
 تقدیر وتشکر
با سالم و تحیتو آرزوی قبولی طاعات وعبادات        
و تشکر وسپاس ازالطاف کریمانه شما عزیزان و        
بزرگوارانی که باحضوردرمراسم تشییع وتدفین     
و یا باپیامک،تماس تلفنی وازطریق  فضقای         
مجازی ومطبوعاتی،مراتب همدردی وتسلیق      
خودرادرمصیب  فقدان مرحومه خقدیقجقه        
اسدزاده )مادرشهر شکر ا... پیروان( ابقراز             

اید، سالم  و سعادت و بهروزی شمقارا          فرموده
از درگاه خداوندمتعال مسال  داشته،انشاءاهلل     
که در مجالس شادی شما خدمتگذار باشقیقم         

 بامزیدامتنان.

های پیروان، اسدزاده  خانواده
 و بخرد

سومین سالگرد رحل  عالم ربانی و مفسر قرآن 
کریم، مرحوم آی  اهلل اسداهلل ایمانی نماینده ساب  
 ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز تسلی  باد

ازجمله افرادی كه در روز قیامت حق شفاعت دارند، عالِمان          
اهلل ایمانی امام جمعه سااقاق و         دینی هستند و مرحوم آیت    

ی كسانی قود كه قا علم خود تاوانسات             فقید شیراز ازجمله  
از پا  از         مند كند.  شیر      افراد زیادی را از نور دانش قهره      

امام جمعاه داشات كاه هار كادام                 ۳پیروزی انقالب،   
ای در سطح ملی داشتانادش شاهایاد              های درخشنده   ویژگی
اهلل دستغیب مهذب نفوس و معلم اخالق قودش مارحاوم            آیت
اهلل حائری نقشی اثرگذار در ترویج معارف اسالمای و             آیت

اهلل ایمانی نیز یک عااِلام و            انقالقی داشت و مرحوم آیت    
ای قاه       دوست قود كه نگاه ویاژه  مفسر قرآن كریم و مردم   

های علمیه داشت و قرای آن زحمات زیاادی            احیای حوزه 
كشید. مجاهدت علمی و تفسیری آیت اهلل ایمانی همچنان          

های علمیه و مردم، از قاقیات صالاااات           زنده است و حوزه   
 مند هستند... ایشان قهره

 آی  اهلل دژکام
 نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز  

 خانواده محترم خورشیدی
 باتاسف ضایعه درگذشت 

خواهرمکرمه شهیدواالمقام 
 حمدخورشیدی

رابه شما تسلیت عرض نموده،از درگاه  
خداوندمتعال برای آن فقیده سعیده 
رحمت و غفران وبرای بازماندگان 
 سالمت و سعادت مسئلت دارم.

 علی اسدزاده

 برادر ارجمند؛ جناب آقای حاج علی اسدزاده
نمایم و از  با آرزوی مغفرت از درگاه خداوند مهربان، ضایعه درگذشت عمه مهربان و شهیدپرورتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می

حضرت باری تعالی، شادی روح و آمرزش ابدی آن بانوی مؤمنه به خدا پیوسته را، مسئلت و از جانب بخشنده مهربان، صبر جلیل و         
تان آرزو دارم. سردار شهید شکرا... پیروان، باعث سربلندی و افتخار مردم شهیدپرور شهرستان                    اجر جمیل برای خانواده شریف     

 پرور فارس است. کازرون است. از دامان همچون مادر فداکاری چنین فرزندانی موجب مباهات جامعه ایران اسالمی و استان ادب

 صابر سهرابی

 مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس

 اناهلل و اناالیه راجعون 
برادران ارجمند جناب آقایان 

العابدین مختاری و  عبدالحمید و زین
 خانواده محترم

با تاسف وتاثر ضایعه درگذشت برادرگرامیتان 
شادروان عبدالمجیدمختاری به شماوآقازاده 
عزیزشان جناب حجت االسالم رضا مختاری 

تسلیت تعزیت عرض نموده،رحمت و غفران الهی 
برای آن فقیدسعیدوصبرجمیل واجرجزیل برای 
 بازماندگان ازدرگاه ایزدمنان مسالت دارم.

 علی اسدزاده   
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به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتتتشتار فتایتل              
صوتی محمدجواد ظریف و سخنتانتی کته وی از              

گوید و ختواستتته و          شهید حاج قاسم سلیمانی می    
دامتن   «دیپتلتمتاستی    -میدان»ناخواسته به دوگانه    

قاسم کته      های حاج   زند، انتشار یکی از سخنرانی      می
تاکنون منتشر نشده است، خالی از لطف نتیتستت.            

های دهته     سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در نیمه      
هایی که هنوز فرمانده ستپتاه ثتارا              هفتاد و سال  

کرمان بود و در دورانی که دولت اصالحات تازه کتار      
 ۷۷خود را آغاز کرده بود، در یک سخنرانی در سال           

ها و پتروپتاگتانتدای          کاری  لب به شکایت از سیاسی    
ای جریان اصالحات علیه انتقتالب و والیتت              رسانه

کند و به جامعه، بتختصتور جتریتان              فقیه باز می  
اللهی، نسبت به خطر اقدامات طیف موسوم به          حزب
دهتد.     طلبان، هشتدار متی        ها یا همان اصالح     چپی
قاسم در بخشی از این سخنرانی به حلقه کیتان          حاج

کتنتد و        های سروش اشتاره متی         پردازی  و تئوری 
آقای]عبدالکریم[سروش تئتورستیتن و         »گوید:     می

پیامبر این جمع با نفی حکومت اسالمی هیچ چتیتز       
ای اعتالم       گذارد. فرد دیگری در مقالته        را باقی نمی  

کند بحث والیت فقیه باید تبدیل شود بته یتک       می
ای، کوتاه مدت و هر چند وقت یتک            انتخابات دوره 

ای    بار انتخابات ولی فقیه داشته باشیم و هتر دوره          
وی در ادامته       «فردی در جامعه ما مطترح شتود        

گوید ما خط قرمتز نتداریتم،           فردی می »افزاید:     می
خط قرمز خداست، پیامبر و ائمه معصومین )ع( هم           
در خط قرمز آن قرار ندارند. نشریته ایتران فتردا،                

برد و در نشریه جامعه       فرهنگ نماز را زیر سئوال می     
سالم ظهور امام زمان )عج( زیر سئوال رفته است. یا           

نویسد حزب ا  گروهی سرخورده و        نشریه کیان می  
کند جتنتگ را        باخته که احساس می     ناامید و آرمان  

اش سپری شده استت و         است و دوره تاریکی       باخته
ختواهتد بتا         در دوران سازندگی جایی ندارد و متی       

استراتژیک رعب و وحشت، مردم را به جتایتی کته             
حاج قاسم در ادامته تتاکتیتد             «خواهد ببرد.    نمی
باید توجه داشته باشیم، ما نباید تماشاگر       »کند:     می

باشیم، هر روز یک حریم شکسته شود و سدی فترو           
توانیم بنشینیم. مگر سپاه فقط بترای           بریزد. ما نمی   

و   ۹۵های سال     خون دادن است؟ ما بنشینیم حادثه     
هتا بته        به وجود بیاید و جمعی از شختصتیتت           ۰۶

شهادت برسند و آن وقت بگوییم چون ]ما[ نظامتی            
هستیم ]باید پشت[ درجات خود قایتم شتویتم و               

ستردار   «گری به ما بزنند؟     بترسیم که مارک نظامی   
گتویتد:      دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی  می       

هتای     هایی که در هیچ کجای صتحتنته          بی غیرت «
زنند و متا را        انقالب حضور نداشتند به ما مارک می      
دهند کته ایتن         به وصیت نامه امام راحل توجه می      

حرکت ما سیاسی است، این جناح بندی ستیتاستی           
است! که ارکان نظام را بنیان نظام را شتمتا متورد               
هجوم قرار دادید. ما سکوت بکنیم؟ که این دخالتت           

گری ما مانع از       در مسائل سیاسی است؟ اگر نظامی     
ها را از تتن         شود ما لباس    برخورد با تجاوز شما می    

آوریم. ما این لباس را به تن کردیتم            خود بیرون می  
برای دفاع از این ملت. حتی برای دفتاع از شتمتا               

حتاج قتاستم در ایتن            »کنید؟  نامردها، شرم نمی  
سخنرانی خطاب به برخی سیاسیون دهه هفتاد کته   

نتوشتتتنتد،        گفتند و می    علیه نظام والیت فقیه می    
ما نبینیم، سکوت کنیم که شتمتا هتر            «گوید:     می

ای کته دلتتتان           کاری خواستید بکنید، هر توطئه    
خواست انجام دهید. آن وقت حرکت مسلحتانته را            
شروع کنید. ما صبر کنیم شما ملت را جناح بنتدی            
کنید، قشربندی کنید، گروه بندی کنید؟ جوانان را        

هتای ختود فتریتب           اغفال کنید و آنها را با تحریف      
التلتهتی      وی در این سخنرانی جامعه حزب      »دهید؟
ها دقتت      خواهد که در صحنه باشند و به توطئه         می

وا  تتا پتای جتان          «کتنتد:         کنند. او تاکید می    
تکرار شتود؟     ۹۵گذاریم حوادث     ایم. مگر می     ایستاده
تکرار شود؟ متگتر        ۰۶گذاریم حوادث سال      مگر می 
های بزرگ متا را        گذاریم یک بار دیگر شخصیت      می

دانیم در پس ایتن        به شهادت برسانند؟ مگر ما نمی     
های مزورانه به اصطالح فضای باز سیاسی و           حرکت

 »تسامح و تساهل چه فتنه بتزرگتی وجتود دارد؟            
 )منبع: خبرگزاری مهر(.

 مگر سپاه فقط برای خون دادن است؟!

 انّا هلل و انا الیه راجعون

 خانواده های محترم اسدزاده، پیروان و بخرد   
 با عرض سالم . درگذشت مادر مؤمنه و با تقوی ، 

 مادر شهید عزیز شکراهلل پیروان 
بسیار متأثر شدم. از خداوند سبحان برای آن فقیده سعیده علو درجات و هم 
نشینی با حضرت فاطمه زهراء سالم ا  علیها و برای شما برادران عزیزم و 
 خانواده محترمتان صبر جمیل واجر جزیل و طول عمر با عزت خواستارم. 

 . روحش شاد و یادش گرامی باد
 دعا گوی شما عبداللهی

 جناب آقایان حاج علی اسدزاده و جناب مصطفی بخرد 
را به   با کمال تاسف و تأثر مصیبت در گذشت مادر  شهید عزیز  شکرا  پیروان

حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه 
غفران الهی و برای حضرتعالی و خانواده محترم وسایر بازماندگان عزیز صبر و سالمتی 

 آرزومندم .
 امرا... منتظرالقائم

خانواده محترم پیروان، 
 اسدزاده و بخرد 

مصیب  وارده در گذش  مادر 
گرامیتان را خدم  شما عزیزان 

 تسلی  عرض می کنم.

برادر کوچک شما حاج بهرام 
 اسماعیلی

 گردیم همه از اوییم و به او باز می

 و مصیبت وارده را به شما برادران عزیز  مادر شهید شکرا... پیروان درگذشت

 حسین پیروان، مصطفی بخرد و علی اسدزاده 
کنم و از خداوند ستبتحتان، بترای آن مترحتومته         های گرامی شما، تسلیت عرض می و خانواده

های گرامی و بستگان، صبر و شکتیتبتایتی      آمرزش، مغفرت و علو درجات و برای شما، خانواده
شاءا... روح آن مرحومته بتا       همراه با طول عمر با عزت، عافیت و عاقبت به خیری خواستارم، ان

 فرزند شهیدش در بهشت رضوان محشور باشند، حقیر را در غم خود شریک بدانید.

 ا... نوذری برادرتان فضل 

 اهمیت انتخابات در جمهوری اسالمی

 قسمت دوم 
در قسمت اول اهمیت انتخابتات در          -علی اسدزاده 

جمهوری اسالمی از دیدگاه حقوقی و قانون اساسی        
 3اصتل    8و بند      ۹۷،  ۹۰،  ۷،  ۰با استناد به اصول     

که مبین متنتطتم جتمتهتوریتت و                 11۷واصل  
ساالری واقعی دینی در نظام اسالمی استت و          مردم

اینکه موضوع جمهوریت نظام قتبتل از ایتنتکته               
آوردی از غرب یا شرق باشدف نشأت گرفتتته از              ره

های قترآنتی      مکتب جامع و مترقی اسالم و از آموزه       
گذار جمهوری    ی بنیان   است و از قبل هم در اندیشه      

اسالمی امام خمینی )ره( بوده است که تحقم نظام           
باشد و بته      پذیر نمی   اسالمی بدون جمهوریت امکان   

خصور آنجا که     مواردی در این رابطه اشاره شد، به      
ی تاریخی و دررابطه با انتخابات کته           در یک جمله  

ی جایگاه متردم در        کننده  نماد جمهوریت و تعیین   
نظام تازه تأسیس جمهوری اسالمی است، فرمودند:       

بنابراین بدیهی است کته     »میزان رأی ملت است«
نظام نوپای جمهوری اسالمی، نظامی است کته از       

ساالر است و از نتظتر          نظر شکلی جمهوری و مردم    
محتوا و مبنا اسالمی،  قابل انکار نیتستت کته در               

ی ایتن       طول عمر با برکت چهل و چتنتد ستالته            
ی    ی طیبه جمهوری اسالمی نسبت به همته         شجره

کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند، بیشتریتن       
ها را داشته استت و          ترین انتخاب   انتخابات و سالم  
آسانی قدرت و دولت دستت بته            خیلی راحت و به   

-دست شده است و بیشترین مدت هتم قتدرت              
هایی بوده است که بیشترین       در دست همان    -دولت
نمایی را از جهت دور متانتدن از قتدرت                 مظلوم
کنند پتایتگتاه        کنند و هر زمان که احساس می        می

شان ضعیف شده یا از دست رفتتته، دستت             مردمی
گیرند تا عقب نیفتند و خود را در جایگتاه            پیش می 

قیم مردم قرار داده و از زبان مردم، حرف ختود را             
کنند و در     های خود را مطرح می      زنند و خواسته    می

حالی که بر خر مراد سوارند و قدرت را در دستت          
جتای     کنتنتد و بته         دارند، نقش آلترناتیو بازی می    

هتا،     پاسخگو بودن نسبت به این همته نتارستایتی           
ها، متنتفتعتل         ها، ناکارآمدی   ها، عدم مدیریت    نقص
ها، امید کارگشایتی   ها و چشم به غرب دوختن  بودن
ها و ریختت و        ها، آن همه اختالس     ها داشتن   به آن 
جای مردم، معترض دانستتته و           ها، خود را به     پاش

کنند و    برند، فرافکنی می    اصل نظام را زیر سؤال می     
ی نتظتام        کنند. تیشه به ریشته       نظام را تهدید می   

کشند  زنند. برای شورای نگهبان خط و نشان می می
انتد     بینند مورد ادبار ملت قرار گترفتتته          و وقتی می  

انصافانه از تحریم انتخابات وعتدم شترکتت در              بی
ی جتانستوز از          گویند و مرثیه    انتخابات سخن می  

دهند و جتوری      دست رفتن جمهوریت نظام سر می     
کنند که غیر از باند و جناح ختودشتان،             وانمود می 

بقیه ضد جمهوریت اند و نقش فتعتال و حضتور               
باشکوه مردم را در انتخابات  برنمی تابند. در حالی           
که انتخابات با مشارکت حداکثری همان دیتدگتاه          
حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسالمی است کته         

ساز حضورباشکوه  مردم شده است و          تابحال زمینه 
در ودر واقع بیش از همه، مشوق ملت در حضتور             

ستاز و       حداکثری و باشکوه در انتخابات و زمیتنته        
گتذار     ی شرایط الزم آن، خود بنتیتان         فراهم آورنده 

جمهوری اسالمی امام خمینی )ره( و مقام معتظتم            
 رهبری بوده و هستند. 

و امروز هرگونه کاری و سخنی و عملی که موجتب           
اعتمادی مردم به انتخابات و دلسردی و ناامیدی          بی

آنان شود، خیانت به نظام و ملت و در راستتتای               
جو یعنی آمریکا و      توزو سلطه   خواست دشمنان کینه  

 رژیم صهیونیستی و غرب است. 

 ادامه دارد ...

 یادداش  مدیر مسئول

 اناهلل واناالیه راجعون

 خانواده های محترم پیروان و اسدزاده و بخرد

باسالم واحترام. درگذشت مادرسردارشهتیتدشتکترالته پتیتروان              
راصمیمانه حضورتان تسلیت عرض مینماییتم عتلتودرجتان آن             
مرحومه راازخداوندسبحان مسئلت نموده وان شتا  بتاحضترت           
زهرا س محشورگردندوشهیدعزیزش شفاعتتتش نتمتایتدوبترای            

 شماوبازماندگان صبرواجروسالمت وسعادت آرزمندیم. 

 خانواده شهیدان سلیمانی

خانواده های محترم 
 پیروان، بخرد و اسدزاده
با نهایت تأثر و تأسف درگذشت 
 مادرعفیفه صالحه مؤمنه، 

مادر شهید 
 شکراله پیروان

را به شما تسلیت عرض نموده از  
خداوند متعال برای ایشان علو 
درجات و برای سایر بازماندگان 
 صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

 خانواده مرحوم

پور حاج ناصر حیدری   

تحلیلی بر واقعیت شیعه کشی      
درافغانستان  چنانچه میدانتیتد      
سالهاست که داعش از ستوریته       
وعراق به افغانستان پنتاه بترده        

وانجا دنبال اتحاد با طالبان است    از یتک لتحتا          
غوغای انتخابات شوراها وریاست جمهوری نتبتایتد          
مارا ازامور هم زبانان وهم کیشانمان که نوامیسمتان         
هستندغافل کند .. باید انتقامشان را ازطالبتان ویتا             

وحتکتومتت     داعش ویا وهابیت  ویا امریکا بگیریم        
ضعیف درافغانستان باید محاکمه شود وامریکاییتهتا        
اخراج شوندوامنیت مناطم شیعه نشیتن وفتارستی          
زبان دردست جمهوری اسالمی باشد چون امتریتکتا     
انگیزه ایجاد امنیت که ندارد ...خود با تروریستتتهتا              
همداستان میشود وسوال اصلی اینستت کته چترا            
امریکا ییها وغربیها درافغانستان درامتانتنتدوهتدف          
ازشیعه کشی درافغانستان چیست /جز انتقام جبهته    
غربی از شکست داعش درسوریه وعراق بتنتابترایتن           
دراینکه این کار کارداعش وجبهه صهیتونتیتستتتی           
عربی متحد باداعش است شک نباید کرد. والتبتتته            

دراینکه داعش وبوکو حرام وطالبان والقاعده هتمته        
نام های دیگر وهابیت است هم شک نبتایتد کترد.             
االن انانیکه با طالبان مذاکره کردند باید جتوابتگتو            
باشند که نقش طالبان دراین کار زشت چه بوده و            
خواهان خط کشی وجدایی انان ازداعش باشند  اگر         
به چنین خواسته ای تن ندادند وموضع نگترفتتتنتد        
وکمک نکردند بدانیم سرمان کاله گتذاشتتته انتد/            
وباید سرنوشتشان را باداعش یکی بدانیم *   متا               
منتظر انتقام سختیم که از ختون دختتترانتمتان               
درافغانستان از عوامل داختلتی وختارجتی ان در              
افغانستان نخواهیم گذشت تاریخ وزبتان وادبتیتات          
ونژاد ودین مشترک ومذهب حقته اثتنتی عشتری             
جعفری مارا بران میدارد دراین میدان بی تتفتاوت           
نباشیم وبسیار قوی ورود کنیم بنده ازمتلتت پتاک            
ایران ومسلمانان جهان وشیعیان دنیا متیتختواهتم           

واکنش قوی نشان دهند   ومتنتتتظتر             
مجامع بین الملی نباشیم  به خدا قستم          
وهابیت گمراه است وجزمسلمان کشتی       
چیزی نمیشناسد االن فرقی برایش عرب      
عراقی وسوری وکرد ایزدی وایرانی وشیعه وستنتی          
عراقی وافغانستانی ندارد از مقام عتظتمتای والیتت            
حضرت ایت ا  االمام خامنه ای وکتلتیته متراجتع              
تقلید عظام میخواهم حکم جهادبا داعش ووهابیتت        
را صادرنموده تا این خائنین به انسانیت که حتیتف            
حیوان که به انان توصیف شود  از صفحه روز گتار            

محو گردند  واذا الموده سئلت بای ذنتب قتتتلتت                    
ولعن ا  امه سمعت بذالک فرضیت به ولتعتن بتاد             
برهر ملتی که چنین جنایتی را بشتنتود وبته ان               
رضایت دهد   الهم اشکوا الیک فقدنبینا وغیبه ولینا          
وتظاهرالزمان علینا    یا مهدی خودت به شیعتیتان            
مظلومت درجهان دادرس باش    دوستتدار متلتت             

 مومن ایران بزرگ   درهمه جای جهان.  

 1۰۶۶لطیفیان  حوزه علمیه تهران  اردیبهشت ماه         
 شمسی

 کشی درافغانستان   تحلیلی بر واقعی  شیعه



، مسجد نو )شهدای کنونی(  ۹۷اردیبهشت سال  1۵
پذیرای مردمی بود که آمده بودند تا آیین باشکوهی 
در بزرگداشت شهدای جهرم و یزد برگتزار کتنتنتد.     
شبستان و حیاط مسجد دیگر جای سوزن انداختتن  
. سخنران، روحانی با عمامه مشکی بتود کته     نداشت
عینکی بر چشم داشت و برای نخستین بتار، بتدون   
 حاشیته، بته پترختاش کتردن بته رژیتم پترداختت.           

ها و  بام مسجد اطالعیه همزمان با سخنرانی از پشت
ها مربوط به حضرت امام، در مسجد ریختته   اعالمیه
. سخنران که آتشی در مردم انداخته بود، بتا    می شد

پایان سخنرانی، از منبر پایتیتن آمتد و نتیتروهتای       
انقتالب و متردم، او را در درون ختویتش، از چشتم      
مأموران گم کردند. من و برخی از دوستان، همراه با  
. ایتن جتوشتش و          مردم، از مسجد بتیترون آمتدیتم
. آتشتی     خروش، در مردم آتشی را روشن کرده بتود

ها را به سوی نتابتودی متراکتز فستاد شتهتر         که آن
. مراکزی که در دید مردم، نشان  می هتایتی از    کشاند

فساد، فحشا و شاهنشاهی پهلوی بتودنتد.بترختی از      
فتروشتی شتهتر، کته       جوانان را به سوی تنها شتراب 
 کرد، نهادند.  عذرای کلیمی آن را اداره می

.  درب مغازه بستته بتود.     من نیز با آنان همراه شدم
متتردم و جتتوانتتان بتتا دیتتدن بستتتتته بتتودن درب    

. متن نتیتز بتا       شراب فروشی، به خانه او یورش بردند
آنان وارد خانه شدم تا از ستوی ختانته وارد متغتازه      

. مردم پس از ورود به شراب  فروشی، به از بین  شویم
 ها پرداختند. بردن شراب

فروشی، دومین جایگاه فساد شتهتر در    پس از شراب
.  از کوچه پس کوچه  هتای   دیدگاه مردم، سینما بود

. جلو سینما و ابتدای میدان، نیروهای   شهر گذشتیم
مسلح ارتشی، ایستتتاده بتودنتد کته بتا دیتدن متا،         
تیراندازی هوایی کردند. برخی از جوانتان بته ستوی     

. هرچند این سنگ  آنان سنگ پرتاب می ها، تا  کردند
. سربتازان، بته     ها هم نمی جلوی پای ارتشی رسیدند

ختود را بته    3های تتفتنتگ ژ    دستور فرماندهی، لوله
. با زخمی شدن دو تن، کتمتتتر      سوی مردم گرفتند

شد، هرچنتد هتنتوز هتم      کسی در خیابان دیده می
برخی در کف خیابان یا در گوشته و کتنتار ستنتگ      

. من نیتز آن ستوی ختیتابتان و در        پرتاب می کردند
نزدیکی اداره دارایی رفتم و چند ستنتگتی پترتتاب      

 کردم. 

دانم؛ شاید صدای گلوله یا هر چیز دیگری بتود   نمی
. جتوانتی     که توجه من را به آن سوی خیابان کشاند

کرد، آرام به  که از آن سوی خیابان سنگ پرتاب می
خواهد  زمین نشست... دراز کشید... گمان داشتم می      

کاری کند و یا حالش بتهتم ختورده استت... جتوان         
دیگری به سویش رفت و دستتتی بته ستر و روی او     
.. دست پر از خونش را بلتنتد کترد و فتریتاد          کشید.
کشید: این سند جنایت پهلوی است...  من نیز خود     
را به باالی سر او رساندم؛ خون از چشتم چتپتش و    

زد..  تتعتدادمتان کتم بتود...           پشت سرش بیرون می
.. هتر کتس ستختنتی           نمی دانستیم باید چکار کترد.
. کسی شعار می  می گفت او را  داد و دیگری می گفت

 به بیمارستان ببریم. 

باری به ما نزدیک شد. او را تا خودرو بتردیتم.     پیکان
    .. جوان دیگری آمد و گفت: او که شهید  شده است.
پس چرا اور ا به بیمارستتان بتبتریتم؟ اگتر او را بته       
بیمارستان ببریم، ممکن است جسدش را بگیرنتد و  
.  دیگران نیز پذیرفتند و پیکر را   دیگر تحویل ندهند

ای که کنار ختیتابتان بتود،      بر یک نصف درب تخته
گذاشتیم و به سوی آرامستان سید محمد نوربخش 

 رفتیم. 

هنگامی که پیکر را به آرامستان رستانتدیتم، متردم     
 پراکنده، دوباره از هر سو آمدند. 

االسالم دانشجو  پس از یک سخنرانی آتشین،  حجت
پور نماز خواند. پس از تشیع و   بر پیکر شهید محسن

. سختنتران     خاک سپاری شهید، مردم پراکنده شدند
االسالم شیخ محمدعلی انصاری از قم بود کته   حجت

برای فریب مأموران رژیم، از عمامه سیتاه بته جتای    
اکنون رئیس بنیتاد   عمامه سفید بهره گرفت. وی هم 
 حفظ آثار امام خمینی است.

در کتازرون   1331پتور، زاده   شهید منصور محتستن  
. او از نتیتروهتای پتویتای         است. کار او مکانیکی بود
ا   انقالبی کتازرون بتود کته در گتروه امتت حتزب      

، و در 13۹۷اردیبهشتت   1۵کازرون فعالیت داشت.  
بزرگترین راهپیمایی انتقتالبتی متردم کتازرون، بته       
. شهادت او، و ستختنترانتی شتهتیتد          شهادت رسید

االسالم عبدالرحیم دانشتجتو بتر پتیتکتر وی،        حجت
کازرون را در زمره شهرهای پیشتاز انقتالب در آورد  

متاه، در آن حتکتومتت نتظتامتی اعتالم شتد.           ۰که 
پتور، آن روز در کتنتار شتهتیتد غتالمترضتا           محسن
مترد کتازرونتی بته ختاک       فرهنتگ  نژاد، بزرگ باقری

. چند سال پس از آن، در آن قطعه دیگر   سپرده شد
شهدای انقالب، ترور و جنگ تحمیلی نیز آرمیتدنتد   
تا نخستین قطعه گلتزار شتهتدای ستیتد متحتمتد         

 نوربخش کازرون باشد.   

االسالم شیخ عبتدالترحتیتم دانشتجتو        شهید حجت
در کتازرون استت.    1311مترداد   1۷)دهقان(، زاده   

برای ختوانتدن عتلتوم دیتنتی وارد        1318وی سال 
. پتس از چتنتدی بترای        مدرسه مقیمیه شیراز شتد

در  13۰1فراگیری بیشتر، راهی قم شد و تتا ستال   
قم به فراگیری دانش دینی پرداخت و با آغاز نهضت 
امام خمینی، بعنوان نماینده امام خمیتنتی در امتور    
. پتس از بتازگشتت بته         شرعی به کازرون بترگشتت

ا  سید احتمتد پتیتشتوا، در مستجتد         پیشنهاد آیت
حسینی که مرکز فعالیت نیروهای انقالبی بود، اقامه 
جماعت کرد و رهبری مردم کازرون به ویژه پتس از  

ا  پیشوا به شیراز، در مبارزه با رژیتم   مهاجرت آیت
شاهنشاهی را بر دوش گترفتت. او در کتنتار دیتگتر        

نژاد و دیتگتر    مبارزان همچون شهید غالمرضا باقری
مبارزانی که در انجمن امور دینی کازرون، فعالتیتت   
داشتند به پترورش، آمتوزش و متدیتریتت انتقتالب        

، او پتیتشتاپتیتش      13۹۰اسالمی پرداخت. در ستال   
هتای پترسته و     دیگران، بعنوان صاحب عزا، در آیین

چهلم حاج آقا مصطفی خمینی شرکتت جستت. در    
نیز پیشاپیش مردم کازرون، به خیابتان   13۹۷سال 

آمد و بارها دستگیر شد. با پیروزی انقالب اسالمتی،   
او نخست حزب جمهوری اسالمی و سپس فداییتان  

. هتمتچتنتیتن          اسالم را در کازرون راه انتدازی کترد
نخستین نمازجمعه کازرون، به امامت وی برپا شد و 
پس از آن به عنوان دادستان انقالب اسالمی و امتام  

ای پتیتدا    جمعه موقت و محبوب مردم، جایگاه ویژه
هتمتزمتان بتا      13۰۶مترداد   1۶کرد. وی در غروب  

ها مبارزه، بته دستت    برآمدن ماه شوال، پس از سال
کوردالن سازمان مجاهدین خلم ایران )منافقیتن( و    
. صندوق ذخیره قائتم    با زبان روزه، به شهادت رسید

 و کتابخانه قائم از اقدامات فرهنگی اوست.

فتتردای آن روز بتترای بتتزرگتتداشتتت یتتاد شتتهتتیتتد   
)متیتدان شتهتدای          محسن پور، در میتدان ختیترات 

کنونی( بار دیگر مردم گرد هم آمدند. این بار ارتش،   
. با تیرانتدازی    با تندی بیشتری با مردم برخورد کرد

. درگیری به خیتابتان     ارتشی ها، مردم پراکنده شدند
 شهداکشیده شد.

. وارد      ما نیز چون دیگران به سوی کوچه ها رفتتتیتم
ای که باالتر از مغازه عذرا بود، شدیم. من کته    کوچه

هتای آن جتا نتداشتتتم، در       آشنایی زیادی با کوچه
. هتنتگتامتی       کوچه ای وارد شدم که دیگران نیامدند

بستت استت کته بترق سترنتیتزه         فهمیدم کوچه بن
دیتدیتم.    سربازان را که سرکوچه رسیده بودند، متی 

. نته راه پتس داشتتتم، نته را        ترس بر من افتاده بود
. نخستین بار بود که در چنین حالتتتی قترار        . پیش.

بترنتد و    گتفتتتم مترا متی      گرفتم؛ پیش خود متی  می
کنند و سرنوشتی چونان فامیتل بتهتروز     شکنجه می

. سرباز یا سربازهایتی    که پیدا نشد، پیدا خواهم کرد
دانستتم، ستر کتوچته گتاهتی جتلتوتتر           که من نمی

دانم چه زمتانتی    گشتند. نمی  رفتند و گاهی برمی می
. آرام و   گذشت تا گمانم بر این آمد که دیگر رفته اند

. با پی بردن از برگشتت    با احتیاط به سرکوچه آمدم
سربازها به خیابان، نفس راحتی کشیدم و خود را به 
. هنگام رسیدن به خیابتان، دیتدم از     خیابان رساندم

پایین خیابان، جلو بانک مسکن ، سربازها یک نفر را 
 درون تاکسی زرد گذاشتند و بردند. 

داده  بوده  بعداً فهمیدم آن فرد، شهید ماندنی دست
هتا در   داده، درگتیتری   است. با شهادت ماندنی دست 

میدان خیرات )شهدای کنونی( افزایش یافت که بته    
محمد محمدی  و زخمی شدن بستیتاری دیتگتر از     

 مردم انجامید.

هتای کتازرون، شتهتر      تن از جگرگوشه 3با شهادت 
های آن تا  یکپارچه ملتهب و آتشین شد. آتشی زبانه 

پیروزی انقالب اسالمی، در هر مدرسه و بازار، کوی 
 داد.  و برزن، مسجد و حسینیه و ... خود را نشان می

االستالم   اردیبهشت، در کنتار حتجتت    1۵هرچند از 
دانشتتجتتو، بتترختتی دیتتگتتر روحتتانتتیتتون هتتمتتچتتون 

االسالم سید حسن مهتاجتر  نتیتز بته متردم        حجت
 شناختند. پیوستند، مردم، بیشتر دانشجو را می

در کتازرون   133۰شهید ماندنتی دستت داده، زاده   
. وی از نیروهای توانمند و انقالبی مسجد سید   است

رفت کته پتس از تترک     ابراهیم کازرون به شمار می
 1۶ختتدمتتت ستتربتتازی، کتتنتتار متتردم متتانتتد و در  

رنتگ   ، دومین جتامتعته ستر     13۹۷اردیبهشت ماه 
شهادت را در کازرون بر تن کرد و در گلزار شهدای 

زاده سید محمد نوربخش کازرون، بته   آرامستان امام
 خاک سپرده شد. 

در کازورن است.  131۶شهید محمد محمدی، زاده 
، در درگیری نیروهای 13۹۷اردیبهشت ماه  1۶وی 

ارتشی با مردم سوگوار کتازورن، ستومتیتن جتامته       
شهادت انقالب را در کازرون بر تن کرد و در گلتزار  

زاده سید محمتد نتوربتختش      شهدای آرامستان امام
 کازرون به خاک سپرده شد.

در روستتتتتای  13۶8ستتیتتد حستتن متتهتتاجتتر، زاده 
. وی پس از   محسن آباد از توابع برخوار اصفهان است

ا   تحصیل در اصفهان و قم نزد بزرگانی چون آیتت 
 1331ا  مرعشی نجفی، در ستال   بروجردی و آیت

ا  دکتر محمتد متفتتتح راهتی       همراه با شهید آیت
دانشگاه تهران شد و توانست دانشنامه کارشنتاستی   
الهیات خود را از این دانشگتاه دریتافتت دارد. او بته      
ا   درخواست متردم کتازرون، و بتا تتکتلتیتف آیتت        

بروجردی به کازرون آمد و افزون بر آمتوزگتاری در   
مدارس کازرون، به اقامه جتمتاعتت در مستجتد نتو       

(، بی   بی طوطی و مسجد آهنتگتران    )شهدای کنونی
نیز پرداخت. با آغاز نهضت امام ختمتیتنتی)ره(، بته         
عنوان نماینده وی در کازرون فعالیت خود را ادامته  

. فعالیت  های وی بیش از هر چیز فترهتنتگتی و      داد
هتای   عقیدتی بود. بسیاری از مردم هنوز سخنترانتی   

. پس   وی را به یاد دارند و از او به نیکی یاد می کنند
بته هتمتراه     13۹۷هتای اردیتبتهتشتت       از درگیتری 

. بتا         حجت االسالم شهید دانشتجتو بتازدداشتت شتد
ستال بته    18پیروزی انقتالب استالمتی، او پتس از     

اصفهان برگشت و در مسجد قبای اصفتهتان اقتامته     
. مهاجر پس از عمری متجتاهتدت      1جماعت کرد ۶ 

ستتالتتگتتی درگتتذشتتت و در   ۵۶در  13۵8دی متتاه 
. آیتیتن    هتای پترسته و     اصفهان به خاک سپرده شد

هتا تتالش و    چهلم او را مردم کازرون، به پاس ستال 
 کوشش وی، در کازرون نیز برگزار کردند.
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 انقالب کازرون -اردیبهش -یادبودی برای شهدای 
 حاج کاظم پدیدار

در یکی از روزها، راهپیمایی از متیتدان آهتنتگتران       
االستالم   )میدان انقالب کنونی( آغتاز شتد. حتجتت       

. همزمتان    دانشجو نیز پیشاپیش مردم راه افتاده بود
با افزوده شدن مردم به راهپیمایی، شعارها بلندتر و 

. با آمدن نیروهتای ارتشتی، متی     تندتر می تتوان   شد
 گفت همه پا به فرار گذاشتند.

. ارتشی  ها، حرمت دانشجتو   دانشجو، یکه و تنها ماند
را نگه داشتند. دیدم وضع خیلی خراب استت. متن     
هم ماندم. در حالیکه ضربان قلبم به شدت باال رفته  

. اندکی که گذشت، ارتشی  رفتته   ها رفتند و رفته بود
زاده  مردم افزوده شدند و راهپیمایی بته ستوی امتام   

 سید محمد نوربخش ادامه یافت.

هتای بتیتشتتتر       گذشت، راهپیمایی هرچه بیشتر می
 کم کار هر روزه مردم شد. ها کم شد. راهپیمایی می

داد.  ها، رخدادهتایتی هتم ر  متی     در این راهپیمایی
درگیری و گریز، به ویژه برای ما نوجوانان، کتار هتر   

کترد.ت گتاهتی      تر متی  ای شده بود که ما را زبده روزه
گریز از راهپیمایی، ما را به جاهای گوناگتون شتهتر    

. روزی هنگام گریز، هر کسی در خانه  می ای پناه  برد
ای  گرفت. من و سعید کاردانیان، نتیتز در ختانته      می

. مأموران خانه  ها را یکی پس از دیگری  پناه گرفتیم
. درب خانه  می ای که ما هم در آن بودیم بته   گشتند

 داد. کوفتند. زن خانه به ما آرامش می شدت می

مأموران به خانه کناری ریختند و همه دوستتتان را   
. ما نیز پس از چتنتدی از پشتت     بتام ختانته     گرفتند

بتام   گریختیم که پای سعید هنگتام پترش از پشتت   
 شکست.

 به یاد شهید دانشجو، روحانی مبارز و انقالبی
 حاج کاظم پدیدار
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 شهردار کازرون:

توجه به کیفیت پروژه ها باید در اولویت 
 باشد

شهردار کازرون در بازدید میدانی از پروژه های  
در دست اجرای شهرداری توجه به کیفیت           

 پروژه ها را اولویت شهرداری عنوان کرد.  

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون،         
محمد امین مهرورز شهردار در حاشیه بازدید        

های عمرانی ضمن تاکید بر کیفیت          از پروژه 
های عمرانی شهرداری دستور داد در           پروژه

ها با    راستای رفاه حال شهروندان، اجرای پروژه     
 سرعت بیشتری انجام شود.

وی در ادامه تصریح کرد: تسریع در روند اجرا          
باعث می شود هزینه های شهرداری کاهش         
پیدا کند اما این سرعت کار نباید از کیفیت            

 آن بکاهد.

شهردار کازرون در بازدید از پروژه تعریض و          
زیباسازی خیابان حافظ بیان کرد: متاسفانه         
یکی از دالیل کندی کار این پروژه نایاب شدن         
مصالح به ویژه سیمان بود که با رایزنی ها و             
پیگیری ها توانستیم این مشکل را بر طرف           
کنیم و هم اکنون این پروژه در مراحل پایانی          

شاءا  کار زیرسازی و آماده سازی آن  است، ان
 جهت آسفالت به زودی آغاز می شد. 

وی همچنین حفظ درختان خیابان حافظ را         
یکی دیگر ازعلل کندی کار برشمرد و افزود:          
برای حفظ درختان این خیابان مجبور شدیم        
جداول آن را دال گذاری کنیم که این کار هم          
 باعث تعریض خیابان وهم  حفظ درختان شد.

محمد امین مهرورز          
همچنین در بازدید از         
پروژه خیابان کارگر شمالی    
به خیابان مطهری، این        

های   را یکی از پروژه       پروژه
مهم شهرداری عنوان کرد     
و بر تسریع در روند اجرای      

 آن تاکید کرد. 

وی در بازدید از پروژه          
سنگ فرش بازار میوه و        
تره بار میدان شهدا نیز         
اظهار کرد: این بازار با          
توجه به قدمت و فرسودگی 
زیاد، در شان مردم کازرون     
نبود، پروژه احیا و             
زیباسازی آن در دستور کار    
شهرداری قرار گرفت و        

اکنون در حال اجراست، همچنین گام بعدی         
طبم برنامه، پروژه اصالح و زیباسازی میدان         

 شهدا و جداره بازار خواهد بود.

محمدامین مهرورز همچنین پروژه               
کانیوگذاری خیابان شهدای جنوبی را نشان از       
عزم جدی شهرداری در راستای خدمات            

 رسانی به بافتهای فرسوده شهر دانست.

های خیابان کارگر شمالی به خیابان           پروژه 
مطهری، خیابان حافظ، کانیو گذاری کوچه         
های خیابان شهدای جنوبی و محوطه سازی و        
زیباسازی بازار میوه و تره بار میدان شهدا از           

های بودند که مورد بازدید شهردار         جمله پروژه 
 قرار گرفتند.

 

شهردار کازرون در دیدار با معلم کالس 
 اول دبستان خود:

 معلم پایه و اساس آموزش و پرورش است

شهردار کازرون در دیدار با دوتن از معلمان           
دوران تحصیل خود، نقش معلم را به عنوان           
رکن اصلی و اساسی تعلیم و تربیت عنوان کرد    

: معلم پایه و اساس آموزش و پرورش و           و گفت 
 کار او همسنگ پیامبران است

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون،         
محمد امین مهرورز در دیداری صمیمانه با          
حضور در منزل معلم کالس اول ابتدایی و            

یکی 
دیگر 
از 
 معلمان دوره تحصیل خود از آنها تجلیل کرد.

شهردار کازرون در این دیدار با اشاره به اینکه          
تکریم معلمان وظیفه همه ما است، افزود:           
همه ما مدیون زحمات معلمانی هستیم که از         
سر دلسوزی و تعهد به ما آموختند، معلمانی          
که با عشم شغل خود را انتخاب کردند و راه و           
 مسیر درست زندگی کردن را به ما آموختند. 

وی به نقش مهم معلمان در تعلیم و تربیت            
انسان ها اشاره کرد و گفت: مدرسه  مکانی            
است که شخصیت دانش آموزان در آن شکل         
می گیرد؛ حتی شاید بتوان گفت آینده دانش         
آموزان و مسیر پیشرفت آنها در مدرسه تعیین        
می شود و معلمان به عنوان رهبران و                
 راهنمایان دانش آموزان در این مسیر هستند. 

محمد امین مهرورز در بخش دیگری از              
سخنان خود به جایگاه ارزشمند و واالی             
معلمان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مردم         
کشورمان بر ارزش و جایگاه واالی معلمان           
واقف هستند و همیشه کار ارزشمند آنها را           

 نهند. ارج می

این دیدار صمیمانه به مناسبت هفته معلم و          
تجلیل از مقام شامخ معلم صورت گرفت و در          
پایان شهردار کازرون از سرکار خانم صدیقه          
پیران معلم کالس اول ابتدایی و دکتر               

فرد، دیگر معلم دوران تحصیل خود          دهقانیان
 با اهدای دسته گل و لوح سپاس  تجلیل کرد.

 

برگزاری آزمون تبدیل 
وضعیت نیروهای شرکتی به 

 قرارداد کار معین

شهردار کازرون از برگزاری          
آزمون تبدیل وضعیت نیروهای     
شرکتی به قراداد کار معین در        

 شهرداری کازرون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی            
شهرداری کازرون، محمدامین     
مهرورز با اعالم این خبر گفت:        
آزمون تبدیل وضیت نیروهای       
شهرداری کازرون به قرارداد کار     
معین با استناد به نامه سازمان        
اداری و استخدامی کشور و با         
مجوز دفتر امور شهری و            
شوراهای استانداری فارس عصر     

 امروز جمعه در شهرداری برگزار شد.

وی با بیان اینکه تمام روند تبدیل وضعیت و           
آزمون طبم دستورالعمل سازمان شهرداریها و      

ها اجرا شده، خاطرنشان کرد: پس از          دهیاری
ثبت اطالعات کلیه نیروهای شهرداری توسط       

نفر از کارکنان     ۹1اداره منابع انسانی، تعداد      
واجد شرایط شرکت در آزمون شدند که طبم         
مجوز سازمان امور اداری و استخدامی کشور،        

درصد چارت    1۶در صورت نیاز حداکثر تا         
سازمانی شهرداری از بین نیروهای شرکت          
کننده در آزمون که حد نصاب نمره را کسب           
کرده باشند، در قالب قرارداد معین تبدیل           

 وضعیت خواهند شد.

محمد امین مهرورز با اشاره به اینکه این             
آزمون به صورت مجازی و با رعایت پروتکل           
های بهداشتی برگزار شد، افزود: این آزمون بر        
اساس منابعی که در دسترس مشموالن قرار         
گرفته بود و طبم استاندارد ابالغی از سوی           

های کشور که     ها و دهیاری    سازمان شهرداری 
مربوط به قوانین و مقررات شهرداری بود،            

 برگزار شد.

به گفته شهردار کازرون، در گزینش نهایی           
درصد سابقه    ۰۶مشموالن تبدیل وضعیت،      

 1۶درصد مدرک تحصیلی و          1۶خدمتی،  
درصد نمره آزمون لحا  خواهد شد که نفرات        

 برتر نهایی، تبدیل وضعیت خواهند شد.

 اخبار شهرداری کازرون

خدای متعال را سپاسگزارم که این توفیق         
ی حقیر عطا فرمود کقه در          را به این بنده   

جمع پر شورِ مؤمنِ انقالبىِ مردم کازرون در 
این سفر بتوانم شرکت کنم. من در واقع به          

 مردم کازرون بدهکار بودم.

خدا را سپاسگزارم که تفضل فرمود و مقن         
ی   توانستم از این شهری که از لحاظ سابقه       

های عمی  انقالبقی،   تاریخی، از لحاظ نشانه  
یکی از درخشانترین شهرهای فارس، بلکه      
 سراسر کشور محسوب میشود، دیدار کنم.

زن و مرد کازرونی، جوان کازرونقی بقرای          
اینکه در منط  اسالم جزو اشقرا  بقه           
حساب بیایند و شریف محسوب بشقونقد،        
روی این چیزها باید تکیه کقنقنقد: روی            

قدم بقر آن       استقامت و ایستادگی و ثبات    
اند و از آن        سخن حقی که آن را شناخته     

اند. ایقن       اند و به آن دل بسته       پیروی کرده 
 ی شرافت است. مایه

اردیبهشت،سالروز سفر مقام مقعق قم        81
 رهبری به کازرون گرامی باد  
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 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان

متور      13۵۵۰۶311۶۶1۶۶13۹۶برابر رأی شماره     

موضوع قانون تعیین تکلیتف وضتعتیتت         ۵۵/  11/  1۵

های فاقد سند رسمی مستقتر        ثبتی اراضی و ساختمان   

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه         

بالمعارض متقاضی خانم بدرالسعادت حسینی فترزنتد         

صادره از کازرون  11۷33سید جعفر بشماره شناسنامه     

سهم سهام ششدانگ  3۶سهم مشاع از  1۷/۹نسبت به  

متترمتربتع پتالک        ۵۷۷/۷8یک باب خانه به مساحت      

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک      11۹فرعی از     3۷۰

فارس   ۷واقع در بخش      ۰اصلی قطعه     11۹فرعی از     3

کازرون خریداری از مالک رسمی آقای )محتمتدتتقتی            

امیرعضدی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطتالع             

روز آگتهتی        1۹عموم مراتب در دو نوبت به فاصلته          

شود و در صورتی که اشخار نسبت به صدور سند            می

توانتنتد از       مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می     

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض ختود           

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف متدت             

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به           

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صتورت            

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتتتراض طتبتم              

 مقررات سند مالکیت حصادر خواهد شد.

 1۰۶۶/ ۶1/ ۶۷تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1۰۶۶/ ۶1/ 11تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان

متور      13۵۵۰۶311۶۶1۶۶1۹۷1برابر رأی شماره    

موضوع قانون تعیین تکلیف وضتعتیتت         ۵۵/  11/  1۰

های فاقد سند رسمی مستقر       ثبتی اراضی و ساختمان   

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملتک کتازرون تصترفتات              

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید ایثاری فترزنتد         

صادره از کازرون نسبتت       1فریدون بشماره شناسنامه    

سهم سهام ششدانتگ یتک         3۶سهم مشاع از      1۰به  

متترمتربتع      8۰۵/۹۷قطعه زمین مزروعی به مساحت      

اصلی مفروز و مجزی شده از        8۵فرعی از     1۰۹پالک  

فتارس     ۷واقع در بتختش        3اصلی قطعه  8۵پالک  

کازرون خریداری از مالک رسمی آقایان )متحتمتد و             

امراله و کرامت اله امیرعضدی( محرز گردیده استت.           

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله           

شود و در صورتتی کته اشتختار              روز آگهی می    1۹

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته   

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به متدت          باشند می 

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پتس از               

اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تتاریتخ تستلتیتم                

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقتدیتم          

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و          

عدم وصول اعتراض طبم مقررات سنتد متالتکتیتت             

 حصادر خواهد شد.

 1۰۶۶/ ۶1/ ۶۷تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1۰۶۶/ ۶1/ 11تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیشس ثبت اسناد و امالک

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آیین

های فاقد سند  ثبتی اراضی و ساختمان

 رسمی

مور    13۵۵۰۶311۶۶1۶۶1۹1۵برابر رأی شماره    

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعتیتت         ۵۵/  11/  11

های فاقد ستنتد رستمتی            ثبتی اراضی و ساختمان   

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتت متلتک کتازرون              

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم زارع       

سیدی فرزند علی محمد بشماره شنتاستنتامته            قلعه

در ششدانگ یک باب مرغداری به مستاحتت            1۶1

 1۵3فرعتی از        1۰۶۷مترمربع پالک     1113۶/۷۷

 1۵3فرعی از      1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک      

فارس کازرون )سهم   ۷واقع در بخش   ۰اصلی قطعه   

الحصه متقاضی( گردیده است. لذا به منظور اطتالع           

روز آگتهتی       1۹عموم مراتب در دو نوبت به فاصله        

شود و در صورتی که اشخار نسبت به صتدور             می

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشتتته بتاشتنتد             

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به متدت دو              می

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ      

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتتراض،        

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماینتد.         

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عتدم          

وصول اعتراض طبم مقررات سند مالکیت حصتادر         

 خواهد شد.

 1۰۶۶/ ۶1/ ۶۷تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1۰۶۶/ ۶1/ 11تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

 دردکبود 
 شبی که: خاطرِ تلخم، ز دَردهای کبود
 برایِ زخمِ شکوفایِ دل، فرشته نبود

 شبی که: عقده یِ دل می نشست در دلِ چاه
 وَ رازهایِ دلِ من، نگشت گفت و شنود

 فرشته عشم نداند که چیست قصه مخوان 
 در این زمانه که خالیست، جایگاه ِشهود
 شبی که: قصه یِ نمرود بود وعاد وثمود

 گلویِ مسجدِ اقصی به تیغِ قومِ یهود
 شبی که: ناله یِ اطفالِ تشنه یِ یمنی!
 وَ بمب و موشک و آتش، طعامِ آلِ سعود
 شبی که: عقلِ مسلمان، طنابِ تفرقه بست!

  نارِ ذاتَ وَقود به سمتِ فتنه یِ داعش و
 رسانه های شبِ غرب، باله رقصیدند!
 وَ عقل و مالِ مسلمان، ز تفرقه، برکود

 فضایِ مَرزِ مسلمان، پکید و نقشه یِ خصم
 فضایِ راکت و موشک، فضایِ آتش و دود
 زمانه طرحِ جنایت، در این زمان انداخت!
 وگرنه رنگ محبت، به هردو عالم بود
 ...بیا امامِ عدالت، جهان پُر از ظلمست
 زمانِ نصرتِ حم ، شد وَ لحظه یِ موعود

 درسوگ شهید صائم

 ماه رحمت طی شد و آمد صاله عید فطر 

 حیف از آن ماه خدا و حیف از آن تسبیح و ذکر

 در شب پایانی این ماه پر جود و سخا

 شد شهادت سهم دانشجو به درگاه خدا

 تا که از بیت خدای ایزد آمد او برون

 گران شد پیکر او غرق خون از کف فتنه

 شیخ ارزشمند ما در راه قرآن و شرف

 شد شهید همچون علی آن پادشاه لوکشف

 ملجم شد شهید همسر زهرا به دست ابن

 ای شوم و پلید این گل بستان ز مکر عده

 شهرسبز کازرون یکباره شد بزم عزا

 همچو عاشورای خونین شهید کربال

ها با نوای یاحسین و یاحسن زن سینه  

زنان از ... مرد و زن بر سر و سینه  

 برکت خون شهید، این انقالب پاینده شد

 مکتب پربار مهدی بار دیگر زنده شد

گویم که این شیخ کبیر باوقار فاش می  

 یار و غمخوار خمینی بود و این شهر و دیار

 نیت این عالم ربانی عالی مقام

 قاتلش بگرفته شد با جستجوی خار و عام

 لشکر شیطان بداند یاور دین ربناست

 هر تالش موذیانه در حقیقت یک خطاست

 قطعه قطعه شد رجائی، باهنر در راه دین

 شد سلیمانی هزران قطعه بر روی زمین

 باز هم این انقالب با یاری پروردگار

 تا زمان حضرت مهدی بماند پایدار 

حیا گران بی بارالها دست این فتنه  

 قطع بنما روی امت تا صف یوم الجزا

 محمدحسین برزویی-کازرون

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آیین

 های فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان

/ 1۰مور     13۵۵۰۶311۶۶1۶۶1۹۷1برابر رأی شماره  

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعتیتت ثتبتتتی              ۵۵/  11

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد         اراضی و ساختمان  

ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض        

متقاضی خانم مریم نیک بخت فرزند کرامت اله بشتمتاره     

صادره از کازرون در ششدانگ یک بتاب           ۵۹1شناسنامه  

فترعتی از       18مترمربع پالک     8۵۶/31خانه به مساحت    

 111فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  111

فارس کازرون خریتداری      ۷واقع در بخش      ۰اصلی قطعه   

و انتقال ملک با واسطه از مالک رسمی  ورثته مترحتوم               

محمد حسین طباطبایی محرز گردیده استت. لتذا بته               

روز    1۹منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله          

شود و در صورتی که اشخار نسبت به صتدور            آگهی می 

توانند از    سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می      

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را          

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یتک             

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع          

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انتقتضتای             

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبم مقررات ستنتد            

 مالکیت حصادر خواهد شد.

 1۰۶۶/ ۶1/ ۶۷تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1۰۶۶/ ۶1/ 11تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیشس ثبت اسناد و امالک

 محمدجعفر رستمیان- کازرون



6صفحه  2128می  82/  8002رمضان  22/  8011اردیبهشت  22چهارشنبه /  725/ شماره  81سال   

ماه مبارک رمضان  ، یاد آور خاطرات وخدمات  سه           
شخصیت روحانی و سه چهره انقالبتی و متردمتی              
کازرون یعی شهید حجه االسالم شیخ عبدالرحتیتم         
دانشجو ، مرحوم آیت اله شیخ اسداله ایتمتانتی و              
شهید حجه االسالم شیخ محمد خرسند می بتاشتد          
که هرکدام منشا خدمات فراوانی برای شهر بتودنتد          
که دراین مختصر مجال پرداختتن بته هتمته ی               

 خدمات آن ها نیست 

شهید حجه السالم حاج شیخ عبتدالترحتیتم            -الف  
دانشجو سالهای سال درمسجد امام حسین ع اقامته         
جماعت داشت و در منبر ومحراب خدمتات بستیتا            
رارزنده ای به مردم   شهرستان  انجام می داد وبتا              
سخنرانی های روشنگرانه خود در روزهتایتی کته            
دیگران از گفتن حقایم و پرداختن به جنایات رژیم         
ستمشاهی ترس و  نگرانی داشتتنتد ایشتان  بتا                 
شهامت تمام حقایم را بیان می کرد  وبه هتمتیتن              
جهت مورد لطف و  محبت مردم بخصور جتوانتان         
انقالبی شهر قرارگرفت،  بطوری  کته درجتریتان              

به اتتفتاق         ۹۷تظاهرات خونین شهر دراردیبهشت     
مرحوم حجه االسالم سید حسن مهاجر درشهربانتی      
کازرون بازداشت ومحاکمه ومدتتی بتعتد آزادشتد            
ایشان بعد ها درتظاهرات مردمی نقش محوری پیدا        
کرد و سران حکومت  نظامی شهراغلب با ایشان در    
 تماس بودند واو را نماینده انقالبیون  می دانستند  .

این شخصیت ارزشمند بعداز پیروزی انتقتالب بته            
سمت رئیس دادگاه انتقتالب استالمتی  کتازرون               
منصوب گردید و درمحاکمه و  تنبه متجتاوزان بته            
حقوق مردم  و تعقیب سران فراری رژیم ستمشاهی         
و .... همت گماشت وپس  ازغائله منافقین و شتروع               
جنگ مسلحانه علیه نظام محاکمه عناصرمتجترم و          
باغی منافم را نیز به عهده گرفت و متجترمتیتن و               

 خائنین به ملت را کیفراعمالشان رساند 

وسرانجاام  درآخرین روز ماه مبارک رمضتان ستال            
درحالی که ازمسجد محل پیاده به خانه بتر            13۹۵

می گشت  ازطرف یکی از  منافقیتن بتا گتلتوتلته                  
موردهدف قرار گرفت و با  دهان روزه به شتهتادت             
رسید و  بنام شهید صائم این شهرستان هرساله از           

 اوبه نحو مظلوبی تجلیل می شود روحش شاد 

مرحوم آیت اله حاج شیخ استدالته ایتمتانتی                 -ب  
ازمعدود روحانییون پرتالش و سخت کوشی بود که        
دردوران طوالنی امامت جمعه ای ختود در شتهتر             

(عتالوه بتر         13۷8لغایت     13۹8کازرون  )ازسال     
انجام وظائف اصلی وانجام امورشرعی وتکالیف دینی        
واقامه نمازهای جمعه و جماعات ،  درحل مناقشات         
شهرستان و منطقه .و انجام امور عمرانی واآبتادانتی           
منطقه و نیز برگزاری سمینار ها و همتایتش هتای             
بزرگ وکوچک ونیز سعی وافر  در بزرگداشتت یتاد       
وخاطره بزرگان و علمای شهرستان یتد طتوالیتی            
داشت و موفقیت های خوب و قابل قبولتی کستب            

 کرد .

شایداز مهمترین اقدامات این روحانی روشن ضمیتر        
و تیز بین  برگزاری ده ساله سمیناراستاد  عتالمته             
طباطبای درکازرون بود که هرساله شخصیت هتای        
سرشناسی ازمرکز کشور  دراین همایش شرکت می        
کردند ومورد استقبال قاطبه مردم  استتان بتلتکته             

 کشور قرار گرفت 

همت وتالش او در احداث ساختتمتان  زایشتگتاه              
که یکی از متبترم تتریتن              13۹۵کازرون درسال   

نیازهای شهرستان بود کارنامه روشنی از اوبه یادگار        

 گذاشت

تهیه زمین و احداث ساختمان  حتوزه عتلتمتیته                
صالحیه در دوطبقه وبا الگوی معماری سنتی ایرانی        
اسالمی که درآن زمان در استان فارس منحصر بته           

 فرد بود ازدیگرفعالیت های ایشانمی باشد

ساختن مصلی جمعه کازرون درسالهای اول پیروزی  
انقالب درزمینی به وسعت چهار  هزار  مترمربع وبتا           
گنجایش چند هزار  نمازگزارازفعالیت های منحصتر        

 به فرد ایشان در  آن سالها  ها بود 

همت و تالش  ایشان جهت شکستن طلسم محصور         
شدن کازرون دربن بست قرارگترفتت ایتن شتهتر              
تاریخی  و شروع احداث  ده کیلومتتتر اول جتاده               
فعلی کازرون به شیراز با جمع آوری سرمایه هتای           

 مردمی  از دیگر  اقدامات این عالم ربانی بود 

بدیهی است پرداختن به همه خدمات ایشان درایتن         
فرصت وظرفیت کم امکانات میسر  نیست وانشاء اله         
 درفرصت های دیگر  به این مهم خواهیم پرداخت 

آیت اله ایمانی پس از سالها تالش بی وقفه درنشتر            
فرهنگ ناب اسالمی  با حکم  رهبر معظم انتقتالب            
چند  سال  درسمت  امام جمعه مرکز بتوشتهتر و               
چند سال نیز درسمت نماینده ولی فتقتیته وامتام             
جمعه شیراز منصوب گردید ودرنهایت بر اثر عارضه        

دارفانی را  وداع       13۵۷بیماری پیوند کلیه  درسال      
 گفت. روحش شاد

 شهید حجه االسالم  حاج شیخ محمد  خرسند –ج 

نقل خاطرات این روحانی وارسته و متتتعتهتد  و                
سال دفاع مقدس و عالم عامل ومتقتی و            8رزمنده  

غمخوار مردم کازرون در سخت ترین شرایط  دراین         
فرصت کوتاه امکان پذیر نیست اما بطور اختصار می        

 توان فعالیت های ایشان را این  گونه بیان کرد

ایشان عالوه برفعالیت فرهتنتگتی درشتهترستتتان              
کازرون عضوموثر شورای مرکزی حتزب متوتتلتفته            
تهران بود که علیرغم گفتاری ها ،  دراغلب جلسات          
این حزب مشارکت فعال داشت . وگاهی درمصاحبه         

 های مختلف مواضع حزب را اعالم می کرد

یکی از خصوصات منحصر به فرد ایشان  ، مراوده با           
دوستان قدیمی و فعال در عرصه سیاسی  از جنتاح           
های مختلف و حتی مخالف بود بطوری که هرسالته          
در ماه مبارک رمضان با برگزاری جلسات تفاهتم و           
دعوت از آنان با خوشرویی تمام از آن ها استقتبتال            
می کرد وبا  بیان مسائل مشترک سعی زیتادی در            

 نزدیک کردن نقطه نظرات آن ها داشت 

این شهید بزرگوار عالوه بر انجام وظائف محوتلته و            
سنتی  امامت جمعه دربرگزاری محافل قرآنی کته          
خود قاری قابلی بود همت و تالش فراوانی داشتت           
ودرنشر وتوسعه فرهنگ قرآنی وپیشبترد امتورایتن          

 فرهنگ تالش زیادی نمود 

برگزاری همایش بزرگ سلمان فارسی این صحتابته         
خار  رسول خدا  که بنا  بر  شتواهتد زیتاد از                      
شهروندان   این شهرستان می باشد از ابتتتکتارات             

 وخدمات خوب وبیادماندنی این شهید عزیز بود 

احداث ساختمان زیبا وبزرگ حوزه علمیه خواهتران       
در زمینی بمساحت سه هزار مترمربع در سه طبقته          
و راه اندازی این مرکز فرهنگی مخصور خواهتران         

 از کارهای بیاد  ماندنی این شهید است 

حجه السالم خرسند درتوسعه امتور عتمترانتی و              
خدمات رفاهی هم  دسته کمی از آیت اله ایتمتانتی        
نداشت و با تکمیل وتوسعه  ساختمان مصلی جمعه          
وابتیاع  بیش  از هشت هزارمتر مربع زمین جتهتت            
دارالقرآن و دفتر  امام جمعه و ..... نام ختود را بته                   
عنوان فعالترین امام جمعه ثبتت کترد )  اشتاره                 

 رهبری به امام  جمعه فعال (

احداث ساختمانی در پنج طبقه بنام )استاد سرای(           
جهت اساتید حوزه علمیه درمقابل دفتر فعلی امتام         
جمعه  از خدمات خوب و مفید  ایشتان بتود کته                
متاسفانه درمقابل همین ساختمان نیمه تمام  بتا           
مظلومیت تمام  و در نیمه های شب  و غتریتبتانته           

 بشهادت رسید.

 سه شخصیت انقالبی کازرون 

 اصغر دریاب علی

 همین روزها بود که آمدیم، زن ومرد وپیتر وجتوان  
اعتراض کردیم،به تجزیه،به بی عدالتی، هتمتراه بتا    

 امام جمعه شهیدمان! 

نه هنجار شکتنتی کتردیتم  ونته شتاخته گتلتی را          
 شکستیم.

 فقط مطالبات برحقمان را فریاد زدیم.

دردها را گفتیم واز مظلومیتت شتهترمتان گتالیته       
 کردیم.

از رکود وعقب ماندگی وبی توجهی به شهرستتانتی   
گفتیم که سوابم تاریخی ومبارزاتیش پتیتشتیتنته      
درخشان مردمانش وتقدیم هزار ویکتصتد شتهتیتد      
 جنگ تحمیلی،آیینه تمام نمای انقالبش میباشد. 

ولی دیدیم وجهان هم دید که چه کردند وچته بتر   
سرمان آوردند وآخراالمرحکم تجتزیته راهتم اجترا     
کردند وشهرستان بزرگی که زمتانتی دواستتتان در     

محدوده جغرا فتیتایتیتش متی گتنتجتیتد          
واسنادمالکیت امالک وخانه های بحرین از 
اداره ثبت اسناد کازرون صادر میشد بازهم 

 کوچک وکوچکتر گردید.

وسپس وعده ها دادند،بتیتانتیته هتا صتادر       
کردند واستاندار وفرماندار ضامن اجترایتش   

 شدند

برایمان نماینده تعیین کردند وبه بازگشایی تتونتل   
محرم ودیکانک وسد نترگستی وتتکتمتیتل پتروژه        

 بیمارستان و.و.و. امید وارمان کردند

وامروز پس از سه سال شاهد تحتقتم کتدام وعتده     
 مسئولین هستیم؟

 ازکدامین درد بنالد کازرون؟

 تادگر نوحه نخواند کازرون؟

 سر به پایش داده ایم ومیدهیم

 تا نمیرد،تا بماند کازرون.

حضرت آیت ا  ایمانی ، منشا برکتات زیتادی   
در کازرون بودند ، آن مرحتوم نتقتش تتعتیتن       
کننده در زیر ستاختتتهتای استاستی کتازرون         
داشتند هم در تاسیس دانشگاه آزاد اسالمتی ،  
هم در تاسیس ، تربیت معلم ، هم در تاسیتس  
دانشگاه سلمتان ، هتم در تتاستیتس عتلتمتی         

 کاربردی ، هم در تاسیس پیام نور ، 

ساخت یکی از بهترین حوزه های علتمتیته در    

 کازرون از همت این عالم جلیتل التقتدر استت     
 -نقش اساسی در احداث راه جتدیتد کتازرون    

 شیراز  داشتند 

این دو سه مورد از موارد بسیار زیادی میباشتد  
 کتتتته از  آن متتتترحتتتتوم عتتتترض کتتتتردم   
فراوان هست مواردیکه نقش حاج آقا در آنتهتا   

 تعین کتنده بوده

انشاا  روحشان شاد وبا اولیا وانبیتا متحتشتور     
 شوند

سال گرد رحلت این عالم ربانی ، استاد سختن  
وناطم کم نظیر را گرامی میداریتم وبترایشتان    

 علو درجات از خداوند متعال آرزومندیم.

 با احترام صالحپور

حضرت آیت اهلل ایمانی 
، منشا برکات زیادی در 

 کازرون بودند 
 منصورصالحپور

ازکدامین درد بنالد 
 کازرون؟

 آذین



 در کازرون زاده شد.   1311سال 
او که در نوجوانی همراه پدر به مشهد رفته 
بود، به خواندن دانش دینتی روی آورد تتا   

. از   سربازی در رکاب حضرت ولی عصر شود
المقدمات را همان جا خواند و  این رو جامع

در بازگشت به دیار خویش، نتزد عتلتمتای     
. ستال     1کازرون درس خود را ادامته داد 8 

درسش را در شیراز پی گترفتت و ستپتس     
سال در قم، به  1۹راهی قم شد. نزدیک به  

فراگیری دانتش دیتن نتزد کستانتی چتون       
ا... بروجردی و امام خمینی پرداخت. با      آیت

.. بتروجتردی، او نتیتز بته          درگذشت آیتت  . ا
 کازرون برگشت.

، با باال گرفتن بیماری پتدر ستیتد    ۰1سال 
احمد پیشوا، که امتام جتمتاعتت مستجتد       
حسینی بود، سیتد احتمتد جتای پتدر بته       
برپایی جماعت در مسجد پرداخت و امامت 
مسجد حسینی را به عبدالرحتیتم ستپترد.     
شیخ جوان همیشه در بیاناتش هتمتچتون    
پیشوا بود و فتوای امام را با همان عتنتوان   

گفتت.   حاج آقا یا مجتهد زمان به مردم می
در همین هنگام، امام خمینی این طتلتبته    
جوان را نماینده خود در امتور حستبتیته و     
رسیدگی به امورات مذهبی و شرعی مردم 

 شهرستان کازرون برگزید.
حضور این طلبه جوان در مسجد حسینی، 
مسجد را پایگاه پیشرو فرهنگی متذهتبتی    

 شهر کرد. 
انجمن امور دینی نتیتز، در ایتن مستجتد،      

دیتد؛   پایگاهی استوارتر را برای خویش متی 
به ویتژه بتودن جتوانتی چتون غتالمترضتا         

فرد، او را بیش از پیش یتاری   نژادیان باقری
 کرد. می
های اعتقتادی   اندازی کتابخانه و نشست راه 

برای نوجوانان و جوانان شهرستان زمینه را 
برای پیوستن جوانان و نوجوانان پتویتا بته    

 مسجد فراهم کرد.
ا... شهید مدنی به ممتستنتی،         با تبعید آیت

شیخ مسجد حسینی به هتمتراه بترختی از     
اعضای انجمن امور دینتی بته متمتستنتی       

. دیدارهایی که کم  کم هفتگی شدند  کشاند
های آدینه، پای ستختنتان متدنتی       و پسین
 نشستند.   می

اندازی  دانشجو با یاری برخی از مردم به راه
گذاری صندوق ذخیره و خیریه قائتم   و پایه

، ۹۰)عج(  کوشش کرد تا در همتان ستال     
خانوار نیازمنتد را زیترپتوشتش ختود       ۰۶۶
 بگیرد.
۹سال  ، مترگ مشتکتوک شتریتعتتتی و        ۰
های پنهان برای او از سوی انجمتن و   پرسه

به دنبال آن شهادت حتاج آقتا مصتطتفتی      
ای که برایش برگتزار شتد،    خمینی و پرسه

 هایی نو را در پی داشت.  خیزش
شهادت حاج آقا مصطفی خمینی، مبارزان 
کتتازرونتتی را بتترا آن داشتتت تتتا آیتتیتتن     
بزرگداشتی را در کازرون برگتزار کتنتنتد؛     
کاری که با پاسخ نه بزرگان و بسته شتدن  
. دانشجو کته در    درب مساجد، روبرو شدند

سفر بود، خود را به کازرون رساند و رختت  
سوگ بر تن کرد و در جایگاه نماینده امتام  
خمینی و مبارزان، همگام با دیگر مبتارزان  
کازرونی، به برپایی این آیتیتن در مستجتد     
جوی پرداخت و پیشاهنگ سوگ متردمتی   

 شد.
پس از پایان آیین سوگ، دانشجو و برختی  
هتا،   از یارانش، بازداشت شدند. بازداشت آن 

خشم و خروش مردمی را در پتی داشتت و   
هتا گتردن    شهربانی از این رو، به آزادی آن

 نهاد.
پتتتتس از ایتتتتن، هتتتتر روز در کتتتتازرون، 

 هایی برگزار شد. راهپیمایی
آیین چهلمیتن روز درگتذشتت حتاج آقتا       

ای دیتگتر رقتم ختورد.       مصطفی، به گتونته  
االسالم سید حسن شجاعی، از سوی  حجت
 ا  ایمانی به کازرون آمد.  آیت

یک شب مانده به برگزاری آییتن چتهتلتم،     
شجاعی در مسجد نتو)شتهتدا( و در ادامته       

های پیش، بر فراز منبر رفت   سخنرانی شب
و متتردم را بتته آن فتتراختتوانتتد. بتتا هتتمتته    

ها شهربانی، آیین چهلم بار دیگر  کارشکنی
 با پیشگامی دانشجو در کازرون برگزار شد.

، کازرون این بتار  13۹۷اردیبهشت ماه  1۵
در راستای بزرگداشت شتهتدای جتهترم و     
یزد، آیین چهلمیتن روز شتهتادت آنتان را     

 برگزار کرد. 
االسالم متحتمتدعتلتی       در این آیین حجت

انصاری)سرپرست موسسه تنظیم نشر آثتار   
. با پایان یافتن    امام خمینی( سخنرانی کرد
این آیین، مردم خشمتگتیتن کتازرون، بتار      
دیگر راهپیمایی بزرگی را به پا کردند که با 
. در    تیراندازی سربازان شهربانی روبرو شتد

پور به شهادت  این درگیری، منصور محسن
رسید. مردم پیکر او را بر دست گرفتتنتد و    
به سوی آرامستان سید محمد نتوربتختش    

پتور نتمتاز     رفتند. دانشجو، بر پیکر محستن  
خواند و سپس برای مردم ستختن گتفتت.     

پتور، آتتش خشتم متردم      شهادت محتستن  
کازرون را افزایش داد و سه روز کازرون به 

سوخت که چندین شهیتد   در این آتش می
 رهاورد آن بود.

دانشجو سخنران اصلی راهپیمایتی پتس از   
پور شد و در ستختنتان      دفن شهید محسن

خود بر نظام شاهنشتاهتی یتورش بترد. بتا       
سرکوب کازرون، دانشجو که رهبری متردم  

 را داشت، دستگیر شد.
سه روز پس از دستتگتیتری و بتازجتویتی،       
امینی، مسئتول گتروه ضتربتت، کته بترای       

سازی بته کتازرون آمتده بتود، بتا آزاد       آرام
کردن دانشجو و مهاجر، آنان را سازشتکتار   
خواند؛ که با تمسخر دیگر دستگیرشدگتان  

 روبرو شد.
، هنگامی که برختی از افستران بتا    ۹۷آبان 

نیروهای مردمی در تماس بودند، شناسایی 
. عبدالرحیم دانشتجتو، بتا      و دستگیر شدند
شنیدن این خبر، به همراه بسیاری از مردم 
راهی پادگان شد و به فترمتانتده پتادگتان      

ستتاعتتت آزاد  1۰هشتتدار داد کتته اگتتر تتتا 
نشوند، آن کنم که در تاریتخ بتنتویستنتد.      

 فرمانده پادگان نیز آنان را آزادی کرد.
با پیروزی انقالب، هتمته شتهتر در دستت      

شد و  مردم افتاد؛ ولی شهربانی تسلیم نمی
. دانشجو پتس از    روبروی مردم ایستاده بود

. ایمانی و پیرو دستتتور       هماهنگی با آیت . . ا
(، به سوی  شهتربتانتی رفتت و بته         )ره امام
مردم گفت: اینان خود تسلیم متی شتونتد.     
نیازی به آن نیست که شما دست به کاری 

 بزنید.  
با این سخنان، مردم پراکنتده شتدنتد و از    
درگیری، ختونتریتزی و غتارت استلتحته و        

های   مهمات شهربانی به ویژه از سوی گروه
 گرا و منافم جلوگیری شد. چپ

ا...    با پیروزی انقالب، دانشجو در کنار آیتت  
ایمانی و برخی دیگر از پیشگامان انقتالب،  

 کمیته موقت انقالب را پایه گذاشتند.
۹در اردیبهشتت   از ستوی امتام حتکتم،      8

هتای انتقتالب     حاکم شرع و ریاست دادگاه
برای دانشجو داده شد که تا پایان عمتر در  

 این جایگاه بود. 
وی به خانواده زندانیان، که گاه خود حکتم  

شان را داده بود، با همتکتاری متردم     زندان
کتترد. او هتتمتته روزی را در    کتتمتتک متتی 
گذراند و کار دیگری نداشت  دادگستری می

گرفت و زندگیش به  و  از جایی حقوق نمی
 گذشت. سختی می

اندازی حتزب جتمتهتوری استالمتی،        با راه
1دانشجو به همراه  ش،  تتن از دوستتتان    ۹

حزب جمهوری اسالمتی کتازرون را پتایته     
 ۹8/1/1۰گذاشت و نخستین گردهمایی را 

بتام ختانته ختود بتا دستتتور کتار          بر پشت
برگزاری بزرگداشت هفتمین روز شتهتادت   

 شهید مطهری برگزار کرد.
وی همچنیتن از ستوی شتورای انتقتالب،      

نفره را برای واگذاری زمتیتن بته     ۷هیئتی 
 اندازی کرد. مردم راه

. ایتمتانتی بته جتایتگتاه            با گزینش آیتت  . . ا
نخستین امام جمعه کازرون، دانشجو نیتز،  
امام جمعه موقت کازرون شد و مشتکتالت   

آمتد،   مردمی را که به دفتر امام جمعه متی 
 داد.  بررسی و برای آنان راهکار می

وی همچنین جمعیت فداییان استالم را در  
 کرد. کازرون سرپرستی می

گروهک منافقین نیز بر آن بود تا جنتبتش   
ملی مجاهدین را در کازرون پایه گذارد که 

هایی روبرو شدو از این رو با نتام   با مخالفت
 دیگری، کار خود را آغاز کرد.

، بتا بترآمتدن متاه شتوال،      ۰۶رمضان سال 
. مسجد حسینی، نماز پتایتانتی      پایان یافت

االسالم دانشجتو   رمضان را به امامت حجت
 پایان داد. 

پس از پایان نماز، دانشجو چون همیتشته،   
برای افطاری راهی خانه شد. هنگامی که از  
: حاج   مسجد بیرون جوانی جلو آمد و گفت

 آقا پرسشی دارم. 
شهید دانشجتو بتا رویتی گشتاده جتوان را      

. با جوان همگام و هم ستختن، راه     پذیرفت
 خانه را پیش گرفتند.  

هنوز چندی از مسجد دور نشده بودند کته  
ای، مردم را از مسجد به بتیترون    آواز گلوله
 خواند.  

دانشجو غرق در خون بر زمین افتاده بتود.  
مردم او را بلند کردند و به شیتراز بتردنتد؛    
هرچند در نزدیکی روستای امامزاده ستیتد   
 حسین، دانشجو، دعوت حم را لبیک گفت.  
)مجتاهتدیتن ختلتم( در         سازمان منافقین 

ای ترور شهید دانشتجتو را بتر دوش     بیانیه
 گرفت.

دانشجو در کتنتار دوستتتان دیتریتنتش و        
شهدای انقالب، در گلزار شهدای آرامستان 
 سید محمد نوربخش به خاک سپرده شد. 
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 شهادت در سعادت، سعادت در صیامت

ایت اله شیخ ابوتراب فرزند عالتم ربتانتی شتیتخ      
یوسف ثانی مجتهد،یکی دیگر ازعلمای مشتهتور   
خاندان بزرگ بحرانی است ، اودرخانواده مذهبی 
متدین اهل عتلتم درکتازرون دیتده بته جتهتان        

1گشودتا سن  سالگی نزد پدردروس مقدماتتی  ۹
حوزه رامی گذراند ، بسیارمستعد وعالقمنتد بته   
فراگیری علم دین بودلذا درهمین راستا جتهتت   
ادامه تحصیل بته نتجتف اشترف متی رود ونتزد       
علمای ومراجع بزرگ نجف به مدت پانزده ستال  

سالتگتی بته    3۶مشغول تحصیل می شود درسن 
کازرون برمی گرددومورد استقبال اهالی کازرون 
قرارمی گیرد وی سالها امامت جماعت درمسجد 
اولیا ومسجدجامع شیخ بر عهده داشته است وی 
ازطریم منبر وخطابه گیرا به تترویتج دیتن متی     
پرداخته ، حاج شیخ ابوتراب مجتتهتدی مستلتم     
خطیبی توانا وعارفی وارسته فاضلی ازاده ، ساده 
زیست ،  دربین مردم مشغول خدمت و زندگتی  
بوده او برای مدتی هم به اتفاق فرزنتدش شتیتخ    
عبدالمحمد معروف به شیخ ضیائ الشریتعته بته    
مشهد مقدس می رود که به تتقتاضتای واصترار     
مردم به کازرون برمی گتردد وتتا اختر عتمتر در      
همین شهراقامت داشته است  نتفتوذ متعتنتوی      
وکشف وکرامات وی مورد توجه ونقل مردم متی  

قتمتری دارفتانتی را وداع     13۰8باشد،  درستال  
ودرقسمت جنوبی  مسجدشیخ مقبره خانوادگتی  
مدفون می گردد که هم اکنون محتل متذ کتور    
بنام ایشان درمانگاه شیخ بر قرارهستت وستنتگ    
     .. . یاد بودی ازاو در انجا موجود می باشتد ومتن ا
توفیم والعاقبه للمتتقتیتن ختدا رحتمتت کتنتد         
خادمین درگذشتته ختانتدان بتزرگ بتحترانتی.        

 روحشان شاد

ا... شیخ ابوتراب  آی  
فرزند عالم ربانی شیخ 

 یوسف ثانی 
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 امام زمان )عج( در کالم  رهبری       

اگر به سمت صالح نزدیتک      
بشویم ظهور نزدیک خواهد    

 شد.  
بیانات در دیدار اقشار مختتلتف       
مردم در سالروز میالد خجستته       

  13۷۵/۶8/11امام زمان)عج( 

 قسمت نهم:

و اما این بار با کادری جدیدتر و اکثرا برادران کازرونی.         
در فرصتی که برای سازماندهی داشتیم حضرت آیتت          
ا... ایمانی امام جمعه کازرون دیداری از گتردان متا                 
داشتند . در این دیدار ایشان ضمن سخنرانی و تاکیتد            
بر امر فریضه جهاد و مبارزه با دشمن هدایایی نیز بته             
گردان و برخی از برادران اهدا کردند و در پایان نتیتز              

هایی هم به یادگار با بترادران گترفتتته شتد.                  عکس
درکادرجدیدبرادرصالح نظرونتد از زرقتان بتعتنتوان             

ا... جوکار، جتانشتیتن دوم،            جانشین اول، برادر قدرت 
بتترادرنتتجتتف امتتیتتن افشتتار فتترمتتانتتده گتتروهتتان          
یکم،برادرغالمعلی جتوکتارفترمتانتده گتروهتان دوم             
وبرادرشهبازحبیبی بعنوان فرمانتده گتروهتان ستوم           
معرفی ومشغول بکارشدیم. با آخرین سازمتانتدهتی و            
هماهنگی مجددًا حرکت به سمت شلمچه آغتاز شتد.           

هایم زودتر از دیگران وارد منطتقته نتبترد              من و پیک  
شدیم تا محل دقیم استقرار مشخص گردد. یتکتی از             

ها را)محمد علی عسکری( در یک چهارراه مستقر            پیک
کردم تا خودروها را راهنمایی کند. پتس از حترکتت          
آخرین خودرو ایشان با گلوله توپ مجروح و او را بته       
عقب فرستادند.)خانواده ایشان عمدتًا اهل جتبتهته و             
جنگ بودند. وقتی دوماه بعد او را در بتیتمتارستتتان                

گفت: سعادت)جراحتت( بته           مالقات کردم. پدرش می    
خانواده ما رو کرده ولی شهادت نه.آخترهتم ختودش             
 جبهه ای بود وهم فرزندانش وفقط زخمی میشدند .

در یک خاکریز دو جداره گردان را مستقر کردیتم بتا             
برادر جعفر عالیکار خط مقدم را یک دوری زدیتم تتا             

ی عملیات شب ما از کجاست.       مه  که برنا  مشخص گردد 
اوضاع خط بسیار پیچیده و مبهم بتود. لشتکترهتا و                

های مختلفی در خط بودند. بنا به موقعیت ختود             یگان
دادند. گاهی موفتم بتودنتد و             هایی انجام می    عملیات

گیری بترای ادامته       گاهی ناموفم. این مهم در تصمیم        
های مشابه کار را مشتکتل           عملیات توسط ما و یگان    

کرد.درحیتن گشتت وگتذار درختط بته ختط                    می
نجف اشترف بترختوردکتردیتم.هتوابستیتارمته              8لشکر

آلودبود،طوری که بیست متری ختودرانتمتیتدی.روی           
نتجتف     8خاکریزایستاده بودیم وفرمانده گروهان لشکر    

برای ما از وضعیت منطقه توضیح میداد.ایشان میگفت         
،شب قبل به خط دشمن زده اندوبتختشتی از ختط               
راگرفته اندولی بطور کامل موفم نبوده اندو متاسفتانته          
فرمانده گروهان وبیسیم  چی اش وچندنفر دیگر االن          
درخط عراقیها گرفتار شده اند ونه راه پس دارند ونته            
راه پیش.ایشان امیدواربودند بایک عملتیتات ضتمتن            
تصرف خط برادرانیکه گرفتارعراقیهاشده اند رانتجتات        
دهند.االن هم که ما صحبت میکتردیتم ارتتبتاط بتا                

آنهابرقرار بود. نوار سفید مسیر حرکت گتردان عتمتل        
کننده هنوز بر زمین مانده بود. پس از یک گشتت و               

ای مشختص گتردیتد،         گذار طوالنی در خط یک نقطه     
گردان را از محل دو جداره به محل جتدیتد آوردیتم،              

های پراکنده دشمن همیشه و همواره ُمخِلِّ نظتم           آتش
و آرامش حرکت ما بود هر گونه اصابت خمپاره و توپ           

ی گردان، موجی از رعب و وحشت در نیتروهتا             به بدنه 
آورد. بعدازظهر با نیروها به ستمتت ختط         به وجود می  

جتتدیتتد حتترکتتت    
کردیم. بته ختط        
مقدم رستیتدیتم.     
برادران اقدام بته     
ایجتاد ستنتگتر       
تعجیلی نمودند.  
اول توقتفتمتان     
بود کته یتک      
خمپاره زمانی 
)ختتمتتپتتاره    
زمتتتتانتتتتی  

ای    خمپتاره 
استتت کتته   

تنظیم شده و در فاصلته      
شتود    مثاًل ده متری باالی سر نیروها در هوا منفجر می         
اند از باال  و به نیروهایی که در سنگرتعجیلی پناه گرفته      

 زند( باالی سر ما منفجر شد. ضربه می

های فعال و شجاع دیگر من برادر سعتیتد            یکی از پیک  
دهقان)از برادران خشت( توستط ایتن ختمتپتاره از             

ی پا به شدت مجروح گردید. ما کنار هم نشسته             ناحیه
بودیم، یک لحظه پس از انفجار دیدم که گوشتت ران            
پای ایشان کنار رفته و استخوان پایش پیداست. سریع          

ها را بهم چسبانده و با یک چفیه بستم. با یتک               گوشت
برانکار او را به عقب فرستاده و به آمبوالنس رساندیتم.           

دانم بگویم تنها شانس و یا بدشانسی ایشان ایتن             نمی
بود که اول کار بود و همه آماده و سرحال بودند و اگر             
چند ساعت دیگر بود با یک ساعت تأخیر در رستیتدن           

پیوست. بالفاصلته      به اورژانس به خیل عظیم شهدا می      
خبر رسید که برادرنظروندهم مجروح شده وبه عتقتب          
منتقل گردیده.پس از مجروح شدن برادر دهقان و بته           

ی نیم ساعت بتعتد         فاصله
برادر اکبر توانا از بترادران      

اطالعات لشکر آمد و گفت با من بیایید. بابرادر رودکی           
تماس گرفتم ، به من گفت که با اکبر به محل جدیتد             
برو. پشت سر ایشان حرکت کردیم. باران شتروع بته               
باریدن کرد. زمین گلی زیر پای ما لیز و لغزنده شتد.              

های آرپتی جتی هتفتت            های نمناک و موشک     اسلحه
ی ختود را       شدند. باید از روی نقشه       داشتند خیس می  
ستیتدالشتهتدا        1۶اکبر از لشکر       به محل گردان علی   

 رساندیم.   می

آرام آرام در زیتتر       
بتتاران بتته جتتلتتو       

رفتتتتیتتم. یتتک        متی 
ی سنگین بته      خمپاره

ستون در حال حرکت    
ما اصابت کرد، تعدادی    
شتهتیتتد و تتعتتدادی        
مجروح حتاصتل ایتن       
انفجار بود. به دلیل عدم      
شروع عملیتات هتنتوز       
فرصت و امکانات بترای      

و متجتروحتیتن وجتود         تخلیه شهدا  
ها را به عقب فرستادیم، لیکن ایتن   درنگ آن   داشت. بی  

ی بعضی از نتیتروهتا         انفجار کمی اثر مخرب در روحیه     
ایتتجتتاد کتترد. بتتاالختتره بتته فتترمتتانتتده گتتردان              

اکبربرادرحمیدتقی زاده وجانشینش بترادر رضتا           علی
رضاخوانی رسیدیم. برادر تقی زاده فردی بلنتدقتامتت           
،چارشانه وبایک دیسیپلین خشک نظامی بتودکته بته        
نظر میرسیدباید فرمانده مقتدری باشد.ایشان در پشت        
یک تپه مانند، که ما نام آن را کله قندی گتذاشتتتیتم      

های خود را هتدایتت         مستقر بود. از این محل گروهان      
ی    کرد. نیروهای ما در حال حاضتر پشتت جتاده               می

بصره در سنگرهای تعجیلی مستقر بتودنتد.           -شلمچه
رفت. قرار ما ایتن      ی این جاده به سمت بصره می     ادامه

اکبرلشکرسیداشهداء، خط عراق را       بود که گردان علی   
اشغال کند و ما پس از اشغتال وارد              در جلو این جاده   

خط عراق شده و در سمت چپ با دشتمتن درگتیتر                
بشویم و تا یک چهار راهی ادامه مسیر داده وضتمتن             

ی   تصرف چهر راه ،آن راتامین نمائیم. ما در روی نقشه          
خودمان خط اول دشمن به نام خط حمزه نامتگتذاری           

اکبر احوالپترستی      ی گردان علی    کرده بودیم. با فرمانده    
کردم و وضعیت نیروهایش را جویا شدم. ایشان ابتتتدا            
گفتند که ما خط حمزه را در اشغال داریم. گفتم بته              

اند بگتو     فرمانده گروهانی که خط حمزه را اشغال کرده       
با یک منور ما را از محل دقیم خود مطلتع نتمتایتد.                
همین کار صورت گرفت ولی ما منوری ندیدیم.دوبتاره          
وسه باره تماس گرفت واو منور زدولی معلوم شد کته            
یک اشتباهی صورت گرفته وآنها خط حمزه را تصترف          

اکبر از سمت راستت       ننموده اند. با فرمانده گردان علی      
خودمان که کانال پرورش ماهی عراق بود بته جتلتو              
رفتیم. ایشان با بیسیم تماس داشتند. فرمانده گروهان          
خود را دیدند. با ناراحتی به ایشان گفتند که کتجتای              
این خط، خط حمزه است؟.  )قبل از این مستألته بته                 

یعنی برادر علی فضلی هم گتفتتته            1۶فرمانده لشکر   
ایم.( ایشان به فترمتانتده           بودند که خط حمزه را گرفته     

شان گفتند که شما با این کارتان آبروی ما را             گروهان
هتا صتورت        بردید. درگیری مختتتصتری بتیتن آن            

گرفت.وحتی کاربه جایی کشید کهفرمانده گردان یک        
کشیده آبدار خواباندزیر گتوش فترمتانتده گتروهتان              
واوصدایش در نیامد،چون میدانست کته ختطتاکترده           
وآخرسر به ایشان گفت تورا دادگاهی خواهم کرد. قرار          

ها از سمتت کتانتال          شد یکی دیگر از فرمانده گروهان     
پرورش ماهی برود جلو و به خط حمزه عراق بتزنتد و          
خط را اشغال نماید. بارندگی و لغزندگی زمین، یکی از         
دالیل ناهماهنگی و ناموفم بودن کتار ایتن گتردان              

ی قندی بودیم که      شد. در برگشت به کله       محسوب می 
فرمانده گردان به فرمانده گروهانش گفت که برگرد و          

خواهد ادامه دهی. از ابتدای شب تا صبح باران بتر            نمی
گتاهتی      بارید بدون هیچ پتنتاه       های گردان می    سر بچه 
ها پر از آب شده بود. فرمانده لشکتر متا بترادر              پوتین

ی وضعیت بود...  من به           رودکی همچنان منتظر نتیجه   
ایشان گفتم که متأسفانه خط حمزه اشتغتال نشتده.            

سید الشهدا و     1۶یکی ازبرادران مسئول محوراز لشکر      
برادر مجید سپاسی از لشکر خودمان جهت صحتت و           
سقم مسأله به ما ملحم شدند و برای هردو بتزرگتوار             
مسجل شد که خط حمزه سقوط نکرده است.مسئتول          

سیدالشهداءخیلی تندبا فرمانده گتردان     1۶محور لشکر 
علی اکبر صحبت کردوبه اوگفت مابه بترادرمتحتستن           
رضایی ازطریم برادرفضلی گفته ایم که شماخط حمزه       
گرفته ایدودرآن مستقرید.ایشان هم گفتندبچه های ما        
سه شبانه روز است که درگیرندودیگرتوان جنتگتیتدن          

کردم که دیگر کار به اتمام رسیتده          ندارند. احساس می   
 و ما امشب دیگر کاری نداریم.

 ادامه دارد ...

تو اتاوقاوس قاودمش هاماه      
كردند كه یواش  همهمه می

. یه لاظه چشمم را قاز كردم دیدم اناگاار     یواش خواقم قرد
. از تو آمبوالن  كه تویوتا قاود قاا     خبری از اتوقوس نیست

گفتناد زود   ام كردند و فقط می یه قرانکارد تو یه حیاط پیاده
. احساس كاردم شاکامام داره خاناک         قاشید و می دویدند

كه یه نفار   شه. رمق نداشتم چشمم رو قاز كنم. مثل این   می
داشت قا آب و صاقون و مکینه موهای شاکامام رو پااک     

كرد. دیگه چیزی احساس نکردم. از خواب قلند شدم. تا     می
چشم قاز كردم دیدم تو قیمارستاان رو تاخات خاواقایادم.       
. دو تاا پاهالاوهاام هام         قسمت جلو شکمم پانسمان است

اناد زیار    پانسمان است و دو تا لوله نازک قهش وصل كرده
اند. یاک    تختم قه دو تا كیسه وصله. قه دستم هم سرم زده 

نفر آمد قاالی سرم سالم كردم گفتم چه خبر؟ گفت: هماه   
چیز قه خیر و خوقی گذشت. درد داری؟ گفتم ناه  قاالشات      
: نه چند ساعتی سرت رو قاال نگیر تازه     . گفت قذار زیر سرم

هوشی درآمدی. قازم خواقم قرد. قیدار كه شادم دیادم      از قی
قیمارستان شهید قهشتی واقسته قه شركت نفت اهواز است. 

دونستم چند وقت گذشته. یه نفر از  ساعتی گذشت ولی نمی
شناختمش ولی اسم و  های كازرون آمد قاالی سرم می قچه

زاده قرادر شاهایاد     فامیلش تو ذهنم نبود. گفت: آقای ملک  
هاشم وجواد هستی گفتم نه پسر عموم هستند. گفات: هاا     
. گافات:          قچه مشهدی عباس عوض دونای؟ گافاتام قلاه
. قا قرادرت هادی تاو     . گفتم قله شناختم عبدالرضایی هستم
گردان فجر قا هم قودیم همسایه خونه قدیمی سار حاوض   

آقاد تو كوچه پیر میادون. گافات: اماروز كاه هاماش           گنج
قینم. مااماد پارویازی قاچاه حاا           های مال رو می قچه

. گفتم قا هم قودیم اینجاسات؟  چاطاوره؟      شگراهلل را دیدم
شون تماس گرفت. گوشای    گفت: خوقه  تلفن آوردم قا خونه  

قیارم قا خونه حرف قزن. گفتم نه ولش كن قعد. گفتم زنگ   
. من خابار قاچاه      هاا رو   قزنم قاید خبر همه رو داشته قاشم

 نداشتم. حاال قاید یا خونه شاپور قزمی زنگ قزنم یا مسعود. 

كنی؟ گفت كارمناد شاركات نافات اهاوازم.        گفتم چه می
ها كمک كنم. چیزی الزم   جا قه قچه عملیات شده آمدم این

. یه نفر آمد گفتم تا كی اینجا هستم؟ گفت خبر   داشتی قگو
. گفتم من نمی  ندارم ولی اینجا زیاد نگه نمی تونم زیاد  دارن

تو قیمارستان قمونم. گفت: یه نگاه قه خاودت قاکان. اگار        
شاه.اا دو طارف    نظرت اینه كه از قیمارستان در قری نامای  

ات هم مشاکال داره. فاعاال از       شکمت سوراخ كردن. روده 

اجازه پایین نیا. قاید حتما كسای هاماراهات       تخت هم قی
قاشه چون احتمال داره دكتر قگه یکم راه قری. پاتم چناد   
. قاذار یاه       تا زخم كوچک داره ولی فعال مشکلی نیاسات
. دستی قاه    سوپ قرات قیارم آروم آروم قخورش تشکر كردم
. چند ساعتی نگذشته قود كه شکام درد    سرم كشید و رفت

. قادر قه ادرار كاردن ناباودم      گرفتم مثانه ام هم پر شده قود
: عاادی       داشتم قه خودم می پیچیدم كه پرستار آماد گافات

زنم. یاه    ات لخته شده االن سند می است. خون پشت مثانه 
شد هم درد داشت. ادرار آماد    لوله آوردند زدند. هم روم نمی 
. استراحت می  كردم كه گفتند قراره اعزام قشی.  راحت شدم

. خودشاون قاا هاواپایاماا         گفتم كجا؟ گفتند ما خبر نداریم
 جا قیشتر قرای عمل است.  های این قرند. قیمارستان می

قا یه آمبوالن  حركت كردیم قه طرف امیدیه، پایگاه پنجم 
. هاواپایاماا        . سوار هواپیما شدم شکاری، خیلی مجروح قود
. كسانی كاه    قاری قود داخلش سه ردیف قرانکارد زده قودند

. تاعادادی هام      حالشون قدتر قود قرانکارد اولی می گذاشتند
ها هم رو صندلی نشستاناد.    های سرپایی قود كه آن زخمی

خیلی معطل شدیم تا پرواز كرد ولی دوقاره مشکل ماثااناه    
 دونستم چکار كنم. من شروع شد نمی

دیدند كه خیالای    ها هم می دو سه نفر اطراف من قودند آن
. فقط یه پالستیاک     عذاب می . خیلی عرق كرده قودم كشم

كوچک فریزری داده قودند قه من كه یه مرتبه هواپیما كاه  
های هوایای ماثااناه آزاد شاد و كال        رفت تو یکی از چاله

پالستیک پر آب خون شد. راحت شدم. آه كشیدم. چند نفر    
. مثل این  ها هام تاو درد    كه آن دور و قرم صلوات فرستادند

من شریک قودند. هواپیما تو فرودگاه نشست. قاوی قاارون     
میومد. هوا خنک رو قه سردی قود. یکی آمد گافات: اماام       

ها را پایااده    هشتم صلوات  قه مشهد خوش آمدید  مجروح  
ها را قررسی و  كردند یه پزشک عمومی هم قود مجروحیت

كرد. قه مان كاه رسایاد گافات         قیمارستان را مشخص می
. سوار آمبوالن  شدیام و    شکمی است قره قیمارستان قائم

 قه طرف قیمارستان قائم حركت كردیم.
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