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نیا در نشستی صمیمی با اعضاء هیئت علمی دانشگاه  دکتر فاضل
 سلمان فارسی کازرون مطرح نمود؛

ها و افزایش  بخشی به توانمندی با فعالیت
ها، به دنبال تقویت اثربخشی دانشگاه در  تعامل

 سطح جامعه باشیم

 اطالعات و آموزش ها را از منابع معتبر کسب کنیم.
 درمان خود را طبق نظر پزشک معالج ادامه دهیم.

 اگر دارو مصرف می کنیم، به میزان کافی در دسترس داشته باشیم.
 از خانواده و اطرافیان خود بخواهیم داروهای موردنیاز ما را تهیه کنند.

 داروهای خود را به صورت تلفنی، ایمیلی یا پیک سفارش دهیم.
 تا حد امکان از نظر جسمانی فعال باشیم.

مایجتاج منزل را برای مدتی تهیه کنیم. این اقالم را به تدریج فراهم 
 کنیم و از شتابزدگی بپرهیزیم.

 از انزوا بپرهیزیم.
 شبکه ای اجتماعی از اطرافیان خود داشته باشیم.

با پرسنل بهداشتی درمانی در تماس باشیم و در مورد اقدمات الزم 
 برای پیشگیری از بیماری برنامه ریزی کنیم.

 به توصیه های مسووالن و شیوه نامه های بهداشتی عمل کنیم.
در  دستان خود را به طور مکرر و صحیح با آب و صابون بشوییم و 

 صورت نبود آب ضدعفونی کنیم.
بعد از استفاده از سرویس  دستان خود را قبل از غذا خوردن، 

بهداشتی، سرفه، عطسه و تخلیه بینی، حضور در اماکن عمومی، تماس 
 با سطوح در اماکن عمومی و .. بشوییم و یا ضدعفونی کنیم.

 از تماس با بیمار به خصوص افرادی که سرفه دارند، خودداری کنیم.
 از زدن دست نشسته به صورت، بینی و چشم ها خودداری کنیم.

 از حضور در جلسات و تجمعات خودداری کنیم.
 فاصله اجتماعی با دیگران را رعایت کنیم.
 هنگام خروج از منزل حتما ماسک بزنیم.

از ورود به جاهای شلوغ به خصوص فضای بسته و بدون تهویه مناسب 
 خودداری کنیم.

 خرید خواروبار را در ساعت های خلوت انجام دهیم.
از سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی به خصوص در ساعت های شلوغ 

 خودداری کنیم.
درصورتی که بیمار هستیم )تب، سرفه وتنگی نفس( در منزل 

 استراحت کرده و با مرکز بهداشتی درمانی تماس بگیریم.
در تماس با مرکز بهداشتی و یا پزشک وضعیت بیماری نقص ایمنی 

 خود را به آنها اطالع دهیم.
 منبع: وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ج.ا.ا.

 حضرت فاطمه زهرا )س( گوهر ناشناخته 

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

پیام خودمراقبتی در برابر بیماری کووید 
های نقص  در شرایط ابتال به بیماری 91

 سیستم ایمنی

  4عملیات  کربالی 
 

 قسمت دوم
 

 دکتر حاج کاظم پدیدار 

4 

 4کربالی 
 قسمت اول

به روایت: سردار حاج قاسم 
 نژاد علی

4 

 آنسوی تکریت
 هایی از اسارت(   )ناگفته 

 قسمت هفتم

 سردار عبدالخالق فرهادپور

4 

 های فاقد سند رسمی نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان آیین 33قانون و ماده  3گهی موضوع ماده آ
های فاقد سند رسمی  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان00/  90/  90  –130009311933999331رأی شماره       -1

و کد ملللی         1900در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای کرامت اله خسروانی فرزند آقاجان به شماره شناسنامه                     

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصللی   3فرعی از  39مترمربع تحت پالک  13330نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت     1030090333

 فارس محرز گردیده است.  3بخش  0واقع در قطعه  3/1

های فاقد سند رسملی   هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان00/  90/  90  –130009311933999901رأی شماره  -9

و کد ملللی         1900در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای کرامت اله خسروانی فرزند آقاجان به شماره شناسنامه                     

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی  3فرعی از  31مترمربع تحت پالک  301361نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت   1030090333

 فارس محرز گردیده است.  3بخش  0واقع در قطعه  3/1

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتلراضلی             شود. درصورتی    روز آگهی می    11لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله            

روز از      39روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف ملدت             09توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت           داشته باشند می  

 تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تحویل دهد. بلدیلهلی اسلت در                          

 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 1300/ 19/ 90تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1300/ 19/ 90تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 علیرضا کشوری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج

 های فاقد سند رسمی نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد سند رسملی   هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان00/ 90/ 90 –130009311933999909رأی شماره   -1

و کلد      9در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید محمد باقر علیزاده فرزند سید ابوالقاسم به شماره شناسنامه                       

اصلی مفلروز و     3فرعی از  900مترمربع تحت پالک  39110نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باغ به مساحت  1099993100ملی   

 باشد محرز گردیده است.  فارس که عرصه اوقافی می 3بخش  0واقع در قطعه  3/1مجزی شده از پالک اصلی 

های فاقد سند رسملی   هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان00/  90/  90  –130009311933999903رأی شماره     -9

و    399در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید حمید رضا علیزاده فرزند سید ابوالقاسم به شماره شناسنامله                

اصلی مفروز  3فرعی از  900مترمربع تحت پالک  39110نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باغ به مساحت  3199303193کد ملی   

 باشد محرز گردیده است.  فارس که عرصه اوقافی می 3بخش  0واقع در قطعه  3/1و مجزی شده از پالک اصلی 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعلتلراضلی     شود. درصورتی  روز آگهی می 11لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله         

روز از      39روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف ملدت                    09توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت           داشته باشند می  

 تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تحویل دهد. بلدیلهلی اسلت در                              

 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 1300/ 19/ 90تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1300/ 19/ 90تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 علیرضا کشوری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج

 با پیاده رو یا بی پیاده رو؛ مسئله این است؟
 رضا عمویی
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 فروشی  اینفوگرافی رعایت بهداشت در ایام کرونا برای گوشت
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در حالی که شهرداری کلازرون طلی         
های گذشته بلرخلی اقلداملات و             ماه

عملیات های عمرانی در سلطلح ایلن          
شهر را آغاز کرده؛ اما همزمان اقدام این شهرداری در پلهلن             
سازی خیابان ها همراه با حذف پیاده رو در معرض انتقادات           

 کارشناسان شهرسازی قرار گرفته است.
سنت نادرست حذف پیاد رو و فضای سبز و تبدیل آن ها به             

های گذشته در زمان شهرداران سلابلق          فضای خیابان از سال   
کازرون آغاز شد، اما این روند طی ماه هلای گلذشلتله در                 

 کازرون شدت گرفته است.
توجیه شهرداری کازرون برای پهن سازی برخی خیابان ها و          
حذف پیاده رو و درختان حلل مشلکلالت تلرافلیلکلی و                   
درخواست برخی شهروندان عنوان شده، اما آیلا بلراسلتلی              
شهرداری می تواند با حذف پیاده رو و درختلان و اللحلا                 

 فضای پیاده رو به خیابان بر مشکالت ترافیکی فائق یابد؟
پاسخ کارشناسان شهرسازی به حل مشکل ترافیک از طریق         
پهن سازی خیابان ها، پاسخی منفی  است. این کارشناسلان            
معتقدند به هر  میزان که خیابان ها گنجایش  بلیلشلتلری           
داشته باشند، ماشین ها و وسایل نقلیه بیشتری  نلیلز در                

 خیابان ها و معابر سرریز می شوند. 
نمونه عدم حل مشکل ترافیکی از طریق پهن سازی خیابلان           

های تهران و شلیلراز و            ها را در بسیاری از معابر و گذرگاه       
دیگر کالن شهرها و حتی در خود شهر کازرون ملی تلوان               
مشاهده کرد که حتی با وجود تبدیل خیابان های پرتردد به           

های جدید و یا پهن سازی خیابلان    بزرگراره و احداث بزرگراه   
ها، اما مشکل  ترافیکی همچنان باقی است. این کارشناسلان    
معتقدند به هر میزان که خیابان ها گنجایش بیشتری داشته      
باشند، میل به استفاده از خودرو نیز بیشتر خواهد شد و چه            
بسا مشکالت ترافیکی در برخی خیابان هلای پلهلن شلده               

 بیشتر از گذشته شود. 
مثال شکست خورده عدم حل  مشکل ترافیک از طریق پهن           
سازی خیابان و حذف پیاده رو در شهر کازرون نیز در اقلدام             
مشابه چند سال پیش در خیابان قدمگاه این شهر می تلوان            
مشاهده کرد که نه تنها پس از پهن سازی این خلیلابلان و                
حذف پیاده رو، مشکل ترافیکی در آن تشدید شلد، بلللکله               

امنیت جانی رهگذران نیز آن چنان به خطر افتاد که مادری           
جوان بدلیل عدم وجود پیاده رو در حاشیه خیابان از سلوی     
یک ماشین سنگین زیر گرفته شد و در این حادثله بسلیلار        

 تلخ جان خود را از دست داد.
به طور کلی رویکرد پهن سازی خیابان ها رویکردی سنتی و           
در نگاه شهرسازان جدید، رویکردی شکست خورده است که         
راه به  جایی نمی برد، از جمله در حالی که خیابان ولیعصلر              
تهران در زمانی ساخته شد که جمعیت این شهر کملتلر از              

هزار نفر بوده و در حال حاضر تهران دارای جملعلیلت               999
میلیون نفری است، اما موضوع پلهلن سلازی         19نزدیک به   

خیابان ولیعصر تهران سال هاست که از دستورکار شهرداری         
این شهر خارج شده و بجای آن حفظ و تقویت فضای سلبلز              
این شریان ارتباطی جنوب به شمال تهران در کنار مدیریلت           
ترافیک در دستور کار قرار گرفت و این خیابان امروزه یکلی            
از زیباترین و جذاب ترین مسیرهای گردشگری و پپاده روی          

 شهروندان به شمار  می رود.
در واقع علم جدید شهرسازی بر مدیریت حمل و نلقلل و                
روان سازی ترافیک بجای پهن سازی خیابان ها تاکید دارد.           
به این معنا که برای روان سازی معابر و خیابان هلا بلجلای                
صرف هزینه های کالن فقط الزم است که با هزیلنله هلای               
بسیار بسیار کمتر ترافیک و حمل و نقل درون شلهلری را               
مدیریت کرد و برخی خیابان های کم پهنا را یک طرفه کرد            
و همچنین در کنار آن امکانات حمل و نقلل علملوملی را                 

 گسترش داد.
در واقع اشکال بزرگ شهرداری کازرون در پلهلن سلازی               
 خیابان ها، حذف پیاده رو و فضای سبز این خیابان هاست. 

به استناد برخی آمار طی چند ماه گذشته حلداقلل چلهلار               
خیابان در شهر کازرون به بهانه پهن سلازی؛ پلیلاده رو و                 
فضای سبز خود را از دست داده اند و اگر حلداقلل در هلر              

سال بوده    99درخت نارنج و توت باالی        09خیابان ما دارای    
درخت مسن    109ایم، در واقع طی حداقل چند ماه گذشته         

نارنج و توت از خیابان های کازرون حذف شده و بدتر از آن          
فضای مناسب برای رهگذاران نیز در برخی از این خیابان ها           

 109از دست رفته است. در نظر داشته باشیم کله حلذف                
درخت مسن از خیابان های سطح شهر خود شرح ملفلصلل             

 یک روند به شدت مخرب است. 
حتی اگر شهرداری کازرون اقدامات پهن سازی خیابان ها را          
به درخواست های مردمی ارجاع دهد، سوال اصلی این است          
که آیا چنین درخواست هایی به طور کلی کارشناسی شلده     
است؟ و به طور کلی مطالعات کارشناسی مرتبط بلا حلذف             
پیاده رو و فضای سبز و الحا  آن ها به فضای خیابان نشات             
گرفته از کدام طرح کارشناسی است؟ آیا واقعا کارشنلاسلان           
شهرداری رای به حذف پیاده روها و فضای سبز خیابان هلا             

 داده اند؟
این در حالی است که منتقدان عملکرد شهلرداری ضلملن             
مخالفت با حذف  پیاده رو خواستار آن بوده اند که بلجلای               

های گزاف و حذف غیرکارشناسی پلیلاده روهلا،              این هزینه 
شهرداری رویکرد خود را بر یک طرفه سازی خیابلان هلای             
قدیمی و بجای حذف پیاده رو بر بهسلازی، زیلبلا سلازی،                
موزائیک فرش، نصب صندلی، ساماندهی باغچه ها و فضلای          

 سبز و مناسب سازی پیاده روها متمرکز کند.
از سوی  دیگر حذف پیاده رو فضای سبز محیلط خلیلابلان        
های کازرون را سخت و خشک و بسیار شکننده می کند که            
گذر از آن ها دیگر میل و رغبتی برای رهگذران نلخلواهلد               

 داشت.
در شهر کازورن به عنوان شهری با پیشینه کهن شهرسلازی،   
حذف پیاده رو و فضای سبز از خیابان ها نه تنها حلاکلی از           
یک عقب گرد و روند غیرکارشناسی در شهرسازی آن است،          
بلکه فراتر از آن به معنای فراموش شلدن خلیلابلان هلای                 
پردرخت و زیبایی است که زمانی این شهر را به شهلرسلبلز              

 معروف کرده بود.
مشخص  نیست که آیا روند حذف درختان و فضای سبز از             
خیابان های کازرون به همین مرحله ختم خواهد شد یا این           
روند به شدت مخرب و آسیب زننده به چهره شهر کلازرون             
همچنان ادامه خواهد داشت؟ اما هرچه هست، حذف پلیلاده      
رو و درختان و فضای سبز، چهره آسیب دیده شهر کلازرون            
را زیباتر نخواهد کرد و بدتر از آن نشاط و سرزندگی نیلز از               
سطح خیابان های این شهر رخت خواهد بست و جای خلود            
را به خیابان هایی با دیوارهای سیمانی و بی درخت خواهلد            

 داد!

 با پیاده رو یا بی پیاده رو؛ مسئله این است؟
 رضا عمویی

ترین درس  مهم  »مقاومت«

 ی حاج قاسم مدرسه
 »فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَكَ ...«

 

خداوند به پیغمبرش در مقلابلل مشلکلالت             -علی اسدزاده 

ای، استقامت کلن و         یافته  گونه که فرمان    فرمود: پس همان   

انلد )بلایلد          همچنین کسانی که با تو به سوری خدا آملده         

 . 119ی هود/ آیه  استقامت کنند(؛ سوره

البته که مقاومت و ایستادگی در برابر زور و ظلم و تعلدی،              

هایی هم دارد و کار       های دشمنان، سختی    مشکالت و هجمه  

های بیشتری دارد،      آسانی نیست. لکن تسلیم شدن، سختی      

های مقاومت و پایلداری نلزد خلداونلد              ولی تحمل سختی  

متعال اجر و پاداش داردو  تسلیم در برابر ظلم و تلعلدی                

 عالوه بر خواری و خفت، مجازات هم دارد.

العالی( برای     ای )مدظله    ی کل قوا حضرت امام خامنه       فرمانده

بار در تعریف و توصیف فرمانده رشید و شهید، حلاج              اولین

او یک مکتلب، راه و ملدرسله            «قاسم سلیمانی فرمودند:     

. این تعریف و توصیف از طرف ولی فلقلیله               »آموز بود   درس

الشرایط برای یک سرباز و پاسدار حلریلم اسلالم و                 جامع

مسلمین تعبیری بسیار بلند و ژرف است که حاوی نلکلات         

باشد که پرداختن بله        مهم و برجسته و محتوایی عمیق می      

های آن مدرسه نه در       ابعاد آن مکتب، تبیین آن راه و درس       

وسع نگارنده و نه در فرصت و مجال این وجیزه اسلت. در              

تلریلن      این مختصر سعی بر پرداختن به یکی از شلاخلص           

خصوصیات این شخصیت مکتبی و راهبردترین درس بلرای         

ی اجانب، یلعلنلی         نجات مسلمین و دفع شر اشرار و سلطه       

 باشد. می »مقاومت«

هلا،     ی خلوبلی      اگرچه ظاهراً دیگر شخص سلیمانی با همه      

هایش در بین ما نیست، اما شخصیلت          ها و جذابیت    دلسوزی

ها و مرام و عقیده و روش و منش و             او یعنی افکار و اندیشه    

سیر و سلوک تأثیرگذار او برای ما زنده و ماندگار و چلراغ               

 راه آینده است.

ی ملکلتلب       یافته  شک که شهید سلیمانی پیرو و پرورش        بی

امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری بود و افکار، اندیشله،     

اخال ، روش، منش، شجاعت، اخالص و سیر و سلللوکلش           

لله   هایش از امامین انقالب بود. چنانجه معظم         تجلی آموخته 

در اولین پیام خود، سردار سلیمانی را شاگرد مکتلب املام             

 خمینی )ره(  و فرزند انقالب معرفی کردند.

و مکتب انقالبی امام راحل )ره( هم نشأت گرفته از مکلتلب       

اسالم ناب محمدی، علوی و حسینی و در امتداد آن بلوده             

توان گفت که    است و در این مصاف و میدان بدون اغرا  می         

تجلی مکتب اسالم ناب محمدی در برابر مکاتب اللحلادی            

ی    عنوان فلرملانلده      کفر و شرک و نفا  است. حاج قاسم به         

 -ی اسالم ناب ملحلملدی         جبهه  -ی مقاومت   میدانی جبهه 

ی مستضعفین جهان در مقابل       ی حق و عدالت، جبهه      جبهه

ی استکبار جهانی و اسالم دورغین و آمریکایلی قلرار         جبهه

 داشت.

راستی که مکتب سلیمانی یک الگوی مکتبی جلدیلد و               به

ی آن دکلتلریلن         بازتولید جدید از مکتب اسالم و در ادامه       

ی   کننده  های این مکتب مفسر و تشریح       اسالمی است. آموزه   

ی ایلن شلهلیلد          نامه  ها و وصیت    این مکتب است. سخنرانی    

عنوان مبانی نظری و مدیریت، تدبیر و         توان به   واالمقام را می  

های نظامی، دیپلللملاسلی، اخلالقلی،             عملکرد او در عرصه   

 زیستی و ... مبانی عملی این مکتب برشمرد.  رفتاری و ساده

تلریلن      توان گفت که یلکلی از ملهلم              طور خالصه می    به

های شهید سلیمانی که باعث صاحب مکتب و درس           ویژگی

جامعیت برآمده از عقالنیت و اخالص باالی بلرآملده        «باشد  

ملکلتلب    «های     ها همان پایه    او بوده است و این      »از دیانت 

نظران چهار    طوری که صاحب    حاج قاسم است. به      »سلیمانی

 -9اخلالص.        -1اند:     رکن برای مکتب حاج قاسم برشمرده     

فروتنی و مهربانی به ضلعلفلا.          -0مقاومت.     -3والیتمداری.   

ی والیتمداران و دوستداران شهید سلیلملانلی           باشد تا همه  

فرمایشات رهبر معظم انقالب را در مورد مکتب سلیلملانلی       

جدی بگیرند و آن را توضیح دهند و تببین کنند  و بلرای               

 های آتی نشر دهند.  تربیت نسل

رسد یکی از نکات مهمی که اهمیت بیشتر شهید    به نظر می  

سلیمانی و مکتب او در آن است، این است که ایشان ضمن            

حفظ تمام فضایل دوران دفاع مقدس، یک عنصلر بسلیلار             

در ایلن راه داشلت و            »مقاومت و ثبات قدم   «مهم یعنی   

گاه فریب دنیلا بلا         وقت دچار تردید و شک نشد و هیچ         هیچ

های جورواجورش، با مال و منلال         های بزرگ و با مقام      عنوان

هایش، بلا     طلبی چنانش، با زندگی پر زر  و بر  و راحت       آن

 اش، نخورد. های واهی ها و تجددطلبی روشنفکرمآبی

حق سمبل و تبلور مقاومت و پایمردی و ثبات قدم بود             او به 

دانست. مقاومت نسبلت بله          و رمز پیروزی را هم همین می      

بلیلت و        اعتقادات اصیل به اسالم ناب محمدی، قرآن، اهل       

های انقالب اسالمی     پذیری؛ مقاومت در دفاع از آرمان       والیت

های دینی؛ مقاومت و پایداری در حفلظ جلایلگلاه               و ارزش 

سربازی والیت و پاسداری از انقالب اسالمی؛ مقلاوملت در            

های نظامی، سیاسی و فرهنگی دشمن؛ مقاومت         برابر هجمه 

ی اتلحلاد مسلللملانلان            و اصرار منطقی در گسترش دامنه     

های اسالملی؛     طورکلی در برابر دشمنان اسالم و سرزمین        به

مقاومت در دفاع از مظلومین، محرومین و مستضعفیلن در           

هر جای دنیا؛ مقاومت و تالش برای متحدسلاخلتلن املت              

سازی ظهور ملنلجلی علاللم             اسالمی؛ مقاومت برای زمینه   

ها، تلهلدیلدهلا،        بشریت؛ مقاومت و پایداری در برابر سختی      

هایی که در این راه ... برای او و جمهوری اسالمی و                  تحریم

 ی مقاومت بود؛ مقاومت ... جبهه

 اش گرامی و راهش پررهرو باد.        یاد و خاطره

 کازرون-محمدحسین برزویی
 یافاطمه )س(  

 گلشنِ خشنودیِ خالق،سجودفاطمه است

 دوزخِ خشم خدا،خشم وخمودفاطمه است

 لیلهُ القدرِرسالت،قُرّه العینِ محمّد

 پاره یِ جسم پیامبر،تاروپودفاطمه ا ست

 بیتِ جبریلِ امین،قلب لطیف وپاک او

 مُصحفِ زهراتجلّیِ شهود فاطمه است

 عروه الوثقایِ هستی،منظرِقدقامتش

 این قیام واین رکوع واین قعود فاطمه است

 کوثرستانِ سخاوت،برکویرخشک دلها

 چشمه یِ جوشانِ حکمت،دروجود فاطمه است

 سمبلِ صبرومتانت،دردِفاعش از والیت

 همسروهم سیرِ مولی هست و بود فاطمه است

 معنی ومفهوم قرآن،حق وباطل راست فرقان

 اصل و نمود فاطمه است«هدیً للمتقین »این

 خشمِ زهراخشم خالق،حبّ زهراحُبُ حق

 مرکز خشنودیِ خالق،سجود فاطمه است

 

 کازرون  -محمد جعفر رستمیان
به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد شهید و سردار رشید 

 اسالم حاج قاسم سلیمانی

 یک سال گذشت از غم سردار دالور

 یک سال زهجران سلحشور تکاور

 در پشت سرش، رهبر جانباز فداکار 

 گردید بر آن یوسف گم گشته عزادار

 تنها نه دل رهبر فرزانه غمین شد

 ایران و جهان یکسره محزون و حزین شد

 او مرد خدا بود و فدایی به ره دین

 او شیر ژیان بود پی مذهب و آیین   

 تسلیم نشد در جلوی داعش خونخوار

 تا اینکه فدا شد به ره ایزد غفار

 جنگید بمانند علی ساقی کوثر

 با لشکر خونخوار جفا جوی ستمگر 

 میگفت به ذریه ی ساالر شهیدان

 داعش شده بازیچه ی  دست  عربستان 

 امروز هر آن کس که بود صاحب قدرت 

 قد کرده علم در پی نابودی امت

 ای زاده ی جان بر کف پیغمبر اکرم

 گویا شده یکبار دگر ماه محرم

 هیهات که قاسم کند از جنگ جدایی

 در محضر تو آمده سرباز فدایی

 یک بار دگر امر بفرما به سوی جنگ

 تا عرصه نمایم به سر داعشیان تنگ

 من فرد دلیر هستم و چون ضیغم قهار

 در جبهه منم همچو ابوالفضل علمدار

 دشمن که چنین دید زکین نقشه کشیدند

 در نیمه شبی بر هدف شوم رسیدند

 اما به حسین بن علی شاه شهیدان

 باید که شود دشمن از این کرده پشیمان

 یارب به حق نور دل حضرت زهرا

 نابود بفرما ز کرم لشکر اعدا 

 

 کازرون  -عبدالحمید رستگار 
به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد شهید و سردار رشید 

 اسالم حاج قاسم سلیمانی

 سر سودایی قاسم جدا شد

 زکین دشمن دین آمریکا شد

 اال یاران عشق وعاشق دین

 به خون سر وجودش مبتال شد

 وجود او سراسر درس و عشق است 

 عجین عمرش به خاک کربال شد

 سالم و صد درود بر شیر کرمان

 که عکسش بر سر آزاده ها شد

 یل میدان جنگ با دوست دیرین

 چو قمری وکبوتر در هوا شد

 رقم خورد این چنین مرگ کبوتر

 به دام صید سحر گه مبتال شد 

 حدیث قاسم ومهدی حمید گفت

 که شیرویار رهبربین فداشد

رستگار مداح و شاعر آیینی  نویسده کتاب خیام 

 11/82/84عشاق کازرون

تاریکِی نیمه شِب نوزدهِم دی ماِه شصت و پنج، بر آب های            

لشلکلر   »دشت شلمچه سایه افکنده است و غواصاِن مظلوم          

استان فارس و سپاهیانی از فلرزنلداِن ایلران              «نوزده فجرِ 

زمین، برای انتقامی سخت، از صدامیانِ زمان، صف کشلیلده    

 اند!..

صداِی مناجات و زمزمه های عاشقانه ی رعلنلا جلوانلاِن                

خمینی، تو را به شِب دَُهِم محرم و خداحافظلِی آن یلاراِن               

 شیدایی در کربالی حسینی متصل می کرد،

و آسمانی شدگاِن آن را در ایلن           «کربالی چهار »نانی که   

دیده بودند، می دانستند، سختی ها در        «قطعه ی بهشتی  »

پیش است، َفتح و ظَفر بر دشمن، اما صبر ملی خلواهلد و                 

 سَرهایی برای امانت سپردن،  

چه کَسی می داند!، فرمانده شهید، مُسلِم شیراَفکِن کازرونی          

آن شب، برای هدایت بسیجیان و سپاهیاِن خط شَِکن، سَر و           

َتن را، برابِر گلوله ها، به خدا ُسپرده بود و تا روزها پلس از                 

آن، فرماندهِی محور را به انجام و چندی بعد نیز به آسملان             

 پَر کشید!..

زمانی فرا می رسد، آِب سرِد دریاچه ی ماهی، خاِک نمناک            

و زمین های سخت ُگذِر دشت شلمچه، زبان، باز نلملوده و              

های خود، از جوانمردی و مظلومیِت غواصلان         «چشم دید »

 و سربازانِ ایرانی را در محضرِ عدلِ الهی، شهادت خواهد داد.

هر کَس می خواهد بداند، شِب عاشوراِی شلصلت و پلنلج                

هجرت، بر حسین ابن علی و سربازاِن اندکَش در نینوا چله             

گذشته است، بیاید و سرگذشتِ، شب های سوم و نلوزدهلِم            

دی ماه شصت و پنج را در کربالی چهار و پنِج شلللملچله،                

مشاهده کند، محفِل بزِم عاشقاِن زمین با معشوقاِن آسملان،          

بَر پاست! و دریاِی خون، رگ های تاریلخ را بله حلرکلت                   

واداشته است!... به رواِن پاک تان، ای شلاهلداِن زملیلن،                    

ستارگانِ آسمان و مظلومان زمان، درود می فرستیم، ایران و       

انقالبِ عزیزمان را، به خاطرِ همه خوبی هایش، دوست ملی       

داریم و زمینه را، آن چنان که شما خواستید، برای ظلهلور،             

 فراهم خواهیم ساخت. ان شااهلل

شادِی ارواح همه ی به آسمان رفتگان، مخصوصا، بله خلدا             

 «پلا »و    «دست»، شِفای بازماندگان،    1پیوستگانِ کربالی   

دادگان و شیمیایی شدگان، سالمتی بزرگ رهبِر علزیلز و             

جانباِز ایران و تعجیل در فرِج سیدنا المهلدی)علج(، پلنلج                

 صلوات

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

10 /19 /1300 

تقدیم به تمامیِ غواصان و خط شکنانِ نبردِ پیروزمندِ 
، به ویژه شیرِ شب های عملیات، فرمانده »۵کربالی «

 کازرونی»مسلمِ شیرافکنِ«شهید، 
 امان اهلل دهقان فرد

 حضرت فاطمه زهرا )س( گوهر ناشناخته 

 محمد بارونی 

در روایتی از امام صاد )ع(نقل شده است که خداوند ملتلعلال               

روح حضرت فاطمه زهرا )س( را از نور عظمت خودش آفریلده              

 است.)خلقها من نور عظمته(

از پیامبرگرامی اسالم)ص( آمده است که آن نطفه ای که مبلدأ    

آفرینش جسمانی حضرت زهرا )س( می باشد از میوه درخلت          

 طوبی در بهشت است.

امام صاد )ع( می فرماید: برای حضرت فاطمله)س( نله نلام                   

است، فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، رضیه، ملرضلیله،            

محدثه و زهرا. این اسامی نه زمینی هستند و نه آسمانی بلکله              

 این اسامی نزد خداست.  

پیامبر عزیز اسالم می فرماید: فاطمه پاره ای از وجود ملن و                

قلب و روح من است )و هی بضعه منی و هی قلبی و روحی (.                  

یعنی اگر فاطمه را از من بگیرند، من می مانم و یک بدن بلی                

 جان.

فاطمه محور و قلب عالم وجود است، آنجا که در حدیث شریف            

  «هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. »کساء می خوانیم 

حضرت فاطمه زهرا)س( معصوم است، اما نه عصمت یونس)ع(،     

نه عصمت یعقوب)ع(، نه عصمت یوسف)ع(، نه عصمت موسلی             

)ع( و نه عصمت عیسی)ع(، بلکه عصمتی مافو  همه عصملت               

ها، عصمتی هم شأن و منزلت پیامبر خاتم، حضرت ملحلملد              

 مصطفی )ص(.

حضرت فاطمه زهرا)س( بانویی است که خداوند بله خلاطلر                

غضب او غضب می کند و برای رضای او راضی می شود ) ان                 

 اهلل یغضب لغضبک و یرضی لرضاک(

حضرت فاطمه زهرا )س( محور و مرکز خیرخواهی از درگلاه               

خداست. امام دستور می دهد که اگر خواستید استخاره کنیلد،        

اللهم انی اسالک بفاطمه و ابیها و بعلها و بنلیلهلا و               »بگویید:     

و بزرگان دین خواندن ایلن دعلا را در              «السرالمستودع فیها 

اند.حضرت فاطمه زهرا )س( ملرکلز و         قنوت نماز توصیه کرده 

محور داستان مباهله است. در جریان مباهله پلیلاملبلر )ص(                

درجلو و علی )ع(پشت سر و فاطمه زهرا )س( در وسط بلود و          

این یعنی فاطمه برزخ بین نبوت و امامت و مرکز بیلن ملقلام                

 وحی و مقام تفسیر وحی است.

حضرت فاطمه زهرا )س( بوی بهشت می دهلد، بلوی ملیلوه          

درخت طوبی و به همین سبب است که پیامبر گرامی اسلالم،             

حضرت صدیقه زهرا )س( را زیاد می بوسید، چون از او بلوی             

 بهشت استشمام می کرد. 

حضرت فاطمه زهرا)س( راز معراج پیامبراعظلم)ص( اسلت و              

معراج مقدمه ای است تا پیامبر را باال ببرند و آن میوه بهشتلی              

را به او بدهند، تا با آن میوه بهشتی گوهری چون فاطمه زهرا،             

در رحم پاک حضرت خدیجه کبری)س( تشکیل شود. حضرت            

فاطمه زهرا)س( آنگاه که سر از خاک بر ملی دارد، هلزاران                  

فرشته درگاه الهی، با پرچم های تکبیر و تسبیح به استقبال او            

می آیند و چون در جایگاه خودش قرار می گیرد، جبرییل می            

 گوید: یا فاطمه! هرچه می خواهی طلب کن که اندازه ندارد! 

حضرت فاطمه زهرا)س( ورودش در روز محشر هم علجلیلب               

است، آنگاه که همه خالیق، از اولین تا آخرین در محشر جملع         

شده اند ندایی بلند می شود که )غضوا ابصارکم( چشمانتان را              

بپوشید ) ونکسوا روسکم( و سرهایتان را به زیر بیاندازند )حتی              

 یجوز فاطمه( تا این که فاطمه زهرا عبور کند! 

حضرت فاطمه زهرا )س( اولین فردی است که وارد بهشت می             

شود، چون فاطمه)س( عین پیامبر)ص( است و با پیامبلر)ص(                

 یکی است ، یعنی ورود پیامبر)ص( و فاطمه)س( با هم است.

خدایا روز به روز پیوندمان را باخانواده پلیلاملبلر اسلالم)ص(                 

مستحکم تر کن و به ما توفیق بده تا از پویندگان راه فلاطلمله             

 زهرا)س( و خانواده نبوت و امامت باشیم.

 آمین یا رب العالمین

منبع : کتاب درسنامه تخصصی معارف فاطمی/بلرگلرفلتله از               

 اهلل العظمی وحید خراسانی بیانات آیت
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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 پلیلاده رو      
 خیابان حافظ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون محمداملیلن          
مهرورز با اعالم این خبر گفت: با توجه به اینکه خیلابلان              
حافظ جزو خیابان های اصلی شهر است  فلرسلودگلی              
پیاده رو و جداول این خیابان چهره نامناسب و بدی بله             

 این خیابان داده بود.
وی با بیان اینکه عملیات بازسازی و زیلبلاسلازی ایلن               
خیابان با توجه به نیازسنجی های انجام شده، در دستلور      
کار شهرداری قرار گرفته، اظهار کرد: هم اکنون عملیلات           
خاکبرداری این خیابان در حال انجام اسلت و تلالش              

کنیم با توجه به حجم ترافیک سطح شلهلر، هلرچله            می
 سریعتر این پروژه را به اتمام برسانیم.

کنیلم کله در         محمدامین مهرورز تاکید کرد: تالش می      
بازسازی و زیباسازی خیابان حافظ آسیبی به درخلتلان           

 این خیابان وارد نشود.
به گفته او، سیاست شهرداری، همواره حفظ و گستلرش          

فضای سبز شهری است اما گاهی بر اساس طرح تفصیلی          
شهر برای تعریض برخی خیابان های سطح شهر، راهلی           
 جز جابجایی بعضی از درختان مورد مسیر وجود ندارد.

شهردار کازرون ادامه داد: خیابان های سطح شلهلر بلر              
اساس نیاز زمان گذشته ساخته شده اما بلا تلوجله بله                
افزایش جمعیت و وسایل نقلیه، مطابق طرح تفصیلی بله          
منظور کنترل و روان سازی ترافیک، بعضی خیابانها نیلاز          

 به تعریض و زیباسازی دارند.
وی با بیان اینکه صرفا تعریض خیابانها جوابلگلوی ایلن             
حجم ترافیک نیست، خاطرنشان کرد: شهرداری اقدامات        
به موازات تعریض خیابانها اقدام دیگری را نیز اجرا کلرده    
یا در دستور کار خود دارد، به عنوان مثال در مرکز شهلر           
با صرف هزینه زیاد و تملک تعدادی از امالک، اقدام بله             

 گسترش ظرفیت پارکینگ سلمان و ابوذر کرده است.
 

گامی دیگر از شهرداری و شورای اسالمی 
شهر کازرون جهت تحقق خواسته های 

 مردمی؛
تخریب و عقب نشینی دیوار بانک 
کشاورزی برای تعریض خیابان امام 

آمیز شهرداری  خمینی/ تالش موفقیت
 برای گرفتن حکم قضایی تخریب

دیوار بانک کشاورزی واقع در خیابان امام خمینی صلبلح    
امروز درحالی تخریب شد، که شهرداری پس از ملاهلهلا            

تالش و پیگیری توانست با گرفتن حکم قضایی قلللع و             
 قمع، زمینه تعریض خیابان را فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، بلا حضلور            
محمدامین مهرورز در مسند شهرداری کازرون، یکلی از          
کارهایی که او به صورت جدی در دستور کار شهلرداری           
قرار داد، تالش برای تعریض خیابان امام خمینی و حلل      

 مسئله دیوار بانک کشاورزی بود. 
حاال اما با گذشت حدود یک سلال از وعلده شلهلردار                 
کازرون، در نهایت شهرداری موفق به گرفتن حکم قانونی         

 تخریب شد و امروز کار تخریب را انجام داد.
محمد امین مهرورز شهردار کازرون ضملن انلتلقلاد از              
همکاری نکردن مجموعه بانک کشاورزی در این زمیلنله          
اظهار کرد: متاسفانه در طول یکسال گذشته، پیلگلیلری            
های متعدد و مستمر انجام شده تلوسلط ملجلملوعله                
شهرداری و شورای اسالمی شهر با مجموعه مدیلریلتلی            
بانک کشاورزی در شهرستان و استان برای به سرانلجلام           

نتیجه مانلد و       رساندن این خواسته به حق شهروندان بی      
 بانک کشاورزی حاضر به همکاری با  شلهلرداری نشلد.             
محمدامین مهرورز با بیان اینکه رشد، توسعه و پیشرفلت        
شهر در گرو تعامل و همکاری همه ارکان و نلهلادهلای              

طبق توافقلات صلورت      1330شهر است، گفت: در سال       
گرفته، صلح نامه ای بین شهرداری و بلانلک کشلاورزی             
نسبت به عقب نشینی دیوار بانک منعقد و پلس از آن               
پروانه ساخت این بانک توسط شهرداری صادر شلد، املا         

های   نگاری  بانک کشاورزی به تعهد خود عمل نکرد و نامه        
 متعدد انجام شده نیز راه به جایی نبرد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری بلرای احلیلای حلقلو                 
شهروندان قاطع است و با کسی تعارف ندارد، افلزود: در             
طول یک سال گذشته تالش کردیم به دور از تنش و در            
فضایی دوستانه با تعامل این مشکل را رفع کلنلیلم املا               
مجموعه مدیریتی بانک کشاورزی در این زمینه همکاری        

نکلرد و راهلی جلز          
تمسک به قانون بلرای     
 شهرداری باقی نماند.

به گلفلتله شلهلردار          
کلللازرون، پلللس از       
اقللدامللات حللقللوقللی    
شهرداری، حکم بلدوی    
تخریب و قلع و قلملع        
صادر و سرانجام حکلم     
قضایی تجدیدنظر نلیلز     
در این زمینه اخذ شلد      
و بر این اساس، املروز      
شهرداری کار تخریلب    
را پس از طی ملراحلل       

 قانونی انجام داد.
وی بللا تشللکللر از          

های مسلتلملر       حمایت
شورای اسالمی شلهلر،     
دسللتللگللاه قضللایللی     
شهرستلان بله ویلژه        
رئللیللس مللحللتللرم      

دادگستری، دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستلان      
و نیز فرماندهی محترم نیروی انتظامی، گفت: منافع ایلن           
هم افزایی و حسن تعامل دستگاه قضلا، شلهلرداری و               
شورای اسالمی شهر در نهایت متوجه مردم و شهرونلدان        

 است.
وی ابراز امیدواری کرد که مجموعه بلانلک کشلاورزی             
هرچه زودتر نسبت به دیوار کشی حریم قلانلونلی خلود            
اقدام نماید تا کار نهایی تعریض خلیلابلان بلا سلرعلت                 

 بیشتری به اتمام برسد.

 اخبار شهرداری کازرون

ماه، نشست گفتگوی رئیس دانشگاه سلللملان     دی 99صبح روز   

فارسی کازرون با اعضاء هیئت علمی این دانشگاه بله هلملراه               

تکریم و معارفه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگلاه سلللملان             

فارسی کازرون در سالن اجتماعات استاد علللی دوانلی ایلن                

 دانشگاه برگزار گردید.

الملل دانشگاه سلللملان        بنا به گزارش روابط عمومی و امور بین       

نیا، رئیس دانشگاه سلللملان         فارسی کازرون، دکتر غریب فاضل    

های  فارسی کازرون، در ابتدای این نشست ضمن تقدیر از تالش     

ارزشمند دکتر مهدی رضائی، معاون سابق فرهنگی و اجتماعی         

دانشگاه سلمان فارسی کازرون، اظهار امیدواری نلملود دکلتلر             

علیرضا راستی، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتلملاعلی ایلن             

های فرهنگی و      های دانشگاه را در حوزه      دانشگاه بتواند موفقیت  

اجتماعی همچنان بسط و توسعه دهد. رئیس دانشگاه سللملان            

های ارزشلملنلد       فارسی کازرون در ادامه ضمن تجلیل از تالش 

تمامی اعضاء هیئت علمی این دانشگاه که بله ویلژه در دوره                

شیوع کرونا با وجود برخی مشکالت، اما با تکیه به توان علملی             

اندوزی را روشن نلگله        و تعهد سازمانی خود توانستند چراغ علم      

های دانشگاه سلللملان        دارند، خاطر نشان نمود: از جمله ویژگی       

فارسی کازرون به عنوان تنها دانشگاه دولتی کازرون و قلطلب             

های اعضا هیئلت علللملی           مندی از فعالیت    علمی منطقه، بهره  

هلای    ریزی  ها و برنامه    گذاری  توانمندی است که امیدواریم با ریل     

های آنهلا در     صورت گرفته شاهد تحقق هرچه بیشتر توانمندی   

جهت آموزش دانشجویان و به ویژه کملک بله جلاملعله در                   

های مختلفی همچون کارآفرینی، حل مسائل و مشکلالت           حوزه

نلیلا بلا اشلاره بله رویلکلردهلا و                      دکتر فاضل    و... باشیم.       

های مدیریتی جدید دانشگاه سلمان فارسی کلازرون      ریزی  برنامه

دلی و تقویت وحلدت        رو بر ضرورت هم     های کاری پیش    در افق 

در تمامی سطوح تصریح نمود و افزود: تالش در جهت ایجاد و              

بازساخت ساختار تشکیالتی ل مدیریتی، تسهیل فلرایلنلدهلای           

جذب اعضا هیئت علمی متعهد و کارآمد، افزایش تعامل نلظلام            

دهی  دانشگاهی سلمان فارسی کازرون با فضای اجتماعی، سمت     

های دانشگاهی در جلهلت حلل           محورهای تحقیقات و پژوهش   

مشکالت منطقه، اهتمام در خصوص ارتقا سطح دانشلگلاه در             

های کالن نظام آملوزش        ها و اهداف و برنامه      چارچوب سیاست 

عالی کشور و... از جمله برخی محورهایی است که در کنار سایر      

تواند به تحقق دانشگاه نسل چهارم و          محورهای دیگری که می   

ایجاد دانشگاهی در طراز نظام دانشگاهی جمهلوری اسلالملی            

نماییم. در مسیر تحقق این اهداف         ایران منجر شود را دنبال می     

افزایی در کنار یلکلدیلگلر گلام             ضروری است که همه ما با هم      

برداریم تا بتوانیم رسالت دانشگاهی خود را در برابر جامعه بله             

خوبی ایفا نماییم. ایشان همچنین با اشاره بله رویلکلردهلای                

های علملوملی        وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرور مطالبه       

های مختلف مردم کازرون و مسئوالن این شلهلرسلتلان،               گروه

مبنی بر ضرورت حضور و فعالیت مداوم اعضا هیئلت علللملی               

دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سطح این شهرستان، تحقلق          

تلر     یابی هرچه مناسب    این مسئله را گامی مهم در جهت هویت       

دانشگاه و عمل به بیانیه مأموریت آن برشمرد و خاطلر نشلان              

ها و    ایم تا با وجود محدودیت      ها تالش کرده    ریزی  نمود: در برنامه   

هلای ملنلاسلبلی بلرای              سازی  قید و بندهای موجود، فرصت    

های علمی و اجرایی اعضا هیئت علمی و     گیری از توانمندی    بهره

نیروهای توانمند دانشگاه به وجود بیاید. در همین زمینه هم در          

ای در جهلت      جلسه اخیر هیئت امنا با طرح این موضوع، مصوبه        

تسهیل حضور اعضا هیئت علمی در سطح شهرستلان کلازرون       

ایم. در این زملیلنله           پیرامون تسهیالت مرتبط با مسکن داشته     

همچنان اقدامات حمایتی را با هدف بسترسازی بلرای حضلور            

کنیلم.    اعضا هیئت علمی در سطح شهرستان کازرون دنبال می        

روزرسانی سند توسعله      نیا همچنین از آغاز فرایند به       دکتر فاضل 

راهبردی دانشگاه متناسب با نیازهای این ملرکلز علللملی و                 

همچنین جامعه میزبان آن خبر داد و افزود: ارتقا کّمی و کیفی             

هلای     دانشگاه سلمان فارسی کازرون متناسب با سیاسلگلذاری        

کالن نظام آموزش عالی، نیازمند سطح باالیی از هلملراهلی از              

سوی نیروهای اثرگذار بیرون و داخل دانشگاه است. در طی این      

مسیر با ضرورت درک جایگاه علمی دانشگاه، به هلیلچ وجله               

های سیاسی و جناحی حرکت کنیم      نبایستی به سمت سوگیری   

ها شویم تا این امکان بالقوه وجود داشته باشد           و درگیر باندبازی  

که بتوانیم رسالت علمی خود را در برابر جامعه به خوبی ایلفلا               

نماییم. رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون در پلایلان ابلراز              

بلخلشلی بله          ها بتواند با فعلیت     امیدواری نمود مجموعه تالش   

ها، منجر به اثربخشی هرچه بیشتر        ها و افزایش تعامل     توانمندی

دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سطح شهرستان کلازرون و            

همچنین منطقه شود تا در کنار حضور شورانگیز دانشجویان و           

های موثر اعضا هیلئلت علللملی ایلن                مندی از توانمندی    بهره

دانشگاه، بتوانیم فضای اثربخش علمی را هرچه بیشتر در جهت          

خدمت به جامعه نمایان سازیم. گفتنی است پیش از شروع این            

دیدار، اعضا هیئت رئیسه دانشگاه سلمان فارسلی کلازرون بلا              

حضور در دفتر کار اعضا هیئت علمی این دانشگاه و در فضایلی             

  صمیمی به گفتگو پرداختند.

 نیا در نشستی صمیمی با اعضاء هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون مطرح نمود دکتر فاضل

 ها، به دنبال تقویت اثربخشی دانشگاه در سطح جامعه باشیم ها و افزایش تعامل بخشی به توانمندی با فعالیت

دسلتلی      فرهنگی، گردشگری و صلنلایلع        مسئول اداره میراث  

ملحلملد خلبلر داد.             زاده شیخ حلاج     کازرون از مرمت امام   

زاده شلیلخ        محمدجواد جوکاری با اشاره به ملرملت املام           

زاده شلیلخ        مرمت اسلتلحلکلاملی املام          محمد گفت:    حاج

با همکاری خیر و اداره اوقاف و امور خیریه و بلا           محمد  حاج

نظارت کارشناسان این اداره انلجلام شلد. مسلئلول اداره                  

دستی کازرون ادامه داد:       و صنایع  گردشگری فرهنگی،  میراث

های جدا شده از بنا و        در این مرمت استحکامی تثبیت سنگ     

آن       بام به انجام رسیده که هلزیلنله          در پشت  راهه  ایجاد آب 

میلیون ریال بوده است. وی اعلالم کلرد: قلدملت           09بر    بالغ

رسد کله بله        زاده به قرن دهم هجری می       ساختمان این امام  

عنوان آثار ملی ایران      به  1330/3/93در تاریخ   13190شماره  

 به ثبت رسیده است.

در راستای راهبرد جهاد خدمت دکتر فریدون علبلاسلی بلرای               

چنار بلا دکلتلر         پیشرفت منطقه، نماینده کازرون و کوه         توسعه و 

اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صلنلایلع               علی

دستی دیدار و با اشاره به موضوعات این حوزه در ملنلطلقله و                  

تشریح هویت و اصالت مردم دیار سلمان فارسی و با استنلاد بله            

عقبه تاریخی این مردم، بیشاپور را پیشانی کازرون خواند. دکتلر            

عباسی با اشاره به گذار تمدن سازی اسالمی و ایرانی، سهم مردم 

کازرون را برجسته و پرافتخار دانست و بر اهمیت توسعه ظرفیت           

هلای کلازرون و         گردشگردی این منطقه )شهرستان        توریستی و 

چنار( بر اساس ظرفیت و استعداد ارزشمند موجود تلاکلیلد                کوه

چلنلار را       کرد. نماینده مردم در این جلسه منطقه کازرون و کوه          

ای تاریخی و انقالبی معرفی  سرزمین همه فصول طبیعی و منطقه

 کرد و اهمیت توجه به صنایع دستی این منطقه را بیان داشت.

دکتر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دسلتلی           

نیز با اشاره به اینکه کازرون از مناطق ممتاز و سرآمد کشلور در          

آثار باستانی، صنایع دستی و فرهنگ غنی است، از تالش دوللت            

در جهت توسعه مناطق برخوردار تاریخی در کشور خبلر داد و              

ای ملورد     گفت: این منطقه )دو شهرستان( در این رویکرد توسعه           

هلای     توجه خواهد بود.گفتنی است با توجه به اینکه شهرسلتلان      

اثر تاریخی ملی و جهلانلی و           939چنار با بیش از       کازرون و کوه  

دارای اثر ثبت شده در سازمان یونسکو، ویترین باستان شنلاسلی     

ساسانی فارس هستند، در این جلسه موضوعات مرتبط بلا ایلن             

 منطقه بررسی و توافقات مناسبی حاصل شد:

ضرورت نقشه برداری و تهیه اطلس جامع بافت تاریخی  منطقله            

خانه،   09خانه تاریخی که حداقل       099بر اساس بررسی بیش از      

 معماری تاریخی دارند

پلروژه ملرملت آثلار            3پیگیری تامین اعتبار الزم جهت اتمام       

تاریخی که هم اکنون توسط اداره میراث فرهنگی در حال اجلرا             

 است

نقوش برجسته تاریخی شلهلر        0حفظ تعداد       ضرورت نگهداری و  

 بیشاپور توسط میراث فرهنگی

بررسی طرح تکمیل مجموعه مقبره مرحلوم ملردانلی )شلاعلر                

معاصر( به عنوان یک طرح توریستی و فرهنلگلی در تلوسلعله                  

 اکوسیستم گردشگری

پیگیری و ضرورت تسریع در اهداف ایجاد سه روسلتلای هلدف              

هلای تلاریلخلی          دوسیران، دوان و کاروانسرا و برج     «گردشگری  

 »کمارج

ملنلطلقله        9ضرورت اجرای کاوش علمی و باستان شناسی در          

 چنار کوه  های کازرون  و تعیین شده در شهرستان

خانه تاریخی شناسایی شده بمنظور  حلفلظ            01ضرورت تملک   

 آثار و جلوگیری از تخریب توسط مالکان

بررسی روند ثبت ملی یک واحد خانه تاریخی مربلوط بله دوره              

 قاجار در کازرون که در مراحل نهایی قرار گرفته است

بررسی طرح تسهیل در تردد بازدیدکنندگان از غار و تلنلدیلس             

 شاپور

بررسی نیازهای ستادی و اداری و نیروی انسانی اداره ملیلراث              

 فرهنگی و گردشگری کازرون

 از آقای نماینده چه خبر؟
چنار در  بررسی جدی گردشگری منطقه، احیاء بیشاپور و بافت تاریخی کازرون و کوه

 جلسه دکتر عباسی با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری

محمد  زاده شیخ حاج امام
 کازرون مرمت شد

به گزارش کازرون نما؛ دکتر علی مظلفلری         
در ادامه دومینوی تلغلیلیلر فلرملانلداران             
شهرستان های داراب، اقلید، گراش، خرامله   
و خنج از سوی استانداری فارس، گلفلتله           

شود کازرون نیز شاهد تغییر فلرملانلدار           می
خواهد بود که بر این اساس علی مظلفلری          
طی حکمی از وزارت کشور و به پیشنلهلاد          

استاندار فارس به عنوان فرماندار ویژه شهرستان کازرون و معاون          
در حکم دکتر رحمانی فضلی خطاب       استاندار فارس منصوب شد.    

به علی مظفری آمده است:به موجب این حکم و بنا به پیشنلهلاد               
استاندار محترم فارس به سمت فرماندار شهرستان ویژه کلازرون           

امید است با اتکال به خداوند ملتلعلال و در            شوید.   منصوب می 
چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان هلای            
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای دولت تدبیر و           
امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت           

 اهلل العظمی خامنه ای "مدظله العالی" موفق باشید.
مظفری دارای تحصیالت حقو  و سابقه رییس زندان شهرستلان          
دشتستان بوشهر، بخشدار کاکی شهرستان دشتی استان بوشهلر،         
رییس زندان نورآباد فارس، مدیرکل زندان مرکزی استان فلارس          
)زندان عادل آباد(، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کالنشلهلر            
اهواز، تدریس در دانشگاه های استان فارس و دیگر مسئولیت هلا         
در قوه قضاییه و سازمان زندان های کشور و فرمانداری بهبهان و             
فرمانداری ویژه داراب را دارد؛ وی متولد شهرستان دشتی استلان       

 درصد هشت سال دفاع مقدس است. 09بوشهر و جانباز 
همزمان با انتشار خبر تغییر فرماندار کازرون اما، برخی از گلروه             
های مجازی و به اصطالح خبری کازرون با اشاره بله تلغلیلیلر                  
فرماندار در ادامه اختالف نظرهای وی با نلملایلنلده ملحلتلرم                  
شهرستان های کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلالملی،            
این تغییر را حاصل این اختالف و مطلوب دکتر عباسی دانسته و            
آن را به منظور برنامه ریزی برای انتخابات آتی ارزیابی کردند. اما             

 واقعیت این تغییر چیست؟
تالش کازرون نما در اعتبارسنجی چلنلیلن          
ادعاهایی اما، خالف آن ها را ثابت می کلنلد.           
بر اساس توضیحات افراد آگاه و نزدیلک بله           
نماینده محترم شهرستان هلای کلازرون و          
کوهچنار، پس از انتخاب وی از سوی ملردم          
به نمایندگی مجلس شورای اسلالملی و بلا            
هدف عمل هماهنگ با تالش ها و پیگیری های فلراوان دکلتلر               
عباسی، پیشنهاداتی را از میان مدیران بومی شهرستان، جلهلت            
تصدی فرمانداری ویژه شهرستان کازرون به استاندار فارس ارایله          
گردیده که وی با بیان این نکته که بهتر است تغییر ملدنلظلر از         
میان فرمانداران فعلی استان صورت پذیرد به صورت ضمنلی بلا             
پیشنهادات ایشان مخالفت کرده اند لذا هر فلردی بله علنلوان                
فرماندار ویژه شهرستان انتخاب شود، گزینه نمایلنلده ملحلتلرم              

 نخواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش کازرون نما که آیا مظفری گلزیلنله                
مورد قبول دکتر عباسی هست یا خیر، افزود: ایشان از ابلتلدای              
انتخاب به عنوان نماینده مردم شلهلرسلتلان هلای کلازرون و                  
کوهچنار در مصاحبه های متعددی دخالت جلدی خلود را در               
تغییرات مدیریتی شهرستان نفی و صریحا اعالم کردند که برنامه          
جدی ای برای ان موضوعات ندارند لذا فرماندار فعللی گلزیلنله               

 مطلوب استاندار فارس است.
از دیگر سو تالش برخی از گروه های مجازی در انلتلصلاب ایلن           
تغییر به دکتر عباسی با تعبیراتی چون "دوئل و تنشی که منجر             
به تغییر فرماندار ویژه کازرون شد، اثبات قدرت بیشتر نمایندگان          
از استانداران و ربط دادن این تغییر به انتخابات پیش رو" و بله                
صورت ضمنی زیر سوال بردن اقتدار و نظارت هیات های نظلارت       
شوای نگهبان در صیانت از انتخابات و رای مردم با تلغلیلیلر در                 
جایگاه فرمانداری، موجبات تعجب و حیرت فعالین اجلتلملاعلی            

 کازرون را فراهم نموده است.

 طی حکمی از سوی وزارت کشور صورت گرفت؛
 گزینه غیر بومی استاندار، فرماندار ویژه کازرون شد
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جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در                  
حال گسترش است، امید بخش آتیه روشن است و وعده خداوند تعالی را نزدیک و نزدیکتر ملی                   
نماید. گویی جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب والیت از افق مکه معظمه و کلعلبله آملال                         

 محرومان و حکومت مستضعفان. 
 .039، ص 13امام خمینی، صحیفه امام )مجموعه آثار امام(، ج 

 قسمت هفتم 
اولللیللن روزهللای    « 

  »تبعید

چللون تللازه بلله ایللن  
قسمت اردوگاه تبعیلد  
شده بودیلم و هلنلوز    
محل اسلتلراحلت یلا     
آسایشگاه ما مشخلص  
نبود  منتظر تعلیلیلن    
تکلیف در این زمینله  
بودیم ، وقت گرفتن آمار نزدیک بود و سوت آمار زده شلد و  
اسرا به آسایشگاه های خود رفتند ، رحیم عراقلی هلم ملارا    
صدا زد و به سمت یکی از این زندانها یا آسایشگاه هلدایلت   
کرد و طبق روال برای آمار همه به صورت پنج پنج یا بقلول  

ها بنج بنج نشسته بودند تا مسئول آمار بیایلد و آملار    عراقی
بگیرد ، رحیم عراقی مارا به مسئول آن آسایشگاه که ظاهلراً  

ها همکلاری داشلت و ملورد اعلتلملاد آنلهلا بلود و           با عراقی
همچنین به اسرای آن آسایشگاه معرفی کرد و گفت این دو 
نفر فعال  جزو آمار این آسایشگاه هستنلد و کسلی بلا آنلهلا      

 شود و ...  صحبت نکند که برایتان دردسر می
پس از آمار و رجز خوانی رحیم عراقی، باالخره درب زنلدان  
را قفل کردند و رفتند ،اسرا هم طبق معمول به پهن کلردن  

کردند  پتو و  استراحت مشغول شدند و کم و بیش سعی می
با ما صحبت کنند و چون حال و روز خوبی هم نداشتیم بله  

کردند ، رحیم عراقی یک لحظه پشلت   ما کمک و محبت می
پنجره زندان ظاهر شد و با سر و صدا به مسئول آسایشلگلاه   
گفت عبدالخالق و حمزه را در کنار این پنجره جای دهیلد ،  
محل استراحت آنها زیر پنجره باشد و با خنده و شوخی بله  
مسئول آسایشگاه گفت باید اینجا باشند تا نگهبلانلان ملدام    
 آنها را ببینند و مواظب باش شاید به تو هم حمله کردند و....

ما را زیر همان پنجره جا دادند و رحلیلم علراقلی رفلت، از       
خستگی و درد همان جا دراز کشیدیلم و یلکلی دو روز بله     
همین منوال گذشت و یکی از افسران علراقلی اردوگلاه هلم     
مامور مراقبت از ما شده بود و نمی گذاشت با کسی ارتبلاط  

ها شنیدیم معاون رحیم عراقی یعلنلی    داشته باشیم ، از بچه
سید کامل واقعا آدم مشتی است و انگار اصال از خائلنلیلن و    

 آدم فروش جماعت متنفر است و...
آقا حمزه گفت باید یه حالی از این افسر عراقی که مدام مارا 

هلا   شود در محوطه اردوگاه بلا بلچله    زیر نظر دارد و مانع می
کند بگیریم ، گفتم چکلار   حتی احوالپرسی کنیم و اذیت می

کنیم گفت بیا در محوطه  باهم حرف بزنیم و بللنلد بلللنلد      
بخندیم چون چارچشمی مراقب ماست، با اینکه حلال و روز  

بدی داشتیم و بله زخلم هلایلملان هلم علملدا         
رسیدگی نمی کردند اما شروع کردیم به صحلبلت کلردن و    
خندیدن ،بخاطر شکستگی دنده هایم نمی توانستلم بلللنلد     

داد و حلرف   فریاد بزنم یا بخندم این کار را حمزه انجام ملی 
زدیم و  می خندیدیم که حمزه بسیار بلند و غلیلر    هایی می
خندید و فریاد و قهقهه میزد! حتی اسرا هم مانلده    عادی می

 بودند که چه خبر است ،
در همین حال و هوا، همان اسیری کله خلودش را سلعلیلد      
زندی معرفی کرده بود و داش مشتی بود آملد و بلا ملا هلم     
صحبت شد و او هم بدون اینکه بداند برنامه ما چیست با ملا  
..     قاطی شد و شروع کرد به خنده و شوخی با صدای بلنلد و.  
مامور عراقی بعد از مدتی شاکی شد و آمد با فلریلاد بله ملا     

خلنلدیلد و     زنید و ملی  گفت چه خبره؟چرا اینهمه فریاد می
.؟ گفتیم مگر نگفتیلد ململنلوع اللملالقلات          شلوغ می کنید 

هستیم و کسی نباید با ما حرف بزند، ما هم با کسلی کلاری   
زنیم و مزاحم کسی هم نیستیلم   نداریم و خودمان حرف می

و... کلی ناسزا گفت و کفری شد و یکی دو ضربه کابل هم به   
سعید زندی زد و گفت آخرین بار باشد با اینها حرف میزنی 

توانست بکنلد و ملا هلم     و او را دور کرد ، اما با ما کاری نمی
 دادیم ، ادامه می

با حمزه عمدا به طرف بهداری اردوگاه که اتفاقلا مشلتلرک     
بود و در این قسمت که ما تبعید شده بلودیلم قلرار داشلت     
رفتیم ، هرروز تعدادی بیمار را از آن قسمت به این قسملت  
می آوردند و بهترین فرصت بود که به بهانه قدم زدن بلچله   
های خودمان را ببینیم و اتفاقا آنها هم ما را دیدنلد و بلرای   
عباس آقا خبرش را منتقل کردند که ما دو نلفلر را بله ایلن     

 طرف تبعید کرده اند و به بغداد منتقل نکرده اند ، 
همین باعث شد عباس پاسدار ارتش سری را در این زمینه  

فعال کند، بعضی از بچله هلای ارتلش سلری را بله بلهلانله         
مریضی، طوری فیلم بازی کردن که مثال حلالشلان وخلیلم     
. بله بلهلداری          . . است و مریض هستند و خونریلزی دارنلد و 
اردوگاه می فرستاد و با این ترفلنلد خلبلر هلا را ملنلتلقلل          

کردند ،  بعضی از بچه ها چه فیلمی بازی میکردند تا بله   می
ما خبر رسانی کنند و عراقی ها هم شک نکنند و مخصوصلا  
آقای پناهی که درجه دار ارتشی و آدم بسیار با مرامی بود و 
با عباس پاسدار در سازماندهی مریضای ارتش سری و انتقال 
خبرها همکاری بسیار خوبی داشت و من و حمزه به بهلانله   

کردیم و چلون   قدم زدن با آنها اخبار و اطالعات ردوبدل می
با آقا حمزه دوست و صمیمی و زبان مشترک هم داشلتلنلد    

کلردنلد و.... یلک شلعلر           ) ترکی ( باهم صحبت می   9کانال 
کلرد و   خوانلد و تلکلرار ملی     مخصوص هم همیشه حمزه می

 گفت برا عباس آقا بخوانید ،
رحیم عراقی مسئول اردوگاه خداراشکر به مرخصی رفلت و   

معاونش یعنی سید کامل تلا بلرگشلتلن رحلیلم علراقلی از         
مرخصی رئیس داخلی اردوگاه بود، به محض اینکله رحلیلم    
عراقی به مرخصی رفت و ظهر همان روز من و حمزه را صدا 
زدند و گفتند بیایید که سید کامل با شما کار دارد ، ما را به 
سمت اتا  رئیس داخلی اردوگاه بردند، احلتلملال دادیلم از     
رفتارهای ما شاکی باشند و بخواهند تنبیه و تهدیدمان کنند 

، 
وقتی وارد اتا  شدیم دیدیم سید کامل نشستله و در حلال    

خوردن چای است، به محض دیدن ما فورا از جای خود بلند 
شد و بطرفمان آمد، با احترام خاصی احوالپرسی کرد و چند 
! و ادامه داد و گفلت شلملاهلا ملرد         ! بار صورت ما را بوسید 

 هستید، ایواهلل ، مرحبا و... که آن خائن را زدید !! 
گفت خیلی خوشحال شدم که فالنی را زدید و نلاملردتلر از    
اینها وجود ندارد و خیانت به هموطنان آخر نامردی اسلت و  
! و   خیلی با حالت مشتی و التی دری وری نثار خائنین کرد 
( و تعارف کرد کله     )بفرمائید  ما را دعوت کرد و گفت تفضل 
بنشینید، ناگهان چشممان به یک اتو افتاد کله قلدیلملی و     
آهنی  بود، با حمزه نگاهی معنا دار به هم انداختیلم و خلود   
را برای شکنجه با اتو آماده کردیم و پیلش خلودملان تصلور     

 کردیم قطعا این اتو را برای شکنجه ما آورده اند ....
سید کامل  ادامه داد و گفت شاید اگر افسران مافو  ما االن 

کنیلم   دستور بدهند شماها را قطعه قطعه کنیم فورا اجرا می
آیلد و از   ، اما حساب خائنین جداست و من از آنها بلدم ملی  

این به بعد تا اینجا هستید و من هم اینجا هستم خلادملک!  
 ) در خدمتتان هستم ( !! 

با تعجب با آقا حمزه همدیگر را نگاه کردیم و اشاره کردم به 
اتو و گفتم حمزه فکر کنم روش ایشان اینگونه است و آماده 

 باش برای اتوی داغ!
بالفاصله سید کامل که حاال در غیاب رحیم عراقی رئلیلس    

داخلی اردوگاه بود دستور داد چای آوردند !!  چه چای دبش 
و خوش طعم و رنگی  و  آنهم در استکان های کمر باریک و 

 همراه با نعلبکی ،
 به ما تعارف کرد که بخورید و بیسکوییت هم تعارف کرد .!!

کردیم، متلرجلم    ما که اصال باور نمی کردیم و فقط نگاه می
که تعجب ما را دیده بود گفت باورتان بشود که سید کاملل  
همین اخال  مشتی را دارد و چای را بخورید ، خاللصله در   
آن وضعیت چه حالی داد و چای را برداشتیم و زدیم به بدن 
، سید کامل هم ادامه داد و تکرار کرد دستتان درد نکند که 
فالنی را زدید و این آدم فروش های خائن کثیف تریلن آدم  
های روی زمین اند ،و کسی که به هملوطلن خلودش رحلم     

ماند،  کند مطمئن باشید برای ما هم مثل این سیگار می نمی
و همان طور که داشت آخرین پک را به سیلگلار ملیلزد تله      
سیگار را روی زمین انداخت و با پلوتلیلن آن را لله کلرد و        

:پس از استفاده از آن خائنین سرنوشت آنلهلا     گفت
شلود و بلرای ملا هلم      هم مثل این ته سیلگلار ملی   

ارزشی ندارند، گفت من به شخصه خلیلللی از ایلن     
 .... هستند!  افراد بیزارم و آنها نامرد و

واقعا هنگ کرده بودیم و برای ما که اینهمه جنایت 
و ظلم از صدامیان دیده بودیم بلاورکلردنلی نلبلود      

ها و مخصوصا سعید زندی در مورد این  هرچند بچه
روحیات و اخال  سید کامل توضلیلح داده بلودنلد     

 برای ما ،
به هر حال بعد از کلی صحبت و صفا بلند شد و با  

ما خداحافظی کرد و برای اینکه وضعلیلت ملا هلم     
وخیم بود دستور داد ملا را بله بلهلداری اردوگلاه بلردنلد و        
مقداری زخم هایمان را پانسمان کردند و مقلداری مسلکلن    
و ... به ما دادند .وقتی از بهداری برملی گشلتلیلم صلحلنله            

نظیر بود،  .لدیدیم سید   عجیبی دیدیم که در نوع خودش بی
کامل عراقی،  چند نفر را با شال  میزند و به آنها فلحلاشلی    

کند ، با آقا حمزه و با حالت تعجب نگاهمان به آن افلراد   می
افتاد و دیدیم واقعا سیدکاملل چلنلد نلفلر از آدم فلروشلان        
معروف آنجا را آورده و آنها را وادار کرده که با دست آشغلال  
جمع کنند و سطل زباله هارا تمیز کنند و در هلملان حلال    

 گفت،  آنها را با شال  میزد و ناسزا به انها می
متوجه شدیم این روش جاری ایشان در غیاب رحیم عراقی  

مسئول این قسمت اردوگاه بود که حامی خائنین بود ، ما را 
که دید گفت ببینید اینها از جنس همان خائن هستند که از 
دست شما کتک خورده اند ، و حسابی آنها را زجر میلداد و  

 اذیت میکرد !
.در بین همه ملللتلهلا و       به حمزه گفتم عجب حکایتی است 

حتی این عراقی های بعثی هم خیانت و آدم فروشلی ملورد   
تنفر است ،  و چه درسی داشت این رفتار و حرفهای امثلال  
سید کامل عراقی، و این افراد خائن که تعدادشان هم بسیلار  

 1999اندک بود و بقول یکی از عزیزان آزاده، از یک اردوگاه 
نفری شاید پنج نفر خائن بودند چلقلدر خلود را و کلراملت      
انسانی خود را به بهای اندکی فروخته بودند ، و البته خائلن  

 حتی یک نفرشان هم زیاد بود ،،
به هر حال از طریق همین سید کامل و دیگران فهملیلدیلم    
که آن فرد خائن که با لوله آهنی زده بودیم با تلالش هلمله    
جانبه افسر ارشد اردوگاه و با استفاده از روابطش موفق شده 
اند در بیمارستان صالح الدین تکریت او را از ملرگ نلجلات    
دهند و حتی با کمال ناباوری کامل عراقی گفت کللی بله او   

! چون به ایرانی ها خون نمی  دادند و ملن   خون وصل کردند 
هم که خودم دو بار در بیمارستان تکریت بستری شده بودم 

شلود   دیدم چه قتلگاهی است و اصال به اسرا رسیدگی نلملی  
رساندند ، خالصه  بلکه آنها را زجرکش و بعضاً به شهادت می

سید کامل عراقی با انگشت اشاره به سر و کله خودش اشاره 
کرد و گفت مطمئن باشید اگر هم زنده بماند مجنون اسلت  

 ) دیوانه ( و دیگر بدرد زندگی نمی خورد  ...
با صحبت های سید کامل متوجه شلدیلم کله چلرا ملارا از      

منتقل کلرده انلد ،    99استخبارات تکریت مجدداً به اردوگاه 
هر چند آن خائن کثیف بدجوری ضربه آهن به سلرش وارد  
شد که همه مطمئن شده بودند با آن وضعیت حتما به درک 
واصل شده اما ظاهرا با تالش افسر فرمانده ارشد اردوگاه که 
در صورت درگیری و شورش و کشته شدن اسرا  باید عواقب 
زیادی را تحمل میکرد فعال از مرگ نجات پیلدا کلرده و در   

 بیمارستان بستری شده بود ،
.به هر حال ما به اولین هدف عملیات رسیده بودیلم و حلاال    

شد ، وقلتلی    باید مراحل بعدی در صورت صالحدید اجرا می
زدیم و مخصوصا بیماران آنطرف  در محوطه اردوگاه قدم می

کردیم با  را که به این قسمت و بهداری می آوردند سعی می
بچه هایی که از اعضای ارتش سری بودنلد تلملاس بلرقلرار      
کنیم، و برای اینکه عراقی ها و عوامل آنها شک نکنلنلد، بله    
محض عبور از کنار بچله هلا بله بلهلانله سلالم علللیلک و           
احوالپرسی فوری اطالعات را رد و بدل میکردیم و ملتلوجله    

شوند برای اجرای مرحله بعدی  شدیم انگار بچه ها آماده می
شورش و عباس آقا و دیلگلر علزیلزان ،اسلرای داوطلللب و        
مطمئن را سازماندهی مجلدد کلرده انلد و قلرار اسلت بلنلا        
بدستور عباس گلزار یا همان علبلاس پلاسلدار قلهلرملان و        
فرمانده، مراحل بعدی را اجرا کنند که این خبر خوبی بود و 
اشاره کنم تمامی این کارها در آن شرایط جهنملی، بسلیلار    
سخت و پیچیده و طاقت فرسا بود که نیروهای ارتش سلری  
مجاهدت های زیادی برای این عملیاتها کردند که خدا دانلد  

 و بس و چه کاربردهایی داشت این ارتش سری ،
متاسفانه نمیتوانم بیش از اینها وارد جزئلیلات شلوم چلون      

 شود و از حوصله این مقال خارج است ... .. کتابها می
 *ادامه دارد ..

 هایی از اسارت(  قسمت هفتم  )ناگفتهآنسوی تکریت 

  »اولین روزهای تبعید « 
 خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور

 بسم رب الشهداء و الصدیقین
پللس از درهللم شللکللسللتللن       

های سنگین ارتش علرا         پاتک
 1301در بهار سال      3ی فاو و تثبیت کامل عملیات والفجر          در منطقه 

األنبیا )ص( تصمیم به طراحی عملیاتی بلزرگ             قرارگاه مرکزی خاتم  
هایی که قرار بلود در ایلن        ی شلمچه گرفت. یکی از یگان     در منطقه 

المهدی )عج( بود؛ پیشانی عملیات از          33عملیات شرکت کند، لشکر     
شد به خاکلریلزهلای        دژ شلمچه یعنی از سمت راست که منتهی می        

ابوالفضل بود و در       13فجر استان فارس و تیپ        10شکل لشکر     نونی
ی عملیاتی ادامه داشت تا       العرب در خاک عرا  این جبهه       امتداد شط 

ی کارون در خرمشهر بلا ایلن رودخلانله کله                  محل تالقی رودخانه  
طور گسترش داشت تا      الرصاص را در مقابل داشت و همان        ی ام   جزیره

ی مینو که از سمت چپ این جبهه          حوالی نهر جروف در جوار جزیره     
عصر )عج( و پس از آن لشکر المهدی )عج( و در                  در ابتدا  لشکر ولی    
 01نجف و اصفهان و    3انصارالحسین )ع( و    39وسط هم لشکرهای    

 ثاراهلل و ... هرکدام خط حدی تعیین شده بود.
 اهداف عملیات به نقل از سردار رحیم صفوی:

های عراقی که از آنجا تلا خلط        عبور از اروند و به دام انداختن یگان   
 ی فاو گسترش داشتند.  جزیره

 تصرف شهر بصره 
 های عملیاتی شامل: قرارگاه

 الف(نجف:
طالب )ع(، لشلکلر      ابی بن علی 13نصر، لشکر  1فجر، لشکر  10لشکر   

 قائم. 19ابوالفضل )ع(، تیپ  13امام رضا، تیپ  91شهدا، تیپ  111
 با پشتیبانی توپخانه و مهندسی  

 ب( قرارگاه قدس شامل: 
 سیدالشهدا. 19کربال، لشکر  91ثاراهلل، لشکر  01لشکر 

 ج( قرارگاه کربال:
نجلف   3امام حسین، لشکر  10حضرت رسول )ص(، لشکر  93لشکر  

 39هاشلم )ع(، لشلکلر             قمربنی 00عاشورا، تیپ     31اشرف، لشکر   
 انصارالحسین )ع(.
 د( قرارگاه نوح:

اللغلدیلر، نلاوتلیلپ            13المهدی، تیپ  33عصر، لشکر  ولی 3لشکر  
 امیرالمؤمنین.

های توپخانه و مهندسی بلرخلوردار          ها از یگان    هرکدام از این قرارگاه   
 بودند.  

دار    األنبیا )ص( فرماندهی کل این عملیات عهده قرارگاه مرکزی خاتم 
 بود.  

ی ملهلم      پس از این طراحی بود که مسئولیت هر یگان در این جبهه           
 مشخص شد. 

از این طرح عملیاتی آگاهی یافتم و چلون در     01بنده تابستان سال    
عهده داشلتلم، بله          ی یگان دریایی را به      آن زمان مسئولیت فرمانده   

المهدی )عج(، برادر اسدی پیشنهلاد دادم کله            33ی لشکر     فرمانده
های   شد و پایگاه    پدافند خط خرمشهر که از پل خرمشهر شروع می        

مهمی از جمله پایگاه دریایی نداجا که در آن زمان در اختیار لشکر 
بود؛ شناوه، دیری فارم و ... تا نهر جلروف ادامله داشلت، در              33

اختیار یگان دریایی قرار دهد و ایشان موافقت کردند و در تیلرملاه              
ی نلیلروهلای       بود که یگان دریایی در خرمشهر مستقر شد و کلیه         

 جا نیز تحویل شد. بسیجی مستقر در آن
پور را که جلانشلیلن     بنده برادر پاسدار شهید حاج کاظم حسینعلی      

عنوان مسئول خط منصوب نملوده و          بنده در یگان دریایی بود، به     
مثاًل عرض کردم که این خط طوالنی در خاکریزی که )در امتلداد              

اللرصلاص کله بله            ی کارون و پس از آن در مقلابلل ام             رودخانه
ی اروند را تشکلیلل        شد و پس از آن رودخانه       العرب متصل می    شط

ی درون این خاکریز مواضع       داد( از قبل ایجاد شده بود و به فاصله           می
 دفاعی ایجاد شده بود مستقر شدند.     

ماه قبل از عملیات نیروهای یگان دریایی مستقر بودند و در             0حدود  
هلای تلرابلری،         ی لوازم تخصصی اعم از قلایلق      طول این مدت کلیه   

هجومی و ابزارهای دریایی را از عقبه به خرمشهر انلتلقلال داده و                  
 شد. استتار شده بود. حرکات دشمن بعثی هر روز رصد می

اشرافیت کامل صورت گرفته بود. ضمن اینکله اطلالعلات لشلکلر،                 
عملیات لشکر و لجستیک و بهداری و پدافند لشکر نیز مستقر بودند.            

های دیگر نیز قبل از عملیات مستقر شده بودند؛ نله             یقیناً سایر یگان  
ماه قبل از عملیات و بیشلتلر در            9در ظرف شش ماه، بلکه حداکثر       

خرمشهر بشدت شلوغ شده بلود و ایلن          -ی اهواز  ماه آذر. لذا جاده    
شلوغی یکی از عوامل حساس شدن دشمن بعثلی شلده بلود. ملا                   

خواستیم  دلیل اینکه جایی که می      کارمان را با حوصله انجام دادیم؛ به      
عملیات کنیم جزء خطوط پدافندی ثابت لشکر بود و به قول برادران            

 سند ملکی این منطقه متعلق به لشکر المهدی )عج( بود!
رفت و قرار بود ما در ایلن           خوبی پیش می    ی امور به    در نگاه اول همه   

 منطقه از دو معبر استفاده کنیم:
 ها یگان دریایی گردان فجر را ترابری کند. معبر اول: پس از غواص
 ها یگان دریایی گردان ابوذر را ترابری کند.   معبر دوم: پس از غواص

های پیاده لشکر به ترتیب و         اما نکته این بود که اکثر برادران گردان       
ی شمریله در       صورت متوالی عملیات عبور از رودخانه را در منطقه          به

مقر یگان دریایی در کنار رود کارون تمرین کرده بودند و از این بابت         
بود که سردار اسلدی و         01آذرماه    90مشکلی نداشتند. درست روز      

سردار رحیم صفوی به اتفا  یک نفر همراه به نزد ما آملدنلد و بله                   
اتفا  بنده و مسئول اطالعات لشکر در شناور به گل نشسته کله در               
نزدیکی ساحل خودی که در اروند بود، رفتیلم )در ایلن کشلتلی                   

ساعته(. سردار صفوی نقشه را    90های کمین ما استقرار داشتند؛     تیم
گونه توضیح داد که از رودخانه عبور کنید. سِر پل را               پهن کرد و این   

تصرف کنید. سر پل را توسعه دهید تا پشت سر شما یگانی از خلط                 
 عبور کند ...

تکاوری( تهیه و یلک    -قایق جیمینی )بادی   199مقرر شد که حدود     
 معبر سوم هم ایجاد بشود.  

کند.   فر  می   3ی والفجر     بنده به جمع گفتم که این منطقه با منطقه        
دانم که ارتش عرا  از یک سوراخ دو مرتبه گزیده شلود و                 بعید می 

 پیشنهاد دارم که:
اند و بهتر اسلت        برن دیده   المهدی آموزش هلی    93های لشکر     گردان

که در این منطقه در فاز اول نیروهای ما، پشت سر دشملن پلیلاده                 
شوند وهم زمان نیز عبور از رودخانه را در دستور کار قلرار دهلیلم.                 
چون عرا  انتظار اجرای چنین طرحی را ندارد و حتمًا خلطلوط در               

 شود. هم شکسته می
عملیات یک هفته عقب بیفتد تا دشمن متزلزل شود و زملان را از              

 ها بگیریم.   آن
 ادامه دارد ....

 4و اما کربالی 
 )قسمت اول(

 قسمت سوم: نژاد به روایت: سردار حاج قاسم علی
پس خالصه کردم وگذشتم. دستگاهلهلا        
در سینه خاکریز کمین علراقلیلهلا آرام           

گرفت. من اولین نفر بودم که ازپی ام پی و در تلاریلکلی         
 محض به سمت خاکریز پریدم. 

نمی دانم چه شد ولی یک لحظه متوجه شدم بین زمین           
و آسمان معلقم، یکی از میله های هشت پری بله زیلر               
فانسقه ام رفته بود. به بچه ها گفتم مواظب باشید مثلل             
اینکه اینجا پر از هشت پری است. یکی از بچه هلا آرام             
پیاده شد و مرا کمک کرد تا پائین بیایم.)هشلت پلری،               
مفتولهایی بودند که در هشت ضلع به هم جلوشلکلاری             
شده بودند و مانع حرکت نیروهای اطالعات و تلخلریلب            
می شدند و به راحتی سیم خاردار نمی شد آن راپلاره              

 کرد(. 
نمی دانم چرا میله در شکمم فرو نرفت و چلطلور ایلن               

بار و در روز روشلن ملی               199اتفا  افتاد. شاید اگر      
خواستم اینکار را انجام دهم امکان نداشت بتوانم و ایلن            
در حالی بود که هیچ گونه جراحت و یلا زخلملی هلم                 

 نصیب من نشد.
وارد خط دشمن شده بودیم.جهت امنیت بیشتر از کانال          
عراقیها برای تردد استفاده کردیم. از اینلجلا بله بلعلد                 

 مأموریت من و برادر سلیمانی از هم جدا می شد. 
قرار بود من با گروهان برادر هرمز دهقان بعد از گلردان             
امام مهدی به فرماندهی برادر حاج علی قنبرزاده به خط          
دوم بزنم و برادر سلیمانی هم از سمت راست به دشملن            

 بزند و در یک چهارراه به هم ملحق شویم. 
بعد از استقرار در کانال و حرکت به سمت دشلملن بله               
همراه برادر علی نقی ابونصری که از دوستان و همرزمان          
قدیمی ام بود و تجربه خوبی در تخریب و عمللیلاتلهلای         
قبلی داشت و برادر هرمز دهقان کار هدایت نیلروهلا را             

 انجام دادیم. 
برادر ابونصری گاهی از کانال بیرون می آمد و جلوتلر از          
من قرار می گرفت و به جلو می رفت.من هلم بلنلا بله          
موقعیت مسئولیتم می خواستم اولین نفر باشم کله بله            
سمت دشمن می رویم. وقتی دیدم برادر ابونصری ملدام           
خود را به جلوتر از من می رساند و اولین نفر می شلود               
ناراحت شدم و گفتم پسر این چه کاریست که شما ملی            
کنید. و برادر ابونصری گفت: می ترسم یلکلی از ایلن                  
عراقی ها در سنگرها جامانده باشد و شما را که اوللیلن              
نفر هستی بزند. نمی خواهم در همین اول کاری شلملا              
کشته شوید و نیروها بدون فرمانده شوند. منلظلورش را           

 فهمیدم و به کار خودمان ادامه دادیم. 
مقداری که جلو رفتیم به برادر حاج منوچهلر رنلجلبلر              
جانشین گردان امام مهدی رسیدیم.ایشان مارا به سملت          
عراقیها وادامه کار گردان خودشان هدایت کردند.کلملی          

جلوترو در بحبوحه نبرد و صدای تیربلارهلا یلک            
صدا نظر مرا جلب کرد. یک نفر از خارج کلانلال             
)سمت عراقیها( مدام صدا می زد حلاج کلاظلم،              
حاج کاظم. مانده بودم که این صدا از کجلاسلت.            

 گفتم نکنه عراقی ها هستند. 
پس از استقرار نیروها و آرامش نسبی به سلملت       
صدا رفتم. دیدم در کملال نلابلاوری یلکلی از                 
همشهریان و بسیجیان به نام محمدرضا کلرملی          
مجروح و افتاده است.) ایشلان از گلردان املام                
مهدی )ع(بودند.( چند نفر از برادران را صدا زده              
و او را به کانال که جای امنی بود منتقل کردیلم.            
گفتم چطور شد، گفت با نارنجک عراقی هلا دو            

 پایم موج خورده و فلج شده. 

آثاری از خون و جراحت در او نبود ولی     
قدرت تکان خوردن هم نداشت. هلیلچ         
کاری نمی شد کرد مگر اینکه صلبلح          
شود و پس از پلیلروزی کلاملل بلا                

حضورخشایارها و یا آمبوالنسها در منطقه نسلبلت بله             
 انتقال ایشان و دیگر مجروحان اقدام می کردیم. 

این نکته را بگویم که چند روز قبل از عملیات بارنلدگلی          
شدیدی در منطقه شده بود به گونه ای که همه جلا را               
آب گرفته بود و حرکت در کانال و زمین معمولی تلوان             
مضاعف و بلکه چند برابر می طلبید. می توان گفت پیاده 
روی عادی، خود نوعی جنگ با طبیعت محلسلوب ملی             
شد. ما دو شبانه روز بود که نخوابیده بلودیلم. در ایلن                  

ساعلت   03مدت همه اش در تالش و تکاپو، حاال پس از           
تازه گرفتار زمین های باتالقی شده بودیم که راه رفلتلن            

متر زمین صلاف.      199در هر یک متر یعنی راه رفتن در         
جلوتر رفتم. به آخرین نقطه درگیری در نوک عملللیلات      

 رسیدم. 
عراقی ها در چهارراه مستقر بودند از جلو و از جناحلیلن             
یعنی چپ و راست با ما درگیر بودند. صدای برادر قدرت            
اهلل جوکار که در گردان امام رضا)ع( بود در پشت بیسیم             

گلوله منور    9شنیدم. گفتم کجایی. آدرس داد. با شلیک           
معلوم شد که روبروی ماست. آماده شده بودیم با یک اهلل  
اکبر کار عراقی ها را تمام کنیم و دسلت بلدسلت هلم                 
دهیم.عراقیها در چهار راه مستقر بودند وما دوطرف چهار      

افتلد و      راه،حتی برادرجوکار از دیدن عراقیها به شک می       
گوید نکند اینها ایرانی باشند.یک نفر رامیفرستلد تلا              می

مطمئن شود و او بعداز سالم به عراقیها ، بلدسلت آنلان        
 شهید میشود.

نمی دانم چه اتفاقی افتاد. صدای قدرت دیگر نیامد. هلر    
چه تالش کردم، صدا زدم خبری از قدرت نشلد.)ظلاهلرا       
برای خودشان و بیسیم چی شان مشکلی پلیلش آملده             

متر به عقب آملدم تلا           199بود(.  مهمات کم داشتیم.         
شاید با برادر ابونصری بتوانیم مشکل کمبود مهمات حل         
نمائیم. برادر هرمز دهقان پس از تالشهلای فلراوان در              
درگیری با عراقی ها از ناحیه گوش مجروح و به علقلب              
رفت. محمدرحیم حق شناس را دیدم که با روحیله ای             

نلاپلذیلر در جسلتلجلوی علراقلی                  عالی و خستلگلی    
هاست.باصدای بلند وعصبانی صدا میزد،این نامردها کجا        
هستند. این بی غیرت ها کجا هستند، این نلاملردهلای              
مزدور کجا هستند و ... اینها ندای او بود که معلوم بلود                 
سرحال و قبرا  آمده تا دمار از روزگار عراقی ها درآورد.           
یکی از برادران را با او فرستادم و گفتم به جلو برو، و بله               

او گفتم کاری نکن تا بیایم و بگویم چله کلار              
کنی. زمان زیادی نگذشته بود که دو نفر او را            
کشان کشان می آوردند. دیدم از ناحیه پلا بله         

 شدت مجروح شده و می نالد. 
خودش که نمی توانست جواب دهد از دو نلفلر           
دیگر سوال کردم چه شده گفتند عراقی ها ملا          
را دور زدند. محمدرحیم رفت تا از دور زدن             
آنان جلوگیری نماید با موشک آرپی جی هفت او         
را زدند. به آن دو گفتم او را به عقب بلبلریلد و                 

 نجات دهید. 
با برادر ابونصری به نوک خط رفتم. کار سخلتلی            
در پیش رو نداشتیم ولی نمی دانم چرا این چهارراه، بله            
اصطالح قفل شده بود. البته بعدها علت آن را دریافلتلم.             
ساعت رفته رفته به اذان صبح نزدیک می شد. نماز صبح     
را در شل و گل و الی و با پوتین خواندیم. بیسیم جلی                
من شهید و بیسیمش نیز تیر خورد. ارتباط ملا کلاملال               
قطع شده بود. گردان برادر قادر سلیمانی از تیلپ املام              
حسن مجتبی)ع( که آنجا بود بدون سر و صدا به علقلب               
رفتند. وقتی از یکی از فرمانده گروهانها سوال کردم کله            

 کجا می روید گفتند ما باید جای دیگری عمل کنیم.
صبح فقط ما مانده بودیم و تعدادی شهید و            1از ساعت   

مجروح و کلی نیروهای جدید عراقی که به نیروهای خود 
ملحق شلده بلودنلد و فشلار زیلادی بله ملا ملی                        
آوردند.خودروها ونیروها در دید وتیر ما بودند ولی آرپلی           

 جی هفت وموشک سالم نبودکه بشود آنها را زد.
صبلح  1برای اولین بار بود که می دیدم عراقی ها ساعت           

اقدام به پیاده کردن نیروی تازه نفس و بعد پاتلک ملی              
نمایند. ما همچنان بدون مهمات کافی و در شلرایلط               
سخت بدون امکانات مقاومت می کردیم. هوا کلم کلم              
روشن شد ولی دود و گرد و غبار حاصله از انفجارها، بله             
صورت ابری فضای باالی سر ما را پوشانده بود و ملانلع              

 رسیدن نور خورشید به زمین می شد. 
با اینکه هوا آفتابی بود، منطقه ما به اصطلالح گلرگ و               

صبح بود برادر ابونصلری ملتلوجله            3میش بود. ساعت     
حضور عراقی ها در سمت چپ ما شد و گفت که عراقلی             

 ها می خواهند ما را دور بزنند. 
برای کسب اطالعات دقیق تر باید به عقب می رفتیم. بلا             
برادر ابونصری مقداری به عقب رفلتلیلم. تلعلدادی از                 
بسیجیان از نیروهای دیگر آنجا بودند و گفتند کله ایلن           
نیروها ایرانی هستند. خوشحال شدیم و برگشتیم به اول          

صبح مجددا دریافتیم که عراقی ها دارنلد          3خط. ساعت    
ما را دور می زنند و در صورت بستن عقبه ما هلملگلی                
کشته و یا اسیر می شدیم. برادر ابونصلری دسلت ملرا                
گرفت و به زور به عقب برد. قرار شد اگر ما با آنها درگیر               
شدیم، برادرانی هم که مانده اند و تعدادشان زیاد نبود به 
کمک ما بیایند. در برگشت مجروحیلن از ملا کلملک            
خواستند. یکی از این برادران فقط از ناحیه انگشلت پلا              
مجروح شده بود و مدام تقاضای کمک می کرد.  یکی از             
همراهان ما با تندی به او گفت مگر نملی بلیلنلی ملا                  
خودمان به زور داریم می رویم، یک تلکلانلی بله              
خودت بده و بلند شو.برای آخرین بار برادر محمد          
رضاکرمی رادیدم.گفت چه خبر؟گلفلتلم کلملی            
صبرکن تابا پی ام پی برگردیم ونجلاتلت دهلیلم              
وقتی به روبروی عراقی ها رسیدیم،آنان ما را بله            
رگبار بستند.  با آنان درگیر شدیم. تعدادی از این            
نیروها که به ما نزدیک تر بودند تلوسلط ملا بله                
هالکت رسیدند و تعدادی دیگر از آنها در پشلت       
خاکریزها پناه گرفتند و با ما وارد نبرد شدند .طی           
مدتی که ما با عراقیها درگیر نبرد بودیم، نیروهای         
مستقر در اول خط برگشتند و آرام آرام به علقلب            

 رفتند.
 ادامه دارد ....
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