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ای: ابداع و تحقق دظرکیه جیمی یوری              اهلل خام ه    ضر  آکت 
اسالمی کع ی تشکیل  کومتی بر مب ای اسال  داب و متکیی           

ساالری برخاسته از رمق اسال  را م مترکن ابیتیکیار             بر مرد  
الشأ  خوادددد و تأکییید کیرددید: راز               اما  اما  را لِ رظیم   

پرشکوا ماددگاری جم وری اسالمی و دظا  اما  خمی ی، بیا           
های دشم ا  در بارا زوال اکن دیظیا ،            بی ی  وجود همه پیش  

کع ی  اکمییت    «اسالمی»و   «جم وری»همراهی دو کلمه    
توأما  اسال  و مرد  است و از اکن پس دیز همراهی همییین              
دو کلمه تضمین پیشرفت مستمر خواهد بود.رهبیر ادیقیالب             
همچ ین با اشارا به تأکید همیشگی اما  خمییی یی دربیارا              
ضرور  شرکت آ اد مرد  در ادتخابیا ، ادیتیخیاب فیردی               

ها ومشکال  خوادددد و با بیییا             ل دابسامادی   شاکسته را راا  
جم ور آک دا به اکجاد      دکاتی م م در بارا لزو  پاکب دی رکیس      

ردالت اجتماری، مبارزا صرکح وبدو  میال یظیه بیا فسیاد               
وتقوکت تولید داخلی افزوددد: آ اد مرد  خود را به شیرکیت             

 در ادتخابا  و تشوکق دکگرا  به اکن کار ملز  بداد د.

ای با اشیارا بیه شیکیسیت کیامیل                   اهلل خام ه    ضر  آکت 
های دشم ا  و اقتدار و پیشرفت و توسعه مستیمیر             پیشگوکی

جم وری اسالمی افزوددد: راز پرشکوا و افتخارآمیز ماددگاری         
دظاِ  اما  خمی ی، همراهی دو کلمه جم یوری و اسیالمیی              
است. اکشا ، ابداع دظرکه جم وری اسالمی را کار بزرگ امیا      
خمی ی خوادددد و افزوددد: اما  بزرگوار اکن دیظیرکیه را در                
ررصه دظرکا  سیاسی بین المللی وارد کرد و با قدر  میرد             
و معرفت بسیار رمیق خود آ  را ری یت بخشید و میحیقیق             

 کرد.

رهبر ادقالب، ش اخت و تسلط جامع اما  خمی ی بر میعیار             
اسالمی را پشتواده اکجاد و تحقق دظرکه جم وری اسیالمیی            
برشمرددد و گفت د: اما  لزو   اکمیت اسال  و ارتیقیاد بیه               
مرد  را از دل اسال  داب به دست آوردا بود و به آد ا رمیقیا                 
اکما  داشت. اکشا  با اشارا به مخالفا  سرسخت دو وجیه              
اسالمی و مردمی بود  جم وری اسالمی افزوددد: بخشیی از         

بیودا و     «سکوالرهای هیرمشهبی »مخالفا   اکمیت اسال ،    
معتقددد دکن شأدیت تشکیل دظا  سیاسی و مدکرکت کشیور          
را ددارد و محصور به مسائل فردی و ربادا  اسیت، الیبیتیه                

ای از سکوالرها هم معتقد بوددد دکن اصوال  مضر و افیو              ردا
 جامعه است.

رهبر ادقالب افزوددد: دسته دکگری از مخالفا   یاکیمیییت              
گوک د اسال  دیبیاکید بیه            اسال ، به دکن ارتقاد داردد اما می      

 «سکوالرهای مشهبی»سیاست آلودا شود، اکن افراد در واقع 
هست د و به دخالت و  اکمیت دکین در شیئیو  زدیدگیی             

اهلل    اجتماری، ارتقیادی دیداردید.  ضیر  آکیت               -سیاسی
ای، مخالفا  مردمی بود  جم وری اسالمی را دییز دو         خام ه

هیای   لیبرال»دسته دادست د و گفت د: جمعی از اکن مخالفا ،  
سیاالری را     گوک د دموکراسی و مرد      هست د که می   «سکوالر

ها اکجاد ک  د و اکن مسئله ربیطیی           ها و تک وکرا     باکد لیبرال 
به دکن ددارد. اکشا  خاطردشا  کرددد: دسته دو  مخالیفیا              

گوک د میرد       ساالری دک ی، به دکن ارتقاد داردد اما می         مرد 
دد و دکن باکد بیدو  اتیکیا و               ا  در  اکمیت دک ی هیچ کارا    

آفرک ی مرد ،  کومت تشکیل دهد که شکل افیراطیی             دقش
گیری گروا دارش ظاهیر       های اخیر در شکل     اکن دظر، در سال   

 شد.

ای  اکمیت دکن با اتکا بیه میرد  را              اهلل خام ه    ضر  آکت 
ک  است باط و دظرکه رالماده و ده ا سیاسیی خیوادیددید و                 

ساالری دک ی از متن اسال  برخاسته است و هیر            گفت د: مرد   
کس ادکار ک د در قرآ  مطالعه و تدبر دکردا است. اکشا ، بیا              
است اد به آکا  مکرر قرآ  مب ی بر لزو  اطیاریت میرد  از                

هیای اطیاریت        رسول اکر  افزوددد: در صدها آکه قرآ  زمی ه        
مرد  از دبی مکر  تشرکح شدا است که آکا  ج یاد، اقیامیه        

اقتیصیادی،     -قسط و ردل، اجرای  دود، معامال  اجتماری        
ها ررصه دکگیر از جیملیه اکین               المللی و دا    قراردادهای بین 

هیا، بیه میعی یای           ها هست د که مجموره همین زمی ه    زمی ه
 تشکیل  کومت است.

رهبر ادقالب با است اد به ا ادکث فراوا  و س ت رسول اکیر             
مب ی بر تشکیل  کومت افزوددد: بعد از ر لت پییامیبیر بیا                
وجود اختال  دربارا جادشی ی اکشا ، ا دی از مسیلیمیادیا          
ش  دداشت که باکد  کومت بر اساس دکن و قیرآ  ادامیه               

ب دی اکن بخش از سیخی یادشیا            کابد. رهبر ادقالب، در جمع     
تأکید کرددد: بر اساس آکا  قرآ  مجید و ا ادکث و سی یت       
پیامبر، اگر کسی به اسال  ارتقاد داشته بیاشید بیاکید بیه                  
 اکمیت اسال  هم معتقد باشد. رهبر ادقالب بعد از تبییییین           

ساالری   موضوع  اکمیت اسال ، به موضوع جم ورکت و مرد        
پرداخت د و با تأکید بر اک که ارتبار رأی مرد  مسئله بسیییار             
م می است، گفت د: به اکن موضوع از دو م ظیر میی تیوا                  

از م ظر دک ی و اریتیقیادی و در چیارچیوب                  -9دگرکست  
از اکن م ظر که تحقق رملی  اکمیییت           -۲مسئولیت و  ق    

پشکر دیست. اکشیا  درخصیور رأی            دکن بدو  مرد  امکا    
مرد  از م ظر دک ی و ارتقادی افزوددد: در آکا  و رواکیا ،               
آ اد مرد  و خوار در قبال سردوشت جامعه و همیچی ییین              
جلوگیری از ادحرا  و بروز شکا  طبقاتی مسئول دادسیتیه            

ادد و امربه معرو  دیز ک  وظیفه رمومی شمردا شیدا              شدا
ها برپاکی  کومت دک یی اسیت.          که ککی از م مترکن معرو     

همچ ین ادساد ا دارای ارادا و  ق تعیین سردوشت هستی ید           
که  اکمیت مرد  ککی از دمودهای  ق تعیین سیردیوشیت             

ساالری دک ی از م ظر دیاز       است. رهبر ادقالب به موضوع مرد       
ها به پشتواده مردمی دیز اشارا کرددد و گیفیتی ید:                  کومت

ای جز روی آورد  بیه        ها بدو  پشتواده مردمی، چارا       کومت
زور و ظلم دخواه د داشت و از آدجا که در  کومت اسیالمیی              
ظلم جاکز دیست، تحقق  کومت اسالمی و ادامه آ ، فقط بیا            

 پشکر است. پشتواده مردمی امکا 

ای تأکید کرددد: بی یابیراکین میرد                 ضر  آکت اهلل خام ه   
ساالری دک ی و جم وری اسالمی ک  طرح داب و خیالی               

گوک د اما  مرد  ساالری را از          دک ی است و اک که برخی می     
مب ا است زکرا اما  کسی دبود کیه           ها گرفت، سخ ی بی     هربی

بخاطر رودرباکستی از  کم خدا م صر  شود. اکشا  افزوددد:          
روزی که اما  موضوع الزا   جاب در اجتماع را مطرح کرددد           

ها از جمله بعضی دزدککا  اما  مخالف بوددد اما اکشیا              برخی
بطور قاطع، دستور دکن را مطرح کرددد. رهبر ادقالب اسالمی           
تأکید کرددد: اما  بزرگوار با ادجا  اکن دواددکشی دکی یی کیه       

ها بیا     مبت ی بر معرفت رمیق دک ی بود، ملت اکرا  را که قر           
های  استبداد خو گرفته بود، به میدا  آورد تا با باور به تواداکی         

خود، کارهای بزرگی همچو  ساقط کرد  سلطی یت چی ید             
هزارساله و اکستادگی در مقابل ج گ هشت ساله و متکی بیه    

های بزرگ ددیا را ادجا  ده د. اکشا  بیا           پشتیبادی همه قدر   
کع ی  «اسالمی»و   «جم وری»تاکید بر اک که اما  دو کلمه       

گشای هیمیه       را گرا  « اکمیت مرد  »و   « اکمیت اسال  »
کار گرفته    دادست د، افزوددد: هر زما  که مرد  به         مشکال  می 

شددد و معیارهای اسال  رراکت شد، پیش رفتیم و هرجا کیه            
ککی از اکن دو رراکت دشد، پیش درفتیم. رهبر ادقالب به ک              
دموده اشارا کرددد و گفت د: اگر در اقتصاد، رشد کارگاه یای            
کوچ  و متوسط کع ی زمی ه ورود مرد  را به  وزا تیولییید             
فراهم کردا بودکم اک و  وضع اقتصادی ب تیر بیود. اکشیا                
افزوددد: ب ابراکن اگر مسئوال   دود و موازکن اسالمی را در            
مسائل داخلی و خارجی رراکت، و سازوکار  ضور میرد  در             
 صح ه را دیز فراهم ک  د، مشیکیال   یل خیواهید شید.                 

ای در ادامه با اشارا به برخی بیییادیا              اهلل خام ه    ضر  آکت 
ساالری افزوددد: از دکدگاا امیا      اما )را( دربارا اسال  و مرد      

ضد ظلیم،   »،  «ضد تحجر و التقاط   »)را(، اسال  از ک  طر         
ضدسلطه آمرککا و دخیالیت      »،  «خواری  استکبار، فساد و وکژا   

، و از طر     «گری و اختال  طبقاتی     ضد اشرافی »،  «بیگادگا 
 اسییت. «طییرفییدار مییحییرومییا  و رییدالییتییخییواا      »دکییگییر   

سیاالری    اکشا  همچ ین در خصور دکدگاا اما  دربارا مرد        
فیرکضیه   »و ادتخابا  خاطردشا  کرددد: اما  ادتیخیابیا  را         

رید   »گوکی ید      دامه خود می   دادست د و در وصیت     می «دک ی
 ضور در ادتخابا  در برخی مقاطع چه بسا گ اهی در رأس            

کوتاهی در مشارکت، پیییامیدهیای        »و   «گ اها  کبیرا باشد  
های بعد داشته باشد کیه مسیتیلیز               ددیوی و  تی تا دسل    
اکشیا  در بیخیش دکیگیری از               .«بازخواست ال ی اسیت    

تر شد  محیط ادتخابا  گفیتی ید:        سخ ادشا  با اشارا به گر     
های واهیی،     درو  مرد  به  ضور دیافتن در ادتخابا  با ب اده        

رمل به خواست دشم ا  است و اگر هر کی  از دو رکین               
ساالری و دکن تضعیف شود، اسال  و اکیرا  ضیربیه و            مرد 

شیود     سیلی خواه د خورد. رهبر ادقالب افزوددد: گفتیه میی          
رلت فشارهای معیشتی که همه میا آ  را لیمیس             برخی به 

ک یم، برای شرکت در ادتخابا  مردد هست د کیا بیرخیی               می
های قبل با شوق به فردی رأی دادکم امیا             گوک د در دورا    می

در آخر دورا، م جر به دلخوری شد، ب ابراکن در ادیتیخیابیا               
های درستی دیست ید و     ک یم. اکن موارد استدالل    شرکت دمی 

دباکد ما را از مشارکت در ادتخابا  دلسرد ک  د. اکشا  تأکید            
ها وجود    کرددد: اگر دابسامادی، داکارآمدی و ضعف در مدکرکت        

دارد، باکد آ  را با ادتخاب درست و خوب و روی کیارآورد                
مدکرکت مردمی و اسالمی جبرا  کرد ده با شرکت دکرد  در           

 ادتخابا .

ای با تأکید بر دقت در ادتخاب و توجیه        اهلل خام ه    ضر  آکت 
هیا و  یرفی یا            به رملکرد کاددکداها افزوددد: صرفا  به وردا       

ای    که در قضیه مشاکرا  هستیه       توا  اکتفا کرد همچ ا      دمی
اکم به رمیل   هم که در جرکا  است، هموارا به مسئوال  گفته       

توا  ارتماد کرد. رهیبیر          ها دمی   کار برآکد و به  رف ا و وردا      
شیود     ادقالب خاطردشا  کرددد: کارآمدی را با  یر  دیمیی            

تشخی  داد، ب ابراکن باکد دگاا کرد که آکا گششته و رملکرد           
ک د کیا دیه          های آد ا را تأکید و تصدکق می        کاددکداها، وردا 

اکشا  در ادامه چ د توصیه م م به دامزدهای محتر  داشت د.          
رهبر ادقالب اسالمی با توصیه مؤکد به کاددکداها به پرهیز از            

هاکی که از ادجا  آد ا مطمئن دیست د، گیفیتی ید:               بیا  وردا 
های بدو  پشتواده رملی جاکز دیست و اک یگیودیه             داد  وردا 

وردا ها، گ اا و به ضرر کشور است چو  با محیقیق دشید                 
شودد ب ابراکن فیقیط      آد ا مرد  از ادتخابا  و دظا  دلسرد می      

ک  د.  ضیر       هاکی بدهید که اهل فن آد ا را تأکید می          وردا
ای، توقع دکگر از کاددکداها را صداقت با مرد  و         اهلل خام ه   آکت

بیا  شعارهاکی دادست د که در دل خود به آد ا کامال  ارتیقیاد       
داردد و افزوددد: کاددکداها با مرد  صادق باش د و شعارهاکیی            

 دده د که به آد ا ارتقاد دداردد.

رهبر ادقالب اسالمی، تشوکق به مشارکت در ادیتیخیابیا  را              
وظیفه ت  ت  مرد  دادست د و گفت د: ت  ت  مرد  خیود              
را موظف بداد د که همه آ اد مرد  ارم از خادوادا، دوستیا             
و آش اکا  را به مشارکت در ادتخابا  درو  ک ی ید و اکین،         

است. اکشا  افزوددد: توقع دکگر از      «تواصی به  ق  »مصداق  
ردالت »کاددکداها اکن است که در صور  پیروزی، خود را به           

میبیارزا بیدو       »،   «کاهش فاصله فقیر و ه ی»، «اجتماری
تقوکت تولید داخلی و مبارزا با قاچاق و   »، «مال ظه با فساد  

روکه و افرادی که با پر کرد  جیب خود از طیرکیق         واردا  بی 
 متع د بداد د.  «شک  د واردا  کمر تولید داخلی را می

مناسبت سالگرد  فرازها ئی از بیانات مهم مقام معظم رهبری )مدظله العالی(  در سخنرانی تلویزیونی به
 ارتحال امام خمینی)ره(:

های مدیریتی انتخاب درست است نه  راه جبران ناکارآمدی و ضعف
 شرکت نکردن در انتخابات

 شورای نگهبان از منظر امامین انقالب
شورای دگ با  دیز به ر وا  ککی از ارکا           -رلی اسدزادا 

اصلی دظا  جم وری اسالمی، که وظیفه  راست از             
قادو  اساسی از طرکق تطبیق مصوبا  مجلس شورای          
اسالمی با قادو  اساسی و ارائه دظرا  تفسیری، و                
همچ ین  راست از شرع از طرکق تطبیق مصوبا  با            
موازکن  اسال  را بر ر دا دارد؛ و از طر  دکگر در امر                
ادتخابا  به ر وا  د اد داظر، صال یت قادودی الز  را در          
اکن امر دارد؛ در  قیقت به ر وا   افظ اسالمیت دظا            

باشد و دتیجتا  از جمله د ادها        و پاسدار قادو  اساسی می    
باکست بر اکن اساس اتخاذ مسیر        و مراجعی است که می    

ها، بیادا  و        ک د و با سرلو ه قرار داد  اددکشه            
الشرکف( و    سرا  ره مودهای  ضر  اما  خمی ی)قدس    

العالی( در ج ت اجرای هرچه       مقا  معظم رهبری)مدظله  
ب تر وظاکف خود اقدا  ک د. از اکن طرکق است که                

توا  امیدوار بود  رکت با ثبا  و م سجم دظا  و به              می
خصور شورای دگ با ، برگرفته از ک  اجت اد و تفکر           
روزآمد و مستمر، با سررت هرچه بیشتر و ب تر به سمت           

های دظا  اسالمی صور  بگیرد؛ و امید          اهدا  و بردامه  
است که با دگاا همه جادبه به فرماکشا  و ره مودهای            
مقا  والکت، و با دوری از برخورد گزک شی و مقطعی با             
آ ، بتوا  سعاد  دظا  و ملت را رقم زد. بدکن ج ت در            
ادامه کادداشت مدکر مسیول در شمارا قبل با ر وا  "            
جاکگاا شورای دگ با  از م ظر قادو  اساسی وامامین           

، گزکدا ها ئی از بیادا  امامین ادقالب را که در             ادقالب"  
ادتخابا  توجه به آ  الز  به دظر می رسدتقدکم محضر           

 خواد دگا  رزکزمی گردد. 

 الشرکف( سرا اما  خمی ی)قدس

ی شورای محتر  دگ با ، که  افظ ا کا  مقدس              9
اسال  و قادو  اساسی هست د، مورد تأکید اک جادب              

 [(9باش د. و وظیفه آدا  بسیار مقدس و م م است.)] می

 العالی( مقا  معظم رهبری)مدظله

که به طور کلی از سالمت دظا  مطمئن           ی ما برای اکن   3
باشیم، م مترکن و رساترکن و فعالترکن و مؤثرترکن             

 [(4ی ما همین شورای دگ با  است.)] مجموره

ی شورای دگ با  در  ر  و اقدا  و کار خودش، امین            6
و مؤتمن است و همه موظف د که به چشم امین به آ               

 [(7دگاا ک  د.)]

ی سازما     ی اکن شورا ]شورای دگ با [ در مجموره         8
قادودی کشور،  ساسترکن دستگاا قادودی است و به             

ای   لحاظ شخصیت ارضاء آ ، جاکگاا م م، واال و برگزکدا        
 [(91در جامعه دارد.)]

ی دظار  شورای دگ با  بر ادتخابا  و              ؛ وظیفه   ۲
ی کارهای بسیار بزرگ      تضمین صحت ادتخابا ، از جمله    

ی شورای    و م می است که در قادو  اساسی بر ر دا           
دگ با  گشاشته شدا است. اگر دظار  شورای دگ با            

ی شورای    دباشد، و اگر تأکید صحت ادتخابا  به وسیله         

دگ با  ادجا  دگیرد، اصل اکن ادتخابا  زکر سؤال خواهد         
 [(۲1رفت و ارتبار خود را از دست خواهد داد.)]

 العالی( مقا  معظم رهبری)مدظله

ی ]اما  خمی ی)را([ شورای دگ با  را بسیار بزرگ            9
دادست د و بارها در وصاکا و بیاداتشا  بر اهمیت آ               می

شاءاهلل هما  خط و راا را         کرددد. من هم ا       تأکید می 
 [(37خواهم رفت.)]

 الشرکف( سرا اما  خمی ی)قدس

ی تضعیف و توهین به فق ای شورای دگ با  امری              6
خطرداك برای کشور و اسال  است. همیشه ادحرافا  به          

شود و در آخر ریکمی را          تدرکج در ک  ریکم وارد می       
دماکد. الز  است همه به طور اکید به مصالح             ساقط می 

اسال  و مسلمین توجه ک یم و به قوادین، هرچ د مخالف          
ما  باشد ا ترا  بگشارکم و به اکن          دظر و سلیقه شخصی   

ها و ابر        جم وری دو پا که مورد هجو  قدر               
 [(44هاست وفادار باشیم.)] قدر 

 العالی( مقا  معظم رهبری)مدظله

ی اگر خدای داکردا روزی شورای دگ با  تضعیف بشود         9
ی چه تضعیف  یثیتی، و چه تضعیف هوکتی و درودی ی            

ای جبرا  داپشکر به ادقالب خواهد خورد.)]        مطمئ ا  ضربه 
47)] 

ی صال یت شورای دگ با  در زمی ه دظار  بر                4
ای با    شود که ردا    صال یت دامزدهای ادتخاباتی سبب می    

از   با استفادا   »گروا هموارا     اکن شورا مخالف باش د، اکن    
،   با اهادت   و گاهی     ی سیاسی     تبلیغاتی    گوداگو     های  روش

  اگر اکن   البته      بردد؛ که   می    را زکر سؤال    دگ با     شورای  
و     دظا     مختلف    شود، مسؤوال      ، همراا   با اهادت   اقداما   

هست د. ...    از آ      جلوگیری    به    ، موظف     گاده  سه    قوای
ر وا    شورا به       از اکن   دادم    می  ]ب ابراکن[ بر خود وظیفه     

طور     ، به   م م  دقشی    و دارای     و رسمی     د اد قادودی     ک     
 ([41])«ک م. دفاع  قاطع 

ی شکی دیست که شورای دگ با  وظائفی قادودی دارد.          6
به اکن وظائف مصرّح در قادو  اساسی ی که دظار  بر              

ها و اکن چیزهاست ی باکد        ادتخابا  و تشخی  صال یت   
 [(4۲تعرض دشود.)]

 العالی( مقا  معظم رهبری)مدظله

ی از آدجاکی که شورای دگ با  مسئولیت دظار  بر             9
ها را بر ر دا دارد؛ باکد همه درا ک یم و توفیق              ادتخابا 

 [(44آد ا را از خدا بخواهیم و به آد ا کم  ک یم.)]

تمامی   ذکربط، کامال  موظف د که          های    ی دستگاا ۲
د اد   را در اختیار اکن         دگ با   مورد دیاز شورای      اطالرا     

 [(44قرار ده د.)]

ی اکن  ر  که مسئول اطالراتی کشور به شما اطالع            3
ددهد، اصال  قابل قبول دیست ی که اکن کار را دک  د ی               

دهد، بالش  خیادت     کع ی چ ادچه اطالری دارد و دمی      
است؛ کع ی بدو  هیچ تردکد اکن اسمی هیر از خیادت            
ددارد! اطالری داشته باش د و اکن اطالع را به مرکزی از            
دظا  که به آ  ا تیاج دارد، دده د! اکن بالش  دامی              

 [(46هیر از خیادت ددارد؛ موظف د که بده د.)]

 العالی( مقا  معظم رهبری)مدظله

ک د، ممکن    ی هر قاضی رادلی هم وقتی که قضاو  می        9
است ک  دفر در دلش به او ارتراض داشته باشد ی چو              
بین ماها رصمت که دیست ی و آ  ارتراض بحق هم               
باشد؛ اما  کم قاضی،  کم ک  امین مؤتمن است و              
باکستی رمال  مورد ارتماد قرار بگیرد. امروز وضع شورای         

طور است؛ هم در قوادین، هم در تصرفا              دگ با  اکن 
اجراکی و شبه اجراکی ی از اکن قبیلی که ما در باب                  

ک یم ی باکستی مورد ارتماد و قبول         ادتخابا  مشاهدا می  
و ائتما  مرد  باشد و بحمداهلل هست و هیچ کس دباکد            
به خودش اجازا بدهد که از اکن موقعیت و مقا  شامخ             

کی که قادو  برای شورای دگ با  معین کردا،             مع وی
کی وارد ک د. با      َ طّی ادجا  بدهد و دسبت به آ  خدشه        

رلم و معرفت و بصیر  به اکن موقعیت است که ما در              
زدیم و دسبت به      باب تصرفا  شورای دگ با   ر  می      

 [(61ک یم.)] گیری می آ  تصمیم

 الشرکف( سرا اما  خمی ی)قدس

 خطاب به شورای دگ با 

ی خدا را در دظر بگیرکد. اصوال  آدچه که باکد در دظر                9
گرفته شود خداست ده مرد ، اگر صد میلیو  آد ، اگر            
تما  مرد  ددیا ک  طر  بوددد و شما دکدکد که همه              

زد د که بر خال   کم قرآ  است              آد ا  رفی می   
باکستید و  ر  خدا را بزدید، و لو اک که تما  بر شما                

کرددد. خالصه گوش     بشوردد. ادبیاء همین طور رمل می     
شاءاهلل با ما است.)]     به  ر  طبقه مرفه ددهید. خدا ا        

71)] 

دهم که در کار خود         ی به شورای دگ با  تشکر می        3
استوار باشید و با قاطعیت و دقت، رمل فرماکید و به               

 [(84خدای متعال اتکال ک ید.)]

ی ادتخابا  هیچ تأثیری      مقا  ادجا  بگیرد که در دتیجه      
ی   ]امّا[ ادتخابا  در همه     -آ  م م دیست  -دداشته باشد   

 [(911ها سالم است. )] دورا

 شورای دگ با ؛ چشم بی ای دظا  برای ادتخابا 

شورای دگ با ، چشم بی ای دظا  برای ادتخابا             -97
-ی ددیا هم ک  چ ین چیزی وجود دارد           است؛ در همه  

 اال اسمش چیز دکگر است؛ اک جا اسمش شورای              
مراقب د، ببی  د آ  کسی که وارد میدا           -دگ با  است 
شود، آکا صال یّت     شود، دامزد ادتخابا  می     ادتخابا  می 
 [(919دارد کا ده.)]

ی شورای محتر  دگ با ، خب مردمادی پرهیزگار،           91
ای   ده د و ردا    متقی و آگاه د؛ طبق قادو  تشخیصی می     

شودد؛ من و      به ر وا  افرادی که صالح د، معرفی می         
شما باکد دگاا ک یم ببی یم در بین اکن صالح ا کدا               

خوردد، کدا     تردد، کدا  بیشتر به درد مرد  می           صالح
تواد د اکن بار س گین را بر دوش بکش د و با              بیشتر می 

امادِت کامل اکن راا را ادامه ده د و پیش ببردد؛ اکن را              
 [(۲9۲باکد من و شما دگاا ک یم، ببی یم، بش اسیم.)]

 مراجع:

ب من و سالگرد پیروزی        ۲۲[ی پیا  به م اسبت        9]
 .9363ب من  ۲۲ادقالب اسالمی، 

[ ی بیادا  در دکدار ارضای هیأ  مرکزی دظار  بر             7]
 .9371اسف د  4ادتخابا  مجلس، 

آبا    3[ ی  بیادا  در دکدار ارضای شورای دگ با ،           91]
9379. 

 ۲1های دماز جمعه ت را ،        [ ی  بیادا  در خطبه       ۲1]
 .9388خرداد 

[ ی بیادا  در مراسم بیعت ارضای شورای دگ با ،           37]
 .9368خرداد  ۲9

 .9363اردکب شت  ۲4[ ی بیادا  در جمع مرد ، 44]

[ ی بیادا  در مراسم بیعت ارضای شورای دگ با ،           47]
 .9368خرداد  ۲9

تیر   ۲8،    دگ با     شورای    [ ی بیادا  در دکدار ارضای     41]
9371. 

،   [ ی بیادا  در دکدار ارضای مجلس خبرگا  رهبری        4۲]
 .9388اسف د  6

ب من   93،    [ ی بیادا  در دکدار اقشار مختلف مرد         44]
9378. 

تیر   ۲8،    دگ با     شورای    [ ی بیادا  در دکدار ارضای     44]
9371. 

 [ ی هما .46]

[ ی بیادا  در دکدار ارضای هیأ  مرکزی دظار  بر           61]
 .9371اسف د  4ادتخابا  مجلس، 

تیر   31[ ی بیادا  در جمع ارضای شورای دگ با ،          71]
9341. 

 .9363اردکب شت  ۲4[ ی بیادا  در جمع مرد ، 84]

 98[ ی بیادا  در دکدار اقشار مختلف مرد ،                911]
 .9314ش رکور 

 [ ی هما .919]

 ۲4،    [ ی بیادا  در دکدار اقشار مختلف مرد             ۲9۲]
 .931۲اردکب شت 
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رونمایی از لوح تصویر امام 
خمینی)ره( و شهید سپهبد 

 حاج قاسم سلیمانی در کازرون

لوح تصوکر اما  خمی ی)را( و سپی یبید           
ش ید  اج قاسم سلیمادی همزمیا  بیا         
ر لت رهبر کبیر ادقالب اسالمیی طیی         

 مراسمی در کازرو  رودماکی شد. 

به گزارش ش رسبز از روابط ریمیومیی          
ش رداری کازرو ، محمد امین می یرورز       
ش ردار کازرو  در اکن مراسم رودماکیی،       
ادقالب اسالمی را مرهو  فداکاری هیا و         
جادفشادی های ش دای ادقالب به وکیژا        
ش ید سلمیادی ر وا  کرد و گفت: دصب        
اکن دو تمثال با هد  بیزرگیداشیت و            
پاسداشت اکن دو شخصیت بیرجسیتیه         

 ادقالب اسالمی صور  گرفته است. 

وی ادامه داد: همه ما باکد ادامه دهی یدا           
راا ش دا و آرما  های ادقالب باشیم و بر         
اکن باور هستیم که اکن ادقالب همییشیه         
 زددا است و راا آد ا ادامه خواهد داشت.

 جت االسال  صبا یی امیا  جیمیعیه            
کازرو  ضمن تشکر از اکن اقدا  ارزشیی        
ش رداری و شورای اسالمی ش ر اظی یار        
کرد: تروکج فره گ و تفکر و راا امیا              
را ل و ش ید سلیمادی باکد الگوکی برای       
تما  اقشار جامعه به وکژا سیاسیییو  و          

 مسئوال  باشد. 

وی ادامه داد: ما باکید بیا میعیرفیی و                 
گسترش چ ین اقداماتی در ش ر دسیل        
جدکد را با آرما  های ادقالب و راا ش دا         

 آش ا ک یم. 

فرماددا دا یه مقاومت بسیییج سیپیاا           
ش رستا  دیز در سخ ادی با اشیارا بیه           
اک که همه ما مدکو  رهبر کبیر ادقالب و        
ش دا هستیم، گفت: اگر بخواهیم دکین         
خود را ادا ک یم باکد در رکیاب والکیت            

 باشیم. 

سره گ هالمرضا توکل افزود: ادتخابیا        
ای است که باکد با  ضور        پیش رو ررصه  

 داکثری در پای ص دوق های رای، بیار        
 دکگر دشم ا  را ماکوس ک یم. 

تمثال لوح تصوکر رهبر کبیییر ادیقیالب           

 ضر  اما  خمی ی)را( در ابتدای       
بلوار اما  خمی ی)را( و تیمیثیال            
ش ید سپ بد  اج قاسم سلیمادیی      
دیز در ابتدای بلوار ش ید سلیمادیی       
دصب شدا است. در آکین رودماکیی        
امروز، اما  جمعه، ش ردار، دیاکیب        
رئیس شیورای اسیالمیی شی یر،           
فرماددا دا یه مقاومت بسیج سپیاا      
ش رستا ، معاو  هماه گ ک  یدا     
تیپ تکاور اما  سجاد)ع( و جمعیی         
از مسئوال  شی یرداری کیازرو          

  ضور داشت د.

 اخبار شهرداری کازرون

فرصت استثنایی فقط 
 تا پایان خرداد ماه
به اطالع شهروندان گرامی می 
رساند،شهرداری کازرون جهت 

تشویق و رفاه شهروندان و با استناد 
 به مصوبه شورای اسالمی شهر 
  فقط تا پایان خرداد ماه

 کاهش ویژه
 عوارض 20۳ 

 در نظر گرفته است.
شهروندان محترم می توانند با 

مراجعه به شهرداری از این فرصت 
 استثنایی بهره مند گردند.

همکار گرامی 
جناب آقای 

مهندس 
 عبداهلل اسعدی

خبر درگششت بیرادر     
بزرگیوارتیا  کیه از        
معلما  دلسوز، فعیال    
و باسابیقیه کیازرو         

 بوددد، موجب تاثر گردکد.

گر چه فقدا  معلمی چ ین متع د و دلسیوز بیرای            
خادوادا فره گیا  کازرو  و دیز تحیمیل اکین هیم              
جادکاا برای  آ  خادوادا محتر  بسیار سخت اسیت،          

شاءاهلل روح اکشا  مورد هفرا  و ر یمیت             لیکن ا  
واسعه ال ی قرار گیرد و با دیکا  و صالحا  محیشیور        
گردد.اک جادب از طر  مجموره ش یرداری کیازرو           
اکن ضاکعه را به شما و خادوادا محتر  اکشا  تسلیت          
ررض دمودا، برای بازماددگا  صبر جزکل از درگیاا           

 خداودد هفور مسئلت دار .

 محمدامین مهرورز

 شهردار کازرون



ادتیخیابیا  در    »خردادماا، دشست  98ظ ر روز 
گشار جمی یوری اسیالمیی اکیرا  و       اددکشه ب یا 

بیا  ضیور روسیای     «آفرک ی دادشگیاهیییا     دقش
ها و مراکز آموزش ریالیی شی یرسیتیا         دادشگاا

کازرو  و جمعی از معاودا ، ارضا هیئت رلمی و 
های سیلیمیا  فیارسیی کیازرو ،        اساتید دادشگاا

دادشگاا آزاد اسالمیی وا ید کیازرو ، دادشیگیاا      
دور مرکز کازرو ، مرکز آموزش رالی زکی یب    پیا 

کبری)س(، دادشگاا رلمی و کاربردی کیازرو  و    
ای دخیتیرا  کیازرو  در     آموزشکدا ف ی و  رفه

سالن اجتمارا  اسیتیاد ریلیی دوادیی دادشیگیاا        
سییلییمییا  فییارسییی کییازرو  و بییا سییخیی ییرادییی  

االسال  دیّری، مسئول د اد مقیا  میعیظیم       جت
رهبری در دادشگاا شیراز، برگیزار گیردکید و بیر     
 ضور گستردا دادشگاهیا  در ررصه ادتخابا  با 

 های اما  را ل)را( تأکید شد.  تکیه به آموزا

الیمیلیل     ب ا به گزارش روابط رمومی و امور بیین 
دادشگاا سلما  فارسی کیازرو ، دکیتیر هیرکیب      

دیا، رئیس دادشگاا سلما  فارسیی کیازرو     فاضل
در ابتدای اکن دشست که از سیوی دبیییرخیادیه      

هیای کیازرو  بیرگیزار      افزاکی دادشگیاا  دائمی هم
گردکد، با اشارا به تأثیری که اکن دبییرخیادیه در    

های ش یرسیتیا      افزاکش سطح تعامال  دادشگاا
برجای گشاشیتیه اسیت، از هیمیراهیی سیازدیدا         

های اکن ش رستا  با اکن  رکت جمعی  دادشگاا
قدردادی دمود و در ادامه با اشارا به پییشیتیازی    
کازرو  و جامعه دادشگاهی آ  برای تحقق دقش 

گیییری    و مسئولیت اجتمیاریی خیود در شیکیل     
هیا   روکدادهای متعدد ملی، بر دقش وکژا دادشگاا

بخشی به هیمیه    بخشی و تعمیق در زمی ه آگاهی
: ادتخابا    ررصه ها تأکید دمود و خاطر دشا  کرد

ررصه م می برای تجلیی اکین دیقیش و اکیفیای       
ها در برابر جیامیعیه     مسئولیت اجتماری دادشگاا

. م مترکن سیرمیاکیه دادشیگیاا       هیا فیکیر و     است
طلبید کیه دادشیگیاا بیه       ورزی است و می اددکشه

هیا در   ی راقله جامعه با تمامی ظرفیت ر وا  قوا
گیری ادتخاباتی پرشیور بیه اکیفیای دیقیش        شکل

 بپردازد. 

در ادامه دکتر امیر قائدی، رئییس دادشیگیاا آزاد    
اسالمی وا د کازرو  دیز طی سخ ادی  بیا میرور   
فرازهاکی از بیادا  اما  خمیی یی)را( پیییرامیو         

ها در می یاسیبیا       اهمیت و تأثیرگشاری دادشگاا
: تأکیدا  مکیرر    مختلف کشور، خاطر دشا  دمود
ب یاگشار ادقالب اسالمی،  ضر  اما  خمییی یی   

)را( در زما   یا  پربارشا  و دیز مقا  معیظیم     
رهبری، پیرامو  لزو   ضور مرد  در ادتخابا  و 
اثرا  آ  در پیشبرد د ضت، قبل و بیعید از هیر    
ادتخابا ، بیادگر اهتما  جدی رهبرا  دیظیا  بیه    
اکن دقش و تکیه دظا  اسالمی به مرد  در همیه  

هاست. باتوجه به اکین اهیمیییت و دیقیش         دورا 
 ضور مرد  در صح ه ادتخابا  است کیه بیاکید    

اددرکیارا ،   همت و تالش تمامی مسئوال ، دست
ها به اکن امر معطو  شود کیه   کاددکداها و رساده

هیای   با اقداما  س جیدا و تدابیر م اسب، زمی ه
 ضور  داکثری مرد  در ادتیخیابیا  را فیراهیم      
سازدد تا موجب امییید بیییشیتیر دوسیتیدارا  و         
 داامیدی و شکست دشم ا  اسال  را فراهم ک د. 

پس از اکشا ، اسرافیل جاوکدی، معاو  دادشگیاا  
پیا  دور مرکز کازرو ، طی سخ ادی با تیبییییین     

گیییری    مبادی رلمی و اشارا به چگودگی شیکیل  
گفتمادی متکی بر جم ورکت و اسالمییت در آراء  

های اما  خمی ی)را( به ر وا  گفتمادی    و اددکشه
شید  و در ردکیف    مت یاسیب بیا رصیر جی یادیی       

کافتگیی، خیاطیر دشیا  دیمیود:        معیارهای توسعه
( بر مب ای دو مف و  جم ورکت و    اددکشه اما )را
اسالمیت شکل گیرفیت. اکشیا  میرد  و  ضیور       

دادسیتی ید.     مرد  را پاکه و ستو  اکن ادقالب میی 
( اکن مفاهیم را فقیط در سیطیح       اما  خمی ی)را
تئوری و دظر مطرح دکرددد بلکه در میدا  رمل، 
چه قبل از ادقالب و در جرکا  مبارزا  ادقالبی و 

هیا میادی ید      چه پس از ادقالب و در تمامی ررصه
ها دیز آ  را به می یصیه ظی یور       مواج ه با بحرا 

رسادددد. اک و  ما به ری یوا  کی  دادشیگیاهیی        
باکستی بیا  یمیاکیت ریقیالکیی و بیدو  هیییچ           

داشتی و با دگاهی اق اری، تالش ک یم تا به  چشم
هیای الز  بیرای    دور از هرگوده هیجادی، زمیی یه  

مشارکت  داکثری مرد  در ادتخابا  فراهم آکد 
های امیا  را یل)را( دیییز        تا براکن اساس اددکشه

 محقق شودد. 

زادا، رئیس هیئت موسس دادشیگیاا    دکتر مومن
رلمی کاربردی کازرو  دیز در اکین دشیسیت بیا     

ای کیه جیامیعیه بیه       اشارا به دگاا خار و وکیژا 
دادشگاا و دادشگاهیا  دارد، اکن بستر را ظرفیتی 
م اسب برای برقراری تعاملی دو سوکه و موثر بیا  
رمو  مرد  برای جلب مشارکیت  یداکیثیری و     
ادتخاب اصلح برشمرد و خاطر دشیا  دیمیود:ی بیا      
تکیه به ارتمیادی کیه جیامیعیه بیه دادشیگیاا و         
دادشگاهیا  دارد، باکستی خیلی دقیق وظیییفیه    
خودما  را ادجا  دهیم و تالش ک یم تیا ضیمین    
برقراری ارتباط با تمامی اقشار جامعه و برقیراری  
گفتگو با آد ا مت اسب با زبا  خودشا ، دیقیش و   

ما  را در راستای تقیوکیت ادیتیخیابیا  و        وظیفه
بسترسیازی بیرای  ضیور  یداکیثیری میرد  و        

گیری ادتخاباتی با  داکثر تأثیرگشاری اکفیا   شکل
 دماکیم. 

االسال  رار ، مسئول دی یاد    پس از اکشا   جت
دماک دگی مقا  معظم رهبیری در دادشیگیاا آزاد    
اسالمی وا د کازرو ، طی سخ ادی به برشمرد  
برخی از راهکارهای رملی در ارتباط با چگودگیی  

آفرک ی دادشگاهیا  در ادتخابا  پرداخیت و   دقش
ادیدازی و تشیکیییل      خاطیر دشیا  دیمیود: بیا راا      

هاکی متشکل از دیروهیای کیارآزمیودا و     کارگروا
مورد وثوق از دادشگاهیا ، ارم از ارضیا هیییئیت     
رلمی، اساتید، کارک ا  و دادشجوکا  و همچ ین 

هیا،   هاکی همچیو  تشیکیل    سازی ظرفیت با فعال
های  توا  گا  های و... می    بسیج دادشجوکی، کادو 

رملی و موثری را در زمی ه تیقیوکیت مشیارکیت      
تیر دیمیود      رمومی و همچ ین هرچه اثربیخیش  

. در اکن فراک د باکسیتیی بیا      ادتخابا  ددبال دمود
تشرکح امیدها به آک دا و همچی ییین تیبییییین        
ضررهای داشی از رد  شرکت در ادتخیابیا ، بیه    
تعامل با رمو  مرد  پرداخت تا امیکیا  هیرچیه     

تری برای مشیارکیت  یداکیثیری میرد         م اسب
 فراهم آکد. 

االسال  دیّری، مسئول د اد دماک دگی مقا    جت
معظم رهبری در دادشگیاا شیییراز دیییز در اکین       
دشست، ضمن مروری بر رابطه رلیمیا و امیت در    
طول تارکخ، بیه دیوآوری فیقی یی  ضیر  امیا         
خمی ی)را( اشارا کرد و خاطر دشا  دمود: رابطه    
رلما و امت در طول تارکخ به سه مقطع تقسیییم   

. دخست رابطه محدث و مسیتیمیع بیود،       می شود
سپس اکن رابطه به مرجع و مقلد تبدکیل شید و   
( رابیطیه        )را ارتقا پیدا کرد تا آدکه  ضیر  امیا 
رالم دکن و تودا مرد  را به رابطه امامت و امیت  
( اکن بود که     )را ارتقا داددد. دوآوری  ضر  اما  
بحث والکت فقیه را از فقه بیه جیاکیگیاا اصیلیی       
خودش که رلم کال  بود، آورددد.  مسئول دی یاد    
دماک دگی مقا  معظم رهبری در دادشگاا شییراز  
در ادامه با اشارا به جاکگاا و اهمیت دقش میرد   
)را(       و تصمیما  آد ا در اددکشه اما  خیمییی یی
تصرکح دمود: اما )را( ارتماد خییلیی زکیادی بیه        
مرد  داشت د. همادطور که  ضر  ریلیی)ع( در      

فیرمیاکید، در دکین اسیال ، میرد         البالهه می د ج
ستو  دکن هست د، اما  دیز ضمن تیحیقیق اکین     
موضوع در برقراری رابطیه بیا میرد ، ارتیبیاطیی       
سییرشییار از مییحییبییت و رشییق را داشییتیی یید.     

االسال  دیّری در پاکا  ضمین تصیرکیح بیر       جت
گییری ادیتیخیابیاتیی        لزو  بسترسازی برای شکل

ای برای تحقق بیا  مرد  است،  پرشور که ررصه
خاطر دشا  دمود: اما  به مرد  توجیه داشیتی ید      
چو  مرد  را ستیو  دکین و دیه فیقیط سیتیو         

دادست د، ب ابراکن باکستیی   سیاست و  کومت می
. دظر مرد  در جامعه   به مرد  ارتماد و تکیه کرد
اسالمی بسیار م م است. همادطور کیه در بیییا      
 ضر  رلی)ع( هم آمدا است بر خوبی خوبا  و   

شود استدالل آورد بر آدچیه   بر صالح صالحا  می
های مرد ،  بر زبا  مرد  جاری است. درواقع زبا 

های خداودد راجب کارگزارا  و  کیمیرادیا      قلم
است. ب ابراکن باکستی بدادیییم کیه میرد ، رکین       

سیاالری دکی یی     رکین و از ارکیا  اصیلیی میرد     
هست د. مقا  معظم رهبری هیم راز میادیدگیاری      
دظا  جم وری اسالمی را همیراا بیود  اسیال  و    

ادد و تما  اک  ا  اکی از اهمیییت    مرد  برشمردا
بسترسازی م اسب همچو  ررصیه ادیتیخیابیا ،      

 برای بیا  دظر و ادتخاب مرد  هست د. 

تأکید بر حضور گسترده دانشگاهیان در عرصه 
های امام راحل)ره( در  انتخابات با تکیه به آموزه

های کازرون و  نشستی با حضور رؤسای دانشگاه
 مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز 

رئیس کمیسیو  ادریی مجلس شیورای اسیالمیی گیفیت:      
ک  دگا  و  ربه دشم ا  برای  مرد  مراقب برخی تحرک 

ماکوس کرد  و القای داکارآمدی دظا  و رید  شیرکیت در    
. فرکدو  رباسی اظ ار داشت: مرد  بیدو      ادتخابا  باش د

در اکن صح ه  ساس سیییاسیی و      توجه به اکن تحرکا 
ادتخابا  پیش رو شرکت ک  د و سردوشیت کشیورشیا  را    
خود رقم بزد د. وی ادامه داد: فرقی دمی ک د کیه بیه چیه      
کسی رای می ده د و هر شخصی که به تیاکییید شیورای     
دگ با  رسیدا و طبق سلیقه خود به هما  فرد رای ده د. 
: الز  دیییسیت کیه کی         اکن دماک دا مجلس کازدهم گفت
داوطلب به طور کامل همراا و مطابق با سلیقیه میا بیاشید     
بلکه باکد بررسی ک یم آکا می توادد ادسجا  میدکیرکیتیی و     

 همبستگی ملی در کشور اکجاد ک د.

: ب ترکن و م اسب ترکن راهکار برای هلبه   رباسی ادامه داد
بر مشکال  و بحرا  های موجود  ضور در صح ه سیاسی 
و ادتخابا  است و اگر می خیواهیییم اسیتیقیالل، ریز  و        
سربل دی کشورما  را  فظ ک یم باکد در اکن صح ه م یم  

دمیاکی یدا      ادتخابا   ضور پرشور و با دشاط داشته باشیم. 
مرد  کازرو  و کوا چ ار فارس در مجلس شورای اسالمی 

: در پیروزی شکوهم د ادقالب اسالمی اگر مرد  به   بیا  کرد
طور گستردا وارد ررصه سیاسی و اجتماری دمی شددد اکن 

 . اکن دماک دا مجیلیس کیازدهیم       ادقالب به ثمر دمی دشست
همچ ین ج گ هشت ساله و دورا  دفاع مقدس را دمیودیه   
ای دکگر از  ضور مع ادار و دشمن هراس مرد  در صحی یه   
: در ج گ تحمیلی با آ   جم و گستردگیی    دادست و گفت
با بیش از هزارا  کیلومتر مرزهواکی و درکاکی و ک  دشمین  
به ظاهر اما کل شیاطین رالم و کرا زمین دست بیه دسیت   
هم داددد که ادقالب اسالمی را دابود ک  ید امیا بیا رهیبیری      
داهیاده اما  )را(و  ضور خودجوش مرد  و جوادا  در جب ه   
های  ق  تی وجبی از خاك اکرا  را دتوادسیتی ید تصیر      
: اکن ج گ دابرابر و در  الی که کشیور میا از      . او افزود ک  د
هما  زما  دیز در تحرکم های سخت بود هم تحرکم سیالح  
و هم تحرکم دفت و تحرکم ها و ت دکدهای مختلف از سراسر 
رالم بودکم اما از آ  دورا  سخت دیز ربیور کیردکیم و هیم     
اک   ما هستیم و صدا  دیست. رباسی گفت: امروز هم کیه    
کشور با شراکطی سخت و ت دکدها و تحرکم ها و فشارهیای  
اقتصادی مواجه شدا است ب ترکن راهکار برای هلبه بر اکین  
چالش ها و بحرا  های موجود  ضور در صح ه ادتیخیابیا     

 است.

 رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

مردم طبق سلیقه خود به هر شخصی که به تایید شورای 
 نگهبان رسیده رأی دهند

 بسم اهلل الر من الر یم

 ملت شرکف اکرا 

 دوستا  و همراها  رزکز 

اک   که به خواست خداودد م ا  در آستاده        
ادتخابا  سردوشت ساز رکاست جیمی یوری         
قرار گرفته اکم و دامزدهای د اکی مشخ  و     
ارال  گردکدا ادد، بر خود واجب مییدادیم از          
همه ی کسادی که دسبت به اک جادیب ابیراز        
محبت دمودا و تالشی مجاهداده در جی یت         

معرفی و دفاع از اکن ب دا  قیر داشته ادید،          
قدردادی کردا و سپاس قلبیی خیوکیش را            

 تقدکم محضر مبارك اکشا  ب ماکم.

الز  است از ز ما  شورای محتر  دگ بیا         
و همه ی دست اددرکارا  امر، تشکر دمودا و 
در پاسخ به ددای مقا  میعیظیم رهیبیری،              
همگا  را به  ضور پرشور در ادتخابا  کیه          
 دماد جم ورکت دظا  است درو  می دماکم.

ضمن ا ترا  به همه ی دامزدهای میوجیود          
که از خدمتگزارا  خوش ا  و ارزشم د مرد        
اکرا  و ادقالب اسالمی میباش د،  یمیاکیت          
همه جادبه خوکش را از  ضیر   یجیه              
االسال  والمسلمین ج اب آقای رئیسی ارال  

 میدار .

امید که همه ی ما خدمتگزارا  واقعی برای 
اسال ، مقا  معظم رهبری و مرد  شرکف 

اکرا  باشیم.                                                                  
                                                                                        9055چهارم خرداد ماه 

سرباز مردم ایران و مقام معظم رهبری                                                                                           
 دکتر شاهین محمدصادقی

4صفحه  3539ژوئن  1/  9003شوال  31/  9055خرداد  91شنبه  چهار/  025/ شماره  91سال   
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دربییارا دییا  کییازرو  تییاکیی ییو  دییظییرا              -
هیرکارش اسی بسیاری گفته شدا ماد د اکن کیه        

می آکد کا دا  کیازرو         «گازرا »دا  کازرو  از    
است، اما  ال کافته های  «کوا زرا  »برگرفته از   

 باستا  ش اسی همه اکن دظرا  را رد می ک د.

به تازگی ب یاد توسعه کازرو  ش اسی، ک  مقاله        
بازسازی تقسیییمیا  اسیتیا          «رلمی با ر وا     

ساسادی بیشاپور.... دوشته پارسا قاسمیی، رکیکیا              
را بازدشیر    »گیزلن، رضا دوروزی و رزکزاهلل رضای     

کردا است که دربارا کافته های باستا  ش اسیی         
اسیت. در       9313در تل قلعه سیف آباد در سال        

اکن مقاله گفته شدا که در تل قلعه سیف آباد در 
کیلومتری ش ر کازرو ، گلم را هاکی مربیوط         4

سال پیش کشف شدا کیه در          9411به  داقل   
 آ  ها دا  کازرو  به خط پ لوی موجود است.

ب یاد توسعه کازرو  ش اسی با است اد به مقیالیه          
را  «کیازرو  »کاد شدا، تصوکری از دا  مکتیوب         

براساس خط پ لوی بازدشر کردا و اکن موضوع را 

مورد اثبا  و تاکید مجیدد      
قرار دادا که دیا  کیازرو         
ارتباطی با برخی دیظیرا        
هیرکارشی یاسیی میادی ید         

 «کوا زرا   »کا   «گازرا »
 ددارد.

در مقاله کاد شدا گیفیتیه         
کشیف شیدا         شدا که براساس گل م را های     

)تکه کا چاده گلی که ه گامی که مرطوب بیودا            
تعدادی اثر م ر از جمله مشخصا  ش ر مبدا و          
مقصد روی آ  زدا می شدا و اکن گلم را ها به           
ماد د ش اساده ک  کاالی تیجیاری در روابیط             
بازرگادی ش رهای دورا ساسادی و قیبیل از آ             
بودا است(، بیشاپور خورا )خورا معادل اسیتیا            

شامل  داقل هشت بخش از جیملیه         امروزی( 
بخش کازرو  بودا است و البته بیشاپیور خیورا          
)استا  بیشاپور( شامل چ دکن بخش و بسیییار            
وسیع تر و بزرگتر از ش رتارکخی بیشاپور فعیلیی          

 در چ دکیلومتری ش ر کازرو  است.

دکته جالب اکن کافته ها آ  است که با است اد به           
گلم را های کشف شدا ساسادی، دا  کازرو  بیه         
خط پ لوی میاده با هما  کا  و ده گا  دوشتیه           
شدا و از آ  جا که گلم را ها مربوط بیه سیال              

میالدی به بعد بودا است، دا  کازرو          411های  
سال پیش تاکی یو  بیدو        9411دیز  داقل از    

تغییر ادامه کافته و اکن دا  دارای س د تارکیخیی           

 ثابت شدا است.

گلم را های ساسادی سیف آبیاد، تیا کی یو                
 «کازرو »قدکمی ترکن س دمکتوب است که دا  

را به شکل فعلی و بدو  تغییر دشا  می دهد و            
البته ممکن است در آک دا آثار دکگیری کشیف           
شود که قدمت دا  کازرو  را  تی به قیبیل از              

میالدی برسادد، هرچ د تا آ  زمیا           411سال  
ساله دا  کازرو  به شکل فیعیلیی       9411قدمت  

گلم را های سییف    »ثابت شدا و قطعی است و       
خط پاکادی بر همه دظرا  هیرکارش یاسیی         «آباد

دربارا ارتباط دا  کازرو  با بیرخیی ادریاهیای             
 هیرتارکخی و هیررلمی و هیرمست د است.

در اکن ارتباط، ب ییاد تیوسیعیه کیازرو  میی                
ککی از موضورا  م یم در بیارا شی یر               گوکد: 

کازرو ، تارکخ پیداکش و تلفظ درست دیا  اکین           
ش ر تارکخی است. در برخی م ابع میتیاخیر و              
معاصر، بدو  است اد و ذکر دلیل، دام ای دکگری        

زرا  و ... را به ر یوا             چو  گازرو ، گازرا ، کوا   
ادد؛ اما کشیف گلیل          رکشه دا  کازرو  ذکر کردا    

ُم رهای  اوی دا  کازرو  که در کیاوشی یای            
رسمی سازما  میراث فره گی از محیوطیه تیل           

آباد )آباد شاهپور تارکخی( بیه دسیت             قلعه سیف 
 آمدا، م ر پاکادی بر دظرا  هیر کارش اسی است.

پس از سقوط دولت ساسادی و هیلیبیه اریراب،              
الفبای پارسی میاده )پارسی  کا پ لوی ساسادی(        

دستخوش تغییرا  ب یادکن و  یش  از  یوزا           
دوشتار گردکد. اکن تغییر و ادقطاع از پییشییی یه             
تارکخ مکتوب بارث شد که دوکس دگا  میعیاصیر          

شی یاسیی       های تارکخیی و رکشیه         برای بررسی 
ها دست به دامن ذوق و بیرداشیتی یای              دامجای

شخصی شودد. اما کشف گِیل مُی یرهیای دورا              
آبیاد کیازرو )آبیاد          ساسادی در تل قلعه سیییف      

شاهپور( دقطه پاکادی بر اکن تفاسیییر دیادرسیت             
 است.

ک د که شی یر       اکن کشف در رین  ال اثبا  می      
است که دامش   کازرو  از معدود ش رهای کشور

از دورا  تارکخی تاک و  بدو  هیچ تغییری بیه          
شیدا     همین شکل ک ودی دوشته و خواددا میی        

 است.

ادامه کاوش ای رلمی و کشف چی ییین آثیاری            
تر در     فرصتی م اسب برای ادجا  مطالعا  جامع     

ها و متو  پیش از اسال  است تا اطالریا             ساکت
ما را دسبت به اکن مقوله افزاکش دهد، اکتشافا          

ش اسی در محدودا شیرق شی یر           بیشتر باستا  
کازرو )محدودا آتشکدا کازرو ، دیروگاا سیکل      

جیییدو (      ترکیبی، م ردجا ، سیف آبیاد، تیل        
کیابیی         توادد به  وزا کازرو  پژوهی و رکشه        می

دکگر دام ای جغرافیاکی اکن ش ر باستادی کمی         
 ک د..م بع کازرو  دما

 سال، پیوستگی و جاودانگی نام  0011

 کازرون

: امیییدوارکیم          اما  جمعیه کیازرو  گیفیت
اددازی بیمارسیتیا  امیا      زودی شاهد راا به

رلی)ع( که از دیازهای امروز شی یرسیتیا        
های جدکید   است و همچ ین افزاکش رشته

های مرتبط با بیییمیارسیتیا        وکژا رشته به
 باشیم.

االسال  محیمید    به گزارش ش رسبز  جت
صبا ی در دکدار با سیرپیرسیت جیدکید و      
معاودا  دادشگاا آزاد اسالمی وا د کازرو ، 
بومی و هیربومی بود  مسئوال  را میردود  
دادست و اظ ار کرد: بسیاری از مسیئیوال     
کشور در  وزا فعالیت خیود هیییربیومیی      
هست د و اکن موضوع تأثیری در رملیکیرد   
افراد ددارد و آدچه مالك است، توادم دی و 

بیود  شیخی  مسیئیول بیودا کیه         رلمی
خوشبختاده سرپرست جدکد وا د کیازرو   

هیای بیرجسیتیه کشیوری اسیت و        از دخبه
دادشگاا بیاکید از وجیود چی ییین افیرادی        

 م د شود. ب را

اما  جمعه کازرو  دادشگیاا آزاد اسیالمیی    
ترکن مراکز رلیمیی    وا د کازرو  را از م م

: امید دارکم کیه    ش رستا  برشمرد و افزود
با  ضور امیر قائدی و  ضیور دیمیاکی یدا      

چی یار و کیازرو  در     هیای کیوا   ش رستیا  
زودی شیاهید    مجلس شورای اسیالمیی بیه   

اددازی بیمارستا  اما  ریلیی)ع( کیه از       راا
دیازهای امروز ش رستا  است و همچ یین  

هیای   وکژا رشته های جدکد به افزاکش رشته
 مرتبط با بیمارستا  باشیم.

سرپرسیت دادشیگیاا آزاد اسیالمیی وا ید       
کازرو  هم در اکن دکدار با اشارا به ارتبار 
و قدمت اکن دادشیگیاا بیییا  کیرد: وا ید        

هیای میتی یوع و      کازرو  بیا وجیود رشیتیه    
امکادا  آموزشی بالقوا و همچ یین وجیود   

ها،  های ورزشی و خوابگاا بیمارستا ، سالن
ککی از مراکز م م رلمی و افتخارا  بزرگ 
اکن ش رستا  و استا  اسیت و تیاکی یو      

هیای   التحصییال  فیراوادیی در رشیتیه      فارغ

      .. . تأثیرگشار ص عت برق، رلو  پزشیکیی و 
م ظور خدمت به کشیور، تیحیوکیل دادا      به

 است.

: اولوکت  هیای می یم     امیر قائدی اضافه کرد
اددازی  پیشِ رو در اکن وا د دادشگاهی، راا

بیمارستا  اما  رلیی)ع(، ارتیقیای سیطیح        
رلمی استادا  و همیچی ییین درخیواسیت       

های تحصیلی مورد دیاز و کیاربیردی    رشته
اسییت کییه بییه لییطییف خییدای مییتییعییال و  

درکغ دماک دا مرد  کازرو   های بی  ماکت
در خاده ملت و دکگر مسئوال  ش رسیتیا    

 محقق خواهد شد.

 االسالم صباحی: حجت

اندازی بیمارستان امام علی)ع( در اولویت  راه
 های دانشگاه آزاد اسالمی کازرون باشد برنامه

 جت االسال  صحراکی پس از تاکید مدکر  یوزا هیای ریلیمیییه        
کشور، به ر وا  رضو جدکد شورای  وزا رلمیه فیارس ادیتیخیاب     

 خواهد شد.

به گزارش درکافتی ش رسبز  جت االسال  صحراکی، مدکر مدرسیه  
رصر امروز در اجالسیییه میدکیرا  میدارس       رلمیه صالحیه کازرو 

رلمیه استا  فارس که با  ضور قائم مقا   وزا های رلمیه سراسر 
پس از تاکیید آکیت اهلل     کشور در مجتمع مفتاح مش د برگزار شد،

اررافی به ر وا  ککی از هفت رضو شورای  وزا ریلیمیییه فیارس      
 ادتخاب شد.

بیه ری یوا      بر اساس اکن گزارش، ادتخاب  جت االسال  صحراکیی 
ککی از هفت رضو شورای  وزا رلمیه فارس به صور  ادتخاباتی از 
سوی مدکرا  سطیح اسیتیا  فیارس، بیا  ضیور  یجیت االسیال           

 والمسلمین ملکی ادتخاب شد.

گفت ی است، در پاکا  اکن جلسه مدکرا  مدارس و مراکز تخصی   
  وزا رلمیه فارس به بیا  دظرا  خود پرداخت د.

حجت االسالم صحرایی،عضو 
 شورای حوزه علمیه فارس

 شود می



تولید سبزی و صیفی در 
 های کازرون گلخانه

تن سبیزی و صیییفیی در              9111ساالده  
 شود های کازرو  تولید می گلخاده

ش رسبز بیش از هزار تن ادیواع         به گزارش 
ای    وا د گیلیخیادیه       ۲۲سبزی و صیفی در     

 شود. فعال اکن ش رستا  تولید می

مسئول باهبادی ج اد کشاورزی ش رستیا       
 4/۲کازرو  گفت:اکن میزا  محیصیول از           

هیکیتیار       9۲های ثیابیت و          هکتار گلخاده 
های تابع اقلیم برداشت که بیدلیییل           گلخاده

کیفیت باال، رالوا بر مصر  داخیلیی بیه            
های  وزا خلیج فارس و روسیه صادر    کشور
 شود. می

زهرا پ اا افزود: صرفه جوکی در مصر  آب،         
افزاکش تولید در وا د سطح، تولید خارج از   

فصل، تولید بیییش از       
ک  محصول در سیال،     
افییزاکییش کیییییفیییییت    
محصول تولیدی، اکجاد   

هیای شیغیلیی         فرصت
م یاسیب از میزاکیای         

ای    های گلخیادیه     کشت
 است.

مسئول باهبادی جی یاد     
کشاورزی ش یرسیتیا      
کازرو  افیرود: ادیواع        

جیا      سبزی و صیفیی   
ماد د گوجه فیردیگیی،       
خیار، فلفل دلمه ای و      

های ش رستیا  کیازرو         رکحا  در گلخاده  
 شود. تولید می

نامه  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

 های فاقد سند رسمی ساختمان

/ 1۲/  1۲مورخ  941161399138111114برابر رأی شمارا    

هیأ  دو  موضوع قادو  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی          9  411

های فاقد س د رسمی مستیقیر در وا ید              اراضی و ساختما   

ثبتی  وزا ثبت مل  خشت و کمارج تصیرفیا  میالیکیادیه                

بالمعارض متقاضی آقای فاضل خورس د فرزدد رلی بشیمیارا          

صادرا از خشت در ک  قطعه زمین مزروری بیه     9ش اس امه  

اصیلیی     ۲9فرری از     94مترمربع پالك     ۲7۲47243مسا ت  

 6اصلی قیطیعیه       ۲9فرری از  9مفروز و مجزی شدا از پالك     

فارس خشت و کمارج  خرکداری از میالی              7واقع در بخش    

رسمی آقای رلی خورس د فرزدد رمضا  محرز گردکدا اسیت.          

روز  94لشا به م ظور اطالع رمو  مراتب در دو دوبت به فاصله    

شود و در صورتی که اشخار دسبت به صدور س ید           آگ ی می 

تواد د از تیارکیخ         مالکیت متقاضی ارتراضی داشته باش د می     

ادتشار اولین آگ ی به مد  دو ماا ارتراض خود را بیه اکین                

ادارا تسلیم و پس از اخش رسید، ظر  مد  ک  ماا از تارکخ             

تسلیم ارتراض، دادخواست خود را به مراجع قضاکی تیقیدکیم       

دماک د. بدک ی است در صور  ادقضای مد  مشکور و رید               

 وصول ارتراض طبق مقررا  س د مالکیت  صادر خواهد شد.

 9411/3/4تارکخ ادتشار ا  اول:  

 9411/3/91تارکخ ادتشار دوبت دو : 

 رلیرضا کشوری 

 رئیس ثبت اس اد و امالك

مجتمع رفاهی مجموره ج ادی بییشیاپیور         
هیزار     6کازرو  که درزمی ی به مسا یت        

مترمربع ساخته شدا است، همزما  با سفر       
فره گی به استا  فیارس و در           وزکر میراث 

ارتباط وکدکوک فرادس با دستور از راا دور         
   رلی اصغر مودسا  به ب را برداری رسید.

به گزارش  ش رسبز محمدجواد جیوکیاری         
رکیس میراث فره گی کازرو  روز دوش بیه       
در آکین ب را برداری از اکن طرح گفت: اکن          

متیر   هزار  6به مسا ت   مجموره در زمی ی  
میلیو  تومیا      71مربع کا ارتباری افزو  بر    

رملیا  آ  آهاز شیدا و اواخیر          14ازسال  
 به پاکا  رسید. 11سال 

به گفته وی اکن مجموره شامل امیکیادیا           
فره گی و رفاهی بری بازدکدک  یدگیا  از         

 مجموره ج ادی بیشاپور است.

بیشاپور ککی از ش رهای باستادی اکیرا  در      
کیلومتری شی یر      ۲1ش رستا  کازرو  در    

کازرو  و در استا  فارس است که در زما          

و امیروزا        ساسادییا  سیاخیتیه شیدا         
اسیت و          های آ  برجای میادیدا       وکراده
در میراث ج ادی کودسکو در  17سال  در  

 رسید. اجالس بحرکن به ثبت د اکی

ای ش رستا  کازرو  با      ورزشکارا  زورخاده 
مرا  و م ش پ لوادی به کاری دییازمی یدا           

 شتافت د.

به گزارش شی یرسیبیز رکیییس هیییا                
های باستادی کازرو  گفت: از آهیاز           ورزش

ای   شیوع بیماری کرودا ورزشکارا  زورخاده    
هیای     اکن ش رستا  در کی یار قیرارگیاا          

اجتماری با دواختن زدگ محبت کا ریلیی          
های معیشتیی     گفت د و اقدا  به ت یه بسته     

 برای دیازم دا  کرددد.

صمد مردادی افزود: همزما  با گرامیداشت       
 311هفته پ لوادی به همت ورزشیکیارا          

بسته معیشتی و ب داشتی تی یییه و بیه             
 دیازم دا  اهدا شد.

ای    وی اضافه کرد: ورزشکیارا  زورخیادیه         
های موم اده،    تاک و  در چ ار مر له کم     

میلیو  توما  جمع آوری و در قالیب   941
های معیشتی بین دیازم دا  تیوزکیع         بسته

 کرددد.
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عمل به رسم پهلوانی ورزشکاران 
 ای در کازرون زورخانه

 یوسفِ ثانی
 

 یِ درگس، متین و پاك و زکباکی به دشتِ دکدا
 فرازِ م بردل ا، شکیبا شخ ِ داداکی

 تو، الماسِ سپیدی رویِ گرددب داکن ددیا
 چ ا  زکبا که درمقیاس، زکبا از تو زکباکی
 زلیخایِ زما ، دلباخت درآکا  سیماکت

 به دقشِ کوسفِ ثادی، چو رخ از پردا ب ماکی
 به چشمِ رارفا  تاکی به پشتِ پردا پ  ادی
 تو،ای م رِ درخشا ، در فضایِ دکدا پیداکی

 بیا ای سروِ آزادا، دلم از هم رهاکی دا
 وَ محبوبِ دلِ ت  ا، مکن آه گِ ت  اکی
 ب ارِ زددگادی رفت، پاکیزِ خزا  آمد

 یِ دل ا ،بفصل هصه بگشاکی ببا تا رقدا
 شبِ تارک  و ت  اکی، زاللِ اش ِ شیداکی
 بیا بشکن سکو ِ شا ، در ک  روزِ روکاکی

مجتمع رفاهی مجموعه جهانی بیشاپور  محمدحسین برزویی-کازرون
 برداری رسید کازرون به بهره

فرماددا ادتظامی کازرو  گفت: با تیزبیی یی         
استخراج ارز دکجیییتیال          دستگاا  ۲6پلیس  

میلیییو      811میلیارد و     7قاچاق به ارزش    
رکال در ک  کارخاده ذر  خشی  کی یی            

 خاموش شددد.

اسماریل زرارتیا ، تصرکح کرد: میامیورا         
پلیس آگاهی کازرو  با اقدامیا  فی یی و            
تخصصی از وجود تعدادی دستگاا استخراج      
ارز دکجیتال قاچاق در ک  کارخیادیه ذر           
خش  ک ی مطلع و بررسی موضوع را در          

 دستور کار خود قرار داددد.

وی افزود: کارآگاها  پلیس آگاهی پیس از          
هماه گی با مقا  قضائی به محل مورد دظیر         
ارزا  و در بازرسی از آ  مکا  موفق شددید          

دستگاا استخراج ارز دکجیتال خیارجیی     ۲6
 قاچاق کشف ک  د.

فرماددا ادتظامی کازرو  با اشارا به اکی یکیه     
در اکن خصور ک  دفر دستگیر و تحیوکیل          
مراجیع قضیائیی شید، ری یوا  داشیت:                

 7های مکشوفه را      کارش اسا  ارزش دستگاا  
 ادد. میلیو  رکال برآورد کردا 811میلیارد و 

با تیزبینی پلیس 
های استخراج  ه دستگا

ارز دیجیتال قاچاق 
 خاموش شدند
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، 9364در زمسیتیا          4پس از دبرد پیروز کربالی      
جم وری اسالمی اکرا  و ارتش بعث به ک  تیواز        
دسبی در ج گ دست کافت د. به درازا کشیدا شد           
ج گ، هر دو سوی ج گ را خسته کردا بیود و از       

، بیا    9366اکن رو، گفتگوهای صلح آهاز شد. سال          
کمترکن درگیری و در آرامش سپری شد. هیر دو             

کرددد. در  الی      ککدکگر را با چشمادی تیز ددبال می      
که ارتش بعث همزما  با گفتگوهای صلح و پیاکیا            
ج گ به سازماددهی، ساماددهی، ساختیارسیازی و         
تج یز کرد  خیود دسیت زدا بیود، در اکیرا ،                 

گرفت. ارتش بعث بیه        های سیاسی باال می     کشمکش
بازآفرک ی، سازماددهی، ساماددهی و توادم یدسیازی       
خود با پشتیبادی آشکار آمرککا، ادگلیس، فیرادسیه،          
آلما ، شوروی و کشورهای ریربیی پیرداخیت و              

هاکی که    ، بسیاری از سرزمین   9367توادست در ب ار    
و ... بیه            4، خیبر، کربالی     8در دبردهای والفجر    

دست رزم دگا  اکرادی افتادا بود، پس بگیرد. ارتش       
گیییری از        بعث با آتش گستردا، پر جم و بی یرا       

افزارهای شیماکی، برای بیه چی یگ آورد               ج گ
 لبچه، فاو و شلمچه تالش کرد. اکن دبردها تی ید،            

همتا بوددد؛ چراکه صیدا  پیس از            دهشت اك و بی  
، دکگر چیزی برای از دست داد  دداشیت         4کربالی  

و از اکن رو به ددبال تیوادیمی یدسیازی بیییشیتیر                   
های خود بر سر میز مشاکرا بود. از اکن رو              دکپلما 

های خود، در کیورشیی         برای توادم دسازی دکپلما   
ت د همه امکادا  و تج یزا  خود را برای بیدسیت            
آورد  دست باال در میدا  هزک ه کرد. فاو و  لبچه           
در فروردکن ماا به دست دییروهیای افیتیاد و در                
شلمچه دیز به گفته محسن رضیاکیی، بیا آ  کیه             
دیروهای اکرادی از جا و ه یگیا  کیورش، آگیاهیی               

ساریت اکسیتیادگیی         8داشت د، دتوادست د بیش از     
ک  د و بار دکگر شلمچه به دست دیروهای بیعیثیی            

شیود    افتاد. اکن دبرد که به ت  شلمچه ش اخته می         
، با آتش تی ید ریراق،         9367روز چ ار  خرداد ماا     

ادجا  شد. به دستور صدا ، اکن بار ارتیش بیعیث،               
افزو  بر بدست آورد  سرزمین، به جیای کشیتیار            
دیروهای اکرادی، در تالش بوددد تا دیروهای اکیرادیی          
بیشتری را اسیر ک  د؛ از اکن رو گاا کسادی که بیه             
شد  زخمی شدا بیوددید را دیییز بیه اسیار                    

و    9361گرفت د. بسیاری از اکن اسرا در سیال             می
 هما  مرا ل دخست آزادسازی اسرا، آزاد شددد.

 اج ربدالحسین پیروا ، از بازماددگا  دبیرد تی           
، است کیه آ       9367شلمچه در چ ار  خرداد ماا      

ما  گفت: دزدک  مردادماا       چه در کاد داشت را برای     
تسوکه گرفتم و به ش ر آمد . در اکین          بود که   66
را از سر گیشرادیدا      91و  8و  4و   4ها کربالی     سال

ها بیاال و       بودکم. دبردهاکی که در آ  شور و هیجا      
هیای دوسیتیادیه          شد. گاهی در دورهمی      پاکین می 

دربارا چگودگی پاکا  ج گ به گفتگیو و بیررسیی          
خواددکیم و      دشستیم و آکا  صلح و ج گ را می         می

گفیت؛    هر کسی با دادش و اددکشه خود، سخ ی می        
رسیییدکیم: کیه اگیر             ب دی می   گاهی به ک  جمع   

ها به جب ه دیاک د، ج گ پاکا  خواهد کافت          بسیجی
توا  آکا  صلح را       و دکگر اک که در آکا  ج گ، می      

 دیز پیدا کرد.

ای، از جب ه ج یگ بیه          های اددکشه   با اکن درگیری  
آمد . پس از چ ید    سوی جب ه دادش در مدرسه می     

پشتیییم،     ماا ش ردشی ی و گشر از دوروز، دوبارا کوله       
ما  بود، بیر دوش        که آ  روزها ت  ا سرماکه زددگی     

ادداختم و راهی جب ه    
شد . جب ه... جبی یه         

ک  یدا و      دکگر خسته 
رمق شیدا بیود...           بی

ت  ا گشرا  رمر بود و     
چشم ادتظار دبردی تا    
شاکد ج ب و جوش و     
شییادابییی دیییییروهییا     
برگیردد. چی ید روز         
گششت... و پیس از           
سازماددهیی، هیادی     
زارع، فرماددا، کیمیال     

ها در ککی از       اسک دری، معاو  و من دیز کمکی آ       
الم دی شیدکیم.      33های گردا  فجر لشکر       گروها 

پس از سازماددهی، گروها  را برای پداف د، باکد بیه          
بردکم. ک  گروها  از دییروهیا      جب ه ارودد صغیر می   

را به خرمش ر بردکم و در بیمارستا  طالقادیی جیا            
روز    دادکم. شب را آدجا ماددکیم و دیزدکی  دیییم                

فرداکش، من و کمال برای ش اساکیی و تیحیوکیل              
 س گرها به آدجا رفتیم.

همراا با دو تن از دیروهای گردادی که آدجا بیوددید،            
دکدکم و گ جاکش هر کدا  را        داشتیم س گرها را می   

گییر   زدا ، ما را زمین   ای سو    دوشتیم که خمپارا    می
کرد و همگی به ت دی بر زمین دراز کشیدکم... گرد             
و خاك و دود خمپارا که فرو دشست، بل د فیرکیاد             

ها چطورکد  همگی با هیم گیفیتی ید:              کشید : بچه  
اکم. با ش ید  اکن سخ ا ، دگاهیی بیه             زخمی شدا 

خود ادداختم و با آگاهی از ت درستییم، بیه سیوی            
س گر فرماددا گردا  دوکد  تا آمبوالدس را پیییدا            

متری امدا بود  که ا سیاس   811ک م... دزدک  به   
ک د... دیگیاهیی بیه              کرد  دکگر پاکم مرا کاری دمی     

پاهاکم کرد ... خو  هر دو پاکم را خیس کردا بود...              
ای رسادد ... دشستم و بیا فیرکیاد                خود را به گوشه   

خواسیتیم.      کم 
ای بییه      رزمیی ییدا

سوکم آمد. گفتیم:     
بییه سیی ییگییر       
فرماددهی گزارش  
بییدهییییید تییا       
آمبوالدسی بیرای    

هیا بیرود.       زخمی
چ دی که گششت   
آمبوالدس آمید و     
پییس از سییوار       
کرد  دکگرا ، مرا   

دیز سوار کرد و به اوریادس ش رك دوئیجی رفتییم.          
هرچ د درما  ما آهاز شد، چو  به شد  آسیییب            
دکدا بودکم، ما را راهی اهواز کرددد. در راا به راد دا        
آمبوالدس گفتم: مرا به خرمش ر و بیییمیارسیتیا               
طالقادی برسا  و سپس دکگرا  را ببر...  راد دا کیه              
دگاهم کرد، از دگاهش برداشت کرد  کیه گیمیا              

 ا  و کمی ترسیدا است. ک د موج خوردا می

دوبارا هما  را گفتم و او سررتش بییشیتیر شید...             
شاکد برای آ  که زودتر از دستم رهاکی کابد. )بعیدا              
به ککی از دوستا  گفته بود فالدی زخمی و میوج             

گیفیت(...        بدی خوردا بود و در راا روضی سخن می        
بیمارستا  صحراکی امیا         دکگر چیزی دگفتم تا به    

 سین در جادا اهواز به خرمش ر رسیدکم. در اکین           
جا رودد درما  ما بیشتر شد و کار به سر  کشید. با             
پاکا  کافتن کار درما ، ما را به دقیاهیتیگیاا کیو                
ربداهلل اهواز برددد و آ  جا بستری شدکم. چ د روز           
در آدجا بودکم تا کمی ب بودی کافیتیییم و آدیگیاا               
توادستیم مرخصی استعالجی بگیرکم. من و کیمیال          
اسک دری به پادگا  برگشتیم. او باکد بیه کیازرو             

رفت. چ د روز در پادگا  مادد . هرچ د ه وز به             می
رفتم، هوس رفتن به خط کیرد ؛ از            سختی راا می  

اکن رو با ماشین تدارکا  راهی خط پداف دی شد .         
هیا،     پسین آ  روز به خط رسید ... برخی از بیچیه             

ساخت د. اسمیاریییل رمضیادیی،            داشت د س گر می  
اسماریل اسماریلو، کاظم باستا ، کاظم هیرکیبیی،        
قاسم دوادی، مسلم اسک دری، صیمید می یرتیاش،            
هداکت زارری، فرهاد ا مدی، جعفر پس د، محمیود        

رلی جیوکیار، ر یییم          صحراکی، امید دهقا ، همت   
ور، می یدی خسیروی،          رهی، سید محمدتقی دکدا   

ر یم داوودی،  سن کرمی و... هم آ  جا بیوددید.          
پرسی و شراکط خط، قیاسیم دوادیی             پس از ا وال  

گفت: بیشتر محورها را رراق باز کردا و تحرکاتیش           
قرکب ککی از همین روزهیا  یملیه            زکاد است... رن     

ک د و شراکط مادد  م اسب دیست و باکستی بیه    می
شرط کرد  که اگر سید محمدتقی         رقب رفت. من   

ور، کاظم هرکبی و م دی خسروی هم بیاک ید،           دکدا
ها دییز     رو . به همه دشواری، آ        من هم به رقب می    

 پشکرفت د که با هم برگردکم.

ای برادر رییس جمممرمهر آمد وممد         سید محمد خامنه
. باالی سر من یک زنگ بهد که در مهاقع   سرکشی کرد

دادم   کمادر درممانمی را خم مر       ضر ری باید فشمار ممی  
کردم. زنگ را فشار داد. رفت داخل   دیگه بمیمر        می

خهره تما   جهر زنگ می نیهمد! گفت: چه خهب البد آمین 
پرستار بیاد! گفتد: ال ته اگر به خاطر آمممیمن مشم مل        

 قطعش ن رده باشند!

. فمردا      دکتر آد ومد   گفت: الحمداهلل ترشحات تمهممه
. گفت: دکتر ارتهپد    گد لهله می آای ش مت ر  در بیارند

شمه انمممام     آد گفته فعال کار خاصی برای پاآات نمی
. گفمتمد:      . فقط باید استراحت   مس ن استفاده کنی داد

! اگر فردا مش لمی     تسهیه چی می شه؟ گفت: ا ند چشد
: وخه پر از به شیراز فمقمط       ن هد صح ت می . گفتد کنید

چرارشن ه است. گفت: باشه! گفتد اگه الزم بمهد اداممه      
جما بمد    دم. گفمت: ممگمه ایمن       درما  را شیراز انمام می

گذره؟ گفتد آمین که اسمش بیمارستانه سمتمتمه!     می
گفت: باشه این آد چشد   بمعمد گمقمت: ممییمیم یمار          
! مند جهابش دادم د ست دارم ای یار جمهنمی!     کازر نی

 خدا نگردارت باشه. 

. خیلی زحمت می  ! بما      کادر پیش ی خهبی بهد کشیمدنمد
. بما    که زیاد ا نما ن هدم با آمه این شه  رفیق شده بهدم

آا کمه   کننده بتش خدمات آد خیلی جهر بهدم. مالقات 
تمهنسمتمد     و ردنمد نمممی    کردند   چیمیی ممی   لطف می

گرفتمد   بما ز ر   تمعمار       شه  ر  پس بیند می دست
آا د  طمرفمه بمهد.     آای خدمات. مح ت  دادمش بچه می

. بلیت آهاپیمما ر     دیگه ننه آد راحت میهمد   می رفت
آد قطعی کردند. چه  از ا ل رفت   برگشت گمرفمتمه     
بهدند. وخرآای ماه شع ا  بهد، صدای دما میهمد که یاد  

آای قدر   مسمد سمیمد ابمراآمیمد       ماه رمضه    شب
. ته مسمدمه  سید محترمی داشتید که یه شمب    افتادم

گفت حتما خهدم باید  و رد   می آای قدر حلها می از شب
تقسیمش کند. آمیشه آد ق ل از تقسیمد، حملمها تمک      

خهرد. با خهدم گفتد وخی امسال حلمهای سمیمد چمه       می
شه!   یاد ناسیاآای بعد از تمک حملمها افمتمادم کمه         می

ام گرفت. نفسد قطع شد؛ بغل دستی متهجمه شمد.     خنده
مند مالمت دادم زنگ اضمطمراری پمرسمتمار زده شمد.       
. اکسیژ  باالی سرم بهد برام  صل   پرستارآا ز د ومدند
. نمفمس     کردند   ماساژ دادند تا به حالت مادی برگشتد
کشیدم. ته این ف ر بهدم که اگر تمهم کرده بمهدم چمی    

. پرستار گفت: تا مدتی سرفه، خنده   گریه بایمد     می شد
با احتیاط باشه. ایند به خیر گذشت. فردا ص ح پرسمتمار     

: وماده باش می  آما ر    خهام لهلمه  پیش از دکتر ومد گفت
در بیارم. گفتد: درد آد داره؟ گفت: زیاد! بتمادیمن زد         
نخ بتیه ر  کشید. لهلمه را کشمیمد بمیمر  . اصمال درد         

کد درد  نداشت یه نگاه چپ کردم. گفت: خهاستد اگه یه  
ن نی. دکتر آد ومد گفت: آمه چیمی خمهبمه        داشت گله

تهنمی آمد امذا بمتمهری، آمد        خدا را ش ر! از فردا می 
کمرد. گمفمت: فمقمط         مرخص بشی. پام داشت اذیتد می 

. فردا آد میام می  . کمارآمای     استراحت   مس ن بینمت
. شام آد که ن ایمد    ر زمره بیمارستا  برام انمام می شد

خهردم. خهاب بهدم که پرستار ومد بیدارم کرد. گفت:    می
 قت دار  است. گفتد: دار ی چی؟ گفت: مس ن. گفتد:  

د !  کننمد مسم من ممی     وخه کسی ر  از خهاب بیدار می
. گفتد ص ر کن تا برت بگمد درد     : اتاق وخری بهد گفت
یا جسمی است یا ر حی آرکد م بماشمه ودم خمهابمش     

پمره.   بره یا اگر آد درد شدید بماشمه از خمهاب ممی     نمی
 بیدارم کردی مس ن بتهرم؟

بعد از یه آفته قرار شد اذا بتهرم. ص حانه و ردنمد تمه    
اتاق. برای من یه لیها  چای و ردند. گفت: ایمنمد ممال       

. گفتد: من ته مممرم چمای نمتمهرده       ام حماال آمد    شما
.  ل کن تا ظرر چییی نمی  نمی . نمنمه وممد      خهرم خهرم

قضیه چای ر  برش گفتد کلی خندید! گفت: از بچگمی    
( چمای ممعمده      ات ر  درد  چای ندادمت گفتد تلیت)ترید

. امر ز بعد از یک آفته گشنگی می  خهاستند چای  میاره
! دکتر داشت میهمد ننه از اتاق بیر     برت بد  بتهری
رفت. دکتر گفت: امر ر ر ز وخر است بر  دست خمدا! از     

دم  نظر ما مرخص آستی. گفتد: شرح ممل؟ گفت: ممی    
. ی ی از خدمه  آا یه جفت مصما و رد   ب ر شاید الزم شد

گفت: ایند برای شما. ننه آد ومد تا یک جفت مصا آد   
ته دستشه. گفتد: این کما بهد؟ گفمت: اممالم کمردنمد        

. گمفمت: بمرای داد        آمراه ملک زاده رفتد این را دادند
مصا زرنگ آستند. گفتد: بر  بده بتش پرستاری. شاید 

شه  شد. گفتد امر ز من آد میمام. ممعملمهم شمد         الزم
 پر ازمه  ی ی است.

ظرر، ا لین   وخرین اذای ته مشردمه  ر  بعد از یک 
نفر  ۰۱آفته خهردید   به طر  فر دگاه حرکت کردید. 

آای متتلف به  ممر ح از فارس بهدید که از بیمارستا 
فر دگاه ومدید. ننه آد ونما بمهد. وممد پمیمشمد. بمیمن           

آا یه پسر کد سن   سال قلد   کااذ دسمتمش    ممر ح
. مهج انفمار خهرده بهد گهشش اصال نمی  شنید بعمد   بهد

. ر ی کااذ براش می  از احهال نهشتد  پرسی متهجه شدم
. نماینده بنمیماد وممد گمفمت:        ا  آد جهاب ر  می نهشت

گن جا نیست. گفتد: چرا مگه سرمیه ندارید؟ گفمت:     می
بران ارد آد ندارید. گفتد: ما که بران اردی ندارید. ی ی 

تهنه بشینه. گمفمت: حماال       دقیقه ر  می ۰۱است و  آد 
شه! گفتد: چی ب ینی؟ ما د  نفرید آرجهر    ب یند چی می

شده باید برید. چرره حق به جان ی گرفت گفت: فمقمط     
برای ممر ح  جا دارید برای آمراه اصال! گفتد: آممراه    
کیه؟ گفت: مادرت. گفتد: از صدقه سر بنیاد، ممادر ممن      
. من   این رفیمق    پهل داده بلیت رفت   برگشت گرفته
ممر ح آمشررید آستید. دیگه چییی نگفت. گمفمت:     
. ومد   صح ت کرد الحمممداهلل     بر  الزم شد خهدم میام
. رفیق من که اصال متهجه قضایا ن هد گفت:   درست شد

خهاید برید. نمنمه     چی شد؟ گفتد: آیچی وماده باش می 
جدا شد   رفت. بعد آد ما ر  با چند تا پیرز    پیرممرد   
با لیفتراک و ردند سهار آهاپیما شدید   به سمت شیمراز  

پر از کردیمد. بمه شمیمراز کمه       
آما ر  بمه یمه     رسیدید ممر ح

االنم میما     وسایشگاه به نام خاتد
. یه استادیهم  رزشی بهد که سالنش برای اقاممت    بردند

. بیر   آد یه زمین چممن داشمت بمیمن       ممر ح آا بهد
مصر تا فر دگاه نیدیک نقاآتمگماه شمرمیمد       میدا   لی

. ننه گفت ما می  رید کازر  . البد شما ر    مازندرانی بهد
کمرد.   جا مستقر شدید. پام خیلی درد ممی   آد میار . و  

ام خیلی  ص ح که دکتر ومد به پام نگاه کرد دید ماآیچه
سفته! گفتد: حتما به دکتر نشه  بدم. چمه  قم مال تمه        
مملیات بدر که دستد زخمی شده بهد بند انگمشمتمد ر     
پانسما  کردم. بعد که رفتد کازر   متهجه شمدم ورنم     

. ام انات آد و   جا ن مهد د بماره بمه     دستد ترک خهرده
. گمفمتمد د بماره      کماری نشمه.    شیراز ومدم   اتل گرفتند

رم. قرار بهد که چند   کند بعد می ت لیف پام مشتص می
تا ممر ح ارتهپدی ر  با وم هالنس به بیمارستا  نمازی 

زد. کلی   نظمی مهج می جا آد بی ب رند  یییت بشن. این 
. با مسه ل و   ممه  شمد.    جما حمر    ما ر  معطل کردند

آما لم ماس   پمهل      گه این کنند چه خ ره؟ می سهال می
خها  برای رفتن! این حر  ر  کمه زد صمداش زدم     می

: معلهممه چمی ممی     . ممن کمه اصمال       گفتد گمی؟ داد زد
گیرید خهب ن هد مصا ر  به طرفش پرت کمردم.   نشهنه

از شانس ما مصا خهرد پشت سرش   ا  ی ی مصا آد 
گرفتد دستد منتظر بهدم بیاد طرفد که آمه ریتتند ته، 

خهاآی کرد.  جا ومد. تهضیح که دادید معذرت  مسه ل و 
. دکمتمر      سهار ام هالنس شدید رفتید بیمارستا  نممازی
معاینه کرد   گفت باید استراحت کنی. یه دکتر کازر نی 

گمذرانمد. گمفمت: چمیمی          جا بهد که د ره تتصص می و 
مرمی نیست چه  اصال ش ستگمی نمداره بمه خماطمر      

: یعنی پی زرچهبه    خه  . گفتد مردگیش باید رمابت کنی
  قره میک خهدمه  کار سازه گفت: بله. سهار شدیمد      
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هیای     ی ادتظار از کیلیییدوایا        مسئله
اصلی ف م دکن و  رکت اساسی و        
رمومی و اجتماری امت اسالمی به      

 سمت اهدا  واالی اسال  است.
بیادا  مقا  معظم رهبر در دکیدار        

التحصیال  تخصصیی     اساتید و فارغ  
 . 9311/14/98م دوکت  

 قسمت سهم

تقدید به ر ح شردای حماسه خرمشرر، ونانی که رفتند  
 تا دین   نامهس   ایرا  ما ،سرافراز بماند 

و  شب قراربهد د  سهم کل نیر آای برو رد شده برای 
این مملیمات، از ر دخمانمه ی ورام   ممریمو کمار         
بگذرند این یک ابت ار ممل منحمصمر بمه فمرد بمرای      
. کار احداث سه پل پی ام پمی بمر     رزمندگا  ایرانی بهد
ر ی ر دخانه کار   در شب ا ل مملیات برمرده یگا  
مرندسی نیر ی زمینی ارتش بهد که با مهفقمیمت آمد    
. د  پل دیگمر آمد در ر زآمای بمعمد حمیمن          انمام شد
. وخمر؛ ایمن         مملیات بر آمین ر دخانمه نصمب گمردیمد
مملیات از گسترده ترین   باارزش ترین مملیات آمای  

 د را  دفاع مقدس بهد. 

با راآنمایی   آدایت بچه آای اطالمات  مملیمات، در  
س هت مطلق، از پل گذشتید  قدم بر خاک آمای نمرم   
ارب کار   که تاو  زما  بیش از یک سال   نیمد در  

 آا بهد، گذاشتید. اشغال مراقی

حاال دیگر بایستی بیشتر دقت می کردید،ن ند گرفتمار   
میادین مین شهید. با آدایت فرماندآا ، آممه در یمک    

آای تتریب چمی از بمیمن     سته ، از مع رآایی که بچه
آای کاشته شده برای ما  باز کرده بهدند،گذشتید.  مین

تا رسید  ما  به خاکریی مراقی آا، مممملمیمات نمممی       
 بایست له می رفت. 

رفمتمیمد.     آمچنا  ساکت   ورام، در یک صف جله ممی 
. بایستی تا ق ل از   دشت در ورامش کامل به سر می برد

نیمه شب خهد را به خاکمریمی دشمممن ممی       ۰8سامت 
رساندید   ط ق نقشه، منتظر فرما  حمله می شمدیمد.   
آمه چیی برای یک مملیات  سیع   گسترده وماده شده 

 بهد. 

م دالحمید مرحمتی نفر مقابل من بهد که درست پشت  
سرش  حرکت می کردم. سعی داشتد حتی قدم آاید را 
جای پاآای ا  بگذارم، ن ند با مین برخهرد کند. آمیم     
. حمید مدتمی بمهد     صح تی بین ما  رد   بدل نمی شد
. انگار از این ممالمد     که حسابی در خهدش فر  رفته بهد
جدا شده بهد. حالت معنهی خاصی داشت. بارآا مستقید  
یا ایر مستقید اشاره کرده بهد که از این مملیات زنمده  

 برنمی گردد.

ق ل از ومد  ما  به دارخهین، و  زما  که آنهز اآمهاز  
 آد با ما بهد. --برادرم دالحمید--بهدید، رحید

 فرمانده با دید  این د  برادر گفت: 

تهند اجازه بدم، د  برادر باآد در یک خمط   من نمی --
 حضهر داشته باشند. از شما د  نفر ی ی باید بمهنه!

.ماق مت آمد ز رش     حمید چندسالی از رحید بیرگتر بهد
چربید   رحید را متقامد کرد که به منطقه دشت م اس 

 بر د.

ر ز خداحافظی در اآهاز،  قتی که چند شیمشمه گمالب    
برای پاشید  ر ی سرما  و ردند، سر ی ی از شیشه آا 
به طهر اتفاقی باز شد   تمام گالب آا بر سر   صمهرت  
. رحید که این صحنه را دید بمغمو کمرد      حمید ریتت

  گفت:بچه آا ب ینید،حمید رفتنیه!

 آمیما  بغضش  ترکید  اشک ازچشمانش سرازیر شد..

 بچه آا حمیدداره میره،   من --

 دیگه نمی ینمش.ا   ازاین مملیات زنده برنمی گرده! 

نگاه حمید معنی دار شد  با ل تند ملیحی،تاییمدکمرد     
 گفت: این گالب آد، ا لین نشهنه اش! 

رفمتمیمد.     آمگی ساکت   ورام در یک سته  جله ممی  
تاری ی محو سرتاسر دشت را پهشانده بهد. تنراآمر از   
چند گاآی منهر آایی که ازطر  ممراقمی آما بمه آمها      
شلیک می شد، بیابا  را مثل ر ز ر شن می نمهد   مما  
. بناچار ر ی زمین خهابیده،  قتمی    را زمین گیر می کرد
منهرآا می سهختند   د باره فضا تاریک می شد، به راه 

سماممت مسمیمر را      2تما   0خهد ادامه می دادید. حد د  
پیمهده بهدید. ط ق پیش بینی آای ق لی، دیگر بایستی  

. اما آر چه جلهتمر ممی     آا می به خاکریی مراقی رسیدید
.کمد کمد بمه سماممت        رفتید نشانی از خاکریی پیدا ن هد

نیمه شب نیدیک می شدید. فرمانمدآما  قمرارگماه      ۰8
پیهسته از طریق بی سید مهقعیمت مما  را جمهیما ممی      

شدند.مم طم مق بمرو رد ونما  ممی      
بایست تا و  سامت بمه ممقمصمد     

رسیده باشید ؛اما، به دلیل تاریم می   گمممراه شمد ،      
 مقداری راه ما  طهالنی ترشده بهد.

فرما  حمله با رمی یما مملمی بمن      ۰8:0۱راس سامت  
. بچه آمای ممحمهرآمای       ابیطالب از بی سید امالم شد
سمت چپ   راست ما  به خاکرییممراقمیمرما رسمیمده       
. سراسر منطقه از نمهر  ممنمهرآمای       بهدند  درگیر شدند
. با شر ع درگمیمری  دیمد       دشمن مثل ر ز ر شن شد
وتش تیربارآای شا ، مهقعیت خاکرییمراقی آا را حد د 
د  کیلهمتری مقابل خهد یافتید. بی سید چی لحظه ای  
از فرمانده جدا نمی شد. آمچنما  از قمرارگماه گمیارش      
مهقعیت را می خهاستند.  قتی فرمانده گمیارش داد کمه    

آما آسمتمیمد        اال  در د  کیلهمتری خاکریی ممراقمی  
محهرآای باالدست   پایین دست ما  را می بینید کمه  

 اند، دستهر داده شد: درگیر شده

. آر طمهر شمده خمهدتما  را بمه        -- دیگر درنگ ن نید
 خاکرییآا برسانید. 

مراقی آا که کامال متهجه مملیات گسترده رزمندگما    
ایرانی شده بهدند،آمگی ازخهاب بیدارشمده، بما انمهاع      
اقسام سالح آا، حتی تمیمربمارآمای چمرمار لمهل ضمد         
آهایی،دیهانه  ار به سمت ما  شملمیمک ممی کمردنمد.       
. باید آر طمهر شمده خمهد را بمه       محشری برپا شده بهد

رساندید   تیربار آایشما  را بما ور پمی     خاکریی ونا  می
جی، آد  قرار داده، به اصطالح خامهش می کمردیمد.   
در و  دشت صا   بد   جا  پناه  درمیا  بارا  گلهله 
آا، تنرا کار درست، د ید  به سمت دشمن،   رسیمد   
. آمه با فریاد اهلل اک مر، بمه جملمه ممی        به  خاکریی بهد
. تیربارچی آای مراقی یک ریی به سممت مما      د یدید

 شلیک می کردند.

بتاطر درخشش گلهله آای رسام تیربمارآمادرآمنمگمام      
شب،مسیر تیراندازی دشمن  م هرقطار گلهملمه آما بمه     

راحتی دیده می شد. درحین د ید ؛بایستی، دقمت ممی    
 کردید تاآد  وتش تیربارآا قرارنگیرید.

شمد،   یک لحظه آد صدای صفیر گلهله آا قطمع نمممی   
حتی گاآی داای گلهله آار ی پمهسمت صمهرت مما      
.آی  مانعی آد درپرنای دشت نم مهد     احساس می شد 

 که بتها  به منها  جا  پناه از و  استفاده کرد.

مراقی آا دیهانه  ار سراسر دشت را به رگم مار بسمتمه      
بهدند، اما گلهله آا، معمیه وسا از کنارما  می گمذشمت   
.گهیا نیمر یمی نماممر می          بد   ون ه به ما اصابت کند
دستی پنرانی و  آا را آدایت می کرد   ما را از میما   

 بارا  گلهله به جله می کشاند.

سراسیمه د ید  آایما  به جله، آر لمحمظمه امم ما        
 برخهرد با مین  را به  جهد می و رد. 

در آنگام د ید  سعی داشتد، حتی االم ا  قدم آاید  
 را جای پای نفر جلهیی بگذارم.

خهد را در مرز شرادت حس می کردم، آر لحظه منتظر 
متالشی شد  خهد   یا آمرزماند بهدم. آرگمی تما ایمن     

 حد مرگ را به خهد نیدیک ندیده بهدم.

. بایمد آمر طمهر      دیگرفرصت ف ر   تصمید گیری ن هد
 دادید. شده خهد را از و  متمصه نمات می

 فرمانده دا د فریاد میید: 

! بد ید به سمت خاکریی. کسی مقمب نمممهنمه!        بچه آا
! به محو رسید  به خماکمریمی،      برادرا  ورپی جی ز 

 تیربارآا را خامهش کنید!
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 قسمتی از وصیت امه ش ید:

مادر  به خدا که من خجالت می کشم چو  دمیی           
دادم با چه زبادی ازشما تشکر ک م، تو براکیم هیم             
پدری دلسوز بودی و هم مادری م ربا  ازتو میی           
خواهم که مرا ببخشید و ازخدا براکم طلب مغفر          
ک ی. برادرا  دگشارکد وجود بیگادگا  و کا فره یگ          
آد ا به می ن اسالمیما  سراکت ک د زکرا فره یگ         

 آد ا از اساس با اسال  مخالف است.

 خاطرا :

 4به کاد ش ید مسلم آشتاب او که در کیربیالی              
 کربالکی شد.

پاسی از شب رفته بود.بچه ها هر کدا  ککی آرپیی            
جی،ککی بی سیم،آ  کیکیی تیییر بیار و... بیر                     
دوش،آمادا  رکت بوددد.سرمای دی میاا،هیوای        
بارادی،زمین گل آلود با چاش ی رریب و دلشیورا            
 های مخصوصش، هیچ کدا  پای ب د بچه ها دبود.

سر از پا دش اخته و به سختی جلو می رفت ید در             
گل و الی شلمچه،سکو  تارک  شباده،م ورهاکیی       
که هر از گاهی م طقه را چو  روز روشن می کرد           
و تادک اکی، داجوادمرداده به ادتظار درو شقیاکیقی یا           
دشسته بوددد.دیزارها را که گشرادددد، رملیا  آهیاز         
شدا بود.به رگبار دفاق،الله های جوا  را به قلع و            

قمع کشادددد و س گی ی آتش از زمین و آسیمیا            
 امادشا  را برکدا بود.

ککی پس از دکگری خاك را بوئیدا و به ارلی پرواز           
می دموددد.گاا گاا صدای دیالیه ای آرا ،فیرکیاد               
کا سین،کا م دی... رزم دگا  زخیمیی سیکیو              
خلو  شب را می شکست و در هیاهوی شیییو             
دیزارها گم می شد .بچه ها به سختی رقب دشی ی           
کرددد. اوضاع دابساما  و وضعیت دامشخ  بیود.و          
 اال دو روز از رروج شقاکق ا می گششیت.مسیلیم             
میا  بچه ها جاکش خالی بود. دامش را در لیسیت            

ش دای گم ا  گشاشته بوددد که فرکاد ککی       
 از بچه ها با شادی و شعف بل د شد.

مسلم مسلم کجا بودی مومن مسلم از بس       
با ت ی زخمی در آ  آب و هوای سرد شی یا       
کردا بود،که دای  ر  زد  دداشت.بچه ها        
او را در پتو خوابادددد.مسلم کشیا  کشیا         
زبا  گشود که وقیتیی ریقیب دشییی یی                
کردکد،زخمی بر زمین افتادا بود .کیفیتیار         
صفتا  بعثی چو  مور و ملخ رکخت د و از           
دکد  آ  هیمیه اللیه پیرپیر بیه وجید                   
آمددد.ضامن تف گ ا را می کشیددد و آدادیی         
را که برزمین آرمیدا بوددد با تیر خالصی از     

خلوتگاا شلمچه تیا دیزدکی  خیدا پیرواز میی                 
داددد.براکشا  کشته و زخمی فرقی دیمیی کیرد.             
صدای  ر  زددشا  دزدک  و دزدککتر می شید.از          

 من خو  زکادی رفته و دیم رمق جادی ماددا بود.

چارا ای دداشتم مگر آدکه خود را میییا  شی یدا              
بیشتر جا ک م شاکد از من بگشردد.ادگار خیواسیت            
خدا بود. ککی از آد ا لیحیظیه ای بیاالی سیر                   
اکستاد،به من دگاا کرد و هرهرک ا  رفیت.وقیتیی            
کقین کرد  خطری دامن گیر  دخواهد شد،کشیا         
کشا  و به سختی به آب زد  تا خود  را به رقیب             
برسادم.شادی ازسر و روی بچه ها می بیارکید.او را        
هرق بوسه کرددد و مسلم را که راضی دمی شد بیه     
درمادگاا پشت خط برود،در ماشی ی گشاشتی ید و          
برای مداوا به درمادگاا رسادددد. ک  ماا بعد مسلم          

 در رملیا  کربالی پ ج آسمادی شد.

 فرمانده شهید: مسلم آشتاب


