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جهادی و امیدوار برای ایران 
 قوی

 تقدیر و تبریک
ضمن تقدیر از زحمات  قااتح حات اد            

ح ورزش و        حمدح، ریتست ستبق اداره   
جوانتن شهرستتن کاتزرون، اناتا ات           

ح جنت  قاتح  حمدرضت عظیما         شتیسته
به ریتست جدید این اداره را تبریک گفته،        
 وفقیت قاتح عظیم  براح کوشش هرچه      
بیشتر در رفع نوااص ورزش شهرستتن و        
توسعه و گسترش ا کتنات  و واوازو و            
 دیریت ورزش شهرستتن کتزرون در  حد       
شأن این شهرستتن کهن و بتفرهنگ را از         

 خداوند  تعتل خواهتنیم.

*** 

ح جنت  قااتح       همچنین انت ت  شتیسته  
عنوان  دیر کل     داود سیروس )کتزرون ( به     

ح  لا      صدا و سیمتح کیش بت حکم رستنه      
را تبریک و تهنیت عرض کرده، براح قن         
 عزیز هم توفیقت  روزافزون قرزو ندیم.

 عل  اسدزاده

 ح شهرسبز نت ه  دیر  سئول هفته
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ی سرافراز عبدالخالق فرهادپور را در شهر سبز دنبال کنید خاطرات آزاده  

عملیات  
 5کربالی 

 قسمت پنجم

دکتر حاج کاظم 
 پدیدار 
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عملیات 
 8والفجر 

 )قسمت ششم(

 به روایت: 

 موسی سلیمانی 
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 آنسوی تکریت
 هایی از اسارت(   )ناگفته 

 قسمت سیزدهم

سردار عبدالخالق 
 فرهادپور
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عضو هیئت مدیره مجمع راهبردی 
 اندیشه مهدویت:

امامین انقالب به مهدویت 
 4 رویکرد تمدنی دارند

 مسئول بسیج سازندگی فارس:

جهادگر  ۰۳۳۳رسانی  خدمت
فارس در مناطق محروم طی 

 ایام نوروز
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 تسلیت
با تأسف، درگذشت پدر مؤمن و متدین، مرحوم حاج صدرا... 

 توکلیان، والد شهیدان واالمقام عبدالحمید و جالل توکلیان

و درگذشت مادر مؤمنه و مکرمه و صبور، مرحومه حاجیه خانم  
 ی شهیدان فرهاد و بهرام کوهنورد زاده، والده فاطمه صحرایی

و درگذشت مادر مؤمنه و مکرمه حاجیه خانم رضوان داودی، 
 ی شهید واالمقام احمد داودی  والده

های مکرمشان تسلیت عرض نموده و برای آن عزیزان  را به خانواده
تازه درگذشته علو درجات و حشر با شهدایشان و برای بازماندگان 

 تعالی مسئلت داریم. سالمتی و طول عمر با عزت از درگاه حق

 علی اسدزاده 

 ی شهرسبز نامه مدیر مسئول هفته

 تسلیت
 ی محترم جناب آقای عبدالصمد معنویان و خانواده

تان مرحوم احمد معنویان را تسلیت عرض  باتأسف، درگذشت برادر گرامی
نموده، رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و سالمتی برای بازماندگان 

 از درگاه ایزدمنان خواهانیم.

 علی اسدزاده 

 ی شهرسبز نامه مدیر مسئول هفته

 اناهلل و انا الیه راجعون
 فرد نژادیان خانواده محترم باقری

 برادر ارجمند جناب آقای حاج حسین مختاری
شاهی  بار درگذشت دوست دیرین انقالبی، مبارز نستوه دوران ستم خبر تأسف
ی اسبق مردم شریف کازرون در دو دوره مجلس شورای اسالمی،  و نماینده

 مرحوم مغفور

 فرد نژادیتن حتج  حمدبتار بتارح

 موجب تأثر و تألم گردید. 

ی محترم و بیت مکرمش،  عالی، خانواده مصیبت فقدان آن مرحوم را به جناب
گوییم و صبر جمیل و  خویشان، بستگان و دوستدارانش تسلیت و تعزیت می

 اجر جزیل و سالمتی برای بازماندگان از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

ها زندان و شنکجه و آوارگی  ها و تحمل مدت به حق که مبارزات و مجاهدت 
آن فقید سعید در راه پیروزی انقالب، حکومت اسالمی، بسط عدالت و نجات 

زیستی و پاکدستی آن مرحوم قابل  محرومین و عدم طمع به دنیا و ساده
 تقدیر و تکریم است.

ی دو برادر مؤمن، مبارز و انقالبیش  گونه ی مرگ شهادت همچنین یاد و خاطره
زنده یاد غالمرضا وشادروان علیرضا باقری نژادیان فرد و مادرشان در این راه، 

ی زمانی تأثیر زیادی بر آگاهی و برانگیختن احساسات مردم  که در آن برهه
علیه نظام طاغوتی و تبلیغ و توجه بیشتر مردم به مبارزه و انقالب 

 داشت،گرامی می داریم

 علی اسدزاده 

 ی شهرسبز نامه مدیر مسئول هفته

 انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشت دوست ارجمند و یاور مستضعفان و رزمندگان و شهیددان           
جناب آقای حاج محمدباقر باقری نژادیان فرد که ندمدونده ایدمدان،                
صداقت، شجاعت، وارستگی، انسان دوستی و تالش بدرای تدوسدعده        
عدالت بود را تسلیت می گویم. آن مرحوم در مسیر مدبدارزه بدرای                 
پیروزی انقالب اسالمی و برقراری نظام  اسالمی زحمت ها و شکنجه     
های زیادی را متحمل شد. خانواده او نیز در این مسیر چه مرارت ها          
که نکشیدند و چه سختی ها که به جان نخریدند. طبعا این هدمده                 
تالش و رنج و محنت به امید برپایی عدالت به او صراحت لهجه ای               
خاص داده بود که از بیان کاستی ها دریغ نمی ورزید.  او پیدوسدتده              
تالش می کرد در خدمت مردم و در کنار آنان باشد. مرحوم بداقدری                
نژاد از موقعیت دو دوره نمایندگی مردم شدهدرسدتدان کدازرون در            
مجلس شورای اسالمی هیچ استفاده و بهره شخصی نبدرد. قدهدعده                
زمینی را که مجلس برای سکونت شخصی در اختیار او قرار داده بود             
وقف ترویج فرهنگ امام حسین علیه السالم و عاشورا ندمدود و تدا                 
همین اواخر به دنبال خیران پاکدستی بود که آن را بسازند. خود و               
خانواده اش در  آپارتمانی کوچک در اوج سدادگدی زیسدت و بده                   
شعارهایش پایبند ماند. او در دوران جنگ تحمیلی بارها در کدندار                
رزمندگان حضور یافت و با تمام توان به خانواده هدای شدهدیددان                 
خدمت نمود. مرحوم باقری نژاد پیوسته در فکر  بهبود وضع مدردم               
عزیز کشورمان بود و همواره شریک غم رنجها و سختی هدای آندان               
بود. از خداوند بزرگ می خواهم  او را میهمان سفره رحمت خاصش              
نماید و چشمه ساری از صبر، شکیبایی و رضامندی به قضای الدهدی             
 به دل بازماندگان و همه خویشان و آشنایان او جداری فدرمدایدد.                  

 بمنه و کرمه.

 رحیم نوبهتر

 0011ششم فروردین 
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رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین روز از سدال ندو       

در سخنرانی زنده تلویزیونی خهاب به ملت شدریدف           

ایران، با تبیین وظایف اساسی دستگاهدهدا و مدردم             

برای تحقق شعار سال و حمایت تولید و رفع مدواندع       

آن، سیاست اعالمی در قضیه برجام یدعدندی لدغدو                

آزمایی آن قبل از بازگشت ایران بده   ها و راستی   تحریم

ناپذیر خواندند و در ادامده،        تعهدات برجامی را تخهی   

را در      ۰۰۱۱انتخابات ریاست جمهوری در خدرداد        

ابعاد داخلی و خارجی بسیار مهم برشمدردندد و بدا              

اشاره به نقشه و تالش گسترده دشمنان برای ناامید کدردن            

مردم از حضور در انتخابات تأکید کردند: ریاست جمهوری با         

اختیارات بسیار وسیع، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشدور   

  است و مردم برای ناامید کردن دشمن و نوسازی دسدتدگداه            

جمهور خصوصیاتی مانند مدردمدی        اجرایی، در انتخاب رئیس   

خدواهدی، ضدد        بودن، کفایت، قدرت مدیریت، ایمان، عدالت     

فساد بودن، عملکرد انقدالبدی و جدهدادی، اعدتدقداد بده                    

های داخلی، امیدواری به آینده و اعتقاد به جواندان        توانمندی

را مورد توجه قرار دهند. رهبر انقالب در آغاز سخنانشان بدا             

ای کدوتداه      اشاره به ورود به قرن جدید از نگاه عرفی، مقایسه         

کردند و گفتدندد:    ۰۰۱۱و  ۰۰۱۱میان اوضاع ایران در سال      

سال کودتای انگلیسی به دسدت رضداخدان و           ۰۰۱۱سال  

 ۰۰۱۱استقرار حکمرانی وابسته و دیکتاتوری بود اما سدال           

سال انتخابات است یعنی حکمرانی متکی بر اسدتدقدالل و              

آرای مردم و مبتنی بر اتکاء و اعتماد به نفس ملی. ایشان بدا        

اشاره به محقق نشدن کامل شعار سال گذشته یعنی جهدش      

هدای مدهدمدی از تدولدیدد                 تولید افزودند: البته در بخش     

توان به آن      هایی حاصل شد که در برخی موارد می         پیشرفت

جهش نیز اطالق کرد که همین روند باید با قوت بیشدتدری             

 ادامه یابد.

ای در بحث ضرورت رفع موانع تولیدد          اهلل خامنه   حضرت آیت 

رویه، قاچاق کاالو رفع مقررات       به مواردی همچون واردات بی    

زائد اشاره کردند و افزودند: موانع تولید بسیار بیشتر اسدت             

که باید در صداوسیما تبیین، و با کمک دستگاهها و مدردم             

رفع شود. ایشان، ورود مواد اولیه یا تجهیزات مدورد ندیداز                

تولید را ضروری خواندند و افزودند: افزایش قددرت خدریدد              

ها، مبارزه با فساد و اصالح ندظدام            مردم، قهع دست واسهه   

بانکی و گمرکی از دیگر اقدامات الزم برای تحقق شعار سال           

است که اگر این کارها با جدیت دنبال شود، یقیندا  امسدال              

شود. رهبر انقالب با اشداره    تحولی در اقتصاد کشور ایجاد می     

ها با بزرگنمایی مشدکدالت    بافی برخی استفاده و منفی  به سوء 

موجود به خصوص در فضای مجازی وتبلدیدغدات خدارجدی              

بسدت    خوانند و راه را بن      دشمنان گفتند: برخی آیه یأس می      

تدواندد بدا       طور نیست و ایران می دهند اما اصال  این نشان می 

های مختلف داخلدی از شدکدوفداتدریدن               استفاده از ظرفیت  

اقتصادهای منهقه و حتی جهان باشدد. ایشدان افدزودندد:               

ها احتیاج به معجدزه نددارد بدلدکده               استفاده از این ظرفیت   

مدیریتی قوی، دارای احساس مسئولیت، ضد فساد و دارای          

ای با    اهلل خامنه   خواهد. حضرت آیت     برنامه جامع اقتصادی می   

اشاره به اذعان کارشناسان بانک جهانی درباره رتبه هجدهم          

کشور افزودندد: هدمدیدن           ۰۱۱اقتصاد ایران در میان حدود      

های سرزمینی و انسانی زیدادی        کارشناسان معتقدند ظرفیت  

در ایران وجود دارد که در صورت استفاده از آندهدا، رتدبده           

می رسد که بسیار مدهدم اسدت.       ۰۰اقتصادی ایران به رتبه  

وسدعدت   »رهبر انقالب در بحث ظرفیت های سرزمدیدندی،           

کشور، همسایگان متعدد، قرار گرفتن در مسیدر تدراندزیدت             

هدای    و در موضوع ظرفیت    «شرق به غرب و شمال به جنوب      

را از    «جمعیت جوان، تحصیل کرده و آماده کدار        »انسانی  

جمله واقعیاتی خواندند که در کنار منابع طبیعی سدرشدار،            

های خدادادی زیرزمینی و زیرساخت های مهم ایجداد           ثروت

تواند ایران را به کشوری پیشرفته        سال اخیر می    ۰۱شده در   

گونه تحریمی بر آن اثر نداشتده بداشدد.            تبدیل کند که هیچ   

ایشان رفع مشکالت موجود را نیازمند همدلی خدوانددندد و        

افزودند: کسانی که سرمایه الزم را دارند و آحاد مدردم کده               

خواهند مانند کمک مؤمنانه به کمک تولیدد بدیدایدندد،                می

های مدردمدی،      توانند در این زمینه فعال شوند که خیریه         می

نهادهای انقالبی و امنای مساجد فعال باید برای سامانددهدی      

ریزی کنند. رهبر انقالب به تدنداسدب            این مسئله مهم برنامه   

موضوع مورد بحث یعنی اقتصاد کشور، به بیان ندکداتدی در            

ها نیز پرداختند. ایشان محاصدره اقدتدصدادی و                باب تحریم 

ها و مانع تراشی در دستیابی آنها به دارو و مدواد              تحریم ملت 

غذایی را جنایت حقیقی آمریکا برشمردند و افزودند: مدلدت            

ایران به فضل الهی، گلیم خود را از این آب بیرون کشدیدده              

است اما برخی ملت ها نمی توانند مقابله کنند. رهبر انقالب            

هدا افدزودندد:       در تبیین دو راه ممکن برای مواجهه با تحریم      

کننده برای کاهش یا بدرداشدتدن          یک راه، خواهش از تحریم    

های استکباریش را روی      تحریم است که طبعا  او نیز خواسته      

گوید باید انجام دهید که این همان راه           میز می گذارد و می    

ماندگی است اما راه دوم، استفداده از           ذلت و انحهاط و عقب    

ظرفیتها و نیروهای داخلی برای تولید کاالهای تحریدمدی و       

هاست که ملت ایران راه دوم را    اثر کردن تحریم    کاهش و بی  

ای    اهلل خدامدنده       دهد. حضرت آیت     انتخاب کرده و ادامه می    

تالش ملت ایران برای تبدیل تحریم به فدرصدت را دارای               

برانگیز خواندند و با اشاره به مواردی از جملده            نتایج تحسین 

تأمین وسایل بهداشتی مقابله با کرونا در داخدل، افدزایدش             

توان علمی و افزایش حیرت انگیز قددرت دفداعدی کشدور               

توان تحریم را بده        دهد که می    گفتند: این واقعیات نشان می     

فرصت تبدیل کرد. رهبر انقالب در هدمدیدن زمدیدنده بده                   

مسئوالن حال و آینده کشور تأکید کردند: اقتصاد ایدران را             

هدا     به تحریم گره نزنید و فرض را بر این بگذارید که تحریم           

باقی خواهد ماند. ایشان افزودند: در این چند سدال مدکدرر                

گفته شد که اگر تحریم برداشته یا اگر سدرمدایده گدذاری                

کده ایدن        خارجی شود، چنین و چنان خواهد شد، در حالی      

کدندد و      اقتصاد کشور را معهل و سردرگم می «اگر، اگرها »

بالتکلیفی ضرر بزرگی برای اقتصاد است. رهبر اندقدالب در             

بخش دیگری از سخنانشان به موضوع بسیار مهم انتخدابدات           

ریاست جمهوری و انتخابات شوراها پرداختند و با اشاره بده            

 «اهمیت باالی انتخابات از بُعد داخلی و از بُعد بین المللی          »

گفتند: انتخابات از لحاظ داخلی یک نوسازی و یک َندَفدس              

تازه برای بخش اجرایی است زیرا افراد تازه َنفَس و ُپرانگیدزه            

وارد کار می شوند و این موضوع بسیار مبارک است. حضرت            

ای حضور و مشارکت مردم در انتخابات را از             اهلل خامنه   آیت

دهنده اقتدار ملی دانستند و افزودند:        لحاظ بین المللی نشان   

سداز     آنچه بیش از توان دفاعی و قدرت دیپلماسی زمدیدنده           

اقتدار کشور است، خوِد مردم و هوشیاری و ُپرانگیزه و سرپدا         

بودن آنها است و مظهر این حضور و اقتدار از همه مهمتر در         

انتخابات است. ایشان اصِل مشارکت مردم و همچنین میزان          

حضور مردم در انتخابات را از عوامل اصلی تداثدیدرگدذار در             

اقتدار ملی برشمردند و گفتند: همه حتی کسانی که ممکدن           

است رهبری را نیز قبول نداشته باشدندد، ایدران قدوی را                 

ها قبول دارند کده یدکدی از              عنوان راه مقابله با دشمنی      به

راههای مهم قوی شدن ایران، مشارکت در انتخابات اسدت.           

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: دستگاههای جداسدوسدی           

برخی کشورها و از همه بدتر آمریکا و رژیم صهیوندیدسدتدی              

تالش دارند تا انتخابات را بی رونق کنند و به همین دلیل یا             

برگزارکنندگان را به مهندسی انتخابات، و یا شورای نگهبدان          

اثر بدودن ریی       کنند و یا تالش دارند با القای بی         را متهم می  

اهلل   مردم در بهبود اوضاع، مردم را دلسرد کنند. حضرت آیت          

ای با اشاره به استفاده حداکثری از فضدای مدجدازی               خامنه

برای دلسرد کردن مردم و همچنین از روندق اندداخدتدن                

انتخابات، از نحوه مدیریت فضای مجازی در کشور اندتدقداد             

کردند و گفتند: همه کشورهای دنیا، برفضای مجازی اِعمدال     

کنند اما در کشور ما، برخدی      مدیریت می 

به رها بودن فضای مدجدازی افدتدخدار             

کده ایدن شدیدوه بده              کنند درحالی   می

وجه افتخار ندارد. رهدبدر اندقدالب              هیچ

اسالمی تأکید کردند: مردم باید از فضای        

مجازی که وسیله آزادی است، استفاده کنند امدا          

این فضا را نباید در اختیار دشمن قرار داد. ایشان           

خاطر نشان کردندد: دشدمدن تدالش دارد بدا                 

های روانی مشارکت مردم در انتدخدابدات را             شیوه

کاهش دهد که امیدواریم مردم با پاسخ رد، دشدمدندان را               

 ناامید کنند.  

نکته دوم که رهبر انقالب اسالمی بده آن اشداره کدردندد                 

بود که گفتند: جایدگداه        «اهمیت جایگاه ریاست جمهوری   »

ریاست جمهوری، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور است        

جمهور اختیاراتدی     و طرح برخی مسائل همچون اینکه رئیس      

مسئولیتی   ندارد یا تدارکاتچی است، خالف واقع و از روی بی         

ورزی است. ایشان با تأکید بر ایدندکده             اطالعی یا غرض    یا بی 

ترین مدیریدت     ترین و پُرمسئولیت    ریاست جمهوری پُرمشغله  

کشور است، افزودند: تقریبا  همه مراکز مدیریتدی و اکدثدر               

ها   امکانات حکومتی در اختیار رییس جمهور است و مدیریت        

هایی مثل قضایی و نظامدی در قدبدال ریداسدت                  در بخش 

جمهوری، ناچیز است. رهبر انقالب اسالمی گفتند: همه مدا     

باید به هنگام ریی دادن متوجه مسئولیت بزرگ و سنگیندی           

اهلل    باشیم که بر عهده رییس جمهور است. حضدرت آیدت             

ای خهاب به افرادی که می خواهند داوطلب انتخابات           خامنه

شوند، گفتند: انتظار داریم سنگینی کار را متوجه شدویدد و              

بدانید چه مسئولیت سنگینی را می خدواهدیدد بدر دوش                

بگیرید. اگر دیدید که می توانید این مسئولیت را بدعدهدده               

گاه وارد کارزار انتخاباتی شویدد. رهدبدراندقدالب               بگیرید، آن 

اسالمی تأکید کردند: مشکالت اصلی کشور را بدانید و برای           

حِل ولو اجمالی داشته باشید. اقتصاد کشدور           آنها برنامه و راه   

و مسائل مهم آن مانند رشد تولید ملدی، رشدد سدرمدایده                 

گذاری، تقویت پول ملی و مسئله تورم، مدوضدوع امدندیدت               

های اجتماعی، نحوه مواجهه با سیاست هدای           کشور، آسیب 

پیچیده دنیا و مسئله بسیار مهم فرهنگ را بشناسید. ایشدان    

با تأکید به آحاد مردم مبنی بر دقت در انتخداب خدود، در                

جمهدور مدهدلدوب گدفدتدندد:               های یک رئیس    بیان ویژگی 

خواه و     جمهور مهلوب باید با کفایت، با ایمان، عدالت         رییس

ضد فساد، دارای عملکرد انقالبی و جهادی، مدعدتدقدد بده                

عنوان پدیدشدران        های داخلی، معتقد به جوانان به       توانمندی

حرکت عمومی کشور و امیدوار به آیندده بداشدد. حضدرت                

ای تأکید کردند: اگر چنین فردی بر سر کدار              اهلل خامنه   آیت

بیاید، کشور را به نقهه مهلوب خواهد رساند و مردم بدایدد              

فردی با این خصوصیات را پیدا کنند که البته پیددا کدردن              

آن شاید برای آحاد مردم آسان نباشد و باید به افراد مهلع و            

مورد اطمینان مراجعه کنند. رهبر انقالب اسالمی در پدایدان       

بحث انتخابات، به لزوم حفظ وحدت و انسجام ملدی اشداره             

کردند و افزودند: انتخابات باید نماد وحدت ملی بداشدد نده               

نماد دودستگی و تفرقه و دوقهبی گری. ایشان با تأکید بدر              

های غلط چپ و راست باید کنار گذاشته          اینکه تقسیم بندی  

و فقط آینده کشور و نظام اسالمی در نظر گدرفدتده شدود،                

خاطر نشان کردند: اختالف در سلیقه و بینش سدیداسدی و               

قومیت و مذهب اشکالی ندارد اما این مسائل نبایدد بدرهدم              

 زننده وحدت ملی باشند.

بخش پایانی سخنان رهبر انقالب اسالمی به موضوع بدرجدام    

ای    اهلل خامنه   و مسائل منهقه اختصاص داشت. حضرت آیت       

با اشاره به شکست سیاست فشار حداکثرِی آمریکا، گفتدندد:        

آن احمق قبلی، فشار حداکثری را برای ضعیف کردن ایدران           

طراحی و اجرا کرد تا ایران ضعیف را پدای مدیدز مدذاکدره                  

های مستکبرانه خود را تحمیل کند اما هم          بکشاند و خواسته  

خودش با آن فضاحت از قدرت کنار رفت و هم آمدریدکدا را            

مفتضح کرد و جمهوری اسالمی با قدرت و عزت همچدندان            

ایستاده است. ایشان تأکید کردند: فشار حداکثری شکدسدت      

خورده و اگر دولت جدید آمریکا بخواهد همان سیداسدت را          

ادامه دهد، آنها نیز با شکست مواجه خواهند شد و ایران روز            

شود. رهبر انقالب اسالمی سیاست اعالمدی    تر می   به روز قوی  

ایران درباره برجام و تعامل بدا طدرفدهدای بدرجدامدی را                    

ناپذیر و مورد اتفاق همه خواندند و تأکدیدد کدردندد:                تخهی

هدا را لدغدو کدندد، بدعدد ایدران                     آمریکا باید همه تحریم   

هدا،     آزمایی خواهد کرد و در صورت لغو واقعی تحریم          راستی

بدون هیچ مشکلی به تعهدات برجامی خدود بدازخدواهدیدم              

هدا     ای افزودند: قول آمریکایدی     اهلل خامنه   گشت. حضرت آیت   

ها را روی کاغذ بردارند بلکه        معتبر نیست که بخواهند تحریم    

ها را بردارند و جمهوری اسالمی آن را            باید در عمل تحریم   

آزمایی کند. ایشان با اشاره بده اظدهدارات بدرخدی                   راستی

مسئوالن آمریکایی مبنی بر لزوم تغییر برجام به علت تغییدر      

تغییر کرده اما     ۴۰شرایط گفتند: بله، شرایط نسبت به سال         

این تغییر به نفع ایران بوده نه آمریکا. ایشان، ایراِن امروز را              

تر و خود اتکاءتر از آن روز توصدیدف کدردندد و                  بسیار قوی 

تر شده زیرا دولتی بر سدر          افزودند: در مقابل، آمریکا ضعیف     

کار آمد که با حرف و کار و کنار کشیددندش، آمدریدکدا را                   

مفتضح کرد و مشکالت اقتصادی نیز آن را فرا گرفته اسدت.            

جمهور آمریکا معلوم نیدسدت        البته امروز هم سرنوشت رئیس    

چه خواهد شد. رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بنابدرایدن            

در صورت تغییر، برجام باید به نفع ایران تغییر کند. البته ما             

اثدر     ها را بدی  بنیان، تحریم با ابتکار جوانان و شرکتهای دانش     

کرده ایم و این راه را با قوت ادامه خواهیم داد. ایشدان بدا                  

حل ارائه شدده       تأکید بر عجله نداشتن ایران در خصوص راه       

سوزی کرد.    گویند نباید فرصت    برای برجام، گفتند: برخی می     

این حرف درست است اما عجله هم نباید کدرد. ایشدان بدا             

سدوزی    اشاره به اینکه در مواردی ضرر عجله بیشتر از فرصت         

است، گفتند: بعنوان نمونه، در قضیه برجام عجله شد و در              

هدای     حالی که ما همه تعهدات خود را انجام دادیم، طدرف           

مقابل، تعهداِت روی کاغِذ خود را انجام ندادند. رهبر انقدالب          

اسالمی تأکید کردند: صبر و حوصله ایران زیاد است و اگدر              

شود و    آنها سیاست اعالمی ما را قبول کردند، کار درست می         

اگر هم قبول نکردند شرایط به همین شکل ادامده خدواهدد              

ای اظهارات برخی سیاسیون را        اهلل خامنه   یافت. حضرت آیت   

مبنی بر اینکه در پیشقدم شدن برای عمل به تعهدات فرقی           

هدا     وجود ندارد، این موضوع را به علت سابقه بد آمریکدایدی           

 «اول مدن، اول تدو        »قابل قبول ندانستند و گفتند: بحث        

نیست بلکه ما به تعهد آنها اطمینانی نداریم زیرا در زمدان              

اوباما به آنها اعتماد و به تعهدات خود عمل کردیم اما آندهدا              

هدا سدخدن         که روی کاغذ از برداشته شدن تحریم        در حالی 

شدان هدر        گفتند، به تعهدات خود عمل نکردند و عوامل         می

شرکتی را که قصدد کدار کدردن بدا ایدران داشدت، از                       

ترساندند.  ایشان سیاسدت آمدریدکدا در               گذاری می   سرمایه

برخورد با ایران و قضایای منهقه از جمله حمایت از رژیدم              

صهیونیستی، حضور غاصبانه در سوریه، همراهی بدا دولدت           

سعودی در حمله به مردم مظلوم یمن و قضیه فلسهیدن را             

اشتباه خواندند و گفتند: امت اسالمی هرگز قضیه فلسهیدن           

سدازی روابدط       را فراموش نخواهد کرد و دل بستن به عادی        

ارزش و اشدتدبداه        رژیم اشغالگر با چند دولت حقیر، کامال  بی       

است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به چدرا  سدبدز دولدت              

دموکرات اوباما به دولت سعودی برای آغاز جنگ یدمدن و              

حمایت تجهیزاتی از بمباران مردم افزودند: آنها با گدذشدت             

شش سال نتوانستند مردم یمن را تسلیم کنند و امروز ایدن            

هدا وجدود دارد کده آیدا از روز اول                     سؤال از آمریکایی  

کنیدد   دانستید دولت سعودی را در چه باتالقی گرفتار می  می

که امروز، هم خارج شدن از جنگ برایش ضدرر دارد هدم                

ادامه دادن آن؟ ایشان قضیه یمدن و درمدانددگدی دولدت                 

ای از نتایج اعتماد به آمدریدکدا از طدرف                 سعودی را نمونه  

ها این مدندهدقده و           متحدان آن دانستند و گفتند: آمریکایی      

 کنند.   شناسند و دائما  اشتباه می ملتها را نمی

 پیام نوروزی رهبر انقالب:

 جمهور قوی، ضدفساد، جهادی و امیدوار برای ایران قوی مشارکت باال و انتخاب رئیس
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به گزارش روابط عمومی نهاد نماینده ولی فقیه          
در فارس و امام جمعه شیراز، در لحظات پایانی           

اهلل دژکام، نماینده     سال و آغاز سال جدید، آیت       
جمعه شیراز    رهبر معظم انقالب در فارس و امام        

 پیام نوروزی صادر کرد.

 در این پیام آمده است:

یَا مَُقِلَِّب الُْقُلوِب َو الْأَْبصَاِر یَا مُدَِبَِّر الَلِّیِْل َو الَنِّهَاِر            «
یَا مَُحِوَِّل الَْحْوِل َو الَْأْحَواِل َحِوِّْل حَالَنَا ِإلَی َیحْسَِن          

 »الْحَالِ

را   ۰۰۱۱حلول سال جدید هجری شمسی، سال        
االعظم ولی    به پیشگاه مقدس حضرت بقیهاهلل       

عصر امام زمان)عج( و مقام معظم رهبری انقالب         
مدار،    اسالمی و عموم شما مردم والیت              

دوست و عاشق اهل بیت عصمت و                فرهنگ
گویم و سالی     طهارت در استان فارس تبریک می      

را همراه با سالمت، سعادت و سربلندی و همه            

های دنیا و آخرت برای شما عزیزان         خوبی
 کنم. آرزو می

هجری شمسی در ایام            ۰۰۱۱سال   
مبارک و      المعظم و دهه بسیار            شعبان

ارزشمند مهدویت و در نزدیکی ایام میالد         
حضرت بقیهاالعظم ولی عصر امام زمان         

شود که این مایه      )عج( برگزار و تحویل می    
فزونی مبارکی در این ایام است و امیدواریم        

سالی که نکوست از      »به مصداق اینکه      
، با تبرک به وجود مقدس      «بهارش پیداست 

حضرت ولیعصر امسال سرشار باشد از همه        
هایی که دوست داریم نصیب ما و            خوبی

 مردم کشورمان و همه مردم جهان باشد.

ویژگی پیدا کرده است که ما         ۰۰۱۱مسلما سال   
دو بار در آغاز و پایان سال جشن میالد امام زمان          

ارزد   گیریم و از این جهت می        )عج( را در آن می    
های   بار دیگر در تقویم سال خود مناسبت        که یک 

کنیم و    شاءاهلل تازه      قرآنی و اهل بیتی را ان        
طوری که تصمیم شورای قرآن و عترت             همان

 ۰۰۱۱شاءاهلل در سال      استان فارس بوده است، ان    
معارف قرآنی و مهدوی خود را افزایش دهیم و            
 شاهد رشد معنوی و فرهنگی در این سال باشیم.

معنویت اسالمی و دینی که ما به برکت اسالم             
های   مند هستیم، مسلما  با حرکت      ناب از آن بهره   

منافاتی   گری اجتماعی نه تنها       اجتماعی و اصالح  
ندارد بلکه کامال پیوسته است، بنابراین سال            

خواهی و مبارزه با ظلم در اوج         سال عدالت   ۰۰۱۱
طوری که ملت سربلند      خودش خواهد بود و همان    

های اخیر در مقابل       و عزیز ما در مقاومت سال       
تا پایان آن     ۰۰۴۴استکبار نشان دادند و در سال       

پیروزی اراده ملت ما بر خواست مستکبران و            
خواستند ملت ما را        ظالمان که با تحریم می       

شاءاهلل در    کردیم و این پیروزی ان        بشکنند اثبات 
کامال  آشکار خواهد شد و مستکبران        ۰۰۱۱سال  

خواهند دید که معنویت اسالمی و قدرت روحی          
مومنان به اسالم و منتظران امام زمان)عج( تمام         

 بساط ظلم و استکبار آنان را خواهد شکست.

در پایان سخنم به عنوان خواهشی از همه عزیزان         
و سروران استان فارس، مرد و زن، کوچک و              

کنم که    بزرگ که همه بزرگوار هستید عرض می       
هایی از      شاءاهلل عرصه     ان   ۰۰۱۱ما در سال       

های فرهنگی و      آفرینی مردم را در عرصه        نقش
سیاسی شاهد خواهیم بود که امیدوارم بیش از           

 پیش در این زمینه تالش کنید.

ابتدا در آغاز سال رونمایی برش استانی نقشه            
مهندسی فرهنگی استان فارس را خواهیم داشت         

نخبه استان    ۰۰۱۱و امیدواریم تالش بیش از         
سازی نقش مهندسی      فارس در راستای مناسب    

فرهنگی کشور با استان فارس که به منصه ظهور          
های مستمر همه فرهنگ        رسد، آغاز تالش     می

دوستان و فعاالن فرهنگی استان فارس باشد که         
جایگاه خودشان را که رهبر معظم انقالب فرموده        

شاءاهلل   است در قله فرهنگ کشور جای دارند ان         
 در این سال به نمایش بگذارند.

نکته دومی که خدمت همه سروران خودم عرض         
که   ۰۰۱۱که انتخابات سال       کنم این است       می

انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر با هم           
ساله   ۸انجام خواهد شد، برای یک بازه زمانی           

دوباره ما تکلیف مدیریت سیاسی را معین               
  کنیم چون معموال در انتخابات ریاست              می

بار که ریی می دهند بار دوم          جمهوری مردم یک  
شود و از این       هم تقریبا  همان فرد انتخاب می       

جهت باید این دقت را داشته باشیم که هم               
انتخاباتی پرشور و هم انتخاباتی خوب را رقم             
بزنیم تا آینده کشور به واسهه آرایی که به                

 اندازیم تأمین بشود. صندوق می

همچنین درمورد انتخابات شورای شهر که             
کنیم باز    پارلمان شهری خودمان را انتخاب می       

ها و    ها، صالحیت   هایی که توانمندی     باید انسان 
های الزم را دارند انتخاب کنیم و در             شایستگی

این زمینه از همین روزهای آغاز سال باید به فکر          
باشیم و مسیر انتخابات را دنبال کنیم تا در روز            

 انتخابات به انتخاب خوبی دست پیدا کنیم.

نکته پایانی سخنم این است که استان فارس با           
های بزرگی که دارد متأسفانه در          تمامی ظرفیت 

طول چند دهه گذشته نتوانسته است آن نقش           
کلیدی خود را در اقتصاد کشور به خوبی ایفا کند. 
ما هم از نظر کشاورزی و صنایع تکمیلی بحث            

بندی    کشاورزی که شامل فرآوری و بسته            
شود و هم از نظر صنایع نفت، گاز،          محصوالت می 

های   پتروشیمی و سایر صنایع به حمداهلل ظرفیت      
بسیار خوبی داریم و استدعای من از مدیران و            

های خود را     مسئوالن استان این است که تالش      
در این راستا افزایش دهند که فارس بتواند              

طور که در فرهنگ کشور بزرگ ایران              همان
درخشد در عرصه اقتصاد و معیشت هم حرف           می

عزیزمان  خوبی برای گفتن داشته باشد و مردم          
ای را    های عادالنه   مندی  در این استان رفاه و بهره     

 از امکانات کشور داشته باشند.

شاءاهلل موفق، پیروز و سربلند باشید و          همگی ان 
ها، عزیزان و        سالی خوش به همراه خانواده        

 .»دلبندانتان بگذرانید

جمعه شیراز؛  پیام نوروزی امام  

ضرورت گسترش معارف قرآنی و مهدوی در 
۰۰۳۳سال   

به گزارش فاطمه اسدزاده، خبرنگار شدهدرسدبدز            
سفلی، مسئول بسیدج سدازنددگدی           اسماعیل قزل 

فارس در جمع خبدرندگداران ضدمدن تدبدریدک                
فرارسیدن سال نو و تدقدارن آن بدا ایدام دهده               
مهدویت، این تقارن را فرخنده و مبارک دانست و         
گفت: فعالیت جهادگران بسیجی در ایدام ندوروز            
تعهیل نیست و در این ایام همچدندان مشدغدول             

 خدمت به محرومان هستند.

 ۰۰۰وی از فعالیت سه هزار جهادگر در قدالدب             
گروه جهادی در مناطق محروم طی ایدام ندوروز            

های   ها در عرصه    خبر داد و افزود: این گروه        ۰۰۱۱
هدای     مختلف عمرانی، سالمت و بهداشت، آسیدب      

اجتماعی، علمی و آموزشی، اقتصاد و اشدتدغدال،           
های خدماتی طی این ایام فعالیت     فرهنگی و حوزه  

 کنند. می

ها به دو شدکدل        سفلی با بیان اینکه این گروه       قزل
کنند، گفت:    محور و جغرافیامحور فعالیت می      محل

سازی نظیر    در ایام نوروز جهادگران در بخش ابنیه      
ساخت منازل محروم، ساخت خانه عالم، سداخدت         
سرویس بهداشتی برای نیازمندان، ساخت مسجد،      
حسینیه و البته مرمت و بهسازی منازل محرومان        

 کنند. فعالیت می

های  مسئول بسیج سازندگی فارس بیان کرد: گروه  
جهادی در قالب اردوهای سه روزه، پدندج روزه،            

جدای     روزه در جدای       ۰۰روزه و     ۰۱هفت روزه،   
استان فارس و مناطق محروم جهادگران بده کدار       

 پردازند. جهادی می

های جدهدادی      وی همچنین از تداوم فعالیت گروه     
برای مقابله با کرونا در قالب طرح شهید سلیمانی         

تدیدم     ۵۴۷در ایام نوروز خبر داد و گفت: بیش از           
جهادی در طرح شهید سلیمداندی در فداز دوم              

رسانی به بدیدمداران و           مشغول فعالیت و خدمات   
سفلی در بخش دیگری از        نیازمندان هستند. قزل   

سخنان خود فرهنگ جهادی را برگرفته از انقالب        
اسالمی دانست و افزود: حرکت، کار و فدرهدندگ             

 جهادی مسیر پیشرفت انقالب اسالمی است.

مسئول بسیج سازندگی فارس همچنین اردوهدای       
جهادی فناوری را عرصه تربیت ندیدروی جدوان            
مؤمن انقالبی توصیف کرد و گفت: تربیت نیدروی          

رسانی به محرومان و      طراز انقالب اسالمی، خدمت   
نیازمندان و... از جمله اهداف اردوهای جدهدادی             

 است.

 مسئول بسیج سازندگی فارس:

جهادگر فارس در مناطق  ۰۳۳۳رسانی  خدمت
 محروم طی ایام نوروز

به گزارش فاطمه اسدزاده خبرنگار شهرسبز  بده           
روابط عمومی سپاه فجدر، سدردار یددالده             نقل از 

بوعلی در دیدار با ریاست صدا و سیمدای فدارس            
ضمن تبریک اعیاد مبارک شعبانیه و فرارسدیددن         
سال جدید، گفت: در سالی که گدذشدت شداهدد              
اجرای درخشان طرح هایی نظیر رزمایدش هدای          
کمک مومنانه، نذر رهایی و توکاد در استان بودیم         
که نام فارس را بعنوان یک استان برتر و الگدو در             

 سهح کشور مهرح کرده است.

وی افزود: این عملکرد درخشدان حداصدل            
مشارکت همه اقشار و مسئوالن بدخدصدوص         
خیرین نیک اندیش فارس و تدالش هدای            

 مردم و بسیجیان بوده است.

فرمانده سپاه فجر با بیان ایندکده یدکدی از              
اهداف اصلی دشمنان در حوزه رسانه ناامیدد        
کردن مردم و جامعه ایران است، گفت: صددا          
و سیما بعنوان زبان گویای انقالب اسدالمدی         
نقش اصلی را در مقابله با این هجوم رسدانده           

 ای بر عهده دارد.

سردار بوعلی با بیان اینکه گره گشدایدی از            
مشکالت مردم یکی از تکالیف مهم مسئوالن       
است، خاطرنشان کرد: حمایدت از تدولدیدد             
داخلی و طرح های اشتغالزایی در فدارس و           
تالش پیوسته برای رفع موانع تولید رسالدت        
اصلی همه دست اندرکاران امور اجرایدی در         
سال جاری است که می تواندد راه گشدای            

 بسیاری از مسائل استان باشد.

فرمانده سپاه فجر خاطرنشان کرد: ترویدج و          
تبلیغ کار خیر، تشریح دستاوردها و مفاهیدم        
انقالب اسالمی و نمایش پیشرفت های کشور     
سه موضوع مهم هستند که همواره باید مورد   
 توجه رسانه های انقالبی قرار داشته باشند.

مهندس سهرابی ریاست صدا و سیمای فارس نیدز         
در این دیدار با بیان اینکه رابهه سپاه و صددا و               
سیما یک رابهه برادرانه و اعتقادی است، گدفدت:           
امیدواریم در سال جدید نیز همچون سدال هدای           
گذشته با هم افزایی ظرفیت های این دو نهاد گام          
هایی موثر و امیدآفرین در راستای ترویج فرهندگ         
انقالب اسالمی و خدمت به مدردم در جدامدعده             

 برداریم. 

در دیدار نوروزی فرمانده سپاه فجر با ریاست صدا و سیمای 
 فارس مطرح شد:

صدا و سیما زبان گویای انقالب اسالمی است/ 
رابطه سپاه و صدا و سیما برادرانه و اعتقادی 

 است
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 اح دیگر  تحقق وعده

 درن ترین تجهیزا  غربتوگرح  ورد نیتز 
بتنوان در  نطقه جنو  غر  فترس در 

 شود کتزرون  ستقر   

به گزارش روابط عمومی دفتر دکتر عباسی دوانی، با            
همت نماینده پرتالش کازرون و کوه چنار و با هدف             
تکریم و توجه ایشان به جایگاه و منزلت بانوان در                
توسعه جامعه، در اقدامی ارزشمند و ماندگار تجهیزات         
پیشرفته غربالگری سرطان زنان بزودی در کازرون            

 مستقر می گردد.

با تأمین دو  دستگاه پیشرفته ماموگرافی برند فیلیپس          
و  دستگاه کولپوسکوپی  و همچنین با توجه به ورود              
دستگاه سی تی اسکن جدید در هفته گذشته ،  هم              
اینک جامعه بانوان کازرون و کوه چنار پس از سال ها            

انتظار ، یک مرکز           
پیشرفته و کامل           
تشخیص و غربالگری  را     
در شهر کازرون در         
اختیار خواهند داشت      
که در این زمینه جزو        
مراکز ممتاز استان         

 فارس خواهد بود .

اهمیت این دستاورد از آنجا می باشد که متاسفانه              
سرطان سینه و رحم شایع ترین بیماری سرطان در             
کشور است و از هر ده نفر از بانوان یک نفر احتمال                
گرفتاری را دارد. این بیماری خاموش، اگر به موقع              
تشخیص داده شود قابل درمان است اما نکته قابل              
تامل آن است که بدلیل کمبود تجهیزات غربالگری و           
تشخیص بموقع در شهرستان، متاسفانه بیماران             
شهرستان با تاخیر زیاد متوجه سرطان و عازم شیراز            
برای درمان می شوند که عمال  فرصت درمان نیز از              
دست رفته است. اینک با درایت نماینده ی پرتالش و           
دلسوز شهرستان های کازرون و کوه چنار، دستگاه            
ماموگرافی جهت تشخیص بموقع سرطان سینه و             
دستگاه کولپوسکوپی جهت تشخیص سرطان دهانه          
رحم تهیه و بزودی در بیمارستان ولیعصر کازرون              

گردد و این شهرستان به عنوان شهرستان           مستقر می 

دارای تجهیزات کامل این نیاز ضروری در            
 شود.   منهقه جنوب غرب فارس می

الزم به ذکر است این تجهیزات، مرکز شیمی          
درمانی کازرون را کامال خودکفا و از وابستگی         

 نماید. به شیراز رفع می

 

پیتو دکتر فریدون عبتس  دوان ، نمتینده 
هتح کتزرون و   ردو شریف شهرستتن

چنتر در پ  درگذشت قاتح بتارح  کوه
نژادیتن نمتینده دوره هتح سوو و ششم 

 کتزرون

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده شهرستان های          
چنار، دکتر فریدون عباسی دوانی مصیبت       کازرون و کوه 

وارده را به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفتند،            
 متن پیام به شرح زیر است:

 انت هلل و انت اویه راجعون

ندژادیدان      با کمال تأسف و تأثر درگذشت آقای بداقدری         
نماینده دوره های سوم و ششم کازرون را به خداندواده             
محترم آن مرحوم، تسلیت عرض نموده و از درگاه ایدزد      

منان برای آن عزیز تازه درگذشته رحمت واسعه و برای          
 نمایم. بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می

 از آقای نماینده چه خبر؟

در  لحظه تحویل سال، همگان منتظریم با استماع فرمدایشدات حضدرت               
لده آگداهدی         ای، نسبت به نامگذاری سال جدید توسط معظم         امام خامنه 

به فراخور شدرایدط    ۰۰۵۸هایی که به طور رسمی از سال    یابیم  نامگذاری 
گیرد.   زمانی و با توجه به اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انجام می           

ها را جلب توجه مردم و مسدووالن بده یدک                برخی فلسفه این نامگذاری   
دانند که  با توجه به ِاشراف رهبر مدعدظدم              ارزش و یا نقیصه و مشکل می      

انقالب نسبت به مسائل کالن کشور و همچنین دوراندیشی منحصدر بده              
ورزند و آحاد مردم و مسووالن را دعدوت           فرد ایشان، بر روی آن تاکید می      

 کنند. به اهتمام و تمرکز بر روی آن امور می

در واقع، فرمایشات ابتدای هر سال رهبر انقالب یک سدخدن مدتدفداوت،                 
بخش و راهبردی است که نباید به سادگی از کنار آن عدبدور کدرد.             الهام

های عالمانه و کارشناسانه برای تدقدویدت       انتخاب شعار سال، یکی از روش     
ها و آرزوهای عمومی را در یک نکته اصدلدی             اراده ملی ماست که خواسته    

های بلند را به سدوی روزهدای           کند تا ملت عزیز ما بتواند قدم        تجمیع می 
 بهتر بردارند.

گذاری برخورد شعاری نکنیم و اقدامات عالمانه داشته باشیدم و       با این نام  
همه امکانات را برای تحقق این شعار بسیار مهم و حساس در دستور کدار             

ها، درک تفداوت مدیدان          همه قرار گیرد. نکته مهم در فهم این نامگذاری         
ترسیم افِق مبتنی بر شناسایی مسأله اصلی کشور و اعالم آن، و تقدلدیدل                

 نقشه راه به شعار، است.  

ها و نهادهای متولی بده جدای            در این مقوله باید عنوان کنم که دستگاه       
توجه نمادین به این مقوله، برنامه اجرایی خود را برای تحقق شعار سدال               

ها و قوانین     را به سرعت ارائه کرده و نهادهای ناظر بر تحقق برنامه            ۰۰۱۱
نظارت داشته باشند  چراکه بسیاری از موانع در نبود ناظدران ایدجداد و                 

ها به عدندوان بدازوی          شوند. باید در این مقوله به نقش رسانه          دار می   ریشه
تحقق این نقشه راه تصریح کنم که رسانه در ُبعد تولید باید در بدرآیدنددِ                 
فعالیت، امید به رونق و امنیت در این بخش را تقویت کرده و بدا ایدفدای             

ها نزد افکار عمومی و با پیوست دقیق، مواندع را              نقش پشتیبانی از برنامه   
 تراشان را معرفی و تسهیل کنندگان را تشویق کنند. تشریح، مانع

ایِ مبتنی بدر    در عصر حاضر هیچ برنامه و نقشه راهی بدون پیوست رسانه          
مهالبه گری و شفافیت در اطالع رسانی، قابلیت موفقیت در تدحدقدق را                

گری جدی با رویکدرد حدفدظ           ندارد. این پیوست، باید با محوریت مهالبه       
سدال   ۰۰۱۱رسانی به مردم همراه باشد. تحقق نقشه راه       منافع ملی و نفع   
 ها زدایی ها، مانع تولید  پشتیبانی

گشا داشته باشند  مدیرانی که قوانیدن         به مدیرانی نیاز دارد که نگاهی افق      
پشتیبانی کننده از تولید وضع کرده، موانع را برطرف کنند و مجریانی که             
با نگاه و باور توان داخلی، تمام عزم خود را برای تحقق این مهم بده کدار           
گیرند. نقش مردم در این مسیر بسیار دارای اهمیت است. مردم امروز از                
دو منظر می توانند در تحقق این نقشه راه ایفای نقش کندندد. شدرایدط                   

ها با استفاده از ابزارهای نوین امروز بیدش           مهالبه و نظارت بر تحقق وعده     
تدواندد      از هر زمانی فراهم است. در گام مهمتر، توجه به تولید داخل مدی              

ضمن حمایت و پشتیبانی از تولید، در نهایت منجر به رفع موانع نیز شود              
 که تجربه نشان داده، نقص ها از این مسیر رفع شده است.

نقشه راه را شعاری نکنیم و 
 اقدامات عالمانه داشته باشیم

االسالم جواد نصراهلل پور، عضو اندجدمدن           حجت  فاطمه خسروپور
علمی مهدویت حوزه علمیه قم و عضو هیدئدت          
مدیره مجمع راهبردی اندیشه مدهددویدت در          
گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، در پاسخ بده         

چه                 این سؤال:کده       بت  یت  هدو وه   ست  
رویکردهتی  در جت عه شیع   ورد توجاه       

 بیان کرد:است؟ 

جامعه شیعی به مساله مهدویت دو رویدکدرد           
دارد. گاهی رویکرد ما این است که روایدات و          
آیات را نقل کنیم و آنهدا را در مدوضدوعدات             

بندی کنیم اما رویکرد امدامدیدن          مختلف دسته 
انقالب یعنی حضرت امام خدمدیدندی )ره( و               

ای رویکرد تمدنی است.      حضرت آیت اهلل خامنه   
یعنی مهدویت را با یک نگاه تمدنی پیدگدیدری           

کنند که در بیانیه گام دوم، این مساله خود           می
 را به زیبایی نشان داده است.

نسبت مهدویت با مساله جهاد و شدهدادت در           
این مساله کامال  مشخص است که پیامبر )ص(         
فرمودند که افضل جهاد امت من انتظدار فدرج           
است. به قول شهید آوینی کده گدفدت امدام                
خمینی )ره( به ما یاد دادند که انتظار با مبارزه            

شود. با این بیان، باید نسبت یدمدن            تعریف می 
بدیدت      امروز با مهدویت کامال  روشن باشد. اهل       

)ع( به ما وعده دادند که قبل از ظهور، در یمن             
پرچمی برای یاری امام مهدی )عدج( بدلدندد               

شود. امروز بعدد       شود و حکومتی تشکیل می      می
سال این مساله محقق شده که بدایدد    ۰۰۱۱از  

 دید آیا نسبتی با مهدویت دارد یا نه.

درباره مساله فلسهدیدن، حضدرت آیدت اهلل             
ای فرمودند مساله فلسدهدیدن کدلدیدد              خامنه

رمزآلود ظهور است. آیا مساله فلسهین ربهدی          
به مساله مهدویت دارد یدا نددارد؟ مسدالده               
مدافعان حرم، مساله جبدهده مدقداومدت بده              

بدایدد مدردم      …  فرماندهی ولی امر مسلمین و     
ها با مدهددویدت آگداه           درباره نسبت این مساله   

شوند. ما اعتقاد داریم این رویدکدرد تدمددندی              
 مهدویت را باید دنبال کنیم.

رستنه در توسعه فرهنگ  هدویت چقادر       
 تواند نقش داشته بتشد؟   

همانگونه که از واژه رسانده مشدخدص اسدت،             
مأموریت رسانه رساندن است رسدانده فدکدر،            

ها را به جدامدعده      فرهنگ، محتوا، پیام و دیدگاه    
ای اسدت کده         رساند. رسانه مهدوی رسانه      می

مدیران، خبرنگاران و عوامل آن، انگدیدزه الزم          
برای تبیین دیدگاه عالمان دیندی و انددیشده            

 مهدویت به جامعه را داشته باشند.

تشکیل حکومت جهانی امدام مدهددی )عدج(             
آرمان بزرگ جامعه شیعه است که رسیدن بده         

سازی و شرایط ظهور مدحدقدق          آن بدون زمینه  
نخواهد شد. شرط اساسی زمینه سازی ظدهدور          
این است که افکار عمومی در داخل کشدور و            

الملل آماده شود که به طدور قدهدع          عرصه بین 

ها در این آمادگی بسیدار پدررندگ            نقش رسانه 
های مهدوی بده    است. متأسفانه فعاالن و تشکل     

ویژه مراکز علمی و تخصصی مهدوی ما از ایدن          
 مساله مهم غفلت کردند.

نامه، مدقداالت عدلدمدی و             صدها کتاب، پایان  
تخصصی در زمینه مهدویت در مراکز علمی و         

ای   پژوهشی تهیه شده اما به دلیل ضعف رسانه       
و غفلت از پتانسیل فضای سایبری، بده گدوش           

رسد و متأسفانه در فضای غدفدلدت            مردم نمی 
ای، افرادی که تخصص ندارند اما رسدانده           رسانه

شوند که بعضدا       دارند مدعی مساله مهدویت می    
استفاده از این مساله مهدم و حسداس             به سوء 

 شود. منجر می

های مکتوب و مجدازی   رسانه ملی و سایر رسانه    
هر کدام بسترهدای فدراواندی بدرای تدرویدج               

های مهدویت و پاسخ به شبهات و مقابلده         آموزه
های مدعی و کدذاب       با جریانات انحرافی و فرقه    

ای یک منظومه فدکدری         دارند  آیت اهلل خامنه   
کامل در رابهه با موضوع مهدویت دارند و در           
مورد زوایای مختلف و مباندی مدهدم مسدالده             
مهدویت همواره در فکر اندیشه و تدحدلدیدل             
هستند که مردم ما کمتر با این اندیشه و نگداه           

 راهبردی و تمدنی ایشان آشنا هستند.

نامه، مدقداالت عدلدمدی و             صدها کتاب، پایان  
تخصصی در زمینه مهدویت در مراکز علمی و         
پژوهشی تهیه شده است اما به دلیدل ضدعدف            

ای و غفلت از پتانسیل فضای سایبری بده         رسانه
 رسد. گوش مردم نمی

های منتظدر، بدایدد         یکی از کارهای مهم رسانه    
تبیین اندیشه رهبر معظم انقالب بده عدندوان           
نایب امام زمان )عج( فقیه، حکیم و دانشمدندد            

های حضرت آیدت      ی تمام اندیشه    باشد. خالصه  
ای در بیانیه گام دوم آمدده اسدت،             اهلل خامنه 

بیانیه گام دوم بیانیه کامال  مهدوی و مدیدرا            
ای برای جامعه شیعه است. شاه         آیت اهلل خامنه  

کلید بیانیه گام دوم این است که آرمان بدزرگ          
جمهوری اسالمی در گام دوم حرکت به سمت        

سدازی بدرای       سازی اسالمی جهت زمینه     تمدن
طلوع خورشید والیت امام زمان )عدج( اسدت.            
رهبر معظم انقالب اسالمی به مهدویت تمدندی      
اعتقاد دارند، در اندیشه رهبر معظدم اندقدالب           

سازی ظهور ابدعداد مدخدتدلدف             انتظار و زمینه  
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگدی دارد.        
وقتی ایشان درباره فرزندآوری، جهاد اقتصدادی       

اندداز     و جهش تولید و اقتصاد مقاومتی و چشم      
ای    ساله و افزایش قدرت نظامی و منهدقده   ۰۱

گویند و زمانی که جبهه مدقداومدت            سخن می 
ضداستکباری و ضدصهیونیدسدتدی تشدکدیدل           

خواهان جهدان حدمدایدت          دهند و از آزادی     می
شدوندد در       کنند و حامی مظلومان واقع می       می

کنند. هنر  واقع ابعاد مختلف انتظار را تبیین می
های انقالبی و رسانه منتظر این است کده       رسانه

ها و نگاه تمدندی و جدامدع را در                 این آرمان 

منظومه فکری این مرد حکیدم الدهدی بدرای             
 جامعه روشن کنند.

هتح  عتند دربتره  هادویات چاه           رستنه
 اادا تت  دارند؟

هدای تصدویدری، هدالدیدوودی و                در رسانده  
هاست که بده    ها سال   ها و سایر رسانه     خبرگزاری

موضوعات آخرالزمانی، پایدان دندیدا، جدندگ            
ها، حکومت جهانی و مهدویت سدتدیدزی            ملت
پردازند. آنها اهداف خاص خود را بدا ندگداه          می

گرایانه تخریبی مهدرح کدرده و اندواع              سلهه
کدندندد. در مدقدابدل،               ها را معرفی می   منجی
های جوامع اسالمی الزم است بدا یدک             رسانه

ای در جهدت مدعدرفدی           سیاست جامع و رسانه   
 منجی عالم بشریت اقدام کنند.

برای رسیدن به این هدف یعنی معرفی صحیح        
منجی و ایجاد زمینه الزم برای پذیرش ایشان،        

ها و کارهای علمی صحیح       باید در کنار پژوهش   
شود، خبرنگاران و اهالی رسدانده          که انجام می  

های الزم محتوایی و شکلی را ببیند و           آموزش
دار مهدوی و با نگاه منتظر بدا          های انگیزه   رسانه

هم هماهنگ باشند و با تدوجده بده شدرایدط               
کشورهای مختلف و فضدای داخدل کشدور             

شناسی کنند. بدرای فضدای بدرادران             مخاطب
سنت که به مهدی موعود معتقد هستند و           اهل

برای فضای جامعه مسیحی که منتظر مندجدی         
هستند و عمیقا  به منجی الهی اعتدقداد دارندد         

ای مناسبدی     باید محتوا و روش تبلیغی و رسانه      
تدارک دیده شود و همچندیدن فدرهدندگ و              

 جغرافیای آن کشورها در نظر گرفته شود.

هاتح     هت براح تأثیر بیشتر فعتویات       رستنه
  هدوح بتید چه اادا تت  انجتو دهند؟

ها اوال  باید با محققان، پدژوهشدگدران و          رسانه
استادان مهدویت در حوزه علمدیده و مدراکدز             

پژوهشی -ترویجی و مراکز علمی   -علمی تبلیغی 
های اخیر به بدرکدت         در ارتباط باشند. در سال     

مجاهدت عالمان و بزرگان حوزه علمیه، صدهدا        
کتاب علمی و پژوهشی در مراکدز عدلدمدی و              

های مهددوی     تخصصی در راستای تبیین آموزه    
های انحرافی ندوشدتده         و پاسخ به شبهات فرقه    

شده و به چاپ رسیده است. چندیدن مدجلده             
هاست که منتدشدر       پژوهشی در این راستا سال    

ها و خبرنگاران مندتدظدر و بدا              شود. رسانه    می
انگیزه باید با این مباحث ارتباط منهقی داشته        
باشند و با ادبیات مناسب و زیبا این مهالب را           

ای و     های رسانه   ترویج کنند. همچنین با روش     
ای جدید دندیدا آشدندا شدوندد و                 شبه رسانه 
های کشورهای اسالمی را شنداسدایدی          پتانسیل

کرده و محتوای مناسب را برای تبیین مسدالده          
ای و      مهدویت تهیه کنند و با ابزارهای رسانده       

ای روز دنیا آشنا شوند و برای         محصوالت رسانه 
ای مدجدهدز         مقابله با مهدویت ستیزی رسانده     

 باشند.

 عضو هیئت مدیره مجمع راهبردی اندیشه مهدویت:

 امامین انقالب به مهدویت رویکرد تمدنی دارند
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 شهردار کتزرون: 

ا نیت و ااتدار ا روز کشور  رهون ایثتر و 
 رشتد  هتح پتسداران جتن برکف است

شهردار کازرون امنیت و اقتدار امروز کشور را              
مرهون ایثار و رشادت های جان برکفان سپاه              
پاسداران انقالب اسالمی دانست و گفت: شجاعت و         
غیرت پاسداران مثال زدنی است چرا که الگوی آنها         
بر گرفته از الگوی صبر و ایثار امام حسین )ع( است           

 و صادقانه در این راه گام برمی دارید. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، روز           
گذشته به مناسبت روز پاسدار شهردار و اعضای            
شورای اسالمی شهر کازرون با حضور در تیپ تکاور         
امام سجاد )ع( با جمعی از فرماندهان تیپ تکاور            
 امام سجاد )ع( دیدار و گفت و گو کردند.                   
شهردار کازرون در این دیدار با بیان اینکه سپاه             
پاسداران در تمام زمینه ها حضور فعال دارد، افزود :          
سپاه در هر زمینه ای که وارد شد، مقتدرانه عمل            

 کرده و سربلند و موفق بوده است.

محمدامین مهرورز سپاه پاسداران انقالب اسالمی را       
افتخار ملت ایران خهاب و خاطرنشان کرد: از              

خواهم که به این نیروی مخلص و         خداوند متعال می  
انقالبی که در راه حق گام برمیدارد، توفیق عنایت           
کند تا پرچم کشور را به دست صاحب اصلی اش             

 حضرت بقیه اهلل االعظم بسپارد. 

در ادامه نائب رئیس شورای اسالمی شهر کازرون           
ضمن گرامیداشت میالد امام حسین )ع( و روز             
پاسدار اظهار کرد: بسیار خرسندیم که در روز              
پاسدار، خدمت جان برکفان این نیرو در کازرون            
رسیدیم. ما ممنون و سپاسگزار همه خدمات شما          

 در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور هستیم.

راحله نامداری در ادامه گفت: امیدواریم بتوانیم            
هماهنگی و تعامل بیشتری باهم داشته باشیم و            
برای پیشرفت این مجموعه تالش کنیم چرا که            
پیشرفت مجموعه شهرداری و سپاه پاسداران،            

پیشرفت شهرستان و کشور را در پی             
 خواهد داشت.

معاون هماهنگ کننده تیپ تکاور امام          
سجاد )ع( نیز ضمن عرض خیرمقدم به          
میهمانان گفت: خداوند متعال را شاکریم        
که در این مقهع زمانی توفیق خدمت به          
مردمی که ولی فقیه در مورد آن ها می            
فرمایند ملت ما از ملت زمان حضرت رسول اهلل            
)ص( باالتر است را نصیب ما کرد و این برای ما               

 افتخار بزرگی است.

سرهنگ علی خانی پور خهاب به اعضای شورای           
اسالمی شهر و شهردار کازرون گفت: شما گلچین و         
منتخب همین مردم هستید و خوشحالیم توفیق          
 خدمت به شما منتخبان مردم عها شده است.             
وی ادامه داد: نتیجه تالش و کوشش شهردار و              
اعضای شورای اسالمی شهر و مجموعه شهرداری به        

 وضوح در سهح شهر رویت است.

سرهنگ علی خانی پور با تاکید بر لزوم مسئولیت           
پذیری و ایفای مسئولیت، گفت: همه مردم ما              
پاسدار هستند، مسئوالن و مردم باید بدانند کسانی         
که کار خود و مسئولیت خود را به درستی انجام             

 دهند حقیقتا شایسته عنوان پاسدار هستند. می

 شهردار کتزرون: 

 ردو به سپته پتسداران و  دافعتن کشور 
 اعتمتد راسخ دارند

شهردار کازرون با بیان اینکه مردم به سپاه پاسداران      
و مدافعان کشور اعتماد راسخ دارند، اظهار کرد: ما           
 قدردان رشادت های پاسداران و خون شهدا هستیم. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون صبح           
 ۰۱۰امروز به مناسبت روز شهردار، فرمانده گردان         

فجر و همکارانش با حضور       ۰۴ثاراهلل لشکر عملیاتی    
در دفتر شهردار کازرون با وی دیدار و گفتگو                

 کردند.

شهردار کازرون در این دیدار، خدمت به مردم را             
توفیقی از جانب خداوند دانست و عنوان کرد: همه          
ما باید با تمام وجود تالش کنیم تا از این فرصتی             
که برای ما حاصل شده استفاده کنیم و به مردم              

 خدمت کنیم.

محمد امین مهرورز در بخش دیگری از سخنان            
خود گفت: شهرداری علی رغم  همه مشکالت به            
ویژه مشکالتی که در یک سال اخیر در حوزه               
اقتصادی داشته، همه توان و تالش         
خود را برای خدمت رسانی به              

 شهروندان مصروف داشته است.

وی با اشاره به اینکه برای رفع               
مشکالت توانی فراتر از توان شهرداری      
الزم است، افزود: همه مدیران و             
مسئوالن شهر به ویژه مدیران دولتی،       
الزم است در کنار شهرداری برای رفع       
مشکالت و کمبود ها تالش کنند چرا        
که اگر بقیه پای کار نباشند و همکاری 
نکنند بسیاری از مسائل و مشکالت         

 الینحل باقی می ماند. 

محمد امین مهرورز در پایان               
خاطرنشان کرد: سعی کرده ایم برای        
خدمت واقعی به مردم از حاشیه ها و         

های سیاسی و مدیریتی دوری          نزاع
 کنیم.

فجر   ۰۴ثاراهلل لشکر عملیاتی      ۰۱۰فرمانده گردان   
نیز ضمن تبریک روز شهردار اظهار کرد: شهرداری         

 یکی از نهادهای خدمتگزار و فعال شهر است .

سروان پاسدار ایمان اکبری، تخصص، جوانی و             
پرانرژی بودن را از ویژگی های شهردار کازرون             
برشمرد و گفت: اعتماد اعضای شورای اسالمی به           

 یک جوان متعهد و انقالبی قابل تقدیر است.

: امروز نتیجه اعتماد به جوانان را         وی در ادامه افزود   
در شهر مشاهده و لمس می کنیم و می بینیم               
مجموعه شهرداری با تالش و کوشش و به دور از             

 حاشیه در حال خدمت رسانی به شهروندان است.

 به  نتسبت روز جتنبتز صور  گرفت؛

دیدار اعضتح شوراح اسال   شهر کتزرون بت 
رئیس بنیتد شهید و ا ور ایثترگران شهرستتن  
 و جمع  از جتنبتزان هشت ستل دفتع  قدس

روز گذشته اعضای شورای اسالمی شهر کازرون به         
مناسبت میالد باسعادت حضرت ابولفضل )ع( و روز         
جانباز با رئیس و جمعی از جانبازان گرانقدر شهر            

 کازرون دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، اعضای        
شورای اسالمی شهر کازرون در این دیدار ضمن            
تبریک روز جانباز، از جانبازان به عنوان اسهوره            
های ایثار و مقاومت نام بردند و از شجاعت های              
خالصانه و جانفشانی های رزمندگان و جانبازان           

 هشت سال دفاع مقدس تقدیر کردند.

 شهردار کتزرون: 

حضور اتطعتنه و  قتدرانه پلیس در جت عه 
  تیه دوگر    ردو است

شهردار کازرون با اشاره به اینکه حضور قاطعانه و            
مقتدر پلیس در جامعه مایه دلگرمی مردم است،           
اظهار کرد: مجموعه نیروی انتظامی مثل تیمی به          
هم وابسته هستند که جهت احقاق حق مردم،             
همدیگر را یاری می کنند و امنیت را به مردم هدیه           

 می دهند. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون صبح           
امروز به مناسبت روز شهردار، فرمانده نیروی              
انتظامی شهرستان به همراه جمعی دیگر از               
همکاران خود با حضور در دفتر شهردار با وی دیدار          

 و گفتگو کرد.

محمد امین مهرورز ضمن خوشامد گویی و                
گرامیداشت سالروز شهادت شهید مهدی      
باکری و شهید مصلحیان، شهردار فقید        
کازرون گفت: حضور سرهنگ زراعتیان       
در کسوت رئیس پلیس شهرستان و ورود       
قاطعانه نیروی انتظامی در بحث برقراری       

 امنیت و نظم بسیار مؤثر بوده است. 

وی با بیان اینکه اخیرا همکاری های           
بسیار خوبی بین نیروی انتظامی و             
شهرداری در حوزه های مختلف ایجاد          
شده که جای تقدیر و تشکر دارد، افزود:         
هدف اصلی و مشترک شهرداری و نیروی       
انتظامی جلب رضایت شهروندان و حفظ       
منافع آنها است و اگر بعضی مواقع جهت         
احقاق حق مردم محکم می ایستیم، به         
خاطر شرایط ویژه ای است که از نظر            
اقتصادی بر مردم حاکم است و                

خواهیم حقوق مردم در این شرایط          می
 سخت تضییع نشود.

شهردار کازرون در پایان از همکاری نیروی انتظامی        
در راستای تامین امنیت پارک ها، و همکاری در            
سد معبر، تخلفات ساختمانی و حوزه ترافیک با            
 شهرداری تشکر و قدردانی کرد.                        
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کازرون نیز ضمن       
تبریک روز شهردار اظهار کرد: انصافا با این شرایط          
اقتصادی، شهرداری اقدامات جهادگونه ای در سهح       
شهر انجام داده که نتیجه این اقدامات رضایت              
 مندی شهروندان را در پی داشته است.                  
سرهنگ اسماعیل زراعتیان اضافه کرد: امروز             
شهرداری کازرون، جزو معدود شهرداری هایی است       
که به واسهه اجرای پروژه های عمرانی، مردم از آن          

 راضی هستند.

این مقام مسئول گت: در بحث سد معبر همکاری           
خوبی با شهرداری داریم و در حوزه های ترافیکی           
هم انتظار می رود همکاری فی مابین محکم تر             

 شود.

سرهنگ زراعتیان با اشاره به اینکه اقدامات خوب          
شهرداری در شهر نتیجه تالش و کوشش مجموعه         
شهرداری و شورای شهر است، افزود: شورای شهر          
کازرون جزو معدود شهرهایی است که از حاشیه به          
دور است و تمام تمرکز خود را برخدمات رسانی به           

 شهروندان معهوف کرده است.

تزریق واکسن کرونت به نخستین گروه 
 پتکبتنتن

دیروز در آیینی به نخستین گروه        ۰۴واکسن کووید   
 از پاکبانان شهرداری کازرون تزریق شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، در            
مراسمی که دیروز با حضور شهردار کازرون، رئیس         
بیمارستان ولی عصر)عج( و معاون شبکه بهداشت         
شهرستان کازرون برگزار شد، نخستین گروه از            

 پاکبانان واکسینه شدند.

شهردار کازرون در حاشیه این مراسم ضمن تشکر          
از تالشهای کادر بهداشت و درمان شهرستان گفت:         

های انجام شده و پیرو وعده قبلی، دوز            با پیگیری 
اول واکسن به نخستین گروه از پاکبانان تزریق شد          
و گروههای بعدی نیز بالفاصله پس از رسیدن              

 شوند. واکسن، واکسینه می

محمدامین مهرورز ادامه داد: آن دسته از کارگران و         
پرسنل شهرداری که در معرض خهر بیشتری قرار         
دارند، مهابق دستورالعمل سراسری، در اولویت           

 تزریق واکسن هستند.

وی خاطرنشان کرد: مهمئنا شهرداری به فکر             
سالمت پرسنل است و روند تخصیص تا تزریق             

 واکسن را به طور مستمر پیگیری خواهد کرد.

 اخبار شهرداری کازرون
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بت سالو و عرض اد  خد ت شمت و بت تشکر از             
 وات  که در اختیتر  ت  گذاشتید

به عنوان دوست و همراه ادیم   رحوو  ردان         
از ستبقه دوست  و نحوه قشنتی  بت ایشتن             

 بفر تیید.

 به نام خداوند جان و خرد

سال با زنده یاد نصراله مردانی همنشینی         ۰۷بیش از   
و آشنایی داشتم .آشنایی بنده با ایشان از موضوعی            
شروع شد که مجال گفتنش نیست .ولی اولین               
بار،غزلی گفته بودم به ایشان نشان دادم و ایشان              
راهنمایی های خوبی کردند و مرا تشویق نمودند و از           
آن به بعد بیشتر خدمت ایشان می رفتم و این                 
آشنایی به همنشینی شبانه روزی انجامید و به               
همسفری تبدیل گردید و در شب شعرهای بسیاری          

 در سراسر ایران شرکت می کردیم .

دربتره شخ یت زنده یتد  ردان  براح  ت توضیح        
دهید ،  عموال در چه  وااع  شعر به سراغ             

 ایشتن    ق د؟

زنده یاد نصراله مردانی شخصیت واالیی بود او نه فقط          
ادیب و شاعر ، که انسانی با ادب ،صدَیق و خَیر                  
بود .بسیار ساده و خودمانی زندگی می کرد .بسیاری          
از دوستان به خاطر صداقت و مردانگی اش او را                
دوست میداشتند ، حتی مخالفین عقایدش میگفتند        
اگر مردانی انقالب و جنگ  را ستوده ، باور و عقیده              
خودش بوده نه برای کسب  مقام و مادیات ...و به                
 همین خاطر بود که سروده هایش به دل می نشست .

باور من بر این است که شعر است که  به سرا                    
شاعری می آید و شعرهایی که با قصد و نیست قبلی            
سروده شود بافتنی است مثل شال و کاله یا فرشی             
که بر اساس نقشه بافته می شود .نصراله مردانی هم            
شاعر بود نه بافنده و مستثنی نبود .وقتی مسأله ای یا           
موردی برای شاعر اهمیت پیدا می کند و در  مورد              
آن می اندیشد، ذهن به پرورش آن می پردازد و                
خیال هم به کمک او می آید تا مورد را به زیبای به               

مخاطبین برساند. زیبایی و دلنشینی بستگی به تخیل        
 و اندیشمندی و گستردگی دایره واژگانی شاعر دارد.

 وضوع اشعتر ایشتن ابل از انقال  بیشتر در چه      
رابطه اح بود قیت غزل هتح ایشتن حمتس  بود در          
حتو  که اغلب شتعران ،غزل را براح بیتن             

  فتهیم عتشقتنه    سرایند؟

در گذشته قالب های شعری برای مفاهیم خاص به            
کار برده میشود و بستگی به درون مایه به قالب                
خاصی انتخاب میشد.مثال مثنوی بیشتر برای بیان           
روایت و حدیث ،مسایل اجتماعی ، تدریس و                 
یادگیری استفاده می شد و غزل برای بیان تغزل و             
عرفان و بیان زیبایی های طبیعت و ...مورد استفاده           
قرار میگرفت .نصراله مردانی که شیفته حافظ و تغزَل          
و در عین حال بسیار همنشین حکیم ابوالقاسم               
فردوسی بود و او نیز در سرزمین حماسه آفرین               
کازرون پرورش یافته بود . در برهه انقالب و بعد                
جنگ حماسه را با زیبایی ترکیب کرد و حماسه را              
عاشقانه سرود و این هنر واالی او بود ، پس از این                
مرحله این شد که در حال حاضر میبینیم در بیان              
عشق و عرفان از قالب مثنوی و قالب های دیگر                
استفاده میشود یا در بیان مسال اجتماعی و...از غزل           
استفاده میشود و این رویکرد امروز تحت تاثیر نصراله          
 مردانی و دیگر بزرگان عرصه ی ادبیات انقالب است .

قیت در ت حیح دیوان حتفظ شمت در کنتر ایشتن          
بودید و از نحوه کتر و هدف ایشتن جهت این ا ر           

 ارار دارید؟

زنده یاد مردانی نظر لهفی به من داشت و مدت ها              
شب و روز با هم بودیم و همنشین و همراه و                    
همسفر...در دو مورد با ایشان همکاری می کردم یکی          
در مورد تصحیح دیوان حافظ و دیگری هم در                 
جستجو در تذکره ها و پیدا کردن شاعر ها و احوال              
شعر در دوره های مختلف که نتیجه اش همان کتاب           

شد. این دو اثر زحمت زیادی برد .در          »ستیغ سخن «
تدوین این دو اثر مردانی مدت بیش از بیست و چند            

 ۰تا    ۰سال استراحت و خواب ایشان در شبانه روز            
ساعت بود .گاهی از ساعت ده شب تا اذان صبح                

دیوان های مختلف حافظ ،بررسی و بازخوانی و               
 بازبینی می شد.

از قثتر  ردان  کداو اثر را بهتر  طتوعه کرده اید           
 و نظرتتن دربتره قن چیست؟

بنده اشعار مدون و غیر مدون نصراله مردانی را پیش           
از چاپ و انتشار، بارها و بارها میخواندم و به سفارش            
خودشان اگر نکته ای می دیدم به ایشان اطالع                
میدادم .همه آثار او را همیشه روی میزدارم و                 

 میخوانم و بسیار او را در خواب میبینم

جتیگته ادبیت   تعهد به ارزش هتح انستن  را در         
 شعر  عتصر چگونه ارزیتب     کنید؟

شعر و ادبیات ایران پس از دوران بازگشت دچار               
تحوالت خوشایند و ناخوشایند بسیار شده است ،             
بیشترین تحوالت در دوران مشروطیت و بویژه انقالب        
اسالمی در ادبیات و دیگر هنرها ایجاد گردید. در              
گستره ادبیات و شعر ، شاعران بسیاری در میان               
جوانان سربلند کردند که باعث تحول در زبان و تخیَل          
بزرگان هم شدند.البته گاهی مسیر قافله شعر به              
دست خامان به بیراهه رفته اما خود ادبیات مهار خود          
را از دست نااهالن به در آورده و به مسیر اصلی                 

 بازگشته است.

از ختطرا  اتبل ذکرح که از زنده یتد  ردان             
 دارید برایمتن نقل کنید.

سال همدم و همراه عزیزی بودن همه           ۰۷بیش از   
اش خاطره است و بیاد ماندنی و شیرین، این را                
میگویم که : هر پنجشنبه برای حضور در انجمن              
انقالب اسالمی فارس با اتوبوس به شیراز می رفتیم            
،روزی وقتی دنبال ایشان رفتم از در که بیرون آمد             
گفت :آل مجتبی بیتی کازرونی برایم آمده که                
میخواهم تکمیلش کنم ، گفتم خیلی خوب بخوان            

 بشنویم .

 گفت :

 چه خُوشن صُبا رو کُه وختی که اُفتو می زنه 

 عام نسیم پامشه اَخو رو علفا دوُ می زنه 

مردانی، سوار اتوبوس یا ماشین  که می شد خواب              
می رفت آن وقت من شعر را  ادامه داده و  غزلی                  

 کازرونی سرودم که شروع آن اینهور بود :

 چه خوشن صُب کازرون وختی که اُفتو می زنه

 آنسیم پامشه ا َخو رو علفا دو میزنه

 و بیت آخر با این بیت به اتمام می رسد: 

 قوز نشین شاعرکا که عامو نصرالهُ ی ما  

 وا یه بیتی همه ی شعرا دم اُو می زنه  

به عنوان دوست و همراه ادیم  انتظترا  شمت          
از  سؤوین به خ وص  سؤوین شهرستتن           
کتزرون، بعد از فو  ایشتن در خ وص نحوه           
 دیریت و نگهدارح و حفظ قثتر هنر ندان            

 چون  ردان  چیست ؟

زنده یاد نصراله مردانی شاعری مردمی ،ملی و اسالمی         
است که برای ما ایرانی ها بخصوص کازرونیان                
سلحشور باعث افتخار است .مردانی را میخواستند           
پس از وفات در تهران یا  حافظیه شیراز دفن کنند              
اما به واسهه وصیت خودشان نگذاشتیم جای دیگری         
جز کازرون دفن شود. ایشان وصیت کردند که اختیار          
کتاب های موجود در کتابخانه اش بر عهده بنده است          
و در بیمارستان که بودند طی تماسی فرمودند               
فرزندانم تعدادی از کتاب ها را میخواهند، بقیه را به            
بنده اختیار دادند البته با شرایهی که خودشان               
فرمودند .بنده طبق وصیت ایشان با کمک و همکاری          
جناب حاصل عسکری شهردار و شورای شهر                
فرهنگسرایی تأسیس و راه اندازی کردیم و کتاب های         
شخصی جناب مردانی را در کتابخانه آنجا قرار دادیم .          
شهردار وقت برای این فرهنگسرا هزینه های زیادی           
صرف کردند و بنده چند سالی مسؤل آنجا بودم و              
برنامه های خوبی با کمک دوستان اهل هنر اجرا              
کردیم. اکنون انتظار بیشتری  از مسؤلین جهت              
مساعدت و همکاری داریم.مردانی شاعر بزرگ و ملی         

 ما اکنون غریبانه در شهر خودش مدفون است.  

 یادش جاودان و  گرامی باد و روانش آرام و شادمان

مجتبی  به  گفت و گو با سیدمحمدعلی آل
 مناسب سالگرد درگذشت نصراهلل مردانی

 سمیه مردانی 
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های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی

 ۴۴/  ۰۰/  ۱۰مدور        ۰۰۴۴۰۱۰۰۰۱۱۰۱۱۰۰۰۰برابر آرای شمداره      

های فاقد    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصدرفدات              

بار در ششدداندگ       مالکانه بالمعارض متقاضی بانک کشاورزی میدان تره      

فدرعدی از       ۰۵۰مترمربع پالک     ۰۰۰/۰۰یکباب ساختمان به مساحت     

اصلی قهعه  ۰۰۰فرعی از  ۰۷اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۰۰۰

فارس کازرون خریداری از مالک رسمی مدجدتدمدع      ۵واقع در بخش    ۰

بار کاززرون محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عدمدوم          میوه و تره  

شود و در صدورتدی کده       روز آگهی می ۰۷مراتب در دو نوبت به فاصله       

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندد           

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به            می

این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک مداه از تداریدخ            

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم ندمدایدندد.              

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصدول اعدتدراض                

 طبق مقررات سند مالکیت حصادر خواهد شد.

 ۴۴/ ۰۰/ ۰۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۰۱۱/ ۱۰/ ۱۵تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

تنگ شهریاری 
 گاوکشک

 عکاس: 
 عبدالرضا جامعی



جسم مههر او و تعدادی از شهدا را سوار بر خشایار 
ای رسید که تویدوتدا        نمودیم. وقتی خشایار به جاده     

تردد داشت اجساد مههر شهدا را تحویل تدویدوتدا       
دادیم و با او خداحافظی کردم به این امید کده در             

جدا     فردای قیامت دستگیرم باشد و او را در آن            
زیارت کنم. با مسلم به محل استقرار گردان در پل           

کردند  ها تالش می هفت دهنه رسیدیم. هنوز عراقی    
تا شاید بتوانند بخشی از لهمات وارده به خدود را            

ی عدمدلدیدات        جبران نمایند. شب هنگام و با ادامه       
جا   های دیگر مأموریت گردان ما در این        توسط یگان 

موقتا  به اتمام رسید و به اهدواز)پدادگدان مدعداد(              
 برگشتیم.

مختصر سازماندهی و هماهنگی انجام گرفت.مشکل 
کمبود نیرو به سرعت جایگزین ورفع گردید.  تندور    
جنگ دا  دا  بود. رادیو و تلویزیون پیدوسدتده از              

آورد.    مدی    فتوحات رزمندگان اسالم سخن به میان     
های ما را      و پیروزی اندکی از غم و غصه        شوق فتح   

کاسته بود.  ۰در خصوص مصایب ومشکالت کربالی
داد کده تدلدفدات            آمارهای اولدیده نشدان مدی          

نداشتیم و از این که توانسته بودیدم اجسداد        زیادی
  را به عقدب بدفدرسدتدیدم            ۰مههر شهدای کربالی  

خداوند را شاکر بودیم.  در این میان بدعدضدی از                
نیروها هنوز وضعیت نامشخصی داشتند.نه در آمدار         
مجروحین بودند و نه در آمار شهدا. مسؤول تعداون           
گردان رامسؤول پیگیری امور شهدا، مجروحیدن و         
مفقودین قرار دادم و بدون فوت وقدت گدردان را             

 ی عملیات راهی شلمچه نمودم.  جهت ادامه

مدقدر         یدک    ی دشمدن    لشکر در مناطق آزاد شده    
تاکتیکی درست کرده بود. ما در یک کانال نسبدتدا             

های مقر تاکتیکی مستقر شددیدم.          امن در نزدیکی  
آتش توپخانه و کاتیوشای دشدمدن بده صدورت              

ندوردیدد.     ی استقرار ما را در هم می        پراکنده منهقه 
در مقر تاکتیکی، هاشم را دیدم. مختصر توضیحاتی 

ی عملیات امشب گردان ما ارائده کدرد. در               درباره
حال توضیح دادن، یکی از برادران تبلیغات لشدکدر          

اجدازه     آمد و از من خواست وساطت کنم تا هاشم          

دهد او امشب با ما وارد      
عملیات شود.  هداشدم        

داد. بدده       اجدازه ندمدی     
گفت: اگدر االن         هاشم

برادر رودکی به شدمدا       
بگوید عملیات را رهدا       
کن و به عقب برو چده        

کدندی؟      حالی پیدا مدی   
گفت فورا اطاعت می کنم.گفتم تعارف مدیدکدندی،            

ام که اگر بگدویدد        قدر خسته و کوفته     چرا؟گفت این 
روم.   کنم و به عقب مدی        یک لحظه هم مکث نمی    

گفت برو عقب و نه      )البته نه سردار رودکی به او می       
 رفت(. هاشم به عقب می

قرار بود بعداز ظهر نیروها را از محل استقرار خدود           
ها بیرون آورده و با خدودرو          های عراقی   یعنی کانال 

تویوتا به سمت خط مقدم جهت عملیات بدبدریدم.           
وقتی خودروها آمدند و صف کشیدند، هدر چدندد            

کده قصدد        خودرو را، به یک گروهان دادیم. همین     
ها شروع بده ریدخدتدن           سوار شدن داشتند، عراقی   

کاتیوشا روی سر ما نمودند.آخر در دید وتیر کامدل       
عراقیهاقرار داشتیم.  فاصله بین کانال محل استقرار 
نیروها تا خودرو زیاد نبودولی یک سردرگمی بسیار        

های کاتیوشا کده از         بدی بوجود آمده بود. موشک     
ها به ما شلیک می شد، قدرت تصمیم          طرف عراقی 

کده ندیدروهدا از            گیری را از ما گرفته بود. همین       
پناهگاه جهت سوار شدن بدیدرون مدی آمددندد،               

ها و ترس و  ها هم می آمدند. ریختن موشک موشک
وحشت به وجود آمده نوعی اختالل در حرکت مدا         

 به وجود آورد.

درگیر سوار شدن و نشدن بودیم که بدرادر حداج             
کاظم حسینعلی پور را       قاسم علی نژاد و برادر حاج     

دیدم. مختصر صحبتی با هم داشتیم.حاج قداسدم            
وقتی اوضاع آشفته بازار مارادید،کده مدن بداچده             
مصیبتی بایدبچه ها را از کانال بیرون بیاورم وباچه         
مکافاتی سوارکنم و.....گفت: من فکر میکردم فقدط              
خودم گرفتارمکافاتم ،توکه حالت از مدن بددتدر             
است.قبل از خدداحدافدظدی، حداج کداظدم فدی                  

توانم امشب با شما به عملیات        گفت، من می    البداهه
که جدواب نده        بیایم. من هم فی البداهه وبرای این       

نداده باشم وبه قول معروف بفرسدتدمدش دندبدال             
نخودسیاه، در جواب او گفتم   اگر بدرادر اسددی            

توانی بدا     ی لشکر المهدی ( اجازه دهد می         )فرمانده 
ما بیایی. چون اگر میگفتم ،اگرحاج قاسدم اجدازه             
بدهدفورا یقه حاج قاسم را میگرفت ویقه گدرفدتدن           
همانا وبله گرفتن همانا.وراستش من مایل به حضور 
ایشان باخودمان نبودم.)نمیخواستم بدامدامدجدروح          

 ویاشهیدبشود(.

ها رفتندد.     با هر دو بزرگوار خداحافظی کردیم و آن       
به هر سختی و مشقتی بود نیروهدا را سدوار بدر                

کده فضدای وحشدت و             خودرو نمودیم. برای این    
  اضهراب حاکم بر منهقه را برایتان تجسدم کدرده          

گویم و ندبدایدد        باشم  این مهلب را که معموال  نمی      

گویم. یکی     بگویم، می 
از نیروهای بسیجی از    

شدت ترس و دلهره داشت مثل بدیدد بده خدود                
لرزید و لرز تمام وجودش را فرا گدرفدتده بدود.                می

ام به شدت از      وقتی با او صحبت کردم گفت، روحیه      
توانم با شمدابدیدایدم.      و نمی ترسم ام و می  دست داده 
ی دیگر رزمندگان اثر بددی         که در روحیه    برای این 
باشد او را در سنگری مخفی کردم تا از دید            نداشته

همرزمان به دور باشد و گفتم پیرامون این موضوع         
با کسی صحبت نکن.)البته باید بگویم کده مدوارد             
مشابه این، درجنگ چندین بدار دیدده بدودم و               

دانستم که اگر ترس بر کسی مستولی شد دیگر           می
توان از او انتظاری داشت و گاهی حتدی ایدن              نمی

افتداد.   اتفاق برای افرادی از فرماندهان هم اتفاق می 
البته خیلی کم(. با شروع حرکت ما، آتش موشدک            
کاتیوشاها هم شدت گرفت. لهف حضرت حدق و            
دعای امام عصر)ع( که ازسر صدق و اخالص یار و             

هدا در      یاور رزمندگان بود ما را از آتش این موشک        
که موشکی به خودروها      امان نگه داشت و بدون این     

 بخورد از تیر رس کاتیوشا خارج شدیم.

ی    کمی جلوتر، من از عقب کاروان شاهد مندظدره         
عجیبی بودم. ستون خودروها رادر حال حرکدت و           

دیدم که مستقیم بده جدلدو       گرد و خاک شدید می  
های دشمن را درسمت راست خدود         روند وتانک   می
نشانده    دیدم که خودروهای ما را هم چون سیبل         می

زنند. ظاهر امر این بدود       اند و می    روی، نشانه گرفته  
هدا و       رسید راننده ها از وجود تداندک         که بنظر می  

هایی که به سدمدت آندهدا شدلدیدک مدی                     گلوله
خبر یا با     خبرند، ولی واقعیت این بود که بی        شودبی

بار   رفت و همینهور هم شد.یک       خبر کاروان باید می   
دیگر عنایت حضرت حق شامل حال ما شدد و            

در حال حرکدت مدا         ها به خودروهای    گلوله تانک 
اصابت نکرد وگرنه عواقب کار معلوم نبود. )آخدر           

دشمن کجاست و بده کدجدا           دانستیم که     ما نمی 
دانستیم که باید برویم و امشب  رویم. فقط می  می

ی رزم بده هدم            منهقه به قلب دشمن بزنیم(  
هدا     ریخته بود. یک جایی ما جلو بودیم و عراقی         

ها جلو بودندد و مدا           جای دیگر عراقی    عقب. یک  
ها ندفدوذ       هایی به عمق عراقی     عقب. ما در بخش    

هایی از پشت  که هنوز بخش   کرده بودیم در حالی   
 ها بودند. سرمان عراقی

ی ما با خط مقدم کدوتداه بدود بده                 فاصله  چون
سرعت به خط مقدم رسیدیم. ندیدروهدا پدیداده            

ریز موضع گدرفدتدندد،          شدند و پشت یک خاک    

جا چون در عمق دشمن بود فدعدال  از آتدش                 این
توپخانه و کاتیوشا در امان بودیدم. سدرا              خمپاره،  

هاشم را گرفتم. گفدتدندد هداشدم رفدتده جدلدو                    
شناسایی. منهقه مملو از نخل بدود هدمدیدن               برای
هدا     ها دید را برای دو طرف یعنی ما و عراقدی            نخل

کرد. بعد از یک ساعتی، هاشم از بدیدن      محدود می 
ی عدمدلدیدات شدب            درباره  ها آمد و نشستیم     نخل

 صحبت کردیم. 

 هاشم گفت: سمت چپ ما شهرک دو عیجی است.          
رو بروی ما جاده آسفالت دوعیجی به بصره است و          
سمت راست ما نهر هسجان است.  ایشان گفتدندد:            

امام حسین)ع(     ۰۰های لشکر     دیشب یکی ازگردان  
روی جاده روبرو عمل کرده و متأسفانه موفدق بده            
تصرِّف جاده نشده است و تعدادی شهید داده کده           

ها باقی مانده است. مأموریت گردان مدا            نزد عراقی   
و از سمت جلو و        این بود که جاده را تصرف کرده        

هدا     راست آن را تأمین نماییم. با فرمانده گدروهدان         
 صحبت کردم. 

دو گروهان در نوک و یک گروهان در احتیاط. این           
تدبیر ما بود جهت عملیات شب. هوا تاریک شدده            
بود. نماز و شام را در حالت جنگی و اضدهدراری               
خواندیم و خوردیم. همه چیزو همه کار مهیا شدده           
بود تا امشب یک عملیات خوب و مناسب داشدتده       

ها به یک باره چشدمدم بده       لحظه  باشیم.  در همین    
برادر حاج کاظم حسینعلی پور افتاد. گفتم ایندجدا           

کنی؟ گفت: برای یدک شدب از آقدای                کار می   چه
ام تا در این عملیات باشما باشم.    اسدی اجازه گرفته  

هم خوشحال شدم و هم ناراحت، خوشحال بددیدن          
ام و      جهت که یک یار و یاور جدیددپدیددا کدرده            

گفتم شدایدد بدرای او           ناراحت بدین جهت که می    
اتفاقی بیفتد و مثال  شهید بشود. در هر صدورت او             
تصمیم خود را گرفته بود و ما هم بایدد از وجدود               

کردیم. او را توجیه کردم و نزد خدود             اواستفاده می 
های شب با دو گروهان در خط و           نگه داشتم. نیمه   

یک گروهان در احتیاط به سمت جداده حدرکدت          
 کردیم.

 ادامه دارد ...

5عملیات کربالی   
 قسمت پنجم

 راوی: دکتر حاج کاظم پدیدار 
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پیکر مادر شهیدان کوهنورد      ۰۰۱۱دوم فروردین   

تشییع شد .مادری که از جامعه به جز کلمه انا ال            
نعلم منه اال خیرا مزد دیگری نخواست او که سال          
ها صبوری پیشه کرد تا  پاسدار خون فرزندداندش           
باشد او که کالمی بر خالف هدف فرزنداندش بدر            
زبان نیاورد سختی ها را بجان خرید تدا نسدتدوه             
بودنش را به ر  کسانی بکشد که جز دنیا چدیدز             
دیگری را نمی بینند .او امروز به مهمانی فرهاد و            
بهرام رفت و ان دو امروز برای مادرشان استقبدال          

 خوبی خواهند داشت .

اما انچه دلم را شکست ، بر خالف انچه در جامعه           
گفته می شود که همه چدیدز سدهدم خداندواده                
شهداست مکان مناسبی برای دفدن  پددران و             
مادران شهدا در نظر گرفته نشده است شاید گفته      
شود او دوست داشت که کنار فرزندش به خداک           

سپرده شدود مدگدر        
کدام مادری است که    
دوست نداشته باشدد    
که کنار قبر فرزندش و حتدی       
درون قبر فرزندش به خداک       

 نرود.

مادرانی که از خددا چدیدزی         
نخواستند جز سدر بدلدنددی         
کشورشان .مادرانی که سالیان 
دراز چشددم بددراه امدددن          
فرزندانشان بودند .اندهدا کده         
شیره حانشان را به خدا هدیه      
داده بودند مادرانی که چشدم      
هایشان بخاطر گریستن کدم      
سو شده بود .مدادراندی کده           
هددنددوز صدددای راه رفددتددن       

 فرزندانشان می شنیدند 

 فددرزندددشددان عددوض نددمددی کددردنددد                 مادرانی که اگر همه دنیا به انها می دادندد  بدا                
و در یک کالم مادرانی که برای مرگشان یک قبدر           

 خوب می خواستند 

اگر این اندیشه بدود      
که می توانستیم  پیش بینی این خواستده غدیدر             
دنیایی پدر و مادران شهدا را می کردیم قهعا این          
اتفاق نمی افتاد و یا حتی می توانستیم با داشتدن           
امار شهدایمان قهعه ای مناسب و  درخور شدان           
انان که بعد از جانفشانی فرزندانشدان بدود مدی             

 ساختم تا اینقدر دچار تفکیک نشویم 

 هنوز هم دیر نشده است ایا می توان فکری کرد؟

من به سهم خودم به روح بلند این مادر دوشهیدد           
)فرهاد و بهرام کوهنورد (خانم صحرایی زاده درود     
می فرستم و برایش علدو درجدات از خدداوندد               

 خواهانم ..

 تایشان شاد و یادشان گرامی  روح هر سه

 ۰۰۱۱فروردین  ۰حسین پیروان 

 برای مادر شهیدان کوهنورد
 و مادر دیگر شهیدان         

 حاج عبدالحسین پیروان

 شهید بهرام کوهنورد شهید فرهاد کوهنورد
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وارث نبو ، ا تو ا ت و ع تره 
ا... تعتو   خلقت وو  ع ر عجل

 فرجه اوشریف است. 

 (  50، ص 9)صحیفه ا تو، ج  

 قسمت سیزدهم 

 »در امتداد شب آزادی«

با درگیری بوجود آمدده در  
بعقوبه با آن سرباز عراقی و 
پدددیددداده کدددردن اسدددرا از 
اتوبوس، دیگر همه گفتیدم  
کارمان تمدام اسدت و ا ن   
. افسدر     همه را به زندان یا به بغداد منتقل خواهند کدرد

گفتند او  فرمانده که سرگرد عباس نام داشت و انگار می
هدا مدقدداری بدا اسدرا  مددارا        شیعه است و در این سال

کرده، آمد و با تعدادی از همراهان خود شروع کردند به 
داد و بیداد و اعتراض و... آن اسیر هم کده سدیدلدی بده         
گوش عراقی زده بود را صدا زدند و دسدتدور داد چدندد     
دقیقه بشین و پاشو و تنبیهات و ... انجام دهدد و مدثدال       
اقدام به تنبیه آن اسیر کدرد. دوسدتدان کده یدواشدکدی         

کردند گفتند غیر ممکن است مدارا بدا ایدن     صحبت می
. اما پس از کلی بدگدیدر و      وضعیت پیش آمده آزاد کنند

  . . با   باالخره آن سرگرد عباس  ببند و سر وصدا و تنبیه و
خدواسدت سدایدر      ما مدارا کرد،  انگار با این روش ها می

عراقی ها را مجاب کند که اسرا و مخصوصا آن اسیدر را  
عقوبت کرده و دیگر کافیست، در ادامده هدم اقددام بده     
تعویض اسرا در اتوبوسها بعنوان یک اقدام تاکتدیدکدی و    
توجیهی و تنبیهی کرد و مجددا با دادن اولتیدمداتدوم و    
تهدید که این دیگر آخرین بخشش است و دیگر تکدرار  
. به سربازان عدراقدی  دسدتدور داد اسدرا سدوار           . . نشود و
اتوبوس کنند و پس از چند دقیقه بعد حرکت کدردیدم،    
تا اینجا که داشت بخیر می گذشت و بدایدد در امدتدداد     

شددیدم ،.دشدب پدر       مسیر منتظر سرنوشت بدعددی مدی   
حوادثی بود و بعضی از بچه ها شروع کدردندد بده ذکدر     
صلوات و عراقی ها مدام بچه ها را بده سدکدوت دعدوت     

کردند ،شوخی های بچه ها هم تمامی نداشدت و در   می
بین مسیر، ناگهان یکی از اسرای داش مشتی بلند شدد  
و از وسط اتوبوس فریاد زد که بچه ها تبادل اسرا لدغدو   
! گفتیم چهور؟ با صدای بلند گفت، احتماال صدام    ! شد 
مست و خواب بوده و االن از خواب بیدار شده و حالدت  

گه کی گفته اسرا  مستی و خواب که از سرش پرید،  می
. سریع همه را برگردانید، مخدصدوصدا         . . را آزاد کنید؟ یاا

. کدلدی          باند ما را حتما  می گوید برگردانیدد تدکدریدت و.
خندیدیم و بعضا   شلو  و شادی کردند  که نزدیک بود 
بازهم با عراقی های محافظ مسلح درگیری پیش بیایدد  
و با وساطت بعضی دوستان مجددا آرامش بدر اتدوبدوس    
حامل اسرا حاکم شد ، در مسیر از شهر و روسدتداهدای    

عراق که روزی از اسرای ایراندی بدا   
سنگ و... استقبال کرده بدودندد عدبدور کدردیدم و کدال           
مسیرهای اسرا تا تکریت یادآور عدبدور کداروان اسدرای     
کربال بود که در این روزگاران نیز اسرای مظلوم ایدراندی   
هم تقریبا همان مسیرها را با همان رفتارها از یزیدیدان  

ها تجربه کردندد. یدکدی دو سداعدت در راه        زمان و بعثی
بودیم تا به نزدیک مدرز رسدیددیدم و در آندجدا پدس از        
بررسی و بازرسی توسط یک مرکز که آنجا ایجداد شدده   
بود و پارکینگ اتوبوس و ماشین هدا بدود و هدمدزمدان      
دیدیم اسرای عراقی از آنسو با اتوبوس به سمدت عدراق   

کنند و چقدر تپل مپل و فربه شده بودندد، و   حرکت می
معلوم بود حسابی در ایران به آنها رسیده بودند و انگدار  

گشتندد و بدر    از سیاحت و زیارت و گردش و هتل برمی
عکس اسرای مظلوم و تکه پاره ایرانی با چه وضدعدیدت    
.. سیاه سوختده، الغدر و مدردندی، رندجدور و           اسف باری.
مریض و دقیقا انگار گرسنگان آفریقایی قدرون وسدهدی    
که قهعا اغلب برای خانواده هایشان قابدل شدنداسدایدی      
. خونریزی های داخلی ، بیمداریدهدای عدفدوندی،         نبودند
بیماریهای کلیوی ،بیمداری هدای پدوسدتدی و روحدی و       
روانی و عصبی و بینایی و شنوایی و ... سوغاتهایدی بدود      
که آزادگان از سیاهچاله های مخوف صدام بدا خدود بده    

بدایسدت    همراه داشتند و... آنجا مارا پیاده کردندد و مدی     
ابتدا از میان گارد تشریفات که از مقامات نظامی عراقی 

کردیم. اتفاقا وقتی در حال   ها تشکیل شده بود عبور می
عبور از گارد تشریفات بودیم بدعدضدی از فدرمدانددهدان        
اردوگاه ها را در میان مقامات تشریفدات عدراق دیددیدم     

تدکدریدت     ۰۰،مثل نقیب خلیل ، زمانی که در اردوگداه  
بودیم فرمانده اردوگاه بود و به منظم ترین و مندضدبدط    

ها و حتی بعدضدی    ترین افسر عراقی مشهور بود و عراقی
گفتند وقتی نقیب خلیل  اسرای هم بند، در موردش می

شود حتی گنجشک ها هم خبر دار می  وارد اردوگاه می
ایستند و بسیار سخت گیر و مقرراتی بود و عدراقدی هدا    

ترسیدندد و   بردند و می در اردوگاه بسیار از او حساب می
خاطرات زیادی از او داشتیم ، از گارد تشریفدات عدراق   
عبور کردیم و بچه ها کمی شوخدی کدردندد و بدعدضدا       

شدود کده تدبدادل      گفتند االن همین وسط اعالم می می
 کنند و...   متوقف شده و مارا به اردوگاه ها منتقل می

خالصه پس از عبور از گارد تشریفات عراقی ها، اتوبوس 
های ایرانی منتظر بودند و هرچند با اعمدال شداقده امدا     

ای  باالخره قدم به خاک ایران عزیز گذاشتیم ،چه لحظه
بود، بقول حسین فرمانی ) حسین خهاط ( توصیفش را   

توان کرد لحظه آزادی از چنگال دژخیمان بدعدثدی     نمی
عقده ای، که بوئی از تمدن و انسانیدت ندبدرده بدودندد،      
لحظاتی بسیار باشدکدوه و غدرورآفدریدن بدود، اشدک در        

ها  ها حلقه زده بود، عده ای از بچه چشمان بچه
از جمله حسین خهاط عزیز پس از اینکه یکی 

آمد گویی کدرد و پدا بدر     از افسران ایرانی خوش
خاک ایران گذاشتیم ، برخاک وطن سدجدده و   
شکر نعمت آزادی و وصال کردند و شکر اینکده  
از این آزمایش سخت الهی سربلند پا به خداک  

گذارند، به ترتیب سدوار بدر اتدوبدوس      وطن می
های ایرانی شدیم و چقدر برایمان ناباورانه بدود  

، وقتی راننده اتوبوس و پاسداران محافظ که هدر کددام   
داخل اتوبوس ها برای حراست قرار گدرفدتده بدودندد را      
دیدیم و به ما خوش آمد گویی کردند با زبان فارسدی و  
محلی و... چقدر تشنه صحبت با آنها بودند اسرا و سوال    
پیچ کردند این عزیزان را، یکی از برادران سپداه ضدمدن    

آمدگویی ، نکاتی را به لحاظ امنیتی و حفاظدتدی    خوش
گوشزد کرد، از جمله اینکه گفدت مدا خدبدرداریدم کده       
افرادی باعث اذیت و آزار شما شده اند و خیاندت کدرده   
اند، از هرگونه اقدام و انتقام علیه آنان پرهیز کدندیدد و    
فقط آنها را به ما معرفی کنید تا به سدزای اعدمدالشدان     
برسند،و این حرفها حکایت از آن داشت که قدهدعدا بدا     

هدایدی    آزادی اسرا، و از مرز تا کرمانشاه تصفیده حسداب  
توسط اسرا علیه خائنین صورت گرفته است. به هر حال  
حرکت کردیم و از مرز خسروی عبور کردیم ، اما خیلی 
دلمان گرفته بود از اینکه عده ای از اسرا که در اردوگاه 
ها با هم بودیم دیگر هیچوقت به وطن برندگدشدتدندد و      
شاید بتوان گفت گمنام ترین و غریب ترین و مدظدلدوم    
ترین شهیدان ،این عزیزان بودند که در راه دفاع از ایدن  
مرز و بوم و بدست صدامیان دژخیم جان خود را بدرای  
سرافرازی ایران تقدیم خداوند کردند ،. بعضا دوستدان و   
همشهریان و آشنایان این شهیدان مظلوم، با غم و غصه 

گفتند نمی دانیم چه جوابی به خانواده های  و اشک می
این شهیدان بدهیم و روی برگشتن را نداریم و بدتدر از  

های گیالن مخصوصا  اسرای منهقه  همه حال و روز بچه
منجیل و رودبار بودند که شنیده بودیم زلزله بزرگی در 

دانسدتدندد چده      این مناطق شده و این عزیزان هم نمدی 
برسر خانواده هایشان آمده است و این قصه پر غصه بده  
همینجا ختم نشد، چون وقتی در امتداد شب آزادی در 
حال عبور از شهرها و روستاهای مدرزی تدا کدرمدانشداه      
بودیم، با صحنه های دردناکی روبرو شدیدم کده شدهدد     
شیرین آزادی را در کاممان تلخ کرد!! در امتداد مسدیدر     
به هر نقهه اتصال و گره مواصالتی و شهر و روستاهدای  
بین راه تا کرمانشاه که می رسیدیم ناگهان بدا تدجدمدع     
عده ای از مردم که معلوم بود از سدراسدر کشدور آمدده     

هدا گدرفدتده      بودند، عکسها و نوشته هایی را باالی دست
بودند و بدا حدالدتدی گدریدان و حدزن آور از مدا سدؤال          

کردند که آیا صاحب این عکس در اسارت بدا شدمدا     می
نبود ؟ این اسم را نمی شناسید ؟ صاحب این عکس در 
فالن عملیات مفقود االثر شده و سالهاسدت از او خدبدر    
نداریم ، آیا باشمدا ندبدوده ؟ حدیدران مداندده بدودیدم و          

. خدایا چه می  خجالت .چقدر تالش می  زده کردند  بینیم، 
و بعضا  پدر و مادران و فرزندانی کده بددندبدال یدوسدف       
گمگشته خود با چشمانی گریان و با هزار امید، از اسدرا  
.چقدر بدچده هدا گدریده        سرا  عزیزانشان را میگرفتند ، 
کردند و با دیدن این صحنه های جانسوز، پشیدمدان از   
آزادی شدیم ، اصال قابل توصیف نیست آن صحنه ها و 

گفتم  التماس ها و آن خون گریه کردن ها و با خود می
خدایا برای سربلندی و دفاع مظلومانه از این مرز و بدوم  
چه خونها و چه هزینه های گرانبهایی پرداخدت شدده و   

خدبدری و چشدم     خانواده های مفقوداالثر ها با ایدن بدی  
انتظاری عزیزانشان، قهعا شدهدیدد تدر از شدهددایشدان        

 هستند ، 

اما اتفاقی شیرین را هم مشاهده کدردیدم ، در امدتدداد     
شب آزادی و در مسیر کرمانشاه به هر شهر و روستا که 

ای از اهالی، دهل زنان و پدایدکدوبدان      می رسیدیم، عده
منتظر ورود آزادگان بودند و با تکان دادن دست و ابدزار  
احساسات و پخش نقل و نبات و شیریدندی از آزادگدان    
استقبال بسیار گرمی کردند که مخصوص مهمان نوازان 
کرد زبان بود، به هر حال با طی شدن مسیر، باالخره به 
کرمانشاه رسیدیم و در یکی از کمپ هدایدی کده بدرای     
قرنهینه اسرا در پادگان کرمانشاه در نظر گرفته بدودندد   

ساعت در قرنهدیدنده     ۰۸مستقر شدیم ، قرار بود ظاهرا  
باشیم تا کارت هویت ایرانی با شماره اختصاصدی بدرای   
ما صادر کنند و معاینات پدزشدکدی، و بدا تدمدهدیددات         
خاص،مراسم استقدبدال در زادگداه هدریدک از آزادگدان       
صورت پذیرد، فضای عجیبی بود، شوق دیدار خداندواده   
پس از مدتها بی خبری، و از طرفی تهبیق بدا شدرایدط    

موضوع رحلدت امدام ره    جدید کشور پس از پایان جنگ،
 و.....

 ادامه دارد ..

 قسمت سیزدهم هایی از اسارت(   )ناگفتهآنسوی تکریت 

 »در امتداد شب آزادی«
 خاطرات آزاده سرافراز عبدالخالق فرهادپور

ی هوشیاری دشمن مطرح      با توجه به احتماالتی که در زمینه      
بود، شکستن خط، پاکسازی و گرفتن سر پل مننناسنب در               
سریعترین زمان ممکن، ضمن عبور از رود اروند در تضمنینن            
موقعیت علمیات، نقش اساسی داشت. در این راستا غواصنان           

 ضمن عبور از رود
سوار بتواننند     کردند تا نیروهای قایق     اروند باید معابر را باز می     

با عبور از این معابر، به ساحل دشمن وارد و تا فرا رسنیندن                
روشنایی صبح، منطقه را برای استحکام سر پنل پناکسنازی         

ی عمنلنینات و         ها در لحظات اولیه     العمل عراقی   کنند. عکس  
ی قوای ایرانی که سرتاسر خط        های گسترده   رویارویی با موج  

دشمن را مورد تهاجم قرار داده بنودنند غنینرمنننتنظنره و                   
برانگیز بود. به دلیل گستردگی محورهای هنجنوم و               تعجب

دشمن تا سنه      »القصر  ام «ی    انجام تک پشتیبانی در منطقه    
روز در تشخیص فلش اصلی حمله سردرگم بود و نتنوانسنت            

 در برابر هجوم نیروهای ایرانی، اقدامی جدی صورت دهد.
های عملیات در همان شنب        گسترش وضعیت و تأمین هدف    

بنرای     »پشتینبنان  «اول، چنان غیرمنتظره بود که نیروهای       
تأمین مراحل بعدی عملیات در صبح یا شب دوم علمیات، در           

وارد منطقه شده و به سمت اهداف خود حنرکنت      82ساعت  
هنا،     ی شکستن خط و درگیری با عنراقنی           کردند. در لحظه   

نم باران، غواصان را برای انجنام بنهنتنر              آلود و نم    هوای مه 
عملیات یاری کرد. نیروهای دشمن که غافلگیر شده بودند، با           

مقاومتی اندک پنا بنه فنرار           
سنینم      گذاشتند. یکی، دو ساعت پس از درگیری، شنود بنی          

ی خنطنو       ریخته هم دشمن، حکایت از اوضاع نابسامان و به   
دفاعی عراق داشت. هر یک از فرماندهان عراقی، نسبت بنه             

پنی از      در  ی مأموریت خود، سلب مسئولیت کرده و پی         منطقه
 کردند. فرماندهان باالتر، درخواست کمک می

روز نخست عملیات در شرایطی سپری شند        
که دشمن به دلیل سردرگمی در تشخنینص         
هدف اصلی حمله و نیز اصل غافنلنگنینری،         
ناآگاهی نسبت به اوضناع و ابنری بنودن             

العنمنل در       آسمان، هیچ مهلتی برای عکس    
های زمینی و هوایی بنه دسنت           مقابل حمله 

ی    نیاورد؛ حتی از حمایت نیروهنای پنیناده         
موجود و تجهیزات نیز عاجز منانند. قنوای             

در    »فناو «ایرانی پس از تصرف کنامنل          
و    »ام النقنصنر      « ،   »بصره «محورهای

بنه     »البنحنار  «
پیشنروی خنود     
ادامه دادنند تنا      
نظامیان عراق را   
هر چه بیشرتر از    
شهر فاو دور نگه    
دارند. پیشروی نیروهای ایرانی، زنگ خطر سقو  بصره را به           

کرد تا از سنرعنت          سختی تالش می    صدا درآورد و عراق به    
هنای     پیشوری قرای ایران بکاهد. در روزهای بعد، درگینری         

سختی بین طرفین روی داد. این جنگ و گریزها در کنننار                
به اوج خنود    »کارخانه نمک  «ای به نام    خورعبداهلل و منطقه  

رسید؛ اما دشمن دیگر نتوانست به خطو  دفاعی سابق خنود           
در منطقه بازگردد و سرانجام به  شکست خود         

 در شهر فاو اعتراف کرد.
حدود دو ماه، منطقه زیر آتش سنننگنینن و             

های سخت و بمباران وحشتنناک قنرار           پاتک
داشت، تا آن که رفته رفته اوضاع آرام گرفنت      
و خطو  پدافندی تثبیت شد. در آن منینان،            

ی نننینروی زمننینننننی ارتننش           تنوپننخننانننه 
ی    وقنفنه     جمهوریاسالمی ایران با تالش بی    

خود، سعی داشت تا حد امکان از ننینروهنای           
خودی مستقر در خط، حمایت و پشتنینبناننی           

کیلومتنر    233کند. در طی عملیات والفجر هشت، نزدیک به          
مربع از خاک عراق آزاد و تلفات و خسارات سننگنینننی بنر                 
 93دشمن وارد شد. عراق در جریان این عملیات، بینش از               

هزار تن کشته زخمی و اسیر بر جای گنذاشنت. در منینان                  
ی تیپ، و در    فرمانده 9ی لشکر و  شدگان، یک فرمانده  کشته

میان اسیران، چندین سرهنگ، خلبان هواپیما و چرخنبنال و           
 دار وجود داشت و در تعدادی درجه

 8ی کماندویی و نیروی مخصوص و          تیپ پیاده   93مجموع،  
گردان جیش الشعبی و    93گردان ضد هوایی،  2تیپ زرهی،  

 ی دشمن منهدم شد. گردان توپخانه 9
 93در جریان عملیات والفجر هشت )فاو( همچنین بیش از              

 فروند هواپیما و چرخبال، صدها دستگاه تانک، نفربر و خودرو
ی    نظامی، توپ صحرایی، تنوپ ضندهنواینی و نناوچنه                

 923ها دستگاه تانک و نفربر،        انداز منهدم گردید و ده      موشک
عنراده تنوپ       983عراده توپ صحرایی،      83دستگاه خودرو،   

دستگاه مهندسی از      02دستگاه رادار موشک و       0ضدهوایی،  
میان تجهیزات ارتش عراق به غنیمت قوای ایران درآمد. در            

ی واقنعنی        روز نبرد گسترده که صحننه       09فرایند بیش از    
رویارویی نیروی نظامی و ماشین جنگی حزب بعث عراق بنا            
توان قوای ایرانی بود، ایران بر سواحل شمالی خورعبداهلل در       
شبه جزیزه فاو )شهر فاطمیه( مسلط و راه ورود عنراق بنه                 

 خلیج فارس بسته شد. 

8عملیات والفجر   
 )قسمت ششم(

 به روایت:  موسی سلیمانی


