
وزارت  91-کمیته ساماندهی تحقیقات کووید
 بهداشت تشریح کرد؛

های  تأثیر رعایت و عدم رعایت پروتکل
 بهداشتی در تجمعات

کمااکااب باا تا  ا ای             91-به گزارش وبدا، پاندمی کووید    
تابقه در دنیا در حال گس  ش اتت و کن  ل این بیماری             بی

نیازمند مداخالت جدی اتت. با توجه به راه تا ایات ایان                
بیماری که دت گاه تنفسی اتت، تجمعات اج ما ای بازر          

توانند ان قال وی وس را تقویت و ظ فیت پااتاواگاویای                می
کشور درگی  را مو ل نمایند.  ب  اتاس گازارش کامایا اه                 

ب رتی ما اوب در ناقاا              91-تاماندهی تحقیقات کووید  
دهد که همه انواع تجمعات اج ما ی        مو لف جهاب نشاب می   

نقش مهمی در ان شار بیماری دارند و اکث یت کشورها موافق          
هاای     ا مال محدویت و ممنو یت تجمع ما د  در مانااب            

های ورزشای،    مومی نظی  م اکز تف یحی، رت وراب ها، تالن      
اماکن مذهبی، وتایل نقلیه  مومی، م اتم   وتی و  ازا،            
مساف ت ها و ش کت در فس یوال ها، تا زماب کن  ل بیمااری         

هاا     می باشند. بعضی از مطالعات به بعد روانی این محدودیت  
کنند. از جمله این اقدامات و در خانه ماانادب باه                  اشاره می 

مدت طوالنی منج  به افزایش ات  س، اضط اب و افس دگای          
در بین م د  می شود.  الوه ب  این مطالعات دیاگا ی هام                

های مو لفی همچوب حج،        نشاب دادند که ش کت در م اتم     
های بهداش ای     کننور و غی ه در صورتی که با ر ایت پ وتنل        

م   از دیگ اب، ات فااده از          )حفظ فاصله فیزینی یک و نیم      
ماتک، تعداد محدود و زماب محدود و الب ه در ش ایط غایا              

تاواناد      بح انی گس  ش بیماری و پیک های آب( باشد، نمای        
ای بزر  شاود.      منج  به افزایش تعداد موارد بیماری و فاجعه       

بناب این در مواردی پیشنهاد شده اتت که با ای تاحاقاق               
های شه ی و      تالمت روحی، جسمی و رفاه اج ما ی، پارک      

 مومی به ش   ر ایت ننات بهداش ی و فااصالاه گاذاری               
ها شوناد. گازاره با            اج ما ی نباید شامل این محدودیت 

ماعااونات       91-کمی ه تاماندهی تحقیقات کووید 52شماره  
تحقیقات وزارت بهداشت به اث  تجمعات در گس  ش بیماری         

هاای     در صورت ر ایت و  د  ر ایت پا وتانال            91-کووید
 پ دازد.  بهداش ی می

 

اناهلل واناالیه 
 راجعون

جناب آقای حاج شاپور 
رحیمی وخانواده محترم 

 ومنسوبین
ضاااایاااعاااه درگاااذشااات     
باا ادر اازیاازتاااب شااادرواب     
م حو  ماهادی رحایامای         

تسلیت   ض نموده ،با ای        
آب فقید تاعایاد رحامات          
واتعه وغف اب الهای وبا ای       
بازماندگاب صابا  جامایال         
واج جزیل ازدرگاه ایزدمنااب    

 مسئلت دار .

 علی اسدزاده    

 انا هلل واناالیه راجعون
 برادرارجمندجناب سرهنگ پاسدار حاج محمودرزازان 
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پاسدار عبدالصمد رضازاده و 
 خانواده محترم رضازاده

باتاتف وتالم، درگذشت باناوی ماو        
منه ،من مه وانقالبی،م حومه مغفوره    
جواه  )ماادر الاه (رضاازاده کاه              
تالهائی از م پ ب بن ش بافعالیت در 

های اناقاالبای قابال از             راهپیمایی
پی وزی انقالب وبعدازپی وزی هم بی     
وقفه درخدمت ارگانهاو ناهاادهاای        
انقالبی بوده و خدماات ارزناده ای          
داش ه اتت،بشماوخانواده ماحا ا        
رضازاده و منسوبین تسالایات مای          
گویم،ازدرگاه خداوند م عال ب ای آب فقیده تعیده  لودرجات و حشا  باا             
ب ادر شهید واالمقامش ت دار حاج موتی رضازاده و دیگ  شهدای خانواده و            

 ب ای بازماندگاب صحت و تالم ی و  اقبت بوی ی مسالت دار .
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 اهلل ال حمن ال حیم بسم

تال  ب  فلسطین مق در و مظلاو   تاال  با              
ی    جواناب شجاع و غیور فلسطین، تال  ب  غزه       

قه ماب و مقاو ، تال  ب  حماس و جاهااد و              
 ی گ وههای جهادی و تیاتی فلسطین. همه

خداوند  زیز و قدی  را ب ای نص ت و  زتی کاه           
به مجاهداب فلسطینی  اطاا کا د تاپااس              
میگویم، و نزول تنینه و طمأنینه ب  دلاهاای           
مج وح شهید دادگاب، و رحمت و بشارت با ای    

دیدگاب را     شهیداب، و شفای کامل ب ای آتیب     
از خداوند مناب مسألت میننم، و پیا وزی با            

 رژیم جنای نار صهیونیست را تب یک میگویم.

آزموب این چند روز، ملت فلسطین را تا افا از          
ک د. دشمن وحشی و گ   صفت به درتا ای           

ی    تشویص داد که در ب اب  قیا  یاناپاارچاه           
فلسطین ناتواب اتت. آزموب همناری قادس و      

ها،  و اردوگاه ۸۴ی باخ  ی با غزه و اراضی  ک انه
ی فلسطینیها را نشاب داد. در ایان           راهنار آینده 

روز رژیم جاب ، جنایات بزرگی  مادتااد در            95
غزه  م تنب شد و  مالد ثابت ک د که با  اثا                

ی فلسطایان،      ناتوانی در مقابله با قیا  ینپارچه     
وار ما تاناب       رف ارهایی آنچناب ننگین و دیوانه    

ی  الم را ب  ضاد     میشود که افنار  مومیِ همه    
انگیزد و خود و دولا اهاای غا بای               خود ب می 

پش یباب خود بویژه آم ینای جنای اناار را از           
ی جنای ها    گذش ه باز هم منفورت  مینند.  ادامه       

بس ه  دو شنست او بود. او           و درخواتت آتش  
 ناچار شد شنست را بپذی د.

ت  خواهاد شاد.        رژیم خبیث از این هم ضعیف     
ناماایای       آمادگی جواناب فلسطینی، و قادرت       

های ارزشمند جهادی، و ا داد قوّه باه          مجمو ه
تا     صورت مس م ، فلسطین را روزب وز قدرتمند     

تا      ت  و زباوب     و دشمن غاصب را روزب وز ناتواب     
 خواهد ک د.

زماب آغاز و توقف درگی یها بس ه به تشوایاص         
بزرگاب جهادی و تیاتی فلسطینی اتت، ولای        

تازی و حضور قدرتمندانه در صاحاناه،             آماده
در  جا اح       ی شیا     ب دار نیست.  تج به      تعطیل

ایس اادگای در با ابا  زورگاویای رژیام و                  
نشیناِب مزدور، باایاد دتا اورالاعامال              شه ک

همیشگی م د  غیور فلساطایان بااشاد. باه               
 درود میف ت م. جوانم داب شی  ج اح

ی فلسطیان،     دنیای اتال  ینس ه در ب اب  قضیه     
مسئول و دارای تنلیف دیانای اتات.  اقال               

های حنم انی هم این حانام          تیاتی و تج به  
 ش  ی را تأیید و ب  آب تأکید مینند. 

دول های مسلماب باید در پش یبانی از مالات           
فلسطین صادقانه وارد میداب شوناد، چاه در           
تقویت نظامی، چه در پش یبانی مالی که اما وز         
بیش از گذش ه مورد نیااز اتات، و چاه در                

 بازتازی زی تاخ ها و وی انیها در غزه.

ی ایان       مطالبه و پیگی ی مل هاا، پشا اواناه         
ی دینی و تیاتی اتات. مالا اهاای                خوات ه

را از دولا اهاای       مسلماب، باید انجا  این وظیفه    
خود مطالبه کنند، خود مل ها نیز در حدّ تاواب     

 اند. موظف به پش یبانی مالی و تیاتی

ی مهم دیگ ، پیگی ی مجازات حنومات         وظیفه
ی    ت وریست و تفاک صهیونیست اتت. هاماه        

وجدانهای بیدار تصدیق میننند که جاناایات          
ی کش ار کودکاب و زناب فلسطینی در          گس  ده

 مجازات بماند.  روز نباید بی 95این 

ی  وامل مؤث  رژیم و شوص جناایا اناار             همه
المللی   ن انیاهو باید تحت پیگ دِ دادگاههای بین     

و مس قل ق ار گی ند و مجازات شوند  و این باه           
ی الهی تحقق خواهد یافت، واهلل غالبٌ         حول قوه 
  لی ام ه.
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 ای تید  لی خامنه

پیام رهبر انقالب به ملت فلسطین در پی 
پیروزی مقاومت در جنگ دوازده روزه 

 بر رژیم صهیونیستی

 یادداشت مدیر مسئول

 انتخابات در جمهوری اسالمی 

 باحضور پرشور و حداکثری مردم
اب دا با توجه به اصل ششم         - لی اتدزاده قسمت سوم:   

قانوب اتاتی: در جمهوری اتالمی ای اب امور کشور باید           
ان واب «به اتناء آرای  مومی اداره شود، از راه ان وابات:           

جمهوری، نمایندگاب مجلس شورای اتالمی،             ریاتت
پ تی در    ها،یا از راه همه       ا ضای شوراها و نظای  این       

 .»گ دد مواردی که در اصول دیگ  این قانوب معین می

گذار جمهوری اتالمی،        وبا  نایت به تأکیدات بنیاب         
حض ت اما  خمینی )ره( و مقا  معظم رهب ی )مد ظله             
العالی( ب  حضور پ شور و حداکث ی م د  در ان وابات،که          
نشانگ  اه ما  جدی این دو شوصیت واالمقا  الهی ب              
ض ورت و اهمیت حضور حداکث ی در ان وابات امی باشد.          
پ واضح اتت که چوب امور کشور باید به اتناء آرای                 

باشد، بناب این     مومی اداره شود و تنها راه هم ان وابات می        
ض ورت حضور پ شور و حداکث ی م د  در ان وابات بسیار         

ای همگانی اتت. بدیهی اتت که ح کت           واضح و وظیفه  
های ف دی    گی ی  کننده و ب  جهت     کلی یک جامعه تعیین   

آب جامعه تأثی گذار خواهد بود و این ام  در جوامعی که از            
های م نی ب  آرای م د  ب خوردارند، جلوه و نمود           حنومت

بیش  ی دارد. به همین دلیل مشارکت  مومی م د  در            
 ای  ب خوردار اتت.   کننده چنین جوامعی از نقش تعیین

ی تیاتی امامین انقالب، حض ت اما  )ره( و            در اندیشه 
مقا  معظم رهب ی، حضور حداکث ی و فعال م د  در              

ی ان وابات یک اصل اتت و اهمیت ویژه دارد. زی ا               صه
مشارکت در تعیین ت نوشت اج ما ی و تیاتی، حق            

ی آحاد جامعه و اصلی  قالنی و ش  ی اتت و لزو                همه
احساس مسئولیت انساب نسبت به ت نوشت ف دی و              

ی اتالمی اتت و ب        های پذی ف ه   جمعی خویش از ارزش   
ی امور اج ما ی و       همین اتاس مشارکت اف اد در اداره       

ی ه  مسلماب به حساب       تعیین کارگزاراب، از حقوق اولیه    
ی دینی، حفظ نظا  و         ت  ایننه در جامعه      آید. مهم   می

ای الهی اتت و از این           تعیین ت نوشت جامعه وظیفه     
همین رو حض ت اما  خمینی )ره( و مقا  معظم رهب ی            

های خویش ب  اهمیت        ها و تون انی     همواره در پیا    
ان وابات و ض ورت مشارکت حداکث ی م د  در ان وابات         

های آب    اند. به درت ی از رهنموب        تأکید ف اواب داش ه   
بزرگواراب چنین ب داشت می شود که بقا و تداو  اتالمیت          
این نظا  اتالمی ب  حفظ جمهوریت آب اتت، مشارکت            

ای الهی، ملی و       پ شور و حداکث ی در ان وابات وظیفه       
انسانی اتت و همه باید در آب ش کت کنیم تا در                    
مدی یت، امور کشورماب به دتت نااهالب نیف د. در این             
مو ص  به چند مورد از ف مایشات اما  راحل )ره( و مقا              
معظم رهب ی ب ای احساس تنلیف بیش   و اصالع و اتما            

نیت بیش    حجت کسانی که ممنن اتت از تادگی و حسن        
از حد، تحت تأثی  فضاتازی دشمناب و بدخواهاب ق ار             

شود. اما  خمینی )ره( لزو  مشارکت           گی ند اشاره می   
حداکث ی را تنلیف  قلی و ش  ی دانس ه و آب را موجب            

ی اما       حفظ جمهوریت نظا  دانس ه اتت )صحیفه          
 خمینی(.

مقا  معظم رهب ی: ش کت در ان وابات  مظه  احقاق              
ی   ی الهی اتت. ان وابات فقط یک پدیده          حق و وظیفه  

تیاتی نیست، ان وابات مظه  حضور م د ، مظه  احقاق         
حق اتت ... هم حق و هم تنلیف م د  اتت که بیایند و              
ت نوشت کشورشاب را به دتت خود معین کنند ... این             

هاتت، اما تنلیف هم        حق م د  اتت و م علق به آب          
هست. رهب  معظم انقالب ضمن تنلیف خواندب لزو              
مشارکت حداکث ی در ان وابات،  زتمندی، وفاق ملی،           
اق دار ملی، ات قالل، تحنیم نظا ، آب وی اتال ، آب وی           

 نواب  وامل و     ملت، تقویت نظا  جمهوری اتالمی را به        
آثار لزو  حداکث ی یاد ک ده اتت. درتت در مقابل                

ی ما باید در ان وابات حضور فعال          خواتت دشمناب، همه  
داش ه باشیم. ان وابات آب وی ماتت، ان وابات ینی از             

های رشد ملی ماتت ... حضور شماتت که نظا  را            شاخص
نماید. آب وی    های آب را مس حنم می       کند.پایه  تحنیم می 

کند. ات قامت کشور را در مقابل          ملت ای اب را زیاد می      
کند و دشمن را از طمع ورزیدب به کشور            دشمن زیاد می  

اش ب ای فساد و      ی ب نامه   و از فن  ض به زدب ... و توتعه        
ی بسیار مهم اتت.      کند. این یک مسئله     ف نه منص ف می  

ی اول، ش کت در ان وابات اتت. حضور م د            پس مسئله 
های  ز  رات  و قدرت       در ان وابات ینی از هماب نمایش      

اند )دشمناب(    تصمیم ملت ای اب اتت. همیشه تعی ک ده       
ی   ف وغ کنند تا م د  اط اف   صه        های ما را کم     ان وابات

های رأی ا  نایی      ان وابات را خالی بگذارند، به صندوق       
نننند. دشمن همیشه این را خوات ه اتت و م د   زیز             

ی مقابل آنچه که دشمن       ما، آب را طوری .... درتت نقطه       
(. بنا ب این   91۴1/  9۱/  92اند )   خوات ه اتت  مل ک ده     می

مساله اول ش کت دران وابات اتت،حضورحد اکث ی وفعال       
در  صه ان وابات یک اصل اتت واهمیت ویژه دارد               
وه گونه تونی،قلمی وقدمی که با ث دلس دی، ناامیدی،       
بی ا  مادی و  د  حضور پ شور و مشارکت حد اکث ی             
م د  در پای صندوقهای رای شودخیانت به کشور،ملت           
ونظا  جمهوری اتالمی وآب به آتیاب دشمناب قسم             

 خورده این ملت ش یف وم د  نجیب می باشد.

این دوره از ان وابات ریاتت     
جمهوری ظاه اد  اولین دوره     
ایست که کشورما با فعالیت     
چشمگی  وگس  ده شباناه     
های اج ما ی و ماجاازی        

روب وتت وفعالیت  های ان وابااتای ایان          
دوره  درقالب جدیدی درحاال  شانال             
گی ی اتت  و این درحالی اتات  کاه               
 مده گ دانندگاب  این   صه  جاوانااب و       
نوجوانانی تشنیل می دهند  که   اماوماا            
جهت  ت گ می و تفنن  به ایان  ا صاه             

روی  آورده اند اما ازآنجا که  مایه  لامای              
چندانی ندارند و از  قبه انقالب اتاالمای         
ای اب بی خب ند  ب اح ی طعمه  مغ ضااب         
وبدخواهاب می شوند     بدوب شک ایان            
رتانه جدید  الورود و  تاثی  گذار ،   ماالد             
حجم   ظیمی ازفعالیت های  ان وابااتای         

خود اخ صاص خواهد داد به این دوره   را  
ودر ت نوشت این ان وابات تاثیا  زیاادی          
خواهد گذاشت  .   دراین   صه , باایاد                
من ظ   مجمو ه ای از اتهامات ودفا یاات         
، بیاب واقعیات و جوتازی ها ، بهانه گی ی        
ها و هشدارها  ،  دل نوش ه ها و درددل              
ها ی تصنعی و غی واقعی  ،   که  حاصال             
 ملن د این رتانه نام یی و مجازی اتات         
باشیم   تا آنجا که   بواصاوص در ایان                
ش ایط ک نایی  تاثی  آب  از  تبلایایاغاات             

کاغاذی و شافااهای  و             
تون انی  و  و ظ و  خطابه         
به م اتب  بایاشا ا  باوده            
وگوی تبقت ر ا  از آناهاا           
خواهد ربود . وحسااتایات        
موضوع آنجا بیاشا ا  مای         
شودکه بدانیام  کانا ا ل           
وهدایت این رتانه  مومای      
در دتت  مسوولین ناظاا          
نیست بلنه ت  ن  آب  در          
دتت  اجنبی ها و بیگانگاب      

اتت آب هم بیگانگانای کاه        
چهل تال اتت با این انقالب  
ت  جنگ دارند وبا ه  لطایف      
الحیلی تعی در انح اف افنار     
 مومی و باورهاای ما دئام        

 دارند . 

خوب  درچنین  ش ایطی  نظا  اتالمی ما  
ن وااباات پا شاور و     ادرحال ب گزاری یک 

ات ثنایی  اتت  ان واباتی که این  بار باید 
ت  نوشت کشور  را  از  دتت لیب الهاا  و   
منفعالب و بازی خوردگاب غ ب بگی ید  و 

انقالب را  به  ریل اصلی خودبااز گا داناد      
واین شدنی نیست مگ  با توکل به خداوند 
تبحاب  و درتایه  درایت و هوشامانادی    
کامل  و تعی و تالش مضا اف  فا دفا د    
مع قداب به نظا  اتالمی و انقاالبایاوب  و    
.   پس می طلبد  که آحاد   دلسوزاب کشور
ملت  هوشیار و همیشه درصحنه اناقاالب   
اتالمی که ازگذش اه  تااکاناوب باارایان        
انقالب را ب دوش کشایاده اناد   صافاوف       
خود را ه چه فش ده تا  وماناساجام تا        
تشنیل داده و آماده دفاع از کیاب نظاا  و  
. ومطمئن باشند  که  ومان    انقالب باشند 

 نص هلل اال من  نداهلل العزیز ا لحنیم.

 9011انتخابات 
 اصغردریابعلی

المال ج مش بیاشا ا  اتات یاا تا کاار آوردب         غارت بیت 
دادبِ غی مسوالنا    ندادب یا رأی با رأی «م وجین غارتگ ی»

 ما؟ 

غ بگ اها مفهو  آزادی و ب خی امور تیاتی مثل ان وابات را 
کنند و این محل توءات فااد    بیاب می «حق» نواب یک  به

اش روی کار  گی د که ن یجه ها ق ار می ها و ف یب ملت قدرت
 آمدبِ بدت ین مسئولین اتت.

توانی از  یعنی می «ان وابات یک حق اتت»گویند  وق ی می
آب ص فنظ  کنی یا ه طور که خوات ی با آب ب خورد کنای   
اما از نگاه دین، ان وابات یک تنلیف اتت و این اخ اصااص   

کار را  داراب هم ندارد  هم  اف اد  اقل جامعه باید این به دین
 اند. را ضایع ک ده «حق  مومی»انجا  بدهند و اال یک 

الناس اتت چوب به ت نوشت جاماعاه    ان وابات در واقع حق
. اگ  من در ان واب خود  یا در فعاالایات     هاای   م بو  اتت

ا .  الناس را زی  پا گذاش اه  ان واباتی، درتت  مل نننم، حق
اگ  این مسئولیت اج ما ی خود را نادیده بگی   و جااماعاه    

 الناس ضایع شده اتت.  صدمه بوورد، اینجا حق

 د  ش کت در ان وابات،  د  فعالیت ان اواابااتای و  اد       
نامااز   »ب رتی ب ای رتیدب به تشویص صاحایاح، ماثال      

نیست که یک ام  شوصی باشد، در ایناجاا یاک     «نوواندب
مسئولیت اج ما ی ندیده گ ف اه شاده و شاایاد جا ماش       

الماال بااشاد  اگا       ب ی و ح ی غارت بیت ت  از جیب تنگین
مسئولی ی خودتاب، کسانی را ت ِ کار بیاوریاد کاه    شما با بی

 دهند.  المال را رواج می غارتگ ی بیت

الناس و تکلیف  دادن، حق رأی
اجتماعی است نه یک حق 

شخصی دلبخواهی! چون در 
 سرنوشت جامعه اثر دارد! 

 حجت االسالم علیرضا پناهیان
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های صورت گ ف ه و باا ارتاال    به دنبال پیگی ی
به معاوب آموزشی وزارت  لو ، تحقیقاات و    نامه

فناوری، ط ح آمایش دانشگاه تلامااب فاارتای     
 کازروندر دت ورکار ب رتی مجدد ق ار گ فت.

به دنبال ط ح مباحث م باو  باه اجا ای طا ح     
آمایش در دانشگاه تلماب فارتای کاازروب و در   

های م عدد توصصی، دکا ا     پی ب گزاری جلسه
صدیق، معاوب آموزشی وزارت  الاو ،     لی خاکی

ای باه رئایاس     تحقیقات و فناوری با ارتال ناماه 
دانشگاه تلماب فارتی کازروب از امناب ب رتای  
مجدد حوزه فعالیت و مأموریت این دانشاگااه در   
صورت ارائه ط ح پیشنهاادی تاوتاط دانشاگااه      

 تلماب فارتی کازروب خب  داد. 

الامالال     بنا به گزارش روابط  مومی و امور بیان 
دانشگاه تلماب فارتی کازروب، مطابق باا مافااد    
این نامه، ط ح جدید پیشنهادی دانشگاه تلماب 
فارتی کازروب با در نظ  گ ف ن اتناد تاوتاعاه    
ات اب فارس و همچنین وضعیت موجاود تاایا     

موتسات آموزش  الی و لحاظ نمودب نیاازهاای   
هاای   شه ، ات اب و منطقه با تأکید با  فا صات   

آموخ گاب و همچنیان باا در    اش غال ب ای دانش
های  های کالبدی و ظ فیت نظ  گ ف ن زی تاخت

منابع انسانی موجود در این دانشگاه، تنظیم و به 
شورای تاماندهی موتسات آموزش  الی ارتال 

 خواهد شد. 

ب این اتاس ط ح پیشنهادی دانشگااه تالامااب     
ای با آماده از    فارتی کازروب به  نواب مطالاباه  

خواتت ا ضا هیئت  لمی، کارکناب، دانشجویاب، 
مسئوالب و  ماو  ما د  شا یاف شاها تا ااب         
کازروب، در فضایی منطقی و مب نی با  ماباانای     
 لمی و قانونی، با ات فاده از خ د جمعی تنظیام  
و ب ای ب رتی مجدد حوزه فعالیت و مأماوریات   

ای که با اواناد در راتا اای       این دانشگاه به گونه
های وزارت  لو ، تحقیقات  گذاری تحقق تیاتت

گاه توتاعاه    راب و تنیه و فناوری، به  نواب پیش
منطقه به ایفای نقش باپا دازد، تاناظایام و در       

اخ یاار شاورای   
تاااماااناادهاای   
ماااوتاااساااات  
آمااوزش  ااالاای 

 گی د.  ق ار می

گفا انای اتات     
هاای   طی هف اه 

گذش ه و به دنبال ماطا ح شادب اجا ای طا ح      
های ا ضاء هیئت  لامای،    آمایش و ط ح دغدغه

کارکناب و دانشجویاب دانشگاه تلمااب فاارتای    
های تواصاصای و کاارشانااتای         کازروب، جلسه

رئیسه دانشگاه تلامااب    م عددی با حضور هیئت
فارتی کازروب و مسئوالب در تطوح ماوا الاف     

هاای ماداو  و ما اعادد       ب گزار شد و با پیگیا ی 
صورت گ ف ه از توی نماایاناده ما د  شا یاف       

های کازروب و کوهچناار در ماجالاس      شه ت اب
هاای اکایاد     شورای اتالمی به هم اه پیاگایا ی   

نماینده ولی فقیه در ات ااب فاارس، اتا اانادار      

فارس، اما  جمعه کازروب، ماعااوب اتا اانادار و      
ف ماندار ویژه شاها تا ااب کاازروب، مسائاوالب        
امنی ی و انا اظاامای و هاماچانایان باا تاداو             

های م د  ش یف شه ت اب کازروب و باه   حمایت
های موجود دانشگااه   دنبال تأکید آنها ب  ظ فیت

ای مناطاقاه، مسائاوالب       اندازهای توتعه و چشم
رتبه وزارت  لو ، تحقیقات و فناوری نیز در   الی

افازا و در اما اداد اجا ا و تاقاویات         تعاملای هام  
های کالب آموزش  الی کشور در جهات   تیاتت

ت  و مب نی ب  اصول  لمای   توتعه ه چه مناتب
ها و مناطق مو لف، امانااب    در تطح شه ت اب

 ب رتی مجدد این ط ح را ف اهم تاخ ند. 

طرح آمایش دانشگاه سلمان 
فارسی کازرون  در دستورکار 

 بررسی مجدد قرار گرفت

 زندگی نامه ام اهلل دهقانی

 91۸5فا وردیان    92ام اهلل دهقانی م اولاد   
اهل روت ای ایاز اباد اتا ااب فاارس اتات.     

تالگی ب اث  تقو  از  9۴درتن  911۱تال 
تاخ ماب دچار معلولیت نوا ای شاد. تاال     

تالگی ورزش را با ای گاذراب    5۸در تن  9111
اوقات ف اغت ش وع ک د و چندین رش ه ورزش را 

 دنبال ک د.

 اغاز فعالی های توصصی ورزشی 

دررش ه وزناه   9111ام اهلل دهقانی ورزش را تال 
ب داری آغاز ک د، با همت و تالاشای کاه داشات،     

 91۳5های رشد و پیش فت را طی ک د، تاال   پله
به  ضویت تایام    91۴۴وارد تیم ملی شد و تال 

 ملی درآمد.

حمایات خااناواده  اامال اصالای ماوفاقایا ام              
 بود درورزش

اتالن ا موفقی ش را مدیوب   م د طالیی پارالمپیک 
: اگ  خااناواده و     خانواده اش می داند و می گوید 
همس   نبودند نمی توانس م این موفقایات هاا را    
بدتت بیاور ، چوب آنها به  ین مشوق من بودند. 

قه ماب نا  اورات اب فارس، ب ای ایناناه با اواناد       
تم یناتش را پیگی ی کند چندتالی به شی از نقل 
مناب می کند تا ورزش را به طورح فاه ای وزیا    
نظ م بیاب مج ب پشت ت  بگذارد، در ایان بااره   
می گوید:"آب زماب در کازروب هیچگونه امناناات    
ورزشی ب ای جانبازاب و معلولین وجاود ناداشات    
بناب این مجبوربود  چندتالی باه شایا از با و  و     
خدا رو شن  که توانس م به  نواب یک ورزشاناار   

 ب ای کشور  اف واراف ینی کنم.

او وزنه ب داری را زی  ناظا  جاعافا  جاعافا ی را         
پبگی ی ک د، در این خصوص چانایان تاوضایاح       
"اولش که ش وع ک دیم مجمو ه ورزشای     میدهد:
شهید دت غیب بود وچند تاال باعاد در بانایااد       
 جانبازاب شی ازدر بولوارمدرس تم ین می ک دیم.  

 کسب اولین مدال قه مانی 

زمانی که اولین مسابقه اتا اانای باه مایازباانای         
فی وزآباد ب گزار شد در انجا ام اهلل توانست مادال  

کیلوگ   را کساب کاناد.دارناده       ۳2طالی دت ه 
مدال طالی پارالاماپایاک تایادنای درخصاوص         
گامهای نوس ش ب ای کسب اف وار می گاویاد:"    

در فایا وزآبااد مادال طاال      9111بهمن تال  55
گ ف م. ازاب تال این مسابقات ه  تال درینای از   
شه ت اب های فارس ب گزارمی شاد کاه  اناواب     

نوست را کساب مای کا د . "اما اهلل دهاقاانای          
دراولین حضورش درمسابقات قه مانی کشاورکاه   

در گیالب ب گزارشد با تاناوی     91۳۱خ داد  19
 تومی ایس اد.

 تنوی پ تاب 

تنوی تومی، تنوی پ تاب این قه ماب شاد، در  
: تاالاشام را       این خصوص چنین توضیح می دهاد

 ۴1تاا   ۳9چندب اب ک د ، باه طاوریاناه از تاال      
 نواب قها ماانای کشاورازآب مان باود، آخا یان         

کیلو بجا گذاشا اه ا     9۱۱رکوردی که در دت ه 
کیلوگ   اتت که در فدراتیوب جاناباازاب و    5۸2

 معلولین ای اب ثبت شده اتت.

  ضویت در تیم ملی 

 ضواتبق تیم ملی پارا وزنه با داری زماانای کاه     
ورزش را ش وع آغاز ک د ه گز گماب نمی ک د که 
ب واند پی اهن تیم ملی را ب تن کناد، ولای چاوب    
ورزشناری خوش تننیک و باا پشا اناارباود، باه       
.دهقانی رکوردهایش باه    ت  ت پیش فت می کند
قه ماناب جهاب بسیار نزدیاک باود، باه هامایان       

بعد از قه ماب کشوری، کادر فنای،   ۳9خاط تال 
 او را به تیم ملی د وت می کند.

درباره نوس ین حضاورش در یاک رویاداد بایان      
به مسااباقاات     91۳1المللی می گوید: "در تال   

قه مانی جهاب که در توئد ب گزارشد ا زا  شاد   
و آنجا به مقا  تومی دتت یاف ام حا ای درایان     

 رقاب ها درتیمی هم ای اب تو  شد.

 به اه زاز دراوردب پ چم ای اب اف وار بزرگی اتت

دوره مسااابااقااات جااهاااناای و بااازی  ۳قااهاا ماااب 
پارالمپیک تیدنی واتالنا اا باه اها ازاز درآوردب      
پ چم ته رنگ ای اب را اف وار بزرگی مای داناد و   
"من همیاشاه با ای ایا اب         : دراین باره می گوید
 زیاز ورزش کا ده ا ، تاماا  تاالش خاود را باه        
    .. . کاربس م تا با ح یفاب قدردنیا همچوب ام یناا و
دتت و پنجه ن   کنم و ت ود ایا اب را طانایان     

 انداز کنم.

 معلولیت محدودیت نیست 

م د پ اف وار کازروب، ب این باوراتت که  معلولیت 
محدودیت نیست بلنه ف ص ی ب ای باه ناماایاش     
گذاش ن ات عدادهای خدادادی اتت او به اناچاه   
ب ای کشور به دتت آورده می بالاد و یااداورمای    

درصد معلولیت نوا ی  ۳2شود:" خوشحالم که با   
 ب ای کشور و شه   ف دی مفید بوده ا .

وی درتونانش بارها این نن ه را م ذک  می شود 
که هیچ چشم داش ی ازهیچ کسی ندارد، ولی باید 
ب ای جواناب کشور انگیزه والاگاو تاازی شاود تاا      
.ایان ورزشاناار       رغبت به ورزش افزایش پیداکناد

خوشنا  کشورماب مع قد اتت که "ماعا فای     
قه ماناب بزر  جهاب و پارالمپیک و المپیاک  
می تواند الگویی با ای جاوانااب باه ماناظاور        
پ داخ ن به ورزش باشد تا از انحا افاات و راه   

 های خالف جلوگی ی شود.

او که مسابقات بزر  جهانی از جاملاه تاه دوره    
الاامااپاایااک را تااجاا بااه کاا ده اتاات، یاااداورماای 
"مسابقات جهاب و موصوصا پاارالاماپایاک         شود:
جایی اتت که تما  ورزشناراب صاحب ناا  دنایاا    
ش کت می کنند ازجمله آم ینا، انگس اب، آلمااب،  
روتیه، ف انسه، چین، ژاپن، ک ه و... الب ه تیام ماا      

 هم جزو ته تیم قدرتمند دنیا اتت. 

ام اهلل دهقانی تالش ب ای ای اب را هادفای بازر     
می داند و توضیح می دهد:"همه اف اد ه کشوری   
باید نسبت به کشورخودشاب دارای تعصب و ا ق  
. من هم با توجه به معالاولایا ای کاه         ملی باشند
داش ه و دار  تعای کا د  با ای کشاور  فا دی      
مثم  ثم  باشم و با تعصب و   ق ملی که داش ام  
توانس م نا  ای اب و کازروب را در باالت ین نا  های 
دیگ  کشورها و شه های جهاب بناویسام. وقا ای      
خداوند چنین قدرتی را به من داده باید باا ورزش  
. از ایناناه دیان      قدرت ای اب را به رخ دنیا بنشیم
خود را نسبت به کشور و م د  شه   ادا ک ده ا . 
دهقانی در حال حاض  مدرک کارشنااتای ارشاد    

 رش ه ژن یک پزشنی را اخذ ک ده اتت.

 

 آلبو  اف وارات

 توئد  مقا  تو  1۸مسابقات جهانی 

 انگس اب  مقا  اول 12مسابقات جهانی 

 آتالن ای آم ینا مقا  تو  11مسابقات پارالمپیک 

 بلژیک  مقا  اول 1۳مسابقات جهانی 

 امارات دبی  مقا  دو  1۴مسابقات جهانی 

 مجارت اب  مقا  اول 11مسابقات جهانی 

 تیدنی ات  الیا 5۱۱۱مسابقات پارالمپیک 

 اتلواکی  مقا  اول 5۱۱1مسابقات جهانی 

بوتاب ک ه جنوبی  ماقاا     5۱۱1مسابقات جهانی 
 دو 

 مالزی  مقا  دو  5۱۱1مسابقات پارا آتیایی 

 تال کاپی اب تیم ملی 91

 امراله دهقانی؛ قهرمان کازرونی وزنه برداری مسابقات پارالمپیک:

 هیچ چشم داشتی ازهیچ کسی ندارم
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 شهردار کازرون: 

روابط عمومی چشم بینای هر 
 مجموعه و سازمان است

شه دار کازروب با بیاب ایننه روابط  مومی چشم 
بینا و گوش شنوای ه  تازمانی اتت گفت:             
جایگاه روابط  مومی در ه  تازمانی از اهمیت          

 ویژه ای ب خوردار اتت. 

به گزارش روابط  مومی شه داری کازروب،           
محمدامین مه ورز روز گذش ه در م اتم تجلیل       
از کارکناب حوزه روابط  مومی شه داری، ینی        
از ویژگی های  روابط  مومی را صداقت در ارائه          
خب  و اطال ات ب  اتاس اتناد تازماب  نواب و          
تص یح ک د: روابط  مومی به  نواب پل ارتباطی        
 بین تازماب و م د  باید نقشی مهم را ایفا کند.          
وی اضافه ک د: تما  واقعیات و مشنالت  توتط          
روابط  مومی باید ب ای م د  روشن شود تا             
م د  در ج یاب امور شه داری ق ار گی ند، چ ا          
که در این صورت، در بعضی مواقع م د                 
خودشاب جهت حل این مشنالت و موانع به            
 کمک شه داری می آیند.                           
شه دار کازروب ادامه داد: خب هایی که از ط یق         
روابط  مومی من ش  می شود باید موثق و ب             
پایه اتناد باشد چ ا که م د  روابط  مومی را به         

  نواب مع مد خودشاب و تازماب می دانند. 

محمد امین مه ورز با اشاره به  جایگاه باالی             
روابط  مومی در شه داری و تازماب های             
وابس ه گفت: خوشبو انه کارکناب روابط  مومی      
در شه داری و تازماب های تابعه کارآمد و              
م عهد هس ند و ان ظار داریم در ادامه راه               
همچوب گذش ه این مسی  را تثبیت کنند و به           
 نواب ینی از ارکاب اصلی مجمو ه ب وانند در           
تما    صه های اطالع رتانی حضوری فعال           

 داش ه باشند. 

در پایاب شه دار کازروب با اهدای شاخه گل و           
لوح تپاس از کارکناب روابط  مومی شه داری و     

 تازماب های تابعه تقدی  ک د.

 

 شهردار کازرون: 

فعالیت های فضای سبز نباید دچار 
 روزمرگی و تکرار شود

شه دار کازروب در بازدید میدانی از         
فضای تبز شه ی با بیاب ایننه فعالیت       
های فضای تبز نباید ص فا معطوف به       
کارهای روزم ه شود، گفت: با توجه به        
ایننه شه  کازروب به  نواب شه  تبز        
شناخ ه می شود، ض وری اتت ضمن       
رتیدگی و نگهداری فضای تبز            
شه ی، به دنبال خالقیت و ط ح های        

 جدید و زیبا در این حوزه بود.

به گزارش روابط  مومی شه داری         
کازروب، روز گذش ه شه دار کازروب از       
فضای تبز شه ی کازروب بازدید و ب         
دقت و رتیدگی بیش   به فضای تبز         

 تاکید ک د.

وی همچنین به مبلماب پارک ها اشاره       
و اظهار ک د: ب خی از پارک های تطح        
شه  نیاز به نصب صندلی و مبلماب           

 جدید جهت رفاه حال شه ونداب دارد.

در همین رات ا محمد امین مه ورز دت ورات          
الز  جهت نصب تعدادی صندلی، تطل زباله و         

 میز پینگ پنگ را صادر ک د.

وی همچنین با اب از نارضای ی از وضعیت تنظیف         
بعضی از پارک ها، تاکید ک د: با توجه به ایننه             

های زیادی جهت تف یح به پارکها می            خانواده
آیند، الز  اتت ه چه ت یع   نسبت به پاک            
 تازی  لف های ه ز و تنظیف آنها اقدا  شود. 

بوت اب رفیع، پارک طالقانی، پارک های حاشیه        
خیاباب شهید ب اتی و بلوارهای تطح شه  از            
جمله اماکنی بود که صبح ام وز شه دار کازروب        

 از آنها بازدید ک د.

 

 شهردار کازرون:

مسابقات هنری با موضوعات شهر، 
می تواند حس مسئولیت و تعهد را 

های  در مخاطبان تقویت کند/ طرح
تواند در  خالقانه هنرمندان می

سیمای شهری مورد استفاده قرار 
گیرد/ برگزیدگان مسابقه نقاشی و 
 طراحی شهر و شهروند تجلیل شدند
شه دار کازروب در حاشیه م اتم تجلیل از             
مسابقات نقاشی شه  و شه وند، این مسابقات را        
بهانه ای ب ای ارتبا  بیش   شه ونداب با               
شه داری  نواب ک د و گفت: مسابقات هن ی با         
موضو ات م تبط با شه  و مدی یت شه ی، می         
تواند موجب شنوفایی و خالقیت ذهن هن منداب    
شده و حس مسئولیت و تعهد را در مواطباب و           

 شه ونداب تقویت کند. 

به گزارش روابط  مومی شه داری کازروب،           
محمدامین مه ورز ادامه داد: هدف از ب گزاری         
این مسابقه این بود که نقش مدی یت شه ی در          
ذهن م د  و شه ونداب تثبیت شود و در رات ای  
شه وند تپاری در حوزه های مو لف شه ی          

تلقی 
شده، 
یک 

تعهد و مسئولیت نسبت به شه ماب ایجاد کنیم         
و این حس من قل شود که شه  م علق به همه           

 ماتت.

شه دار با اشاره به ایننه نونهاالب، دانش آموزاب،        
نوجواناب و دانشجویاب می توانند در آینده نقش         
های محوری را در مدی یت شه ی ایفا کنند،           
گفت: ب گزاری چنین مسابقاتی با ث شنوفایی و       
خالقیت ذهن آنها خواهد شد و این حس می            
تواند من قل شود که در آینده با یک حساتیت          
 بیش  ی نسبت به مسائل شه ی ورود کنیم            
وی تص یح ک د  شه داری در طول تال               
مسابقات مو لفی را با موضو ات مو لف ب گزار        
می کند اما این مسابقه به پیشنهاد پژوهش             
ت ای دانش آموزی  المه دوانی ب گزار شد و           
هدف ما این بود که نقش آموزش و پ ورش را در 

 ت  کنیم          مشارکت شه ونداب پ رنگ         
محمد امین مه ورز افزود: آموزش و پ ورش که         

تواند   وظیفه تعلیم و ت بیت را ب  هده دارد می          
شه ونداب را نسبت به وظایف خودشاب در حوزه        
های مدی یت شه ی در محیط مدرته و محیط         
هایی که محوریت آموزش را به  هده دارند،             
بیش   آگاه ک ده و آموزش دهد و این موضوع            
می تواند فصل جدیدی را در مشارکت شه ونداب 

 در حوزه های مو لف شه ی ایجاد کند. 

شه دار کازروب در بوش دیگ ی از توناب خود        
با اشاره به ایننه این ط ح ها باید ادامه پیدا کند           

  ب ای ایننه ذهن ها شنوفا و خالقیت              گفت
بیش   شود، نیاز به تالش و کار بیش  ی اتت در          
واقع ما باید ت تیم کنیم که از ب گزاری این              
مسابقات و ط ح ها چه می خواهیم یعنی نباید          
ص فا به نقاشی روی کاغذ و دیوار بسنده کنیم            
بلنه آب چیزی که ب ای ما اهمیت دارد تاخ ن          

 ایده ها و پویا ت  ک دب ذهن ها اتت. 

وی ادامه داد: نقاشی ها و ط ح هایی که ت تیم           
می شود باید به گونه ای باشد که شه  کازروب            
را از بعد تاریوی، ف هنگی، اج ما ی و از ابعاد            
مو لف ارتباطی میاب شه ونداب و شه داری          

 مع فی کند.

محمدامین مه ورز خاط نشاب ک د: موضو ات       
نقاشی ها و ط ح ها باید به گونه ای باشد که اگ         
کسی به دیوار محله ای نگاه ک د، ذهن        
بیننده را درگی  کند که هدف آف یننده       
اث  چه بوده اتت، طوری که در یک           
نگاه، تاری ، ف هنگ و فن  خالق اث  به         
شنل هن مندانه و ح فه ای در آب اث           

 دیده و درک شود. 

وی با بیاب ایننه ط حهای خالقانه           
هن منداب می تواند در تیمای شه          
تجلی یابد و مورد ات فاده ق ار گی د،         
اضافه ک د: ما نیاز به خلق یک اث  و            
ایده نو داریم و در نظ  داریم که ب ای           
انگیزه بیش   شه ونداب اث  ب گزیده را       
با ثبِت نا  آف یننده اث  ب  روی دیوار           

 های تطح شه  به نمایش بگذاریم.

در این م اتم توتط شه دار کازروب از       
ب گزیدگاب مسابقه نقاشی و ط احی        
شه  و شه وند با اهدای لوح تپاس و          

 هدایایی تقدی  شد.

 اخبارشهرداریکازرون

پیام شهردار کازرون به 
مناسبت سوم خرداد سالروز 

 آزادسازی خرمشهر

تاری  چهل و چند تاله جمهوری اتالمی ای اب،       
مملو اتت از اف وارآف ینی م د  غیور و قه ماب        

های ماهام باا       ای اب زمین  م دمی که در بزنگاه     
هایی جاوداب شادناد.        حضور خود خالق حماته   

، روزی بی بدیل در تاری       9119تو  خ داد ماه    
ناظایا        این کشوراتت  روزی که با مقاومت بی      
روز    2۱۱م د  خ مشه  ت ف از پس از بیش از        

آزاد شد. آزادتازی خ مشه  بی گماب ناقاطاه            
 طفی در رخدادهای پس از انقاالب اتاالمای           
اتت، شاید به همین دلیل بود که پس از ا اال            
خب  آزادتازی خ مشها  ماوجای از شاادی             

جای کشور و در میاب هماه         ناپذی  در جای    وصف
 م د  به وجود آمد. 

تال وز آزادتازی خ مشه ، پیامها و درتاهاای         
مو لفی را در تاری  به یادگار گاذاشات  درس           
اتحاد و وحدت ملی، درس مقاومت و پایا وزی،          
درس همدلی، درس اخاالص، درس ایاثاار و             
فداکاری، درس میهن پ ت ی و بازخوانی و اده        

ام وز پس   . »نص  من اهلل و ف ح ق یب     «الهی که   
از گذشت چهار دهه، همچناب این روز نامااد            
مقاومت، از خودگذش گی و پی وزی اتت و ملت        
بزر  ای اب با حفظ و ت ویج هامایان روحایاه              

اند بارها و بارها با       مقاومت و ایثار نه تنها توانس ه     
حضور خود در مقاطع مهم، حامی و پش ایابااب     
انقالب و کشور خود باشند، بلنه ایان درس و            
پیا  را به دیگ  کشورهای جهاب نایااز صاادر             

 اند. ک ده

اینجانب ف ا رتیدب تال وز آزادتازی خ مشه  
را به همه م د  ای اب تب یک   ض نموده، ب ای 
شهدای واالمقا  انقالب به ویژه شهدای  ملیات 
بیت المقدس رحمت بی ک اب الهی و ب ای 
م د  ت ف از کشورماب ت بلندی و توفیق 

 روزافزوب از درگاه خداوند م عال مسئلت دار .
 محمد امین مهرورز

 شهردار کازرون
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پیام تسلیت فرمانده انتظامی شهرستان کازرون به 

 مناسبت در گذشت سرکار خانوم جواهر رضازاده

 در پیا  ت هنگ اتما یل زرا  یاب آمده اتت: 

 بسم اهلل ال حمن ال حیم

 انا اهلل و انا الیه راجعوب

 درگذشت بانوی بزرگوار و مومنه ، همنار بازنشس ه 

 سرکار خانم جواهر رضا زاده  

که تالیاب تال خدمات شایس ه ای را به ملت  زیزماب ارائه داده 

 بود،با ث تاث  و تاتف گ دید. 

اینجانب ضایعه درگذشت این همنار ارجمند را به خانواده مح    آب 

م حومه ، کارکناب ف ماندهی ان ظامی و م د  ش یف و شهید پ ور 

کنم و از درگاه خداوند ب ای آب  زیز  شه ت اب کازروب تسلیت   ض می

تف  ک ده غف اب واتعه الهی و ب ای بازماندگاب صب  جمیل مسئلت 

 نمایم. می

انشاهلل روح پاک آب م حومه با حض ت صدیقه طاه ه فاطمه زه ا )س(  

 . محشور باشد

 ف ماندهی ان ظامی شه ت اب کازروب ا معاونت اج ما ی

نامه  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 های فاقد سند رسمی ساختمان

/ ۱5/  ۱5مورخ  9۸۱۱1۱199۱1۴۱۱۱۱12ب اب  رأی شماره    

هیأت دو  موضوع قانوب تعیین تنلیف وضعیت ثب ی          9  ۸۱۱

های فاقد تند رتمی مس اقا  در واحاد         اراضی و تاخ ماب  

ثب ی حوزه ثبت ملک خشت و کمارج تصا فاات ماالانااناه                

بالمعارض م قاضی آقای فاضل خورتند ف زند  لی بشامااره          

صادره از خشت در یک قطعه زمین مزرو ی باه            9شناتنامه  

اصالای     59ف  ی از     9۸م  م بع پالک     5۳52۳,21مساحت  

 1اصلی قطاعاه        59ف  ی از     9مف وز و مجزی شده از پالک     

فارس خشت و کمارج  خ یداری از ماالاک      ۳واقع در بوش    

رتمی آقای  لی خورتند ف زند رمضاب مح ز گ دیده اتات.       

 92لذا به منظور اطالع  مو  م اتب در دو نوبت به فاصالاه               

شود و در صورتی که اشواص نسبت به صادور            روز آگهی می  

تاواناناد از         تند مالنیت م قاضی ا   اضی داش ه باشند می 

تاری  ان شار اولین آگهی به مدت دو ماه ا   اض خود را باه              

این اداره تسلیم و پس از اخذ رتید، ظ ف مدت یک مااه از               

تاری  تسلیم ا   اض، دادخواتت خود را به م اجع قضاایای            

تقدیم نمایند. بدیهی اتت در صورت انقضای مدت مذکور و            

 د  وصول ا   اض طبق مق رات تند ماالانایات حصاادر              

 خواهد شد.

 9۸۱۱/ 1/ 9تاری  ان شار نوبت اول: 

 9۸۱۱/ 1/ 92تاری  ان شار نوبت دو : 

  لی ضا کشوری 

 رئیس ثبت اتناد و امالک

 بای ذنبٍ قتلت 
 

 بار دیگ  شم آمد، ت گ اب 
 خوب ببارد، چشمِ بینای جهاب

 ها، جاری شود خوب اگ  از چشم
 بازهم، اندوه دارد،روحِ جاب

 ی کودک نشست با دوپا، ب  تینه

 اُف، ب  ات ائیل و غ ب و ت کشاب
 در این فلسطینی ی یمِ دربه

 آشیاب یِ بی کودکِ آواره
 دتتِ ننبت، گ دبِ کودک گ فت
 گشت کودک، زی  پایش، ناتواب

 الالهَ گفت: الّا اهلل،گفت:
 ب زباب با شهادت، نا ِ احمد

 دارش، ب وب آمد ز تن  روحِ تب
 ننگ ب صهیوب و ب صهیونیاب
 یااما ِ  ص  جّل فی الظهور
 آالماب از ظلمِ ظالم، االماب

 

 برای کودکان پَرپَر افغان
 
 یِ ماتم بنوشید  وق ی شقایق، باده

 اب ِ تیه، در آتمابِ شب خ وشید
 در من بِ تیّد و تاالر شهیداب

 ای، جا  شهادت را بنوشید گل غنچه
 صدها صنوب  با ک ابِ درس، پَ پَ 

 ک ب و بال، پی اهنِ شیوب بپوشید
 ما حافظِ صلحیم گوید: بامسلسل  
 کش ند، م داب و زنابِ نسلِ خورشید
 این کشورِ مظلو ، روزِ خوش ندیده 
 افغاب به افغاب آمد و در دَردجوشید
 وقت اتت تا با اتّحاد و درسِ ق آب

 در یک جهادِ توت، در میداب بنوشید
 تا دشمنِ انساب، ز افغاب دورگ دد
 باید لباسِ رز  را م دانه، پوشید 

 

 شهید
 

 ت ین، گلِ تپیدیم  ما ت خ
 ها، دمیدیم ب  صبحِ حماته

 ی ِخاط ات ِتاری  در صفحه
 روییده ز خوب که ما شهیدیم
 ب  طار ِ آتماب، نوش ه 
 رف یم ز خاک و روتپیدیم

 یِ خوب وضو گ ف یم در چشمه

 ی ِمع فت، دویدیم تا قلّه
 تیبِ دنیا شباب از باغِ
 ی زندگی، نچیدیم  یک میوه

 باز ی شب هوس در وتوته
 جز نورِ خدا، به دل ندیدیم

 یک بال، به جنگِ خصمِ انساب
 یک بال، به آتماب، کشیدیم
 گف ند که: زندگی، چه زیباتت
 با ذک ِ تح ، ب  آب پ یدیم 

 ِجاودانی اَلست از جا ِ 
 نوشیده، به مقصد ب تیدیم 
 تبزیم، حضورِ شاهدِ نور

 آب د  که: بووبِ خود تپیدیم
 از حض تِ حق، اماب گ ف یم
 ب   فوِ گنه، نور امیدیم

 یِ شه  خونین، دلِ پاره پاره
 رف یم و ز شه  پَ  کشیدیم

 تو  خ داد آزادی خونین شه گ امی باد

 محمدحسین برزویی-کازرون

 یادداشت روز؛ سوم خرداد روز فتح ارزش های اسالمی

حض ت اما )ره ( ف مودند  ف ح خ مشه ، ف ح خاک نیست، ف ح            

 ارزش های اتالمی اتت.

ب ای تحقق بوشیدب راه پ  خی  و ب کت شهدای جنگ تحمیلی           

و *حفاظت از دت اوردهای انقالب اتالمی روز ف ح خ مشه  را            

 گ امی می داریم.

تو  خ داد تال وز آزادی خ مشه  نماد مقاومت و ایس ادگی در          

را به خانواده های معظم شهدا، جاناباازاب،            ب اب  دشمناب اتال   

آزادگاب ، رزمندگاب جبهه های حق  لیه باطل و یادگاار دوراب             

 دفاع مقدس تب یک   ض میننم.

امید که در حمایت از آرماب های انقالب اتاالمای و تاحاقاق                  

باا حضاور        9۸۱۱خا داد       5۴منویات مقا  معظم رهب ی در      

حداکث ی در ان وابات، غلبه ب  تسلط ات عمار، ات نبار جهانای،          

لیب الهای غ بگ ا و تح کات پیاده نظا  آناب در کشور  زیازمااب            

 ای اب اتالمی را داش ه باشیم. 
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زه ا به وز / م ضیه ف وزنده: ام وز د اوت شادیام باه                 
مصاحبه با خانمی که اکث  پدر و ماادرهاای ماا مای                  
شناتندش. و جوان  ها هم اگ  گاهی پای حا ف هاای              

حداقل نامای      بزرگ  ها از انقالب و جنگ نشس ه باشیم،      
مای   «ناناه ی الاهای        »از او شنیده ایم. او را به ناا              

شناتیم.زنی که ینی ازفعاالب انقالب اتالمی اتات اماا            
خاط اتش را بشنوی،تازه می فهمی که چ ا بزرگ ا هاا و        
شهدا و رزمندگاب، او را ننه می خواندند  از ه کسی کاه              
شما بگویید، یک خاط ه، یک دیدار، یک لبواناد، یاک             
راهنمایی، و یک حس مادرانه دارد  وارد خانه اش که می            
شوی اولین چیزی که چشمانت را می رباید تاادگای و             
مه بانی تت  و بعد، قاب  نس ب ادر شهیدش، موتی  و          

از کال  خدا، و ب ای ش وع مالقات، چه چیاز             چهار توره 
 نینوت  از یاد خدا؟ 

 *اما  را از کی شناخ ید؟

. هنوز تی تالم نبود. بچه ی شی خوار داش م.  ۸5از تال  
که ب ادر  ب ای خدمت ت بازی رفت ته اب. وق ای آماد             
همه ش گ یه می ک د. همه تعجب ک ده بودند و ناگا اب          
شده بودند از گ یه هاش. م د  قدیم هم که تاده بودناد،        
مادر  رفت فالگی  آورد که تشویص بدهد با ادر  چاه             
مشنلی دارد اول گفت ح ما چشم خاورده  ولای باعاد                

تید مج هدی شده باه ناا            که او  اشق یک      فهمیدند
آقای خمینی)اما  خمینی(. ب ادر  همه ش گ یه می ک د 

 و اتم تید مصطفی خمینی و آقای خمینی را می ب د.

آب موقع در کازروب هنوز خیلی ها اما  خمینی را نمای             
شناخت. وق ی اما  به نجف تبعید شد، ب ادر  ا االمایاه             
های اما  را می آورد. در بس ه هایی به من مای داد تاا                  

ب تانم. می گفت بگو اینها را موتی           حاج جواد لبافی     به
داده. من نمی دانس م این بس ه ها چیست؟ تا ایننه یک            
روز در بین راه )تمت میداب شهدا وباازار)تا خایا ات(              
آنموقع اینطور نبود، باغ و درخت و ...بود. گوشه ی یاک                 
بس ه را باز ک د  و دید   ناس یاک اماامای در آب                   

خب ب ادر  بعد از خدمت آمد و دیگ  شد ت بااز              هست. 
اما  زماب)به جمع انجمن امور دینی کاازروب شاعاباه               
نورآباد ممسنی پیوتت واز موتسین آب انجمن بود(، می          
رفت نورآباد، آهنگ ی می ک د)آهنگ ی روت ائی نزدیاک         
 نورآباد اتت که محل کارش بوده(، مسجد می تاخت و...

بعد آیت اهلل مدنی را از خ   آباد، تباعایاد کا دناد باه              
نورآباد.ب ادرانم شب و روز حاج احمد و حاج ماوتای و               
 مشهدی نظ درخدمت اوبودند وازاو مواظبت می ک دند . 

، دیگ  ما می دانس یم اما  خمینای کایاسات.             2۳تال  
جانماب اما  بود. اما نمی توانس یم کاری بننیم. با ادر               
که می توانست، دت گی ش ک دند در زنداب شها باانای.           
رف ه بودیم مالقاتش که ش وع ک د  لیه شاه شعار دادب           
همه ف ار ک دند، ما را هم دت گی  ک دند. گف اناد چا ا               
لباس مشنی پوشیدی؟ گف م خب اقوامم م ده اند. . ماا              
این زج ها را کشیده ایم. این انقالب با خوب پیاده شاده.             
من خود  مادر همه ی این شهیدها بود ، تاوی تاپااه.              
هشت تال. زماب جنگ مسلحانه ی منافق هاا. کسای               
ج أت نمی ک د بیاید. . شبانه روز در بسیج بود . اولاش              

 هم که هیچ امناناتی نداش یم. 

بعد دیگ  تپاه تشنیل شد و ما از  بسیج آمدیم تاپااه.               
پیدا شد. دیگه همانجا ماندیم. هشات تاال           منافق   بعد

ب ای رضای خدا، بدوب دوزار پول که حقوق بگی  ، کاار            
ک د . دیگ  منافق ها، کمونیست ها بودند، چ یک هاای            
فدایی بودند، اقلیت و اکث یت بودند تاوده ای باود و...                 

 جنگ مسلحانه ش وع ک دند.

 *همه ی این گ وهک ها در کازروب فعال بودند؟ 

بله  توده ای داش یم، یک دخ  ی بود، اتماش را مای               
گف ند آنجال یا یک چنین چیزی بود. می گافات خادا                
نیست. موهاش را زرد ک ده بود و غذا نمی خورد و هماه              
ش هم گ یه می ک د. خود  ، به خدا قسم، صورتاش را               
می شس م، ناخنش را کوتاه می ک د . تا ش را مای                
گذاش م روی پا  الالیی ش می ک د  می گف م ننه جاب          
خدا هست  خدا ما را آف یده  گور بابای م دک ماناافاق،         
مسعود رجوی، شما به خاط  او پشت به دین اب ک دیاد؟            
به خدا ه چه دت ماب می رتید کمنشاب می کا دیام.            
تپاه ظلم نمی ک د به کسی. از دانشگاه به   بود ب ایشاب. 
آنقدر اح  امشاب می گذاش یم. نه ک نی بود نه چایازی.            
دروغ می گویند. من خود  هشت تال بود . می گف ناد             

 می زنند و می کشندماب. دروغ بود.

*ممنن اتت یک مقدار بیش   توضیح بدهید؟ یعنی این          
 منافقین را در تپاه نگه داش ه بودید؟ 

با اح  ا  نگه شاب   خانم  بله. مثال زندانی بودند. مثل یک
داش ه بودیم . ب ایشاب )ب ای همین منافق هایی کاه در              
درگی ی مسلحانه دت گی  شده بودند( معلم خصاوصای           
می گ ف یم، درس می خواندند و می رف ند بااال. حااال               
خیلی هاشاب دک   شده اند  همه شاب هم باچاه هاای                
اینط ف و آنط ف همین شه  بودند، خانواده هااشااب را            
می شناخ یم. . می گف یم جوانند ناداناناد. حااال یاک                  
اش باهی ک ده اندخوب می شوند یک چند نفا  تاک و              

توکشاب که هدایت نمی شدند، راه گام باود، دیاگا                  
خودشاب می دانس ند. اما اینهایی که دتت من باودناد،             

 اکث شاب درتت می شدند و درس می خواندند.

دیگه بعد از تپاه، کمی ه بود. هیاچ زنای نامای آماد                   
همناری. می گف ند خدا ننند ما مثل فالنی)یعنی مان (             
بشویم ب ویم زنهای م د  را بگی یم  اما حاال که امانایات      
هست، همه شاب آمده اند در تپاه و... . خدا مای داناد                    
شب م هم می گ ف م، شب تا صبح نگه بانی مای داد               
ه چه هم الز  داش ند ف اهم می ک د   می گف م باچاه            
های م دمند،اینها هم ب ای پدرمادرهاشاب  زیزناد. مان           
هم بچه دار . چطور می توانم به باچاه ی ما د  بای                   
ا  ناباشم  صورتشاب را می شس م، چادر دخ  های خود        
را می ب د  ت شاب می ک د ، مثل یک خانم، با احا ا ا              
می ب دمشاب دادگاه. که قاضی نمی شناخ شاب  می گفت 
پس کو م هم اب؟  بعد هم اگ  تب ئه می شدند با اح ا ا              

 9۸می ب د  منزلشاب می داد  دتت خانواده هااشااب.             
تال هم در زنداب شه بانی بود . هیچ کاس ناباود آب                
موقع. حاال که امنیت هست، همه آمده اند هاماه کااره               
شده اند. ان ظاری هم ندار . خدا به همه شااب تاوفایاق               
بدهد. ب ای خدا و انقالب و اما  کار ک ده ا . باه  شاق                 
اما  بوده. هنوز هم هست. این دخ  های من هم شاوها               
ینی شاب پا ندارد، شوه  ینی شاب کلیاه نادارد، ایان               
  وتم پدر و ب ادرش شهیدند، شوه ش جانابااز اتات.            
هنوز هم تو ی داریم، اما خدا را شن  می کنیم. انشااهلل            
رهب ماب زنده باشد. ما باید مثل حض ت فاطمه و حض ت           
زینب زندگی کنیم. ب ای همه ی شهیدها ماادر باود .               
درددل هاشاب را ب ایم می گف ند. خوات گاری با ایشااب           
می رف م. گاهی کم   می توانس م بوانه ب و   کار داش م.  
ح ی اتمم درآمد ب و  منه  وقت نداشا ام. کاار باود.                

 ن وانس م ب و .

 *بجز منافق ها، دیگ  چه م هم هایی داش ید؟

بجز منافقها، بیش   قاچاقچی ها بودند، گاهی زب هاایای           
که شوه شاب را کش ه بودند، فساد اخالقی و... هم باود.               
اینها مال کمی ه بود. از پل الف اگ  رد شده باشی. آناجاا                
یک کان ین  بود من زب ها را بازرتی می ک د . ط ف می 

کیلو ت یاک به خودش بس ه بود. رشوه می داد که 92آمد 
 چیزی نگویم رد شود، می گف م ات غف اهلل.

تفنگ می انداخ م روی دوشم بیست تا جواب م اهام را             
بدوب دت بند، بدوب قفل و زنجی  و هیچی، از اطاال اات            
می ب د  تا دادگاه  مأمورها هم تاعاجاب مای کا دناد.             
آب وشاب را حفظ می ک دیم بیچاره ها. یک ماه دو مااه               

  ادل آباد بودیم دنبال م هم های موادمودر.

توت بود. اما  شق اما  بود. لیاق ش را نداش یام، مان               
هنوز ه وقت گ یه می کنم ب ای اما  گ یه می کنم. ایان            
انقالب با خوب پیاده شده. خاک  الم ب  ت ماب، مگ  ماا              
ه  چه بننیم به اندازه ی حض ت فاطمه می شود؟  چقدر 
اما  های ما تو ی کشیده اند ب ای اتال . ما چاه کاار        

 ک ده ایم ؟ 

*یک مقدار هم از شاه بگویید. چه مشنلی بود زماب شاه             
 که شما خوات ید انقالب کنید؟ شاه چه می ک د مگ ؟

شاه؟  چه نمی ک د؟  ه چه پول م د  و مملنت بود مای              
داد به خارجی ها. جواب هاماب را شننجه می داد. ماگا                

تو بماب، شاهی ات را بنن  در کار روحانایات            اما  نگفت 
دخالت ننن. اگ  روحانی نباشد، تاری  نیست. دین نیست. 

خودش نگ فت ح ف اما  را. تما     دنیا به روحانیت اتت.  
ت مایه ی ای اب را می ب د در کشورهای دیگ  می کا د             
زندگی ب ای خودش و زنش و این فسادها و کاباره ها، چه 

 بگویم. اما  که آمد، درتت شد.

م د  ما را مح   می دانس ند. اگ  دخ   ینی راکه منافق            
بود، می گ ف یم، بهم ا  ماد می ک د، اتمش را بگاویاد،            

در خانه شاب مای گافا ام             -به خ ج خود   –می رف م   
دخ  ت کجاتت؟ مثال می گفت صبح رف ه بسیج) ( هنوز 
نیامده. می گف یم یک تندی چیزی اگ  داری ب دار بیاار        
تپاه دخ  ت را بب . نمی گذاش م کسی بجز خانواده اش      

بدبوات     بفهمد. نمی گذاش م آب ویشاب ب ود. یک فامیل        
می شد اگ  صدایش درمی آمد حاال باچاه باوده یاک                 

 اش باهی ک ده نفهمیده.

. تا وق ی کمی ه ادغا  شد در ژاندارم ی، دیگ  گف ند بیاا   
ات ودا  رتمی شو. ف دا موقع پی ی و بیماری یک نانای            
داش ه باشی. تا رف یم ته اب، ناجا، قالایابااف ما ا مای                 
شناخت. دیگه آزمایش داد  و... . اما اتمم بد باود، مای               
گف ند شالق می زنه  بله، کسی اگ  خالف کند، نعوذاباهلل، 

معذرت می خواهم، زناکار را حنم خداتت کاه شاالق             
بزنیم. خودشاب بد ک ده اند. پس بدهم م دها، زب ما د              
را )ولو خالف کار( شالق بزنند؟  نه، هماب هم که شاالق               
می خورد، بعد با اح  ا  می ب دماش خااناه ش. یاک                  
اش باهی ک ده حنمش را اج ا باید ک د نه بیاشا ا  ناه               
کم  . دروغ می گف ند که فالنی موی م د  را قیچی می            
کند یا می زند یا ا دا  می کند یا... همه ش تاهامات                    
اتت.من فقط می گف م شاب و زینت زب حجابش اتات      
ف دای قیامت خجالت می کشی  نه می زد  کسی را ناه              
هیچی. ح ف درآوردند. م هم مای دادناد دتا ام، تاا                  
بب یمش دادگاه و قاضی حنم بدهد، م اقاباش باود  و              
غذایش درتت بهداش ش درتت، احا ا ا  و آبا ویاش            
درتت، بعد هم ه چه قاضی حنم می داد. نااهاارشااب،              
صبحانه شاب، شامشاب همه به جا. تلوزیوب بازر  مای         
آوردند ب ایشاب. می نشس م ب ایشاب قصه می گف م. یاک      
نامح   )از بچه های تپاه یا...( نمی گذاش م ایاناهاا را                    
ببیند. معلم می گ ف یم ب ایشاب درس بووانندخیلی شاب        

 را به راه آورد ، 

در حادثه ای با ض باات         *نوه ی شما اشاره می کنند که       
 چاقو مج وح شده اید  از آب ماج ا هم ب ایماب بگویید.

من با پنج شش نف  از پاتدارها مثل آقای مایا زایای و               
آقای زمانی رف ه بودیم مأموریت، درباره ی مواد ماوادر            

. روزه هم بودیم. من ت اغ زب هاا             ۳9بود، رمضاب تال    
کیلو ت یاک را در یک بس ه ی تفیاد، زیا        1رف م دید    

بزر  گوجه جاتازی ک ده اند. و کپساول گااز             صندوق
نف ی بودند کاه باا زبااب          1هم روی آب ها گذاش ه اند.        

ت کی با هم ح ف می زدند، من هم مثل گا   رفا ام                
داخل و ت یاک ها را گ ف م و آب ها به من حمله ک دناد.              

بیایید که ننه را کش ند   مان              پاتدارها تا فهمیدند که   
احساس ک د  یک چیزی در شنمم پاره شد، گف ام باه             

یاک      خانواد  چیزی نگویید فعال. رف یم تپاه، دیادیام         
ت ی م هم هم هست که باید بب   تحویل بدهم، دیاد             
دیگ  تواب ندار ، نفسم در نمی آمد و تما  شنمم پا  از              
خوب بود، رف م بیمارت اب و انا اقاالام دادناد شایا از                 

 خالصه دو ماهی بس  ی بود .  و

ت یاک را اغلب در کاه داب موفی می ک دند. یا زی  پاای               
م غ می گذاش ند. گاهی هم در لاوالاه هاای دودکاش           
بواری. یک م تبه هم در کنارتو ه، در لابااس زنای،                 

 جاتازی ک ده بودند و وانمود می ک دند باردار اتت.

*گویا در یک ب هه ای از دوراب جنگ، در کازروب میااب             
به پی وی   خانواده های شهدا اخ الف می اف د و یک  ده   

از آقای من ظ ی در مقابل اما  و نماینده ی ایشاب)یعنی           
آیت اهلل ایمانی، اما  جمعه ی شه ت اب( می ایسا اناد              

 ممنن اتت در این رابطه توضیح بف مایید؟

)پس  خانم رضازاده که آمده اند تا  اناس هاای زمااب           
جنگ و انقالب خودشاب و مادرشاب را به ما نشاب بدهند،          
پات  می دهند: (اوایل، آقای من ظ ی به اماا  خایالای                
نزدیک بود، ح ی ا المیه های اما  که از پاریس می آمد،         
ازط یق ایشاب در کشور پوش می شد، در مغاازه هاا و        
خانه ها، م د  کنار  نس اما ،  نس او را مای زدناد.               
بعدها اما رف ارش تغیی  ک د و اما  او را ط د ک د و دنیاا              

 از او ب گشت  ما هم از او ب ی شدیم.

خانم رضازاده: چه بگویم ب ایت؟  م د  نادانی هایی دارند        
مگ  خودت ندیده ای؟ یک  ده ای نادانی کا دناد. قادر               
ندانس ند. قدر اما  و آقای ایمانی را. این چایازهاا کاه                  

 همیشه هست.

)ظاه ا صالح ندیدند در این مورد صحبت کنند. ما هام              
 بیش   اص ار نن دیم.(

 *شما اما  را هم دیدید؟

بله. یک بار مالقات رف یم. چندتا دخ   خانم جلوی درب            
ایس اده بودند که پ تیدند از کجا آمده ای؟ گافا ام از               
کازروب، بعد اجازه ندادند ب و ، پنهاب کاری می کا دناد       
من هم م وجه نشد  اینها مأمور حفاظت و اینها هس ند.          
و توجه نن د  و رف م داخل، بعد این خانم ها گف ند یک            
منافق حمله ک ده  اما بچه های تپاه آمدند دیدند گف ند           

 این مادرِ تپاه اتت، منافق نیست بگذارید ب ود 

 *از حال و هوای شه  در زماب جنگ ب ای ماب بگویید.

زماب جنگ، بچه ها با گ یه می آمدند تپاه. شناتانااماه       
هاشاب را با تیغ پاک می ک دند و تاری  تولدشاب را تغیی             
می دادند تا تنشاب بیش   شود و ب وانند ب وند جاباهاه              
بعضی هاشاب موفق شدند ب وند. کوچک بودند اما هاماه            

 شاب شهید شدند.

باق ) خ زو(تلیمانی اهل خشت بود. بعد از ماأماوریات           
گ تنه آمدیم تپاه دیدیم چیزی نیست. گف م نااراحات            

در خانه ی خود  خدا داده غذا  رف م از خااناه                    نباش
توم م غ آورد  و خوردیم و دوباره رف یم. ، هاماه ی                

مای      فامیل و محله بسیجی بودند، کسی نبود که بگوید        
از چای باایاد مای تا تایادیام؟  ناهاایا اا                           ت تم  
داش یم دیگ   ده بار همین منافق ها آمادناد     م دب   یک

م ا بدزدند، ح یفم نشدند.  دخ  ها و   وس هایم، هماه            
را در مسجد یا ت  مزار شهدا  قد ک دیم  با مها یاه ی                 
کم. همه شاب هم کمنم می ک دند هم شهیدها، هم بچه            
های آب زماب، نمونه بودند  باید ب ویام تا  قابا شااب                
بگوییم به ف یادماب ب تید. به ف یاد ای اب ب تید باا ایان      

بی حجابی و دنیاخواهی و پول پ ت ی و... اینها را                 وضع
چه کنیم ام وز؟ اینها جنگ ندیده اند. اناقاالب نادیاده               
اند.زحمت ننشیده اند که قدر بدانند. من هنوز نیمه شب            
بیدار می شو  به یاد شهیدها: شهدایی مثل مجید رهنما،        
نماز شب که می خواند، می گف م ننه بس اتت دیاگا ،              

پ  از اشک شده  کجاا         -در قنوت –می دید  دتت هاش     
 حاال از این بچه ها پیدا کنیم؟ 

من قید همه چیز را زده بود . زندگی، روزگار، مال، دنیا،            
تال دوید  و هنوز هم حاض   ادامه بدهم. چه حقای            92

دار  که چیزی بوواهم؟  فدای ت  بچه هایی که شبها تاا   
صبح بی خوابی کشیدند توی تاناگا ، تاوی جاباهاه،             
گ تنگی و تشنگی کشیدند و شهید شدند. گاهی با ای            
من می گف ند راز دل شاب را. کجاش را مای خاواهای                 

 ب ایت بگویم؟ 

پول نمی گ ف م، می گف م اگ  ب ای پول کار کنم، ف دای           
 قیامت چطوری روتفید باشم درب اب  ب ادر ؟ 

اگ  طال می خوات م توی خانه هایی که می رف یم م هم     
را بگی یم، پ  بود، اما پناه ب  خدا من مأمور باود ، دزدی       

 کنم؟  رشوه بگی  ؟  آب وی دولت اتالمی را بب  ؟ 

می گف م زندگی ماندنی نیست. این میز ریاتت، با یاک             
قلم )امضا، حنم( می آید با یک قلم هم می رود. باید کار               
م د  را راه انداخت  و چیزی ب ای آب دنیایمااب جاماع              

 کنیم.

)این دو تا خاط ه را هم به خاط  ما دو نافا  تاعا یاف                    
ک دند  :شهید رضوانی می آمد ت  دیگ، ناب و پیاز مای               
آورد می گفت بیا بووریم  من هم می گف م نمی خواهام         

غذا   مگ  من مثل تو ا  ناب و پیاز بوور ؟ظه  می خواهم
بوور   شوخی می ک د . غذایی هم نبود  به خاط  خاوب              
این هاتت که ما حاال هس یم. یک روز هم در راهپیمایی، 
که مأمورین شاه دنبالماب ک دند، مهندس ف وزنده درب         
خانه اش را باز ک د همه روانه ی خانه ی او شدیم یادماب             

 نمی رود اینها.(

تال خاط ه تنها گذاش یام.       ۳۱و باز او را با کوله باری از         
مادر که اشک هایش را پشت خاط اتش ماوافای مای               
داشت. گاهی گوشه ی روت ی اش را به چشماش مای              
گذاشت و ثانیه ای تنوت و دوباره، محنم به ح ف هاش           
ادامه می داد. مادری که مادری اش را به تاماا  ما د                  
شه ش اثبات ک د  ح ی ب ای وق ی خطایی ک ده بودناد         

امانت ی و نه همچوب م هم یا زندانی،           از آب ها همچوب   
ک د. و ح ی هنوز هم ب ای ما مادری مای            -پ ت اری می 

کند و بعد از مصاحبه تا درب منزل ماب هم اهی ماب می    
کند )الب ه ظاه ا راننده ی آژانس به این رف ار او درماورد     
مهمانانش، آشناتت ( ... او از شفا ت شهدا می گویاد و                 
ما...  در خاط اتش احساس خود را گم ک د ، حسی مانند      
ش مندگی، ش   از اینهمه کم کاری، یا از گام کا دب               

 راه...کاش قاب  نسش هیچ گاه از ذهنم ن ود...

گزیدهایازمصاحبههفتهنامهشهرسبزباسرکارخانممرحومهجواهر
یالهیکهدرچندسالقبلمنتشرشدهاسترضازادهمشهوربهننه

 بااصالحاتوویرایش؛

 برایهمهشهیدانمادربودم...
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 قسمت دهم:

دقایقی بعد ب ادر رودکی با بیسیم به من گف ناد           
که حاال که گ داب  لی اکب  موفق به اشغال خط          
حمزه نشده، شما با ب ادراب گ داب ب وید و ایان            
خط را تص ف نمایید. گف م یااخادا،ایاناهااتاه              
روزاتت اینجاهس ند ونا اوانسا اه اناد کااری             
کنندحاال مابا این وضعیت چطور می وانیم.به ب ادر 
رودکی گف م، ما فاقد تو یب چی و امانااناات             
خنثی ک دب میداب مین هس یم. ایشاب گفا اناد         
که مهم نیست ب وید و به خط بزنایاد. گافا ام                
بارندگی اتت و امناب ت دد ماا تاوات اتات.              
گف ند رحمت الهای اتات و جالاو حا کات                 

گی د. با ادر      های(   اقی را می      های)تانک   خ چنگ
جا بود و از نزدیک اوضاع        مجید تپاتی که هماب   

ک د آمد و گفت،دت وراتت وباایاد         را ب رتی می  
ب وید.  گافا ام،خایالای خاوب دتا اوراتات                  
،لطفاخودتاب بیف یدجلو من ونی وهااهام پشات         
ت شما،یا لی. دیدکه ح ف بی حسابی نمایازنام          
،م ابه کناری ب د وگفت پس شماومن همین جاا     
میمانیم و قدرت)جوکار( را ،که معاونم بود ، باا              
نی وها بف تت به جلو. گف م خیلی خوب.قدرت را          
توجیه ک د  وبعداز کلی تفارش به ایشااب، باه          
هم اه نی وها به جلو رف ند. اندکی بعد وجدانم به          
تالطم درآمد.گف م خدایاچ امن ایننار راک د .اول       
ات غفارک د  وبعدبا خود  گف م. این قدرت را که         

شناتم، بی کله)قدرت جاب ببوش، ایان          من می 
واقعیت به خود  گف م( اتت. خودش از ما               

ت تد و هم خودش و هم دیگ اب رابه کش ن           نمی
دهد. بدو بدو و با  جله به تمت جلو رف م. در    می

بین راه ب  اث  لغزندگی زمین چند بار به زمایان             
خورد .فقط خدا،خدامین د  که کااری نانا ده           
باشند.الب ه چوب زودتصمیم گ ف ه بود  امانااب          
 ملیات ب ای آنهانبود ولی با این حال همین چند      
دقیقه خیلی ب ایم توت وناگا اب تاماا  شاد.              

ی   باالخ ه به نی وها رتید .دید  قدرت با ف مانده       
گ وهاب گ داب  لی اکب  در حال صحبت اتات.          

ها     اقی ایشاب در حال توجیه قدرت بود. به خط        
های خااردارتاه طاباقاه           نگاه ک د ، دید  تیم 

وفش ده و میداب مین مفصلی از انواع مینها جلاو          
هاا روی       ها( اتت.   اقای     خط حمزه)خط   اقی   

خاک یز خود نشس ه و با یک نگاه ماا چانادیان              
رگبار و چندین نارنجک تفنگی باه تامات ماا              

ک دند . فاصله نزدیک بود.دائم هم منور  شلیک می

میزدند.رات ش خیلی دوتت داش یم ناگااهشااب        
ولی بی مع ف هااجازه نمیدادند،طورینه وق ی ینی 
از بچه ها شیطنت ک د ونگاهی به آنها اناداخات            
فورابا تی  به ت ش زدند،فقط خدارحم کا د کاه           
کاله ت ش بود.راحت روی دژ خودشاب نشسا اه          
بودند ومن ظ  ما بودند.حاال ماهس یم و  اقیهاای        
آماده وکلی تیم خاردارومیداب میان. باا با ادر             

روی ماا     وضعیت روبه  رودکی تماس گ ف م. گف م    
مناتب نیست. امناب انجا   ملیات وجود نادارد.         

گف م باز ایشاب اص ار داش ند کاه          ه  چه من می   
شما باید ب وید.ومن هم دائم میگف م نمی شود.در 
همین اثناء ب ادر محسن رضایی آمدند روی خاط         

کیست کاه    وبه ب ادر رودکی گف ند که این کاظم      
شود.  ب ادر رودکی با یاک           گوید نمی   اش می   همه

ف کانس دیگ بامن تماس گ ف ندوبا اشاره به مان        
شود. من هم گافا ام          فهماندند که اینقدرنگو نمی   

چشم،ودوم تبه بعداز تماس ایشاب مبنی ب انجاا        
دهیم. و بعد ادامه        ملیات ،گف م،چشم، انجا  می   

داد  که شمافقط لطف کنید و ه  چه ت یاعا ا             
تعدادی تو یب چی ب ای باز ک دب میداب مین و         

های خاردار بف ت ید.)چوب ق ار نبود ماا باا              تیم
میداب مین ت و کار داش ه باشیم، تو یب چای          
هم نداش یم(. ایشاب پذی ف ند و ما من ظا  ورود            
ب ادراب تو یب چی شدیم. رف ه رف اه باه اذاب             

شدیام. باا با ادر           صبح و روشنی هوا نزدیک می     
رودکی تماس گ ف م و گف م، با روشن شدب هاوا          

گی ند و باید     نی وها درمع ض دید دشمن ق ار می     
ت  تدبی  کنید. ایشاب گف ند که چوب          ه چه ت یع 

امااناااب رتاایاادب باا ادراب تااواا یااب وجااود         
ب گ دیدوب ویددرکاناال پا ورش مااهای          ندارد،

تا      مس ق  شوید. قبل از روشن شدب هوا به  قب 
ب گش یم و از تمت راتت خود را باه کااناال               
پ ورش ماهی رتاندیم. دژ محنم و بلندی که در          
وتط آب یک کانال با تعداد زیادی تنگ  نگهبانی         

ها احادا       و تجمعی بود که از قبل توتط   اقی       
شده بود .هنگا  ورودبچه هابه تنگ یک  ا اقای         
بدبوت وبیچاره که اح ماال خوابش با ده باوده           

ون وانس ه به  اقاب      
ب ود،اتی ماشد. بدال زاق موتوی که ازبچه هاای       
  اقی بود ودرگ داب مابودآوردیم وگافا ایام از           
اوتوال کند.ب ای آب زماب قیاافاه اش مشااباه              
پی م دهابود.ه چه  بدال زاق ازاومی پ تیدفاقاط       
جواب میدادکه من نمیدانام.وفاقاط مایاگافات              
ماراازبص ه آورده انداینجا.نمیدانم اینجاکاجااتات       
وماکجاهس یم.گف م ،بچه هاولش کنیدمثل ایننه      
این رات ی رات ی از بی    ب اتت.وگف ام کاه            
یک نف  اورابه  قب بب دوتحویل آقای تاپااتای           
ویادیگ  دوت اب دهد. من نف  اول بود  وبه تمت        
  اقیها می ف م.رتید  به جائینه کانال باه بان            
بست خورد.همیناجاا تاوقاف کا دیام وباچاه                 
هارادرکانال مس ق ک دیم.اب داگ وهاب یک یعنای      
ب ادر نجف امین افشار،بعدگ وهاب دو وباعادتاه.         
ب ای ما که از دی وز صبح تا باه حاال در ایان                 

ها و زی  باراب خس ه و کوف ه شاده باودیام،        خط
ای بود. ق ار شاد تاا         جاب پناه مناتب و شایس ه    

شب به ات  احت و شناتایی بپ دازیام و شاب            
هنگا   ملیات انجا  دهیم. صبح زود در هاوای            

ی اطال اتای     گ   و میش، ب ادر جوکار که تابقه      
های دیگا      هم در تیپ  فاطمه الزه ا)س( و یگاب         

داشت،راصدازد  وبه اوگف م،ما امشب بایدبه خاط       
دشمن بزنیم،لطفات ی به آب خااکا یازهاابازب           
وراهی،معب ی ب ای نفوذماب به دشمن پایاداکان         
تاامشب مشنلی نداش ه باشیم.الب ه ه  راهی هام         
پیدامی ک د اول بایدبااطال ات وتو یب هماهنگ      
مین دیم وبعد ملیات انجا  میدادیم.به  صاورت        
االب به  ین کار این بود که اول خاودمااب یاک             
اطال ات اولیه از دشمن داش ه باشیم.  قدرت باه           

که کسی پُشت خاک یز تمت  تنهایی و با این فن  
چپ ما نیست به تمت خاک یز رفات. فااصالاه              
زیادی تا خاک یزی که ق ار بود ب ود، نبود . ایان             
فاصله را به آرامی و در کمال خاونسا دی طای              
نمود .راحت ت  بگویم انگار داشت در خیاباب اللاه           
زار قد  می زد.بااالخ ه به خاک یاز ماورد ناظا                

 رتید.

ها   از خاک یز باال رفت و با حوصله به تمت   اقی         
دید . کمای هام         ک د. ما همگی او را می        نگاه می 

دهد   نگ اب بودیم که پس چ ا این قدر طولش می        
به خودماب می گف یم، نگاه ک دی ب گ د دیاگا ،          
چ ا اینقدر طولش می دهی . در هامایان حاال               

ها از تمت راتت که باه         م وجه شدیم، که   اقی   
شد او را به رگباار        نو ی پشت ت ش محسوب می    

بس ند. تی هایی که به پاییان پاای قادرت در               
هاا    خاک یز می خورد کامالد مشوص بود. ما   اقی        

دانس یم که از جلاو خاط          دیدیم، فقط می    را نمی 
کنند. قادرت       به تمت قدرت شلیک می     خودماب

از باالی خاک یز پایین آمد و پشت یک تانک کاه           
جا بود ناپدید شد.تانک مانع دید ما شد. قدرت             آب

ها که به خااکا یاز     دیدیم ولی رگبار   اقی    را نمی 
ک دیم که قادرت      دید . د ا ،د ا می      خورد می   می

شهید نشده باشد . گف م ینی از ب ادراب با ود و             
قدرت را ببیند، و خب ی از او ب ای ما بایااورد .               

های الم د به نا  نوذر بلوچی داوطلب         ینی از بچه  
شد. او را توجیه ک د  که ب ود و ببیند قدرت در             

وضعی اتت. ایشاب با ت  ت زیاد از کااناال             چه
خارج شد و به تمت تانک رفت. همین مسایا ی      
که قدرت آرا  آرا  می رفت و کسی با او کااری             

هاب ای این بنده خادا باه          نداشت از جانب   اقی   
شدت زی  رگبارتی بار ق ار گ فات.  ایان با ادر              

بینیم به صورت  ها می الم دی مشابه آنچه در فیلم
ها با رگبار او را         رفت و   اقی    مارپیچ و ت یع می   

ی تایا هاا باه           ک دند.  لی غم همه     مشایعت می 
ای ناگاذشات کاه           تالمت به تانک رتید،لحظه   

هاا باه صاورت         ب گشت. باز از میاب رگبار   اقی 
آماد.      ک د و به تمت ماا مای          مارپیچ ح کت می  

ها با اندکی اخ الف در چپ و راتت پای او        گلوله
خوردند.خیلی خوش شانس بود کاه          به زمین می  

این همه تی ،یک تی هم به ا  نوورد. وق ی به ماا            
ها محو شد . با این اقدا  ما از            رتید از دید   اقی   

ها و موضعاشااب اطاالع          وضعیت و حضور   اقی   
یاف یم.  االب دیگ مشوص شده بود که ما کاجاا             

ها کجا هس ند و قدرت کجا. از او            هس یم.   اقی  
در مورد قدرت تؤال ک دیم. وحشت زده شاده            
بود. گفت من فقط دید  نزدیک به تانک اف اده و           

ها ف صت  دانم. رگبار بی اماب   اقی    دیگ هیچ نمی 
ی وضع قدرت را به او ناداده           ایس ادب و مشاهده  

بود. نفهمیدیم باالخ ه قدرت زنده اتت، شاهایاد     
 شده و یا مج وح اتت. ادامه دارد ...

به بیمارستان قائم رسیدیم. مرا به طبقهه سه ب بهر. هد.      
. این چهدهد رو       اتاق . ت  راهرو بخش ب .ب ها جا  داشت

تکه ب .. هد   یا. معبر   .رست  خ ابیده ب .ب. خ ابم تکه 
هها   خار.ارها و شلیک کالیبرها و  خمی شدن بچه و سیم

. تههدهه       ش ن تدم رو می و شجاعت و مظل میت لهر ا هد
ب .ب. به پرستار گفتم: یه لی ان آب بیار بخ رب. گهفهت:      
.کتر گفته فعال  باید چیزی بخ ری حتی آب. گفهتهم و    

کدم.  البد سرب؟ گفت:  ه االن میاب برات سرب وصل می 
. همین  ج ر کهه .را    هم جای آب است، هم غذا و رفت

کهیده ب .ب ا  پدجره آخر راهرو، گدهبهد امهاب رعها         
مهخص ب .. رو به آقا کر.ب و گفتم ا  خدا بخ اه  و. ا  

ها را ا  بد م جدا کددد تا صبح  ل له  جا  جاتم بده، این این
ت  ستم تک ن بخ رب خیلی سخت به ..   بیاب  یارت.  می 

خیلی ط ل  کهید با  بین خ اب و بیداری ب .ب و چرت 
 .ب که صدای ر. شدن یه چرخ شدیهدب. چههم بها       می

کر.ب یه پرستار با هم ن چهارپایه که وسایل پرستهاری  
پهرسهی کهر.یهم.      روش ب . کدارب ایستا.. سالب و اح ال 

ات رفع شد؟ گفتم: ممد ن بعد ا  سرب بله!   گفت: تهدگی
: الهی شکر مهلهل ایهن     کهه .عهاب    خ شحال شدب گفتم

کم همکاری کهن تها ایهن     گرفت. گفتم: بفرما! گفت: یه    
ل له! لبخددی  .ب گفتم: بیرو ش بیاری؟ چهم! گهفهت:     

ات  چی بیرون بیارب؟ باید این ل له رو ا  راه بیدی ت  معده
بکدم. یه  گاه به گدبد آقا کر.ب و ت  .لم گهفهتهم: چهی       

خ استم چی شد! به آقا گفتم: خ استم کمش کهدهی      می
اعافه کر.ی! گفتم: من اصال چیزی  هخه ر.ب. شهرو        

گفت: کمک کن ق رت بهده.    کر. به فرو کر.ن ل له. می 
! به هر  حهمهتهی به . تهمه ب شهد!          ا  ترکش بدتر ب .

های شب ل له بیرون آمد. پرستهار گهفهت: چهرا .ر         یمه
گفتم خها هم خه .ش .ر آمهده بهاور       آور.ی؟ هرچی می

. من هم گفتم: می    می گی من .ر آور.ب اصال .لهم   کر.
! بها         خ است .ر آور.ب حاال چی می گی؟ گفهت: ههیهب

ات  همکاری کن وصلش کدیم. بهعهد ههم گهفهت: رو.ه       
چهیهز    ات خالی باشه و هیهب  مهکل .اره حتما باید معده

.اخلش  باشه. االن الحمداهلل عملت خ ب ب .ه و .و تها   
ها رو .اره  کده و عف  ت ل له .اخل شکمت خ ب کار می

کده .ر. خاصی هم  داره. آ تی بی تیک چهر      خارج می
هها ههم    خهک کن  ق ی و پا سمان و بهعه هی وقهت     

ات که خهالهی اسهت     مسکن و یه آمپ ل هم برای معده
  م تا اذیت  هی. ا  .ستت هم پیهدا اسهت کهه بهار       می

. فر.ای آن رو  اتاق خالی شد   اولت  یست  خمی شدی
یهه    و رفتم ت  اتاق که .و تا تخت .اشت.ه تخت بلهلهی   

. او هم ا   احیه شکم مجروح ب ..   مجروح اصفها ی ب .
ها چی  .کتر آمد  گاه کر. گفت: اوعا  خ به! گفتم: ل له

گهم .ر بهیهارن.     ات رو مهی  شه؟ گفت: ل لهه بهیهدهی      می
 . هد.   کم می مدن ت  آتاق سر می های .یگه کم مجروح

اش  هرکس می مد یه کیسه بلل شکهمهش به . و رو.ه   
شد و ب ی  بیرون ب .. قرمز قرمز یه مرتبه هم تخلیه می 

. به یکی  اش گفهتهم ایهن چهیهه؟ گهفهت:         گددی می مد
اب.  م ن است. گفت: مگر مال ت   یست گفتم:  دیده   رو.ه

گفت: باید باشه. آروب آروب پا سمان یهه طهرفهم رو بها        
شد با  کدم هم محکم ب . هم  کر.ب  ب .. آن طرف  می

. اعطراب .اشتم تا ایهن   می کهه   ترسیدب ل له بیرون بیا.
. .قهت کهر.ب .یهدب کهه       پرستارها برای پا سمان آمد د

رو.ه من بیرون  یست. گفتهم: چهرا ته  بهخهش ههمهه          
: آن    رو.ه هها   ش ن بیرو ه مال من بیرون  یست؟ گهفهت

ش ن پاره شده باید بیرون بدن باشه تا خ ب  رو.ه بزرگ
گن کل سمهی   بر د .اخل. می  کددد می بهه. بعد عمل می 

مال ت  رو.ه ک چکت سه راخ شهده، ا  .اخهل بهخهیهه       
کر.یم. با  شکر کر.ب. شب خ ابیدب. مهدی سلیما ی رو 
. خیلی شیک و قهدگ یه سیهب سهرخ ته       خ اب .یدب

. .ا.ش به من، گرفتم ب  کر.ب.   .ستش ب . و ب  می کر.
. گفت: بر.ار، گفتهم:  هه بهذار بهرای         خیلی خ ش ب  ب .

خ .ت. گرفت. صبح بیدار شدب. الحمداهلل غهذا خه ر.ن      
هم که ممد   ب .. یه پیر ن م .ب و خ ش برخ ر. آمد  

کم تمیهزت کهدهم؟     پیهم. بعد ا  حال و اح ال گفت: یه  
کم خ ن پالسهیهده    هاب و بین بدد ا گهتاب یه کدار  اخن

جا کارمدهدی؟ گهفهت:  هه مها.ر! .وسهت          ب . گفتم: این 
ها کمک کدم. ظرف آبهی آور. بها     .اشتم بیاب به مجروح

: بها       یه کم گا  و با د و الکل، .ستم را تمیز کهر. گهفهت
ات را بده تها   خ  ه تماس گرفتی؟ گفتم:  ه گفت: شماره  

  گ بز م که باهات تماس بگیر د. گفتم: قلم و کهاغهذ     
که  داره یعدی س ا. .اره! گفتم: بد یس. یه مدا. ک چک   

کها رون کهد ههم     ۳۳۳۳با یه تکه کاغذ .ر آور. گفتم:  
خ ای؟ گفت: مگه فارس  یست؟ حاال خ استی بهده.    می

بگ  با محمدج ا. گلستا فر. کار .ارب. من  ۲۶۰۷۰گفتم: 
 ا.ه هستم. .و ساعتی  گذشته به . کهه     هم حسن ملک

یه  فر با گ شی تلفن آمد که به یه وایهر سهیهار بهزرگ     
وصل ب .. گفت: تلفن با شما کار .اره. محمدج ا. به ..     

پرسی گفت: وععت چهه جه ره؟ گهفهتهم:        پس ا  اح ال
. گفت: همه .ارن . بالت می   گر. د.  خ بم مهکلی  دارب

. مهکل خهاصهی     ت ن اطال  می رب به خ  ه االن می .ب

! بعد گفتم:   که  داری؟ گفتم  ه
! کا رون چه خهبهره؟     صبر کن
اب الحسن طبیبی   هده اسهت؟   

گفت: بله الحمداهلل! گفتم: شهدا رو آور. د؟ گفهت: بلهه.     
گفتم: کی؟ گفت: محمد پرویزی. گفتم: او که چیزیهش      

اش   ب .! اه ا  ت  یه بیمارستان ب .یم. گفت: با خا ه ا.ه    
هم تماس گرفته. گفتم بقهیهه گهر.ان؟ گهفهت: جهالل         
  بهار، عزیز شاملی، محمد پرویزی، صهمهد په ال.ی و    
اکبر شیروا ی. یه لحظه یا. خ اب .یهبم افتا.ب. گفتهم:    
ا  مهدی سلیما ی چه خبر؟ گفت: شهید شده! گهفهتهم:      
: .و شب بهعهد ا      مگر گر.ان فجر هم عمل کر.؟ گفت
. گفتم: شهدا؟ گفت:    شما، فجر و کمیل هم عمل کر. د
مهدی سلیما ی و سید باقر سعید. گفتهم: پهدر شهههیهد        
: بله و ا.امه .ا. محمدباقر عدایهت، مسهلهم      سعید؟ گفت
.هقان،  گهدار ج کار و عبدالحمید با یار.  گفتم: حیهدر    

: الحمداهلل سهالهم     ی سف پ ر و اصلر ماه تی چی؟ گفت
هستدد. ولی  قی برا.ر ک چهک حهیهدر شهههیهد شهده.         
اب الف ل صا.قی بچه  رق ن .ر گر.ان کمیل هم شهید 

ت ن. خیلی ط ل  کهید با   رب خ  ه شده. گفت: االن می 
تلفن رو آور. د ت  اتاق.  ده ب .. گفت: االن میاب مههد.    

اب  یست. خ .ب میهاب. .وتها تهرکهش        گفتم: عم  هیچی 
ک چک خ ر.ه ت   رمی پاب. گفت: راست بگ ! گهفهتهم:       

  هم.   بگم سرب جدا شده خ به؟ من که .ارب حهرف مهی  
تکه  تکه شدی! گفتم: پیراهدم هم تکه   گن تکه گفت: می 
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بیانات مقا  معاظام رهابا ی         
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 قسمت اول: 

تعطیالت   رو  آن سال با تماب شیریدی هایش تمهاب شهد.   
.ا هج ی تربیت معلم شهید رجایی شیرا  ب .ب و باید برای 
ح  ر .ر کالس و .رس آما.ه می شدب. اولیهن رو  .رس،   
. بچه استهبان ب .و اهل   محمد ج ا.  ار  کدارب  هسته ب .
.ل. او هم ب ی جبهه و شها.ت می .ا.. گفتم:ج ا.! ایدط ر     

 و.ی عملیات مهمی .اشته باشیهم. ا     که شدیده اب قراره به
وقتی که شدیده اب، .ل ت  .لم  یست؛اما  می .و م بها ایهن   
. تها ه تهرب .وب             کالس و.رس ههامه ن چهه کهار کهدهیهم

 هستیم،بعید میدو م بهم ن اجا ه بدن.

آره مدم شدیده اب که  قراره یه عملیات مههمهی .اشهتهه     — 
باشیم. مدم ملل ت ، خیلی .لم می خ ا. بته  هم ته ی ایهن      
عملیات شرکت کدم؛اما، مهدی! بیخیال! مهی ریهم پهیهش       

 کدیم شاید بهم ن اجا ه .ا.. مدیر مرکز اصرار و التماس می

استا. مهل ل .رس ب .، ولی پب پهب ههای مها تهمهامهی        
 داشت. چدد بار هم با چهم غره های استا. روبرو شدیهم ،   

 اما .ست بر.ار  ب .یم.

آقای ن! تا ه اول سال هستیما !کاش می ذاشتید حهداقهل     —
 یه هفته ا  کالس ها بگذره او  قت .ا. مد  .ر می آور.ید.

بیچاره استا. .رست می گفت. هفته س ب فرور.ین ب .. تا ه   
.اشت کالس ها شکهل و فهرب رسهمهی بهه خه .ش مهی        
گرفت،به همین .لیل، بی ت جهی ما را به کالس بر  همهی   
. استا. مهل ل ا.امه .رس شد ولی من و ج ا. فهقه      تابید
. .رس که تماب شد، با سهرعهت ا      جسممان .ر کالس ب .
کالس خارج شدیم و مستقیم به .فتر استا. شریعت، رئیس 
مرکز رفتیم. .اشت با یکی ا  اساتید کل کل می کر. که ما  
وار. اتاقش شدیم .هتا چهمش به ما افهتها. سهکه ت کهر.       

 وخیره خیره  گاهمان کر.. 

 بفرمایید! چی شده؟—

 هیچی استا.! عرعی .اشتیم خدمتت ن.—

 بفرمایید!—

استا.! گ یا قراره ا هااهلل به همیهن  و.ی، ر مهدهدگهان        —
 اسالب یه عملیات مهمی .ر جبهه ها .اشته باشدد....

خب چه ربطی به شما .اره؟ عملیات .اشته باشهیهم، بهه      —
شما چه؟ شما هم باید همین جا ت ی سدگر تعلیم و تربیت، 

 محکم وایسید و تهذیب  فس کدید.

 آخه استااا.! —

 ….آخه بی  آخه، همین که گفتم —

وبا  گاه غ ب آل .ش بدرقه مان کر.، ماهم  محترما ه ا   
 اتاق بیرون آمدیم.

! ایدج ری فایده ای  داره، مها بهایهد ایهه ن رو .ر      —  ج ا.
. من این ههفهتهه رو مهی       مقابل عمل ا جاب شده قرار بدیم
. ت  هم ههر    م  م، اما هفته آیدده، ا هاهلل  جبهه خ اهم ب .

 تصمیمی .اری برای خ .ت بگیر !

 یعدی ت  بری جبهه و من بم  م؟ عمراً !—

 مدم میاب مهدی! 

چدد رو گذشت.احساس غریبی .اشتم. فکر جبهه لحظه ای   
. تهاب     . کالس برایم  قفسی تدگ شده ب . رهایم  می کر.
. .لم می خ اسهت ا      هستن پای صحبت اساتید را  داشتم
آن محی  .لگیر جدا ش ب. .لم برای رفتن بهه جهبهههه پهر       
میز.. آن رو  با تماب شدن .رس استها.، ا کهالس بهیهرون      
 .مهما ط رکه .رحیاط وسیع تربیت معلم، قدب می  .ب، به 

 محمدج ا. و صحبت های استا. شریعت، فکر می کر.ب.

باالخره آقای شریعت با اعزاب مهن وجه ا. بهه جهبهههه       —  
 م افقت میکده یا  ه؟ 

.ر همین افکار غ طه ور ب .ب که .ستی ا  پهت شا ه هایم 
را لمس کر.. برگههتهم. رحهیهم صهفهری به .. .وسهت و            
.ا  بچه های تربیت معلم که خیلی هم بامن ایاغ   همههریم

 ب ..

 چته مهدی؟ ا گار خیلی ت  فکری! چی شده؟ —

ا  قرار معل ب به همین  و.ی ها یه عملیات مهم .رپیش —
 .اریم.

 آره مدم شدیدب. —

.می خ اب هر ط ر شهده    خب من تصمیم خ .م  گرفته  — اب
 ت ی این عملیات باشم.

جدی؟چه خ ب! ما هم هستیم، من، قاسم فتاحی، حسن    —
کریمی، عبدالخالق کرمی و رحیم مرحمتی، پس بذار با هم 

 میریم.

. ا  شا.ی .ر پ ستم    ا  پیهدها. رحیم بسیار خ شحال شدب
 می گدجیدب. می خ استم فریا. بز م.برای ایدکه وقت را ا    
.ست  دهیم، رحیم  پذیرفت که همان رو  به کا رون برو. 
و  امه معرفی را ا  سپاه برای شش  فرمان بگیر. و سریهع  
برگر... همین ط ر هم شد. پس ا  ایدکه رحهیهم ا  سهپهاه       
کا رون برایمان  امه آور.، همگی به اتفاق،به پا.گان امهاب  
حسین  که آن رو ها  امش شهید مسگر ب . مراجعه کر.یم 
و رسمًا .ر لیست  یروهای اعزامی بهه جهبهههه ثهبهت  هاب        

ب .. با جمعهی    ۷9شدیم.صبح رو  بیست و چهارب فرور.ین  
ا  بچه های شهرستان های مخهتهلهف اسهتهان، سه ار بهر        
ات ب س ا  پا.گان اماب حسین شیرا  به سمت اه ا  حرکت 
. یکهی     . شب را .ر پایگاه ه ایی امیدیه به سر بر.یم کر.یم
.و رو  بعد به تیپ اماب حسین مستهقهر .ر .ارخه یهن کهه      
. این تهیهپ     مرب ط به بچه های اصفهان ب .، مدتقل شدیم
بعدها به لهکراماب حسین تبدیل شد. فرما ده تیپ، شههیهد    
. یکی .و رو  که گذشت، سر و کله   حاج حسین خرا ی ب .
. سیدعبدالهحهسهیهن       گروهی ا  بچه های کا رو ی پیدا شد
طبیبی، قاسم ا داب، ف ل اهلل   ذری، مسهعه . کهبهیهری،      
محمد راسته، خیراهلل گلستان فر.، الیاس ست  ی، فهرج الهه   
عسکری، حمید مرحمتی، جعفر  الی، عباس .ار گ، صالهح  
حاجی پ ر، صمد فخار، خیراهلل بهرو ی، احمهد شهفهیهعهی،      
حاجاقا .لپسدد و تعدا.ی .یگر ا  بچه های کا رو ی مهلهل   
گروه …چل سُرخ ن… روی سرمان آوارشد هد. ا سهروصهدا       
وشلیک خدده هایمان، .یگر بچه های اصفها ی تهیهپ بهه    
. ا  .یدن .وستان همههری .ر غریبستهان    وجد آمده ب . د
تیپ اماب حسین که همه اصفها ی ب . هد سهرا  پها  همهی      
شداختم. می خ استم پروا  کدم. گ یا بخهی ا  بچهه ههای     
کا رو ی مستقر .ر تیپ اماب سجها. وقهتهی کهه شهدهیهده        
ب . د،قراراست .رعملیات آیدده، تیهپ امهاب حسهیهن، خه       
شکن و    پیکان حمله باشد؛ همگی ک چ کر.ه،  هز. مها   
. سید عبدالحسین طبیبی راکه .یدب ا گار . یا را   آمده ب . د

 به من .ا. د.

 سید خدا! ت  کجا، ایدجا کجا؟ غریب   ا ی کر.ی!!! —

واهلل یک ماه قبل،.ر عملیات فتح المبهیهن، تهیهپ امهاب      — 
سجا. ب .یم، بعد رفتیم .شت عباس. به مهحها ایهدهکهه       
فهمیدیم عملیات بعدی این طرف هاست و قراره تیپ اماب 
. االن   حسین خ  شکن باشه خ .م ن رو به ایدجا رس  دیم

 هم که شماها را .یدب چقدر خ شحال شدب.

: ما اولش گلف اه ا  ب .یم، مهعهاون     خیراهلل بهرو ی گفت
تیپ اماب حسین، حاج آقا ر.ا ی اومد او جا و اصرار .اشهت  
که هرچی بچه های کا رو ی هست به من بدید می خه اب  
!  بهچهه      ببرب. این ب . که .یگه ما هم باهاش اومدیم ایدجا
های تیپ اماب حسین ش ر و حال عجیب و وصف  اشد هی  
. همه ا  یک عملیات قریب ال ق   خبر مهی .ا. هد.     .اشتدد
: قرار است تیپ اماب حسیهن  ه       مهم تر آ که می گفتدد
. شهب هها       پیکان حمله و جزو  یروهای خ  شکن باشهدهد
. قرائت س ره واقعه و.عاهای   .ورهمی های معد ی .اشتیم
.یگر. رو ها هم عالوه بر بر امه های معد ی ،فرما هدههان    
ماف ق برای اجرای عملهیهات، بهچهه هها را ته جهیهه مهی          
. کسهی      .همه خ . را برای شها.ت آما.ه کر.ه ب . هد کر. د
 می .ا ست که عملیات  قرار است .ر کداب مدطقه و با چه 
کیفیتی ا جاب ش ..  چددین رو  به همین مده ال گهذشهت.     
رو های پایا ی فرور.ین را پهت سر می گذاشتیهم؛ امها، ا    
. آم  ش های مکرر و تهمهریهن ههای       عملیات خبری  ب .
.  صبح پدج شدبه    فس گیر، تماب اوقات مان را پر کر.ه ب .
 هم ار.یبههت ماه ب . که فرما ده گر.ان ههمهه را جهمهع     
. با تبسمی ملیح گفت: بچه ها خبری خه ش بهراته ن       کر.
.ارب. همهمه ها به سک ت محا تبدیل شد. همه سهراپها     

 گ ش شد د. 

بچه ها خ .تان را برای عملیاتی   —
 مهم و سر  شت سا ،آما.ه کدید! 

ا هااهلل مسئ الن و فرما دهان گروهان ها بهعهد ا  ظهههر     
شما را کامالً ت جیه خ اهدد کر.. آن رو ا  لهحهاخ خه ر. و     
. تها هکهرههای        خ را ، حسابی به همه مان رسیدگی شهد
شربت و آبمی ه های خدک و تگری ب . که یهکهی پهس ا     
.یگری وار. مقر می شد. محدو.یتی هم .ر خه ر.ن بهرای    
کسی وج .  داشت. هر چه می خ استی، می خ ر.ی.  بچه 
ها می گفتدد: همه بد شید که همین شربت شها.ت اسهت!   
کمپ ت ههای سهیهب و گهالبهی کهم مههتهری به . هد و           
گیالس،خ اهان  بیهتری .اشت. روحش شا.! شهید الیاس   

 ست  ی .ر ا تخاب کمپ ت گیالس شاخص شده ب .. 

 وقتی صدایش می  .یم و می گفتیم؛ 

 الیاس!  --

 ف را با طدزی  مکین، پاسخ میدا.:

 کمپ ت گیالس!  —

وبا این پاسخ صریح و سریعش، شلیک خدده بچه ها به .   
خاطر مسهئه ل تهدارکهات      که به ه ا برمی خاست.به همین 

تیپ .ست ر .ا.ه ب . که برچسب کمپ ت ها، کدده تاههمهه   
!  .ر غیر این   آ ها با هم مصرف ش .، هر کسی به شا سش
ص رت اوعا  واقعاً خراب می شد و کمپ ت های سیهب و  
. آن رو  برخالف همیهه که   گالبی بدون مهتری می ما د
غذا جیره بددی ب .، چل مرغ مفصلی سهههم  هاههار بهچهه       

 هاشد....

تقدیم به روح شهدای حمهاسهه خهرمههههر،آ ها هی کهه           
رفتددتا.ین و ام س وایران مان،سهرافهرا  بهمها هد  هه ای       
غروب که خ رشید، آراب آراب .اشت .امن  ار جی ر گ خ . 
را ا  .شت خ  ستان بر می چید، هر کداب ا  فرمها هدههان    
گر.ان ها،  یروهای خ . را جمهع کهر.ه و آن هها را بهرای     

اجرای عملیات ته جهیهه    
 می  م . د.

بههرا.ران هههمههه بهها  -- 
.قت به حرفهههای مهن    
! امههب بهه     گ ش کدید
یاری خدا عملیات مهمی 
.ر پیش خ اهیم .اشهت  
که خ اب را ا  چهمهان  
.شمن بهعهلهی خه اههد      
گرفهت.  ایهن جهمهالت      
فرما ده گر.ان ما ب . که 
باآهدگی آمیخته باغهرور  
وخهم، قاطع ومصهمهم   
بر بها هش جهاری به ..      
بچه ها هم،ههمهه یهک    

 صدا فریا.  . د: 

 ا هااهلل!--

! عمهلهیهات      -- برا.ران 
امهب بسیار سر ه شهت   
سا  خ اهدب .. همه مهی   
.ا یهد کهه .شهمهن بهه      
مر های ما تجاو  کهر.ه  
و مههدههاطههق غههرب رو.  
کارون را اشهلهال کهر.ه    
است. ما امهب به حه ل   
و قهه ه الهههههی بههایههد .ر 
سههکهه ت مههطههلههق و بهها 
استفا.ه ا  تاریکی شهب  
ا  رو. کارون بگذریهم و  

 به .ل .شمن بز یم.

! این راههی    -- .وستان

ایم. راهی که جا با ی  ست که همه  با .ید با  ا تخاب کر.ه
. اگر کسی می .ا د، ا  عههده ایهن     و شها.ت .ر پیش .ار.
کار مهم بر  می آید، همین االن تا .یر  هده اعالب کدد. ما  
 یروهای آما.ه .اریم و جایگزین می کدیم. بدا ید که امهب 
همه چیز امکان .ار.. البته؛ ما به یاری خداو د و با روحهیهه    
ق ی بر .شمن متجاو  و بز.ل می تا یم و آن ها را ا  پای 

 .ر می آوریم. وعده خداو د  ز.یک است.

صحبت های فرما ده با طدین   ای .لدهین اذان ملهرب و  
. فرما ده با شدیهدن صهدای اهلل اکهبهر       عها .ر هم آمیخت
.بهچهه هها ههر کهداب وعه          اذان، سخدان خ . را قطع کر.
.  ما  ملرب و عهای   گرفته، برای  ما  جماعت آما.ه شد د
. حالی غریب که تها آن  مهان     آن شب،حال عجیبی .اشت
هرگز تجربه  کر.ه ب .ب و بعدها هم  .یگر بهرایهم تهکهرار     
. آن شب همه .ر قد ت و سجده های عاشقا هه شهان      هد
.     پس ا   ما  مهلهرب و عهها      شها.ت را آر و می کر. د
. سیل اشک ها روان شد.   همه یکدیگر را .ر آغ ش گرفتدد
آخرین خ اهش و وصیت ها، با هق هق گریهه هها .ر ههم    
.  مان .ر آخرین ثا یه های . یایی ایستها.ه    آمیخته می شد
ب . تا مسافران، ک له بار امید و آر وهایهان را بهربهدهد هد.     
بع ی ها که ا  قبل فرصتی برای آما.ه کر.ن وصیت  امه 
. فرما ده بار .یگر بچهه     یافته ب . د ، سرگرب    شتن شد د
! وقت تهدهگ اسهت. ههر        ها را .ور خ . جمع کر.؛ برا.ران
سفارش و یا وصیتی .ارید تا .یر  هده بد یسید و به تعاون 
تیپ تح یل .هید. خ ب .قت کدید. این آخریهن سهفهارش      
های من است.امهب، ما جزو  یروهای خ  شکن عملیهات   
. بهایهد خه . را بهه        هستیم؛ یعدی به قلب .شمن می   یهم

ها برسا یم. ممکن است حتی  یا  به .رگیری   خاکریز عراقی
. چدد  کته را خ ب گ ش کدید و به ذهدتان   تن به تن باشد

 بسپارید. ا.امه .ار.....

 )قسمت اول (عملیات بیت المقدس   

 مهدی پرویزی 


