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 پویش بزرگ افق روشن
مسابقه آشنایی دانش آموزان عزیز و 

والدین گرامی با مفهوم و اهمیت 
 مدیریت مصرف انرژی برق

توانند هر محتوایی اعم از         دانش آموزان می    
عکس، نقاشی، طرح های خالقانه مدیریت مصرف،       
گرافیک ، کلیپ، داستان، شعر و ... با موضوع و            
محوریت مدیریت مصرف، حفظ محیط زیست و         
ایمنی در برق تهیه و از طریق سامانه شاد به              

 ارسال نمایند.@pooyeshbarghآدرس 

 مهلت ارسال آثار:

 5045تیر ماه  51تا پایان  

 روابط عمومی های صنعت برق فارس

 8صفحه 

 3صفحه 

حفظ افتخار انقالبی بودن  
 کازرون، به انقالبی ماندن است

 علی اسدزاده 

اقربر،    «منظور از جامعه و مردم  اقربر، رن  م   ر        
ی پویا  مردم  سردزقر ب   ر،ر ار  م راب         جامعه »اس،من

 رد و مر یر،را حرال ا ر        حاضد  قاظد  منتب   مطالبره 
 رای    ر،ردی   منطق   فتما   قظ   مشورت   ...و تصم،    

صح،ح  د اساس خدم جمعن  مباقن مینن و ایتربرامی    
مصالح اجتماین و امن،ت یمومن  را ترو ر   ره خر ای      

  اش . من »فإذا یزمتَ فتو   یلن ا...«متعال  ه 

و مدم  شدیف شهدستا   ازرو   را ماشرترا م   رمره      
ق مت و سوا ق مرخشا  تاریخن  فد نگن  مینرن و مارا  

اق  تا   وم  صفات و خصوص،ات فوق ایا توف،ق را ماشته
تدیرا و    ا پ،شتاز  وم  مر مبارزات اقب، ن یکن از  زرگ

ساز  شدی یعنرن اقربر،       ای تاریخ تدیا اقب،  مدممن
اس،من  ه ر بدی مدجر  یرالر،ربر ر شر،رعره ح ردت          

ا...العظمن خم،نن )رض(  دگ زریرا و پردافرترخرار            میت
میگدی  د افتخارات ایا میار سلما  فارسن )محمر ی(     
میار یلما  ف ،  یدفا  ام ا  ماقشمرنر ا    رنردمرنر ا        
 ازروقن  ه  ع اً شهدت جهاقن مارق  و سلحشورا  ض  
استعمارست،ز اقگل،سن   ،افزاین  و مر رمیف شرهرد رای    
 زرگ  شور  جزو یازمب شهردی  راشرنر   ره مر زمرا        

  ا ثبت ش . حکومت ستمشا ن  حکومت قظامن مر م 

و تا  ه حال    مدم  شه، پدور و غ،ور ایا شهدستا   ا 
ی  تب ی  قدیب  ه  زار و س،ص  شه،  واالمبا  مر  مره 

 ای اقب،  و جمهوری اس،من   ای مفاع از مرما  یدصه
و سدزم،ا پدافتخار ایدا  اس،من ح وری چشرمرگر،رد     

 اق .   ماشته

ی   د  مگا  است  ه از ایا  ه  ع  ق،ز  مچنا  مر  مه
  ای مفاع ح ور مؤثد ماشته  اش، . یدصه

و ایا  مه افتخارات را پاس   اری  واجازب ق  ر،ر   ره    
 د س و قا س و مزموری  ه  د  هاقه وا رن  مرامرو و   
امن،ت مدم  را  ه  زقن و زارشات  رب   ردای رسراقره     

  ای مشمنا  ومنافب،ا فدا   مورق .

 امامه مارم ...

 2صفحه 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
 جمهور قزاقستان و هیئت همراه: رئیس

مشکل اصلی در قضیه 
ها  اوکراین برنامه غربی

 برای توسعه ناتو است

روزی که  7صفحه 
حرم رضوی 
بوی خون 

 گرفت
 محمد بارونی



2صفحه  1411ژوئن  15/  5001القعده  ذی 15/  5045خرداد  15شنبه  / سه 111/ شماره  51سال   

/فارس با حضور قائم مقام حزب موتلفه اسالمی   ایسنا
کشور، یادواره شهدای آغازگر انقققالب اسقالمقی در     

 حرم مطهر شاهچراغ)ع( برگزار شد.

( پنج   )ع شنبقه   تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ
خرداد در این مراسم که در آستان مقدس احقدقد    ۶۲

بن موسی)ع( برگزار شد، بیان کرد: پیقشقوقسقوتقان         
شوند و در شقدقار    انقالب، اموال انقالب محسوب می

مومنان نابی قرار دارند که در سخت ترین شقرایقو و   
در عصر غربت، رنج، شونجقه و سقیقطقره تقاغقوت       

االسقالم و   خالصانه با امام)ره( بیعت کردنقد. حقجقت      
الدسلدین کالنتری اضافه کرد: پیشوسوتان انقققالب    

و بقا آغقاز    ۲۶هقای   کسانی هستند که در هدان سال
مبارزات، هده وجود خود را در تبق اخالص گذاشتند 
و برخی از آنها اگرچه حتی از نقام و جسقدشقان هقم     
چیزی باقی نداند اما خلوص و بزرگی آنهقا بقه رقدقر     

 نشست.

( از مبارزه و انقققالب و      )ره او با بیان اینوه هدف امام
تاسیس انظام اسالمی، ققیقام بقود، گقفقت: الق قوی         
مبارزات امام دارای چارچوب و براساس تولیف الهی، 
قرآن کریم و ن اه مومنان بود و اگر غیر از چارچقوب  

  رفتار شود، ارزشی نخواهد داشت.

تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ)ع( با تاکید بر   
اینوه بزرگترین انقالب مردمی جهان در ایقران و بقا   
: بسقیقاری از          خون شهدا رققم خقورد، عقنقوان کقرد
اندیشدندان دنیا که خود دشدن انقققالب هسقتقنقد،      
معتقد به این موضوع هستند، چرا که قیام امقام)ره( و    
مردم برای خدا بود و امروز هم قیقام بقرای خقداونقد     

 استدرار دارد و اگر غیر از این بود، تداوم نداشت.

: پیشوسوتان انقالب هدانند   کالنتری خاترنشان کرد
های شاخص، مهم  مرحوم عسور اوالدی که از چهره

و مبارز انققالب اسقت، در حقزب مقوتقلقفقه خقو          
درخشیدند و مسیر را تا امروز در راستقای اسقتقدقرار     

 انقالب ادامه دادند.

او هدچنین با بیان اینوه امام)ره( منتظر نتیجه نقبقود     
بلوه برای خدا کاری را که مورد رضقایقت خقدا بقود     

: کسانی مقانقنقد شقهقیقدان         انجام می داد، اظهار کرد
موتلفه که در کنار امام قرار گرفتند خالصانه کنار امام 
بودند و به برکت خون آنها انقالب مسیر خقود را بقه   

 درستی تی کرد.

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استقان فقارس نقیقز در     
ادامه این جلسه با اشاره به ن رانی نیروهای انقققالب   
از وجود نیروهای دولت قبل که در بدنقه مقدیقریقت     
دولت سیزدهم مشغقول بقه کقار هسقتقنقد، گقفقت:         
نیروهایی از دولت قبل هدچنان سر کار هستتقد کقه   
نه تنها از تعهد و کارآمدی بر خوردار نیستنقد کقه در   
این شرایو سخت اقتصادی، چوب الی چقر  دولقت   

 گذارند. می

: وقتی نیروهقای    غالمحسین چوبینی خاترنشان کرد
انقالبی سر کار نباشند، تبیعی است که ار کشقور بقا   

 مشوالت متعددی مواجه شویم.

او با با بیان اینوه انتظار ما این است که صدای ما به 
گو  مسئوالن استانی و کشوری در این باره برسقد،  
گفت: امروز عدال نیروهای انقالب اکنون به حاشقیقه    

 اند. رانده شده

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در استان فارس بقا بقیقان    
اند  ها نیروهایی سر کار آمده اینوه در برخی شهرستان

اند، گفقت:   که با فشار نداینده شهرستان، تحدیل شده
ندقایقنقده     ٥١نداینده از  ٥١جای تعجب است که از 

های انقالبی هستنقد امقا در    های جریان فارس گزینه
 کنند! انتصابات دخالت می

: در جراحی  های اقتصادی نیاز بقه   چوبینی اضافه کرد
هدراهی مدیرانی هدسو داریم، چرا که اگقر شقرایقو    
جن ی اقتصادی فعلی به خوبی برای مردم تقبقیقیقن     

 نشود با مشوالت عدیده مواجه خواهیم شد.

 منبع: خبرگزاری ایسنا

جلسه شورای هماهنگی حفظ 
آثار و نشر ارزشهای دفاع 
 مقدس شهرستان کازرون

جلسه شورای هداهن ی دفتر حفظ آرار و نشر ارزشهقای دفقاع    
مقدس شهرستان کازرون با حضور سردار پاسدار سعید کوشوقی  
مدیرکل حفظ آرار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان فارس در 
.  جلسه شورای هدقاهقنق قی دفقتقر         دفتر فرمانداری برگزار شد

آرار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرسقتقان کقازرون بقا       حفظ
حضور  مقحقدقدعقلقی بقخقرد فقرمقانقدار فقرمقانقداری ویق ه               

سردار پاسدار سعید کوشوی مدیرکل حفظ آرار و نشر  شهرستان،
ارزشهای دفاع مقدس استان فارس، یقوسقف فقروتقن مقعقاون       
هداهن ی امور عدرانی فرمانداری ویق ه و سقرهقنقس پقاسقدار       
غالمرضا توکل و دی ر اعضای شورای هداهقنق قی در سقالقن      

 . اهم موضوعات ازقبقیقل بقاغ      جلسه دفتر فرمانداری برگزار شد
 ۶۲موزه دفاع مقدس، چاپ کتاب کقازرون در دفقاع مقققدس و     

شهید روحانی و پیشنهاد نام ذاری خیابقانقی بقه نقام شقهقدای       
،  روحانیت ، ساخت الدان شهدا برای میادین و فضاهای شهقری 
یادمان شهدای گدنام در مرکز بخش ها،  تخصیص اعتقبقار در   
راستای حفظ آرار و نشر ارزشهای دفاع مققدس مقورد بقحق  و     
تبادل نظرقرار گرفت و مصوباتی در هدین راستا جهت تسریع و 
. در پایان جلقسقه پقس از ارائقه       عدلیاتی ندودن موارد اتخاذ شد
گزار  توسو اعضای شورای مذکور و جدع بندی موضقوعقات   

مصوباتی جهت پی یری و اقدام بقه اعضقای جقلقسقه        مطروحه
 ابالغ گردید.

ای رهبر انقالب اسقالمقی    اهلل خامنه حضرت آیت
ققاسقم   »عصر امروز )یوشنبقه( در دیقدار آققای      

جدقهقور ققزاقسقتقان و       رئیس «ژورمات توکایف
هیئت هدراه با اشاره به پیوندهای عدیق تاریخی 
و فرهن ی میان ایقران و ققزاقسقتقان، بقر لقزوم       

های دو کشور در  گستر  بیش از پیش هدواری
هقای   ویق ه هقدقوقاری     های مختقلقف بقه    عرصه
. حضرت آیت  منطقه ای،  اهلل خامنه ای تأکید کردند

هداهن ی در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی را 
برای گستر  روابو ضروری خواندند و با تأکیقد  
بر لزوم فعال شدن کدیسیون مشترک خاترنشان 

: دو ترف باید برای پی یری تقوافقق    هقا و   کردند
 اجرایی شدن آنها تال  مضاعفی انجام دهند.
هقای   رهبر انقالب اسالمی گستر  هقدقوقاری   

فرهن ی ایران و قزاقستان را نیز مهم دانستنقد و  
عنوان یک فیلسوف و دانشدنقد   افزودند: فارابی به 

اسالمی که اصالت قزاقستقانقی دارد و در ایقران    
هزار سال درباره آرار او تحقیق و مطالقعقه شقده    

های فرهنق قی و    تواند مبنای هدواری است، می
تشویل یک کدیته مشترک علدی میان دو کشور 

. حضرت آیت  ای هقدقچقنقیقن در       اهلل خامنه شود
خصوص مسائل مربوط به اوکراین گقفقتقنقد: در      

قضیه اوکراین مشقوقل اصقلقی ایقن اسقت کقه        
ها درصدد توسعه ناتو هستند و آنها هر جقا   غربی

که بتوانند برای گستر  نفوذ خود تأمل نخواهند 
: باید مسائقل را بقا      . ایشان خاترنشان کردند کرد
دقت رصد و بررسقی کقرد و مقراققب بقود زیقرا       

ها هدواره درصدد گسقتقر     ها و غربی امریوایی
دایره نفوذ خود در مناتق مختقلقف از جقدلقه در     
شرق و غرب آسیا، و ضربه زدن به استقققالل و   
. در ایقن دیقدار کقه            اقتقدار کشقورهقا هسقتقنقد

جدهور کشورمان نیز حضور داشقت، آققای    رئیس
جدهور ققزاقسقتقان     قاسم ژورمات توکایف رئیس

گفت: مذاکرات بسیار خوبی با جناب آقای رئیسی  
داشتیم و اسنادی که به امضاء دو تقرف رسقیقد    

ساز گستر  بیش از پیش روابقو   می تواند زمینه
. رئیس  جدهور قزاقستان اشتراکات  دو کشور باشد

تاریخی و فرهن ی ایران و قزاقستان را عقدقیقق    
خواند و با استقبال از پیشنهاد رهبر انقالب بقرای  
تشویل کدیقتقه عقلقدقی در زمقیقنقه فقارابقی،           
دیدگاههای خود را درباره مسائل منطقه و شرایو 
اوکراین بیان و تقوضقیقحقاتقی دربقاره شقرایقو         
کشور  بعد از تال  ناکام برای کقودتقا در دی   

 ماه سال گذشته، ارائه کرد. 

 جمهور قزاقستان و هیئت همراه: رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس

ها برای  مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی
 توسعه ناتو است

روزی که حرم رضوی بوی خون 
 گرفت

 محمد بارونی

بقرابقر بقا     ٥۰۲۰خقرداد سقال    ۰۳روز دوشنبه  ٥۲:۶۲ساعت 
هقا،   هجقری ققدقری و در حقالقی کقه رواق       ٥۲٥١عاشورای 

ها و اتراف مرقد مطهر هشتدین امام معصوم  ها، بست صحن
زد و مقردم مقؤمقن از عشقق و ارادت بقه       از جدعیت موج می

ساالر شهیدان اباعبقداهلل القحقسقیقن )ع(، غقرق عقزاداری و          
سرایی بودند، صدای مهیب انفجار بدب، فضقای روضقه    نوحه

منوره رضوی را پر کرد و انفجار سهد ین هده جا را به لقرزه  
ای بعد دود غلقیقظ و بقوی خقون در فضقای       در آورد و لحظه

سراسر معنویت حرم پخش شد وبا جدعیتقی را کقه مشقغقول     
مناجات و عبادت بودند و در فضایی از صدیدیقت و اخقالص   
رازهای دل خود را با امام و پیقشقوای بقرحقققشقان زمقزمقه         

 پیچد. کردند درهم می می

آن روز عاشورا در مشهد مققدس و در حقوزه حقریقم مقنقور       
یادماندنی در تقاریق ، پقس از     رضوی، حقیقتاً به عاشورایی به

عاشورای حسینی )ع( تبدیل شد و سیصد تن از زایقران حقرم     
ای  رضوی و عزادران عاشورای حسینی مجروح شدند که عده

شان را از  خصوص دست و پای از آنان اعضایی از بدن خود به
نفر به شهادت رسیدند که هقدقیقشقه      ۶۲دست داده بودند و 

تاری  مظلومیتشان گریبان گیر دشدقنقان امقامقت و والیقت      
 خواهد بود

آن روز فضای حریم رضوی بوی خون و سوخقتق قی و دود،    
گرفته بود، سر و دست و پا و ان شت جدا شده و بقه اتقراف   
محل و سقف ضریح مطهر پراکنده شده بود و نه تنها سطقح  
حرم و روضه منوره رضوی بلوه قطعات خرد شده پقوسقت و   
گوشت زائران به هدراه خون، سطح دیوارهای حرم مقطقهقر    

 امام و داخل آن را پوشانده و به خون آغشته کرده بود.

ها  البته تاری  پر ماجرای انقالب شووهدند اسالمی، از خیانت
های منافقین ماالمقال اسقت. هقیقز روزی بقر ایقن         و جنایت

ای بر این انققالب از   که ضربه انقالب بزرگ ن ذشت م ر این
ناحیه این مدعیان یاوه گوی ترفدار خلق بر پقیقوقر آن وارد    

 گردید.

مقام معظم رهبقری در ایقن مقورد در فقرازی از پقیقام خقود        
: منافقین کور دل و خائن نشان می  دهنقد کقه بقرای     فرمودند

حریم مقدس اهل بیت عصدت و تهارت علیه السقالم نقیقز،    
هیچ ونه حرمتی قائل نیستنقد و زمقان و مقوقانقی بقه ایقن        
عظدت و قداست، مانع و رادع خونخواری و ددمنشی و کینقه  
سبعانه آنان نسبت به ملت ایران نیست. لعنت خدا و نفریقن و   

های سیقاه   های جنایتوار و دل نفرت بندگان خدا بر آن دست
 باد.

 صلوات –شادی روح شهدا 

برگزاری یادواره شهدای آغازگر انقالب در حرم 
سوم اهل بیت)ع( با حضور قائم مقام حزب مؤتلفه 

 اسالمی

 مسئول سازمان بسیج اساتید فارس:

های ما باید  خروجی دانشگاه
امثال شهید چمران باشد/ 

تقویت ارتباط صنعت و 
های  دانشگاه، از برنامه

 بسیج اساتید است

مسئول سازمان بسیج اساتید فارس ابراز امقیقدواری         
های ما امثال شهید چدران       کرد که خروجی دانش اه   

 باشد.

به گزار  شهر سبقز از شقیقراز،             -فاتده اسدزاده 
زاده امروز در جدع خبرن اران ضدن        محسن جاجرمی 

مجاهد شهقیقد        گرامیداشت سالروز شهادت عارف و    
دکتر مصطفی چدران ابراز امقیقدواری کقرد کقه              

های ما امثال شهید چدران باشد و          خروجی دانش اه 
اظهار داشت: این شهید عزیز با وجود داشتن هقدقه            
مقامات و شرایو مناسب دنیوی، با شروع جنس بقه          

ها عازم شد و دشدن را در بسقیقاری نقققاط                 جبهه
 متوقف کرد.

  وی با بیان اینوه شهید چدران با خلوص، مجاهدت        
و عارف مسلوی خود توانست ماشین جن ی دشدقن         
را متوقف کند، گفت: شهید چدران سنت و مدرنیته،          

و اخالق و دنیا و آخرت را با هم جدع کقرده و                  علم
امید است که اساتید و دانش اهیان ما نیز امثال ایقن           

 شهید عزیز را به عنوان یک قله مدنظر قرار دهند.

های ایقن سقازمقان         زاده در ادامه به برنامه      جاجرمی
اشاره و تصریح کرد: ارتباط میان دانش اه و صنعقت           

ها است و سازمان بسیج اساتقیقد،    از جدله این برنامه  
های امسال را با شعار جهاد تبیین آغاز کقرده             برنامه

است و در این عرصه، اساتید به کلیه شبهقات ورود            
 دهند. کرده و پاس  می

مسئول سازمان بسیج اساتید فارس با بیان اینوه بقه    
دنبال این هستیم که استاد و دانش قاهقیقان را در              

هقا     های مختلف تجهیز کنیم تا این حقرکقت          عرصه
بیش از گذشته باشد، به کارآمدی نظام حوقدقرانقی           
اشاره کرد و گفت: در نقشه راه برای ظهور، باید در             

ها و ال وهای حودرانی خود را         دولت اسالمی رو   
داری    با مزیت رقابتی با ال وهای حودرانی سرمایقه       

 امروز عرضه کنیم.

سازی نققش     وی با بیان اینوه دانش اهیان در دولت      
مهدی ایفا خواهند کرد، گفت: این سازمان در فارس          
به دنبال شول دادن ارتباط با صنعت اسقت و در              
عرصه فرهن ی هم کن ره جهانقی مقحقدقد)ص(،             
پیامبر رحدت را برگزار کردیم و با هدراهقی سقایقر       

 های بعد هم تداوم داشته باشد. مسئولین در سال

افزایی ، تدویقن      های بصیرت   وی ادامه داد: در عرصه     
هقای     هایی در راستای مسئله محوری برنامقه        برنامه

مناسبی را خواهد داشت تا گفتدان این مسقائقل را            
 پیاده کند.
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حضور فرماندار فرمانداری ویژه 
شهرستان کازرون در اداره جهاد 
کشاورزی به مناسبت هفته جهاد 

 کشاورزی

کازرون به اتفاق   محددعلی بخرد فرمانداروی ه شهرستان
یوسف فروتن معاون هداهن ی امور عدرانی فرمانقداری  
وی ه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، از مدیریت جهقاد  
کشاورزی شهرستان بازدید و با کارکنان ایقن دسقتق قاه     

 دیدار ندودند.
محدد علی بخرد فرماندار ویق ه شقهقرسقتقان کقازرون        
خاترنشان کرد: مجدوعه جهاد کشاورزی دارای وظایقف   
بسیار مهدی است که با زندگی مردم ارتباط مستققیقم و   
. نداینده عالی دولت در شهرستقان در ادامقه     اررگذار دارد
: با توجه به مسئولیت خطیری کقه    افزود
در حوزه کشاورزی وجود دارد تقعقامقل،    
تققال  ،زحققدققات و خققدمققات مققدیققر و 
. بخقرد    کارکنان این حوزه ستودنی است
رئیس شورای کشقاورزی شقهقرسقتقان      
کققازرون افققزود: کققارشققنققاسققان جققهققاد  
کشاورزی با هدواری سازمان تعزیقرات  
حوومتی و بسیج اصناف فعالیت مستدقر  
و خوبی را در بح  تنظیم بازار و کنترل 
قیدت ها در سطح شهرسقتقان کقازرون    
داشته اند. گفتنقی اسقت: در ایقن دیقدار       
حدید رشیدی معاون سقازمقان و مقدیقر     

جهاد کشاورزی کازرون گزارشی از عدلوردهای یوسقال  
 ٥۲۳٥گذشته و اهداف جهاد کشاورزی کازرون در سقال  

. فرماندار وی ه شهرستان کازرون هدچنین   را ارائه ندودند
ضدن سرکشی سرزده ،خداقوت و عرض تقبقریقک ایقن     
هفته  به کلیه پرسنل واحدهای مقخقتقلقف ایقن اداره و      
چ ون ی کار آنها و نحوه عدلورد اداره در خدمقت دهقی   
به مردم و میزان رضایت مندی ارباب رجقوع را بقررسقی    

خرداد  بعنوان هفقتقه جقهقاد      ۶۲تا  ۶٥کرد. هر سال از  
 کشاورزی نام ذاری شده است.

 
نخستین جلسه ستاد  

اربعین شهرستان کازرون 
 برگزار شد

به گزار  روابو عدومی فرمانداری ویق ه   
شهرستان کازرون، با حضور محدقدعقلقی    
بخرد فرماندارفرمانداری وی ه شهرستقان و  
جدعی از اعضای ستاد اربعین شهقرسقتقان    
کازرون نخستین جلسقه سقتقاد در مقحقل      
.  نداینده عالی دولت   فرمانداری برگزار شد
در شهرستان کقازرون ضقدقن تقققدیقر از       

: مراسم اربعین   اقدامات صورت گرفته در این ستاد، افزود
در اصل اجتداع بزرگ، مردمی و خقودجقو  اسقت. وی     
: ما به عنوان کارگزاران نظام باید تسهیل گر باشیم   افزود
در واقع مردم نقش اصلی را ایقفقا مقی کقنقنقد و اقشقار        
مختلف می توانند برای برگزاری هر چه بهتقر اربقعقیقن     

جقلقسقه،     امسال، هدواری و نقش آفرینی کننقد. درایقن   
و پی یری مقوارد   اعضای ستاد اربعین به بررسی مسائل 

مربوته پرداختند و تصدیدات الزم در این زمینه اتقخقاذ   
 گردید.

در نشستی به میزبانی دانشگاه سلمان 
 فارسی کازرون مطرح شد؛

تعامل دانشگاهی کازرون و 
 یابد بوشهر افزایش می

خردادماه در نشستی با حضور هیئت رئیقسقه           ۶١صبح روز،   
دانش اه سلدان فارسی کازرون و دکتر محقدقود افشقاری،            
معاون آموزشی و دکتر حسین اسوندری، عضو هیئت علدی         
دانش اه خلیج فارس بوشهر که به میزبانی دانش اه سلدقان          

های   های افزایش تعامل    فارسی کازرون برگزار گردید، زمینه    
دانش اهی بین کازرون و بوشهر مورد بح  و تبادل نقظقر             

الدقلقل     قرار گرفت.  بنا به گزار  روابو عدومی و امور بین           
نیا، رئیس  دانش اه سلدان فارسی کازرون، دکتر غریب فاضل     

دانش اه سلدان فارسی کازرون، در این نشست با اشاره بقه            
ی مشترک و غنی خطه کازرون و خطه بوشقهقر در               پیشینه
های مختلف فرهن ی، اجتداعی، اقتصادی و...، ایقن               حوزه

های دانش اهی و     بستر را زمینه مناسبی برای افزایش تعامل      
ها به جامقعقه دانسقت و            دهی دانش اه   ارتقاء سطح خدمات  

های موجود در دانش اه      ها و ظرفیت    ضدن معرفی زیرساخت  
های   سلدان فارسی کازرون خاتر نشان ندود: توسعه فعالیت        

دانش اه سلدان فارسی کازرون، خواسته عدوم مقردم ایقن           
شهرستان است و خوشبختقانقه رویقوقردهقای مقورقر و                 

های راهبردی که در وزارت علوم، تحقیقات و       گذاری  سیاست
ها و افزایقش      محور شدن دانش اه    فناوری در خصوص جامعه   

شود، زمینه تحقققق     دهی آنها به جامعه نیز دنبال می        خدمات
این مهم را بیش از پیش فراهم آورده است. در هدین راستا             

های متعددی را در دانش اه سقلقدقان فقارسقی         ریزی  برنامه
های قابل توجقه      کنیم و باتوجه به ظرفیت      کازرون دنبال می  

دانش اه اررگذار خلیج فارس بوشهر، این آمادگی را داریم تقا      
افزا بتوانیم    نامه مشترک، در روندی هم      در قالب انعقاد تفاهم   

های مختلف آموزشی، پق وهشقی، فقرهقنق قی،               در حوزه 
هقای مشقتقرکقی          بنیان و... به هدواری        های دانش   شرکت

بپردازیم که در مجدوع بتواند منجر به توسعه و ارتقاء سطح           
کدی و کیفی خدمات دانش اهی به جامعقه شقود. دکقتقر                
محدود افشاری، معاون آموزشی دانش اه خلیج فارس بوشهر    
نیز در این نشست ضدن تقدیر از رویورد تعاملی دانشق قاه       
سلدان فارسی کازرون و با قابل توجه تقوصقیقف نقدقودن               

های صورت گرفته در این دانش قاه، بقه مقعقرفقی              فعالیت
های دانش اه خلیج فارس پرداخت و با تأکقیقد بقر               ظرفیت

استقبال دکتر محدد مدرسی، رئیس دانش اه خلیقج فقارس         
ها با دانش اه سلدقان       ها و هدواری    بوشهر از گستر  تعامل   

فارسی کازرون، خاتر نشان ندود: بایستی تال  شود تا هر           
های اررگذار دانش اهی وجود داشقتقه         ای برای فعالیت    روزنه

باشد، آن را به چراغی پر نور تبدیل کنیم. تقویقت ارتقبقاط               

دانش اه خلیج فارس بوشهر و دانش اه سقلقدقان فقارسقی              
های موررتقری در       گیری گام   تواند موجب شول    کازرون، می 

های مختلف پ وهشی، آموزشی، گستر  تحصیقالت         حوزه
تواند ظرفیت مقنقاسقب        تودیلی و... شود که در مجدوع می         

ها و دانشجویان مشغول بقه      اعضاء هیئت علدی این دانش اه    
های کقارمقنقدی را بقه            تحصیل در آنها و هدچنین حوزه     

ای تقویت نداید که منجر به ارایه خدمات هرچه بیشتر            گونه
به جامعه و تحقق رویوردهای نظام علدی کشقور و           
هدچنین ارتقاء خدمات علدی و رفاهی بیشتری بقه          
دانش اهیان شود.  در ادامه، سایر شرکت کنندگان در 

ها و نقطه نظرات خود پیقرامقون          این نشست، دیدگاه  
های خلیقج   های مشترک هدواری بین دانش اه   زمینه

فارس بوشهر و سلدان فارسی کازرون را مقطقرح و            
های مشترک ایقن دو         نامه هدواری   مقرر شد تفاهم  

هقای     دانش اه تنظیم و براساس آن مجدوعه فعالیت      
ریزی و اجرا شود. گفتنی است، دکتر          مشترکی برنامه 

افشاری و دکتر اسوندری، پیش از بقرگقزاری ایقن            
نشست از پردیس دانش اه سلدان فارسی کازرون، به        
عنوان بزرگترین پروژه توسعه فضاهای دانش قاهقی        
غرب استان فارس و هدچنین مرکز نوآوری انقرژی          

 دانش اه سلدان فارسی کازرون بازدید ندودند. 
 

های  آغاز فصل جدید همکاری
دانشگاه سلمان فارسی کازرون 

ترکیبی کازرون  و نیروگاه سیکل
 در قالب کمیته تحقیقات

های دو سویه برققرار شقده بقیقن دانشق قاه        در ادامه تعامل
سلدان فارسی کازرون و نیروگاه سیول ترکیقبقی کقازرون،    
جدعی از اعضاء هیئت رئیسه و اعضاء هیئت علدی دانش اه 
سلدان فارسی کازرون با حضور در نیرگاه سیول ترکقیقبقی    
کازرون، ضدن بازدید از این نیروگاه، در نشستی مشترک بقا  
رئیس و مدیران نیروگاه به بح  و گفت و پیرامون توسقعقه   

.  بنا به گزار  روابو عدومقی و امقور     هدواری ها پرداختند
الدلل دانش اه سلدان فارسقی کقازرون، دکقتقر غقریقب        بین

نیا، رئیس دانش اه سلدان فقارسقی کقازرون، در ایقن      فاضل
نشست با اشاره به رویورد وزارت علوم، تحقیقات و فنقاوری  

مقحقور و پق وهقش      مبنی بقر تقحقققق آمقوز  پق وهقش       
های مقورقر مقیقان      محور و هدچنین برقراری ارتباط آموز 

هقا و رونقدهقای     ریقزی  دانش اه و صنعت، از تداوم بقرنقامقه   
فعالیتی دانش اه سلدان فارسی کازرون در این زمینقه خقبقر    
داد و خاتر نشان ندود: دانشجو در کنار تحصیل، بقایسقتقی     
این اموان را داشته باشد که بتواند به صورت عدلی نیقز بقا   
صنعت ارتباط برقرار کند تا هم دانش موررتری را به دسقت  

آورد و هم به دنبال آشنایی با نیازهای صنایع، بستر 
هقا و نقیقازهقا و      تری برای تحقق نظام ایقده  مناسب

بنقیقان و    های دانش هدچنین ورود به عرصه شرکت
. در        کدک به تولید کشور در اختیقار داشقتقه بقاشقد
سطح شهرستان کازرون، نیروگاه سیول ترکقیقبقی    

هقا و   کازرون و منطقه وی ه اقتقصقادی و شقهقرک    
نواحی صنعتی، اموان مطلوبی را برای تحققق ایقن   

انقد کقه بقا هقر دو مقجقدقوعقه          فرایند مهیا کقرده 
ها و  ایم و خوشبختانه با ن اه هایی برقرار کرده تعامل

رویوردهای مناسبی که در سطوح مدیریقتقی آنقهقا     
های امیدبخشی از  وجود دارد، شاهد باز شدن دریچه

 ها هستیم.  هدواری

رئیس دانش اه سلدان فارسی کازرون در ادامه با اشقاره بقه   
های بالقوه شهرستان کازرون اعم از بقرخقورداری از    ظرفیت

های نفت و تأسیسات نفتی، وجقود نقیقروگقاه سقیقوقل         چاه
ترکیبی کازرون، دسترسی مناسب این شهرستان به منطققه  

های خلیقج فقارس    کرانه پارس جنوبی و قرار گرفتن در پس
. به رویوردهای دانش اه سلدان فارسی کازرون در جهت     . . و

: در تبیین   کدک به شووفایی این حوزه ها اشاره کرد و افزود
مسیر توسعه دانش اه سلدان فارسی کازرون، به حوزه انرژی 

. عالوه بر آنوه کازرون در این حقوزه    توجه زیادی داشته ایم
هقای فقراوانقی دارد، از حضقور دکقتقر فقریقدون          ظرفقیقت  
هقای کقازرون و    دوانی به عنوان نداینده شهرسقتقان   عباسی

هقای   کوهچنار که عضو کدیسیون انرژی مجلس و از چهره
دانش اهی و مطرح این حوزه در سطقح کشقور مقحقسقوب      

. عالوه بر ایقن مقوارد دانشق قاه       می شود نیز برخوردار است
سلدان فارسی کازرون به عنوان تنها دانش اه دولتقی غقرب   
استان فارس و قطب علدی منطقه، اعضاء هیئقت عقلقدقی     

های  های مطلوب و متعددی در دانشوده تواندند و زیرساخت
های علوم پایه و فنی مهقنقدسقی     مختلف، از جدله دانشوده

های علدی مناسبی بقرای ارتقققاء     توانند ظرفیت دارد که می
صنایع فعال در شهرستان کقازرون و غقرب اسقتقان فقارس      
باشند.  مهندس رضا بامیان، مدیر نیروگاه سیول ترکقیقبقی     

هقای   کازرون نیز در این نشست، ضدن معقرفقی ظقرفقیقت     
موجود در این نیروگاه، ارتباط مورر دانش اه و صنعت را یوی 

ای برشدرد و خاتر نشان ندقود:   های مهم توسعه از شاخص
هایی مورر  بایستی تال  شود تا این ارتباط در قالب موانیزم

های ارتباتی مورقر   و هدفدند، محقق گردد. با ایجاد موانیزم 
توان ضدن شناخقت بقهقتقری از نقیقازهقای دو تقرف،          می

ای  هقای مقوجقود را بقه گقونقه       ی متنوعی از ایقده  مجدوعه
های مقخقتقلقف پق وهشقی،        هدفدند و مورر در قالب برنامه

ای مناسب در مسیقر   مطالعاتی، اجرایی و... بررسی و به گونه   
تحقق قرار داد.ق  مدیر نیروگاه سیوقل تقرکقیقبقی کقازرون        
هدچنین با تقدیر از رویورد تعاملی دانش اه سلدان فارسقی  

هقا و   کازرون از آمادگی این نیروگاه برای توسعه هدقوقاری  
.  در ادامه این نشسقت سقایقر      فعالیت های مشترک خبر داد

اعضاء هیئت علدی دانش اه سقلقدقان فقارسقی کقازرون و       
مدیران نیروگاه سیول ترکیبی کازرون، ضدن بررسی موارد 

های برققرار   مطرح شده در نشست پیشین و مجدوعه ارتباط
ها و بررسی عدقلقیقاتقی مسقیقرهقای         شده، به بیان دیدگاه

مشترک هدواری پرداختند و مقرر شد دو عضو هیئت علدی 
دانش اه سلدان فارسی کازرون به عنقوان عضقو کقدقیقتقه       
تحقیقات نیروگاه سیول ترکیبی کازرون بقا ایقن نقیقروگقاه      
هدواری داشته باشند تا از این تریق ارتباتقات پقایقدار در    

. شقوقل بق قیقرد.          حوزه . . های مختلف پ وهشی، آموزشی و
هدچنین در حوزه دانشجویی نیز عالوه بر تقویقت کقدقی و    
کیفی حضور دانشجقویقان، ارتقبقاط دوسقویقه آمقوزشقی و         

 کارگاهی بین دو مجدوعه برای دانشجویان دنبال شود. 

حضور فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان کازرون در اداره جهاد کشاورزی به مناسبت 
 هفته جهاد کشاورزی

روز مثل ایقنقسقتقاگقرام،           های به   ها و وبسایت    ی ما اپ    هده
ها و    فیسبوک، یوتیوب و تل رام و ... آشنایی داریم و این اپ    

توانند یک راه درآمدزایی به حساب بیایند. امقا            ها می   وبسایت
توانند خطرناک باشند     ها و کالً فضای مجازی هم می        این اپ 

های مقخقتقلقفقی         ها ندونه   و به ما آسیب برسانند. این آسیب       
هقا     ها و وبسقایقت       دارند. ولی اگر ما بهتر بتوانیم از این اپ         

 شود.  استفاده کنیم، دنیا جای بهتری می
ها معتقاد کقردن مقا بقه              ها و وبسایت    اولین آسیب این اپ   

شویم زمان بقرای      ها می   خودشان است. وقتی ما وارد این اپ       
توانیم بقه   گذرد و ما ندی ما اهدیت ندارد و مثل برق و باد می 
 ی کارهای خود برسیم.  کارهای روزمره، شغل، تفریح و بقیه

دومین آسیب فضای اینترنت، خریدهای اینترنتی و بقدون           
هایقی کقه مقا          دهیم. وبسایت    سندی است که ما انجام می     

توانیم خریدمان را آنالین و بدون دردسر انجام دهقیقم،              می
هایقی هسقتقنقد کقه           ها وبسایت زیاد است. اما بعضی از آن  

اند و مدون است از ما کالهبرداری کنند و پول ما             غیرقانونی
خقواهقد     چیز بست ی به آن فردی دارد که می         را بدزدند. هده   

ی آن اپ یا سایت تحقیق        خرید کند. آن فرد اول باید درباره       
 کند و بعد خرید خود را انجام دهد. 

سومین آسیب هک کردن موبایل یا سیستم افراد است کقه            
تا به اآلن بیشترین آمار را داشته         ۶۳٥2این موضوع در سال     

دهند، سود  خوب      و برای کسانی هم که این کار را انجام می         
ای داشته و فقو به صاحب آن سیستم ضرر رسیده  صرفه و به

است. عالوه بر آن بعضی هورها تدام اتالعات گقوشقی را              
کنند و مدون است بقه        گرفته و محل زندگی فرد را پیدا می       

 او آسیب برسانند. 
راه جلوگیری از این کار و اینوه کسی نتواند سیستم مقا را               

باشد. اما بعضی     های غیرقانونی می    هک کند، نرفتن به سایت    
های غیرقانونی، سیستم مقا       ها هم بدون رفتن به سایت       وقت

هک شود که در این صورت ویندوز سیستم خود را عقوض             
 کنیم تا به سیستم ما آسیب بیشتری نرسد. 

ها، پقیقام دادن افقراد           ها و بسایت    چهارمین مشول این اپ   
غریبه به ما است. اگر این افراد بیش از حد به ما پیام بدهند               

شقونقد      و ما را اذیت کنند، یک مزاحم اینترنتی محسوب می   
تر به پلیس خبر دهیم و  یا آن فرد            توانیم هرچه سریع    که می 

را بالک کنیم تا بیشتر از این از ترف آن مزاحم آسیب به ما    
های دی ری نیز در فضای اینترنت وجود دارد        نرسد.   مشول    

های خطرناکی به ما بزند. ولقی مقققصقر           تواند آسیب   که می 
توانیقم    ها خودمان هستیم که ندی      درصد بزرگی از این آسیب    

 از فضای اینترنت به درستی استفاده کنیم و بهره ببریم. 

 های اینترنتی آسیب
 فیروز زهرا رخ
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ترمیم موزاییک فرش پیاده رو 

 ورودی بازار )میدان شهدا(
 ه  زارش روا ط یمومن شهدماری  ازرو   چاله 
 این  ه  ه واسطه قشست زمر،را مر پر،رامب رو     
ورومی  ازار  ه وجوم مم ب  وم  تردمر،ر  و رفر      

 خطد ش .
و   را تروجره  ره       فتنن است شرهردماری  رازر   

شلوغن  ازار مر روز ای  اری و  ه مل،  تسه،  

یبور و مدور و رفاب حال شرهردوقر ا   تردمر،ر        
موزای،ک ایا پ،امب رو را شباقه و مر روز تعط،ر   

 اقجا  مام. 
 

دیدار جمعی از فرزندان شهدا با 
 شهردار کازرون

جررمررعررن از فرردزقرر ا  و 
 مسدا  شه ا  ا شهدمار 
 ازرو  می ار و  فرت و  

  و  دمق .
 ه  زارش روا ط یمومن 
شرررهررردماری  رررازرو   
مهرنر س رضرا قروذری     
شررهرردمار   ررازرو  روز  
 بشتره مر ایرا میر ار     
: فردزقر ا  شرهر ا        فت
مایه افتخار ما  سترنر     
اقصافا فدزق ا  شهر ا مر  
 د امارب یا ار راقرن  ره    
مشغول فعال،تن   قسبت 
 ه  ارشرا  مرترعرهر  و      

  وشا  ستن .
وی مر امامه افزوم:  مره   

ما م یو  شه ا و ایثار دا   ست،  و مر راستای 
ا  اف مقها  ه  ما  رضایرت خر اوقر  و مردم      
 است  قهایت ت،ش خوم را اقجا  خروا ر،ر  مام.   
شهدمار  ازرو   ه ساماق  ن و  ازسازی تا لروی  
: مر ایا راسترا مر حرال     شه ا اشارب  دم و  فت
طداحن و اجدای  ازسازی تا لوی یکس شه ا مر 

 لوار  لزار  ستر،ر    
 ه البته مداح   رار  
 مر حال اقجا  است.

مر امامرره فرردزقرر ا   
شه ا ضما تشکد از 
اق امات شرهردماری   
 رررازرو  مر حررروزب 
 ررای فررد ررنررگررن و 
یمداقن  خرواسرترار    
توجه  ،و از پ،رو  
شررهرردماری  رردای   
ایجام  ستد مناسرب  
 ه منظور  فت و  و 
و قررزمیررک شرر     

 ای مخرترلرف      دوب
مدم   ه    و توجره  
 ررره خرررواسرررتررره و 
 مطالبات مقها ش ق .

فرصت استثنایی فقط 
 تا پایان تیرماه ماه

 
رساند،    به اطالع شهروندان گرامی می        

شهرداری کازرون جهت تشویق و رفاه           
شهروندان و  با استناد به مصوبه شورای اسالمی         

 شهر: 

 

  فقط تا پایان تیرماه ماه

 عوارض 3۰۳کاهش 

 را در نظر گرفته است.
 

شهروندان محترم می توانند با مراجعه به          
شهرداری از این فرصت استثنایی بهره مند         

 گردند.

 اخبار شهرداری کازرون



5صفحه  1411ژوئن  15/  5001القعده  ذی 15/  5045خرداد  15شنبه  سه/  111/ شماره  51سال   

هقای   های دکتر شریعتی دیدم، دیدگاه آن چه بنده در کتاب
های فوری متفاوتقی کقه دکقتقر در      متفاوتی بود از جریان

ها در ارتباط بقود. وی از هقر     های زمانی مختلف با آن برهه
 کرد. جریان دیدگاهی را پسندیده و دیدگاه خود را بیان می
. از ضقعقف    هقا و   تا کنون از شریعتی بسیار گفته شده است

 هایش. ها و بدی ها. از خوبی قوت
های متفقاوتقی در مقورد شقریقعقتقی وجقود دارد از          دیدگاه
های انققالبقی و    های انقالبی و عقیدتی تا موافقت مخالفت

. از کسانی چونان مصباح یزدی که شریقعقتقی را        . عقیدتی.
دانند تا شهید بهشتی که او را معلدی مسلدان و  مسلم ندی

های کقه   داند. از جریان  باری از دردها می شاعرمنش با کوله
به نام شریعتی دست به اسلحه بردند هدچون فقرققان، تقا    

)ره(    جریان هایی که او مقلدی مقید به امامت خدینی کبیقر 
. اکنون در سالروز  می شهادت گونه این معلم شهیقد،    دانند
ها را مورد شریقعقتقی     دیدگاه  خواهیم علت این اختالف می

 بررسی کنیم.
ای، که از کودکی با دکقتقر عقلقی      اهلل سید علی خامنه آیت

شریعتی زندگی کرده است و برخی او را معرف شریعتی به 
دانند. دیدگاه وی   مطهری برای حضور در حسینیه ارشاد می

اهلل سید محددحسین  بیش از هر کس به دیدگاه شهید آیت
. آیت  به   ای در پاس  اهلل خامنه حسینی بهشتی نزدیک است

و در تبیقیقن    ٥۰١١های انتشارات رواق که در سال  پرسش
اسقت،    احدد مقرققوم کقرده    منش فوری و عدلی جالل آل

خوانیم: "باید محصول ارادت به شریعتی باشقد و     چنین می
. البته حرف فی حد نفسه، غقلقو و حقاکقی از       نه چیز دی ر

. آل  احدد کسی نبقود کقه بقنقشقیقنقد و         عدم شناخت است
. برای مسلدانی او هدان چیزهایی الزم بود   مسلدانش کنند
که شریعتی را مسلدان کرده بود... مطهری و تالقققانقی و       
شریعتی در این انقالب، حوم پرچم را داشتند.ق هقدقیقشقه      

)و نه خقواص( از     «مردم»بودند. تا آخر بودند. چشم و دل   
. و این هدیشه بودن و با مردم بقودن، چقیقز      آن ها پر است

 کدی نیست.
سال برخی آنقققدر شقیقفقتقه        ۰۲براستی چرا در تول این 

انقد و آنقققدر     اند که پا از گلیم بیقرون نقهقاده    شریعتی شده
ای دی ر از آن سقو آنقققدر پقیقش       کنند و عده بزرگش می

دانند که عقامقل تقدقام      روند که او را نه تنها مسلم ندی می
 شناسند. انحرافات از زمان خود  به بعد می

، دوست عزیز و پ وهش ر و مقحقققق بقرجسقتقه       ١۰سال 
هایی پیرامون تاری  معاصر ایران  شهرمان و نویسنده کتاب

و  «مشروعقیقت آسقدقانقی     »، «گفتدان مصباح»هدچون 
االسالم رضا صقنقعقتقی در      ،حجت «١١هاشدی در سال »

نامه شهرسبقز مقطقلقبقی را       هدان سال ابتدایی انتشار هفته
"شریعتی، ضعف  هقا"   ها و ققوت  منتشر ندود تحت عنوان 

که ن اهی اجدالی به دیدگاه بزرگان نسبت به مرحوم دکتر 
 شریعتی داشت.

خقواهقم بقدان بقپقردازم نق قرشقی بقر           آن چه اکنون مقی 
 های دکتر شریعتی از زاویه کدتر پرداخته شده است. اندیشه
"نهضت امام خدینی" نقوشقتقه       در چاپ های جدید کتاب 
االسالم سید حدید روحانی" پیرامون پیام تسلیقت    "حجت 

امام خدینی به مناسبت درگذشت مرحوم شریقعقتقی آمقده     
است: در آن پیام به جای کلده رحلقت از کقلقدقه فقققدان        
استفاده کرده بود و در جواب کسانی که از ایشان سقئقوال   

دانستم شریعتی مسلم بود برایش  کردند فرمودند که اگر می
 کردم. از کلده ارتحال یا رحلت استفاده می

گفتنی است که جناب روحانی در مقدمه چاپ سوم هدیقن  
، با ذکر نام معلم شهید دکتقر  ۲۰کتاب مور  شهریور سال 

کند که باید از ایشان پرسید  علی شریعتی از شریعتی یاد می
ها که امقام زنقده بقود، از واژه شقهقیقد        چ ونه در آن سال

تان نقیقسقت و     ای در کتاب اید و چنین خاتره استفاده کرده
افتید؟ امیقدوارم   ای می پس از سی سال به یاد چنین خاتره

 این مور  برجسته، پرسش این جوان ناپخته را پاس  گوید.
ای در پاس  یقه پقرسقش     این در حالی است که امام خامنه

انتشارات رواق در مورد جالل آل احدد به این مسئله نقیقز   
احدد کسی نبود کقه بقنقشقیقنقد و        فرمایند: " آل   اشاره می

. برای مسلدانی او هدان چیزهایی الزم بود   مسلدانش کنند
 که شریعتی را مسلدان کرده بود."

از سوی دی ر امام موسی صدر، در زینبیه سوریه بر پیقوقر   
گزارد و در زیقنقبقیقه سقوریقه بقه خقاک          شریعتی نداز می

 سپارد. می
در دوران اصالحات نیز برخی شریعتی را تا پیغدبرگونق قی   

بردند؛ برخی دی ر اما او را به ساواکی بودن متقهقم    باال می
 ساختند.

دهنقد   مقام معظم رهبری به این اتهامات واکنش نشان می
های مذهبقی   ها و سازمان جریان»که در چاپ ششم کتاب 

«سیاسی ایران - االسالم رسول جعفریقان از   نوشته حجت 
سوی مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر و روانه بازار نشقر  

 شد.

در پاورقی چند صفحه از کتاب، نظرات رهبر انقالب درباره 
مرحوم شریعتی منعوس شده است که اخقتقصقاصقاً بقرای      
نویسنده کتاب ارسال شده و مطالبی است که رهبر معظقم  
انقالب هن ام مطالقعقه چقاپ سقوم در حقاشقیقه کقتقاب          

 اند. ن اشته
ن اری شریعتقی بقه سقاواک و     نامه»در این کتاب و درباره 

، نویسنده دو نظقر را مقطقرح    «نوع تعامل وی با رژیم شاه
کند: "نخست نظر سید حدید روحانی که دکتر شریعتی    می

کند.ق دوم کسانی که شریعقتقی را     را عامل رژیم معرفی می
دانند اما معتقدند که شریعتی و رژیقم شقاه    عامل رژیم ندی

در چند حوزه از جدله در برخورد با مسقائقل اجقتقدقاعقی،       
روحانیت، مارکسیسم و ...، دارای وحدت نظر و هدسقویقی      

 اند. فوری بوده
کنند و  در این زمینه رهبری با هر دو نظر فوق مخالفت می

نق قاری بقه     کنند که مطابق آن، نقامقه   بر نظری تأکید می
هقا، یقک    ساواک و انتخاب محتوای خقاص در ایقن نقامقه    

 شود. تاکتیک به قصد فریب دست اه حوومت شاه تلقی می
به نظر مقن و  »نویسند:   مقام معظم رهبری در این باره می

با شناختی که از دکتر داشتم، وی تال  کقرد تقا از وجقود    
نقاط مشترک خود با دست اه مانند ضدیت با مارکسیسقم و  
انتقاد از روحانیت استفاده کند و ساواک را دربقاره خقود بقه    
تدع بیندازد و در واقع آنها را فریقب دهقد و مقوفقق شقد.      
. حداکثر این بود که   شاکله او با نوکری ساواک سازگار نبود
وی اهل خطر کردن در مبارزه با دست اه نبود و مایل بقود  

کقه   ١۲در حاشیه عرصه مبارزه قرار داشته باشد... در سال    
آمقدنقد، او بقه     من از زندان آمدم و هده به دیدن مقن مقی  

منزل من نیامد و برای دیدار من منزل جوانی از دوسقتقان   
)آن     مشترک مان را معین کرد و چند ساعتی با هم بقودیقم 

جوان فرحبقخقش بقود کقه بقه مقن و دکقتقر ابقراز ارادت          
 «کرد(. می

هقای   نقویسقی   دومین موضوعی که در این کتاب از حاشیقه 
رهبری منعوس شده است، مربوط به قضاوت تند و هدراه 
با سوءظنی است که نسبت به دکتر شریعتی در نامه استقاد  

آمده  ١۲شهید مطهری به حضرت امام خدینی)ره( در سال   
است. بسیاری از افراد ترح این مقواضقع از سقوی اسقتقاد       
مطهری را از سر عصبانیت تلقی کرده بودند و برخی نقیقز   

 دانند. شناسی ایشان مربوط می آن را به دشدن
در این زمینه هم نظر رهبری متفاوت است و در هقر حقال   

پسقنقدنقد.     قضاوت شهید مطهری درباره شریعتی را نقدقی  
:   ایشان در این زمینه می نظرات مرحقوم شقهقیقد     »نویسند
شان که تا دو  چه در آغاز آشنائی -مطهری درباره شریعتی 

کرد و چقه   آوری ستایش می سه سال از وی به نحو ش فت
آوری مقذمقت    های بعد که از او به نحقو شق قفقت     در سال

. بود. در هدین مطالبقی کقه        غالباً مبالغه -فرمود  می . . آمیز 
ندایی آشوقار   های بزرگ ایشان به امام مرقوم داشته، نشانه

. برخی دی ر از دوستان ما از جدله مقرحقوم شقهقیقد        است
بهشتی نیز هدین نظر را در باره اظهارات شهید مطقهقری   

 کتاب(  ۲۲۲)پاورقی صفحه  «داشتند.
تا این جا گدان مقی کقنقم در مقورد نقظقرات دیق قران و         

 ها کفایت کند. ها و اغراق تهدت
هقای   ها و گقفقتقدقانقش گقاه راه       اما چرا شریعتی در نوشته
 رفت. متفاوت و متناقضی را می

هقای   های دکتر شریعتی دیدم، دیدگاه آن چه بنده در کتاب
های فوری متفاوتقی کقه دکقتقر در      متفاوتی بود از جریان

ها در ارتباط بقود. وی از هقر     های زمانی مختلف با آن برهه
کقرد.   جریان دیدگاهی را پسندیده و دیدگاه خود را بیان می

گرفت، اما این نقبقود    ها قرار می تأریر جریان وی شاید تحت
هقا را گقذر    که خود را مقلد آن جریان کند؛ بلوقه انقدیشقه   

کرد و از هر کدام، آن چه مورد پسند  بود را با دیدگاه  می
. در واقع او جدع نقیضین یا تضادها   خویش سازگار می ندود

اندیشقیقد    نبود، بلوه خود موتبی شده بود، با هر آن چه می
 که درست است.

هقا   شریعتی در خود این ظرفیت را بوجود آورده بود که آن 
هایی که در کتب  را با یودی ر به سازگاری رساند. از جریان 

 توان موارد زیر اشاره کرد: شود را می شریعتی دیده می
جریان تفویک: این جریان فوری عقیدتی که خواست اه  -٥

آن حوزه علدیه مشهد است و بسیاری از علقدقای مشقهقد     
. تفویویون در جریقان انقققالب از      دارای این اندیشه بودند

. از رهبران و   های بسیار مؤرر مشهد به شدار می جریان آیند
بزرگان این اندیشه پس از شی  مجتبی قزویقنقی و شقیق      

اهلل سید جعفقر سقیقدان و     توان به آیت مهدی اصفهانی می
. این جریان معتقدند کقه    عالمه محددرضا حویدی دانست

های الهی که قرآن اسقت و تقفقوقرات      بایستی بین اندیشه
بشری فلسفی تفویک قائل شقد. چقرا کقه وحقی خقارج از       

های بشری جای اه اشتبقاه دارنقد،    اشتباه است، ولی اندیشه
. مقرحقوم        توان صددرصد به آن پس ندی ها اعتدقاد نقدقود

محددتقی شریعتی که از بزرگان حوزوی مشهد به شقدقار   
. از این رو علی شریعتی که نوجوانقی بقیقش نقبقود        می آمد

های حوزه علدیه مشهد ارتباط پیدا کقرد. در    هدواره با تلبه
های هم سن و سقال خقود     این میان ارتباط وی با تلبه

. به وی ه تلبه  های که روحیات روشقنقفقوقری و      بیشتر شد

. در این میان ارتبقاط وی    انقالبی بیشتری داشتند
ای و مقحقدقدرضقا      با سید علی حسینی خقامقنقه   

ای اما بقه ققم    حویدی بیشتر بود. سید علی خامنه 
مهاجرت کرد و با حضور در کالس بزرگان فلسفه 
هدچون امام خدینی منش فلسفی مقالقصقدرا را    
. از سوی دی ر محددرضا حویدی گرایش   برگزید
به اندیشه تفویک پیدا کرد تا آن جا کقه در دهقه   
هفتاد هجری شدسی موتب تفویک را در کتابقی  
. سقیقد عقلقی        با هدین عنوان به جامعه شناسانقد

ای هدان کسی است که علی شریعتی را به  خامنه
شهید مطهری برای حضور در حسیقنقیقه ارشقاد،     

. وی در سال  های پس از انقالب اسالمی  شناساند
و در اوج حدالت به شریعتی به دفاع از شریعتقی  
پرداخت. محددرضا حویدی نیز هدان کسی است  

نقامقه خقود، از او     که دکتر شریعقتقی در وصقیقت    
. بقررسقی     می خواهد تا آرار  را ویراستاری نداید

آرار دکتر شریعتی نشقان از آن دارد کقه ارتقبقاط     
شریعتی با اندیشه تفویک، و به وی ه محدقدرضقا   

هقای   حویدی بیشتر بقوده، و از ایقن رو دیقدگقاه    
خوهانه و ادبیات و عقاید  با این انقدیشقه بسقیقار      عدالت

 نزدیک است.
فلسفه صدرایی و فقه سنتی: این دو نیز به هدان اندازه   -۶

تفویک از کودکی و نوجوانی و حقتقی در بقزرگسقالقی بقه       
ای  واسطه ارتباط مستقیم با کسانی هدچون برادران خامنقه 

اهلل مطهری از سوی  از سویی و کسانی هدچون شهید آیت
. شقهقیقد      دی ر در اندیشه او، راهبردی دی ر را بوجود آورد
مطهری در این دوران فلسفه صدرایی را با شدت و حقدت  

ندود تا آن جا که در قم نیز مورد حدله برخقی از   دنبال می
گرفت، و هقدقیقن امقر او را بقه       بزرگان فقه سنتی قرار می

فلسقفقلقی      وادی دانش اه آورد. شریعتی، برآیندی از اندیشه 
صدرایی، تفویک و جریان روشنفوقری آن روزگقار بقود و    
شاید هدین امر به اختالفات بین او شهید مطهقری دامقن   

. محددمهدی جعفری، استقاد دانشق قاه شقیقراز و از        می زد
دوستان نزدیک شریعتی در گفت و با روزنامه کیهان که در 
)پقرتقال     پای اه پ وهش اه علوم انسان و مطالعات فرهن ی 

( نیز منتشر شده است می  :   جامع علوم انسانی ایشقان   گوید
دارد و  معتقد بودند که دکتر شریعتی اشتقبقاهقات عقلقدقی      

اسقت. از ایقن     مخالفت با وی در سطح اختالفقات عقلقدقی    
. آیت  مسئله خود دکتر شریعتی هم استقبال می اهلل سید  کرد

ای در گفت و با روزنامه جدهوری اسالمی مور   علی خامنه
گوید: "از خصوصیات دکقتقر شقریقعقتقی          می ٥۰١2تیر  ۲

انقد   اند و نوشقتقه   پذیری بود، برخالف آنچه که گفته حقیقت
پذیرفت ...    یافت می کرد و اگر درست می حرف را گو  می

شریعتی آن کسی بود که نقطه التقاع روشنفوری قبل قرار 
. لذا حق بزرگی به گردن اندیشقه روشقن بقیقانقه و        گرفت

جریان  «آنتی تز»روشنفورانه اسالمی دارد. به قول آقایان  
روشنفوری ضد اسالمی دقیقا شریعتی بود... شریعقتقی بقه       

گفت که من مریقد مقطقهقری هسقتقم،        خود من بارها می
دانست و سقتقایشقی کقه او از      مطهری را استاد خود  می

کرد، ستایش یک آشنا به شخصیت عظقیقم و    مطهری می
پیچیده و پرقوای مطهری بود، اما مطهری در سایه و یا در 
پرتو حسن ظن و اقبالی که جوان روشن بین روشنفقوقر و   
نسل تحصیل کرده به اسالم پیدا کرده بود شنقاخقتقه شقد     

ها و شاگردهایش فقو  قبأل مطهری را هدوارها و هددرس
شناختند، تلوع مطهری در آفاقی شد که آن آفقاق را از   می

های شریعتی به وجود آورده بود و یا  لحاظ جو کلی کوشش
در آن سهم بسیار بزرگی داشت. البته ارج و ارز  فیلسوف  
متفور پرمغزی مثل مطهری در جای خود روشن و واضقح  

 است. 
جریان فوری دکتر محدد نخشب: دکتر شریعتی مدتقی   -۰

. حزبی که دکتقر    عضو حزب سوسیالیت های خداپرست بود
الدین آشتیقانقی و کقاظقم      نخشب به هدراه مهندس جالل

اندازی کرده بود. دکتر  ه.   راه ٥۰۶۶سامی آن را در سال 
. این   نخشب التقاتی بین اسالم و سوسسالیسم بوجود آورد
افراد به دنبال آن بودند تا سوسیالیسم را از بند ماتریالیسقم  
. نخشب در جریقان    و خداپرستی را از قید خرافات رها کنند
نهضت ملی، حزب مردم ایران را که یوی از احزاب بزرگ، 
. پقس    فراگیر و مهم در پیروزی این نهضت بود، بنبان نهاد
از شوست نهضت ملی، نخشب راهی ایاالت متحده آمریوا 
. دکتر نخشب با اعتقاد به اکثر اعتقادات اصیل اسالمی   شد
و شیعی و تنها با تعبیر سوسیالیستی عدالت، دیدگاه نویی را 
. پیقروان او در    بر پایه اندیشه جوانان آن روزگار برپا ساخت
داخل کشور کم نبودند. این تعبیر سوسیالیستی از عدالت در 
آرار بسیاری از بزرگان دینی حتی در برخقی آرقار شقهقیقد      

. این شاید به دلیقل آن بقود کقه      مطهری نیز دیده می شود
مارکسیسم با هدین تعبیر در جهان پس از جنس جقهقانقی    

. البته این مسئلقه در انقدیشقه     دوم خودندایی می هقای   کرد
شقود تقا جقایقی کقه ابقوذر را        شریعتی بسیار زیاد دیده می
داند. هدچنین معتقد است که از   سوسیالیستی خداپرست می

ای کقه   دیدگاه شیعه عدالت هدان سوسیالیسم است. مسئله 
اهلل سید محددباققر صقدر در دو کقتقاب      مرحوم شهید آیت

 دهد. اقتصادنا و فلسفتنا به آن پاس  می

: شاید امروزه برای بسیاری در کنار هم ققرار    -۲ لیبرالیسم
گرفتن سوسیالیسم با لیبرالیسم غیر مقدقوقن بقاشقد. ایقن        

های شریعتی، جدای از جای اه غیر مادی  اندیشه در دیدگاه
هایی کقه   دهد؛ دیدگاه و اقتصادی به وفور خود را نشان می

های زندگی در اروپا و نزدیقوقی بقا مقحقافقل        حاصل سال
. گفتنی است که برخی از بقزرگقان     روشنفوری غرب است

اهلل تالقانی، شهید بهشقتقی، مقرحقوم      هدچون مرحوم آیت
 مهندس بازرگان و ... به این امر متهم بودند.

این چهار جریان فوری متفاوت و گاه معارض با هم باع  
های شریعتی در عین منظم و زیبایقی نقظقم،     شد تا اندیشه

. هقرچقنقد در ذهقن        گاه دچار پراکنده گویی عقیدتی گقردد
بقود   شریعتی این پراکندگی عقیدتی نبوده است. که اگر می 

. آن چقه روشقن       ندی توانست به این زیبایی سخن ب قویقد
است این که شریعتی مردی بود به قول مقرحقوم شقهقیقد      

اهلل بهشتی "جستجوگری در مسیر شدن" و از این رو    آیت
زد و هر آنچقه   رسید چنس می در پی حقیقت به هر چه می

گرفت؛ و این  یافت را می را از اندیشه و خرد خود درست می
نشان از آزدگی اوست. نه بدانند برخی افراد ترفدار جریانی  

نیاز سازنقد؛   شده باشند و خود را از دی ر جریانات فوری بی
 که این کانالیزه شدن، برای هر انسانی، خطرآفرین است.

امام موسی صدر در آیین چهلدیقن روز درگقذشقت دکقتقر      
آیی علیه رژیقم   شریعتی که به نخستین و بزرگترین گردهم

شاهنشاهی در خارج از کشور تبدیل شد شریعتی را با ایقده  
کند. امام موسی صدر در تبیین ایقن    جهان چهارم روبرو می

"احترام   ایده می  : فقوقری     اصالت  برای  دکتر شریعتی  گوید
تقوانقنقد     رونقد مقی   را مقی   راه  ایقن   کقه   اوست. او و کسانی 

  راکد مانده  حاضر در جهان  در حال  نیروهای عظیدی را که
در مساجقد و مقعقابقر و       که  است، بران یزانند. بسا نیروهای 

  راکقد و مقهقدقل      زندگقی   های کوچه پس دکانها و در کوچه
در   بقه   افوار را از حالتِ فوقری صقرف    اند بتوانند این مانده

  بسقازنقد و بسقا در آن     عقظقیقدقی      آورند و از آنها نقیقروی  
  نیروها را از دسقتقه    هده این  بتوانیم  کردیم  که  بندی تقسیم
کقنقنقد، و     شوند، فرار ندقی  ندی  تسلیم  بشداریم، که  چهارم
  و ورشوست ی سیاسی خود ندارند، بلقوقه    ضعف  به  اعتراف
کنند. بنقابقرایقن، مقا       می  تغییر، با رو ِ اصیل، تال   برای
  در ایقن   بشداریم.قق مقا کقه    دسته  خود را جزو این  توانیم می

در سقلقکِ     که  هستیم  ایم، کسانی شده  جدع  دور هم  جلسه
. کسانی  می  حساب  دسته  این تقغقیقیقر، بقا        بقرای   که  شوند

کقنقنقد، در     مقی   اصیل، تال   روشهای  هدفهای اصیل، به
در   کقه   انقققالبقهقایقی       ایقن   و لبنان، هده  فلسطین، اریتره
  دور هقم   دکتر شریقعقتقی     احترام  هستند، به  سرتاسر جهان

. ما دسته  شده  جدع خقود را    تقوانقیقم    مقی   که  هستیم  ای ایم
و زیرِ بقارِ    هستیم  سوم  بخوانیم. ما جزو جهان   جهانِ چهارم

 رویم.  ندی  و غربِ عالم  دو قدرتِ شرق
ای با نشریه سرو  شداره  اهلل خامنه در پایان گفت وی آیت

در مورد دکتر شریعتی سخقنقانقی     ٥۰۲۳مور  خرداد  ٥۳۶
تقریقن سقخقن در مقورد شقریقعقتقی           دارد که شاید جامقع 

"البته شریعتی یک آغازگر بود، در این شک نقبقایقد       : باشد
. او آغازگر ترح اسالم با زبان فرهنس جدید نسل بود.   کرد
قبل از او بسیاری بودند که اندیشه مترقی اسالم را آنچنان 
که او فهدیده بود، فهدقیقده بقودنقد. بقودنقد کسقانقی امقا           
هیچودام این موفقیت را پیدا نوردند که آنچه را فهدقیقده   

ها و تغییراتی که برای نسل امروز مقا و   بودند در قالب واژه
یا بهتر ب ویم نسل آن روز شریعتی، نسلی که مخاتبقیقن   

داد گیرایی داشته باشد مطرح کننقد.   شریعتی را تشویل می
موفق نشده بودند به زبان آنها این حقایق را بیان کقنقنقد.    
جوری که برای آنها قابل فهم باشد این مسایل را ب وینقد.  
شریعتی آغازگر ترح جدیدترین مسایل کشف شده اسقالم  
مترقی بود به صورتی که برای آن نسقل پقاسق  دادن بقه     

ها و روشن کردن نقاط، مبهم و تاریک بود اما اینوقه   سوال
. اگقر کسقی     او را با سید جدال یا با اقبال مقایسه کنیم، نه

ای بوند ناشی از این است که اقبال و سقیقد    چنین مقایسه
 جدال را به درستی نشناخته است. 

 های انقالب شریعتی! پرچمی از پرچم

 محمدمهدی اسدزاده



 شهید
 ایم یِ خون آفریده زیباترین، حداسه

 ایم های سر ِ شفق، آرمیده در دشت
 ما سرنوشتِ عزّت انسان، رقم زدیم
 در ابتال سختیِ دوران کشیده ایم

 اند بر تاقِ آسدانِ زِبرجَد نوشته
 ایم ما روسپیدِ خاک و شووه ِسپیده

 در عشق، پایدار ومتین تا به پای جان
 ایم هدچون شقایقیم که در آتش دمیده
 از سیمِ خاردارِ دروغ و نفاق و زَرق
 ایم از اختالس و رانت و حرامی بریده

 هایِ سبز شوفتن، به باغ عدر ما لحظه
 ایم یِ توبی گزیده دادیم و جلوه

 شب تا سپیده به شوقِ لقای یار
 ایم شادابیِّ قیام و قعود  چشیده

 از شرقِ معرفت به بلندایِ بامِ عشق
 ایم یِ در خون تپیده گل ون بدن فتاده

 وَر شدیم یِ خون غوته در شطی از شووفه
 ایم های رفیعِ شهادت رسیده تا قلّه

 ایم و بس دل را به خالقِ دل داده
 ایم ترین خالیقِ پاک پدیده عاشق

 
 امام ِهشتمین 

 زند به مشهدِ مقیمِ تو دلم جوانه می

 ات وَ آن دلِ رحیمِ تو مقیمِ آستانه
 رسد صوتِ کبوترِ دلم به بامِ عر  می

 زِ گنبدِ تالیی و نوایِ یا کریمِ تو
 ام به آفتاب دوان دوان نَفس نَفس رسیده

 به بوستانِ الله و بهشتِ پُر نعیمِ تو
 الحُجج تو ای امامِ هشتدین رضایِ رامِنُ

 صراطِ عشق مشهدِ صراطِ مستقیمِ تو
 یِ سبزِ دعا تدامِ آرزویِ دل به لحظه

 که پاکبان کنم مُ ه پاک کند حریمِ تو
 بَرد قلبِ تدامِ عارفان توافِ عر  می

 یِ عظیمِ تو عطوفتِ خدایی و جاذبه
 روحِ من ای رضایِ حق، گاهِ وداعِ آخرین
 عروجِ جاودان کند، زِ گلشنِ شَدیمِ تو

6صفحه  1411ژوئن  15/  5001القعده  ذی 15/  5045خرداد  15 شنبه سه/  111/ شماره  51سال   

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

/ 10 –170000211003000012و رأی شمارب      1701/ 03/ 11مورخ    170100211003000041 دا د رأی اص،حن شمارب     
 ای فاق  سن  رسمن مستبد مر واح  ثبتن حوزب ثبت            موضوع قاقو  تع،،ا تکل،ف وضع،ت ثبتن اراضن و ساختما           1700/ 00

متد مد   ق،   دمی ب و ا نو         11020ملک  ازرو   ه مساحت ملک مر رأی اص اری قبلن  ،ئت قاقو  تع،،ا تکل،ف اشتبا ًا               
 دمم. لبا تصدفات مالکاقه  ،معارض        متد مد   اص،ح من      11013/40الب د مساحت ملک  ه         ه موجب رأی اص،حن فوق     

صامرب از  ازرو  مر شش اقگ یک قطعه زم،ا مزروین           1141متباضن مقای یل،دضا م،دزاین فدزق  قعمت اله  شمارب شناسنامه          
 4 خو    2اصلن واق  مر قطعه       1اصلن مفدوز و مجزی ش ب از پ،ک           1فدین از     066متدمد   پ،ک     11013/40 ه مساحت   

فارس  ازرو  خدی اری از مالک،ا رسمن مقایا  یلن م  اری و قاس  قظدی و محم  حسا مختاری محدز  دمی ب است. لبا  ه                      
شوم مر صورتن  ه اشخاص قسبت  ه ص ور سن  مالک،ت              روز م هن من    10منظور اط،ع یمو  مداتب مر مو قو ت  ه فاصله            

تواقن  از تاریخ اقتشار اول،ا م هن  ه م ت مو ماب ایتداض خوم را  ه ایا امارب تسل،ش  و پس                     متباضن ایتداضن ماشته  اشن  من    
از اخب رس،   ظدف م ت یک ماب از تاریخ تسل،  ایتداض  مامخواست خوم را  ه مداج  ق این تب ی  قماین .   یهن است مر                         

 صورت اقب ای م ت مب ور و ی   وصول ایتداض طبق مبدرات سن  مالک،ت صامر خوا   ش .

 1701/ 02/ 21تاریخ اقتشار قو ت اول: 

 1701/ 02/ 10تاریخ اقتشار قو ت مو : 

 زامب رضا رجبن

 رئ،س ثبت اسنام و ام،ک

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

موضوع قاقو  تع،،ا تکل،ف      1701/ 03/ 10مورخ    170100211003000001 دا د رأی شمارب      
 ای فاق  سن  رسمن مستبد مر واح  ثبتن حوزب ثبت ملک                وضع،ت ثبتن اراضن و ساختما      

 031 ازرو  تصدفات مالکاقه  ،معارض متباضن مقای غ،مدضا قوری فدزق  مدام  شمارب شناسنامه             
 7متدمد   پ،ک     00320/21صامرب  ازرو  مر شش اقگ یک قطعه زم،ا مزروین  ه مساحت              

 4واق  مر  خو      7اصلن قطعه     20فدین از     1اصلن مفدوز و مجزی ش ب از پ،ک           20فدین از   
فارس  ازرو  خدی اری از مالک رسمن مقای )سه  الحصه متباضن( محدز  دمی ب است. لبا  ه                  

شوم مر صورتن  ه اشخاص        روز م هن من    10منظور اط،ع یمو  مداتب مر مو قو ت  ه فاصله            
تواقن  از تاریخ اقتشار اول،ا م هن        قسبت  ه ص ور سن  مالک،ت متباضن ایتداضن ماشته  اشن  من         

 ه م ت مو ماب ایتداض خوم را  ه ایا امارب تسل،  و پس از اخب رس،   ظدف م ت یک ماب از                          
تاریخ تسل،  ایتداض  مامخواست خوم را  ه مداج  ق این تب ی  قماین .   یهن است مر صورت                 

 اقب ای م ت مب ور و ی   وصول ایتداض طبق مبدرات سن  مالک،ت صامر خوا   ش .

 1701/ 02/ 21تاریخ اقتشار قو ت اول: 

 1701/ 02/ 10تاریخ اقتشار قو ت مو : 

 زامب رضا رجبن

 رئ،س ثبت اسنام و ام،ک

آزمایش و امتحان، یک 
 سنّت الهی است

 محمد بارونی
قرآن کریم مدلو از نشان رها و تابلوهایی است کقه           
راه راست و مستقیم که هدان مسیر رشد و سعقادت           

 دهد. است به رهروانش نشان می
به فرموده خداوند، دنیا محل آزمایش و امقتقحقان            
است و این ونه نیست که تا کسانی ب ویند ایقدقان        
آوردیم، به حال خودشان رها شوند، بلوقه در ایقن        

( ٥-ادعا، آزمایش و امتحان خواهند شد. )عنوقبقوت          
تقوانقد خقود را           چرا که هر کس در مقام ادعا می       

برترین و بهترین مؤمن و مجاهد، و ایثارگقرتقریقن           
انسان معرفی کند، ولی باید از تریق آزمقون ایقن            

 ادعا رابت شود.
آری! هدانطور که در سخنان بزرگان دیقن آمقده              

ای است کقه بقایقد          است، این عالم هدچون مزرعه    
ها و توانایی پرور  یابد، قوه و قدرت درونقی            لیاقت

بذر ظاهر شود، بذر از درون جوانه بزنقد و سقر از            
خاک بیرون آورد، پرور  یابد، نهال کوچوی شقود         
و سرانجام به درختی تنومند و ردربخش تقبقدیقل            
گردد و این مراحل بدون امتحان و آزمون مدون و           

 میسر نیست.
های متفاوتی مقورد      و در این آزمون افراد به صورت      

 گیرند: آزمایش قرار می
گیرند که از هر نظقر   هایی قرار می    گروهی در محیو  

های شیطانی از هر ترف آنها را         آلوده است، وسوسه  
کند، امتحان بزرگ آنها این است کقه در       احاته می 

چنین جو و شرایطی هدرنس محیو نشوند و اصالت        
 و پاکی خود را حفظ کنند.
گقیقرنقد، در        ها قرار می    گروهی در فشار محرومیت   

بینند اگر حاضر به مقعقاوضقه کقردن             حالی که می  
های اصیل وجود خقود بقاشقنقد، فقققر و                  سرمایه

شوند، اما به بهای از   محرومیت به سرعت درهم می    
دست دادن ایدان و تقوا، و عزت و شرف، و هدیقن            

 آزمون آنها است.
شقونقد و       گروهی دی ر برعوس غرق در نعدت می      

اموانات مادی از هر نظر در اخقتقیقارشقان ققرار                
گیرد، آیا در چنین شرایطی، وظیفه شوقرگقزاری           می

آورند؟ یا غرق در غفلت و خودخواهقی و           را بجا می  
 شوند؟ بی ان ی از خویشتن و جامعه خود می

شوند که در عقیقن        رو می   گروهی با کشورهایی روبه   
دوری از خدا و فضیلت و اخالق، از تقدقدن مقادی            

مندند و رفاه اجتدقاعقی ققابقل            ای بهره   خیره کننده 
ای دارند، در اینجا جاذبه نیرومند مقرمقوزی           مالحظه

کشاند کقه بقه        آنها را به سوی این نوع زندگی می      
قیدت زیر پا نهادن هده اصولی که به آن اعقتقققاد             

 دارند. این نیز یک نوع آزمون است.
ها، گرانی و تقورم، امقواج           ها، دردها و رنج     مصیبت

نیرومند هوای نفس و شهوت، هر یک از ایقنقهقا              
وسیله آزمایشی بر سر راه بندگان خدا اسقت، و در           

ها است که ایدان و آزادگقی افقراد              هدین صحنه 
 شود. مشخص می

در حدی  زیبایقی از      
معصومقیقن )ع( در         
 –تفسیر )عنوبقوت      

 »( آمده اسقت:         ٥
شقونقد      آزمایش مقی  

هدان ونه که تال در    
کققوره آزمققایققش      

شود، و خقالقص        می
شوند هدان قونقه      می

کققه فشققار آتققش      
های تال را     ناخالصی

برد و آن را      از بین می  
 «کند. خالص می

به هر حال عقافقیقت       

کنند هدین اندازه که اظقهقار          تلبانی که گدان می   
گقیقرنقد و در         ایدان کنند در صف مؤمنان قرار می  

بهشت جاویدان، هدنشین پیامبران و صدیققیقن و          
 شهدا خواهند بود، سخت در اشتباهند.

فقرمقایقد:       امیرمؤمنان علی )ع( در نهج البالغه می        
سوگند به کسی که پیامبر )ص( را به حق مبقعقو               

گیریقد،    کرده است، بقه شدت مورد آزمایش قرار می       
شوید و هدانند محتویات یک دیس بقه          و غربال می  

کقه     هن ام جوشش، زیر و رو خواهید شد، آن چنان        
 باالی شدا پائین و پائین باال قرار خواهد گرفت.

آری! ایدان، تنها با زبان و شعار نیست، بلوه هدقراه            
با آزمایش است و آزمایش، یک سنّت الهی در تول          

 تاری  است. 
های سقخقت، جقز         اما برای پیروزی در این آزمون 

تال  و کوشش مستدر و تویه بر لقطقف خقاص             
 پروردگار راهی نیست.

منبع: تفسیر نمونه حضرت آیت اهلل مکارم        
 شیرازی

 کازرون -محمدحسین برزویی

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

 های فاقد سند رسمی ساختمان

30 –170100211016000007قظد  ه اینکه  دا د رأی شمارب       
 ،أت موضوع قاقو  تع،،ا تکل،ف وضع،ت ثبتن            1701/ 3/ 

 ای فاق  سن  رسمن مستبد مر واح  ثبتن           اراضن و ساختما   
 واقات تصدفات  ،معارض متباضن مقای محم   اظ  جامعن           

صامرب از  واقات مر       10763فدزق  احم   ه شمارب شناسنامه        
متد مد   تحت پ،ک       376شش اقگ یکبا  خاقه  ه مساحت        

خدی اری از ورثه قوراله      277/273قسمتن از پ،ک      277/3001
فارس سوریا     17قگهبا  واق  مر قطعه سه  واقات یل،ا  خو           

خ،ا ا   لزار شه اء محدز  دمی ب است. لبا  ه منظور اط،ع              
شوم. مر    روز م هن من    10یمو  مداتب مر مو قو ت  ه فاصله          

صورتن  ه اشخاص قسبت  ه ص ور سن  مالک،ت متباضن               
تواقن  از تاریخ اقتشار اول،ا م هن  ه          ایتداضن ماشته  اشن ؛ من   

م ت مو ماب ایتداض خوم را  ه امارب ثبت اسنام و ام،ک مح                
تسل،  و پس از اخب رس،   ظدف م ت یک ماب از تاریخ تسل،                
ایتداض مامخواست خوم را  ه مداج  ق این تب ی  قماین .               
  یهن است مر صورت اقب ای م ت مب ور و ی   وصول                 
ایتداض یمل،ات ثبتن امامه و طبق مبدرات سن  مالک،ت صامر            

 خوا   ش .

 شنبه سه 1701/ 2/ 21تاریخ اقتشار قو ت اول: 

 چهارشنبه 1701/ 7/ 10تاریخ اقتشار قو ت مو : 

 س،  محم رضا قدشن

 رئ،س ثبت اسنام و ام،ک  واقات



۷صفحه  1411ژوئن  15/  5001القعده  ذی 15/  5045خرداد  15شنبه  سه/  111/ شماره  51سال   

 محمدرضا پوالدی

   قسدت: هفتم
 الدقدس گام سوم نبرد بیت

پاره شده را با کدک رستدیان و درستقی بقیقرون               پیور پاره 
کشیدیم و به عقب فرستادیم. از هدان لحظقه بقه بقعقد                 
پیوسته بر روی نخلستان آتش داشتیم تا با گلوله ای دی ر،           

 بلدوزر را از بین نبرند.
سن ینی شهادتش، ما را به آتش سقنق قیقن روی آنقان                 

اهلل مرادی، اصغر موارم ، عسوقری ، حقاج           فراخواند. عین  
کرم درستی  و... که به تازگی به ما پیوسته بودند  مقا را           

 یاری می کردند. 
پسین آن روز گفتند، او در پ اه روز، پقیقش از آمقدنقش،                 
وصیتنامه جدید  را نوشته، به دوستانش داده و گقفقتقه              

مقرا بقه          شوم، شدا وصیتنامه    است: من احتداالً شهید می     
 ام برسانید. خانواده

شب، در تاریوی هوا، لودر دی ری آمد و با بوکسل بقلقنقد،          
بولدوزر را پایین کشید و با خود برد. هدزمان با او، ما نیز با               

جی، از آتقش       آتش سن ین کال ، تیربار و کدی هم آرپی       
 کردیم.  ها روی بلدوزر جلوگیری می عراقی

عصقر    سوم خرداد، در دهوده ولی    
که پشت سر ما جقای داشقت،          
غوغایی بر پا شده بود... صقدای           
اهلل اکبر و مقار  پقیقروزی از           
بلندگوهای سیار تبلیغات، فضا را      

کرد... رگقبقارهقای          عطرآگین می 
پیوسته رزمندگان به نشانه آزادی     
خرمشهر، از خوشحالی، شقور و        

گفت... و ما چند کیلومتقر آن سقوتقر                 شعف رزمندگان می  
ازخرمشهر، در سن رهای تعجیلی که با کلو  ساخته بودیم،         

و یا نارنجک تفن قی       ۲۳آماده بودیم که چه هن ام خدپاره       
رسقد؛     مان به مشام می     بر سرمان آوار شود و بوی الرحدان      

ها خرمشهر را از دست داده بودند و با فشقار              چراکه عراقی 
ها آمده بود، پس از سازماندهی و استقوار           سن ینی که به آن   

ای  شان در آن سوی رودخانه، یور  رگباری و خدپاره      شدن
خودشان را از نخلستان بر ما آغاز کرده بودند... پیقداکقردن               

کردند، سخت بود؛ از      هایی که به سوی ما شلیک می        عراقی
کردم و دستقور      این رو گاهی هده رزمندگان را سر خو می        

مان در    دادم. هرچند نیروهای     آتش به آن سوی رودخانه می     
این جا زیاد نبود، هد ی سرشار از روحیه و ان یزه بودنقد...              

بایستی بدانیم تقا دشقدقن          خرمشهر آزاد شده بود و ما می      
 هوس پاتک و یا رخنه به خرمشهر را نوند.

هقا از آزادسقازی          هدین اندازه ب ویم که هرچه ما ایرانی      
ها خشقدق قیقن و         خرمشهر خوشحال و شاد بودیم، عراقی     

ها نزدیوتر بودیم، هده خشم       ناراحت بودند و چون ما به آن      
خود را بر سر ما خالی کردند... به هدین هم بسنده نوردنقد            

 دانستند، پاتک هم زدند.  و چون وضعیت منطقه را می

نیروهای ما، تنها یک کیلومتر پشت رودخانه را پقوشقش          
رسیقد، کسقی را         داده بودند و راست ما که به شلدچه می        

نداشتیم... از آن جا که دست چپ ما خرمشقهقر و نقهقر                    
 عرایض بود، با هده کدبود نیرو، ن ران نبودیم.

 با  بودیم. از شب تا پ اه، ن هبان و آماده
گرفتم کقه یقک مقوشقک             با اذان صبح، داشتم وضو می     

جی، به موازات رودخانه و نه از روبرو که ما انقتقظقار                 آرپی
داشتیم، از دست راست خودمان، روی سقرم گقذشقت...                

توانست عراقی باشد... آن هقم             زده شدم چون ندی     ش فت
جی هفت... به تندی خودم را به نخستقیقن سقنق قر                    آرپی

تعجیلی که در دست راستم بود، رساندم... اسلحه نداشتقم...         
را دیدم که خدیقده بقه عقققب                در این هن ام، دو عراقی    

روند... با رسیدن به نخستین ن هبانی، دیدم دو رزمنقده               می
انقد...      ها زخدی شده    ما، در سن ر تعجیلی، با نارنجک عراقی      

دانستم که کار هدان دو عراقی بوده است... رستدقیقان                می
ها را راهقنقدقایقی         وبرخی ازدوستان دی ر رسیدند و من آن      

کردم که به کدام سو شلیک کنند و خودم هقم تقفقنقس                 
هقا     ها را برداشتم و به هدراه دی ران در پقی آن              ن هبان

رفتیم. تعدادشان زیاد نبود و در تاریوی پ قاه، تقنقهقا رد                 
 دیدیم. دو زخدی را به عقب فرستادیم.   رگبارهایشان را می

روز دی ر هم در این خقاکقریقز           ۲ 
روز، هر روز      ۲سپری کردیم. این     

بدتر از دیقروز بقود. هشقت روز             
پناه، هدراه با     خوابی و بدون جان     بی

درگیری و زیر آتقش پقیقوسقتقه            
دشدن، تاب و توان ما را گقرفقتقه          
بود؛ هرچند خقوشقحقالقی آزادی         
خرمشهر و آوای دلنشین مقجقری       

رسیقد،    مان می   عصر به گو     رادیو که گاهی از دهوده ولی     
مان بیرون    هدراه با دیدارهای هدشهریان، خست ی را از تن       

 ۲۳ن هدار، با یقک خقدقپقاره             کرد.  روزی حسن حق       می
چریوی بر پشتش، آوازخوانان به سوی ما آمد. گفتم: چقه              

 خواند.  تان خروس می شده؟ ان ار کبک
 با خنده گفت: چرا که نخواند؟ 

گفتم: اینجا داستان دی ری است... اینجا چون خقرمشقهقر               
نیست که هده جا نقل و شیرینی پخش شود... تنها رگبقار،               

 داریم.   و نارنجک تفن ی عراقی ۲۳خدپاره 
ها  به سوی عراقی ۲۳قبضه  را گذاشت و چند گلوله خدپاره      

هقا پقاسق          ای ن ذشته بود که عراققی       شلیک کرد. دقیقه   
دانم این چند خدپاره با آن ها چه کار کرد، کقه              دادند... ندی    

ن هقدار،    این گونه خشد ین شدند. جای پرتاب خدپاره حق        
ای کقه مقا          عراقی شد به گونه     ۲۳های    جوالن اه خدپاره 

 مجبور شدیم به جای دی ری برویم. 
روز، نیروهای جای زین آمدند و ما کقه          ١، پس از    ٥۳/۰/۲٥

بازمانده بودیم چون محدد فرزانه، محسقن رسقتقدقیقان،             
علیرضا عیسوی، اکبر میراب و... به عقب برگشتیم. چقنقد                

 حساب، راهی شهرمان شدیم. روز پس از آن نیز با تسویه
 پایان

اق یشک ب چمدا   رزمگاب حامثه است و  رنردسرترا            
 را و       وارش  مر  روب      ای یلن    وقه   ازی مرویو   یشق
 رای      ا  از ماقشگاب تهدا  تا  لرنر ی          ا و  ،ا ا     مشت

 ای پاوب ترا     ال،فدق،ا  از صحدای س،نا تا صور و از  وب        
 اب رقص مستاقه شرهرامت         مشت م ،ویه  ه خوق،ا   

 ب،نن . چمدا   م تدای فر،رزیرک           وی است  او را من    
ای مارم و مر م،ا  ماقشمرنر ا           پ،سما   اخت  سته  

قخست،ا ما وارب پدتا ن ایاالت متح ب ممدیرکرا قردار           
 ،دم؛ اما از مق،ا مست شسته   ه م،ا  محدوما  و      من

می  تا راب خویو را مر  بر اب زق  ن          ستم ی  ا  من 
خاقه مل  پرنرهرا           ای چمدا   مر قها       ،ا  . اق یشه  

 ردا      اق  و اق  ن  ،شتد  از م   مه مریا ای  ن          ش ب
اش  مر مست قر،رسرت. چرمردا   ممروز رار                  اق یشه
 ا مر مس،د جهام و شهامت است. را رن  ره              منامن
لنگ . چمردا  مردم         شا   اب من     ا پای رفتا    شدیعتن

 ارمم ی و م، ا  یم  است؛ و شدیعتن مدمی  ردای          
 ا  فتا؛ و ایا مو موستاقن  ستن   ه قردار            از م، ا  

 است  د مزار میگدی مدث،ه  خواقن .

اق یشک ب چمدا   رزمگاب حامثه است و  رنردسرترا            
 را و       وارش  مر  روب      ای یلن    وقه   ازی مرویو   یشق
 رای      ا  از ماقشگاب تهدا  تا  لرنر ی          ا و  ،ا ا     مشت

 ای پاوب ترا     ال،فدق،ا  از صحدای س،نا تا صور و از  وب        
 اب رقص مستاقه شرهرامت         مشت م ،ویه  ه خوق،ا   

 ب،نن ؛ م   اب  ه  ا  ستن و وجوم    وی است  او را من    
م   و  د م نگ      خویو مر وماین یاشباقه مواز سد من      

 ای  عثن  زیباتدیا رقص خو  را  ه شرهرامت                لوله
قشاق . اس،  ش،عر،رو مر  ربر راب خرویرو                   من

م    ه زایر،ر ب مرمقر  و             این را پدورش من     اقسا 
 رایرن      اک و اق یشه    حدما    ا خدوشن غ،دتمن  و  ن     

مالیو  ه  د چه  زر تد شوقر    راز  ر                پاک و  ن  
شا   مقا  را قه  د زور و زر و قر،ردقرگ   ره                   سام ن

خدوش  د ست  است و خوا ا  مام دی.  ساقرن  ره          
ای    ای فدقه   شا  قه  د اخت،ف      وقگن  شا  و یلن    اس، 

خواقن     زق    ه  د یکپارچگن امت واح ب من        ماما من 
قگدق    ه  رد اصرالرت           ا من   و قه  د تفس،د ا و تأوی      
قگدق  تا اق یشگاب مکتب چره        پن ار   فتار و  دمار من    

چ،زی را  ،ا  ماشته است. اینجاست  ه مقا  قره مر            
ماقن  و قره  رد مر ار              ماق  ن من    ن  تحجد و یبب   

رقصن ؛    دایاقه من    دایاقه و شدق     ای غد    روشنفکداقه
اینا   پهلواقاقن  ستن   ه  ،و از  د چ،ز مزام ن را      

 رای    د م ار یکتاپدستن خدوشن ب  دای  د ن   ریشه 
 اق . ست  و  دپاین مام   دقص واماشته

شا   ا قلب خوم  ه راز و ق،راز           مقگاب  ه مر اوج تنهاین    
پدمازق   و  د  سن منتن ق ارق   ایرنرجرا  قرلرب                 من
شوم  و       جوش   وجوم خا ستد من       سوزم  اشک من      من

 وی . مر می  اب مقا  حب،بت امرد             احساس سخا من  
وجه قامر ق،ست  ه      اینجاست  ه فلسفه مامی  ه  ،چ     

ایا احساس مروقن  ایا اشداق  ایا یدفا  را  فهم  و          
توج،ه  ن . اصواًل مرص م فه  م  ق،ست  ایا مق،رای           
میگدی است. و اینجاسرت  ره پرهرلروا   چروقرا                   

سرازم      ای قمرن    خاقه  روشنفکدا   خوم را مر  ن  قهوب     
 ه  نش،نن   پا روی پا  ،ن ازق   روزقامه  خواقن  و از           

روم     ا مرن     این  ه  ه قاروا  د اقسا      ا و ست     سختن
مورقر  ترا        گوین  و  گدین ؛  لکه خوم را  ه معد ه من        

تواقن   دای مقا   اری  نن   ح اق  مر  نرار           ا د قمن 
مقا   اشن . مقا  ایتبام مارق   ه خ ای  زرگ  اقسرا            
را  ه اق ازب مرم و رقجن  ه مر راب خ ا تحمر   ردمب               

م    و ارزش  د اقساقن  ه اق ازب مرم            است پاماش من  
و رقجن است  ه مر ایا راب تحم   ردمب اسرت  و                

 ،ن،   ه مدما  خ ا  ،و از  د  س مر زقر  رن          من
اق   یلرن  رزرگ را            خوم  دفتار  ، و رقج و مرم ش ب       

 نگردیر    
 ه خ ای  

مرم 
است   ه  
 رررویرررن 
 نر  رنر     

وجومش   را    
مرم و رقررج     
جوش خورمب  
است  حس،ا  
را قظارب  ن،    
 ه مر مریاین   
از مرم و        
شکنجه فردو    
رفررت   رره    
قظ،د م  مر     
یالر  میر ب     
قش ب است  و   

زینب  بدی را  ب،ن،    ه  ا مرم و رقج اقس  ردفرتره              
 است.

 س مدا قشرنراسر              وین : خوش مار   ،چ       ا من   م 
 ا و مرم ای  م ا ن ق اشرتره  راشر            س از غ     ،چ
 رس      قفهم    ر،رچ      ا     س از راز و ق،از ای شباقه          ،چ
 س    ای شب قب،ن    ،چ        ای سوزاق  را مر ق،مه        اشک

 س  ه ما توجه قکن   جرز           ه ما محبت قکن    ،چ    
خ ا  سن را ق اشته  اش   جز خ ا  ا  سن راز و ق،راز             
قکن   جز خ ا اق،سن ق اشته  اش   جز خ ا  ه  سرن           

یا ن   ه مدمما      (. و م   اب اقب، ن را من        1پناب قبد  )   
را  ه م، ا  مورمب است؛ اما ر بدا  اقبر،   رعر  از               

 رو رنر          افتن    م یگد را من       پ،دوزی  ه جا     من    
 نن  و ی   رش  اقب، رن و            مشمنا  را خوشحال من   
م ن . مرزو مارق  تا اقربر، رن             اقساقن خوم را قشا  من    

رخ م    ه ر بداقو  ا    متح   اشرنر   خروم را               
 ا را  نار  گبارق   وح ت  لمره           فداموش  نن   من،ت  

خوم را حفظ  نن  و  ه اقب، ،و  مق،ا قشا  م ن   ره        
 را و        چنا  اقب، ن است  ه  دخ،ف  مه اقربر،           م 

 ا و  مه  شور ا  خ ا و مکتب و  ر ف               مه مکتب 
ای      ا و غدور ا غلبره مارم و قرمروقره                  د خومخوا ن 

میر .       ا  ه شمار مرن       قظ،د مر سلسله تکاملن اقسا       ن
اصوالً اقب،  سه چهدب مارم. چهدب اول؛ تغ،،د سلرطره     
س،اسن و قظامن مملکت است  چهدب مو ؛ ترغر،ر،رد             
س،ست  و قظا   شور و چهدب سو  اقب، ؛ تغ،ر،رد و             

  است.  تحول قلبن و روحن مر اقسا 

اما پس از اقب، ؛ مر اس،   مسلمًا ما میکتاتروری را            
 ن، . میکتاتوری اقسا   د اقسا   ای  از  ر،را              رم من 

خوا    شو    ه اسراس         دوم. وارم  حث فلسفن قمن     
خ اپدستن ما  د م  است  ه  ،چ میکتراتروری را و              
 ،چ طاغوتن را قپبیدی . مر زید ایا  نب  از مقرچره               

پبیدم مزام  شوی    نا دایا مر مربرا ر            رقگ تعلق من  
 رنر،ر        شوی  و تعظ،  مرن      تنها  سن  ه تسل،  من    

خ ای الیزال است و  س  و خ ای  زرگ )توجه  ن،            
از قظد قاقو (  خ ای  زرگ یعنن مرعر،رار را. خر ا                 
میکتاتور ق،ست  چو  منفعت شخصن ق ارم. خر ای          
 دزگ یعنن قواق،ا الهن  یعنن مع،ار ا.  سن  ه مر           

شروم       ن   تسل،  مرن     مبا   خ ای  زرگ تعظ،  من    
 ن   یعنن مر مبا   قواق،ا الهن تسرلر،ر             یبامت من 

 ن   مر یوض  ا      شوم  مر مبا   مع،ار ا تعظ،  من       من
میکتاتوری  ه مارای  وی و  وس است  کلن مخالف         
است. مر  حث حکومت  طور خ،صه سه اص   رزرگ       

 وی   ه اص  اول مزامی اقسا  است.         را  دای شما من   
 وی  یا قدم  و سرنرت           اص  مو  قدم   قدم   ه من     

یررعررنررن   
 ررمرر،ررا  
مع،ار ا  ه  
مورم قظرد   
ماسرت. و     
اص  سرو    
شرررررورا. وَ       
  شاوِر ُر  فیرن    
االَمْرررررد و      
 مچرنر،را وَ      
اَمْدَ ُ ْ شُروری    
 َ،ْنَهُ ْ. یرعرنرن      
ا د حکومت مر   
اسرررر،  را      
 خوا ر،ر   ره      
مختصردتردیرا    
وجه  ،ا   ن،    
ایا سه اص  را    

تواق،   نویس،   اص  اول اقسا   معتب   ره مزامی           من
اقسا  است  ه مر مبا    ،چ میکتراتروری و  ر،رچ               
طاغوتن تسل،  قشوم جز مر مبا   خ ا  ره او  ر                
میکتاتور ق،ست. مو  قبول مع،ار ا   ه ایا مع،ار ا را          

ای  و ایا مع،ار ا الیترغر،ردقر             از قدم  و سنت  دفته    
ثا ت  ستن . سو  مر قالب ایا مع،ار ای قردمقرن و              

 ا مزامق   ممکداسن مارق    را شرورا و             خ این اقسا  
مشورت  ای   ار ای خومشا  را ح   کنن .  نا دایرا          

 ،ن،   ه س،ست  حکومتن اس،  س،رسرترمرن             از من 
است  ه قه س،ست  غد ن است و قه س،ست  شدقن و            
تما  مشک،ت مو س،ست  را  خو ن ح   دمب است. و           
خ،صه ا د مشکلن مر اجتماع ما وجوم مارم مشک  از          
خوم ماست قه از اس،  ما  قه از مکتب و ای ئولوژی ما            

شروقر         این یافت من    ( اما او  ،ست؟ مر مق،ا اقسا  3) 
 ه یمق می شا  یا میگدا  تفاوت مارم   ره لربات              

شوق    ه مال و جراب و اوالم                مامی مق،ا راضن قمن   
ی،قه چن اقن ق ارقر    ره مروز رای زوم ربر مل               

شوق   ولرن مر           ن ق  و  طور  لن اس،د مق،ا قمن          قمن
ی،ا حال  ه خوم و  ه ما ی،قمنر قر . مرِا مقرهرا                  

 اب خروم     این واال مارم و  ،چ       واالمبا  است و خواسته   
 نر   مرزو رایرن م              ای مق،ا قمن      را سد د   ازیچه  

قهایت و ا  یرت اتصرال           مسماقن و خ این است   ه  ن     
 ،ردم  از مرعرداج روح              مارم و  مه مق،ا را مر  د من       

شوم و مر ُ ع ی روحاقن و خ ایرن سر،رد                س،دا  من 
 ن . ولن  ه  د حال رقگرن از خرومخروا رن و                     من

 خوم ،نن مر م  وجوم مارم.

البته  ستن  مع وم  ساقن  ه از ایا خومخوا ن  ر         
شوق   ه میرگرد         چنا  مر خ ا محو من       برق  و م       من

 ،نن   و  ا  مه وجوم  ه مرجه وح ت            خوم و ما قمن   
رسن . اینجا سخا از موقعن است  ره مممرن مر                  من

 ،دم و مدگ  د او مسلر       ای سخت قدار من   دا د تجد ه 
 ا  رمره      شوی       شوم  و  داستن مست از جها  من          من

 رایرو        ن    مه خومخوا رن        ا وماع من      مق،ا و مافن  
شوم   ره پروچرن زقر  رن و مرزو رای                    ریخته من 

شوم  مسما  رقگ میگدی  ه خروم           زوم برش م اب من  
 را      یرا ر ؛  ربشرتره            ،دم  زم،ا جلوب میگدی من      من

 را        برم  مشرمرنرن          مچو  خ،ال از قظد مممن من     
 را        ا  خرومخروا رن         قظدی     ا   وته      ا  حسامت      ،نه

مرعرنرن         ا  مرزو ا   مه پوچ و  رن            غدور ا  خواسته 
ماق  و خ ا  ه ماورای ایا زم،ا و             قماین ؛ مم  من      من

معنن     زما  است و  ب،ه  ازیچه است  مسخدب است   ن  
است. اقسا  مر اینجاست  ه  امً، خوم را  ره خر ا               

 «خوم»چ،ز خوم  حتن غدور و ماِ    م   و از  مه    من
 نر   ره         ماق  و اطم،نا  حاص  من         برم  من     مر من 

اق  و میگد ق،ستن         اق  و قا وم ش ب        مه مقها  ه  ام رفته    
 ردمقر          معنن و پوچ  ومق   و میگد  راز قرمرن             و  ن 

احساس شد  از م   مه  روم رن و م  مرزو رای                
 ای پست  ه قبً، ماشرتره اسرت.                چگاقه و خواسته  

تد پن  دمب و  ه حربرایرق             احساس اینکه  ه یبلن  لن    
 زر ن یمً، رس، ب است.  نا دایا  مع،ار ا مر قرظرد         

 را       ا و مسرخردب           ن   از پوچن      اقسا  تغ،،د پ، ا من   
تد و       ایو مر  ُع ی یم،ق        ن  و خواسته      قظد من     صدف
 دمم. احساس اینکه او و  رمره او               تد جاری من      وس، 

چ،ز خروم مر ربشرتره          متعلق  ه خ است  او از  مه       
است  و ا د مو ارب  ه مق،ا مم ب  فبط  ه خرواسرت و               
ارامب خ ا  ومب است   نا دایا او  دای خوم چر،رزی و             
وجومی ق ارم   د چه  ست ارامب و مش،ت خ اسرت           
و او فبط  ای   ه خاطد خ ا و مر راب خ ا ق    ردمارم               
 و سداسد وجوم خوم را وقف خر ا قرمرایر  و  رس.                 

ای  وتاب و سدی   ره اقسرا              ایا حاالت   ه مر تجد ه    
 ا یبامت و ریراضرت و           م     ا قت،جه سال       مست من 

 ن   و مقچنا  مممرن را            مطالعه و تحب،ق  دا دی من    
قمای   ه اقساقن ج ی  و  ازساخته  ه وجوم        منبلب من 

تواق  زق  ن حب،برن ماشرتره          (.اقساقن من  2مورم )      من
چ،ز حرترن         اش   ه اس،د و  دمب زق  ن قگدمم   ،چ     

  خوم زق  ن  او را  ه ق،  و  ن  اسارت و ذلت قکشاقر      
مزام و مختار  اش  و تا وقتن  ه زق ب است  ا افتخار و             
شدف زق  ن  ن   و  نگامن  ه مدگ فدا رس،ر   م      
را  ا مغوش  از  پبیدم  ه خوم مب اء ح،ات اخدوی و            

تدی است. ایا اقسا  تا وقتن  ره     تکام   زر تد و مه    
 ن   مقا و سردور خروم            زق ب است  داستن زق  ن من    

 دم و جس  مامی         اش   از موجومیت خوم لبت من         من
ای  دای روح او و شخص،ت اقساقن اوست  و              او وس،له 

تدس  ق رتمن  است و میگردا  مر            چو  از مدگ قمن   
(. م  چه از چرمردا      7 نن  )  مبا   ارامب او تعظ،  من 

 ،ن   ه پد از    دای ما ماق ب است  چمدا  را اقساقن من       
مرم است. او اس،  ش،عن را  ه ی،ن،ت اس،  ش،عن و            
اصالت م  پبیدفته و مر مریای یرلرن و تشر،ر  او                

ور است. اس،  ش،عن او  تفس،د و تأویلن قر ارم؛             غوطه
او مر میای  م،  یلن  ذو  ش ب است. یلن و تش،             
 دای او  ما  است  ه  ست. قه چ،رزی  ر،رو قره                 
چ،زی   .  م،ا مب ار از اس،  ش،رعرن  او را  ره                 

قشاق   ه  رد جرا         مسلک من   جایگاب ماقشمن ی یارف  
رساق    فدیام مرممن ی  لن  است  خوم را  ه م  جا من         

تا مر  نارش  اش  و از مرم و حدما   سوزم و  گر ازم.   
مرزو مارم تا پدچ  یلن را  د فدق زم،ا  کرویر  ... و                   
وجوم پاک و مرخشاقو را  ا افترخرار و یشرق  ره                 

(.  چرمردا           0تشنگا  حب،بت و ی الت  نمایاقر  )        
ش،فته مدماقن چو  اما  موسن ص ر و اما  خم،رنرن           

 ،نر .    شوم؛ چدا  ه مقا  را ذو  مر اس،  یلن من           من
او قدار ق،ست چ،زی  د اق یشگاب ش،عه  ،فزایر ؛  ره            
قدار است تا مر ایا اق یشگاب  پاس اری راست،ا  اشر           
 ه  ا خو  خویو  م  را م ،اری قمای . او مم ب اسرت             
تا تش،  را قه تنها مر ز ا  و  فترار   ره مر  ردمار                  
خویو  ه جها  ماق ب مر ست   قمایو م  . و ایرا              

 شوم. ( من0جاست  ه سدمار پد افتخار اس،  )

-------------------------------- 
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ماق   ه مر      امدوز  د فدم ش،عه من       
مین ب ممکا است  ه ممکا است          
خ،لن قزمیک  اش  و ممکا است           
مورمست  اش   اما   ه  د حال قطعن         

ی التن و    است ایا  ساط ظل  و  ن        
زور وین  ه امدوز مر مق،ا  ست             

 (.44/ 06/ 17 دچ، ب خوا   ش  )

 قسدت دوم
صبح شنبه یه ماشقیقن از سقپقاه            

فرد و     گرفتیم با محددجواد گلستان   
زاده به تقرف شقیقراز          جعفر کتویی 

حرکت کردیم. قرار شد تعقدادی از         
ها هم بعدازظهر به شیراز بیقان         بچه

یه عیادت از حاج جقعقفقر اسقدی           
فرمانده لشور داشته باشیم. ماشین ما چنارشاهیجان خقراب          

گفت. به پقایق قاه      شد. هر موانیوی هم بردیم یه چیزی می 
سپاه چنارشاهیجان رفتیم. فرمانده پای اه سید خداداد جوکار         
بود. یک موانیک آشنا داشت ن اهی به ماشقیقن کقرد و                

به شیراز    ٥٥ا  رو عوض کرد و درست شد.  ساعت             صافی
رسیدیم محددجواد برای فیزیوتراپی به بیدارستان نقدقازی         
رفت. من و جعفر هم به بنیاد شهید رفتیم و اسوان گرفتیم.           
جعفر هم پیش دکتر هاشم خبیر نوبت گرفت. با هداهن قی            

خواستند به دیدن حاج      های کازرون که می     با تعدادی از بچه   
اسدی بروند به منزل حاجی زنس زدیم و قرار گقذاشقتقیقم.      

ها به استقبال اومد. با هم رفتیم. حاجی هقم          یک نفر از بچه   
برامون از وحدت و یک دلی و اجر جهاد صقحقبقت کقرد.                

چیزهای که باید به مسووالن ب ن ولی هدیشه به ما              هدین
گن و این حوایت هدیش ی است. حاال شاید بقعقد از                 می

بینیم، یا    جنس خوب شد شاید هم بدتر شد. یا هستیم و می           
بینند. جعفر هم به دکتر خبیر رفت.  به امید خدا نیستیم و می

من و محددجواد موندیم. تا چهارشنبه محددجواد هقر روز            
رفت فیزیوتراپی. چهارشنبقه کقه مقحقدقدجقواد بقه                   می

فیزیزوتراپی رفت من هم برای دیدن فرهاد نسقبقتقی بقه              
آسایش اه شهید مازندرانی رفتم. صالح زارع فرمانده گقردان          

کرد. تولم هم بقرا          الفتح آنجا بود داشت فیزیوتراپی می     
کشید حال و احوالی کردم. گفقتقم     سخت بود. خیلی درد می  

چه جوری؟ با هدین تولم نصفه و نیده گفت: القحقدقداهلل               
راضی به رضای خداییم. هرکس چیزی نصیقبقش اسقت؛             
مرتضی و چ نی و مطهرنیا باید شهید بشن من هقم ایقن              

ام. خداحافطی کردم و با        جور بشم. من به رضای خدا راضی       
به کازرون آمدیم. عصر هم خودم بقایقد        ٥٥اتوبوس ساعت   

 رفتم. رفتم دکتر نبود.  به مطب دکتر سجادی می
ها کازرون بودند     ماه رمضان بود بیشتر اوقات چون اکثر بچه       

رفتیم. یا به منقزل شقهقدا سقر               ها افطاری بیرون می     شب
زدیم. یه شب هم خونه آقای تبیقبقی رفقتقیقم. هقم                     می

ابوالحسن هم عبدالحسین مجروح بودند و کنار هقم دراز            
های کادر گردان که سنش چنقد         کشیده بودند. یوی از بچه     

ها چند تا برادر      ها تو خونه    سالی از من بیشتر بود گفت قدیم      
کقردنقد و پقیقش هقم               که بودند هده با هم ختنه مقی        

ها افتادم.  یه کار مهم من تو ایقن    خوابیدند. یاد آن زمان     می

گفتنقد    ماه مبارک شده بود چشیدن غذا. تو مسجد می         
چشیدم. آخه من      شربت بچش، خونه باید خورشت می     

شقه شقربقت         دونم چه جوری با یه قاشق شربت مقی          ندی
میومد کقه تقو         ۲۲بچشی! موقع چشیدن یادم به تابستان        

کیلومتری جاده امیدیه اهواز بودیم. هوا خیلی          ۲١خلف آباد   
زاده   کردیم. به شهید حسن جدال       گرم بود شربت درست می    

گفتم عدو به این ندید این یه پقار            گفتند بچش من می     می
گه شربت عرق است یا ابلیدو! حاال خودم       که بخوره تازه می   

گرفتار هدین شده بودم. تو این ماه رمضون هقم دنقبقال                
کقرد     درمان بودم که بعضی اوقات شودم عقفقونقت مقی            

رفتم یا شقاپقور       رفتم بیدارستان. یا با مسعود کبیری می         می
بزمی یا جعفر امام دوست. بعضی اوقات ن  بخیه داخقلقش             
ول شده بود. این اواخر خودم یاد گرفته بودم و بقیقرونقش               

ها هم به سید محدد و بهشقت زهقرا             آوردم. بیشتر شب     می
ها با هم دوست بقودنقد    رفتیم سر قبر دوستان. هده بچه        می

ولی گاهی دو یا سه نفر بیشتر با هم گرم بودند که بعقد از                
شهادت یوی از آن دو نفر که با هم دوست بودند واقعا آن              

شد. تو عدلقیقات گقذشقتقه هقم مقثقل                    یوی داغون می  
شد. از این افراد رحیم        های قبلی این اتفاق دیده می       عدلیات

قنبری با شهید جالل نوبهار که هم هدسایه بقودنقد، هقم              
رفیق و هم یک کدپرسی نیسان شریقک بقودنقد و کقار             

کردند. این جوری بودند. این اواخر هم که جالل معاون              می
رحیم بود. عزیز شاملی و محدد راسته از بچ ی با هم رفیق          

ققدر کقه در          و هدبازی بودند و خونه یوی. محدد هدیقن     
سوخت االن در از دسقت دادن           شهادت برادر  احدد می   

 جور بود. عزیز هم هدین
جوره اکقبقر رو        قاسم زارع و اکبر شیروانی. واقعا قاسم هده        

قبول داشت. هم شریک بودند، هم رفیق. هدیشه تو ایقن              
فور بود که جنس تدوم بشه با اکبر یقه شقرکقت بقزرگ                 

زنیم هدتون بیاین پیش خودمون. قاسم، اکبر رو یه مق               می
دونست و جعفر و اصغقر امقام       اقتصادی و آدم با انصاف می     

دوست که این دو هم برادر بودند و هقم رفقیقق. اصقغقر                   
جور ال وی جعفر بود. هم تو اخالق هم تو ورز . و                 هده
که روی دست خود  شهید شده بود. واقعا هنوز تاریقر              این

شه. این چهار نفقر رو بقرای             اصغر روی جعفر احساس می    
مثال گفتم و گرنه هنوز هم بین دوستان بودنقد. فقاصقلقه                

 کشید. شهادت بین دو دوست نزدیک زیاد تول ندی
 

 قسدت سوم
های ماه رمضون بود هنوز آنتی بیوتیک مصرف          میانه
کردم. ماهیچه پای محددجواد هم دوباره مقثقل             می

اولش سفت شده بود و احقتقدقال داشقت دوبقاره                
های قدر هم شروع شقده بقود.            خونریزی کنه. شب   

مقاه    ۶٥رفتم. شب      ها به مسجد سید ابراهیم می       شب
رمضان بود که تو حیاط مسجد نزدیک بساط شربقت     

نشسته بودم کقه آققا سقیقد و             
ا  با سینقی حقلقوا وارد            آقازاده

شدند. تا سینی حلوا رو دیدم یقاد          
بیدارستان مشهد افتادم که بابقت      

خواستم بدیرم.    این سینی حلوا می   
آقا سید حال و احوالی با من کرد.        
با صدای اذان رفتیم تو شبستقون.     

های آخر ایسقتقادیقم.         برای نداز صف  
آقازاده سید هم با حلوا  جقلقو مقن           
نشسته بود. سجده رکعت آخر بود که حلوا تک خورد. تقا              
موبر گفت یصلون علی النبی پسر آقا سید گفت آقا آققا             

بابا بابا حلوا رو بردند. آقا سید هم شروع کرد چهار تا از آن                
گفت. یه مرتبه گفت استقغقفقراهلل      ١۲های قبل سال      فحش

ربی و اتوب الیه بعد هم گفت پناه برخدا الهی شور تقدقوم              
 شد.  
های قدر هم تو مسجد و سید محدد سپقری کقردیقم                شب
ماه رمضان هم بیشتر دوستان رزمقنقده، کقازرون             ۶۲شب  

جدعی حدود صد نفری برای افقطقار    بودند. یک تفریح دسته  
روز یک روز    ۶2بیرون رفتیم. ماه رمضون هم تدوم شد. از  

رفت تا دی و      روز قضا بود که می      ۶١رو روزه گرفته بودم و      
آذر. چهلم شهدای عدلیات کربالی ده هم نزدیک بود. قرار            
شده بود حاج نبی رودکی و حاج جقعقفقر اسقدی بقرای                  

خرداد مراسم چهلم برگزار شقد   ٥۲شنبه  سخنرانی بیان. پنج 
حدزه صحبت کرد و حاج جعفقر         که حاج نبی رودکی تو شاه     

اسدی هم تو مسجد مالبرات. بعد از مراسم هم با مسقعقود              
کبیری، محدد راسته، عبدالحسین تبیبی، حقاج مقوسقی            
رضازاده و حاج اسدی به سید محدد رفتیم. بعقد هقم بقه                 
ترف زمین ورزشی هدا رفتیم. برای نداز به مسجقد امقام              
جعفر صادق)ع( رفتیم. به منزل شهید فرهاد رضقازاده هقم        
رفتیم و از آنجا به مسجد شهدا آمدیم و حاجی سخقنقرانقی              

دوست قرار گذاشتیم بقرای   کرد.  فردای آن روز با جعفر امام 
دیدن محددجواد به شیراز بریم. جقدقعقه بقه مقالققات                  

جواد رفتیم که گفت فردا باید عدل بشم. شب رفتیقم              محدد
دفتر لشور الدهدی در خیابان پارامونت خوابیدیم و صبح به          

بیدارستان فقیهی رفتیم. قرار شد محددجواد به اتاق عدقل             
بره. مسعود کبیری هم بود. محددجواد که به اتاق عقدقل               
رفت با مسعود رفتیم بیدارستان ارتش برای دست مسعقود.          

هقای الزم رو کقرد. بقه                دکتر مسعود را دید و سفار      
بیدارستان فقیهی برگشتیم. محددجواد هنوز اتاق عدل بود.         
سه ساعت تول کشید که الحدداهلل دکتر گفت عدل خقوب   
بوده، ما هم با ماشین برادر محددجواد به کازرون برگشتیم.          

های گردان فجر     خرداد بود که هادی زارع از رزمنده        ٥2روز  
و بچه فیروزآباد به کازرون آمده بود. شب با هم به خقونقه                
رفتیم. هادی دمپخت دوست داشت. شب دمپخت درسقت            
کردیم و خوردیم. قاسم زارع هم پیش ما آمد. قرار شد فردا              
صبح با هادی بریم فیروزآباد. صبح زود رفتیم. ناهار مهدان            
هادی بودیم. بعد از ناهار هرچی هادی اصرار کرد بدونقیقد             

رفقتقم.      گفتیم باید برگردیم. باید روز بعد به شقیقراز مقی              
خرداد به شیراز رفتم. ماشین بین راه تصقادف      ۶٥شنبه    پنج

کرد ولی مشول خاصی پیش نیومد. کارهقای تقرخقیقص              
محددجواد انجام شد و به کازرون آمدیم. مقدتقی کقازرون              
بودم. مجروحیتم هم الحدداهلل خقوب شقده بقود  کقه                   

محددجواد و محددصادق دهقان آمدند با مقن صقحقبقت             
کردند که بیا سپاه و پاسدار شو. دو دل بودم ولی آخقر زور                

ها چربید. فرم گرفتم و رفقتقم آزمقایقش  دادم. یقه                       آن
نامه دی ه هم دادند که محددصادق گفت بایقد بقه              معرفی

مرکز بهداشت شهید پیرویان بریم. فرم مشخصات بیدقاری          
و سالمت جسدانی دادند که محددصادق خود  فرم رو پر          
کرد. مهر کردند آوردم تحویل دادم. محقدقدجقواد گقفقت                

خوام برم شیراز بخیه پام رو بوشقم      خرداد می   ۶۲چهارشنبه  
میای؟ گفتم باشه. چهارشنبه یه ماشین از سپاه گقرفقتقیقم.              

تون مقیقام از        مسلم شیرافون هم آمد گفت من هم هدراه       
جا هم میرم جبهه. به بیدارستان رفتیم و بخیه پقای               هدان
شدم  کم آماده می جواد رو کشیدیم. ظهر برگشتیم. کم        محدد

برم جبهه که محددجواد گفت بقدقون مصقاحقبقه داری!               
مصاحبه رو انجام بده بعد برو. گفتم مصاحبه چی؟  گقفقت:              

شقه     سپاه.  گفتم: پس زود! گفت: فردا عصر.  گفتم: نقدقی                 
مصاحبه نونند؟ گفت: روالش هدینقه.  فقردا عصقر بقا                   
محددصادق دهقان رفتم سپاه. مصاحبه شروع شد. احقوقام             
مطهرات، نجاست و چند سوال سیاسی در رابطه بقا هقدقه            
چیز سوال کردند. از تنها چیزی که سوال نوردند جنس بود.            

شد، گفتم ان ار اصال با جنس کقار          مصاحبه داشت تدوم می   
کرد. تند تقنقد سقوال           پور مصاحبه می    ندارید؟! صالح حاجی   

نوشت. وقتی این سوال رو کردم گفت جنس و            کرد و می    می
کنید فور کقردم     ها رو که می جبهه که بله! گفتم این سوال  

ای کرد و گفت: حاال موضقوع          ندازی است. خنده     برای پیش 
مک فارلین رو ب و. گفتم موضوع خود  یا کیوش؟ خنقده      

نوشت. بعد گفتند تدقوم شقد بقرو خقبقرت                  کرد و می    می
کنیم. چند روز کازرون بودم منتظر رفتن بودم. خواهقرم              می

برای وضع حدل از بوشهر به کازرون آمده بود. هده خانواده    
درگیر او بودند من هم دیدم نیازی به حضور من  نقیقسقت               
گفتم تا هده سرگرم هستند بهترین موقع برای رفتن است.          

مون ماشین باری داشت. گفت: در      محدود کوشوی هدسایه 
پادگان چدران مهدات بار زدم باید به باختران ببرم.  گفتقم:         

 ری؟ گفت: بله  از مسیر اهواز می
دونقم.      گفتم: کی؟  گفت: فردا ولی ساعت دقیقش رو ندقی      

و نیقم دوم    ۶شنبه ساعت  گفتم: منم میام.  گفت: باشه  سه        
تیر به ترف اهواز حرکت کردیم. ساعت یک صبح رسیدیم.  
به پادگان امام که رسیدیم با محدود خداحافظی کردم. وارد           
پادگان شدم. هنوز مقر گردان راراهلل تو پادگان امام نیومقده            
بود. به گردان فجر رفتم و خوابیدم. صبح با حسین پیقروان              

 به گردان راراهلل آمدم.
 ادامه دارد ....

 ۷تا بیت المقدس  ۸از کربالی 
 قسمت دوم و سوم

 زاده سرهنگ حاج حسن ملک

خوا ،   ه ما خ متن  ن،   هگا ن  ره یرام               ا د من 
 ،اوری   ه ما  ما  محم یلن رجاین فدزق  یب الصم          

 ردم  و مر مغراز             دمی من   ا   قزوین   ه قب، مورب    
فدوش  وم  و  د  اب می ی   ه مر          قوجواقن قا لمه و  امیه   

ما تغ،،داتن  ه وجوم مم ب و ممرکرا اسرت خروم را                 
فداموش  دمب  اش   ما  مشخصات را مر  نار  روشر             
زمزمه  ن،   ایا تب د و یامموری  دای ما از خر،رلرن               

خدمام مراب    30تد است.  محم یلن رجاین           چ،ز ا ارزق ب 
جمرهرور ایردا         زامروز محم  یلن رجاین موم،ا ری،س     

اش   ی  وتاب ریاست جمهوری      وماو اساس و زید نای مورب    
را ح  مشک،ت مدم   ه ویژب مر مناطق مرحردو  قردار              

 مامب  وم.   روحو شام و یامش جاوما 

خواهید به من خدمتی  اگر می
 کنید گهگاهی به یادم بیاورید 


