار بییر
ماشین گشتاپو کردنید
ماشین حرکت کرد و از
اردوگاه خارج شیدییم
تصورمان این بیود کیه
بییلییاطییر اییین اقییدام و
کشته شدن احتمالی آن فرد خائن ما را به بغداد برای محاکمه
میبرند اما اینگونه نشد و پس از طی چندین کیلومتری کیه از
اردوگاه دور شدیم و بنظرم  21الی  2۵کیلومتر آمد بنظر می
رسید که نزدیک تکریت باشیم و ماشین متوقف شد.
پس از بازرسی و کسب تکلیف از مسئولییین ذییربی میجیددا
ماشین به حرکت درآمد و پس از گذشت از چند رده حفاظتیی
و طی مسافتی باالخره ماشین توقف کرد
با سر و صدای زیاد عده ای آمدند و درب ماشین را باز کردند
و ما را که نای راه رفتن هم نداشتیییم و نیفیس مین بیلیاطیر
شکستگی دنده به سلتی باال می آمد از ماشین پیاده کردنید
روی چشمانمان را باز کردند و بیا نیاسیزا و...میا را بیه سیمیت
ساختمانی که در همان نزدیکی قرار داشت هدایت کردند جلو
ساختمان تعداد زیادی نیروهای امنیتی با کابل و چوب و باتوم
و  ...ایستاده بودند.و منتظر بودند بنا به دستور از ما با کابل و ...
پذیرایی کنند وضعیت دللراش بدنیهیای میارا هیر کیه نیگیاه
میکرد به این نتیجه می رسید که دیگر جایی برای شکینیجیه
مجدد سالم نمانده است بعضی از ناخن هاییمیان هیم کینیده
شده بود و کال بدنمان خونین و چا چا بیود حیمیزه کیه
خیلی کارکشته بود به آرامی گفت اگر جداگانه ازمون بازجویی
کردند همان حرفها و جوابهای قبلی تحویلشان بدهیم گفتیم
باشه و دیگه آب از سرمان گذشته و یک تیرباران مانده
مارا به داخل ساختمان استلبارات بردنید بیه اطیاقیی بیزرگ
هدایت کردند سپس چندین افسر استلباراتی (اداره اطالعات
و امنیت عراق )آمدند و پشت میز و روبروی ما نشستند و چنید
نیروی کابل به دست هم آنجا بودند وقتی افسر ارشد آنها بیه
وضعیت ما نگاه کرد و دید حالمان وخیم است دستور داد آنهیا
از اتاق خارج شوند
انگار سوابق و پرونده ای از ابتدای اسارت ما جلویشان بیود و
داشتند آنرا مطالعه میکردند شروع کیردنید بیه بیازجیوییی و
سواالت متعدد از مسئولیت مان در زمان جنگ سوال کردند و
من هم که همچنان خود را راننده تریلیی و سیربیاز میعیرفیی
میکردم درست مثل بازداشتگاه بصره آقا حمزه هیم خیودش
را سرباز معرفی کرده بود  .با قاطعیت و عصبانیت گفتند شیمیا
دروغ میگویید مگر میشود سرباز عادی باشیید و ایینیهیمیه

درگیری و...
از شورش و تبعید به اردوگاه های ملتلف سیوال کیردنید کیه
چرا و انگیزه تان؟ از نحوه بحث و جدل با مالزم فاضل که یکی
از افسران اردوگاه قبلی یعنی  96بود که بلیاطیر آن میا را بیه
اردوگاه  2 1تبعید کردند و همچنین درگییرییهیا و اتیفیاقیات
اردوگاه  92سوال کردند و  ...تعجب کردم
با چه اشلاصی باهم هستید ؟ فیرمیانیده و دسیتیور دهینیده
کیست؟ و  ...ما هم علت و انگیزه هیای میلیتیلیفیی را بیییان
میکردیم و آنها یادداشت میکردند .و مثال علت و انگیییزه زدن
همین خائن را اینطور گفتیم در جنگ ما اسیر شما شیده اییم
نه اسیر امثال ایشان و اگر ما اسیر اینجور افراد هیم هسیتیییم
رسما اعالم شود تا تکلیف خود را بدانیم بعید ادامیه دادییم و
گفتیم بلاطر فشار های بیش از حد و محدودیت ها و شکنجیه
ها و اینکه چرا با وجود پایان جنگ باید ادامه داشته باشید ؟ و
مرگ بهتر از تحمل این فشار هاست و این میوارد را میلیلیوط
کردیم با این مسئله که آن فرد خائن به ما فیحیش و نیاسیزای
زشت داده و به ما حمله کرده با عصبیانیییت سیرمیان فیرییاد
کشیدند  .هرچه پرسیدند این میله آهنی را از کجا آوردید؟ و یا
چه کسانی برای شما آوردند؟ گفتیم این میله آهنی مال همان
خائن بود و با همان میله به ما حمله ور شد و چون فحش های
زشت و رکیک هم به میا داد عصیبیی شیدییم و مییلیه را از او
گرفتیم و اورا زدیم بیشتر عصبانی شدنید و هیرچیه سیواالت
خود را تکرار کردند ما هم همان پاسلها را تکرار کردیم عمدا
سیگار تعارف کردند و ما هم امتناع کردیم بالفاصله گفیتینید
چه راننده تریلی هستی که سیگار نمیکشید؟! میحیبیور شیدم
بگویم آخه من ورزشکار هستم و در کنار رانندگی و جابجایی و
حمل بار گاهی اوقات هم ورزش میکیردم رشیتیه ورزشیی را
سوال کردند که گفتم باستانی ولی انگار مفهوم نبود برایشیان و
گفتم بدنسازی و وزنه حدید ؟ نعم فضای اتاق خیلی خفنه
کننده بود چون توان نفس کشییدن نیداشیتیم و ایین افسیران
عراقی هم در حین بازجویی مدام سیگار میکشیدند و چه کیاه
دودی براه انداخته بودند همین طور که بازجویی میشیدییم
مجددا اسم من شد مایه دردسر و گفتند تو حتما از اول هیم
به ما دروغ گفته ای و از افراد عرب زبان و اطالعیات نیظیامیی
لشکر های سپا ه هستی و عبداللالق نام کامال عربی است و...
هر چه گفتیم قبول نکردند و کلی سرمان فیرییاد کشیییدنید و
مدام در حال سیگار کشیدن بودند حال بدی داشتیم و دسیت
خودمان نبود و در واقع جنازه میا را آنیجیا قیرار داده بیودنید و
خودشان هم بلوبی وضعیت ما را که وخیم دیدند تا اینیجیای
کار مجدداو ما را شکنجه نکردند وگرنه غیر ممکین بیود کیه در
استلبارات شکنجه نشوی
در همین گیر و دار بودیم که خداراشکر یک افسر خوشتییی
که از اول ساکت نشسته بود و حتی یک کلمه هم حیرف نیزده
بود و پشت میز کمی دورتر از سیاییر افسیران نشیسیتیه و بیه
صحبت های ما گوش میداد وقتی که در مورد اسم من بحیث
بشدت ادامه پیدا کرد و آنها پاسخ مارا نمیپذیرفتند ناگیهیان

همان افسر خوشتی به حرف آمد و رو به من کیرد و گیفیت
مشلصات کامل خودت را مجددا بازگو کن ...
خیلی هم خوب فارسی صحبت میکرد سایر افسران سیکیوت
کردند و من هم شروع کردم به پاسخ و گفیتیم عیبیدالیلیالیق
فرهادپور هستم و سرباز و راننده تریلی بودم و...
در پاسخ گفت فق مشلصات فردی بازگو کن و مجددا اسم و
فامیلم را تکرار کردم .یکمرتبه گفت نام پدرت چیست؟
گفتم فرهاد مجددا همین سوال را تکرار کرد و سیپیس اسیم
پدر پدرم را سوال کرد و گفتم پدرم فرهاد و پدر بزرگم محمید
نام دارد یادآوری کنم در عراق نام و نام خانوادگی مثل اییران
رایج نیست و مثال مشلصات کامل من اینگونه ثبیت مییشیود
( عبداللالق فرهاد محمد ) یعنی ابتدا نام کوچیک خیودم و
بعد نام پدرم و پدربزرگ پدری پس از کمی تیامیل رو بیه آن
افسران کرد و گفت ایشان فارس هست و عرب نیست و گیفیت
فرهاد اسم فارسی و ایرانی است خداراشکر ایینیجیا پیدرم بیه
کمک آمد و با تأیید آن افسر از این مشکل نجات پیدا کیردم و
در این زمینه دست از سرم برداشتند آقا حمزه عزیز هم وقتی
متوجه شد که این افسر خوشتی کارشناس اینگونه مسیائیل
در استلبارات است وقتی از او مشلصات خواستنید چیون در
شناسنامه اسمش داریوش بود فورا همان را اعالم کرد و از ایین
ملمصه موقتا نجات پیدا کردیم
خالصه پس از مدتی بازجوییهای خسته کننیده و تیهیدیید و
فشار انگار خودشان خسته شدند و به ما گفتند دعا کنیید آن
خائن زنده بماند وگرنه در استلبارات بغیداد پیوسیت شیمیا را
می کنیم و محاکمه نظامی خواهید شد و ....میارا بیه قسیمیت
دیگر از ساختمان بردند و انگار جلسه گرفتنید بیرای بیررسیی
نتیجه بازجویی و تصمیم گیری در مورد ما  .همییین طیور کیه
آنجا در انتظار بسر میبردیم کمی با حیمیزه در میورد حیوادث
پیش آمده صحبت کردیم و به برآورد وضعییت و ایینیکیه چیه
سرنوشتی میتواند در انتظارمان باشد پرداختیم  .به این نتیجیه
رسیدیم که تا اینجای کار عملیات موفقیت آمیییز بیوده چیون
دیدگاه و استراتژی گروه این بود که با خائنین باید در همییین
عراق و اردوگاه ها برخورد قاطع و شدید شود و گرنه بعیدا و در
ایران معلوم نیست چه پیش خواهد آمد و چه برخوردی با آنان
میکنند و اصال ارزش زیادی ندارد که در ایران با این میزدوران
برخورد شود و بیایید هیمییین جیا سیزای اعیمیال کیثیییف و
ناجوانمردانه و خیانت خود را ببینند تا برای سایریین و حیتیی
عراقی ها درس عبرتی شود که روحیه ایرانی اسالمی با خیانت
و آدم فروشی و ...سازگاری ندارد و جرمی نابلشودنیی اسیت و
برای دشمنان هم به یادگار بماند که اسرای آزاده و سرافیراز بیا
این خائنین چه کردند و حاالهم باید منیتیظیر واکینیش هیای
عراقیها باشیم و ببینیم چه پیش میآید
در این چند ساعتی که در ساختمان استلیبیارات مینیطیقیه
تکریت بودیم بارها به وضعییت درب و داغیون شیده میا نیگیاه
میکردند و میگفتند با این حال و روزتان خواهید مرد و زنیده
نلواهید ماند و ..باالخره عده ای از نیروهای امنیتی و سربیازان

بچه های کازرون؛ از هویزه تا سوسنگرد
(قسمت آخر)
خاطراتی از حاج عبدالحسین پیروان
بخش یازدهم :شهر پس از آزادی و بازگشت به کازرون
صب پس از خواندن نماز صب دیدم نیروهای چمران به سمت غیرب
سوسنگرد یعنی جاده سوسنگرد به بستان میروند تا نیروهای دشیمین
را از منطقه دور کنند من نیز همراه آنان رفتم.
در سر پل سوسنگرد نصراهلل ایمانی (شهید نصراهلل ایمانی از آغیاز بیه
دشت آزادگان رفت و تا عملیات بیت المقدس و آزادی خیرمشیهیر و
شهادتش در منطقه ماند .اهل تهجد و خودسازی بیود .میدتیی نیییز
مسؤلیت نیروهای کازرونی در سوسنگرد را بیر دوش داشیت) را بیا
آرپیجی اش دیدم .با هم از پی نیروهای چمران کوچه و پسکوچهها را
گذر کردیم .تا به نزدیکی خاکریز دشمن رسیدیم .دشمن زخمخیورده
با هر امکانات تسلیحاتیش شلیک و با گلوله تانک خانیه هیا را وییران
می کرد .من نیز بدون شناسایی تیراندازی میکردم .برای در امان ماندن
از ترکشها به خانهای پناه بردیم .برای محکمکاری در زیر راه پلیه ای
نشستیم .سه نفر بودیم .کسی گفت :اگر سقف فرو بریزد در زییر آوار
می مانیم .بیرون آمدیم .چندی بعد تا پل سوسنگرد به بستان بیا هیم
برگشتیم .نصراهلل از من جدا شد .در راه برگشت به شهیر غیالمیعیلیی
دلپسند را دیدم .گفت :مگر برای تعویض به مقر سیپیاه سیوسینیگیرد
نرفته ای؟ گفتم :نه .از او نیز جدا شدم و برای لقمه ای نان بیه سیمیت
مسجد رفتم .در جلو مسجد نبی احمدی را دیدم که اطراف میاشییین
مزدا  9611میچرخد .پس از سالم و احوالپرسی گفتم :چه خبر؟ گفت:
هیچ!!! همه شهید شدند .باورم نشد .گفتم :چگونه؟ گفت :اکنون بیایید
ماشین را با مستقیم کردن برقش روشن کرد و به دنبال شهدا رفت.
گفتم :کلید ماشین؟ گفت :در جیب امراهلل باقریه بود که شهییید شیده
است و او را به اهواز برده اند .واژه همه ذهنم را درگیر کرد و هینیگیام
سوار شدن دوباره پرسیدم :شهدا چه کسانی هستند؟ او بیا حیالیت
اضطراب و عجله میگفت :باالی ده نفر...
(در هنگام برگشتن بچههای کازرون مورد حمله قرار میگیرند و برخی
زخمی و برخی شهید می شوند( .شهید) امراهلل باقریه (شهید) حسییین
کرمی و مصطفی بلرد در این رخداد زخمی میشوند و کسان دییگیری
چون غالمرصا بستانپور (عضو شورای مرکزی اتحادییه انیجیمین هیای
اسالمی دانش آموزان کازرون) محمدرضا حمیدی و نصراهلل سبزی نیییز
به شهادت می رسند .کسانی که در این چند روز اتفاقی برای شیان رخ
نداد در یک آن و با یک گلوله به شهادت رسیده بودنید در کیوچیه
هنگام سوار شدن به ماشین باقر سلیمانی را دیدم و گفتم :میگیویینید
بچهها شهید شدهاند .بیا برویم ببینیم چه خبر شده است؟
گفت :من تا پایان جنگ همینجا می مانم( .سردار شهید باقر سلیمیانیی
از نیروهای ماندگار در جبهه بود و پس از سازماندهی نیروهای بسیجیی
و پاسدار در جبهه مسئولیت گردان حضرت زینب (س) لشکر  91فجیر
را بر دوش گرفت .او زرنگ و توانمند در جنگ بود و شور و هیجانی کیه
همیشه همراه خود داشت انسان را به حرکت وامیداشت .سلیمانی در
عملیات والفجر  ۸به شهادت رسید).
با ناراحتی و نگرانی به سمت اهواز رفتیم .در بین راه هرکسی هیم کیه
میخواست به اهواز برود سوار میکردیم.
نلست به یک ساختمانی چند طبقه پس از پل راهنمایی که بیعینیوان
بیمارستان در نظر گرفته شده بود رفتیم .گفتند :زخمیها را از اینیجیا
برده اند .به چند جای دیگر هم رفتیم .چیزی دستگیرمان نشد .از آن
جا که سومین گروه اعزامی از کازرو ن به فرماندهی سعید کیاردانیییان
برای تعویض با گروه اول به اهواز آمده و در جنگلهای نورد بیودنید و
نبی احمدی جایشان را می دانست؛ به انجا رفتیم .در آن جیا نیییز
گزارشها پراکنده بود.
شب من و برخی دیگر که به این گروه پیوسته بودیم را به میدرسیه ای
بردند .بیشتر نیروها با توجه به نشست صب در سپاه سوسنگرد به ایین
جا آمده بودند .تازه فهمیدیم که خبر محاصره در کازرون پیچیده شیده
است و مردم در سوگ نشسته اند .از این رو با هماهنگی هیمیان شیب

همگی راهی کیازرون شیدییم .سیوار
کامیونی شدیم تا به کازرون برگردییم.
پلیس راه ما را نگه داشت و گفت :شما مسل هستید و اجیازه خیروج
ندارید .باید اسلحه ها را تحویل دهید و بعد خارج شوید .بچیه هیا هیم
میگفتند :ما با اسلحه آمده ایم و با اسلحه هم باید خارج شویم .همییین
بحث وقت زیادی از ما را گرفت .دوباره به مدرسه پروین اعیتیصیامیی
برگشتیم .همان مدرسه ای که روز نلست به آن وارد شده بودیم .قیرار
شد یکییکی اسلحه ها را با شماره و مشلصات تحویل داده شود .من از
خستگی زیاد در گوشه ی راهرو مدرسه بلواب رفتم .با صیدای حسین
خاکسبز از خواب بیدار شدم .گفتم :چه خبر است؟ گفت :همه اسلحیه
را تحویل دادهاند و سوار ماشین شدهاند .تنها تو ماندهای بلند شو تا جیا
نمانی .رفتم اسلحه را تحویل دادم و سوار کامیون راهی کازرون شدیم.
فردا ظهر همزمان با ظهر عاشورا در همان وضعیت خاکی مستقیم بیه
سمت بهشت زهرا رفتیم ..غوغایی برپا شده بود...
هم دیدار مردم با فرزندان شان و هم تشیع برخی از شیهیدا ...آن از
بدرقه روز نلست و این استقبال امروز در تاریخ دفاع میقیدس میردم
کازرون بی مانند بود .جنگ عاشورا ظهر عاشورا شیهییید و ...هیمیه
تصویرهای عاشورایی که یک ملت در ذهنش نقش بسته بود امیروز در
شهر تکرار شده است .آن روز فرمانده شهیدمان علی اکیبیر پیییروییان
(دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران بود که مدتی در افیعیانسیتیان
مبارزه کرده بود .با فرمان امام (ره) و راهاندازی بسیج مسولیت آمیوزش
نظامی بسیج کازرون را بر دوش می گیرد و نلستین فرمانده نییروهیای
اعزامی به منطقه دشت آزادگان بود) .شهید محمدرضا حمیدی شهیید
نصراهلل سبزی و شهید حمید خسروی در بهشت زهرا و احمد داوودی و
غالمرضا بستانپور در سید محمد نوربلش به خا سیپیرده شیدنید .
حماسه سوسنگرد حماسه دلیرمردانی بود که درس ایثار و استقامیت را
از امام خویش گرفته بودند .حماسه سوسنگرد حماسه مردانی است کیه
مظلومانه ایستادگی کردند و گمنام به شهادت رسیدند تیا کشیور بیه
دست دشمن نیفتد .حماسه سوسنگرد حماسه دلیرمردانی اسیت کیه
پیش مرگ تانک شدند تا شهر سوسنگرد سقوط نکند .این روایت هینیوز
بسته نشده است؛ چرا که باید از ویژگیهای فرد فرد شهدا و نیییروهیای
حاضر در آن صحنه بیشتر گفت و شنید .از همه دوستانی که رواییت را
شنیدند و خواندند درخواست دارم برای تکمیل کامل این پازل کیمیک
کنند تا نام و یادی از ایثار عزیزانمان ناگفته نماند.
اسامی همراهان سفر اول :علی اکبر پیرویان حمید خسیروی احیمید
داوودی (ازشهدای روز نلست) غالمرضا بستانپور محمدرضا حمییدی
نصراهلل سبزی (شهدای روز پس از شکست حصر) محمد وحیییدی و
عبدالصمد نحاسی (مفقوداالثر حصر)
دیگر رزمندگان همراه :کرامت آراسته نجف امینافشار خلیل امیرییان
شهید نصراهلل ایمانی نبی احمدی شهید ابراهیم باقری .سید نصیراهلل
پیوردروییش
بازیار سید رحیم بازیار مسلم بدیعی حیاصیل پیر
محمدرضا پهلوانی محمدحسن پیروان شهیدشکراهلل پیییروان جیواد
ثمربلش محمد جلیلپور عبدالرحمن جوانبلت سید صمد حسینیی
حسین حمیده حمید حیات داوودی حسنی محمود داوودی حسین
خاکسبز محمدصادق دهقان هوشنگ دادوند حمید دیوانی عیبیداهلل
دانشوران غالمعلی دلپسند منصور راسلی زین العیابیدیین راسیلیی
خورشید رنجبر اردشیر رنجبر حسین روحشناس بهنام رزمی شهییید
رحمان رضازاده حمد سیروس قدرت سیفی شهید باقر سیلیییمیانیی
اسداهلل سبزی محمدحسن صادق زاده شهید ابراهیم صفری شیهییید
علیرضا عیسوی فرج عسکری شهید کاظم فتاحی عباس فضیل پیور
مجید قاسمی رحیم قنبری کریم ملک زاده شاهین میحیمیدصیادقیی
نصراهلل محمودی

عراقی به سراغمان آمدند و گفتند آماده باشید و بایید
از اینجا بروید بعد هم آمدند و مارا به سمت ماشین و
بیرون ساختمان بردند و سوار بر ماشین کردند
ماشین حرکت کرد و پس از طی مسافتی بیه هیمیان
اندازه تقریبی که ما را از اردوگاه تا اینجا آورده بودنید
باالخره توقف کرد پس از بازرسی و بررسیی خیودرو
توس نیروهای حفاظتی آن مکان مجیددا میاشییین
حرکت کرد و پس از طی مسافتی میجیددا میتیوقیف
شد .بعد از چند دقیقیه عیده ای بیا بیاز کیردن درب
ماشین ما را پیاده کردند با کمال تعجب دیدیم میارا
به همان اردوگاه قبلی اما به قسمیت دییگیر اردوگیاه
آوردهاند ...
خیلی تعجب کردیم من که به سلتی نفس می کشیدم دستم
را برای کمک به راه رفتن روی شانه های حمزه گذاشته بودم و
حمزه با آن حال و روز وخیم خودش به من کمک میکیرد تیا
حرکت کنم مسئولین این قسمت اردوگاه که قاطع  9اردوگاه
 2 1نامیده میشد آمدند و مارا تحویل گرفتند و مطمئن شدیم
که به این قسمت تبعید شده ایم باز هم چشمان ما به چهیره
کریه و بدریلت رحیم عراقی مسئول این قاطع افتیاد و انیگیار
داشت به قاتالن پدرش نگاه میکرد مارا اول به اتاق نگهبیانیان
بردند و یکی از مترجم های عرب زبیان را صیدا زدنید و شیروع
کردند به داد و فریاد که چرا شورش کردید و فالنی را زدید و...
چون خود رحیم عراقی نامرد یکی از شیکینیجیه گیران بیود و
حسابی از خجالت ما درآمده بود بیا آن کیابیل بیافیتیه شیده و
سنگین و توپر شروع کرد به تهدید ما که شما مدتی ایینیجیا
تحت نظر ما هستید و حق ندارید اقدامی مشابه انجام دهیید و
اینجا را هم بهم بریزید حق ندارید با کسی صحبت و مالقیات
کنید و شما ممنوع المالقات هستید و دردسر درست نکنیید و
گرنه با من طرف هستید و شما را خواهیم کشت و...
بار ها و بارها تهدید کرد و بعد هم مارا بیه میحیوطیه اردوگیاه
آوردند و با زدن سوت آمار همه اسرا را جمع کیردنید و طیی
سلنرانی توس رحیم عراقی مسئول داخلی اردوگاه به هیمیه
اسرا اعالم شد که اینها شورشی های آن طیرف هسیتینید کیه
فالنی را زدند ...کسی حق ندارد به این دو نفر نیزدییک شیود و
صحبت کند و اینها ممنوع المالقات هستند .هر کس با اینیهیا
صحبت کند بشدت شکنجه و عقوبت میشود بعد هم همیه را
متفرق کردند
در اولین نگاه به اسرای این قسمت میتیوجیه شیدییم آنیهیا از
اتفاقات آن طرف باخبر هستند و خوشحال هستند از اینکه آن
خائن که بلوبی او را میشناختند کله پا شده و نگران وضعیت
جسمی ما شدند و از دور ابراز محبت میکردند
یکی از عراقی های سبیل بلند که قد و قامت بلندی هم داشت
آمد و به ما گفت شما فالنی را زدید؟ گفتیم بله سری تیکیان
داد و بعدا فهمیدیم او معاون رحیم عراقی مسئول این قسمیت
اردوگاه است و نامش کامل بود که او را سیید کیامیل خیطیاب
میکردند با حالتی تعجب زده به وضعیت بدنها و سروصیورت

کبود شده ما نگاه می کرد و ...یک لحظیه بیرگشیت و گیفیت
چیزی الزم ندارید ؟! گفتیم نه با اشاره دسیت بیه سیروییس
های بهداشتی اردوگاه اشاره کرد و گیفیت بیرویید میرافیقیات
(دستشویی) و آبی به سرو صورت خود برنییید .میا هیم بیا هیر
سلتی بود به آنجا رفتیم و همان طور که دست و صورت خیود
را به آرامی با آب می شستیم تا خون هیا پیا شیود دییدییم
بعضی از اسرا به بهانه شستن دستها به میا خیوشآمید گیوییی
میکنند و گفتند خبرها رسیده و دستتان درد نکند که فالنیی
را زدید و کلی ابراز همدردی کردند یکی از اسرا هم آمید و بیا
جسارت و بدون کد و رمز و رعایت دستیورات عیراقیی هیا کیه
گفته بودند کسی با این دو نفر حرف نزند شروع کرد با صیدای
بلند و داش مشتی خود با ما خوش و بش کردن!!
تمام دست و بازو و بدنش خالکوبی شده بود و با لهجه تهرانیی
و التییی حییرف میییییزد گییفییت سییام عییلیییییکییم !داشییامییون
چطورن؟نوکرتون سعید زندی هستم شما چار چرخ فالنیی را
باال آوردید ؟حمزه هم که بچه جینیوب تیهیران بیود و میحلیه
خودشان هم پر از این مدل افراد بود جوابش را با حالت نییمیه
التی داد و گفت داش سعید بچه کجایی؟گفت ربیاط سیییتیی!
حمزه هم با تبسم گفت رباط کریم؟گفت آره حمزه هم گفت
من هم بچه فالح هستم .و خالصه ادامه داد اینجا شما غیرییب
هستید و من نوکرتون هستم در بسیت و تیو راهیی هیم سیوار
نمیکنم و کامال دربست در خدمتیم  .یکی از عراقی ها به همراه
یک اسیر ایرانی میانسال سر رسیدند و با سر و صدا میعیتیرض
شدند که چرا با اینها صحبت کردی و او هم با چندتیا حیرف و
اینکه آمده ام دستم را بشورم توجیه کرد تعجب کردییم کیه
آن اسیر چرا سرباز عراقی را اینجا آورده و خیلی ناراحت شدیم
و سعید زندی هم چندتا دری وری آبدار نثارش کرد تا شیایید
من و حمزه را هم متوجه کند که ایین آدم فیروش هیم میثیل
همان است که او را زده بودیم و البته من و حمزه هم با توجیه
به تجربه زیادی که در این مدت اسیارت کسیب کیرده بیودییم
فعال به هرکسی که بیا میا حیرف مییزد بیه چشیم جیاسیوس
عراقیها نگاه میکردیم بعدا فهمیدیم آن اسیر میانسال که بیا
سرباز عراقی آمده بود خائن معروف و کثیف این قسمت بود که
روی اغلب خائنین را با اعمالش سفید کرده بود ! ....
ادامه دارد ...

چون تجربه عملیات فاو داشتیم و امکانات
آن موجود بود و برخی از نیییروهیا هیم
بازمانده عملیات فاو بودند مشکل خاصی در
آموزش نداشتیم.
قسمت دوم
شهید ابونصری و آموزش نیروهوا در
راوی :دکتر حاج کاظم پدیدار
سد گ وند
 - 9آموزش :
مدتی قبل از عملیات کربالی  ۱ابتدا جلسیه ای در میقیر باشم به ایشان گفیتیم اصیال شیمیا
تاکنیکی لشکر در عقبه خ اول پنج ضیلیعیی بیرگیزار و فرمانده و من هیرگیونیه کیه شیمیا
محدوده عملیات آینده برای ما مشلص گردید .چون خی خواستید کمک می کنم .هدفم از این
دست ارتش بود و باید عراقی ها از حضور ما در منطقه مطلع کار استفاده از تجربه عملیاتی ایشیان
نمی شدند پس به ناچار باید کلیه کارهایمان براساس اصیول و جلوگیری از تلفیات بیییشیتیر در
و قاعده خ ارتش باشد تا دشمن از تغییر نیروها در خی عملیات بود.که البته بعدا فهمیدم که
متوجه انجام عملیات جدید نگردیده و حساس نشیود .آرام اشتباه کردم .در ابتدا می بایستی ایشان را کامل توجیه می
آرام دژبانی سپس دکلهای موجود در منطقه و چند روز قبل نمودم .چه در خصوص نیروهای گردان و چه در خصیوص
از عملیات خ را از ارتش تحویل گرفتیم(لشکیر تیحیوییل نحوه عملیات آینده .حضور ایشان یک خاصیت خوب داشیت
گرفت ).با فرمانده گردانها از خ اول بازدیدی داشتیییم 1 .وآن هم اینکه من بعداز مدتها توانستم دو روز سیری بیه
کیلومتر از جاده و دژ مرکزی که دو طرف آن آب بود خی خانواده بزنم وبرگردم .ایشان در اولین اقدام خیود پیس از
شروع به کار در همین دو روز که من مرخصی بیودم بیرادر
اول ما محسوب می شد .بعد از حدود  711متر از نو خ
عراقی ها  611متر ادامه همین جاده را به عنیوان کیمییین محمدرحیم حق شناس( پسرخاله ام)را به گردان امام رضیا
مستقر بودند .اطراف این  611متر هم آب بود .در توجیهیات (ع) به فرماندهی شهید محمد اسالمینسب و جانشینی برادر
اولیه قرار بود گردان حضرت رسول(ص) و یک گردان دیگیر ابراهیم باقری فرستادند گردان آنها هم کینیار میا بیود و
به عنوان گردانهای غواص پشت سر بیرادران اطیالعیات و مشکلی نبود .ویک درگیری هم با برادر ماشاءاهلل امین افشار
تلریب عمل نموده پس از تصرف کمین و خ اول راه را داشتندکه ختم به خیر شده بود.
برای دیگر گردانهای عمل کننده باز نمایینید .پیس از آن معموال  1روز مانده به عملیات از روزهای پرکار فرماندهیان
مأموریت گردانها تک تک مشلص و معلوم گردید .گردانیهیا محسوب می شد .آموزشها باید تمام شده باشد .همه نیروهیا
نیز مأموریت گروهانها را براساس تدبیر مشیلیص و اعیالم باید تیراندازی کرده باشند .همه نیروها باید سالح مهمات و
تجهیزات الزم ازجمله ماسک قمقمه و  ...گرفتیه بیاشینید.
نمودند.
در یک جلسه ای که با سردار سرلشکر رحییم صیفیوی در خالصه عمده کارها باید در این  1روز سر و سامان بگیرد و
پادگان شهید دستغیب اهواز داشتیم تیک تیک فیرمیانیده به انجام برسد .اگر حتی یک رزمنده هم بلشی از امکانات و
گردانها مأموریت خود را در حضور ایشان روی نقشه توضیی تجهیزات نداشته باشد مشکل بوجود می آید .همه کارها به
دادند در آن جلسه من نیز ماموریت گردان حضرت زینب را لطف خدا ردیف شد .یک شبل قبل از عیمیلیییات بیرادران
توضی دادم .سپس برادر صفوی به من گفت؛ اگر اطالعیات گردان را با انواع وسیله نقلیه که عمدتا اتوبوس بیودنید بیه
و تلریب نتوانستند معبر مورد نظر شما را باز کنند چه میی نزدیکیهای خ اول خودمان بردیم .از صب تا شب
کنید .تا من خواستم توضی بدهم برادر رودکی جلو آمده و نیروها استراحت و مشغول تجهیز خود بودند و ما در میقیر
گفتند که ما هنوز راهکارهای بعدی را نگیفیتیه اییم و در تاکتیکی در آخرین جلسات مشغول آخرین هماهنگیی هیا
شناسایی های بعدی راهکارهای جدید را مشلص خیواهیییم جهت انجام عملیات بودیم .در یکی از این جلسات یکیی از
کرد.راستش اگر برادر رودکی جواب نمیدادند من قیادر بیه پدران شهید از شیراز یک مقدار ترشی سیییر داشیت کیه
پاسلگویی نبودم چراکه کال ماموریت ما براساس شکسیتیه می گفت این ترشی ها  92ساله است و نذر کرده ام که شب
شدن خ تعریف شده بود ومشکالت موجود تا شیکیسیتیه عملیات خودم آنها را در دهان رزمندگان بگذارم .سیر بسییار
شدن خ با اطالعات تلریب وگیردان غیواص بیودوبیه خوشمزه ای بود .همه ما از آن سیر خوردیم فق به بیرادر
مامربوط نمی شد .آن جلسه هم با توضییحیاتیی از سیردار رودکی ندادندوگفتندچون میلواهیدبه جیلیسیه قیرارگیاه
صفوی در خصوص اهمیت عملیات تمام شد.در فاصله چنید برویدممکن است دهانتان بوی سیر دهد .زمانهای قبیل از
روز مانده به عملیات .در فرصتهای مناسب فرمانده گروهانهیا عملیات زمان هایی نیستند که کسی بتواند آن را به درستی
را به باالی دکلهای  ۱۵متری موجود در منطقه می بردیم و به رشته تحریر در بیاورد و یا این که بتواند از درون افیراد
از باالی دکل با دوربین کاتیوشا وضعیییت عیراقیی هیا را همانگونه که هستند کسب اطالع نماید .هر کس فیقی از
شناسایی و چگونگی انجام عیمیلیییات را بیا هیم میرور حال خودش خبر دارد و ظاهر وجودی دیگران گاه نورانی و
می کردیم.اگر هواخوب بود دید بسیارخوبی شامل حالیمیان مملو از خلوص و در انتظار لحظه شهادت و گاه طوری دیگیر
میشد واگرهوا مه آلودویا غبار داشت چییزی از دییدبیانیی است .یک شب قبل از عملیات نیروها را در خ اول خیودی
دستگیرمان نمی شد.نمیدانم چندنفر از دوستان تابیحیال از مستقر می کردیم .آن روز تا به شیب فیرصیتیی را بیرای
دکل  ۱۵متری باالرفته اند ولی یادم می آید وقتی به باالی رزمندگان مهیا می ساخت تا با خدای خود خلوت کینینید
دکل میرسیدیم دستهایمان از فرط خستگی میلرزید ودیگیر نماز بلوانند عبادت و دعا کنند .هم در حق خودشان و هیم
قدرت نداشت وآنانکه کمی از ما مسن تر بودند تا نیمیه راه در حق دیگران .شاید فردا دیگر فرصتی نباشد .شایید فیردا
می آمدند وبه همین دلیل بر میگشتند به عنوان نمونه برادر دیگر من و یا دوستم پرواز کرده باشیم .تجسم کنییید چیه
محمد اسالمی نسب که تا اواس دکل آمد و برگشت .حید حالی دارید .تجسم کنید خودتان با خدای خیودتیان در
فاصل  91روز مانده به عملیات کربیالی  .۱بیرادر بیهیادر خلوتتان چه میکنید .با خدای خود چه میگویید و از او چه
سلیمانی که از فیرمیانیده گیردانیهیای قیدییمیی لشیکیر میخواهید .همهی نیروها قدر این لحظات را میدانسیتینید.
بودند درپادگان شهید دستغیب اهواز دیدم .بعد از اطیالع از آنها می دانستند که باید از خود بی خود شوند تیا بیه خیدا
وضعیت ایشان متوجه شدم که ایشان بیکار است و گیردان برسند .آنها میدانستند که رسیدن به معبود یعنی از خیود
ندارد از او خواستم که به جهت سابقه و تجربه بیشتری کیه گذشتن .یعنی از خانواده گذشتن .یعنی از دوستان بیرییدن.
در کار گردان دارد ما را در عملیات آینده کیمیک نیمیایید .تاریکی شب شلمچه محل عملیات لشکر و گردان ما را فرا
گرفت .شاید این آخرین نماز مغرب و عشای ما و شاید ایین
ایشان ابتدا موافق نبودند وقبول نمیکردند تا جائیکه
میگفت شما کازرونیها حتما یک نقشه ای داریدوگرنه چنین آخرین دیدار ما با خورشید عالمتاب باشد .کسی جز خدا چه
پیشنهادی بمن نمیدادید.برای اینکه خیالش راحیت کیرده میداند.

عملیات کربالی 4

 -2فضای قبل از شروع:
بعد از نماز و شام ملتصر آرام آرام به سمت خی
اول حرکت کردیم .بعید از رسیییدن بیه خی
نیروهایی که با من بودند سوار بر قایق شدند .هنوز
حرکت خاصی از دشمن مبنی بر اطالعات از میا
جهت انجام عملیات مشاهده نمیشید .دقیاییقیی
دقایق بودیم .به روال شبهای قبیل تیییرانیدازی
پراکنده توأم با شلیک های خمپاره پراکنیده ادامیه
داشت .حضور در قایق و بر روی آب آن هیم بیدون
جان پناه و در سمت دشمن(قایقها جلو خ خودی
و در دید وتیر دشمن بودند ولی چون بیا دشیمین
فاصله داشتیم و رعایت استتار هم صورت میگرفیت
ما را نمی دیدند ولی از تیرهای مستیقیییم و غیییر
مستقیم آنان در امان نبودیم .فرصت خوبی بود برای اهل راز
و نیاز با معبود .در دل شب سوار بر قایق و منتظر فیرمیان
حرکت مشاهده ی تیرهای رسام دشمن کیه سیرگیردان و
بی مهابا تاریکی شب را در می نوردد وبه سیمیت شیمیا و
دوستان شما می آید.البته این راهم بگویم که گاهی اوقیات
ما مسئولین گردان اینقدر ذهنمان درگیر بیسییم فیرمیانیده
لشکر
و.....بود که مجالی برای خلوت کردن وراز ونیاز باقی نیمیی
ماند.هنوز خبری از انجام عملیات ودرگیری با دشمن نیبیود.
درحال وهوای خودمان و اوضاع و احوال منطقه بودییم کیه
نمی دانم یک گلوله یا دوگلوله توپ با هم به دوقایق ما خورد
ولی بیشتر حدس می زنم یک گلیویلیه بیود.چینید تین از
رزمندگان به نحو بسیار ناراحتکنندهای در حالی که مجروح
شده بودند و در حال غرق شدن فریاد ییا زهیرا (س) ییا
محمد (ص) یا علی (ع)و یا حسین(ع) سر میدادند .در آن
تاریکی و نبود امکانات و با آن همه تجهیزات کیه هیمیراه
داشتیم واقعا گیج شده بودیم که چکار کنیم .نمیتوانستییم
از قایق پیاده شویم .نه چشممان جایی را میدید .نه معلیوم
بود که دقیق وا چه اتفاقی افتاده فقی صیداییی بیه گیوش
میرسید که میگفت کمک یا زهرا (س) یا حسین (ع) و ...
از طریق قایق هایی که به محل انفجار نزدیک بودند تعیدادی
از مجروحان را نجات دادیم اما معلوم نبود که چینید نیفیر
مجروح و یا شهید شدند و کجا هستند .پس از تیمیاس بیا
فرمانده لشکر و توضی واقعه ایشان دستور دادند که جیهیت
جلوگیری از تلفات بعدی قایقها را رهیا و خیود را بیه
خشایارها و پی امپیام ها برسانید .سریع و با عجله به سمیت
خشایارها و پی ام پی ام ها آمده و تقریبا هر دسته یکی از
این دستگاه ها را سوار شد.درهمین زمان که حدود سیاعیت
 21بود عملیات رزمندگان لشکرکه درشروع مجموعه ای از
برادران اطالعات تلریب و غواصهابودندآغاز شدوبه حول وقوه
الهی درکمترین زمان ممکن خطوط اول دشمن وبا کمترین
تلفات سقوط کرد.خشایارها وپی ام پی ها بانیروهیا بیه آب
زدند وبه سمت دشمن رفتند.ما می بایست یک فاصله تقریبا
دوکیلومتری را در آب میرفتیم تا به خ کمین واول دشمن
می رسیدیم.
خاصیت خشایار و پی ام پیی ام ایین اسیت کیه هیم
می تواند در آب و هم در خشکی حرکت کند .حید فیاصیل
حرکت ما تا رسیدن به سنگر کمین عراقی ها از خیمیپیاره
های دشمن در امان بودیم اما از تیرهای سرگردان که روی
سط آب به سمت ما می آمدند و از نزدیکیهای گوشمان رد
می شدند در امان نبودیم.معموال حدود ده نفر درداخل پیی
ام پی ویاخشایار سوار می شدند و دوازده نفر بر روی آن.من
روی دستگاه بودم وصحنه های دلچیسیب و وحشیتینیا
میدانی جنگ را از روی پی ام پی نظاره گر بیودم.صیحینیه
درگیری غواصها با دشمن صحنه شیلیییک چیارلیولیهیای
دشمن صحنه انفجارموشکهای آرپی جی هفت غیواصیهیابیه
سمت دشمن و و و.....دیدن این صحنه ها از روی پی ام پیی
آن هم در آن شرای هم ترسنا بود وهم
جذاب.واگر میدانستم که روزی زنده هستم و قراراست ایین
لحظه ها را به تصویر بکشم مطمئنا االن شماساعتیهیابیایید
وقت میگذاشتید واین روایتها را مطالعه میکردید.

