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رییس میراث فرهنگی 
 شهرستان کازرون:

قلعه دختر 
بیشاپور کازرون 

نیاز به حصارکشی 
 دارد

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران:

دولت کارهای اقتصادی مهمی در پیش دارد؛ همه 
 کمک کنند تا به نتیجه دست یابد

رهبر انقالب درباره امنیت شغلیلک رلارنلرا  
نفتند: مواردی همچو  قراردادهلای ملوقلت 

ای  نلونله رار ره موجب ناامنک شغیک است، به

اصالح شود ره بر اساس قانونک عادالنه، هل  
خاطر باشند ه  رلارآرلرالنلا   رارنرا  آسوده
 انضباط در محیط رار.  قادر به برقراری

خاطرات عملیات 
های دفاع 

 مقدس 
 )قسمت دوم(

به روایت دکتر حاج کاظم پدیدار فرمانده 
گردان خط شکن همیشه پیروز حضررت 

 5صفحه  زینب )س(

امام جمعه شهرستان 
 کازرون گفت:

تمام عزت و افتخار 
ما در روحیه 

بسیجی و جهادی 
 است
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” در فرهنگ لغت  اژه    یبتیت    
رژ تعلیم دهند ، آمویژنتنتد  ”  معلم 

اآمویگ ر معنی شد  ژس . خدژانتد 
ختود رژ  در دژست ن خلقت  ژنات ن،

معلم معرفی نمود  ژس . آنج  که می فرم بد : هنگ می رژ که 
پراردگ رت به فرشتگ ن گف : من در را  یمین، ج نشینتی 
قرژر خوژهم دژد. فرشتگ ن گفتند: پراردگ رژ آبت  کاتی رژ در 

دهی که فا د ا خونربز  کتنتدم مت   یمین ج نشین قرژر می
کنیتم.  آاربم، ا تو رژ تقدبس می تاییح ا حمد تو رژ بج  می

دژنتم کته شتمت   پراردگ ر فترمتود: متن حتقت بتقتی رژ متی
۰دژنید.﴿بقر  / نمی ﴿ سپس علم ژسم ء )علم ژسرژر آفربنش ۳

( رژ همگی به آدم آموخ .) اَعَلََّتمَ آدَمَ  ا ن مگذژر  موجودژت
 (۰۳بقر  / –ژلْأَسْمَ ءَ کُلََّهَ  

آر  ژنا ن ه  هموژر  برژ  ب فتن رژ  حق ا حقیق  به معلم 
نی ی دژرند ا به همین جه  خدژاند ژی آغ ی آفربتنتش بشتر ، 
برژ  هدژب  ژبن گل سرسید هاتی آمویگت رژنتی ژی جتنتس 
خودش ن فرست د  ژس ، که به همنتوعت ن ختود رژ  حتق رژ 

 نش ن دهند.

حضرت موسی )ع( بکی ژی پی میرژن بزرگ ژس . ا  بته ژمتر 
خدژ به مق م نیوت میعوث شد. ا دستور دژش  ت  ب  معجزژت 
ا آب ت خدژاند  به سو  فرعون ستمگر ا طغی ن کتنتنتد  

۴براد. )طه /  ( حضرت موسی)ع( برژ  ژجرژ  م موربت  ا ۲
 موفقی  در ک رش ژی خدژ چند درخوژس  نمود .

ژم رژ گش د  کن.) قَ لَ   گف : پراردگ رژ سینه  حضرت موسى 
رَبَِّ ژشْرَحْ لِی صَدْرِ (ا ک رم رژبرژبم آس ن گردژن.) اَبَاَِّرْ لِتی 
أَمْرِ (ا گر  ژی یب نم بگش ى)اَژحْلُلْ عُقْتدَ   مِتنْ لِاتَت نِتی(تت  
سخن ن مرژ بفهمند) بَفْقَهُوژ قَوْلِی(ا ایبرى ژی خ ندژنتم بترژى 
من قرژر د ) اَژجْعَلْ لِی اَیِبر ژ مِتنْ أَهْتلِتی(بترژدرم هت ران رژ
)هَ رُانَ أَخِی(ب  ژا پشتم رژ محکم کن.)ژشْدُدْ بِتهِ أَیْرِ (ا ژا رژ 
در ک رم شربک س ی) اَأَشْرِکْهُ فِی أَمْرِ (ت  تو رژ بای ر تاییح 
گوبیم)کَیْ نُاَیَِّحَکَ کَثِیر ژ(ا تو رژ بای ر ب د کنیم) اَنَذْکُترَََ 

ژى) إِنََّکَ کُنْت َ   کَثِیر ژ(چرژ که تو همیشه ژی ح ل م  آگ   بود  
 ۴۳-۰۳طه/  – بِنَ  بَصِیر ژ(

بلی ، ک ر معلم م نند ک ر ژنیی س  ، معلم نیز می کوشتد تت  
متعلم ن خود رژ ژی جهل ا ن دژنی به سو  علم ا دژن بی سوق 

دهد. پتس بترژ  ژبتن کته در 
ژنج م ژبن م مورب  ژلهی موفق 
شود ب بد ژلگو ا سرمشق خود 
رژ ژی قرآن ا سیر    ژنیتیت   

 ژلهی بگیرد.

بن برژبن م  معلم ن ب بد ب  پیرا  ژی ژنتیتیت   ژلتهتی ژی ختدژ 
 بخوژهیم :

به م  سینه ژ  گش د  عط  نم بد ت  بتوژنیم ب  راحی بزرگ ا -
فکر  بلند ا عقلی توژنت  ا حتوصتلته ژ  فترژاژن، در بترژبتر 
مشکالت، صتیتر ا ژستتتقت مت  ا شتجت عت  ا شتهت مت  

 ب شیم .  دژشته

ک ره  رژ برژبم ن آس ن گردژند ا مشکالت رژ ژی سر رژ  م  بتر -
دژرد ت  بتوژنیم یادتر ا بهتتتر بته ژهتدژال اژم  آمتویشتی ا 

 تربیتی برسیم.

گر  ژی یب نم ن بگش بد ت  بتوژنیم آنچه رژ م مورب  دژربم بت  -
بی نی رس  ا گوب  ا به خوبی بی ن کنیم ت  متعلم ن سخن ن م  
رژ درَ کنند ا بفهمند ا هیچ چیز  م نع درَ ا فهم آن ن 

 نشود.

همک رژن ا داست نی نصیب ا همنشین م  گتردژنتد کته بت  -
قدرت ا قوت بیشتر  برژ  ژنج م رس ل  معلمی  اجود آن ن، 

خود بدس  آاربم ا ب  برن مه ربز  برژ  ژنج م فع لی  هت  ا 
پیمتودن رژ  درست  ا رستیتدن بته ژهتدژال  در کمک آن ن،

 متع لی موفق ا پیرای شوبم.

به خدژ  خود قول دهیم که تنه  برژ  رض   ژا ک ر کنیم   –
ا هموژر  تالش نم بیم ، ژندبشه ه   خود ا شنوندگت ن رژ ژی 
ژفک ر شرَ آلود ا نق ق گونه شا  ا شو دهتیتم ا بت   کتر 
مدژام ا ب د همیشگی ژا دل ه  رژ یند  نگه دژربم ا ن م بلنتد 

 ژا رژ در ج معه پرتو ژفکن نم بیم .

ا ژبم ن دژشته ب شیم که ژگر خدژ رژ ب ر  کنیم، به تحقتیتق 
خدژ نیز م  رژ در پیمودن رژ  درس  ا صرژط ماتقیم کمتک 

بَت   چرژ که ژبن اعد  خدژس  آن ج  که فرمود :  خوژهد کرد،
أَبَُّهَ  ژلََّذِبنَ آمَنُوژ إِنْ تَنْصُرُاژ ژللََّهَ بَنْصُرْکُمْ اَبُثَیَِّت ْ أَقْتدَژمَتکُتمْ 

 (. ا من ژهلل توفیق.۷) محمد/

 در قرآن ” معلم ”   واژه زیبای
 محمد بارونی
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نایب قهرمانی  
ها در  کازرونی

لیگ برتر هندبال 
 کشور

 داستان کوتاه؛ 

 راننده تاکسی
 زینب اسدزاده

 
پشت ااستگاه اتوبوس، تکلیله بله 
داوار نشسته بود.خورشید ناشتا از ال 
به الی جمعیت ناهک سرک ملک 

 رشید ...
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9رهبر معظ  انقالب اسالمک صبح روز دوشنلبله  1 
اردابهشت در دادار جملعلک از رلارنلرا ، آنلا  را 
ستو  اصیک خیمه تولید خواندند و با اشاره بله سله 

، «های شغیلک لزوم ارزااش ررصت»موضوع اصیکِ 
تأملیل  »و  «تنظی  عادالنه رابطه رار و سرمااه»

رواله  رارنرا  نفلتلنلد: واردای بلک «امنیت شغیک
اشلتلغلا  »و  «تلوللیلد ملیلک»خنجری به قیب 

صوری جدی از آ   است، بنابراا  بااد به «رارنرا 
جیونیلری شلود و در داخلی نلیلز ضلمل  تلوللیلد 
محصوالی با ریفیت، مردم و دستگاههای دوللتلک 

 مقیّد به خراد تولیدای داخیک باشند.
ای همچنلیل  بلا اشلاره بله  اهلل خامنه حضری آات

های مه  دولت در زمینه مسائی اقلتلصلادی  برنامه
تأرید رردند: همه قوا و دستگاهها و مردم به دولت 

 رمک رنند.
رهبر انقالب هدف از دادار با رارنرا  را قدرشناسک 
و تشکلر از آنلا  و تلأرلیلد بلر ارز  نلفل ِ رلار 

«رارنلر»برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم به  و  
نفتند: برخالف نگاه استثماریِ نظام  «رار»موضوع 
داری و نگاه شلعلاریِ نلظلامِ رلروپلاشلیلده  سرمااه

رمونیستک، نگاه اسالم به رارنر، قدرشلنلاسلانله و 
مدارانه است و بر همی  اساس است ره پیامبر  ارز 

 زنند. اسالم)ص( بر دستا  رارنر بوسه مک
سلازی در جلاملعله  ااشا  با تأرید بر لزوم ررهنگ

، مسئوال  مربوط را به اهمیت «ارز  رار»درباره 
ارلزاالک در  داد  به موضوع بسیار حیاتلک ملهلاری

 رارنرا  توصیه رردند.
های میّک و درخشا   رهبر انقالب با اشاره به انگیزه

های نظامک، اقتصادی و سیاسک،  رارنرا  در عرصه
هلزار  9۱نفتند: نمونه بارز عرصه نظامک، تلقلدال  

شهید رارنر در دورا  دراع مقدس است و انلر بلار 
داگر نیز مسئیه نظامک پیش بیااد، جامعه رارنلری 

 قطعاً جزو صفوف مقدم خواهد بود.
هلای ملیلک رلارنلرا  در  ااشا  درخصوص انگیزه

عرصه اقتصادی ارزودند: اکک از سیاستهای اصیلک 
استکبار از ابتدای پیروزی انقالب اسلالملک از رلار 
انداخت  تولید رشور بود ره در سلاللهلای اخلیلر و 

ها، اا  هدف رامالً روش  شده است  تشداد تحرا 

اما رارنرا  با ااستادنک خود مانع از تلحلقلی اال  
هدف شدند و در اا  عرصه ستو  اصیلک خلیلمله 

 تولید بودند.
ای با اشاره بله تلحلرالکلای  اهلل خامنه حضری آات

رارنری ره از ابتدای پیروزی انقالب وجود داشتله 
است، خاطرنشا  رردند: هدف از اا  تحلرالکلای، 
تبدای جامعه رارنری به تابیو و نشانه اعلتلراضلای 
مردمک بود اما رارنرا  در عرصه سیاسک نیز بینلک 

رنندنا  را به خاک مالیدنلد و هلملواره در  تحراک
 رنار نظام و انقالب بوده و هستند.

ااشللا  ارللزودنللد: الللبللتلله در مللواردی هللمللچللو  
ها، اعتراض رارنلرا   های نادرست رارخانه وانذاری

حی بوده است اما در همی  موارد نیلز رلارنلرا   به
انلد رله اال   مرز خود را با دشمنا  مشخص رلرده

موضوع بسیار مهمک است و بااد از اا  مجملوعله 
 آناه، با بصیری و متعهّد عمیقاً تشکر ررد.

رهبر انقالب با اشاره به مشکالی جامعه رلارنلری 
ابراز امیدواری رردند ره با سیاستهای دولت جداد، 

 اا  مشکالی به تدراج برطرف شود.
هلای  ارزاالش رلرصلت»ای  اهلل خامنه حضری آات

و  «تنظی  عادالنه رابطه رار و سرملااله»، «شغیک
رارنلرا  را سله ملوضلوع  «تأمی  امنیت شغیک»

اساسک در مسائی رارنری برشمردنلد و نلفلتلنلد: 
های شغلیلک را  مسئوال  بااد تال  رنند تا ررصت
نذاری بخش  ارزااش دهند و اا  موضوع با سرمااه

خصوصک و مدارات صلحلیلح دوللت در هلداالت 
هلای  ها به سمت ظرریتها و احیای ررصلت سرمااه

پذار است. ااشا  تأرید رردند: اکک از  شغیک، امکا 
های شغیک را احلیلاو و  تواند ررصت مواردی ره مک

آموختگا  را بلرطلرف رلنلد،  مشکی بیکاری دانش
های دانش بنیا  است اللبلتله اال   ارزااش شررت

بلنلیلا   ها بااد به معنک واقعک ریمله دانلش شررت
توا  اشتغا  را ارزااش  باشند ره در اا  صوری مک

 داد.
ای، رارنر و رارآرلرال  را دو  اهلل خامنه حضری آات

با  پرواز و دو نیاز قطعک دانستند و نفتند: تنظلیل  
عادالنه رابطه رار و سرمااه و اا رابلطله رلارنلر و 
رارآررا ، نیازمند رکر، تدبیر، مجاهدی، شکیبااک و 

 نررت  به سمت رارهای نسنجیده است.
«امنیت شغیک رارنرا  نکته داگری بود ره رهبلر  

انقلالب دربلاره آ  نلفلتلنلد: ملواردی هلملچلو  
قراردادهای موقت رار ره موجب نااملنلک شلغلیلک 

ای اصالح شود ره بر اساس قانلونلک  نونه است، به
خلاطلر بلاشلنلد هل   عادالنه، ه  رارنلرا  آسلوده
 انضباط در محیط رار.  رارآررانا  قادر به برقراری

ااشا ، ناامنک شلغلیلک را ملنلحلصلر در مسلئلیله 
قراردادهای رار ندانستند و ارزودند: با ضربه خورد  

خورد و  تولید میک، رار و اشتغا  رارنر نیز ضربه مک
عیت تأریدهای مکرر بر تقوات تولید میک هلملیل  

 مسئیه است.
رواله  ای، قاچاق و واردای بک اهلل خامنه حضری آات

راالهااک را ره تولید داخیک و با رلیلفلیلت دارنلد، 
خنجری بر قیب تولید رشور خواندند و نفتلنلد: بلر 
اساس آمارهای رارشناسا ، هر اک میلیلیلارد دالر 
واردای از اجناس دارای تولید داخیک مانند رلفلش، 

هلزار  9۱۱پوشاک و لوازم خانگک، به تلعلطلیلیلک 
شود. ااشا  در اا   ررصت شغیک در رشور منجر مک

زمینه ارزودند: البتله خلودروسلازهلا از اال  حلرف 
سوواستفاده نکنند زارا وضع آنها تعلرالفلک نلدارد و 
مقصود، آ  جاهااک است ره تولید خوب و با ریفیت 

 دارند.
رهبر انقالب، ترجیح داد  جن  خارجک به جلنل  
داخیک را ضربه زد  به رارنر داخیک به نفع رلارنلر 
خارجک دانستند و نفتند: بر اا  اساس است رله از 

خواهی  به خراد تولید داخیک مقیّد باشلنلد  مردم مک
ترا  خرادار در رشور، دسلتلگلاهلهلای  البته بزرگ

دولتک هستند ره بااد سعک رنند هیچ جن  خارجک 
مصرف نکنند. ااشا  در ادامه اتقا  و استحکام رار 
و زابااک محصو  را از جمیه وظلاالک رلارنلرا  و 
رارآررانا  برشمردند و نفتند: نظام آموزشک رشلور 
بااد هر چه بیشتر به حالت عمیک و راربردی نزداک 

ای  نونه شود و در بخش تولید نیز مهاری رارنرا  به
ارزااش اابد ره با ابتکار و سییقه خوب، ارز  رار و 

 محصو  در چش  مشتراا  باالتر برود.
ای بلا تشلکلر ملجلدد از  اهلل خلاملنله حضری آات

ااستادنک رارنرا  در مقابی تحراکای دشلملنلا ، 
نفتند: مسئوال  و مدارا  مرتبط با جامعه رارنری 

هلای داده شلده  های خود طبی وعلده بااد به برنامه
عمی رنند. رهبر انقالب در پااا  سخلنلانشلا  بلا 

های اقتصادی دولت تأرید رلردنلد:  اشاره به برنامه
رارهااک ره امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیلش 
دارد، رارهای مهمک اسلت و هلمله اعل ّ از قلوا و 
دستگاههای مختیک و آحاد مردم بااد رمک رنلنلد 

شاواهلل دولت بتواند به اا  نتااج دست پلیلدا  ره ا 
 رند.

در ابتدای اا  دادار، آقای عبدالمیکک وزار تعلاو ، 
ها و اقدامای  رار و رراه اجتماعک، نزارشک از برنامه

های اشتغا ، تسهیی رسب  اا  وزارتخانه در بخش
 ها بیا  ررد.  ورار، تأمی  اجتماعک و مدارات شررت

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران:

دولت کارهای اقتصادی مهمی در پیش دارد؛ همه 
 کمک کنند تا به نتیجه دست یابد

 ادامه یادداشت مدیر مسئول
 در اارا  قبی از انقالب

هلای ملتلعلدد  در اارا  قبی از انقالب هل  نلروه
ها  رمونیستک وابسته به شوروری سابی و مائوئیست

وابسته به چی  بودند ره با شعارهای طلررلداری و 
حماات از رنجبرا ، زحمتکشا  و رارنرا  سعک در 
هوادار ررد  رارنرا  به خودشلا  داشلتلنلد رله 
حنااشا  رنگک نبست و از طررک رژا  طلاولوتلک 
پهیوی ه  در رقابت با آنا  دست بله اقلداملاتلک 
روبنااک زد و برای جذب رارنرا  و عدم مخالفلت 

هلا هل  از اال  شلعلارهلا و  آنا  انجام داد ره آ 
اقدامای روبنااک طررک نبستنلد و واقلعلاً رلاری و 

هلا انلجلام  اقدامک در شأ  و منزللت انسلانلک آ 
ها از هرنونه ترریعای و  نررت و بسیاری از آ  نمک

 حقوق اجتماعک و مدنک محروم بودند. 

تا اانکه انقالب اسالمک نضج نررت و شیوع پیلدا 
ررد و اا  رارنرا  مؤم  و متدا  و مخیص بودند 

پیوستند و انقلالب را  ره روج روج به انقالبیو  مک
رردند؛ زالرا رله  همراهک و پشتیبانک و حماات مک

شلدنلا  پلدر و ملادرا  ملؤمل  و  ها تربلیلت اا 
ها در مسجد و حسینیه و پای  رطری بودند. اا  پاک

بودنلد و   منبرهای موعظه و نصیحت پرور  اارته
همه از مقیدا  مراجع عظام تقیید بودند و اکلک از 

ترا  اقشار اا  ممیکت ره با ردامی  و عرق  پاک
آوردند. بنابلراال   ی حال  به منز  مک جبی  لقمه

نقلش آنلا  در پلیلروزی انلقلالب، پلاسلداری از 
های اسالمک و انقالبک و در درلاع ملقلدس  ارز 

 ای است. نقش بسیار برجسته

 در رازرو :

در اواای پیروزی انقالب متوجه شدا  ره بعضک از 
های رمونیستلک و  های نروهک ها و سمپای نوچه

هلای  منارقی  سراغ رارنرا  معاد  نچ و رارخانه
روند، بیکه بتوانند با شعارهااشا  آنلا   پزی مک نچ

را جذب نمااند. نگارنده تورلیلی داشلت در ررلاب 
انقالبیو  باشد و پادواک انقالب را بکند. موضوع را 

ملا  جلنلاب  با مسئولی  و اولی  ررماندار انقالبلک
ی  پور در میا  نذاشت  و موضوع بیلمله آقای نییک

آنا  را مطرح رردم ره اا  رارنرا  معاد  نچ ره 
رار بسیار سخت و خطرنارک دارند و هرساله شاهد 
اتفاقای نانواری هستند، اولی  اقدام انلقلالبلک ملا 

ها ه  رله  ها باشد و رارررمااا  آ  بیمه ررد  آ 
های خلوب و دلسلوز و خلیلری هل   اویب انسا 

هستند در اا  رابطه توجیه نیستند و انر تلوجلیله 
شلونلد.  قدم ملک شاوا... ره خودشا  پیش شوند، ا 

هلا جلیلسلاتلک در  اا  رار را دنبا  رردا  و با آ 
صح  قدامک مسجد مالبرای برنزار رردا . اال  
اقدام در حا  انجام قرار نررت و اا  اولیل  اقلدام 

 مثبت برای رارنرا  بود.     

 یادداشت مدیر مسئول

 به مناسبت پاسداشت روز کارگر

 علی اسدزاده
پیامبر اعظ  اسالم )ص( : الکاد عیک عیلالله مل  حلال  
ا   رالمجاهد رک سبیی ا... ؛ رسک ره برای معا  خانواده

رند مثی مجاهد در راه خداست )مل   از راه حال  رار مک
 الاحضره الفقیه(.

رار و رارنر از دادناه امام خمینک )ره(: چرخ جوامع بشری 
با دست توانای رارنرا  در حررت و چرخش است، حیای 

ی شلرالک  اک میت مرهو  رار و رارنر است و طبلقله
رارنر ثابت ررد ره قادر است با خواست خداوند متلعلا ، 

روزی از وابستگک نلجلای  رشور عزاز را با روشش شبانه
 دهد. 

العالک(: در خصوص رار و رارنر  مقام معظ  رهبری )مدظیه
رلنل  در هلر  ررموده است: م  به رارنرا  سفلار  ملک

بخشک و در هر جااک ره مشغو  هستند، رار را علبلادی 
بدانند. اا  راری ره شما برای توسعه و پیشررلت رشلور 

رنید اک عبادی قطعک است. به مسئوال  ه  سفار   مک
رن  ره ارز  طبقای رارنر و محروم و مستضعلک و  مک

 اا  مردم مؤم  را بدانند.

در ررهنگ اسالمک هرنونه تال  و رعالیت ره بلازدهلک 
  شود. رار و تال  جوهره مثبتک در پک دارد، رار نامیده مک

ی ملیلک  ی هر انسا  است. رار سرمااه و ذخیره و وظیفه
 تواند به رشد تمد  رمک رند.  است و مک

ی  های ملخلتلیلک دربلاره مکاتب نونانو  بشری دادناه
ی اونا  باستا ، از آنجا ره  اند. در انداشه رارورارنر داشته

رار به بردنا  اختصاص داشت، رعالیتک تحقیرآمیز و پست 
شد. در قرو  وسطک و حارمیت رییسا بر اروپا،  شمرده مک

تشوای رارنر به انجام رار برای رسب درآمد به وجود آمد 
و در دورا  رنسان  جااگاه و موقعیت رارنر ارتقلا پلیلدا 

 ررد. 

ای دارد و آثار  بینک اسالمک، رار مفهوم واژه ولک در جها 
نیرد و دنیا و آخری را  ی هستک را دربرمک آ  تمام صحنه
زند. در ررهنگ ونک اسالم، سیوک اللهلک  به ه  نره مک

دارای دو بخش مادی و معنوی است؛ بخش مادی آ  رار 
است و بخش معنوی آ  نماز و عبادای است. و از اانجلا 

 ی اسالمک پک برد.  توا  به اهمیت رار در جامعه مک

های دانک و ررهنگک ما، از رار و رارنلر بسلیلار  در آموزه
تجییی شده و رسانک ره بیشتر اهی سعک و تال  و رار و 

ی خلود و رلملک بله  روشش برای رراه حلا  خلانلواده
سازنلد،  باشند و از اا  راه آخری خود را مک مستمندا  مک

اند و رسانک ره اوقلای  مورد تشوای و تحسی  قرار نررته
نلذرانلنلد، ملورد ملذملت  خود را به بطالت و تنبیلک ملک

نلیلری و  باشند. در اسالم ترک دنیا، به منظور نوشله مک
براد  از جامعه و رقط به عبادی پرداخت  مثی رهبانیتلک 

ال رهبلانلیله رلک «ره در مسیحیت مطرح است، نیست: 
ی  ، در اسالم رهبانیت وجود ندارد و دنیا مزرعله»االسالم

آاد ره در مزرعه بااد رار و تال  ررد  آخری به شمار مک
 و راشت و در آخری برداشت ررد.

جااگاه و موقعیت رار و رارنر در جها  و اارا  قلبلی از 
 انقالب اسالمک

 شوا  ره: به طور خییک خالصه اادآور مک 

در دنیای داروز )قبی از پیروزی انقالب اسالمک( تصور بر 
اا  بود ره جها  به دو قطب اا بیوک قدرتمند )ابرقدری( 

هلا و  شرق به سردمداری رشور شوروی سلابلی بلا االده
باورهای رمونیستک )نظام اشترارک( و ورب به سردمداری 

ها و ارکار راپیلتلاللیلسلتلک )نلظلام  آمراکا و اروپا با ااده
هلا و  داری( تقسیل  شلده اسلت. زالربلنلای االده سرمااه
بینک هردو ماترااللیلسل  و اصلاللت وجلود ملاده و  جها 
نرااک بود و هوات هردو در اهلداف اصلیلک العلنلک  ماده

رسید  به قدری اقتصادی برتر، برای حارمیت مطیی بلر 
 جها  مشترک بوده و هست.

بنابراا  با اا  ااده و ارکار و هدف، به انسا  رارنر صرراً 
عنوا  اک ابزار تولید و درآمدزااک و رشد اقتصادی نگاه  به
ی مدارات، شعلارهلاالک  ها بر نحوه شود و اختالف آ  مک

هااک ررابنده برای رار بیشتر، تلوللیلد  ده  پرر  و طرح
وری بیشتر از رارنر و استثمار بیشلتلر آنلا   بیشتر و بهره

 است.

 ادامه در همی  صفحه ... 
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شهردار کازرون: پویایی و پیشرفت 
هر کشوری مرهون تالش و همت 

 مردم آن کشور است
شهردژر ک یران پوب بتی ا پتیتشترفت  هتر 
کشور  رژ مرهون تالش ا همت  متردم آن 

 کشور دژنا .
به گزژرش راژبط عمومی شهردژر  ک یران، 
مهندس رض  نو ر  در مرژسم تتجتلتیتل ژی 
ک رگرژن ا پیم نک رژن نمتونته شتهتردژر  ا 
س یم ن ه   اژباته که ب  حضتور ریتیتس ا 
ژعض   شورژ  ژسالمتی شتهتر، متعت انتیتن 
شهردژر ، راس   س یمت ن هت  ا جتمتعتی 
ژیک رگرژن در س لن ژجتمت عت ت شتهتردژر  
برگزژر شد، ب  ژش ر  به ژبنکه خدم  به مردم 
ژفتخ ر  بزرگ ژس  ژظه ر کرد: ژگتر ژمترای 
شهر  تمیز ا یبی  دژربم، همه مرهون تالش 
ا یحم ت شم  ک رگرژن عزبز ژس ، چرژ کته 
به صورت شی نه رای به مردم ختدمت  متی 

 کنید. 

ا  تصربح کرد: هم ن ژندژی  که ژجرژ  بک 
پراه  عمرژنی در شهر ژریش دژرد، بردژشتتن 
بتتک یبتت لتته کتتوچتتک ژی را  یمتتیتتن هتتم  

 ژریشمند ژس .
مهندس نو ر  ب  ژش ر  به ژهمی  ا ج بگت   
اژم   کتت رگتترژن در دبتتن ژستتالم گتتفتت : 
ک رگرژن نزد خدژاند محیوب هاتند چن نچه 
پی میر ژکرم )ص( بر دس  ک رگر بوسه یدند 
ا ژم م خمینی)ر ( هم فرمتودنتد: ختدژ هتم 

 ک رگر ژس .
شهردژر ک یران ب  بتیت ن ژبتنتکته ختدمت ت 
شهردژر  شی نه رای  ا بدان اقتفته ژست  
تصربح کرد: همه م  در رژ  خدم  به متردم 
ا ژعتال  کشتورمت ن تتالش متی کتنتیتم، 
مجموعه شهردژر  بته خصتوص کت رگترژن 
یحم  کش شیت نته رای در حت ل کت رنتد ا 
خوشیخت نه مردم ژی مجموعته شتهتردژر  ا 
شورژ  ژسالمی شهر رژضی هاتند کته ژبتن 
ژفتخ ر بزرگ، ح صل تالش ا یحم ت شتمت  

 عزبزژن ژس .
ا  بهیود اضعی  معیشتی ک رگرژن رژ بکی 
ژی دغتتدغتته هتت   ختتود ا ژعضتت   شتتورژ  
ژسالمی دژنا  ا گف : بکی ژی حالل تربتن 
ا پ کتربن درآمده ، دستمزد شغل ک رگتر  
ژس ؛ م  تالش ا یحم ت شم  رژ می بینیم ا 

درَ می کتنتیتم، ژی ژبتن را تتمت م تتالش 
مجموعه شهردژر  ا شورژ  ژسالمی شتهتر 
ژبن ژس  که حقوق همه شمت  بته متوقتع ا 
آخر هر مت   پتردژخت  شتود ا عتلتی رغتم 
مشکالت یب د تالش کرد  ژبم ژی ب ب  حقوق 
 به موقع شم  عزبزژن مشکلی به اجود نی بد.
رئیس شورای اسالمی شهر: کارگران، 

 خالق زیبایی شهر هستند
رییس شورژ  ژسالمی شهر ک یران نتیتز در 
ژبن مرژسم ضمن تیربک رای ک رگر ژظتهت ر 
کرد: رای ک رگر در کشور م  بر ژس س ژندبشه 
ه   دبنی ژس  ا ربشته در کتالم احتی ا 

 گفت ر ا رفت ر بزرگ ن دبن دژرد.
محان رایبهی ک رگرژن رژ خ لق ن یبیت بتی 
شهر توصیف کرد ا ژفزاد: شم  ک رگرژن هتر 
رای خلق می کنید بعنی ب  تنظیف شتهتر ا 
رسیدگی به فض   سیز، شهر  تمیز، یند  ا 
هوژبی پ َ رژ خلق می کنید که ژبن، ربشته 

 در تفکر ژلهی دژرد.
ا  در بخش دبگر  ژی سخن ن خود ضمتن 
تشکر ژی همه داژبر شهردژر  ژظتهت ر کترد: 
ص دق نه می گوبم ژی نظر مجمتوعته شتورژ  
ژسالمی شهر، قدژس  ا شرژفت  ا جت بتگت   
شم  که لحظه به لحظه در جه  خدم  بته 

مردم تالش می کنید در نزد م  ج بتگت هتی 
ژریشمند ا شربف ژس  ا م  برژ  همه شمت  

 ژحترژم ابژ  ژ  ق یل هاتیم.
ا  ژض فه کرد: در ژبن چندس ل خصوصت  ژی 
شتتراع شتتورژ  شتتشتتم تتتالش کتتردبتتم در 
مصوب ت شورژ ت  ج بی که ژمک ن دژرد دس  
شهردژر ا مجتمتوعته ژدژر  شتهتردژر  در 
 ژریش گذژر  به خدم  شم  رژ ب ی بگذژربم.
رایبهی ب  ژش ر  به ژبنکه هتمته مت  در بتک 
جیهه در رژست   خدم  ا پ سخگتوبتی بته 
مردم قرژر دژربم، گف : همگی ب بد برحاب 
 اظیفه خود ب بد پ سخگو  مردم ب شیم.

ریتتیتتس شتتورژ  ژستتالمتتی شتتهتتر کتت یران 
خ طرنش ن کرد: م  نی بد دژشته ه   خود رژ 
ژیدس  بدهیم بلکه ب بد بر قوت هت   ختود 
ژض فه کنیم چرژ که پتهتنته شتهتر کت یران  
گاتتر  ژ  بتیتش ژی جتمتعتیت  آن دژرد، 
بن برژبن م  در حیطه اظ بف خود ب بد تالش 
ا دق  بیشتر  دژشته ب شیم ا ب  همک ر  ا 
همدلی هم شهر ک یران رژ به جت بتگت هتی 

 ژصلی خودش برس نیم.
در پ ب ن ژبن مرژسم ب  ژهدژ  شت خته گتل ا 
لوح تقدبر ا هدژب   ژی ک رگرژن ا پیم نک رژن 
نمونه شهردژر  ک یران تجلیل به عمل آمد، 

نفر ژی کت رگترژن  ۸همچنین به قید قرعه به 
شهردژر  کمک هزبنته ستفتر بته مشتهتد 

 مقدس ژهدژ شد.

 اخبار شهرداری کازرون
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
 کازرون خبر داد:

آمادگی مراکز خرید گندم 
 در کازرون

به گزژرش شهرستیتز بته نتقتل ژی راژبتط 
عمومی جه د کش اری  ک یران، حمتیتد 
رشید  مدبر جه د کش اری  شهرستت ن 
ک یران گف : خربد تضمینتی گتنتدم در 

مرکز خربد تع ان  ۳ژبن شهرست ن توسط 
راست بی ا سیلو  مرکز  شهرست ن، بتر 
ژس س آم ر س م نه پهتنته بتنتد  ژنتجت م 

 شود . می
ا  ب  ژش ر  به ژبنکه قیم  مصتوب پت بته 

هزژر ۳۳معمولی   برژ  هر کیلو گرم گندم
هتزژر ۳۳توم ن ا برژ  گندم دارام ۳۳۳ا 

ب  توجته بته متیتزژن ژفت  ۳۳توم ن  ۰۴۳
مفید ا غیرمفید خوژهد بود، تصربح کترد: 

می شود علیرغم خشکات لتی   پیش بینی
هتزژر تتن ۰۳ح کم در س ل یرژعی ج ر ، 

 گندم در شهرست ن ک یران بردژش  شود.
رب ل  ۳۳۳۳۳رشید  ژفزاد: ژفزادن میلغ 

ج بز  به ژیژ  هر کیلوگرم تحوبل محموله 
گندم کش اریژن به دال  بکتی ژی نتقت ط 
قوت فصل بردژش  ا خربتد تضتمتیتنتی 

 ژس . ۳۲۳۳گندم در س ل 

موقع میلغ ختربتد   ا  ژبرژی کرد: اژربز به
هت    تضمینی گتنتدم بتکتی ژی دغتدغته

آبتد ا ژنتتتظت ر  حات ب متی کش اریژن به
ه   میم بترژ  پتردژخت   راد پیگیر  می
 موقع ا در حدژقل یم ن ژنج م شود. به

متتدبتتر جتتهتت د کشتت اری  شتتهتترستتتتت ن 
در پ ب ن بی ن کرد: تمهیدژت میم   ک یران

برژ  خربد تضمینی محصول گندم م ننتد 
ه ، ضتدعتفتونتی  ژست ندژرد س ی  ب سکول

هت   میم  مرژکز، ژخذ کتد ا صتدار ژبتال 
ژندبشید  شد  ا هیچ م نتعتی در ختربتد 

 تضمینی ژبن محصول اجود ندژرد.
 

پلمپ فروشگاه های غیر 
 مجاز سموم در کازرون 

مدبر جه دکش اری  شهرستتت ن کت یران 
فراشگ   متخلف عرضه سمتوم  ا  ۰گف : 

نه د  ه   کش اری  در ژبن شهرست ن بت  
 دستور قض بی پلمپ شد.

به گزژرش راژبط عمومی مع ان  س یمت ن 
ا مدبرب  جه د کشت اری  شتهترستتت ن 
ک یران، حمید رشید  ب  ت کید بر ژبنکته 
س م ندهی فراشتگت   هت   کشت اری  بت  
توجه به ژبنکه ب  سالم  مردم ا جت متعته 
مرتیط ژست ، در ژالتوبت  کت ر  جتهت د 
کش اری  قرژر دژرد، ژظه ر کرد: فراشگت   

ه   مذکور به عل  عدم حضور ماتوتول 
فنی، ندژشتن پراژنه تت ستیتس ا ستمتوم 

 ت ربخ گذشته پلمپ شدند.
ژبن مق م ماوول، هدال ژی ژبن ب یرسی ه  
رژ در خصوص دژرژ بودن پراژنه فعت لتیت ، 
مجوی فراش، نصتب ژتتیتکت  قتیتمت  ا 
همچنین بررسی سمتوم قت چت ق، تت ربتخ 
گذشته ا تقلیی ا حضور دژیم ک رشتنت س 
فنی در فراشگ   ه  عنوژن کرد ا ژفزاد: در 
صورت عتدم رعت بت  هتر بتک ژی متوژرد 
مربوطه پس ژی ژخط ر کتیتی، فتراشتگت   

 پلمپ خوژهد شد .
رشید  ب  بی ن ژبتنتکته  ستیت ست  ژبتن 
مدبرب  کنترل غیرشیمتیت بتی آفت ت بت  
ژستف د  ژی عوژمتل بتیتولتوهبتک ا ژبتزژر ا 
تجهیزژت غیر شیمی بی ژس ، تصربح کرد: 

فراشگ   عرضه سموم نیت تتی بتختش  ۳5
تع انی ا خصوصی در شهرست ن کت یران 
فع لی  می کند ا در ح ل ست مت نتدهتی 

 ه   سموم کش اری  هاتیم. فراشگ  
مدبر جه دکش اری  شهرستتت ن کت یران 
بی ن کرد: ب  توجه به ژهمی  حفظ من فتع 

ژبتن  کش اریژن ا صی ن  ژی سالم  ج معه
طور ماتتتمتر ژدژمته ختوژهتد  ب یدبده  به

دژش  ا ب  متخلفیتن بترختورد قت نتونتی 
 . صورت خوژهد گرف 

به نزار  رازرو  نما، حجت االسالم صبلاحلک 
در رزمااش بزرگ جهادنرا  راطمک در رلازرو  
به روحیه جهادی و خیرخواهک مردم اارا  اشلاره 

رنی  شلاملی  ای ره مشاهده مک و نفت: صحنه
های مومنانه و جهادنونه، درری دنیلا بلک  رمک

 نظیر است.
او نفت: جها  نررتار مشکالی اقلتلصلادی و 

های بی  المییک  رمبود موادوذااک است و سازما 
های پک در پک نسبت به اا  مشلکلالی  هشدار

داده اند، اما در هیچ جای جلهلا  جلز االرا  
اسالمک، شاهد رزمااش مواسلای و هلملدللک 

هااک ره به ررای در نوشه و رنلار  نیستی . بسته
رازرو  و اارا  اسالمک نسترده شده، در تلملام 

 دنیا بینظیر است.
امام جمعه رازرو  نفت: در اا  سرزمی  با املر، 
ولک رقیه و تبعیت امت، رزمااش ملواسلای بله 

شود و مردم  جهت رمک به نیازمندا  برنزار مک
های معلیلشلتلک را  از سفره و زندنک شا  بسته

رنند، ره اا  اکک  شا  رراه  مک برای همنوعا 
 های والات امر است. ها و صحنه از جیوه

اونفت: امروز با قدری و عزی بر قیله ارلتلخلار 
ااستاده اا . امروز در پیشگاه امام راحی سلرملا  
را باال میگیرا  ره نگذاشتی  والات رقیه تلنلهلا 

پشتیلبلا ، وللک »بماند، ما وصیت ااشا  را ره 

رقیه باشید، به رکر محروما  و مسلتلضلعلفلا  
با قدری دنبا   «باشید و دشم  مستکبرا  باشید

 ررده و میکنی .
صباحک به اتفاقای تیخ تجاوز بیگانگا  به رشلور 

هلای  ها و قلر  و عدم دراع از خودما  در سا 
نذشته اشاره و نفت: املروز بلیلگلانلگلا  و 
مستکبرا  دنیا انر بخواهند از هوا اا آب االرا  
عبور رند، بااد اجازه بگیرند و ناو وو  پیکر آنا  

های امنیلت االرا   ای برای نیرو ارزشک و واهمه
 ندارد.

او نفت: امروز ما با عزی، قدری و امید به آانده، 
در رراب، ولک امرما  منتظر ظهور هستی . امروز 
نام بسیج پرارتخار است، چراره الک مسلئلو  
بخواهد اعتماد مردم را جیب رند، بله داشلتل  

 بالد. روحیه بسیجک خود مک
امام جمعه رازرو  با نرامیداشت سلاللروز ورود 
مقام معظ  رهبری به رازرو  در اردالبلهلشلت 

نفت: رهبر معظ  انقالب در حضور ملردم  9۸۳۱
اا  شهرستا  ررمودند ره رازرو  شهری موم  
و انقالبک است. اعلنلک بلزرنلا ، جلوانلا  و 

شا ، مسیر تربیتک و بصیراتک خلوبلک  مسووال 
دارند و مفتخرا  ره اا  سنگر را حفظ رلرده و 

 رنی . تر پاسبانک مک روز به روز با عزی
او نفت: تمام عزی و ارتخار ما در روحیه بسیجک 

های هداات خودملا  را  و جهادی ماست. ما راه
دهی ، رسانک  در مسیر هداات جهادنرا  قرار مک

ره اهی جهاد و خدمت بک ادعا هستند و خدملت 
 به خیی ا... مورد نظر آنهاست.

حجت االسالم صباحک نفت: اانجا درخت تنلاور 
و طیبه بسیج دامنه خود را به مستضلعلفلیل  و 

های محروم نسترده ررده است. امیدوارا   روستا
مسیر رازرو  و جوانا  انقالبک اا  شلهلر، در 
مسیر ظهور موالاما  امام زما  با شتاب و عیل  

 و عمی همراه شود.

 امام جمعه شهرستان کازرون گفت:

 تمام عزت و افتخار ما در روحیه بسیجی و جهادی است

آمادگی مراکز خرید گندم در کازرون/ پلمپ 
 های غیر مجاز سموم در کازرون  فروشگاه

 رییس میراث فرهنگی شهرستان کازرون:

قلعه دختر بیشاپور کازرون نیاز 
 به حصارکشی دارد

شنلبله  به نزار  رازرو  نما، محمدجواد جوراری روز سه
ارزود: ریی  منتشر شده مربوط به قیعه دخلتلر مشلرف بلر 

دررهلرسلت  ۸۱9۳میراث جهانک بیشابور است ره درسا  
 آثارجهانک اونسکو به ثبت رسیده است.

رای  میراث ررهنگک شهرستا  رلازرو  ادامله داد: اال  
قیعه درنذشته برای حفاظت از مجموعه جهانک بیلشلاپلور 
ساخته شده است و پاای  اا  قیعه پاسگاه نیروی انتظاملک 

 قرار دارد.
هااک رله درتصلوالر دالده ملک شلود  وی اضاره ررد: دام

مربوط به طوااک عشااری است ره برای ایالق وقشلالق 
پیرامو  اا  قیعه جای چرا   به صوری اتفاقک عبور رردند ،

وجود ندارد ره محی چرای دام باشد. در واقع اا  مکلا  از 
 های نیاهک مناسب برای چرای دام برخوردار نیست. نونه

جوراری اظهار ررد: مأمورا  حفاظت ملیلراث بله صلوری 
ها و تعلرض هلای مشلکلوک را  شبانه روزی تمام حررت

رنند و هر مشکی را بطور قانونک مورد پیگلیلری  رصد مک
قرار مک دهند. با توجه به اانکه حصاری اطراف اا  قیلعله 

شلوال  رله  نیست در مقاطعک با اا  مشکالی روبه رو مک
اانگونه عبوردام عشاار بدلیی جیونیری از حوادث جاده ای 

 دهد. رخ مک
رای  میراث ررهنگلک شلهلرسلتلا  رلازرو  ادامله داد: 
امیدوارا  با تأمی  اعتبار در آانده و رن  رشک در اطلراف 

 قیعه بتوانی  از اا  اتفاقای جیونیری رنی .
ها و آثار تاراخک مه  ملنلطلقله  قیعه دختر بیشاپور از قیعه

های دوا  و مشلرف بله  رازرو  است ره در ارتفاعای روه
رییلوملتلری  9۸روستای دوا  قرار دارد. روستای دوا  در 

های زانلرس  شما  رازرو  و در دامنه روهک از رشته روه
 واقع است.



به نزار  رازرو  نما، معاو  سلوادآملوزی اداره 
وپرور  رارس در اا  مراس  نفلت:  ری آموز 

ررونا تمام شئونای زندنک بشرات را تحت تاثیلر 
های اجتماعک  قرار داد به طوری ره تمام سرمااه

رشورما  از جمیه رادر درما ، مدارعا  سالملت 
و همچنی  معیما  ما ره بدو  هلیلچ آملادنلک 
قبیک در نوک پیکا  اا  میهما  ناخوانلده قلرار 

 داشتند.
بهزاد نوروزی چگینک با اشاره به اانلکله در اال  

ای از اا  عزازا  جا  شرافشلا  را از  مسیر عده
دست دادند ره در اانجا زحمای آنها را ارج نهاده 

دارا ، ادامه داد: دو ساللک  و اادشا  را نرامک مک
آموزا  خانه نشی  شدند، موجب شلد از  ره دانش

تعیی  و تربیت عقب بمانند؛ در اا  راستا وظیفله 
همگا  است ره معیما  را ااری رنند و ااراگلر 
اا  امر خطیر باشند. رار مدارس رقلط آملوز  
نیست بیکه در رنار آموز ، مسائیلک از جلملیله 

های اسالمک و انسانک نلیلز  تربیت دانک و ارز 
 شود. تعیی  داده مک

در ادامه امام جمعه رازرو  در سخنانلک ضلمل  
نرامیداشت روز معی  به نقش تربیتک معیلملا  و 

آموزا  اشاره ررد و نلفلت:  مدرسه بر روی دانش
نقش تربیتک معیما  و همچنی  مدرسه در رشلد 
و بالندنک جامعه بسیار ارزشمند است ره در اال  

تلوانلد در سلاخلت  راستا رقط معی  است ره ملک
 آانده و تربیت نسی نقش اافا رند.

محمد صباحک با بیا  اهمیت نلقلش تلربلیلتلک 
نیری تربیتک شخصلیلت ارلراد  معیما  در شکی

جامعه نفت: در رودرک خاطرای ما از معیمانما  
بیشتر از والدا  خود است ره اا  نقش تربیلتلک 

دهلد رله  رساند و نشا  ملک عظی  معیما  را مک
ارثراً اثرپذاری تربیت معیما  بیشتر از والدال  و 

 خانواده است.
امام جمعه رازرو  تکرا  و تعظی  معیما  بلرای 
نوجوانا  و جوانا  را ثمربخش و پیلشلررلت در 
عرصه عی  رشور علنلوا  رلرد و اظلهلار رلرد: 
جااگاه عالک و وضعیت عیمک امروز رشورما  در 
جها  در دورا  معاصر به بررت زحمای معیملا  

است. در دورا  ررونا از ملدارس روسلتلاهلاالک 
بهره بودنلد  بازرسک رردم ره از وجود اانترنت بک

و معیما  برای تدرا  و دسترسک به اانتلرنلت، 
رردند.  مسارتک را در مناطی صعب العبور طک مک

سازا  جامعله،  معیما  ضم  تعیی  و تربیت آانده
همیشه بزرنترا  و پرراربردترا  خیرا  رشلور 

ای از  شوند؛ در دورا  ررونا نلوشله محسوب مک
ااثار و رداراراشا  در راستای تهیه تیف  هلملراه 

 آموزا  بک بضاعتشا  نمااا  شد. برای دانش
معاو  مدارری و مدار آموز  و پرور  رازرو  
ضم  نرامیداشت ااد و خاطره استاد شهید آالت 
اهلل مرتضک مطهری و روز معی  در سخنانلک بلا 
اشاره به تال  و زحمای معیما  در دورا  ررونا 
نفت: همکارا  ما در شرااط سخت دورا  ررونلا 
ره هیچ نونه املکلانلای آملوزشلک بله صلوری 

هلا  مجازی رراه  نبود، با تحمی تمام سلخلتلک
آموز  را تعطیی نکردند. معیما  ما در شلراالط 
سخت و طاقت ررسای رلرونلا بلا تلملام وجلود 
متحمی زحمای رلراوانلک شلدنلد و بله تلوللیلد 

 محتوای آموزشک پرداختند.
امیرحسی  جمشیدی ادامه داد: هیچ ناه ررامو  
نخواهی  ررد ااثار و از خودنذشتگک ملعلیلملا  
عزازی ره ررزندشا  از نعمت تیف  همراه برای 
آمللوز  مللجللازی مللحللروم بللود امللا بللرای 

آموزشا  ره تیف  هملراه نلداشلت تلال   دانش
رردند تا تیف  همراه برای وی رراه  رنلنلد.  مک

در برابر اا  همه ااثارنلری و روحلیله جلهلادی 
معیلملا  رله در دورا  رلرونلا و پل  از آ  بلا 
حضوری شد  مدارس متحمی زحمای رراوانلک 

های آنا  قاصر است و در  هستند زبان  از محبت
آورم  های آنا  سر تعظی  ررود ملک مقابی محبت

 آورم. و از زحماتشا  تقدار به عمی مک
جمشیدی ضم  تقدالر از هلملکلاری ملدالرا  

رازی دورا  ررونلا و بلرنلامله  مدارس در برنامه
رازی دورا  حضوری شد  مدارس تصراح ررد: 
با تال  و همت مدارا  مدارس شهلر رلازرو  

1بیش از  آموزا  اال  شلهلر از  درصد از دانش 9
 های حضوری بهرمند هستند. آموز 
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به نزار  رازرو  نما، سرهنگ والمرضا توری، 
در حاشیه بازداد از رزمااش جهادنرا  راطمک در 

هزار نفلر از  ۸رازرو ، به خبرنگارا  نفت: حدود 
جهادنرا  در رزمااش جهادنرا  راطمک رازرو  

 مشاررت دارند.
او با بیا  اانکه رزمااش جلهلادنلرا  رلاطلملک 
همزما  با سراسر رشور در مناطی ر  برخلوردار 
رازرو  عمییاتک شده است، نفت: بلا حضلور بلا 
شکوه بسیجیا  و مسئوال  شهرستلا  رلازرو  
صبح ناه مشترک به مناسلبلت هلفلتله بسلیلج 

سازندنک با حضور جانشی  ررماندهک سپاه رجلر 
بسته معیشتک واژه 99۱۱رارس برنزار و طک آ  

های بسیج  خانواده نیازمند اا  شهرستا  به حوزه
 تحوای شد.

9توری ضم  اشاره به اانکه رزمااش به مدی  ۱ 
روز ادامه دارد، نفت: جهادنرا  در اا  رزماالش 

های مختیلک اعل  از درملانلک،  خدماتک در حوزه
 دهند. عمرانک، ررهنگک و ... به مردم ارائه مک

او با اادآوری اانکه بسیج سازندنک جهت خشنود 
ررد  مردم تشکیی شد، نزارشک از علملیلکلرد 

قرارناه مواسای و همدلک رلازرو ، 
به نام شهید خرسند، ارائله و ادامله 

 ۸۲مرحیه  1داد: در اا  قالب، طک 
هزار بسته معیشتک بی  نیازمنلدا  

 تقسی  شده است.
توری، ضم  قدردانک از رعلاللیلت 
جهادنرا  بسیجک در شهلرسلتلا  
رازرو ، ساخت خانه عالل ، اهلداو 
جهیزاه برای نوعروسا ، رمک به 
آزادی زندانیا  ویر عمد، همکاری 
برای ساخت مسک  محرومیل  بلا 
همکاری رمیته امداد، رمک بلرای 
ررع تولید در شهلرک صلنلعلتلک، 
تعامی با بنیاد بررت، طرح شهلیلد 
سییمانک و ... بخشک از خدمای اا  

 های جهادی بوده است. نروه

 فرمانده سپاه کازرون اعالم کرد: 

 گروه در رزمایش فاطیم در کازرون  ۵۲مشارکت 

ها در  نایب قهرمانی کازرونی
 لیگ برتر هندبال کشور

به نزار  رازرو  نما، در دالدار پلاالانلک سلک و 
های دسته بلرتلر هلنلدبلا   چهارمی  دوره رقابت

های رشور، تی  هلنلدبلا  نلیلروی  مردا  باشگاه
زمینک شهید شامیک رازرو  برابر سپاها  اصفها  

 رسید. ۸۱-۸۱به تساوی 
سپلاهلا  اصلفلهلا ، در  91-۸۱به دلیی پیروزی 

دادار پیشی ، عنوا  قهرمانک به نماانده اصفهلا  
 رسید و نماانده رارس نااب قهرما  شد.

های ذوب آه  اصفها  و صنعت م  ررملا   تی 
 به طور مشترک در جای سوم قرار نررتند.



پشت ااستگاه اتوبوس،تکیه به دالوار نشلسلتله 
بود.خورشید ناشاتا از ال به الی جمعیت نلاهلک 
سرک مک رشید.رائزه الی برگ هلای رلتلاب 

 وجمعیت شیوغ در ررت و آمد بود. 
اتوبوس جیوی ااستگاه ،ااستاد،جمعیت پر وخالک 

 مک شد.
رائزه رتابش را برداشت و بی  جمعیت سعک ررد 
سوار اتوبوس شود؛به در نزداک شده بود خیلیلک 
نزداک ،نفسش رمک تنگ شده بودولک خب انر 
مک توانست سوار شود همه چیز حی مک شد مک 
توانست ساعت ها ااستاد  را تحمی رند.نانها  
با تکا  روچکک به بیرو  هی خورد ؛راننلده در 
اتوبوس را بست.رائزه ااستاد.داگر آنقدر ررصلت 
نبود ره بتواند منتظر خط بعدی بماند؛رنارخیابا  
ااستاد؛اانجور وقت ها نمیشد به راحتک تلارسلک 
نررت اما اا  باررقط چند لحظه بعد تارسک زرد 
با رمک راصیه از او ااستلاده بلود.ملرد رانلنلده 
 نفت:بفرمااید خان .رائزه نفت:دانشگاه میرم آقا.

باشه مشکیک نیست ؛رقلط مل  سلر راه از -
داروخانه اه خراد دارم ؛خییک رلوراله،مشلکلیلک 

 نی ؟
رکر ررد حاال ره به اا  سرعت مک تواند سلوار 

 تارسک شود پ  مشکیک نخواهد بود.
 مشکیک نیست،رقط م  امتحا  دارم.-
 باشه میرسی  ا  شاواهلل.-

هنوز تا دانشگاه راصیه ی زاادی بود ره تارسلک 
 ااستاد.

 م  دارو رو بگیرا  برنردم.-
 باشه مشکیک نیست رقط عجیه دارم.-
چش ؛اال  برمیگردم،شما انه ممکنه حلواسلت -

 به اا  ساک باشه تا بیام؛خب؟
رائزه تازه متوجه سارک شد ره بیل  صلنلدللک 
راننده و صندلک عقب به سختک جا شده بود.ولک 

چه چیزی بود ره راننده برای اک ررلت وآملد 
روتاه نگرا  آ  باشد...تنها چیزی ره مه  بلود 

 اا  بود ره به امتحا  برسد.
 باشه آقا حواس  هست،قو .شما رقط زود بیا-

راننده بالراصیه از ماشی  بیرو  پلرالدو طلرف 
داگر خیابا  ررت.رائزه دوبلاره بلرنشلت الی 

 صفحه های رتاب.
 چند صفحه نذشته بود؛راننده برنگشت.

رائزه به ساک رنگ وررته نگاه رلرد؛چلهلره ی 
 مستاصی راننده را بخاطرآورد.

 اک  داگه منتظر میمون ؛زود میاد.-
تونسته بود صفحه های باقک مانده رلتلاب رو 
تموم رنه.به ساعتش نگاه ررد تمام وقتلک رله 
میتونست به ررت  با تارسک جبرا  رنه به هلدر 
ررته بود،هنوز راننده برنگشته بود.مگه اا  همو  

 مسیری هرروز نبود؟پ  چرا؟!
بااد میررت توی داروخانه دنبا  راننده؟انه تلوی 
ساک چیزی مهمک بود چک؟راننده میدونست ره 
دار برمیگرده؟چرا م  رو سوار ررد م  ره نفتله 

 بودم عجیه دارم...
رتاب رو توی ریک نذاشت.از تلارسلک پلیلاده 
شد.چیزی آنطرف خیابا  .واضح نبودوزملا  بلا 

 سرعت عجیبک از دست مک ررت.
شااد توی ساک چیز خلیلیلک ملهلملک هل  -

 نباشه؛میتون  درها رو قفی رن  و برم.
رکرهای زاادی توی سر  میگذشت...استلرس 
امتحا  نیومد  راننده و سلاک...دللهلره بلدی 

 نررته بود.
بااد توی ساک رو ببین  تا تصمی  بگیلرم.انله -

 همو  لحظه راننده بیاد چک؟بازم صبر مک رن .
عقربه های ساعت ازه  ررار میکردند.رائزه اال  
پا او  پا میکرد؛اصال انگار راننده ای نبلود؛حلاال 
داگه حتما بااد به ساک نگاه میکرد؛ارر رانلنلده 

 ه  برمیگشت مقصر بود.
م  بهش نفت  امتحا  دارم.نفلتل  علجلیله -

 دارم.نبااد اانقدر دار میکرد.
بغض نیو  رو نلررلتله بلود.تلوی تلارسلک 
نشست.زاپ ساک روباز ررد.از اونچه داده بلود 

 جا خورد؛زاپ رو رشید.

اا  همه پو ؟!نکنه  همه ی زندنیش بلاشله!-
نکنه برای دوا و درمو  میخواد!نمیشه ماشی  رو 

 و  رن ...
 متوجه زنگ نوشیش شد.

 الو-
سالم رائزه جلو  چلیلکلار ملیلکلنلک؟چلرا -

 نیستک؟امتحا  اه ربع داگه شروع میشه.
سالم.خوبک؟م  نمیرس  .میتلونلک بلااسلتلاد -

 صحبت رنک؟
 چک بگ ؟چک شده؟امتحانه ها؟-
ببی  اه اتفاقک ارتاده بلعلدا بلرای تلعلرالک -

میکن ؛توبااستاد صحبت ر ،ببی  میشه مثال رردا 
امتحا  بدم؟میشه نندازه منو؟اا حداقلی حلذف 

 رن ...
 باشه بعد از امتحا  خبری میکن .-

راننده هنوز برنگشته بود.ررصت امتحا  تلملوم 
شده بود.رائزه رقط به راننده رکر میکرد؛به حالک 
ره قبال از ررت  داشت؛نکله اتلفلاقلک ارلتلاده 

 باشه.ناهک پیاده میشد و دوباره سوار مک شد.
دوباره نوشک زنگ میخورد؛اعنک مرا  تونسلتله 

 بود بااستاد صحبت رنه...
 الو سالم رائزه جو .-
 سالم.تونستک راری رنک مرا ؟-
راستش م  بااستاد صحبت رردم؛استاد میخوا  -

 باهای صحبت رن .
 چراااا؟-
 نوشک...-
 مرا ؟مرا !نههه...صبر ر ...-
 سالم خان  احمدی.-
 سالم استاد.ببخشید ره...-
م  میخوام تعراک رنید ببین  عیت اا  تاخیلر -

 چیه؟
 توضیح میدم...رقط...-
 امیدوارم ره واقعا دلیی قابی قبولک باشه.-

*** 
ساعت ها نذشته بود؛خورشیلد داشلت ولروب 
میکرد.از وقتک ره با استاد حرف زده بود احساس 
بهتری داشت.تموم روز رو توی تارسک منلتلظلر 
بود.حاال تقرابا اطمینا  داشت ره راننده برنملک 

 نرده.

6صفحه  0200می  92/  9001شوال  8/  9029اردیبهشت  02 شنبه سه/  555/ شماره  91سال   

 داستان کوتاه؛ 

 راننده تاکسی
 زینب اسدزاده

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آیین

های فاقد سند  ثبتی اراضی و ساختمان
 رسمی

 –۳۲۳۳5۳۰۳۳۳۰۸۳۳۳۷۳۳رأ  شم ر   -۳
هیأت موضوع ق نون تتعتیتیتن  ۳۲۳۳/  ۳۳/ ۰۳

هت    تکلیف اضعی  ثیتی ژرژضی ا س ختتمت ن
ف قد سند رسمی در اژحد ثیتی خش  ا کم رج 
تصرف ت م لک نه ا بالمع رض متق ضی خ نم سید  
ف طمه تدبن یژد  فریند سید محمد جتوژد بته 

ا شتمت ر  متلتی  ۴۸۳۲۳شم ر  شن سن مه 
نای  به بک سهم مش ع ژی د   ۴۰۷۳۴۸۰5۳۰

سهم سه م ششدژنگ بک قطعه یمین متزراعتی 
مترمربع تتحت  پتالَ  ۳۳۰۰۴۷به ما ح  

ژصلی مفرای ا مجزژ شد  ژی  ۳5فرعی ژی  ۴۲۲۸
 ۷بتختش  5پالَ ژصلی مذکور اژقع در قطعه 

ف رس ژنتق ل قهر  ژی مورث سید محمد جتوژد 
 تدبن یژد  محری گردبد  ژس . 

 –۳۲۳۳5۳۰۳۳۳۰۸۳۳۳۷۳۸رأ  شم ر   -۴
هیأت موضوع ق نون تتعتیتیتن  ۳۲۳۳/  ۳۳/ ۰۳

هت    تکلیف اضعی  ثیتی ژرژضی ا س ختتمت ن
ف قد سند رسمی در اژحد ثیتی خش  ا کم رج 
تصرف ت م لک نه ا بالمع رض متق ضی خ نم مربم 
تدبن یژد  فریند سید محمد جوژد بته شتمت ر  

 ۳۲۷۰5۴۳۲۳۲ا شم ر  ملی  5۲۳شن سن مه 
نای  به بک سهم مش ع ژی د  ستهتم ستهت م 
ششدژنگ بک قطعه یمین مزراعی به مات حت  

فرعی ژی  ۴۲۲۸مترمربع تح  پالَ  ۳۳۰۰۴۷
ژصلی مفرای ا مجزژ شد  ژی پتالَ ژصتلتی  ۳5

ف رس ژنتتتقت ل  ۷بخش  5مذکور اژقع در قطعه 
قهر  ژی مورث سید محمد جتوژد تتدبتن یژد  

 محری گردبد  ژس . 

 –۳۲۳۳5۳۰۳۳۳۰۸۳۳۳۷۳۷رأ  شم ر   -۰
هیأت موضوع ق نون تتعتیتیتن  ۳۲۳۳/  ۳۳/ ۰۳

هت    تکلیف اضعی  ثیتی ژرژضی ا س ختتمت ن
ف قد سند رسمی در اژحد ثیتی خش  ا کم رج 
تصرف ت م لک نه ا بالمع رض متق ضی آق   سید 
محمد جعفر تدبن یژد  فریند سید محمد جتوژد 

ا شتمت ر  متلتی  ۲۷۳به شم ر  شن سن مه 
نای  به دا سهم مش ع ژی د   ۴۰۷۳۸۳5۰۰۳

سهم سه م ششدژنگ بک قطعه یمین متزراعتی 
مترمربع تتحت  پتالَ  ۳۳۰۰۴۷به ما ح  

ژصلی مفرای ا مجزژ شد  ژی  ۳5فرعی ژی  ۴۲۲۸
 ۷بتختش  5پالَ ژصلی مذکور اژقع در قطعه 

ف رس ژنتق ل قهر  ژی مورث سید محمد جتوژد 
 تدبن یژد  محری گردبد  ژس . 

 –۳۲۳۳5۳۰۳۳۳۰۸۳۳۳۷۳۳رأ  شم ر   -۲
هیأت موضوع ق نون تتعتیتیتن  ۳۲۳۳/  ۳۳/ ۰۳

هت    تکلیف اضعی  ثیتی ژرژضی ا س ختتمت ن
ف قد سند رسمی در اژحد ثیتی خش  ا کم رج 
تصرف ت م لک نه ا بالمع رض متق ضی آق   سید 
ماعود تدبن یژد  فریند سید محمد جتوژد بته 

ا شتمت ر  متلتی  ۳۷۰شم ر  شن ستنت مته 

نای  به دا سهم مش ع ژی د   ۴۰۷۳۸5۸۳۴۰
سهم سه م ششدژنگ بک قطعه یمین متزراعتی 

مترمربع تتحت  پتالَ  ۳۳۰۰۴۷به ما ح  
ژصلی مفرای ا مجزژ شد  ژی  ۳5فرعی ژی  ۴۲۲۸

 ۷بتختش  5پالَ ژصلی مذکور اژقع در قطعه 
ف رس ژنتق ل قهر  ژی مورث سید محمد جتوژد 

 تدبن یژد  محری گردبد  ژس . 

 –۳۲۳۳5۳۰۳۳۳۰۸۳۳۳۷۳۰رأ  شم ر   -۳
هیأت موضوع ق نون تتعتیتیتن  ۳۲۳۳/  ۳۳/ ۰۳

هت    تکلیف اضعی  ثیتی ژرژضی ا س ختتمت ن
ف قد سند رسمی در اژحد ثیتی خش  ا کم رج 
تصرف ت م لک نه ا بالمع رض متق ضی آق   سید 
محمود تدبن یژد  فریند سید محمد جتوژد بته 

ا شتمت ر  متلتی  ۳۳۳۳۸شم ر  شن سن مه 
نای  به دا سهم مش ع ژی د   ۴۰۷۳۳۳۴۷۴۳

سهم سه م ششدژنگ بک قطعه یمین متزراعتی 
مترمربع تتحت  پتالَ  ۳۳۰۰۴۷به ما ح  

ژصلی مفرای ا مجزژ شد  ژی  ۳5فرعی ژی  ۴۲۲۸
 ۷بتختش  5پالَ ژصلی مذکور اژقع در قطعه 

ف رس ژنتق ل قهر  ژی مورث سید محمد جتوژد 
 تدبن یژد  محری گردبد  ژس . 

 –۳۲۳۳5۳۰۳۳۳۰۸۳۳۳۷۳5رأ  شم ر   -5
هیأت موضوع ق نون تتعتیتیتن  ۳۲۳۳/  ۳۳/ ۰۳

هت    تکلیف اضعی  ثیتی ژرژضی ا س ختتمت ن
ف قد سند رسمی در اژحد ثیتی خش  ا کم رج 
تصرف ت م لک نه ا بالمع رض متق ضی آق   سید 

محمد مهد  تدبن یژد  فریند سید محمد جوژد 
ا شتمت ر  متلتی  ۲به شم ر  شنت ستنت مته 

نای  به دا سهم مش ع ژی د   ۳۲۷۰۸۰۲55۸
سهم سه م ششدژنگ بک قطعه یمین متزراعتی 

مترمربع تتحت  پتالَ  ۳۳۰۰۴۷به ما ح  
ژصلی مفرای ا مجزژ شد  ژی  ۳5فرعی ژی  ۴۲۲۸

 ۷بتختش  5پالَ ژصلی مذکور اژقع در قطعه 
ف رس ژنتق ل قهر  ژی مورث سید محمد جتوژد 

 تدبن یژد  محری گردبد  ژس . 

لذژ مرژتب به منظور ژطالع عموم در دا نوب  بته 
شود. در صتورتتی کته  رای آگهی می ۳۳ف صله 

ژشخ ص نای  به صدار سند م لکی  متق ضتی 
توژنند ژی ت ربخ ژالتیتن  ژعترژضی دژشته ب شند می
رای ژعترژض خود رژ به   5۳ژنتش ر آگهی به مدت 

مدت ظرال ژبن ژدژر  تالیم ا پس ژی ژخذ رسید، 
رای ژی ت ربخ تالیم ژعترژض، دژدخوژس  خود  ۰۳

رژ به مرژجع قض بی تقدبم نم بد ا گوژهی تقدبم 
دژدخوژس  رژ به ژدژر  ثی  تحوبل دهد. بدبهتی 
ژس  در صورت ژنقض   مدت متذکتور ا عتدم 
اصول ژعترژض طیق مقررژت سنتد مت لتکتیت  

 حص در خوژهد شد.

 ۳۲۳۳/ ۳۴/ ۴۳ت ربخ ژنتش ر نوب  ژال: 

 ۳۲۳۳/ ۳۰/ ۳۲ت ربخ ژنتش ر نوب  دام: 

 علیرض  کشور  

 رییس ژدژر  ثی  ژسن د ا ژمالَ خش  ا کم رج
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 محمدرضا پوالدی

بعد از برنشت از ارغانستا  به سمت مسئلو  و 
مربک  آموز  بسیج رازرو  منصوب مک شود و 
در رازرو  شروع به رعالیت مک رند رله ملک 
توا  او را به عنوا  مؤس  بسیج در رلازرو  
دانست . رسانک ره دورا  آملوزشلک را بلا او 
نذرانده اند با روحیای و اخالق و بلرخلورد و 
متانت او آشنااک رامی  را دارند . تا شروع جنگ 
تحمییک دائ  در رعالیت و جنب و جو  بود تلا 
ارراد واجد شرااط را سراع تر آموز  دهد تا اا  
ره جنگ تحمییک شروع و به علنلوا  اوللیل  
ررمانده نیروهای بسیجک راهک منطقه جلنلوب 

 شد.
عیک اربر در اولی  حضور  در میدا  نبرد بله 
هوازه شتارت و به جمع دانشجواا  ملحلارلظ 
شهر پیوست. همه نیروهای عیک اربر مجهز بله 
سالح های رهنه و از رار ارتاده نظیلر بلرنلو،ام 
اک، بازورا و... بودند اما سالح ااملا  آ  هلا 
برنده تر و راراتر از سالح های پیشررته دشمل  
بود. عیک اربر با تال  رراوا  اسلیلحله هلای 
واری شده از ژاندارمری ها را از میا  مردم جمع 
ررد و نیروهااش را برای نبردی نابلرابلر آملاده 
ساخت تا اا  ره خبر محاصره سوسنگلرد ملک 

 رسد 
او بچه ها را نیمه شب از هوازه به سوسلنلگلرد 
برده  و پشت خاررازها مستقر مک رند و صبلح 

جنگ با دشم  ،  9۸۲1بیست و هشت  آبا  ماه 
با نیروی ااما  شروع مک شود و آ  روز شهلیلد 
پیرواا  با تمام وجود پیشاپیش نیروها مک جنگد 
و آ  آخرا  روزی بود ره عیک اربر در ملیلا  

 رزمندنا  بود.
شهید اامانک در خاطره ی خودنوشلت خلود از 
 لحظه ی  شهادی عیک ارلبلر ملک نلواسلد:
نروهک از بچه ها او  شب به سوسنگرد آملده 
بودند . از سر صبح ره بیدار شده بودا  تا حلا  

بود مثی اانکه اک سا  نذشتله  ۲/۸ره ساعت 
در انداشه اا  بودم ره رردا چه مک شود ، رله 
ماشی  اخچا  جیوی درب ساختما  ترمز رلرد 
اربر پیرواا  با شدی هر چه تمامتر بچه هلا را 
داخی ماشی  مک ررستاد م  هل  سلوار شلدم 
داخی اخچا  بک اندازه تاراک بود هر للحلظله 

قنداق تفنگک به سری مک خورد و الا پلا روی 
 پای داگرا  مک نذاشتک.
نفر با تجهیزای مک  ۳۱جا خییک تنگ بود قراب 

خواستند جا بگیرند همه سوار شلدنلد و درب 
ورودی بسته شد چشمها همه از حررت ااستلاده 
بود و چیزی را نمک داد لحلظله ای سلکلویِ 
مرنبار همه جا را ررا نررت و لحظه ای بلعلد 
سرو صدای زاادی بیند مک شد نمک دانسلتلیل  
رجا مک روا  نرسنگک بیش از حد مرا رنج مک 

 داد. 
ر  ر  رجر صادق دمیده مک شد و هر للحلظله 
صداهای انفجارها و آژار توپها زاادتر مک شلد ، 
به هما  حالت ره بودم نماز خواندم بعد دعلای 
امام زما  ه  زمزمه مک رردم ره بچه ها دو تلا 
دو تا بیند مک شدند، اربر پیرواا  مسیلر راه را 
تعیی  ررده بود و همگک به داخی اک رانا  ره 
روبرواش خارراز بود راهنمائک شدا  هوا داشت 
روش  مک شد. نور شییک ادوای زرهک دشم  از 

 روبرو داده مک شد.
هنوز جهای اصیک و ررعک خوب نمک دانسلتل  
وقتک ره اولی  پرتو نور خورشید را دادم متوجله 
شدم نیروی دشم  از طرف اهواز قرار حمیه دارد 
و اآل  مک خواهد سوسنگرد را دور بزند ساعلت 

بود با سر نیزه رمک خارراز را نلود رلرده  ۲/9
بودم مثی سنگر ریسه ش  نبود بعد از  چلنلد 
دقیقه اربر نفت: بیا . آر پک جک بلرداشلتل  و 
دنبا  اصغر نندمکار و خسروی و پیلرزاده بلراه 

 ارتادم ...
متر املتلداد  ۸۱۱آمدم پیش بچه ها تقراباً حدود 

خارراز را طک رردا  تا نزداکک باوک رسیلدال  
ره شدی آتش دشم  در آ  منطقه خییک زالاد 
بود تیر بارها مرتب رار مک ررد . سلاعلت در 
 حللللللدود هللللللفللللللت بللللللود 
م  با رضا پیرزاده امدا  آ  طرف خارراز ره به 
سمت عراقک ها بود آر پک جک به دست رضا بود 
م  ه  ژسه با چهار خشاب همراه داشت . رولله 
آر پک جک ه  پشت  بسته بود الک ملوشلک 
اضارک ه  آورده بودم رضا ه  آر پک جک با اک 
موشک ره سوار بود م  با راله آهلنلک بلودم  
ولک رضا شا  سیاهک را به سر  بسلتله بلود 
مقداری راه را خمیده ررتی  دشت صاف بلود و 
شنزار تیربارهای دشم  مدام رار مک رلرد هلر 

لحظه صدها تیر از باالی سرم رد مک شد ملثلی 
اانکه انبوهک زنبور باالی سرم پرواز مک رردنلد 
و صدای و زوز تیرها ، همچو  صدای زنبلورهلا 

 بود. 
مسارت زاادی پیموده بودا  تفنگ  پر از شل  
شده بود و در رکر اا  بودم انر الزم شود چکلار 
بکن  رقط دو نارنجک بیشتر با خودم نداشت  در 
اک لحظه رضا دو سه مرتبه چرخید و خلود را 
پشت تپه روچکک از ش  رساند رمک وضلع را 
بررسک ررد. نور آرتاب از روبرو مک تابید و هدف 
را خوب مشخص نمک ررد ولک رلوچلکلتلرال  

 حررت ما دشم  را خوب متوجه مک ررد.
در همی  موقع خمپاره بی  م  و رضلا زملیل  
خورد صدای انفجار  نوشهاا  را برای ملدتلک 
رر ررد. برای چند لحظه ای رضا را ندادم و در 
میا  دود و خاک بر روی شنها دراز رشیده بودم 
سعک مک رردم ارتباط  با خدا تداوم داشته باشد. 
بعد از اانکه هوا صاف شد و دودها از بی  ررتنلد 
رضا نفت: متأسف  موری نمک شوا . بعد خسته 
و وامانده مقداری از راه را برنشتی  تا به نلوک 
ابتدائک خارراز ره در باغ خرما بود رسیدا  زالاد 
تشنه بودم آب ه  ر  بود از قمقلمله بلرادری 
قدری آب خوردم بعد رضا نفت: مهمای آملاده 
ر . خرجها را سراع به علقلب ملوشلک ملک 
پیچیدم و رضا ه  زود شییک مک ررد. اصلغلر 
نندمکار در باغ آر پک جک میزد و رحی  قنلبلری 

شییک مک ررد. دشلمل  هلر  ۲۱ه  با تفنگ 
لحظه نزداکتر مک شد و آتش خمپاره های ما و 
تیربارها ه  شدی نررت تانلکلهلای ملزدورا  
رمک بعد از داگری هدف مک ررت و طلعلمله 
حرای مک شد . نفرای پیاده دشم  اکک پ  از 
داگری رشته مک شدند در اا  حمیه از ارتلش 
خبری نبود ژاندارمری ه  عقب نشلسلتله بلود 
موشک آر پک جک داشت تمام ملک شلد رضلا 
نفت: زود برو مهمای بیاور . مسیر رانا  را طک 

متر بود صندوق پر از موشلک  ۸۱۱رردم تقراباً 
را برداشت  و سراع از باالی رانا  به طرف بلاغ 
آمدم در بی  راه تیرها از بغی نلوشل  رد ملک 
شدند ولک هیچکدام به م  نمک خورد چند بار از 
شدی ضعک به زمی  خوردم و برادری مرا رمک 

 مک ررد.

... وقتک به نزداکک های باغ رسیدم صحلنله را 
عوض شده دادم بچه ها آ  شور و شادی را از 
دست داده بودند مهمای خمپاره تمام شده بلود 

ه  مهمای نداشت به رضلا  ۲۱تفنگ ضد تانک 
نفت : بیا موشک آوردم دادم رضا رمک نررلتله 
شده است بعد از اکک دو لحظه دادم ره داخلی 
اک پتو اصغر نندمکار را آوردند شکملش پلاره 
شده بود عرق سردی رخسار  را نررته بلود و 
چشمانش داشت به زردی ملک ررلت. بلاالی 
سر  رنار خارراز نشسته بودم مدام زالر للب 
خدا را سپاس مک نفت. رضا حماای او را بلاز 
ررد و با شا  نردنش عرق از سلر و صلوری 

 اصغر پاک ررد.
اربر را دادم ره با صدای بیلنلد و خلارلک از 
عصبانیت داده مک زند شییک رنید با هلر چله 
داراد بجنگید تا شرف و حیثیت خود را بازاابید و 
لحظاتک بعد آخرا  ریمای از دها  اصغر بیرو  
مک امد صدااش بک اندازه ضعیک بود و حلتلک 
رضا ه  نمک رهمید چه مک نواد و بعد به سوی 
خدا شتارت. روس ناامیدی در نو  هاا  طنی  

بود ژ سه تلملام  ۲/99مک انداخت ساعت تقراباً 
بچه ها از ش  نیر آمده بود تیربارهلا هل  الا 
مهمای نداشتند و اا نیر ررده بودند. اربر در باغ 
بود و خوشحا  بودا  ره الاقی اربر زنلده بلود 
ولک در همی  موقع بود ره پیکر به خو  نشسته 

 اربر را آوردند...
دانشجوی پزشک شهید عیک ارلبلر پلیلروالا  

بلا  9۸۲1سرانجام در بیست و هشت  آبا  ماه 
ررمانده ای عمییای در سوسنگرد به آرزوی خود 

 -—اعنک شهادی رسید . روحش شاد.
 منبع: ساات نواد شاهد رارس

نماینده ولی فقیه در استان فارس طی 

 شهید: نصرژ... ژبم نی

 فریند: محمدص دق

 ۳۰۰۷متولد: 

 محل تولد: ک یران

 ۳۰5۳/۳۴/۴۳ت ربخ شه دت: 

محل شه دت: عملیت ت آیژد 
 س ی  خرمشهر

 عضوب : بایج

محل دفن: ک یران گلات ن شهدژ )ژم م یژد  سید متحتمتد 
 نوربخش(

 توضیح ت:

پی م شهید: نمی خوژهم مرگ در یندگیم رژ  پیدژ کند. ژس س  

یند  بودن در ژبتن 
دنتتیتت ، متترگ در 

 یندگی ژس .

بخخیخخشخخی از 
خخخخخا خخخخرا  
خودنوشت شهید 

 نصرا ایمانی:

ژکیر رژ دبدم که بت  
صدژ  بلند ا خ کی 
ژی عصی نیت  دژد  

یند شلیک کنید  می
ب  هر چته دژربتد 
بجنگید ت  شرال ا 
حیثیت  ختود رژ 

 ب یب بید ...

 پزشکی که درمانگر جسم و روح رزمندگان بود
 مروری بر زندگی نامه پزشک شهید علی اکبر پیرویان )قسمت دوم(

 شهید نصرا... ایمانی:

 نمی خواهم مرگ در زندگیم راه پیدا کند. اساسا زنده بودن در این دنیا، مرگ در زندگی است
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 معظم رهبری

دژند که در  ژمرای هر فرد شیعه می  
آبند  ممکن ژس  که ممکن ژس  
خیلی نزدبک ب شد ا ممکن ژس  
داردس  ب شد، ژم   به هر ح ل 
قطعی ژس  ژبن با ط ظلم ا 

عدژلتی ا یارگوبی که ژمرای در دنی   بی
/ ۳۰/ ۳۲ها  برچید  خوژهد شد )

۷۷.) 

 خاطرای عمییای های دراع مقدس
به رواات درتر حاج راظ  پدادار ررمانده نردا  خط 

 شک  همیشه پیروز حضری زانب )س(
 قسمت دوم

اربلر، در  پ  از هماهنگک، نفته شد ره نردا  عیک
شکند و سپ  ما با ورود  نام نخست، خط عراق مک

به خط عراق، با نیروهای بعثک ره دست چپ خلط 
ملا ،  هستند، درنیر شوا  و تا چهارراه پلیلش روی

جا بمانی  و پدارند رنی .  پیشروی رنی ؛ سپ  هما 
ما خط او  دشم  را، خلط حلملزه روی نلقلشله 

 نامگذاری ررده بودا .
اربر وضعیت نیروهاالش را  ی نردا  عیک از ررمانده

 جواا شدم. نفت: ما خط حمزه را در دست دارا .  
نفت : به ررمانده نروهانک ره خط حملزه را نلگله 

دارد، بگو با اک منور، جای خود را به ملا نشلا   مک
 دهد. 

 
او نیز همی  رار را ررد؛ هرچند ما منوری نلدالدال . 

باره تماس نررت و باز منور زدند و ما باز  دوباره و سه
هلا در  ندادا . با اا  رخداد، نما  اا  ره شااد آ 

خط حمزه نیستند، پیش آمد. همراه با ررمانده نردا  
اربر، از دست راست ره رانا  پلرور  ملاهلک  عیک

 عراق بود، به جیو ررتی . 
سیمش روش  بود و با ررملانلده  او در راه پیوسته بک
زاده،  ررد. پ  از چندی، تلقلک نروهانش نفتگو مک

ررمانده نروها  خود را داد. به او نفت: اا  جا رجا، 
خط حمزه است؟... شما با اا  رلار آبلروی ملا را 

 برداد...
ها باال نررت و رشیلده رلرملانلده  درنیری بی  آ 

نردا ، زار نو  ررمانده نروها  رسید. رلرملانلده 
دانست ره رلار  نروها  ه  چیزی نگفت؛ چو  مک

نادرستک ررده است. در پااا  اال  درنلیلری هل  
زاده به ررمانده نروها  نفت: تو را دادنلاهلک  تقک

 خواه  ررد. 
زاده، الکلک دالگلر از  با آ  چه رخ داده بود، تقلک

ها را برای رسید  به خلط حلملزه،  نروها  ررمانده
رراخواند تا آنا  از رانا  پرور  ماهک بگذرند و خط 

 حمزه عراق را به دست آورند.
هلای  شااد بارندنک و لغزندنک زملیل ، از چلراالک

ها در اا  نردا  بود. پ  از برنشت بله  ناهماهنگک
قندی، ررمانده نردا ، به ررمانلده نلروهلانلش  ریه

 نفت: برنرد و نیازی نیست ره ادامه بدهک.
از آواز شب تا بامداد، بارا  بر سر رزمندنلا  بلدو  

شا  پلر از آب  های باراد و پوتی  ناه نردا  مک پناه
شده بود.  رودرک، همچنا  چش  به راه نزار  ملا 
بود ره م  در تماسک نفت : خط حمزه هنوز در دست 

 هاست.  عراقک
سیلد الشلهلدا و  9۱اکک از مسئوال  محور لشکر 

مجید سپاسک از لشکر خودما ، برای بررسلک اال  
پیشآمد، به ما پیوستند. هنگامک ره به درستک سخ  

سیلدالشلهلداو، 9۱م  پک بردند، مسئو  محور لشکر
اربر برخورد ررد و به  خییک تند با ررمانده نردا  عیک

اند رله  او نفت: رضیک  به محس  رضااک ه  نفته
 ااد و در آ  هستید. شما خط حمزه را نررته

روز است ره  های ما سه شبانه زاده ه  نفت: بچه تقک
 درنیرند و داگر توا  جنگید  ندارند. 

ها، نما  رردم ره امشب داگر راری  با اا  درنیری
خواست  بله  ندارا  و نیازی به ماند  م  نیست؛ مک

سوی نردا  خودما  برنردم ره رودرلک از پشلت 
سی  م  را خواست و نفت: ارنلو  رله نلردا   بک
اربر نتوانسته است خط حمزه را بگیرد، شما اا   عیک

 رار را انجام دهید. 
ها سه روز است  پنداشت  ره اا  در انداشگاه خود مک

اند راری رنند، ارنو  ما بلا  اانجا هستند و نتوانسته
توانی ؛ پ  به رودرک نفت :  اا  وضعیت، چگونه مک

چک و امکانای خنثک ررد  میدا  ملیل   ما تخراب
 ندارا . 

 نفت: مه  نیست... بلروالد و بله خلط بلزنلیلد. 
 نفت : بارندنک است و جابجااک ما سلخلت اسلت.

هلا از  نیری آ  نفت: رحمت الهک است و جیو بهره
 نیرد.  های( عراقک را مک های )تانک خرچنگ

مجید سپاسک ره رنار ما بود و از نزدالک آ  چله 
دانست، نفت: دستور است و بلاالد  نذشته بود را مک

 برواد. 
نفت : خییک خب، دستور است... شما خودتا  جلیلو 
 بیفتید، م  و نیروها پشت سر شما هستی ... اا عیک. 

نوا ؛ مرا به رناری برد و  داد ره سخ  درستک مک
نفت: م  اجازه ندارم . شما و مل  هلملیل  جلا 

اهلل جورار را با نیروهلا بله جلیلو  مانی ... قدری مک
 بفرست. 

با اا  سخ ، با قدری تماس نررت  و آ  چه پلیلش 
هااک ره نیاز  آمده بود را به او نفت  و پ  از سفار 

بود، او را راهک رردم؛ با اا  همه، اندرک ره نذشت، 
درد شدم و با خدای خودم نفت : خدااا!  نررتار وجدا 

 چرا م  اا  رار را رردم؟ 
نخست استغفار رردم و سپ  با خود نلفلتل : اال  

پلروا بلود...  شناس ، بسیار بلک قدری را ره م  مک
ترسد... ممک  است ، هل   خود  ره از مرگ نمک

 دهد.  خود  و ه  داگرا  رابه رشت  
 درنگ و تند برای رسید  به نردا  خودما ، پ  بک

راهک شدم. چو  بارندنک، زمی  را همچو  سرسلره 
ررده بود، در راه چند بار به زمی  خوردم... خدا خلدا 

رردم ره راری نکرده باشند... هرچند چلو  زود  مک
توانستند راری ررده باشند... بلا  بیند شده بودم، نمک

اا  همه، همی  چند دقیقه، خییک براا  سلخلت و 
رننده بود... هنگامک ره رسیدم، دادم قدری با  نگرا 
 اربر در نفتگو است. ی نروها  نردا  عیک ررمانده

اا  ررمانده نروها  داشت درباره خلط بلا قلدری 
ها، به  ررد و م  به جای ااستاد  پیش آ  نفتگو مک
های خاردار سه  ها نگاه رردم... دادم سی  خط عراقک

های بسیار، جیو  طبقه و رشرده و میدا  مینک با نونه
ها روی خارراز  خط حمزه است؛ از سوی داگر عراقک

اند و با اک نگاه ما، چنلد رنلبلار  خود آماده نشسته
همزما  و چندا  نارنجک تفنگک، بله سلوی ملا 

ها آسوده،  زدند... آ  رنند و پیوسته منور مک شییک مک
روی دژ خودشا  نشسته و چش  به راه ما بلودنلد... 
ارنو  ما و دشم  آماده و سی  خاردارهای بسیلار و 
 مللللللللیللللللللدا  مللللللللیلللللللل ... 

ای از سر رنجکاوی اا شیطنت، رمک سر  را  رزمنده
ها بیندازد... تا سر  را بیند  بیند ررد تا نگاهک به آ 

ای به سر  خورد... خدا را شلکلر چلو   ررد، نیوله
 راله سر  بود، مرگ از او دور بود.

روی ما  به رودرک تماس نررت  و نفت : وضعیت روبه
 توا  راری ررد...  مناسب نیست... نمک

ررد ره: شما  نفت ، باز او پارشاری مک هر چه م  مک
 بااد برواد...

نانها  محس  رضااک آمد روی خط م  و رودرک و 
نلوالد  ا  ملک نفت: اا  راظ  ریست ره همله

 شود؟ نمک
رودرک با ررران  داگری تماس نررت و با اشاره 

شود. م  هل   به م  رهماند ره اا  همه نگو نمک
 نفت : چش .

دوباره با م  تماس نررت و درباره نبلرد سلخل  
 نفت،

دهی ... تنها از شما  م  ه  نفت : چش ... انجام مک
چک بلرای  خواه  ره هر چه زودتر چند تخراب مک

 های خاردار بفرستید.  باز ررد  میدا  می  و سی 
 او ه  پذاررت.

ررته به اذا  صبح و روش  شد  هوا نزدالک  ررته
سی  زدم و نفت : بلا  شدا  ره باز به رودرک بک مک

روش  شد  هوا، رزمندنا  در داد دشم  خواهند 
 بود و باالد هلرچله زودتلر راهلکلار بلدهلنلد.

ها دار برسند؛ پ  برنرداد  چک نفت: شااد تخراب
 و در رانا  پرور  ماهک ، جا بگیراد. 

پیش از روش  شد  هوا، از دست راست، خلود را 
به رانا  پرور  ماهک رساندا ... ما نادانسته، بله 

ها در سنگرهلا جلای  سوی سنگرها ررتی  و بچه
نررتند ره سر و صدااک بیند شد. هنگامک رله  مک

به سوی سر و صدا ررت ، دادم اک سرباز عراقلک 
اند. نمان  خوابلش  برنشته، را نررته بیچاره و بخت

برده بود و نتوانسته پیش از ما، برنردد؛ از اا  رو 
 به دست ما ارتاد.

با دستگیری اا  عراقک، عبدالرزاق موسوی، رله از 
رزمندنا  عراقک نردا  ما بود، را خواستلیل  تلا از 
سرباز بازجواک رند. آ  هنگام رزمندنا  ما بیلشلتلر 
جوا  بودند و سربازهای عراقک از ما سل  و سلا  

 ماندند.  بیشتری داشتند و در داد ما به پیرمردها مک
عبدالرزاق آمد و بازجواک آواز شد. هرچه عبدالرزاق از 

دان ... ملا را از  نفت: م  نمک پرسید، تنها مک او مک
جارجاست و  دان  اا  اند... نمک بصره به اا  جا آورده

 ما رجا هستی .
شود؛ از اال  رو  دادم از او چیزی دستگیرما  نمک

نفت : ب  است... انگار اا  بلنلده خلدا، چلیلزی 
 داند. نمک

سپ  او را به اکک از رزمندنا  دادم تلا او را بله 
 سپاسک برساند.

ها، در رانا  راه  م  پیشاهنگ شدم و به سوی عراقک
خلورد،  بست ملک ارتادا . تا به جااک ره رانا  به ب 

جلا  ها نفت : هلملیل  جا به بچه پیش ررتی  و هما 
 مانی . مک

ارشلارو  نخست نروها  اک به ررماندهک نجک امی 
های دو و سله، پشلت سلر هل ،  سپ  نروها 

 شا  را درست رردند و جانیر شدند. جای
هلا و  برای ما ره از بامدادداروز تا رنو  در اا  خط
پناه خلوب  زار بارا ، خسته و رورته شده بودا ، جا 

ای بود برای آ  ره تا شب، به استراحت و  و شااسته
 شناسااک بپردازا . 

هنوز هوا نرگ و میش بود... برای شناسااک پیرامو  
خودما ، قدری را ره پیشینه رار شناسااک در تلیلپ 

های داگر داشت، خواندم و  راطمه الزهرا)س( و اگا 
نفت : ما امشب بااد به خط دشم  بزنی ... خواهلش 

رن ،  باچندنفراز بچه ها بلرو ومسلیلری بلرای  مک
عمییای امشب ما  پیدار  . قدری نفت : اا  مسیر 
بک بازنشت است . م  به تنهااک ملک روم، انلر 

ام وانر برنگشت  رلقلط  برنشت  ره مسیری پیداررده
 اک نفر ازنیروهای نردا  بیشتر از بی  نمک رود.

نفت  : پ  ، با احتیاط برو . البته ، هر راهک ه  پیدا 
ررد، بااد با اطالعای و تلخلرالب هلملاهلنلگ  مک
رردند و سپ  از آ   رردا  تا نبردناه را آماده مک مک

رردا ؛ با اا  همه، بهترا  رار اا  بود ره  جا رار مک
 نخست، خودما  اک آناهک از دشم  داشته باشی . 

رله رسلک پتشلت  قدری به تنهااک و با اا  نما  
خارراز چپ ما نیست، به سوی خارراز ررت. او از 
خارراز پیش رو، ره نزداک ما بلود، بله آراملک و 
زار  خونسردی نذشت... انگار داشت در خیابلا  اللله

 داشت... از خارراز جیوتری ه  باال ررت... نام برمک
 نگراست... بدو  هیچ نگرانک داشت به پیرامو  مک

رردا  و پیلش خلود  همه ما با نگرانک او را نگاه مک
 نفتی : ب  است... نگاه رردی؟... برنرد... مک

رردا  ره نانها ، با بیند  با اا  نگرانک، به او نگاه مک
 خرا  رنبارها، به خود آمدا ... شد  آهنگ نو 

رنبارها از دست راست، ره پشت سر  بود، به پاای  
ها  خوردند... هرچند عراقک پای قدری روی خارراز مک

دادا ، دانستی  ره از جیو ما، به سوی قلدری  را نمک
رنند... با اا  رنبارها، قدری به تندی از  تیراندازی مک

جا بود،  باالی خارراز پاای  آمد و پشت تانکک ره آ 
ناپداد شد... تانک، جیوی داد ما بود و از اال  رو 

رردا  ره قلدری  دادا ... دعا، دعا مک قدری را نمک
شهید نشده باشد. نفت : اکک از برادرا  بلرود و از 

  قدری نزار  دهد.
 ادامه دارد ...
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