
هایبعدازتزریقتوصیه
 واکسن

برنامه واکسیناسیون را با دو نوبت تزریق طبق فاصله           
 زمانی اعالم شده تکمیل کنید.

بعد از واکسیناسیون همچنان بایدد تدوصدیده هدا              
بهداشتی مانند استفاده از ماسک و فداصدلده رد ار                

 اجتماعی را رعایت کنید چون:

o  سبب محافظت شدمدا    011هیچ واکسنی نمی تواند %
 از بیمار  شود

o امکان ابتال با سویه ها  جدید ویروس مطرح است 

o           ممکن است فرم خفیف بیمار  را بگیرید و با ماسک
نزدن ویروس را به دیگران و بستگان خدود مدندتد دل           

 نمایید.

تمداس    091در صورت نیاز می توانید با شماره تلفن           
 ررفته و راهنمایی الزم دریافت نمایید.
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 اناهللواناالیهراجعون
جنابآقایحاجمنصورداوودیوبرادران

 گرامیوخانوادهمحترم
خبر ف دان برادر ررامیتان خادم الحسین علیه السالم، شادروان         
حاج جالل )کرامت( داوود  موجب تاثر وتالم ردردیدد. ایدن                 
مصیبت را بشما ،منسوبین و هیات عزاداران کو  علیا تسلیدت           
و تعزیت می رویم، ازدرراه خداوند رحمان ورحیدم بدرا   ن              
ف یدسعید رحمت و غفران وبرا  بازماندران صبر و سدالمدتدی            

 مسئلت دارم.

 علیاسدزاده

 اناهللواناالیهراجعون
 خانوادهمحترمبحرانی

ضایعه درر شت مادر مدومدنده،مدکدرمده و             
مهربان، مرحومه مغفوره شدادروان احدتدرام          
بحرانی، تسلیت عدر  ندمدوده،رحدمدت و            
مغفرت الهی برا   ن ف یده سعیده و صدبدر           
جمیل و ا جرجزیل برا  بازماندران ازدررداه        

 ایزد منان مسئلت دارم.

 علیاسدزاده

 تجدیدپیمانباآرمانهای

 امامعزیز)ره(
 محمدبارونی
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2صفحه 2128می  18/  8002شوال  85/  8011خرداد  81شنبه  دو/  925/ شماره  81سال   

 یادداشتمدیرمسئول

جایگاهشوراینگهبانازمنظر
قانوناساسیدرانتخابات

 جمهوریاسالمی
رسد،   زمان انتخابات که فرا می       -علی اسدزاده 

شورا  نگهبان بیش از هر موقعی به چشم              
ها    افتد و مورد قضاوت     ها می    ید. بر سر زبان     می

ها  ناسالم، مغرضانه و           نادرست، فضاساز   
مسموم از کینه و عداوت و هتک حرمت از طرف          

شان و نا راهان     دشمنان خارجی و ایاد  داخلی    
 ریرد. اندیش و زودباور قرار می لوح، ساده ساده

البته که ن د منصفانه، مخلصانه، دلسوزانه و            
درست و پیشنهادها  سازنده از  هرکسی قابل          

 پ یرش بوده و باید باشد.

طور شفاهی،    ول متأسفانه بیشتر از  نچه که به        
عنوان ن د یا     ا  و پا در فضا  مجاز  به          رسانه

دلسوز  نسبت به شورا  نگهبان مطرح              
رشایی و هجمه، تخریب،       شود، نوعی ع ده     می

تضعیف و ایجاد شبهه است که در راستا               
اعتبار    اعتماد  به  ن شورا  محترم و بی          بی

 باشد.  مصوبات و تصمیمات  ن می

ن ش شورا  نگهبان درر انتخابات جمهور            
 اسالمی:

اصل نود و نهم قانون اساسی: شورا  نگهبان            
نظارت بر انتخابات مجلس خبرران رهبر ،           
ریاست جمهور ، مجلس شورا  اسالمی و           

پرسی را بر عهده      مراجعه به  را  عمومی و همه     
 دارد.

    شورا  نگهبان در پاسخ به استعالم شماره         
رئیس هیأت مرکز      30331  32  22مورخ    3333

نظارت شورا  نگهبان بر انتخابات که برا              
افکنی   روشن شدن اذهان عموم در برابر شبهه         

مخالفین و مغرضین و ... که نظارت و بررسی             
ها  کاندیداها از طرف شورا  نگهبان         صالحیت

 برند، چنین  مده است: را زیر سؤال می

  کشور    نظر به اینکه امر انتخابات از امور مهمه        
است و امت اسالمی با رشد ان البی که در تمام            

ها  اخ  رأ  به نحو چشمگیر شرکت             دوره
بعد نیز باید به نحو  عمل شود          اند و من    نموده

  مردم همچنان محفوظ بماند       که حضور  زادانه  
و این امر مستلزم نظارت شورا  نگهبان است تا         

طرفی کامل معمول      در تمام جهات رعایت بی      
رردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت          

رردد بنا به        تداخل مطرح می       راهی شائبه 
مراتب استدعا دارد نظر تفسیر   ن شورا             
محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون             

 اساسی اعالم فرمایند.

 30331  33  0مورخ    0231     نظر به شماره   
شورا  نگهبان به هیأت مرکز  نظارت بر              

مورخ   3333       شماره   انتخابات عطف به نامه    
 30331  33  0     : موضوع در جلسه   30331  33  22

رردد:   مطرح و نظر شورا بدین شرح اعالم می          
نظارت م کور در اصل نود و نه قانون اساسی           «
است و شامل تمام مراحل اجرایی        “  استصوابی”

انتخابات از جمله تأیید و رد صالحیت کاندیداها        
 .»شود می

و این حق تفسیر قانون اساسی را در اصل نود و            
  شورا  نگهبان     هشتم قانون اساسی به عهده     

 ر اشته شده است. 

اصل نود و هشتم: تفسیر قانون اساسی به               
  شورا  نگهبان است که با تصویب سه            عهده

 شود. چهارم  نان انجام می

و اما معنا  نظارت استصوابی در برابر نظارت           
استطالعی که صرفًا به معنا  اطالع دادن و             

رسانی است؛ نظارت استصوابی، نظارت          اطالع
موثر و در همه مراحل انتخابات ا است.  بنابراین          

  شورا  نگهبان در انتخابات،        جایگاه و وظیفه  
نظارت در تمام مراحل اجرا  انتخابات،  ن هم          
 نظارتی مؤثر و تأثیرر ار)استصوابی( بر انتخابات. 

 طرفی شورا  نگهبان: بی

ی ینًا اعضا  محترم شورا  نگهبان که متشکل        
از شش نفر ف یه، عالم عامل عادل و مجتهد  راه          
به زمان و منصوب م ام معظم رهبر  و شش            

ها  مختلف ح وقی و       نفر ح وقدان با ررایش    
منتخب مجلس شورا  اسالمی هستند، همه از        
نظر جایگاه علمی، دینی و تشخیصی، کاماًل            

نظرند. و هررونه نسبت           مست ل و صاحب    
وابستگی و طرفدار  جناحی و حزبی دادن به           

  نان کسر شأن و ظلم به  نان است. 

ف ها و ح وقدانان شورا  نگهبان در بررسی            
کنند و به      ها مثل قاضی عمل می         صالحیت

جمهور   تطبیق شرایط و خصوصیات قانونی رئیس     
پردازند و باید     با کسانی که کاندیدا هستند می       

 وجود  ن شرایط را در  نان احراز کنند.

طور که هیچ قاضی معصوم نیست، اعضا           همان

محترم شورا  نگهبان هم معصوم نیستند و از          
همین رو مدتی هم برا  اعترا  و رسیدری و           

نظر معین شده است، ل ا بعد از طی               تجدید
مراحل، در نهایت همه باید تسلیم رأ  و نظر            

 نهایی  نان باشند. 

ها  کاندیداها در     برا  مثال: ارر برا  صالحیت    
این دوره افراد  مثل رئیس سابق مجلس              

جمهور   شورا  اسالمی و یا معاون اول رئیس          
احراز صالحیت نشدند، برخی برادران پاسدار          
عزیز هم که در جایگاه سرلشکر ، خدمات             

ها    اند و یا شخصیت      ا  داشته   بزرگ و ارزنده  
دیگر  که از سوابق درخشان علمی، دینی و            
جهاد  برخوردار بودند، احراز صالحیت نشدند و       

طرفی شورا  نگهبان       است الل و بی     این نشانه 
و موجب مباهات و افتخار است. زیراکه شورا           

  قانونی خود عمل        نگهبان ف ط به وظیفه     
کند و در هیچ اصل و ماده قانونی رعایت               می

ها و احزاب و       ساز  برا  رروه    سهمیه و رقیب  
    ها اشاره نشده است و دقی ًا این وظیفه          جناح

ها است تا کاندیداها  واجد       خود احزاب و رروه   
  کاندیداتور     شرایط بهتر و بیشتر به عرصه       

 بفرستند. 

چهاردهم خرداد ماه هرسال یاادورر رارر          
وسمانی رهبری است که با اتکال به قدرت ر      
نصرت الهی، بارارا اساخو خا اهای را              
برافراشت ر همه مسلمانان ر وزادگان جهاان        

 را به اسخو ر ردالت خ اهی در ت نم د. 

چهاردهم خرداد هر سال ش ری در دل هاا            
ایجاد می ش د ر این ش ر، دل ها را به یاد ر             
ناو ون اماو ررش ضمرر فرا می خ اناد، تاا            

الهی ار را ررا       -مجدداً رصرت نامه سراسی   
بزنرم ر سفارش های خررخ اهانه ر پادراناه         
اش را مررر کنرم ر از اندیشه ها ر انتظاارات           
ارزشمند ار تابل ی از بایدها ر نبایدها بارای          
مسرر زندگی خ د بسازیم تا از کاجارری ر           

 انحراف از اهداف انقخب مص ن بمانرم.

ر اما گ شه ای از سفارش هاای رر  خادا             
 )ره( :

صلا ات   -ما مفتخریم که ائمه معص مرن ما       -
در راه تعالی دین اسخو       -اهلل ر سخمه رلرهم   

ر در راه پراده کردن قرون کریم که تشکارا            
حک مت ردل یکی از ابعاد ون است، در حبس 
ر تبعرد به سر برده ر راقبت در راه براندازی          
حک مت های جائرانه ر طاغ تران زمان خا د        
شهرد شدند ر ما امررز مافاتاخاریام کاه              

خ اهرم مقاصد قرون ر سنت را پراده کنرم          می
ر اقشار مختلفه ملت ما در ایان راه بازر               

ساز سر از پا نشناخته، جان ر مال ر  سرن شت
 کنند. رزیزان خ د را نثار راه خدا می

من اکن ن به ملت های شریف ستمدیده ر           -
کنم که از ایان       به ملت رزیز ایران ت صره می     

راه مستقرم الهی که نه به شرِا ملحد ر نه به           
غرِب ستمگِر کافر رابسته است، بلاکاه باه           
صراطی که خدارند به ونها نصرب فارما ده          
است محکم ر است ار ر متعهد ر پایدار پایبند         

ای از شکر این نعمت غافالات           ب ده، ر لحظه  
نکرده ر دست های ناپاک رمال ابرقدرت ها،        
چه رمال خارجی ر چه رمال داخلی بدتار از         
خارجی، تزلزلی در نرت پاک ر اراده وهناران          

 ونان رخنه نکند.

شک نباید کرد که انقخب اسخمی ایران از          -
همه انقخب ها جدا است: هم در پردایا  ر            
هم در کرفرت مبارزه ر هم در انگرزه انقخب ر          
قراو. ر تردید نرست که این یک تحفه الهای           
ر هدیه غربی ب ده که از جانب خدارند ماناان    
بر این ملت مظل و غارت زده رنایات شاده           

 است.

بر ملت رظرم الشان ایران است کاه در             -
تحقق محت ای ون به جمرع ابعاد ر حافاو ر           
حراست ون بک شند که حفو اسخو در راس        
 -تماو راجبات است، که انبرای رظاو از ودو        

صلی اهلل رلره     -تا خاتم النبررن    -رلره السخو 
در راه ون ک ش  ر فاداکااری          -ر وله ر سلم   

اند ر هرچ مانعی ونان را از این          جانفرسا نم ده 
فریضه بزر  باز نداشته؛ ر همچنرن پس از         

رلاراهام      -ونان اصحاب متعهد ر ائمه اسخو     
های ت انفرسا تا حاد       با ک ش    -صل ات اهلل 

 اند.  نثار خ ن خ د در حفو ون ک شرده

ر امررز بر ملت ایران، خص صاً، ر بر جمراع          -
مسلمانان، رم ماً، راجب است این اماانات         
الهی را که در ایران به ط ر رسمای اراخو            
شده ر در مدتی ک تاه نتایج رظرمی به باار           
وررده، با تماو ت ان حفو نم ده ر در راه ایجاد 
مقتضرات بقای ون ر رفع م انع ر مشکخت ون 

 ک ش  نمایند. 

تردید رمز بقای انقخب اسخمی هاماان          بی  -
رمز پرررزی است؛ ر رمز پرررزی را مالات            

های وینده در تاریخ خ اهاناد         داند ر نس     می
خ اند که در رکن اصلی ون: انگرزه الاهای ر             
مقصد رالی حک مت اسخمی؛ ر اجتماع ملات        
در سراسر کش ر با رحدت کلمه برای هماان         

 انگرزه ر مقصد.

های مهمی که در قارن اخارار،             از ت طئه   -
های معاصر، ر ب یژه پس از         خص صاً در دهه  

خا رد،     پرررزی انقخب وشکارا به چشم مای      
دار با ابعاد مختلف برای مای س        تبلرغات دامنه 

نم دن ملت ها ر خص ص ملت فداکار ایاران         
 از اسخو است.

من با جرات مدری هستم که ملت ایران ر            -
ت ده مرلر نی ون در رصر حاضر بهتر از ملات          

صلی اهلل رلره ر وله   -حجاز در رهد رس ل اهلل    
ر ک فه ر رراا در رهد امرر الم مناران ر              -

صل ات اهلل ر سخمه رلرهما      -حسرن بن رلی  
 باشند.  می -

کنم کاه      اما به ملت رزیز ایران ت صره می        -
نعمتی که با جهاد رظرم خ دتاان ر خا ن            
ج انان بررمندتان به دست ورردید همچا ن        
رزیزترین ام ر قدرش را بدانراد ر از ون            
حفاظت ر پاسداری نمایرد ر در راه ون، کاه           
نعمتی رظرم الهی ر امانت بزر  خادارنادی         
است ک ش  کنرد ر از مشکختی که در ایان          

وید نهراسرد که إن       صراط مستقرم پر  می   
 تَنْصررا اهلل یَنْصُرْکم ر ُیَثابتاتا اقاداَماکام..            

کنم که باه با ا هاای         ر اکرداً ت صره می  -
تبلرغاتی مخالفان اسخو ر جمه ری اسخمای       
گ ش فرا ندهرد که همه ک ش  دارناد کاه      
اسخو را از صحنه برررن کنند کاه ماناافاع         

 ابرقدرت ها تامرن ش د.

ر بدانرد که نژاد وریا ر ررب از نژاد اررپا ر            -
امریکا ر ش رری کم ندارد ر اگر خ دِی خا د          
را برابد ر یاس را از خا د درر کاناد ر                  
چشمداشت به غرر خ د نداشته باشد، در دراز 
مدت قدرت همه کار ر ساختن همه چراز را           

 دارد. 

خا اهام    ر از ج انان، دختران ر پسران، می   -
که استقخل ر وزادی ر ارزش های انسانی را،         
ر ل  با تحم  زحمت ر رنج، فدای تجمخت ر           

بند ر باری ها ر حضا ر در            رشرت ها ر بی   
مراکز فحشا که از طرف غارب ر راماال              

 ش د، نکنند.  رطن به شما ررضه می بی

ر رصرت من به ملت شریف ون است که در            -
ر  انتخاب رئرس جماها ر   تماو انتخابات، چه 

چه نمایندگان مجلس ش رای اساخمای ر          
خبرگان برای تعراران شا رای         انتخاب چه

رهبری یا رهبر، در صحنه باشند ر اشخاصای         
کنند رری ض ابطی باشد کاه         می انتخاب که

 ش د . ارتبار می

از این قرار، ردو دخالت ملت از مراجاع ر            -
رلمای بزر  تا طبقه بازاری ر کشااررز ر            
کارگر ر کارمند، همه ر همه مسئ ل سرن شت        

باشند؛ چه در نس  حاضر ر      کش ر ر اسخو می   
چه در نس  های وتره؛ ر چه بسا که در بعا        
مقاطع، ردو حض ر ر مسامحه، گناهی باشاد        

 که در راس گناهان کبرره است.

ر  رئراس جاماها ر       ر باید بدانرم که اگر      -
نمایندگان مجلس، شایسته ر متاعاهاد باه           
اسخو ر دلس ز برای کش ر ر ملت بااشاناد،           

ویاد؛ ر       بسراری از مشکخت پرا  نامای        
 ش د. مشکختی اگر باشد رفع می

ر باید همه بدانرم که وزادی به شک  غربی           -
ون، که م جب تباهی ج انان ر دخاتاران ر            

محک و     ش د، از نظر اسخو ر رق        پسران می 
است. ر تبلرغات ر مقاالت ر سخنرانی هاا ر            
کتب ر مجخت بر خخف اساخو ر رافات            

 رم می ر مصالح کش ر حراو است.

ر چه زیباست در این ایاو که مصاادف باا             
رحلت جانس ز ون پرچمدار اسخو ر انسانرت       
است، رصرت نامه ار را ررقی بزنرم ر پرمانای          
مجدد با اندیشه ها ر ورمان های ون بزرگمرد         
خدایی داشته باشرم، تا از درای خرر ار که با          
دلی وراو، قلبی مطمئن ر ررحای شااد ر              
ضمرری امردرار به جایگاه ابدی سفر کارده         

 است، بهره ها بریم . ان شاا...

شادی رر  اماو شهدا ر شاهادا اساخو             
 صل ات 

 تجدید پیمان با آرمان های امام عزیز)ره( 
 محمد بارونی 



انتشارکتابدانشجویدانشگاه
سلمانفارسیکازرونتوسط
 ناشرهندیدرسایتآمازون

نوشته مهنداز اددهداکدش،       Life is a prismرمان  
رشته زبان انگلیسی دانشگاه سلمان  6دانشجو  ترم 

فارسی کازرون، توسط انتشارات رام کریشدندا دیداز           
ناشران کشور هند منتشر و در سایدت  مدازون در             
دسترس مخاطبان قرار ررفت.  بنا به رزارش روابدط          

الملل دانشگاه سلدمدان فدارسدی          عمومی و امور بین   
کازرون، این رمان روایتگر از خدودرد شدتدگدی و              

ها  زمداندی      ها  زنانی است که در برهه       فشانی  جان
ترین   مختلف برا  حفظ خانواده خود از انجام سخت       

کارها هم دریغ نکردند. ماجراها  داستان در فضا          
ها  مختلف    افتد و شخصیت    خانواده ایرانی اتفاق می   

رو      ن در مواجهه با رویدادها  مختلفی که پیدش   
ها  مخدتدلدفدی        ریرد، دست به انتخاب      نها قرار می  

کنند.   زنند و فضا  داستانی این رمان را خلق می         می
بده زبدان      Life is a prismرفتنی است رمدان       

صفحه منتشر شده اسدت. ایدن           292انگلیسی و در    
نخستین کتابی است که مهناز اددهاکش مدندتدشدر           

 نموده است. 

3صفحه 2128می  18/  8002شوال  85/  8011خرداد  81شنبه  دو/  925/ شماره  81سال   

خردادماه، نشست مشترکی بدا حضدور    2ظهر  روز 
نیا، رئیس دانشگاه سلمان فارسی  دکتر غریب فاضل

کازرون، علی مظفر ، معاون استاندار و فدرمدانددار    
ویژه شهرستان کازرون، حمید ظهرابی، مددیدرکدل    

زیست استان فارس و جدمدال خدداپدرسدت،       محیط
زیست شهرسدتدان کدازرون، بده      رئیس اداره محیط

ها  این نهادها  همراه جمعی از معاونان و کارشناس
سدندجدی اسدتدفداده از        پیرامون بدررسدی و امدکدان    

ها  علمی دانشگاه سلمان فارسدی کدازرون    ظرفیت
برا  ت ویت طرح احیا تاالب پریشان و همچدندیدن    

ها  مرتبدط بدا    کمک به توسعه مطالعات و پژوهش
زیست شهرستان کازرون،  ها  مختلف محیط عرصه

زیسدت اسدتدان     در سالن کنفرانس اداره کل محیط
 فارس بررزار شد. 

الدمدلدل     بنا به رزارش روابط عمومدی و امدور بدیدن    
دانشگاه سلمان فارسی کازرون، حمیدد ظدهدرابدی،     

زیست استان فارس، در ابتدا  ایدن   مدیرکل محیط
نشست ضمدن مدرور  بدر سدابد ده مدطدالدعدات و           

ها  صورت ررفته پیدرامدون احدیداال تداالب       فعالیت
پریشان طی دو دهه ر شته و با ت دیدر از رویدکدرد    
جدید دانشگاه سلمان فارسی کازرون جدهدت ورود   
جد  به مباحد  مدرتدبدط بدا احدیداال ایدن تداالب          

: ردرچده تداالب      بین هدا    المللی، خاطر نشان نمدود
پریشان و ارومیه به عنوان دو تاالب پایدلدوت بدرا     

هدا    مطالعه و تهیه طرح ملی حدفداظدت از تداالب    
ایران انتخاب شدند و سند  نها نیز نهایی شدد، امدا   
اراده جد  مانند  نچه که در ارومیه برا  احیاال  ن 
 تاالب شکل ررفت، در سطح پریشان اتفاق نیفتاد. 

ها  منع دد   نامه ظهرابی همچنین با اشاره به تفاهم
شده با دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز جهت انجدام  

مطالعات مرتبط با احیاال تاالب پریشان، خاطر نشان 
نمود: همواره درخواست ما این بدود کده کدمدیدتده        
محلی تاالب پریشان فعال شود. اکنون خوشبختانده   
با فعال شدن دانشگاه سلمان فارسی کازرون در این 

ها  صورت ررفته از سو  معداون   مبح  و حمایت
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان  کازرون، شاهدد  
هستیم که شروع خدوبدی صدورت ردرفدتده اسدت.        

ها و تشکدیدل    امیدوارم با تجمیع و مدیریت فعالیت
کنسرسیومی با مدیریت دانشگاه سلدمدان فدارسدی     

ها  صورت ردرفدتده را بده      کازرون، بتوانیم فعالیت
 تر جلو ببریم.  صورتی هدفمندتر و کاربرد 

نیا، رئدیدس    در ادامه این نشست، دکتر غریب فاضل
دانشگاه سلدمدان فدارسدی کدازرون، بدا تد ددیدر از          

ردرایدانده مدوجدود در اداره کدل        رویکردها  تعامل
زیست استان و همچنین با تشکدر از   محیط حفاظت
ها  جد  و عملیاتی صورت ررفته از سو   حمایت

دواندی، ندمدایدندده مدردم        دکتر فریددون عدبداسدی    
ها  کازرون و کدوهدچدندار در مدجدلدس         شهرستان

شورا  اسالمی و علی مظفر ، معاون اسدتدانددار و    
فرماندار ویژه شهرستدان کدازرون در روندد احدیداال      

زیسدتدی    ها  غنی محیط تاالب پریشان، به ظرفیت
ها  منداسدب عدلدمدی       کازرون و همچنین ظرفیت

دانشگاه سلمان فارسی کازرون اشاره نمود و خاطدر  
: با تکیه به نتایج مطالعات متعددد  کده     نشان کرد

ها  علمدی ردونداردون      ها و م اله نامه در قالب پایان
ام، تدأکدیدد     مرتبط با دریاچه پریشان منتشر نمدوده 

کنم که این تاالب پراهمیت، ظرفیت اسدتد درار     می
باشد  المللی تاالب پریشان را دارا می پژوهشکده بین

و در همین راستا و با توجه به مسئولیت اجتماعدی  
دانشگاه سلمان فارسدی کدازرون، ایدن  مدادردی را      

ها  مدنداسدب و     ساز  داریم که در صورت ظرفیت
ها، این پژوهشکده را در شهدرسدتدان     تداوم حمایت

.  رئیدس دانشدگداه      کازرون راه انداز  و فعال نماییم
: حل و   سلمان فارسی کازرون در ادامه تصریح نمود

هدا،   برطرف نمودن بسیار  از مدبداحد  و چدالدش     
نیازمند مداخله مست یم در محل است و دانشدگداه   
سلمان فارسی کازرون بده عدندوان دانشدگداه مدادر       

ها و تح ی ات  منط ه و همچنین مرکز ث ل پژوهش
ها  مختلف توسعده کدازرون،    علمی مرتبط با جنبه

ها  مختلدف خدود    ساز  توانمند  تواند با فعال می
در این حوزه، ضمن بدرطدرف ندمدودن بدخدشدی از        

ها  ر شته، ند دش    ها  برجا مانده از سال نارسایی
خود را در روند احیاال تاالب پریشان و همدچدندیدن     
کمک به مواجهه علمی با سایر مشکالت و مسدائدل   

زیست کازرون، ایفدا   ها  مختلف محیط جار  حوزه
 نماید. 

علی مظفر ، معاون اسدتدانددار و فدرمدانددار ویدژه        
شهرستان کازرون نیز ضمن تأکید بر لزوم پیگیدر   
جد  مسائل مرتبط با تاالب پدریشدان در سدطدوح     
ملی و ارائه پیشنهاد بررزار  نشست مشتدرکدی بدا    
عیسی کالنتر ، معاون رئیس جدمدهدور و رئدیدس      

زیست برا  برطرف نمدودن    سازمان حفاظت محیط
عملیاتی مشکالت مرتبط با تاالب پریشان، خداطدر   

: ماه  ها  پایان فعالیدت دولدت، فدرصدت      نشان نمود
مناسبی است که بتوان خاطره خوبی در ذهن مردم 
. خوشبختانه امروز فعالدیدن     کازرون برجا  ر اشت

ها  غیردولتی پا  کار هستند و  اجتماعی و تشکل
تر شود  طلبد که اراده دولت نیز قو  این موضوع می

کندم کده  مدادردی      و در همین راستا هم اعالم می
کامل داریم تا در حوزه مدیریتی شهرستان، به هدر  
اقدامی در جدهدت احدیداال تداالب پدریشدان الزم و        
ضرور  تشخیص داده شود، ورود پدیددا کدندیدم و      

 هرکار  از دستمان بربیاید را انجام دهیم. 

ترین نماینده دولت در شدهدرسدتدان کدازرون       عالی
همچنین با تأکید بر لزوم ورود عملیداتدی و جدد     

ها  مدیدداندی     ها  مختلف به عرصه تمامی دستگاه
هدا    مرتبط با احیاال تاالب پریشان، افزود:دد چدالدش  

موجود در سطح دریاچه پدریشدان را بدایسدتدی بده       
دهدی ندمدود کده      ا  برطدرف کدرد و سدامدان     رونه

ها  این  ها  امروز ما از ظرفیت ها و استفاده فعالیت
تاالب، تأثیر نامطلوبی را برا   یدنددردان بدرجدا       
. بنابراین بایستی با دقت و با استفاده از همه   نگ ارد

ها  میدانی را برا  احیاال تداالب   ها، فعالیت ظرفیت
 هایی بلندمدت دنبال کرد.  پریشان با نگاه

رفتنی است در پایان این نشست و پس از بحد  و  
الده مدراد ،    ها  صورت ررفته از سو  نبدی  بررسی

زیسدت فدارس، زهدرا     معاون فنی اداره کل محدیدط  
سددروسدتددانددی، رئددیددس اداره  مددوزش و   شدفددیددعددی 
هددا  مددردمددی اداره کددل حددفدداظددت    مشددارکددت

زیست استان فارس، دکتر احسان مدندبدر ،     محیط
معاون ادار  و مالدی دانشدگداه سدلدمدان فدارسدی         
کازرون، دکتر بهروز خسروپور، معداون  مدوزشدی و    
پژوهشی دانشگاه سلمان فارسدی کدازرون، جدمدال     

زیسدت کدازرون و    خداپرست، رئیس اداره مدحدیدط   
محسن عباسپور، مسئول روابدط عدمدومدی و امدور      

الملل دانشگاه سلمان فارسی کازرون، م رر شدد   بین
تر نمدودن مسدیدر حدرکدت و       با هدف هرچه شفاف

هدا  مدورد ندیداز      بسترساز  برا  است رار ظرفیدت 
برا  فعالیت دانشگاه سلمدان فدارسدی کدازرون در     

 فرینی علدمدی در روندد احدیداال تداالب        جهت ن ش
نامده مشدتدرکدی      پریشان، طی روزها   ینده تفاهم

میان دانشگاه سلمان فدارسدی کدازرون و اداره کدل     
 زیست استان فارس منع د شود.   حفاظت محیط

 طینشستیمشترکبامسئوالناستانیصورتپذیرفت؛

آفرینیعلمیدانشگاهسلمانفارسیهابراینقشتقویتتالش
 المللیپریشانکازروندررونداحیاءتاالببین

مهسدا عدبدود  و    
عددلددی عشددایددر ، 
دانشجویان دانشگاه سلمان فارسدی کدازرون بدا    

ها  تک رقمی در بیست و پنجمیدن   کسب رتبه
المپیاد علمی کشور، ضدمدن درخشدش در ایدن     

ها  زرین دیگر  در تداریدخ    رویداد علمی، برگ
افتخارات دانشجویان دانشگاه سلدمدان فدارسدی     
کازرون برجا  ر اشتند.  بنا به ردزارش روابدط    

الملل دانشگاه سلمان فارسی  عمومی و امور بین
کازرون، با اعالم نتایج نهایی بررزیدران بیسدت  
و پنجمین المپیاد علمی دانشجدویدی کشدور از    
سو  سدازمدان سدندجدش، مدهدسدا عدبدود ،           

شدنداسدی دانشدگداه         رشته روان  موخته دانش
 3سلمان فارسی کازرون موفق به کسدب رتدبده    

شدنداسدی ردردیدد.       این المپیاد در رشدتده روان  
  رشدتده     موخته همچنین علی عشایر ، دانش

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمدان فدارسدی    

بدیدسدت و     3کازرون نیز موفق به کسب رتدبده   
پنجمین المپیاد علمی دانشدجدویدان کشدور در     
.  به دنبال اعالم   رشته زبان و ادبیات فارسی شد

نیا، رئیس دانشگداه   این نتایج، دکتر غریب فاضل
سلمان فارسی کازرون ضمن تدبدریدک بده ایدن      

هدا     موختگان و  رزو  تداوم موفد دیدت    دانش
: درخشش   تحصیلی برا   نها، خاطر نشان نمود

 موختگان عالوه بر  ندکده بدار دیدگدر       این دانش
ها  مطلوب دانشجویی این دانشدگداه را    ظرفیت

ها  باال   به نمایش در ورد، حاکی از توانمند 
اعضا هیئت علمی دانشدگداه سدلدمدان فدارسدی        
کازرون و تالش و همت قابل ت دیر  ندهدا بدرا     
. بدر هدمدیدن        انت ال دانش به دانشجویان اسدت
اساس مراتب قدردانی خود را از تمدامدی اعضدا    
هیئت علمی و دانشجویدان پدرتدالش دانشدگداه      

نمایم.  رفتدندی     سلمان فارسی کازرون اعالم می
است المپیداد عدلدمدی دانشدجدویدی از جدملده          

رویددددادهدددا   
برجسته علمدی  

کشور است که از سو  وزارت علوم، تح ی ات و 
فناور  و به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان 

ها  کشور به مطالعه، تح یدق و ایدجداد     دانشگاه
ردردد.   ها  مناسب علدمدی بدرردزار مدی      فرصت

دانشجویان سال سوم به باال  دوره کارشناسدی  
توانند در این الدمدپدیداد      رشته تحصیلی می 23

علمی دانشجویی شرکت کنند و بررزیدران هدر  
کدندندد از     ا  که کسب مدی  رشته، بسته به رتبه

ها  مختلفی از جمله ورود بدون  زمون  حمایت
به م طع کارشناسی ارشد، بورس تحصیلی بنیاد 

ها  استخدامدی،   نخبگان، قرار ررفتن در اولویت
سپر  کردن دوره نظام وظیفه در قالب اندجدام   

هددا  پددژوهشددی مددورد نددیدداز کشددور و...     پددروده
 برخوردار شوند. 

هایدانشگاهآموختهدرخششپرافتخاردانش
سلمانفارسیکازروندربیستوپنجمینالمپیاد

 علمیدانشجوییکشور
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بازگشایی یکی دیگر از معابر 
 شهر 

شهردار کازر,ن: خدمات رسانی 
به مناطق کم برخوردار ادامه 

 خواهد داشت
پس از تملک ملک مورد مسیر یکی از معابر         
خیابان شهید دلپسند، صبح امروز این ملک        
تخریب تا رام دیگر  در تعریض معابر و            
 خیابانها  شهر برداشته شود.                  
به رزارش روابط عمومی شهردار  کازرون،       
شهردار کازرون در حاشیه بازرشایی و            
تعریض این مسیر با بیان اینکه خدمات            
رسانی به مناطق کم برخوردار شهر همچنان       
ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: متاسفانه          
بعضی از مناطق شهر از امکانات و مبلمان           
شهر  مناسب محروم هستند که با برنامه         
ریز  ها  صورت ررفته تالش خواهیم کرد       
تا پروده ها  عمرانی به صورت عادالنه در          
تمام ن اط شهر اجرا شود و اولویت اول ما            

 مناطق محروم و کم برخوردار شهر است.

محمدامین مهرورز خیابان شهید دلپسند در      
کو  شهید چمران را از جمله مناطق کم           
برخوردار شهر برشمرد و رفت: تعریض،           
جدول ر ار ، موزاییک فرش و کاشت نهال       
در حاشیه خیابان از جمله اقداماتی بود که         
جهت بهساز  و زیباساز  این منط ه            

 توسط شهردار  صورت ررفت.

و  در خصوص تعریض و بازرشایی این           
معبر در خیابان شهید دلپسند، خاطرنشان        
کرد: وجود این ملک در ورود  این معبر           
باع  ایجاد مشکالتی در عبور و مرور و             
خدمات رسانی ماشین ها  امداد  و             
خدماتی می شد، بنابراین در راستا              

رسانی بهتر و بیشتر، تعریض این            خدمت
 مسیر را در دستور کار شهردار  قرار دادیم.

محمدامین مهرورز با اشاره به نیاز                
ها  این بافت به  سفالت، ادامه داد:           کوچه

قبل از تملک و تخریب این پالک امکان            
 الت عمرانی به این بافت م دور        ورود ماشین 

نبود، اما اکنون پس از تملک و تخریب  ن،          

در روزها   تی شاهد اجرا  کانیو و               
 ها  این محله خواهیم بود.         سفالت کوچه 

شهردار کازرون با بیان اینکه این ملک با            
 091هزینه ا  بالغ بر هشت میلیارد و             

میلیون ریال توسط شهردار  تملک شد،         
اضافه کرد: بازرشایی این معبر باع  تسهیل       
در عبور و مرور و ارائه خدمات بهتر به               

 ساکنان این منط ه خواهد شد.

 

همزمان با روز ملی مقاومت و 
 پایداری؛

افتتاح ساختمان حراست 
نشانی و خدمات  سازمان آتش

 ایمنی شهرداری کازرون
نشداندی و        ساختمان حراست سازمان  تش   

خدمات ایمنی شهردار  کازرون روز ر شته      
با حضور محمدامین مهرورز شهردار، حجدت       
االسالم و المسلمین صباحی امام جدمدعده،          
راحله نامدار  نایب رئیس شورا  اسدالمدی        
 .شهر و مدیران شهردار  کازرون افتتاح شد

به رزارش روابط عمومی شهردار  کدازرون،       
شهردار کازرون در این مراسم، با بیان اینکه        
امسال مبلمان شهر  متفاوت تدر از سدال           
ها  ر شته خواهد شد، عنوان کرد: به پاس         
تالش ها و زحمات  تش نشانان، در  یدندده          
نزدیک المانی مرتبط با  تدش نشداندی در            

سازمان  تش    2پارک مجاور ایستگاه شماره     
 نشانی نصب خواهد شد.

محمد امین مهرورز در بخدش دیدگدر  از            
سخنان خود با اشاره به ایدندکده بدودجده               
شهردار  در بهمن ماه هر سدال تد ددیدم             
شورا  اسالمی شهر می شود کده در  ن             
ردیف اعتبار هر پروده مشخص می شودو به        
تصویب می رسد، اظهار کرد: ارر چده ایدن            

ها  بزرگ شدهدردار         ساختمان جزو پروده  
نیست اما باید توجه داشت که در شدرایدط           
بحرانی و اقتصاد  امروز اجرا  کدار هدا            
عمرانی برا  ما پر استرس و دشدوار اسدت           
چرا که هر روز شاهد نوسانات قیمت مصالح         

 1هستیم حتی در مواقعی این مصالدح تدا            
 برابر هم افزایش قیمت داشته است.

و  به تاثیر ر ار  افزایش قیمدت هدا در            
برنامه ریز  ها  عدمدراندی و خددمداتدی              
شهردار  اشاره کرد و افزود: در مدتدی کده          
در سمت شهردار بودم متاسفدانده قدیدمدت           
مصالح مورد نیاز پروده ها  عمرانی چندیدن        
برابر شد ودر چنین شدرایدطدی اندتدخداب              
پیمانکار خیلی سخت بود، حتی در بدرخدی          
مواقع مجبور به تغییر قرارداد پیدمداندکداران          

 بودیم تا امکان ادامه کار فراهم شود. 

 

آغاز فصل جدیدی از فعالیتهای عمرانی 
 شهرداری از خرداد ماه 

شهردار کازرون اقدامات و پروده ها  اجدرا         
شده در سطح شهر را مرهون تدالش هدا و             
همدلی بخش ها  مختلدف شدهدردار  و           
همچنین حمایدت هدا  اعضدا  شدورا             
اسالمی شهر کازرون دانست و خداطدرنشدان      
کرد: تا اردیبهشت ماه مجبور بودیم منتدظدر        
ابالغیه س ف معامالت رسمی باشیدم و بدا           
توجه به اینکه این ابالغیه اخیرا به دست مدا          
رسید، از خرداد ماه، فصل جدید  از فعالیت  

 ها  عمرانی شهردار   غاز خواهد شد.

 

مهمترین عنصر در عملیاتهای امداد و 
نجات، نیروی انسانی خوب و با انگیزه 

 است

امام جمعه شهر کازرون نیز در این مدراسدم          
مهمترین عنصر در عملیاتها  امداد و نجات       
را وجود نیرو  انسانی خوب و بدا اندگدیدزه             
عنوان کرد و رفت: موضوع نیرو  انسانی از          
خود عملیات ها و اطفا  حریق و همچنیدن         
تجهیزات مهمتر استف چرا که وقتی نیدرو         
انسانی  رامش و  سایش داشته باشد یعدندی         
زمینه  رامشش را فراهم کنیم در حوادث و         
بحران ها خیلی بهتر می تواند تصمیم ریر         

 و عمل کند.

و  ادامه داد: تالش مجموعه سازمان  تدش         

نشانی،  سایش و  رامش خداطدر را بدرا              
 شهدرونددان بده ارمدغدان خدواهدد  ورد               
امام جمعه شهر کازرون تصریح کرد: ما بایدد    
در هر پست و م امی که هستیدم ندهدایدت             
تالش خود را انجام دهیم تا  یندران از مدا           
ایراد نگیرند که چرا ما فدالن کدار را مدی               

 توانستیم و انجام ندادیم.

و  به اهمیت باال  ایمنی در شهدر اشداره           
کرد و افزود: ما باید با توجه به وظیفه ا  که 
داریم در شهر اقدامات پیشگیرانه ا  اندجدام         
دهیم یعنی به صورت مستمر در سطح شهر        
به ساختمان ها و مغازه هایی که از لدحداظ            
ایمنی مشکل دارند، اخطار دهیم و حدتدمدا          
باید ادارات مرتبط این موضوع را پیدگدیدر           

 کنند.

 

برداری از پروژه با اعتبار هفت  بهره
 میلیارد ریال

نشاندی و خددمدات          سرپرست سازمان  تش  
ایمنی شهردار  کازرون نیز در این مدراسدم         

میلیارد ریدال و       3رفت: این پروده با اعتبار       
در مدت هشت ماه با حسن نظر و همکدار           
بی دریغ شهردار محترم و تدوسدط واحدد             
 عمدران شدهدردار  بده اتدمدام رسدیدد.                 
حامد پشنگیان اضافه کرد: این ساخدتدمدان          
شامل اتاق حراست،  سایشگاه و فروشگاهدی       

کننده هدا  دسدتدی          جهت عرضه خاموش  
 است. 

او همچنین خاطرنشان کرد: احداث ایستگاه       
که از نیازها  مهم شهدر کدازرون           3شماره  

است، در برنامه  ینده شهردار  و شدهدردار          
محترم قرار دارد که بدرا  احدداث  ن بدا              
همیار  خیران نیک اندیش در  ینده اقددام        
خواهد شد تا ان شاال اهلل بتوانیدم خددمدات            
بهتر و شایسته تر  را به شهدرونددان ارائده         

 کنیم.

 اخبار شهرداری کازرون



5صفحه 2128می  18/  8002شوال  85/  8011خرداد  81شنبه  دو/  925/ شماره  81سال   

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت        399 300 3 –039961300132111631رأ  شماره     -0
ها  فاقد سند رسمی در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و                     ثبتی اراضی و ساختمان    

و شماره    2331622223بالمعار  مت اضی  قا  سید اصغر موسو  فرزند سید یداله به شماره ملی               
 00313صادره از کازرون در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت                      0332شناسنامه  

خریدار  از    0633اصلی مفروز و مجز  شده از پالک اصلی            06فرعی از     2336مترمربع تحت پالک    
 فارس محرز رردیده است.  3بخش  6سید یداله موسو  واقع در قطعه 

که اشخاص    شود. درصورتی   روز  رهی می    03ل ا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله              
توانند از تاریخ اولین انتشار  رهی به          نسبت به صدور سند مالکیت مت اضی اعتراضی داشته باشند می          

مدت دوماه اعترا  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخ  رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم                     
اعترا ، دادخواست خود را به مراجع قضایی ت دیم نماید و رواهی ت دیم دادخواست را به اداره ثبت                   
تحویل دهد. بدیهی است در صورت ان ضا  مدت م کور و عدم وصول اعترا  طبق م ررات سند                     

 مالکیت صادر خواهد شد.

 30111 33 01تاریخ انتشار نوبت اول: 

 30111 33 23تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 علیرضا کشور 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج

به رزارش شهرسبز به ن ل از سرویس سیداسدی          
شیرازه، سعید محمد داوطلب سیزدهمین دوره       

بدا      ا  انتخابات ریاست جمهور  با صدور بیانیه   
تاکید بر اینکه نظر شورا  نگهبان برا  همه مدا          
فصل الخطاب و الزم االجراست از  مادری ت دیم        

هایم به نامزدها  جبهه ان الب خود خبدر          برنامه
  داد.

  متن این بیانیه به شرح ذیل است:

 بسمه تعالی

مردم شریف و عزیز ایران اسالمی. بدا سدالم و              
درود به ارواح مطهر شهدا و امام شدهدیددان و              
 رزو  سالمتی و توفیق برا  رهبر معظم ان الب       
و با عر  ادب و احترام؛ به عنوان سرباز والیدت           

رسانم از  نجا     فرزند ایران زمین باستحضار می       و
که امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد کده           
رهبر عزیزمان از  ن بعنوان پیچ تاریخی ان دالب         
یاد میکنند و در بیانیه رام دوم ان الب، راه حدل           
مشکالت کشور را تغییر نسل مددیدریدتدی بدا              
رویکرد  جهاد  و ان البی به منظدور احدیدا            
ارزشها  اصیل ان الب عنوان فرمودندد، حسدب         
تکلیف در عرصه انتخابات ریاست جمهور  وارد       

شدم. از  نجا که صداقت و اخالص را سر لدوحده             
این حرکت اعت اد  قرار دادیم در یدک دوره            
زمانی کوتاه با الطاف خداوند متعال و توجه ویژه         
اهل بیت عصمت و طهارت شاهد اقبال عمومدی         
و توجه مردم عزیز و شریف و خصوصا جدواندان            
امیدوار به  ینده و قشرها  مختلف مردم بزرروار 

ها  مختلف بده ایدن         ایران با سالیق و دیدراه    
جریان خود جوش بودیم و یک حرکت مبتنی بر        
دلها  پاک ایرانیان در روشه روشه کشور شکل        
ررفت. تمام تالش خود را نمودیم که بتوانیم بدا           
ورود ایدهها و روشها  نو مبتنی بر علم و دانش          
روز در قالب حکمرانی هوشمند به مردم عزیز راه 
و روش جدید  را عرضه نموده و طعم شیدریدن           
عدالت علو  را برا  اقشار ضعیف جامعه با ریل         
ر ار  جدید اقتصاد  درکشور به ارمغان  وریم.       
اکنون که با اعالم نظر شورا  محترم نگدهدبدان           
ادامه مسیر برایمان میسر نیست بر خدود الزم           
میدانم که ضمن تشکر از حمایتها  بدی دریدغ           
همه دوستان، همراهان، و هوادارانی کده طدی           
چند ماه ر شته بصورت شبانه روز  و بددون           
هیچ ادعایی بدنبال تح ق فرامین رهبر مدعدظدم          
ان الب در رو  کار  مدن دولت جوان اند دالبدی           

اند و از زندری شخصی خود ر شتده و بدا               بوده
قلب بزرگ خود در این راه سخت با جان و دل            

پا  کار ایستادند، تشکر و قدردانی نمدایدم کده            
قطعا مورد توجه و عنایت خداوند متعدال ندیدز             
خواهد بود. ل ا از  نجا که نظر شورا  مدحدتدرم             
نگهبان برا  همه ما فصدل الدخدطداب و الزم               
االجراست و از طرفی طبق فرمایش رهبر معظدم     
ان الب باید به دنبال مشارکت حداکثر  باشیدم        
از همه هواداران عزیز صمیدمدانده درخدواسدت            

کنم که با همین شور و نشاط و بدون لحظده             می
ا  درنگ در ادامه مسیر تا تح ق خواست رهبدر          
فرزانه ان الب که همانا تشکیل دولت اسدالمدی          
توسط افراد ان البی است به تالش و کدوشدش            
خود ادامه دهند و حتی شتاب و سدرعدت ایدن             
حرکت را بیش از پیش نمایند و عزیزان ید دیدن      
بدانند راهی که  غاز نموده ایم با قددرت ادامده            

به حمداهلل در بین کدانددیدداهدا            خواهیم داد.  
ها  مطروحه توسط     تایید شده محترم با شاخص    

رهبر معظم ان الب افراد صالح وجود دارند از این       
ها  تهیه شده تدوسدط         رو  مادری داریم برنامه   

ردروه     031ها  کارشناسی مجرب )درقالب       تیم
صدفدحده( کده           1111حل ه ها  میاندی در        

ها  کاربرد  و اجرایی جدهدت بدهدبدود              برنامه
وضعیت اقتصاد ، فرهدندگدی، اجدتدمداعدی و              

المللی اسدت و قدابدلدیدت وارد ار  بده                   بین
باشد  را دارا می  کاندیداها  محترم جبهه ان الب   

امددیدددوارم کدده مددردم       
ان شاالاهلل با شور و         عزیز

شوق زاید الدوصدفدی بدا         
مشددارکددت حددداکددثددر    
شرایط مناسبی را بدرا        
پشتوانه مدردمدی دولدت       
 ینده رقم خواهند زد. از  نجا که هدف ما تغییدر          
نگاه مدیریتی در کشور از یک تفکر لیبدرال بده            
یک حرکت مبتنی بر اسالم ناب بوده است، اصل         
برا  ما تشکیل دولت ان البی است و افراد، فدرع          
قضیه هستند و نباید عدم حضدور ایدندجداندب              
تاثیر  در این دیدراه م دس داشدتده بداشدد.             
اکنون که امید جدید  در جدواندان و اقشدار              
مختلف مردم ایجاد رردیده تالش خواهم ندمدود         
این انرد  نه تنها در مشدارکدت حدداکدثدر                
انتخابات ریاست جمهور  مورد استدفداده قدرار          
ریرد بلکه این جریان بعنوان یک ظرفیت مطالبه 
رر مبتنی برنظرات نخبگان و جوانان پدرشدور و           

ها  میانی در جهت اجرا  منویات رهدبدر           حل ه
معظم ان الب و کمک به دولت  ینده تبدیل شود 
تا افق جدید  را پیش رو  مدردم عدزیدزمدان             
بگشاییم. در پایان از همه مردم عزیز ایران سدر            
افراز و حامیان محترم و همچنین از محضر رهبر         
معظم ان الب و خانواده معظم شهدا و ایثارردران         
تشکر و قدردانی نموده و توفیق روز افزون همده          

 عزیزان را از خداوند منان خواهانم.

 سرباز کوچک شما و فرزند ایران زمین

 سعید محمد

 سعیدمحمد:

نظرشوراینگهبانفصلالخطابوالزماالجراست/آمادهتقدیم
هایمبهنامزدهایجبههانقالبهستمبرنامه  

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

موضوع قانون تعیین      0 3111 312 20مورخ    011161300112111096برابر رأ  شماره      
ها  فاقد سند رسمی مست ر در واحد ثبتی حوزه ثبت             تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان     

ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعار  مت اضی  قا  علی ایزدرشت فرزند حسین بشماره                 
مترمربع   013261391صادره از کازرون در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت             320شناسنامه  
 3واقع در بخش      3اصلی قطعه     23اصلی مفروز و مجز  شده از پالک          23فرعی از     002پالک  

فارس کازرون خریدار  از مالک رسمی  قا  غالم ده ان محرز رردیده است. ل ا به منظور                    
شود و در صورتی که اشخاص نسبت         روز  رهی می    03اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله         

توانند از تاریخ انتشار اولین  رهی به          به صدور سند مالکیت مت اضی اعتراضی داشته باشند می         
مدت دو ماه اعترا  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخ  رسید، ظرف مدت یک ماه از                         
تاریخ تسلیم اعترا ، دادخواست خود را به مراجع قضایی ت دیم نمایند. بدیهی است در صورت               

 ان ضا  مدت م کور و عدم وصول اعترا  طبق م ررات سند مالکیت حصادر خواهد شد.

 30111 33 01تاریخ انتشار نوبت اول: 

 30111 33 23تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصار 

 رئیس ثبت اسناد و امالک

  بسم اهلل الرحمن الرحیم

ضمن عرض خداقوت به اعضای شورای نگهبان در         
خیرُاإلخْوانِ مَن  »راستای وظیفه دینی و همچنان که       

و در راستای حفظ انسجام    .«لَم تَکُنْ علَی الد ُّنیا اُخوّتُه     
عمومی و دفاع از جمهوریت نظام اسالمی که اصل            
رکین اندیشه امامین انقالب بوده و هسلت خلود را             
ملزم به بیان نکاتی خطاب به ملت ایران برای هرچه          
باشکوه تر و آگاهانه تر برگزار شدن انتخابات پیش رو   

دهه تجربله نلظلام         4می بینم. انتخابات در بیش از        
مردم ساالری دینی، اصلی ترین بسلتلر مشلارکلت            
سیاسی جامعه بوده و در گام دوم انقالب مهملتلریلن      
ظرفیت برای استحکام پایه های قدرت ملی است. بر          
این راستا، مهم ترین دلی  حضور اینجانب در عرصله          

، تحول در اللگلوی      0411انتخابات ریاست جمهوری    
حکمرانی مبتنی بر ح  ریشه های اصلی بحرانلهلای          

علدم  »،   «تعارض منلافل    »کشور در مسائلی مانند؛     
 «دیلوانسلاالری  »،   «تزاحلم قلدرت    »،  «شفافیت

و ...بوده است که با گردهم آوردن نخبگان، کوشیلدم            
تا ضمن ریشه یابی این بحرانها، برنامه ای منجسم با          

بر ایلن      محوریت تحول الگوی حکمرانی ارائه نمایم.      
ایلنلجلانلب از          در عرصه انتخابات پیش رو،       اساس

هرکدام از نامزدهای جبهه انقالب که اراده الزم برای     
زدودن بندهایی که طبقه ویژه بر پای زندگی و امیلد           
جوانان زده است را داشته باشند، حمایت خواهم کرد.         
هرکدام از این عزیزان که تحول الگوی حکمرانی را          
دنبال کرده و بازگشت دولت به مردم را سرلوحه کلار           
خود قرار دهند، میتوانند بر کمک صادقانه اینجلانلب          

حساب و بنده نیز ضمن تقدیم برنامه های اجرایی به          
ایشان تالش خواهم کرد تا شبکه نخبگان جوان یلاد          
شده را برای آگاهی بخشی عمومی بکار گلیلرم. از              
جامعه به ویژه جوانان نیز میخواهم در انتخابات آتلی          
ضمن تقبیح هیجانات انتخاباتی، بر مطالبه گلری از          
نامزدهای انتخاباتی برای ارائه راه ح  های معقول و         

در پلایلان         باورپذیر مشکالت کشور تمرکز کنلنلد.       
اینجانب ضمن تاکید بر اهمیت پایبندی کلامل  بله            
قانون که تمرین همگانی برای نلهلادیلنله سلازی              
فرهنگ مشارکت و مردم ساالری است، برای هلمله          
نامزدهای احراز صالحیت شده جبهه انقالب آرزوی        
موفقیت و توفیق خدمت در راستای سربلندی ایلران          

 در گام دوم انقالب اسالمی دارم.

 با احترام

 0411خرداد  5فریدون عباسی دوانی، 

 بیانیه دکتر فریدون عباسی دوانی پس از اعالم کاندیداهای احراز صالحیت شده توسط شورای نگهبان
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به رزارش مشرق به ن ل از روابط عدمدومدی           
کل سپاه پاسداران ان الب اسالمدی، سدپداه          

 01ا  با ردرامدیدداشدت        پاسداران در بیانیه 
خردادماه سی و دومین سالدگدرد ارتدحدال           

امدام خدمدیدندی )ره(،                ملکوتی حضدرت  
استکبارستیز  و حضور دائمدی مدردم در          

ها  نیاز ان الب و کشور را از درس             صحنه
ها  مکتب امام و پشتوانه صیانت مدیدهدن           

 ها  دشمنان دانست. اسالمی از رزند توطئه

در بخشی از این بیانیه  مده است: با ر شت          
سال از عروج  سمانی معمار کبیر ان الب    32

و بنیانگ ار ف ید جمهور  اسالمی ایران امام       
و طلوع خورشید دل اندگدیدز           خمینی ) ره(    

امامت و رهبر  خلف صدالدح ، حداضدر ،               
شایسته و درف اندیش ایشان ، حضرت امدام         

ا  )مد ظله العالی( ، ان الب و ندظدام            خامنه
اسالمی با عبور از رردنه هدا  صدعدب و               

ا  از توطدئده    پرخطر و فائق  مدن بر زنجیره  
چینی ها و فتنه  فرینی هدا  اسدتدکدبدار              
جهانی و ارتجاع منط ه ، با ایمان به نصدرت          

و وعده الهی ، رهبر  حکیمانه ولی فد دیده           
هدا    زمان ، تکیه بر پشتوانه مردمی و ظرفیت       

ها  ملی و بومی و مدعدمدار              و توانمند  
راهبردها  هوشمند و موفق ، توانسته است       

بازیدگدر       به قدرتمند ترین کشور منط ه و     
کننده در عرصه بین الملدلدی         مثبت و تعیین  

دستیابی به سنگر ها  کلدیدد          تبدیل و با  
و موج کندجدکداو          ایجاد عطش    و   جهان

جهانی به سمت معرفت اسدالم و اند دالب            
اسالمی ، اردوراه سلطه و صهیدوندیدسدم را            
م هور و تماشارر عظمت و اقتدار روز افدزون         

 خود سازد .

افزاید: در چنین ایدامدی کده            می   این بیانیه 
الشأن ایران اسالمی، مهیا  خلق       ملت عظیم 
ا  عظیم ، باشکوه و افتخار فرین در      حماسه

 0111خردادماه  22 زمون تاریخی انتخابات 
شود ، بیش از هر زمانی مراجعه به سیره           می

و وصیت امام راحل ) ره ( بده ویدژه در                   
پشتیبانی از والیت ف یه و حضور در صحنده         
برا  صیانت کشور از رزندد تدرفدنددهدا و              

ها  دشمنان ضدرور  تدر بدوده و              توطئه
سربلند  و پیشرفت پرشتاب تر میهن عزیدز   

 اسالمی را تضمین خواهد کرد.

این بیانیه با اشاره به جایگاه و ن ش اساسدی          
مردم در روند تکاملی و  رمداندی اند دالب             

مردم یار  و توجده ویدژه           اسالمی، راهبرد 
نظام به استضعاف زدایی و رسدیددردی بده            

را الهام ررفدتده از          محرومان و مستضعفان  
مکتب امام خمینی)ره( توصیف و با تاکید بر          
مردم محور بودن امنیت پایدار امروز کشدور،        
خاطرنشان کرده است: بدی شدک اقدتددار             
امنیتی و بازدارنده امروز کشور ، مدرهدون           
م اومت ، ایثار ، فداکار  و شهادت طدلدبدی      
فرزندان ملت رشید، قهرمان و بدا اراده ا            
است که به رغم برخی مشکالت و تنگنداهدا          

خود ، هدوشدمدنددانده و             در صحنه زندری  
ا  از پدیدشدتداز  در              هوشیارانه ، لحظه  

هدا و       عرصه ها  دفاع از  رمدان         و میدان
ها  دینی ، ملی و اند دالبدی دریدغ               ارزش

 نورزیده است.

این بیانیه در پایان با پاسداشت یاد، ندام و            
ساز حضدرت امدام          رمان ها  بلند و تمدن    

)ره ( روهر ارزشمند والیت ف یه را مدیدراث            
ماندرار  ن حضرت قدلدمدداد و زعدامدت              
حکیمانه م ام معظم رهبر  و فدرمدانددهدی       
کل قوا )مدظله العالی ( را رکدن رکدیدن                 

ملدت ایدران و          پیشرفت ها و پیروز  ها     
جبهه م اومت اسالمی در مدیددان هدا             
رونارون بویژه غلبه بر فدتدنده تدروریسدم             

ها  ظالمانه استکبار  در       تکفیر  و تحریم  
دهه اخیر و مرعوب ساز  جبهه معاندین و         
ضد ان الب داخلی و خارجی محسوب و بدا          

سپاه پاسدداران      تاکید بر باور و اراده مصمم     
ان الب اسالمی در پیگیر  و تح ق شجاعانه       
و م تدرانه منویات و انتظارات امامین ان الب       

ریدز      اسالمی از این نهاد م دس با برندامده        
ان البی، ع النی و متناسب بدا الدزامدات و             
م تضدیدات فدرارو  اند دالب و کشدور،               

است: خدا  بزرگ را شاکریم ، ملدت             ورده
و مملکدت اسدالمدی بدا بدرخدوردار  از                

ها     موزه   اسالم و والیت و تأسی به        نعمت
سدالده      13    مکتب ان الب و تجارب حیات    

بر خالف خواستده جدبدهده            نظام اسالمی ،  
معکوس، م تددرتدر و         دشمن،در معادله ا   

مستحکم تر از همیشه، هررونه تهدید را بده         
فددرصددت هددایددی طددالیددی بددرا  خددلددق         

افتخار  میز تدبددیدل و در              دستاوردها 
صحنه انتخابات  ینده نیز با مشارکت پرشور       

 برو  ایدران       ، حماسی و حداکثر  خود ،     
عزیز شده و با نمایش قددرت ندرم ندظدام              
م دس جمهور  اسالمی ، پیام وحدت ملی       
و عزم همگانی بدرا  قدو  شددن کشدور              

نصب العین     احیا  تمدن نوین اسالمی با       و
قرار دادن بیانیه رام دوم در این راه مبدارک          

 را به  حاد جهانیان منت ل می سازد.

بیانیهسپاهبهمناسبتسالروزارتحالامام
 خمینی)ره(؛

پشتیبانیازوالیتفقیهو
هاینیازحضوردرصحنه

 انقالب،ضامنصیانتکشور

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ملت شریف ایران

 دوستان و همراهان عزیزم

اینک که به خواست خداوند منان در  سدتدانده             
انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمدهدور  قدرار          
ررفته ایم و نامزدها  نهایی مشخدص و اعدالم            
رردیده اند، بر خود واجب میدانم از هدمده                
کسانی که نسبت به اینجانب ابراز محبت نموده و         
تالشی مجاهدانه در جهت معرفی و دفاع از ایدن           
بنده ح یر داشته اند، قدردانی کرده و سدپداس            
قلبی خویش را ت دیم محضدر مدبدارک ایشدان             

 بنمایم.

الزم است از زحمات شورا  محترم نگدهدبدان و            
همه   دست اندرکاران امر، تشکر نمدوده و در            
پاسخ به ندا  م ام معظم رهبر ، همگان را بده           
حضور پرشور در انتخابات که نماد جدمدهدوریدت           

 نظام است دعوت می نمایم.

ضمن احترام به همه   نامزدها  موجود کده از           
خدمتگزاران خوشنام و ارزشمند مردم ایدران و          
ان الب اسالمی میباشند، حمایت همده جداندبده           
خویش را از حضرت حجه االسالم والمسلدمدیدن          

 جناب  قا  رئیسی اعالم میدارم.

امید که همه   ما خدمتگزاران واقعی برا  
اسالم، م ام معظم رهبر  و مردم شریف ایران 

باشیم.                                                                  
                                                                                        8011چهارم خرداد ماه 

سرباز مردم ایران و مقام معظم رهبری                                                                                           
 دکتر شاهین محمدصادقی
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 قسمت یازدهم:

نیم ساعت بعد بدرادر      
ناصر محمد )بسیجی   
اهل بداالده(  مدد و         
رفت مدن حداضدرم،       
بروم و قدرت را بیاورم. ناصر از نظر جسمی مناسب بود و به 

رسید قدرت بدنی خوبی دارد. م ددار  امدکداندات              نظر می 
امداد  مانند باند و بتادین همراه با چند چفیه به او دادیم.            
به او رفتم ارر مجروح بود، در صورت امکان زخمش را ببند 
و بگو تا شب صبر کند.در تاریکی هوا او را به ع ب خواهیم              
 ورد. سفارش هم کردم که او را بیاور در پناه تانک تا هم او               
و هم خودت در امان باشید. ایشان با سرعت زیاد از ما دور           

ها مجدداً در این مسیر او       شد و به سمت قدرت رفت. عراقی       
را به رربار بستند. با همه تیرهایی که به زمین می خورد و              
ما می دیدیم، به تانک رسید.تااینجا چهاربارصحنه فیلمها          
سینمایی)یک بارقدرت،دوبدارندوذرویدک بدارنداصدر( کده                
رربارمیزنندواین طرف و ن طرف هنرپیشه میخوردواتفاقدی      
نمی افتددیده بودیم ولی تنهافرقی که داشت این بود کده            
اینهافیلم نبودو واقعی بود.ناصر از دید ما ناپدید شد. هر چه             
صبر کردیم از او خبر  نشد. رفتیم شاید کنار قدرت و در            
پناه تانک مانده تا اوضاع کمی  رام شود و بعد بررردد . ولی 

کده از  مددن         ظاهرا دیگر بررشتی در کار نبود. بعد از این         
ایشان نا امید شدیم به برادر میثم سیروس ماموریدت دادم        
که امشب وباتاریکی هواباچندنفر از برادران به سراغ قددرت          
وناصر برو و نهارابیاور.باامیدبه اینکه هدردوندفدر حدداکدثدر              
مجروح شده اند وباید تا شب صبر کنیم به ادامه کدارخدود       

متر جلوتر از مدا      211ها به فاصله کمتر از        پرداختیم. عراقی  
در ادامه همین کانال و خاکریز سمت چد   ن مسدتد در              

بود با برادر غیب پرور و         1بودند . بعداز ظهر حوالی ساعت        
برادر مؤمن باقر  در یک سنگر مشغول صحبدت بدودیدم.             

ها شروع به ریختن  تش خمپاره و توپ کردند. چون             عراقی
پرور   داد. برادر غیب     شدت  تش زیاد بود بو   تش تهیه می       

حاج کاظم سر  به جلو بزن ببین وضعیت چگدونده            رفتند
 ها قصد حمله داشته باشند.  است. شاید عراقی

علیرغم شدت  تش، به دلیل ددمستحدکدم، سدندگدرهدا               
مطمئن و کانال خوبی که داشتیم تلفاتی شامل حدال مدا              
نشد. به نوک کانال و اولین سنگر نگهبانی خودمان رسیدم.           

تر از عد دب    ها کمی امن  این ن طه به دلیل نزدیکی با عراقی      
تر بود به نگهبان برادرالیاس سلیمانی از بدرادران خشدت،             
رفتم چه خبر؟ رفت خبر  ندیدسدت. )کداندال پدرورش                  

که ما االن در  ن مست ر بودیم چندین کیلومتر طول           ماهی
داشت که فعاًل حدود سه کیلومتر  از  ن دست ما بدود و              

     ها بود(.  به جلو کداندال کده ادامده                 ماب ی دست عراقی  
رفت نگاه کدردم. دیددم           ها می   بود و به سمت عراقی     کانال

 یند.  پشدت         تعداد  عراقی در کانال دارند به سمت ما می        
ها تعداد زیاد  عراقی در خط حمزه ایستاده بودندد            سر این 

ها بیایند. غافلگیر شدم. به الیداس           و منتظر بودند بعد از این     
هدا       رروهان نجف بگو با بچه رفتم سریع برو و به فرمانده   

ها قصد حمله دارند. خودم تیر بار      جا، که عراقی    بیایند این 
که  نجا بود را برداشتم و با دقت زیاد به سمت ندیدروهدا                

عراقی که در همان کانال قصد پیشرو  داشتند شدلدیدک             
ها تعدداد   کردم. در اولین شلیک و بر اثر عدم  مادری عراقی  

زیاد  از  نان به زمین افتادندوکشته شدند.  نانکه ع ب تدر         
بودندبا کشف موضع من توسط  نان، شروع به تدیدراندداز             
کردند ولی امکان اصابت تیر به من ضعیف بود. در کانال از      
دو طرف دو جا  پا درست کردم.  وقت شلیک ،از این دو                

شددم. چدون کداندال            کردم و بلند می     جا  پا استفاده می   
مست یم بود، ف ط کافی بود سر اسلحه را کمی باال و پایین            
کنی و شلیک کنی. رربار سر تا سر کداندال روبدرو را در                   

کانال بودررفدتدار خدود        نوردید و هر کسی را که داخل        می
هدا       رروهان و چدندد ندفدر از بدچده                 کرد.  فرمانده     می

زدم و یک سر   رپدی جدی            رسیدند.یک سر  تیر بارمی    
تدواندیدم       هفت. اوضاع به نفع ما بود. وقتی دیدیم خوب می   

ها  زارعدی از        نام  ها را بزنیم . دو نفردیگر از برادران به            ن
نور باد، امان فیروز )از شاپور کازرون( مدندوبابرادر الیداس         
ها.  سلیمانی اجازه ررفتند و رفتند جلو  من و سمت عراقی

قرار ر اشتیم که هر وقت من خواستم شلیک کندم، صددا             
ها پناه بگیرند، هر وقت شلیکم تمدام شدد، بداز                بزنم و  ن  

ها  مست ر درکداندال        ها با نارنجک به عراقی      صدابزنم و  ن  
ردفدتدم      حمله کنند. همین کار را کردیم. با صدا  بلند می           

بستم.  وقدتدی         الیاس پناه بگیر و بعد کانال را به رربار می         
زدم،    کرد، صددا مدی       شد و یا سالح ریر می       رربار تمام می  

الیاس، حاال نوبت شماست. نهااز  شفتدگدی وسدردرردمدی            
عراقیها استفاده میکردندوبداندارجدک بده جدانشدان مدی               
افتادند.حدود دوساعت باعراقیهدا درردیدر بدودیدم.درایدن               
دوساعت مابهترین ومناسبتریدن وضدع رابدرا  کشدتدن              
عراقیهاداشتیم ،چراکه مانسبت به  نها دیدوتیر  مدنداسدب            
داشتیم و نهاازاین امتیاز بی بهره بودند.فکدرکدندم از اول              
جنگ تا  خر ن برا  من فرصتی به این جالبی پیش نیامده 
بودتاتعدا  از  نهارابه درک واصل کنم.بعداز تاریدکدی هدوا           
وقلع وقمع کردن عراقیها وبعداز دوساعت تالش ایدن سده            
رزمنده عزیزما با موف یت بررشتند. یک تیر هم به انگشدت            

تر و  برادر زارعی خورده بود .دیگر برادران رردان هم از ع ب 
کردند. پس     ها  مختلف در دفع دشمن کمک می        به صورت 

هدا      از اتمام درریر  متوجه شدم دو نفر از برادران به نام          
علی اکبر توفی ی و کریم بادپیما با موشک  رپی جی هفدت     

 اند. ها به شهادت رسیده عراقی

حدودساعت هفت یاهشت شب بدودکده بده یداد قددرت                
افتادم.ازبچه ها سوال کردم.ظاهرابدلیل پاتدک عدراقدیدهدا              
ودرریر  با نان قدرت فرامدوش شدده بدود.فدورا دسدت                
بکارشدم وتعداد  از برادران روستا  مشتان که هم محلی         
قدرت بودند را جهت  وردن قدرت  ماده کردم.سفارشهدا           
الزم راکردم و ندهدارابدا دوبدراندکداردبده سدمدت قددرت                   
وندداصددرفددرسددتددادم.دیددگددرمشددکددل تددیددرانددداز              
ورربارعراقیهانداشتیم. نهارفتندو چند دقی ه بعد قددرت را         
رو  برانکار  وردند. قدرت سرحال و قبراق بود.  ثدار  از               

شد. این در حالی بدود          ناراحتی و یا درد در او مشاهده نمی       
که تیر به شکمش خورده بود؛به شوخی ردفدتدم ،قددرت               

ا ؟لبخند  زد ورفت چکارکنیم، شانس کده         مگرهنوز زنده 
قرار شدد هدمدیدن          نداریم. باهمین برادران صحبت کردم و      

دوستان، قدرت را به عد دب بدرده و            
سپس بدرردردندد.جدهدت سدهدولدت             
کاربابرادران ع ب هم تماس ردرفدتدم        
ورفتم خشایار ماده باشددتدا پدس از          
رسیدن قددرت فدورا اورابده عد دب             

ببرند.دیگر خیالم ازبابت قدرت راحت شده بودولی ایدندهدا             
میگفتندما کل منط ه رادنبال نصر رشتیم ولی اثر  از او            
ندیدیم .هنوز امید  به زنده بودن ناصر داشتیم ولی فدعدال             
کار  از دستمتن بر نمی  مد. برادر رودکی با بیسیم به من            

هدا  لشدکدر         تماس ررفت و رفت که یدکدی از ردردان            
زندد.    کند و به خط دشمن می        ید و از شما عبورمی      ثارا...می   

منتظر شدیم. فرمانده   رردان  مد. با او صحبدت کدردم.               
م دار  او را نسبت به منط ه توجدیده ندمدودم. بدرادران                 
سلیمانی و زارعی  مدند و رفتند ارر اجازه بدهید ما همراه           

کنیم وبعد کده    رویم و راه را برا   نان باز می         این رردان می  
رردیم. اجازه دادم      ها شدند برمی    وارد خاکریز و کانال عراقی    

لدول     1ها رفتند. مدتی بعد  مدند و رفتند که تیربدار            و  ن 
کدرد زدیدم. راه را             ها را که مزاحم بود و اذیت می         عراقی

برایشان باز کردیم و بعد از اطمینان از ورود  نان بده خدط               
ساعت بعد به اتفاق چند نفر        2ها و پیروز  بررشتیم.      عراقی

از برادران از جمله میثم شیرویس، ناصر نیرومند به جدلدو             
ها را دیده باشیم و هم بدبدیدندیدم              رفتیم تا هم خط عراقی    

ها که به ما حمله کدرده بدودندد             ها  عراقی   وضعیت کشته 
چگونه است.  کمی جلوتر از خط خودمدان،  جسددهدا                 

ها کانال را پُر کرده بود، به طور  که مجبور بودیم از              عراقی
  کانال هدم        کانال راه برویم، لبه      کانال بیرون  مده و لبه    

امنیت نداشت و هر لحظه ممکن بود یکدی از تدیدرهدا                 
کنم در طول جنگ، هیدچ       متفرقه به ما اصابت کند. فکر می       

ها تلفات بگیرم .      کجا مثل این ن طه نتوانسته بودم از عراقی       
ها عبور کردیم. بسدیدجدیدان           ها  عراقی   از جسدها و جنازه   

ها مست در بدودندد.          رردان لشکر ثارا... در سنگرها  عراقی        
جوانی، بی تجربگی و م دار  هم ترس ودلهره باع  شدده           
بود که در سنگرها نشسته و از اطراف خود غافل باشند. بدا      

ها صحبت کردم و رفتم بلند شوید و از خودتان مواظبت   ن
ها در صفوف شدمدا رخدنده             کنید. مواظب باشید تا عراقی     

نکنند. وقتی متوجه شدند که ما از خودشان نیستیم، با بی            
شود و بده       اعتنایی رفتند که کار ما به خودمان مربوط می        
ها ردفدت    شما ربطی ندارد. وقتی کمی تند شدم یکی از  ن         
ها را رها کرده  کار  نکن که به سمت شما شلیک کنیم.  ن

کیلومدتدر کداندال         2و به جلو رفتیم. این رردان در حدود          
پرورش ماهی را ررفته و به جلو رفته بودند . لیکن از سمت     
چ  خود در تهدید بودند، چرا که ما هیچ نیرویی در سمت            

ها  متر جلوتر احساس کردم عراقی 311ها نداشتیم . چ   ن
بندند. با برادر رودکی تماس          این رردان را می      دارند ع به 

ررفتم و مسأله را رفتم. ایشان رفتند چه کسی بده شدمدا             
جا بروید. سریع بررردید و به رردان خود ملحق            رفته تا  ن  

شوید.  در همین زمان یک تیر به کاله  هنی من خدورد و                
کمانه کرد . ترسیدم که نکند مشکلی برایمان پیش بیاید .          

بده عد دب       )چون بدون هماهنگی تا  نجا رفتده بدودیدم(.             
بررشتیم. نماز صبح خواندیم. کسب تکلیف کردیدم. بدرادر         
رودکی رفتند نیروها را برداشته و به ع ب بیایید. هوا رو به             

رفت. درحال بررشت، شهید توفی ی و شدهدیدد             روشنی می 
بادپیما را دیدم. در روشه ا  از کداندال جسدم پداک و                    
مطهرشان  رام و بی دغدغه بر ما و اعمال ما ناظر بودندد و               

تر یک مجروح  در بهشت برین مأوا رزیده بودند . کمی ع ب 
را رو  برانکار دیدم. تعجب کردم. دیدم قدرت است. رفتدم   

کنی. مگر قرار نبود دیشدب بده عد دب                جا چه کار می     این
بروید؟ قدرت که حرفی نزد ولی یکی از بدرادرهدا از یدک                
سنگر نزدیک قدرت خارج شد و رفت ظاهرًا  تش سنگیدن           

اند قدرت را به ع ب ببرندد.خدیدلدی       بوده و برادران نتوانسته 
ناراحت شدم.کمی دادوفریادکردم و از افراد  کده مداندده             
بودند خواستم به هر صورت ممکن کمک کنند و قدرت را            

کردیم خیلی مشدکدل       به ع ب ببریم. تا درکانال حرکت می       
نداشتیم. از کانال که خارج شدیم نارهان با  تش کاتیوشا            
دشمن مواجه شدیم. همه درازکش به رو  زمین افتدادیدم.    
قدرت هم اجبارًا به زمین خورد. چند بار این عمل تدکدرار               
شد ولی با هر مش تی بود او را به یک پی ام پی رساندیدم.               
قدرت را درپی ام پی ر اشته ورفتیم به ع ب ببرند.پی ام             
پی حرکت نکرد،اوراپیاده کرده وبه یک پی ام پی دیدگدر             
سوارکردیم.قدرت رفت ومایک درصد هم فکر نمیکردیم که         
بعدهااین در  ش والش شودولی متاسفانه شد. چند روز بعد          
به خط بررشتم. نزدیک تانکی که قدرت مجروح شده بدودو      
برادر ناصر محمد  مف ود شده بود خاکریز زده بودیدم. بدا           

رفتیم که محل مف ود شدن برادر محمد          برادر رودکی می  
  دودزا درسدت در         را نشانش دهم که یک رلوله خمپاره      

نیم متر  پا  ما به زمین خورد. چون دودزا بود خدطدر              
نداشت ولی ارر دودزا نبود به ی ین شامل انا هلل و انا الدیده        

شدیم. محل را دقیق نشان ایشان و یدکدی از                راجعون می 
برادران اطالعات دادم. دو تن از برادران اطالعات شبانه بده            
محل رفتند ولی اثر  از برادر محمد  نیافتند و مداکدمدی             

  مطهدر ایدن      دادیم )پالک و جنازه  هم احتمال اسارت می  
ها پیدا شد( پس از اتمام کار رردان         شهید عزیز پس از سال    

 به اهواز و سپس به مرخصی رفتیم. 

شداد.     3و   1  شهدا به خصوص شهدا  کربال        روح همه 
امیدواریم که شهدا کوتاهی ما را در انجام مدأمدوریدتدمدان              
ببخشند و فردا  قیامت دستگیر ما در روز جدزا بداشدندد.               

  شدهددا      امیدوارم که فردا  محشر شرمنده و خجالت زده       
نباشیم و رو  رو دررویی با  نان را داشته باشیم.)ان شداال                

 ا...(

که به دلیل فراموشی از ذکر ندام  ندان                برادرانی     از کلیه 
کنم و از  ام و یا فراموشم شده ع رخواهی می خوددار  کرده

خواهم با نوشتدن خداطدرات خدود و یداد ور                    نان می 
ها  خود ما را در نوشتن خاطدرات  یدندده یدار               حماسه
 فرمایند.

 پایان   -والسالم علی عباداهلل الصالحین

. مردم به مالقات میومدن و ابراز محبلت    تو بیمارستان بودیم
کردند. ما هم از خوردن معاف بودیم. یه مالقات کننده یه    می

قلدر از گل     گلدون گ  آورد به من داد. بغ  دستی ملن ایلن   
تعریف کرد که گفتم جان خودت گ  رو بلذار بلاالی سلرت    

. آنتی  زدن یه حسلن خلوب    بیوتیک که می دیگه تعریف نکن
داشت و یه عیب؛ حسنش این بود که چون آمپول بود راحت 

زدند. عیبی هم که داشت این  زدن تو سرم و تو دستم نمی می
رسید واقعا  کرد و به رگ می بود که المروت وقتی حرکت می

شد انگار زهر مار؛  که تو دهنم می درد آور بود و یکی هم این
کم درد پام هلم   از مزه خیار گرگو)هندونه ابوجه ( بدتر.  کم   

. بهم گفتند فردا دکتلر    شروع شده بود و داشت اذیت می کرد
. دراز کشیده بودم که گفتند مالقلات    ارتوپد میاد باالی سرت
. بلعلد از سلالم و        ! خداداد موذنی دامادمون بود که آمد داری

ات! گلفلتلم:      پرسی گفتم: با که آمدی؟ گفت: بلا نلنله      احوال
کجاست؟ گفتند چون وقت مالقات نیست یه نفلر بلیلشلتلر      

. داشتیم حرف می  نمی . آروم مالفه   تونه بیاد زدیم که ننه اومد
. پام هم آزاد گذاشتم؛ سالم و علللیلک      رو کشیدم رو شکمم
کردم. شروع کرد گفت: کجات است؟ گفتم: چلیلز ملهلملی         
نیست این دستام، اینم پاهام، خواستم پام بیارم باال که دیلدم  

جور نبود. پاهلام هلم بله هلر       شم. قبال این  شه! اذیت می  نمی
ترتیبی بود تکون دادم. گفت: حاال کلجلات اسلت؟ گلفلتلم:         

شلم؛ کله    آپاندیسم بوده، چیز مهمی نیست فردا مرخص ملی 
آتش تهیه شروع شد! اصال یه زنگ نزدی اینم اللهلی خلیلر      

. اصال تو می  دونی کلازرون   ببینه محمدجواد که اومد خبر داد
! می  . رحیم، فض   گن همه چه خبره؟ اهلل،  تون لت و پار شدین

شون زخمی هستلنلد.    خالق، او سید آهانگرونی]طبیبی[، همه  
جا مسعود و شاپور زخمی شدن، بچله   مح  خودمون یه گلک

شاملی که کاکاش نونوایی داره شهید شده، جالل بچله علام   
برات شهید شده، بچه پرویزی خیاط شهید شده، سیلد بلاقلر    

اش شهید شده حاللی)حلاال(     بنده خدا که چند سال پیش بچه
خودشم معلوم نی، باقی رفیقات هم همی، جعفر و اصغر بچه 
ننه اکبر]امام دوست[، محمد بچه فرج کناری هنوز کلاکلاش     
احمد ]راسته[ که شهید شده  جسدش نوردن)نیاوردن( بلا دو      

زبون می  تو)تا( بچه ریزک)کوچک( آنجان، جعفر ]کتویی[ بی      
]اسماعلیلللی[ بلچله علام          دو تا برادراش شهید نشدن  وحید
پهلوون دیدم توپش پرن)پر است(. گفتم: خوب حلال صلبلر        
کن. این همه راه اومدی. نگفتم مو)من( خودم میام زحلملت       
نکش؟ گفت: هنوز یکسال نشده می)مگر( مسلم]کوشلکلی[       

گفتن بیمارسلتلان    بچه ننه محسن زخمی نشده بود؟ هی می
است شهید شد آوردنش. گفتم: حاال بد بود؟ اگر منم شهلیلد     

خدا صد تا داد و  شدی ننه شهید؛ گفت: حسن به شده بودم می
کنم! گفتم: البد با صد تا چیک! راسله و وارونله تلو        بیداد می

کم شوخی کنلم. گلفلتلم:       دلم گفتم: دیگه خالی شد. بذار یه  
. ولی تو هواپیما هم نشستی  ها کیف  خوب خیلی خوش آمدی

خدا قربون گاری! نفهمیلدم کلجلام! چله        کردی! گفت: ننه به 
: خوب    فهمی که چه می دار بشی می کنم تا بچه می . گفتم گم

خیلی خوش آمدی! حاال این کیف به این سنگینی چنن)چیه(   
)داخلللش     آوردی؟ نکنه مشهد خونه خریدی؟ حاال چه توشن

( گفت: یه   خورده میوه پرتقال و لیملو شلیلریلن، یله آب       چیه

کلم للبلاس.     خورده شکر و دوربین و یله  گیری دستی، یه میوه
کلو   ها که هیچ! حق خوردن ندارم! ولی دوربین   گفتم: خوردنی 

( بلغلللم تلا یله          )بله بیا در بیار فیلم خو رو شن؟ گفت: ها بیو
عکس جفتی خوشکلی با ننه قشنگم بیگیلرم. آملاده شلدیلم      
عکس بگیریم که مجروح بغلیم گفت: بیا گلدون گ  هم بذار  

کم اروم شده بود. گفت: ننه تلا     بغ  تختت! عکس گرفتیم. یه  
: همه این   کی نباید چیزی بخوری؟ و از این صحبت ها، گفت

طبقه زخمی جنگ هستند؟ گفتم: بیشترش! گفت: کلاشلکله       
: برو وللی حلتلملا بلا         ها بدادم این برفتم الاق  میوه . گفتم ها

. بعضی  هاشون نباید چیزی بخورند، یا  پرستارها هماهنگ کن
: مگه خودشون نمی    . گفت دونلنلد؟    غذاشون مخصوص است

گفتم: خدا داده آدم کمین)شکمو(! حتما هماهنگ کن. نلنله،        
بلرد، صلدا زد و    ها می مجروحی که تلفن با وایر سیار تو اتاق

دادش.  گلرفلت ملی    هی با اصرار داشت ملیلوه پلوسلت ملی     
هلا رو از نلگلرونلی در      گفت: خیلی بچه خوبیه! چقدر ننله    می

 میاره! 

ها هم رفتنلد.   بعد از دید و بازدید گفتم: دیگه برید زیارت. آن  
. درباره مرخص  شدن از بیمارسلتلان     نماینده بنیاد شهید آمد

. گفت: تا لوله   ها بهت وصله خلبلری از    باهاش صحبت کردم
مرخصی نیست. گفتم: دکتر گفته فردا اگر دیگه تلرشلحلات      

کله   ات دیدم، مث  این نداشتی درش میارم. گفت: االن پرونده  
کنیم. ضمنا پلرواز    قراره از پات عکس بگیرند بعد صبحت می

هواپیما به شیراز فقط یکشنبه و چهارشنلبله اسلت، هلر روز     
هلا را   نیست. اینم مدنظرت باشه. هر روز که میومدن ملالفله    

ذاشتم رو تخلت، بلا کلملک      عوض کنند راحت دو تا پام می

شدم.  کم از تخت جدا می دستم یه
مالفه رو بیرون میوردنلد، علوض   

کردند. امروز که آمدند خواستم  می
! وای پام چه دردی داشت! آن   ها هلم   رو پا بلند بشم که نشد

شه! یکلیلش     گفتند مث  هر روزه! گفتم: بابا درد دارم نمی   می
پام رو گرفت، جیغ زدم! دست کردم ظرفی که گذاشته بودنلد   

: اصال نمی   . دو نفر فرار کردند گفتم خوام!  برای ادرار برداشتم
گفتند: هرجور خودت بگی! با التماس گفتم: بیاییلد. گلفلتلم:         

گن بلرادر   امروز چه خبره! همه دور نظافت هستند؟ گفت: می  
خواد بیاد بیمارستان! گفتم کدوم؟ هادی یلا    رییس جمهور می
. بعد آب و حوله هم آوردند. گفتند:    محمد؟ مث  این که محمد

: اول اون رفیقم شست وشو   یه کم سرت رو تمیز کنیم؟ گفتم
خوان نون آب بزنند! خیلس    که می بدید تا بعد. دیدم مث  این 

. یه نفلر    کنند با حوله هم خشک می می کنند که قبول نکردم
با یه ویلچر آمد و گفت: بیا سوار! قراره از پات عکس بگیرند.   
کمک کرد از تخت پایین آمدم و با آسانسور رفتلیلم بلخلش     
رادیولوژی عکس گرفتیم. دکتر ارتوپد آمد عکس را نگاه کرد  

کلم   گفت: چند تا ترکش کوچک است، یکیلش هلم کله یله     
ات اسلت فشلار ملیلاره!      بزرگتره نوکش تو استخون نازک نی

کنم ماهیچه پام هم خیلی سفته! گفت: به    گفتم: احساس می 
ها پاره شده خون جلمل  شلده،     احتمال زیاد چند تا از مویرگ

کم باال بگیریش روش هم راه  مردگی است؛ سعی کن یه خون
 نرو، بگو برات عصا بیارن.
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ما مفتخریم که ائمه معصومین از      
علی بن ابی طالب ردرفدتده تدا           
منجی بشر حضدرت مدهدد          

عدلدیدهدم  الف       -صاحب زمدان  
کده بده        -التحیات و والسدالم    

قدرت خداوند قدادر، زندده و          
ناظرامور است، ائمه ما هسدتدندد.        

 . 396، ص 20صحیفه امام، ج 

 قسمت دوم : 

تقدیم به روح شهدای حماسه خلرمشلهلر،آنلانلی کله        
رفتندتادین وناموس وایران مان،سرافراز بمانلد  هلوای   
غروب که خورشید، آرام آرام داشت دامن نارنجی رنلگ  
خود را از دشت خوزستان بلر ملی چلیلد، هلر کلدام از       
فرماندهان گردان ها، نیروهای خود را جم  کلرده و آن  

 ها را برای اجرای عملیات توجیه می نمودند.

برادران همه با دقت به حرفهای من گوش کنیلد!   -- 
امشب به یاری خدا عملیات مهمی در پیش خلواهلیلم    
داشت که خواب را از چشمان دشمن بلعلثلی خلواهلد      

 گرفت. 

این جمالت فرمانده گردان ما بود که باآهنگی آمیختله  
باغرور وخشم، قاط  ومصمم برزبانش جاری بود.  بچله   

 ها هم،همه یک صدا فریاد زدند:  انشااهلل!

! عملیات امشب بسلیلار سلرنلوشلت سلاز         -- برادران 
خواهدبود. همه می دانید که دشملن بله ملرزهلای ملا       
تجاوز کرده و مناطق غرب رود کارون را اشغلال کلرده   
. ما امشب به حول و قوه الهی بلایلد در سلکلوت       است
مطلق و با استفاده از تاریکی شب از رود کارون بگذریم 

 و به دل دشمن بزنیم.

! این راهی ست که همه  با دید باز انتخاب   -- دوستان
ایم. راهی که جانبازی و شهادت در پیش دارد. اگر    کرده

کسی می داند، از عهده این کار مهم بر نمی آید، همین 
. ما نیروهای آماده داریلم و    االن تا دیر نشده اعالم کند
. بدانید که امشب همه چیز املکلان     جایگزین می کنیم
دارد. البته؛ ما به یاری خداوند و با روحیه قوی بر دشمن 
متجاوز و بزدل می تلازیلم و آن هلا را از پلای در ملی      

 آوریم. وعده خداوند نزدیک است.

صحبت های فرمانده با طنین نوای دلنشین اذان مغرب 
و عشا در هم آمیخت. فرمانده با شلنلیلدن صلدای اهلل      
.بچه هلا هلر کلدام      اکبر اذان، سخنان خود را قط  کرد

وضو گرفته، برای نماز جماعت آماده شدند.  نماز مغرب  
. حالی غریب کله    و عشای آن شب،حال عجیبی داشت
تا آن زمان هرگز تجربه نکرده بودم و بعدها هم  دیگلر  
.  آن شب همه در قنوت و سجده های   برایم تکرار نشد
.  پس از نلملاز     عاشقانه شان شهادت را آرزو می کردند
. سلیل      مغرب و عشا همه یکدیگر را در آغوش گرفتند
. آخرین خواهش و وصیت ها، با هق   اشک ها روان شد
هق گریه ها در هم آمیخته می شد. زملان در آخلریلن     
ثانیه های دنیایی ایستاده بود تا مسافران، کوله بار امید 
و آرزوهایشان را بربندند.  بعضی ها که از قب  فرصتلی   
برای آماده کردن وصیت نامه نیافته بلودنلد ، سلرگلرم      
.  فرمانده بار دیگر بلچله هلا را دور خلود       نوشتن شدند

 جم  کرد؛

! وقت تنگ است. هر سفارش و یا وصیتلی     -- برادران
دارید تا دیر نشده بنویسید و به تعاون تلیلت تلحلویل       
. این آخرین سفارش هلای ملن      . خوب دقت کنید دهید
.امشب، ما جزو نیروهای خط شلکلن علملللیلات         است
. باید خلود را بله     هستیم؛ یعنی به قلب دشمن می زنیم

. ممکن است حتلی نلیلاز بله       خاکریز عراقی ها برسانیم
 درگیری تن به تن باشد. 

 چند نکته را خوب گوش کنید و به ذهنتان بسپارید. 

: عملیات باید کامالً بی سرو صدا آغاز شلود.     نکته اول
به محض صدور دستور، همه افراد به صورت پلیلاده از   

حرکت می کنیم و  --شهرک چوبین--همین مقرتیت 
 سپس از رودخانه کارون عبور خواهیم کرد. 

!  می  ها پشت رودخلانله کلارون     دانید که عراقی برادران

قرار دارند. ممکن است در بین راه  
به سنگرهای کمین برخورد کنیم.  

باید بادقت کام ، مواظب حرکتهای دشمن بلاشلیلم.    
برای لو نرفتن عملیات، سعی کنیدحتی االملکلان، تلا    
. قلراراسلت     رسیدن به خاکریز بعثی ها تیراندازی نشود
دشمن را غافلگیر کنیم. به نزدیکی هلای دشلملن کله      
رسیدیم آرام وبدون سروصلدا جلللورفلتله،خلود را بله        
خاکریزآنها می چسبانیم و منتظردستور می مانلیلم. بله     
محض صدور فرمان، همگی یک صدا و بلا فلریلاد اهلل    

. در     اکبر از خاکریزباال رفته، بر سرشان آوار ملی  شلویلم
این حرکت بچه های اطالعات، عملیات که قبال مسیر 

اند، با شما همراه خواهند بلود و   را دقیق شناسایی کرده
 اطالعات الزم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

نکته دوم:  این عملیات یک حمله بسیار گسترده خواهد  
 بود و ممکن است هفته ها ادامه داشته باشد.

نکته سوم ؛ امکان گرفتن اسیر در تاریکی شب وجلود   
. در این مواق  اسرای عراقی دست و پاگلیلر ملی      ندارد
.اما بلاروشلن شلدن      شوند و عملیات را مخت  می کنند
هوا، چنانچه نیروهای دشمن تسلیم شونلد،آنلهلا را بله     
. برادران! اطاعت از دستورات فرماندهان    اسارت درآورید
. با استعانت از درگاه ذات حق وتوس  به   فراموش نشود
ائمه، خود را برای پیروزی آماده می کنلیلم. خلدا یلارو      

 یاورتان! 

پس از آنکه شام بسیار مختصر و سبکی خوردیم، برای 
. بعضی از بچله    آخرین بار همدیگر را در آغوش گرفتیم
ها، درست درهمان لحظه حرکت، شوخیهای شان گل   

کرده بودو برای اینکه قدری به جم  روحیه بدهنلد بلا   
مزاح های کالمی و شیرین کاری های خود گ  لبخند 
. عجیب هم در این کار   را بر چهره دیگران می نشاندند
مهارت داشتند. محمد راسته و الیاس ستونی که همیشه 
تیکه کالم های خنده دار و آماده در آستین داشتنلد، در  

.  کم کلم    این لحظات حساس، بسیار نقش آفرین بودند
به لحظات آغاز حرکت نزدیک ملی شلدیلم، بلاالخلره      
دستورصادرشد.همگی آماده و مجهز به سالح و مهمات  
. سکوت محض بر دشت حاکم بود.   کام ،به راه افتادیم
تنها پچ پچ های یواشکی  بعضی ازبچه هابودکه درحین 
حرکت، گاهی سکوت شلب را ملی شلکلسلت.نسلیلم         
مرطوب ومالیمی ازفراز کارون که درچندقلدملی ملان    
قرارداشت می وزید وهوا را مطبلوع ملی کلرد. آراملش      
عجیبی داشتیم. انگار نیرویی ناشناخته وپنهان، همراهی  
مان می کرد. به ساح  کارون کله رسلیلدیلم، یلگلان        

را از قب  برای  pmpمهندسی ارتش، یک دستگاه پ  
عبورمان از رودخانه، آملاده وآن را در مسلیلر جلریلان      
.  برای مصون ماندن پ  از حلملالت     آب،مهارکرده بود
هوایی دشمن،روی آن را با علف ونی پوشانده بودند. بلا   
رسیدن مان به ساح  رودخانه طی چند دقیقه،پ  را بلر  

 عرض کارون نصب کردند....

 ادامه دارد....
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 رقابیه

کل من علیها فانَ و یب ی وجه و ربّکَ ذوالدجدالل       
 واالکرام .

هرچیز  که رو  زمین است فنا پ یر اسدت و            »
تنها چهره درخشان پروردرار تدو کده صداحدب              

 «عظمت و بزرری است باقی می ماند 

شما ا  ملت عزیز مسلمان ایدران ، امدامدان و                
پیامبران ، همه  نها برا  پیاده کردن اسالم برنامه         

ها  وسیعی داشتند و ما که پیرو مکدتدب  ندهدا              
هستیم ، باید هریک ازما به اندازه توانایی خودمان         
برا  معرفی  ن در سطح جهان و صدور اند دالب            
اسالمی خویش به کشورها  دیگر بپوشیم و بده           
اسالم خدمت کنیم. همه شما می دانید که بدرا             
خدا قیام کردید ، و باید وظیفه ا  کده داریدم و               
شروع کرده ایم را به پایان برسانیم. ملدت عدزیدز              
باید، همان رونه که تا کنون نشان داده اسدت در            
همه موارد کمک کار دولت باشد. زیرا تنها با یار            

همه دولت می تواند مشکالت موجود را از مدیدان      
 بردارد.

اما مادرم ! فراموش مکن هرچیز  را که در م ابل     
خدا و بیشتر از خدا دوست داشته باشی مشدرک           
می شو  ، و در روز قیامت بدرا  مدن نداراحدت              
کننده است . ا  مادر ! فراموش مکن که دنیا برا     
من زندانی بیش نیست. انسان یک بار به دنیا مدی            
 ید و یکبار از دنیا می رود. پس چه بهتر که انسان  
در راه دین خدا شهید شود. مادر ، تدو             
باید چون مادران شهیدان صدر اسالم و        
شهیدان امروز کربال  ایران صبر داشتده       
باشی و بردبار و صبور باشی . تو باید بدا             
تمام مشکالت و از خود ر شتگی نشدان        
دهی و در سورم رریه نکنی ، ا  مادر !           

اهلل و اکبر و     »قامتت را بلند ریر و ندا        
سر ده و سخن شهیددان       «خمینی رهبر 

راه خدا را به مردم برسان کده هدمداندا              
سخن ما پیرو  کردن از قر ن و خدا می      

 باشد.

و شما ا  خواهران! وظیفه شمدا امدروز           
رساندن پیام خون شهیدان به قلدران و        
ابرقدرتها  جهان می باشد وباید زیدندب        
رونه سخن رویدیدد و رسدوا سدازیدد              
دیکتاتوریان شرق و غرب را. شدمدا بدا             
پیامهایتان باید اسالم را رسترش دهیدد       

 بر جهان.

و اما تو ا  پدر ! ناراحت ندبداش زیدرا               

امانتی را که از طرف خدا داشتی به او پس داد .            
ما همه از اوییم و به سو  او بازرشت می کندیدم.             
شما ا  پاسداران ! و ا  برادران پداسددار ! یدک                 
بعد  نباشید . شما بعد نظامی را در نظر نداشدتده          
باشید ، بلکه باید بعد تبلیغاتی را هدم رسدتدرش             
دهید. سپاه باید جنبه ها  حوزه علدیده داشدتده              
باشد . سعی کنید مطالعات خود را رسترش دهید.     
و در مسائل سیاسی حزب و دقیدق بداشدیدد تدا                
دیگران این ابرقدرتها  شرق و غرب بر ملدتدهدا            
مستضعف ایران خیال سلطه جویی را از خود دور          

 کنند.

این وصیت نامه را لحظات حمله می نویسم، خدایا         
 ، خدایا ، تاان الب مهد  خمینی را نگه دار ...
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