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سردار بوعلی گفت: عملکرد درخشان سپاه و بسیجی     
استان فارس در حوزه محرومیجیت زدا یی میر یون      
تالش خستگی ناپذ ر اعضای گروه  یای هیدیادی    

 بسج  و فعاالن عرصه محرومجت زدا ی است.

به گزارش صد قه طا ره اسدزاده، خبرنگار شدرسبز 
از شجراز؛ به نقل از روابط عمومی 
سپاه فجر، سردار  داله بوعلیی بیا   
بییجییان ا ییاییکییه سییپییاه فییجییر در 
دوازد مجن هشاواره مالک اشیتیر   
سییپییاه مییقییاا بییرتییر را در حییوزه 
محرومجیت زدا یی بیدسیت ،ورد،     
گفت: عملکرد درخشیان سیپیاه و     
بسجی  اسیتیان فیارس در حیوزه      
محرومجت زدا ی مر یون تیالش   
خستگی ناپذ ر اعضای گروه  ای 
هدادی بسج  و فعیاالن عیرصیه    

 محرومجت زدا ی است.

وی با تجلجل از نقی  ،فیر یایی     
فعال هدادگران بسججی و فعاالن 
عرصه محرومجت زدا یی، گیفیت:    
موفقجت فارس در عیرصیه  یای    

مختلف و بخصوص در حوزه خدمت رسانی به اقشار 
محروا و نجازماد هامعه  ک الگو و شیاخیب بیرای    

 کشور است.

: کسب مقاا برتر در حیوزه میحیرومیجیت        وی افزود
زدا ی در سطح کشور را به تماا بسجججان هدادگر و 

فعاالن عرصه محرومجت زدا ی فارس تبر یک میی   
گو م و برای ا شان ،رزوی سربلیایدی روزافیزون و    

 موفقجت دارا.

وی با بجان ا اکه درخش  سیپیاه و بسیجی  فیارس      
محدود به حوزه محرومجت زدا ی نمی شود، گیفیت:   
طرح  ا ی نظجر طرح نذر ر ا ی، 

طرح توکاد )تامجن وسا ل کیمیک    
،مییوزش بییرای دانیی  ،مییوزان   
نجازماد(، برگزاری باشکوه ندضیت   
کمک موماانه و حضیور در کیایار    
کادر بدداشت و درمیان در قیالیب    
طرح شدجد سلجمانی نمونیه  یای   
درخشان د گری از افتخار،فر ایی  

 سپاه و بسج  فارس است.

: گیروه  یای     وی خاطرنشان کرد
هدادی بسج  فارس برای حضیور  
فعال در فر، اد واکسجایاسیجیون و    
کمک به کادر بدداشیت و درمیان   

 فارس ،مادگی کامل دارند.

 ای موسمی  مراه با تادباد ای موقتی  تشد د بارش
و سجالبی از ابیتیدا تیا  یفیتیم میردادمیاه از سیوی          
 واشااسی استان فارس اعالا شده که براسیاس ،ن  
نجز نجیرو یای امیدادی و سیتیاد بیحیران از سیوی         

 باش در،مدند. مسئوالن امر به حالت ،ماده
به گزارش شدرسبز از شجراز، تشد د  -فاطمه اسدزاده

 ای موسمی  مراه با تادباد یای میوقیتیی و      بارش
سجالبی از ابتدا تا  فتم مردادماه از سوی  واشااسی 

استان فارس اعالا شده که براساس ،ن نجز نجرو ای 
امدادی و ستاد بحران از سیوی مسیئیوالن امیر بیه      

. معاون  میا یایگیی امیور        حالت ،ماده باش در،مدند
عمرانی استانداری فارس امیروز در هیلیسیه سیتیاد       
بحرانی استان با اشاره به سطح  شدار قیرمیز بیرای    

 یای   رو از ،مادگی حداکثری دستگاه  ای پج  بارش
رسیانیی و    متولی حوزه بحران خبر داد و گفت: اطالع 

 شدار درباره شرا ط هوی با د از سوی  واشایاسیی   
 استان اعالا شود.

 ای موهیود   بجای به گفته محمود رضا ی طبق پج 
 ای  فته پج  رو تماا استان را در بر خوا ید   بارش

گرفت و  مراه بیا رعید و بیرو، وزش بیاد شید ید،       
.  خجزش گردوخاک و وقوع احتمالی تگرگ خوا د بود

وی تصر ح کرد:ی هاری شدن سجال،، ،بگرفیتیگیی     
تواند به ،بگیرفیتیگیی      گسترده و طغجان رودخانه می

ماازل در مااطق مستعد، احتیمیال تیخیر یب پیل و       

مسدود شدن هاده و خسارت به صاعت کشیاورزی و  
تاسجسات شدری ماجر شود باابیرا ین بیا ید تیمیاا       

 یای ااتیی     ای اهرا ی به فراخور مامور یت  دستگاه
 یای الزا را انیجیاا     بجای خود در حوزه بحران پج 

. در  مجن راستا معاون محجط ز ست و خدمات   د اد
شدری شدرداری شجراز عبور از شرا ط بحرانی را بیا  
مشارکت شدروندان  مراه دانست و گفت: تیمیامیی     
امکانات و تجدجزات شدرداری شجراز برای کیا ی    

 خطرات سجال، ،ماده است.
روزی شیدیرداری    غالمرضا غالمی از نظارت شبانیه 

خجز خبر داد و افیزود: بیازد ید از      شجراز بر نقاط حادثه
 یای سیطیحیی و       ا، بررسی هداول مسجر ،، کانال

 یا نیجیز بیا ید        ا انجاا شده و رسانه بازد د از پروژه
اطالعات و  شدار ا را به صورت مکرر بجان کایاید.    
معاون شدردار شیجیراز خیواسیتیار عیدا تیردد یای         
غجرضروری شدروندان در زمان بیارنیدگیی شید و از     

خجز خبر داد  مچاجن بر ا ن  بادی نقاط حادثه ماطقه
اساس مشکالت و اتفاقات سطح شدر از طر ق مرکز 
کاترل و ترافجک شدرداری شجراز به صورت متیداوا  

 . شود مستادسازی می
 یا خیبیر داد و     غالمی از احتمال تعطجلی تفرهیگیاه  

 ا ی که در مسجر رودخیانیه    افزود: رسجدگی به پارک 
 یا یی بیه     قرار دارند در اولو ت قرار گرفته و ابالغجه

پجمانیکیاران شیدیرداری هیدیت تیعیطیجیل شیدن            

 یا بیه    و موکول شدن فعالیجیت     ای حفاری عملجات
  فته ، اده صادر شده است.

وی از احتمال بسته شدن کاارگذر ا در صورت بروز 
رسانی به شیدیرونیدان خیبیر داد و از       سجل و اطالع

 یای   شدروندان درخواست کرد تا از طر یق رسیانیه   
 یا و   ارتباط همعی نظجر صدا و سجمیا، خیبیرگیزاری    

. رئیجی      روزنامه  ا در هر ان اخبار موثق قرار گجرند
 ای پزشکی دانشگاه  مرکز مد ر ت حوادث و فور ت
 ای ا مای در بیرابیر    علوا پزشکی شجراز نجز توصجه

موج بارشی هد د را مطرح و از عموا مردا خواسیت  
تا نسبت به رعا ت نکات ا مای در شرا ط کیایونیی،    

 توهه هدی داشته باشاد.
به گفته محمدهواد مراد ان ،، حاصل از سجال، به 
دلجل گل ،لود بودن از چگالی باالتری برخوردار است 

5و قدرت بجشتری دارد، بیه صیورتیی کیه حیدود       1 
سانتی متر ،، سجال، موهب بر  م خوردن تعادل و 

.  یمیچیایجین حیدود         غرو شدگی افراد می  03شود
هیا یی و    متر ،، سجال، موهب خطیر هیابیه    سانتی
 . شود شدگی خودرو ا می غرو

مراد ان افزود: خار و خاشاک و د گر میوادی کیه در    
شود، قابل مشا یده نیبیوده و     ها می اثر سجال، هابه

خطر برخورد به عابران و ا جاد ضربه و ،سجب را بیه  
 مراه دارد باابرا ن مردا از سفر ای غجرضروری در 
شرا ط کاونی بپر جزنید و در صیورت میواهیدیه بیا       
مصدوا در چاجن شرا طی، چاانچیه فیرد وضیعیجیت      

 وخجمی ندارد،
 یای    ای کمک شود تادا افرادی که دوره توصجه می

امدادی را گذرانده باشاد برای کمک به فرد سانحیه  
تر ن اقداا، تماس  د ده اقداا کااد و نخستجن و مدم

 است. 551فوری با مرکز اورژان  
 مچاجن محجط ز سیت اسیتیان فیارس در خیبیری       

میرداد بیه    7تیا   1تعطجلی تفرهگاه ،بشار مارگون از 
دلجل بارش باران را اعالا کرد که در ا ن خبر ،میده  

 ای  واشااسی واحتمیال   بجای است؛ با توهه به پج 
بارش شد د نزوالت هوی در پا یان  یفیتیه هیاری      
وخطرات احتمالی ناشی از ،ن در مراکز تفیر یحیی و    
گردشگری حواشی رودخانه و در مسجیر احیتیمیالیی      

مردادماه ماطقه گردشیگیری    7تا  1سجال، از تار خ 
 ،بشار مارگون تعطجل است.

 باش در استان فارس؛  اعالم آماده

های استان تا مسدود شدن  از تعطیلی تفرجگاه
 کنارگذرهای شیراز

 فرمانده سپاه فجر:

سپاه فجر در حوزه محرومیت زدایی مقام برتر کشور را بدست آورد/ تجلیل از 
 جهادگران بسیجی و فعاالن عرصه محرومیت زدایی

ی امر به  به مناسبت هفته
 معروف و نهی از منکر

 علی اسدزاده

السیالا   ی حضرت اباعبد... الحسجن علجیه     به استااد وصجتاامه
تیر ین    تر ن و اصلی حافجه،  کی از مدم به برادرش محمدبن

ا داف مقدس ،ن حضرت از خروج از مد اه و مکه و حرکت 
بوده اسیت.   »امر به معروف و ندی از ماکر«به سوی عراو 

طوری کیه در فیرازی از ،ن وصیجیتیایامیه بیه صیراحیت            به
 .“أر د أن ،مر بالمعروف و الاا ی عن الماکر...“ ... فرمودند:

ی اول محرا الحراا به  ،  فته5075به  مجن ماظور در سال 
ی امر به معروف و ندی از ماکر نامگذاری شید و از ،ن    فته

به بعد  رساله هدت  اد،وری، پاسداشت، تبججن و ترو   ا ن 
 یا   ای هدت اهرا از طر ق رسانه ی بزرگ الدی برنامه فر ضه

 گردد. اعالا می

پرواضح است که زنده نگه داشتن، تبججن، ترو   و عمومجیت  
 -ی الیدیی    افتن و اهرا ی و عملجاتی شیدن ا ین فیر ضیه    

اهتماعی و نظارت عمومی بر اساس حید ین نیبیوی )ص(:       
که تعبجیری از ا ین    »کلکم راعٌ و کلکم مسئولٌ عن رعجته«

توان کرد،  عای ا جاد نوعی تعدد و مسیئیولیجیت      باالتر نمی
ی  مشترک مجان افراد مسلمان برای حفظ و نگدداری هامعه

اسالمی بر مباای تعلجمات اسالمی که اگر در ،ن هامعیه بیه   
درستی و فراگجر انجاا شود و رواج پجدا کاد،  قجااً امایجیت و   
سالمت روحی و روانی، خانوادگی و اهتماعی و ثبات و قیواا  

 خانواده، اهتماع و مملکت را در پی خوا د داشت.

ی ساگجای اوالً ،گا ی و اطیالع ز یاد    البته که چاجن وظجفه
.  عای  ر فرد  ا اهتماعِ نا،گا ی نمیی   می تیوانید ا ین     خوا د

وظجفه را به خوبی انجاا د د و ثانجاً قدرت و امکیان الزا را  
. انجاا دادن چاجن مسئولجت بزرگ و چاجن تکلجیف    می طلبد

بسجار بزرگ احتجاج به قدرت و نجرو دارد و امروز ما ا ن نجرو 
 کاجم   را بالقوه دار م، ولی ا ن نجرو را همع نمی

ی  و حیمیاسیه    57)مجموعه ،ثار عالمه شدجد مطیدیری، ج    
 (.282حسجای ص 

متأسفانه امروز که به برکت همدوری اسالمی ا ین قیدرت،   
نجرو و امکانات الزا  م فرا م است، دولت و ملت مؤمین و  

ی میدیم    انقالبی در احجای تبججن و رواج اهرا ی ا ن فر ضه
گیذاری سیایگیجین و       اند. گرچه دشمن با سرما ه  موفق نبوده

 ای بسجار و گسترده با  مرا ی و استخداا مزدوران و  رسانه
پرستان در ترو   فسیاد و فیحیشیا و      فروشان  و بجگانه وطن

ماکرتالش می کاد و در کشور ما ساگ تمیاا گیذاشیتیه و     
ای را عیلیجیه میلیت و د ین و        رحیمیانیه    تداهم فر اگی بی

 یا و    ای فر اگی ما دارد، ولی مسیئیولیجین، ارگیان      ارزش
نداد ای مربوطه و مراکز د ای و فر اگی مردمی ما  م بیه  

کیاری،    ای هااحی تفرو و تشیتیت، نیدانیم     دال ل اختالف
ای  انگاری، اقدامات مقطعی و ناقب، سلجیقیه   سستی و سدل

.. در برابر تداهم دشمن مروج فساد و فحشیا      . عمل کردن و 
 ا، موفق نبوده و پجروز ا ین میجیدان     و ماکرات و نا اجاری

 نجستجم.

ربط  شااسان، مسئوالن ای اگر صاحبان فکر و اند شه، اسالا
با کمک متخصیصیان اهیتیمیاعیی و ...  یرچیه زودتیربیه              
را کار ا ی مؤثر و عاهل نرساد، در هامیعیه میایکیر یا را       

د اد و به سرعت قبح   ا را ماکر نشان می معروف و معروف
 رود. و زشتی ماکرات از بجن می

ای است برای تیرو ی  میعیارف      ی عزای حسجای بدانه اقامه
شیایاسیی،     د ای، اخالقی، ارزشی، بجداری و ،گا ی، دشمین 

ی درسیت و بیه     ای مبیارزه  شااسی، حضور در عرصه ماافق
افزاری با مایکیرات و حیمیا یت از       افزاری و سخت موقع نرا

 تفاوتی. معروفات و ... و پر جز از بی

ی امیر بیه    خالصه ا اکه ،موزش، معرفت، ،گا ی و انگیجیزه  
معروف و ندی از ماکر و حضور در صحاه و پشیتیجیبیانیی و      

ی اسالمی با ید از   حما ت تاا و تماا از اماا و ر بری هامعه
. باابرا ین میداحیان و ااکیران       مجال  عزای حسجای گرفت
.. الحسجن )ع(  م در برابر همعجت عزادار و محتوا ی        . اباعبدا

د اد مسئولاد که شعر و نوحه و روضه با د فاخر  که ارائه می
 و سازنده باشد.

شود بسجار مدم است، مسئولجت دو سه  محتوا ی که ارائه می
. در      ساعت وقت عزاداران و مستمعجن بسجار ساگیجین اسیت

 ا کم نجسیتیاید و     ا ن رابطه سخن ز اد است، عجب و نقب
ی نا، هوانان  م از پجشادادات بسجار خو، و  فکر و اند شه

 سازنده و تولجد محتوای فاخر عاهز نجست.

. که  ر ساله عزاداری ما سازنده    شاء ان . . تر، پرمیحیتیواتیر و      ا
 یای عیزاداری حسیجیایی       تأثجرگذارتر باشد و هوانان  جیأت 

 سازان ممکلت باشاد. ، اده
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به  مت دکتر فر دون عباسی دوانی صیبیح امیروز    
اولجن محموله از گمرک کازرون به مقیصید کشیور    

 قطر صادر شد.
عمومیی دفیتیر نیمیا یایده میردا          به گزارش روابط

چاار، پ  از دو سال  شدرستان  ای کازرون و کوه
میردا شیر یف کیازرون و       پجگجری مستمر نما اده

 ای صایعیتیی و     چاار هدت تقو ت ز ر ساخت کوه
چاار، پجرو افتتیاح   صادراتی در ماطقه کازرون و کوه

۹گمیرک کیازرون در سیوا خیرداد میاه       ، امیروز  ۹

ی صیادراتیی تیوسیط      اولجن محموله 5۱35۰3۱۰03
شرکت چاارنوش واقع در شدرک صاعتی کیازرون،  
در گمرک کازرون بررسی، بارگجری و پ  از پلمپ 

 به مقصد قطر صادر گرد د.
الزا به اکر است که ا ن اتفاو برای اولجن بیار در  

 ای اقتصادی و صاعتی مایطیقیه ر      تار خ فعالجت
داده است و در گذشته بارگجری و تائجد ه و پلیمیپ   

 یای د یگیر از هیملیه       در استان  بار توسط گمرک
که با تیالش    گرفت بادرعباس و بوشدر صورت می

البابی   ای مجدانه دکتر فر دون عباسی دوانی، فتح

ی صادرات برای ماطقه کازرون و  در حوزه
 چاار و غر، استان فارس شده است.  کوه

عمومی دفتیر ارتیبیاطیات میردمیی        روابط
مردا در مجل ، ضمن تشیکیر و     نما اده

قدردانی از زحمات مسئولجین میربیوطیه و     
مد ر عامل ا ن شرکیت، خیوا یان ادامیه     

 ای گمیرک کیازرون بیا د یگیر        مکاری
صاعتیگیران در داخیل و خیارج از کشیور      

 باشد. می

برخی جوایز نخبگان فارس به نام 
 مشاهیر کازرون ثبت خواهد شد

به گزارش روابط عمومی دفتر اماا همعه کازرون، دکتیر حیبیجیب     
شر ف رئج  باجاد نخبگان استان فارس و مد یرعیامیل میجیمیع       

االسیالا میحیمید      پرور فارس با همعی از  مرا ان، با حجت نخبه
 صباحی اماا همعه کازرون د دار و گفتگو کرد.

دفتر نما اده مردا شدرسیتیان،    در ا ن نشست که با حضور مسئول
روسای ادارات ،موزش و پرورش و فیر یایگ و ارشیاد اسیالمیی       
کازرون و  مچاجن معاونجن حوزه و دانشگاه و همعی از فیعیالیجین     
فر اگی برگزار شد، پجرامون تدجه هوا زی با حما ت شدیرسیتیان    
کازرون و به  مت باجاد نخبگان فارس با ناا برخی از مشا جر چاد 
حوزه مختلف کازرون هدت ادای احتراا به ،نان، بحین و تیبیادل    

 نظر شد.
اماا همعه کازرون در ا ن هلسه با تحسجن اقداا پساد ده شااسا ی 
و حما ت از نخبگان دان  ،موزی و دانشجو ی گفیت: سیرزمیجین      
پدااور ما و از همله شدرستان کازرون،  مواره غای از نیخیبیگیان     
مختلف علمی، مذ بی، پزشکی، فر اگی، ورزشی و  یایری بیوده    
است که بعضا شااخته شده کشوری  ستاد و برخی نجز بیه دلیجیل    
نبود بستر شااسا ی و را اما ی ،نان، استعداد ا شان مغفول مانیده  

 د د. است که ضرورت وهود باجاد نخبگان را نشان می
االسالا صباحی در ادامه با بجان ناا بیرخیی از نیخیبیگیان،        حجت

مشا جر و اساتجد کازرونی در حوزه  ای مختلف، لزوا تخصیجیب   
هوا زی با ناا ا ن مشا جر را بجان کرد و بجان داشیت: پیتیانسیجیل       

الیه   تعججن هوا ز متعددی به ناا بزرگان کیازرون  یمیچیون ، یت     
ا مانی، استاد نصراله مردانی و همعی از شیدیدای گیرانیقیدر ا ین       
شدرستان وهود دارد تا ضمن الگیوسیازی بیرای قشیر هیوان، بیه       

 تجلجل از مقاا شامخ ا ن اشخاص برهسته پرداخته شود.
در ادامه رئج  کازرونی باجاد نخبگان فارس  دف کلی فعالجت ا ن 
باجاد را نخبه پروری و شااسا ی و  دا ت افراد مستعد در  ر حوزه 

: در حال حاضر با مشقیت    یای   از دان  عاوان کرد و اظدار داشت
موهود، ا ن باجاد به فعالجت خود ادامه داده و قر ب به پانصد دان  

 ،موز را بورسجه کرده است.
شر ف با اشاره به امکان تعججن هوا زی در حوزه فر ایگ، عیلیوا    

 ا در شدرستیان کیازرون،    انسانی و قر،نی با ناا مشا جر ا ن حوزه
: با پجشاداد و صالحد د اماا همعیه میی تیوان چیاید تین از         گفت
مشا جر شاخب شدرستان را اعالا کرد و طی مراسمی باشکو ی، 
به طور مثال ها زه استاد مردانی را  مزمان در کیایگیره کشیوری     
شعر حماسی که در کازرون برگزار خوا د شد، به نخیبیگیان ا ین     

.در پا ان مقرر شد تا ضمن تعججن محل میایاسیبیی       حوزه ا دا کرد
برای استقرار نما ادگی باجاد نخبگان فارس در کازرون، با تشکجیل  

 ای مورد نظر باجاد نخبگیان فیارس، اسیامیی      کارگرو ی در حوزه
  ای ا دای هوا ز در کازرون اعالا گردد. مشا جر و ظرفجت

 

االسالم صباحی در خطبه   حجت
 نماز جمعه کازرون:

نمازجمعه عامل اتحاد و آگاهی  
مردم، و سنگر مستحکم نظام 
اسالمی است/ دشمن ضرورت 

حجاب را شناخته و به عنوان خطر 
 با آن مبارزه می کند

و   به گزارش روابط عمومی دفتر اماا همعه کازرون، حجةاالسیالا 
همعه ا ن شدر در خطبه نماز همعیه    المسلمجن محمد صباحی اماا

( با اشاره به ا یمیجیت و ارزش     5۱35تجرماه  05ا ن  فته کازرون ) 
مقدس همدوری اسالمیی ا یران گیفیت:       حجا، در اسالا و نظاا

ارزش است و دشمن با ا ن ارزش مبارزه می   زن  حجا، برای  ک
. ما با د در کاار نجروی انتظامی باشجم و با  یایجیارشیکیایان         کاد

 برخورد کاجم.
وی وضعجت حجا، و عفاف در کازرون  را مثال زدنیی تیوصیجیف     
: الحمداهلل وضعجت حیجیا، و عیفیاف در کیازرون در        کرد و گفت

 مقا سه با د گر نقاط کشور بسجار خو، ارز ابی می شود.
مرداد سیالیروز اقیامیه      1گرامجداشت   االسالا صباحی ضمن حجت

اولجن نماز همعه در نظاا مقدس همدوری اسالمی ا ران، از  میه  
موماجن، ائمه همعه، روحانجون، بسججی  ا، بازار ان، فر اگجان که 

از ابتدا در اقامه نماز همعه و  مه مااسبیت  یا در شیدیر کیازرون      
: سالدای قبل نماز همیعیه     نق  داشتاد تقد ر و تشکر کرد و گفت

در ا ین امیر     در بازار اقامه می شد که بازار ان و ،حاد مختلف مردا
مدم نق  بسزا ی داشتاد و اکاون که در کاار ا ن امامزاده عیز یز   

کار به   نتججه سپردن  باشد که ا ن نماز اقامه می شود،  مجاطور می
 است و با کجفجت باال ی به نتججه خوا د رسجد.  مردا

مرداد، نمیاز   1خطجب همعه کازرون با اشاره و تاکجد به ا مجت روز 
نظاا اسالمی در طول انقیال، دانسیت و     همعه را ساگر مستحکم

مواضع انیقیال، و     تصر ح کرد: نماز همعه عامل  مبستگی و بجان 
 است که دستاورد ای فراوانی داشته است.  عامل وحدت مردا

وی در ادامه با بجان ا ن موضوع که استکبار از اول مخالیف نیمیاز    
: نتججه ،گا ی  ای سجاسی و اهیتیمیاعیی،       همعه بوده است گفت
عملکرد خطبه  ای نماز همعه می باشد چرا کیه رسیمیی تیر ین      

 تر بون نظاا مقدس اسالمی نماز همعه است. 
االسالا صباحی با تاکجد بر ا مجت و فضجلت نماز همعه ابراز  حجت

اسالا، به امامیت ر یبیر     دشماان  امجدواری کرد که به کوری چشم
  معظم همدوری اسالمی ا ران در مسجداالقصی و مسجدالیحیراا  

 نماز بخوانجم.
 ای عجد سعجید غید یرخیم      تقد ر از برگزارکاادگان هشن  او ضمن

: در ا ن  حوزه نجز نتججه اعتمیاد بیه    گفت
مردا ارائه کار با کجفجت بود کیه شیا ید    
. وقتی مردا متیولیی کیار شیونید        بود م

  مجن کار با کجفجت است که می بجاجم.
ابیراز    اماا همعه کازرون در پا ان ضمین 

خرسادی از افتتاح و ،غاز به کار صادرات 
گمرک در ماطقه و ژه اقتصادی کازرون 

 ای نما ایده میردا در    و تقد ر از تالش
مجل  شورای اسالمی و  یمیچیایجین      
فرمانداران حال و گذشته شدرستان کیه  

نمیود:    اند، تصر ح در ا ن امر دخجل بوده
  با رفع موانع و مشکالت موهود در ا ین 

شدن ظرفجت و ،میادگیی     حوزه و فرا م
بازرگانان و تجار کازرونیی و تسیر یع در    
فعالجت  ای ا ن حوزه، انشااهلل که رونق 
فراوانی در صادرات و واردات کاال ا جاد 
خوا د شد که نتججه ،ن اشتغالیزا یی در   

 ا ن شرا ط خاص اقتصادی است.
امجدوار م  مه نجاز ای گمرک که برای 

است،  ر چه سر عتر   صادرکاادگان الزا
در ماطقه و یژه اقیتیصیادی و گیمیرک       

 کازرون فرا م شوند.

 تحقق وعده دکتر فریدون عباسی دوانی: 
گمرک کازرون هم پای گمرک استان های بوشهر و بندرعباس/اولین محموله 

 گمرک کازرون به خارج از کشور صادر شد 

 آغاز برداشت لیموترش در کازرون
مد ر هداد کشاورزی شدرستان کازرون با اشاره به ،غاز فصل برداشت لجموی ترش در ا ن شدرستیان، گیفیت:         

  زار تن لجمو ترش از باغات کازرون برداشت شود.53شود امسال بج  از  بجای می پج 

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مد ر ت هداد کشاورزی شدرستان کازرون، حمجد رشجدی افزود: از                   
 کتار به کشت درختیان لیجیمیوتیرش         883 کتار از باغات مرکبات شدرستان کازرون،         ۱33 زار و     0مجموع  

 اختصاص  افته است. 

ا ن مقاا مسئول با اشاره به ا اکه برداشت لجمو ترش از اوا ل مرداد ماه در ا ن شدرستان شروع و در نجمه مدیر                       
 یا     رسد، اظدار کرد: محصول برداشت شده عالوه بر تامجن نجاز داخلی شدرستان، به سا راستان                ماه به پا ان می   

 شود. ارسال می

رود،     ای تولجد لجمو ترش در استان فارس به شمیار میی              وی با اشاره به ا اکه شدرستان کازرون  کی از قطب         
 شود. اظدار کرد: عمده محصول لجموترش ا ن شدرستان در بخ  هره و باالده تولجد می

باغی    ای ،موزشی با  دف ارتقا افزا   ،گا ی باغداران، اهرای عملجات به            رشجدی تصر ح کرد: برگزاری کارگاه     
 ای  رز و ،فیات و          در زمجاه استفاده از ندال استاندارد، کاربرد شجوه نو ن ،بجاری، تغذ ه گجا ی، مبارزه با علف              

 ا را از عوامل موثر در افزا   کمی و کجفیی تیولیجیدات ا ین                      ای محجطی در باغ      ا، و مد ر ت تا      بجماری
 محصول در شدرستان کازرون است.

مد ر هداد کشاورزی شدرستان کازرون بجان کرد: پرشجن ال م، خارکی و چدار فصل از ارقاا لیجیمیوتیرش در                        
 کازرون است که با توهه به شرا ط اقلجمی استان از کجفجت و بازارپسادی مطلوبی برخوردار است.

تخریب سه مجتمع بزرگ باغشهری و سه مورد ساخت و سازغیر 
 مورد( در  منطقه شاپور شهرستان کازرون 07مجاز)

با دستور قاطع قضا ی دادستان کازرون و حفاظت مقتدرانه  گان امداد فرماند ی انتظامی شدرستان،              
 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اعمال قانون گرد د 53ماده  2در راستای اهرای تبصره 

مورد باغشدر شامل د وار کشی، استخر، کرسی بادی و ساخیت و سیاز                73با اهرای ا ن عملجات       
متر مربع اراضی کشاورزی به چرخه تولجید بیازگشیت.                                                                   233333 ای غجر مجاز تخر ب و بج  از        

 ا؛  ر گونه فروش، افراز، تفکجک و            صر ح  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ          بر اساس نب    
 ای کشاورزی )حتی دارای اسااد رسمی( بدون موافقت و کسب مجیوز یای                   ساخت و ساز در زمجن    

 الزا از هداد کشاورزی مماوع است و پجگرد قانونی دارد.

 اخبار جهاد کشاورزی کازرون
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هشدار شهردار کازرون نسب به وقوع 
 سیالب در کازرون

شهردار کازرون نسبت به وقوع سیالب 
و آبگرفتگی احتمالی معابر در کازرون 

طی چند روز آینده هشدار داد/تاکید بر 
آمادگی تمامی نیروها و اداوات 

شهرداری برای مقابله با سیالب و 
 آبگرفتگی احتمالی معابر 

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازررو  در یای   
هشدار هزی سزرمز  هواشااازسای و اماواز  و او        
سیاب  در ناااد رور دهااادک در کازررو  شاورای        
همزهاگی مدهرهت بحرا  شهرداری بز حضور هاماه   
اعضز در سزلن کافرانس شهرداری تشویل جاسا اه    

 داد.
مهادس رضز نوذری بر دمزدگی تمازمای نایاروهاز و      
ادوات  شهرداری برای مقزبسه بز سیب  و دبگرفاگاگای    
احگمزلی معزبر تزکید کرد و گفت: الرم اسات هار ناه     
سرهعگر نقزط حزدثه خیز شازسزهی و ن بات باه رفا     

 خطر اهن مازطق ا دام گردد.
: تمزمی تیم هزی عاماسایازتای در رماز          وی ادامه داد
بزرندگی بزهد در دسگرس بزشاد و همچاین  بز سازهار   
دسگگزههزی مرتبط نیز بزهد همزهاااگای هاز  اورت      
یذهرد تز در امداد رسزنی و خدمزت رسزنی خسسی اهجزد 

 نشود.
مهادس نوذری ضمن تشور ار عمساوارد  و ا ادامازت     
ییشگیرانه مدهرهت بحرا  شهارداری  
در بزرندگی هزی سزل گذشگه گفات:  
خوشبخگزنه در سزل گذشگه بز تدابیار  
و ا دامزتی که به  ورت وهژک توساط  
سگزد مدهرهت بحرا  شاهارداری باه    
ماظور ییشگایاری و کازهار اثارات      
نزشی ار سیب   ورت گرفت  ماورد  

 خز ی اتفزق نیزفگزد.
شهردار کزررو  همچاین عاماساوارد     
ام زل مدهرهت بحرا  شاهارداری در   
فصل گرمز را خاو  اررهازبای کارد و     
: بز توجه به اهاوه ام ازل    اظهزرداشت
دمزی هوا رودتر ار سازلاهازی دهاگار      
شاارو  شااد امااز ماادهاارهاات بااحاارا  
شهرداری ار همز  ابگادا ن ابات باه     
یزک زری عسف هازی هارر حازشایاه      
 خیزبز  هز،مرات  و تپه هز ا دام کرد.

شهردار کزررو  ار شهروندا  خواست  به هشادارهازی   
اهمای و ییشگیرانه توجه کااد و دمزدگی ماقازبساه باز     

 حوادث احگمزلی را داشگه بزشاد.
: همشهرهز  می توانااد    مهادس نوذری در یزهز  گفت
در  ورت برور حزدثه و نیازر باه اماداد، ماراتاا را ار      

سزرمز  دتر نشازنای و خادمازت      521طرهق شمزرک 
 اهمای اطب  دهاد.  

بررسی و یزک زری م گمر جداول، کزنزل هازی سایال    
بر، م یل هز و دبراهه هزی سطح شهار و حاورک هازی    
دبرهز، سزمزندهی و شیفت بادی نیروهزی عمسایازتای،    
شازسزهی و رف  خطر نقزط و عوامل م گعد حزدثاه در  
رمز  برور سیل، گشت هزی م گمر تیم هزی عمسیزتی 
و ر د مداوم سطح شهر، همزهاگی تیمهزی عمسیزتای  
واحدهزی مخگسف ذی ربط، اطب  رسزنی م گامار در   
اهن اهزم به شهروندا  در خصوص هشدارهزی اهمای و 
حوادث، ار جمسه مهمگرهن مصاوبازت جاسا اه امارور       

 کزرگروک مدهرهت بحرا  شهرداری بود.
بازدید شهردار و اعضای 

شورای اسالمی شهر 
کازرون از پروژه های 
 عمرانی در دست اجرا

شهردار و اعضزی شورای اسابمای   
شهر کزررو  ار برخی یاروهک هازی   
عمرانی در دست اجرای شهارداری  
. باه گازارش رواباط       بزردهد کردناد
عمومی شهرداری کزررو   شهردار 
و اعضزی شاورای اسابمای شاهار      
ضمن بزردهد ار برخی یاروهک هازی   
عمارانای ار نازدهار  در جارهاز        
ییشرفت فیزهوی اهن یروهک هز  رار 
. در حزشایاه اهان بازردهاد        گرفگاد
شهردار و اعضزی شورای اسابمای   
شهر به ییمزنوزرا  اهان یاروهک هاز    

تزکید کردند که تمزمی یروهک هز ی عامارانای واگاذار     
شدک طبق رمزنبادی مشخص ار ییمزنوزرا  تاحاوهال    

 گرفگه خواهد شد.
شهردار کازرون در این باازدیاد اااهاار کارد       

 کیفیت پروژه ها نباید فدای کمیت شود
: در هر شراهطی تعاسال در اجارای      وی همچاین افزود
یروهک هز  زبل  بول نی ت و در  ورتی که ییمزناوازر   
یروهک ای را به مو   تحوهل نادهاد طاباق  ارارداد و      
. یازرن بازناوا ،          زنو ، مشمول جرهمه خاواهاد شاد
بوسگز  رفی ، یزرن سه هوگزری یاردهاس، بازرار رور،    
بسوارهزی شهید کوهاورد و شهید براتی ار جمسه یروهک 

 هزهی بودند که مورد بزردهد و بررسی  رار گرفگاد.

 اخبار شهرداری کازرون
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صبح روز  کم مردادماه، با حضور  جئت رئجسیه دانشیگیاه             
سلمان فارسی کازرون، رئج  پارک علم و فااوری فارس و          
همعی از مسئوالن شدرستان کازرون و روسا، میعیاونیان و        

نیامیه       ای ا ن شیدیرسیتیان، تیفیا یم              مد ران دانشگاه 
 ای مشترک دانشگاه سلمان فارسیی کیازرون و           مکاری

پارک علم و فااوری فارس، در سالن کافرانی  دانشیگیاه             
 سلمان فارسی کازرون امضاء شد.  

الیمیلیل دانشیگیاه          باا به گزارش روابط عمومی و امور بجن       
نیجیا، رئیجی           سلمان فارسی کازرون، دکتر غر ب فاضیل      

دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در نشستی که به  یمیجین            
 یا،     مااسبت برگزار شد، خاطر نشان نمود: اعتالی دانشگاه        

ای در  یر کشیوری           ای توسعه    کی از بدتر ن استراتژی   
 ای کالن وزارت عتف در       گذاری  شود. سجاست    محسو، می 

 ا به سمت ا جاد میراکیز رشید و               هدت حرکت دانشگاه  
اندازی معاونت فااوری ا ن وزاتخانه، توانی        فااوری که با راه   

مضاعف  افته است نجز کمک شا انی بیه تیحیقیق ا ین                 
استراتژی نموده است. ما نجز در دانشگاه سلمیان فیارسیی              

ا م تا به سدم خود ضیمین تیوسیعیه               کازرون، تالش کرده  
ارتباطات و تعامالت ا ن دانشگاه با مراکز معتبیر عیلیمیی              

 ای متعددی برای اعیتیالی دانشیگیاه            مختلف، ز رساخت 
سلمان فارسی کازرون فرا م ،ور م که خوشبختانه با تکجیه          

 ای اعضاء  جئت علمی و  یمیجیاران       به تالش 
 ای  یمیه       علمی دانشگاه و  مچاجن حما ت    

هانبه مسئوالن مختلف شدرستان، بیه و یژه          
 ای کیازرون و       نما اده مردا شر ف شدرستان   

کو چاار در مجل  شورای اسالمی، اماا همعه     
کازرون و فرماندار و ژه شدرستان، دستاورد ای      
خوبی نجز به دست ،مده و برخی د گر نیجیز در          

 شرف وقوع  ستاد. 
رئج  دانشگاه سلمان فارسی کازرون  مچاجن      

 ای خود، با اشیاره       در بخ  د گری از صحبت    
 ای اخجر بیا      به تعامالت صورت گرفته طی ماه     

پارک علم و فااوری فارس، ضمن تیقید یر از            
 ای دکتر اوالقدر و مجموعه مد ر تی ا ن پیارک،            مرا ی

 یای     نامه  یمیکیاری      اظدار امجدواری نمود با انعقاد تفا م     
مشترک دانشگاه سلمان فارسی کازرون و پیارک عیلیم و              
فااوری فارس، شا د ،غاز فصلی هد ید در حیمیا یت از                

 یای     باجان و  مچاجن توسعه فعیالیجیت          ای دان    شرکت
علمی و فااورانه در دانشگاه سلمان فیارسیی کیازرون بیه               
عاوان قطب علمی شدرستان کازرون و غر، استان فیارس          

 باشجم. 
رضا اوالقدر، رئج  پارک علم و         در ا ن نشست، دکتر امجن    

 یای     فااوری فارس نجز طی سخاانی با تقد یر از تیالش          
صورت گرفته از سوی ر است دانشگاه سیلیمیان فیارسیی              
کازرون و مجموعه ا ن دانشگاه، خاطر نشان نمود: بیر،ورد            

 یای      ای انجاا شده، حاکی از ،ن است که فعالجت          فعالجت
متعدد و ز ادی در دانشگاه سلمان فارسی کازرون پجگیجیری       

تواند ماجر    شده و در دست پجگجری است که در مجموع می         
 به ارتقاء ها گاه ا ن دانشگاه شود. 

رئج  پارک علم و فااوری فارس  مچاجن تصر ح نیمیود:            
باجانی در کشور،  ک حرکت نوپا است و بیه              حرکت دان  

 ا ی که از طرف معاونت علیمیی و فیایاوری                مدد تالش 
ر است همدوری و وزارت علوا، تحقجقات و فااوری صورت         
گرفته، ا ن حرکت توسعه پجدا کرده است. ظرفجت نخبگانی          

ای اسیت کیه سیرمیا یه            ا به گونه ما در سطح شدرستان   
 ای نیو،ورانیه      مااسبی برای استقرار نداد ای حامی فعالجت     

باجان ا جاد کرده است و در  مجن          ای دان    فااور و شرکت  
تیوان بیا اسیتیفیاده از               راستا در شدرستان کازرون میی      

 یای      ای دانشگاه سلمان فارسی کازرون، فعالجیت        ظرفجت
ای مااسب ساماند ی و حما ت کیرد.          ا ن مسجر را به گونه    

نامه بجن دانشگاه سلمان فیارسیی کیازرون و              امضاء تفا م 

تواند به تقو ت ا ین       پارک علم و فااوری فارس، می     
 مدم کمک نما د.  

نیامیه دانشیگیاه          گفتای است در ، جن امضاء تفا م     
االسالا صباحی، امیاا      سلمان فارسی کازرون، حجت   

همعه کازرون، بخرد، فرماندار و یژه شیدیرسیتیان            
کازرون، مجرشکاری، مسئول دفتر نمیا یایده میردا           

 ای کازرون و کو چاار در مجل         شر ف شدرستان 
شورای اسالمی نجز طی سخاانی، ضمن تقید یر از           

 ای صورت گرفته در هدت توسعه دانشیگیاه           تالش
سلمان فارسی کازرون و ارتقاء سطح کمی و کجیفیی     

 یای عیلیمیی و          ،ن، بر ضرورت حما ت از فعالجت   
دانشگا ی در سطح شدرستان تأکجد نمودند. شا یان         

 ای مشترک دانشگاه سلمیان   نامه  مکاری   اکر است تفا م  
فارسی کازرون و پارک علم و فااوری فارس، بیا رو یکیرد              

باجان و واحد ای فااور تاظجیم         ای دان    حما ت از شرکت  
باجان و   ای دان  نما د که شرکت    ای ا جاد می    شده و زمجاه  

واحد ای فااور هذ، شده در دانشگاه سیلیمیان فیارسیی              
کازرون، پ  از طی مراحل قیانیونیی، از تسیدیجیالت و                 

 ای پارک علم و فااوری فارس برای تولجد و عرضه            حما ت
میاید      محصوالت خود و سا ر خدمات مورد نجاز د گر بدیره         

 شوند. 
 مچاجن در حاشجه ا ن مراسم، دکتر اوالقدر با حضیور در             

 کتاری دانشگاه سلمان فارسیی کیازرون بیه           78پرد    
عاوان بزرگتر ن پروژه توسعه فضا ای دانشگا ی در غیر،         

 یای      ای احداث شده و کارگیاه       استان فارس، از ساختمان   
 فعال ا ن پرد   بازد د نمود. 

های مشترک دانشگاه سلمان فارسی کازرون و پارک علم و  نامه همکاری امضای تفاهم

 فناوری فارس با حضور جمعی از مسئوالن و دانشگاهیان شهرستان کازرون 

بمناسبت هشتم مردادمطابق شنبه 
یکم محرم الحرام روز شعر آیینی 

 و روز بزرگداشت 

 محتشم کاشانی
 کاظم دهقانیان فرد

۰ تیوان         بجان شوو چه حیاهیت کیه  شیرح ،تی  دل
 شااخت ز سوزی که در سخن باشد )حافظ(

 موالنا محتشم کاشانی که با القا، سحبان الیعیجیم ،   
.، مقلد بن حسان و ملک الشعرا خیوانیده     ملک الکالا
می شود، شاعری دل سوخته و رقجق القلب قرن د م 

چاان که  نازک دلی و نازک اند شی اش او را  3است
وا داشت که اشعاری سوز ناک و دل انگجیز را از دل و  
هان برسجاه ی کاغذ باشاند که الهرا بر دل باشجاد. 
 کی از ترکجب باد  ا ی که بر طبع روان محیتیشیم    
کاشانی اثر گذاشت،  فت پباد موالنا حسین کیاشیی    
،ملی، شاعر شجعی عصر غازان خان بود که با کیمیال   
ارادت در ماقبت موال علی علجیه السیالا سیرود و در    
پای ضر ح ،ن حضرت در نجف اشرف ،ن را قیرائیت   
کرد و چون خرهی راه نداشت در دل  با خود گیفیت   

ی  که کاش موال علی، علیجیه السیالا، بیه اوصیلیه ا       
عاا ت فرما د. شب موال )ع (را به خوا، می بجاد کیه     
او را به هوا ر فروشی در بصره  حواله  می د د، ا ین  
شاعر با ناباوری به بصره می رود و بعد از مالقیات بیا   
،ن هوا ر فروش، ماهرای خیوا، را میی گیو ید ،،ن     

د اارکه  در  اگاا غرو شدن کشتیی   1333بازرگان  
اش  نذر موال علی، علجه السالا .کرده بود به اضیافیه    
ی مقاد ری د گر  و خلعت  ای بسجار به ،ن شیاعیر   

بزرگ می د د. محتشم  م هذ، ا ین شیعیر و ا ین      
داستان می شود و به پجروی از  فت باد حسن کاشی 
ترکجب بادی در ماقبت موال ،علجه السالا ،با مطیلیع:   
۰ وارث علم پجامبیر    السالا ای عالم اسرار ر، العالمجن
فارس مجدان د ن می سرا د۰ که  اولجن باد ترکجیبیی    
۰ سیاکیایان          ۰ الفتی اال علی گو اد ا یل روزگیار  ،ن

 ،سمان ال سجف اال اوالفقار است

باد مشدور محتشیم شید،    52اما ،نچه که باعن الداا 
ترکجب بادی بود که در رثای بیرادرش عیبیدالیغیایی       

برادرش پ  از بازگشت از سیفیر حی  بیرای      3سرود
تجارت به  ادوستان می رود و در ،نجا هیوان میرگ   
می شود و محتشم چیون او را بسیجیار  دوسیت میی      

باد برا ی    55داشت، ترکجب بادی با سوز و گداز در 
می سرا د: ستجزه گر فلکا ،از هفا و هور تو داد۰ نفیاو    

 پجشه  سپدرا، زکجاه ات فر اد

،نگاه به باد صبح می گو د:یی سیرا فیدای تیو ای بیاد     
 صبحدا برخجز۰ برو به عالم ارواح از ا ن خرا، ،باد

پ  از سرودن ا ین میرثیجیه بیود کیه طیبیع روان و         
سوزناک  متوهه حضرت اماا حسجن ع می شود و با 

: باز ا ن چه شیورش    الداا از ،ن ترکجب باد می سرا د
۰ باز ا ن چیه نیوحیه و      است که که درخلق عالم است

 چه عزا و چه ماتم است

: خاموش محتشم که دل ساگ   تا ،ن ها که می گو د

 ،، شد۰ مرغ  وا و ما ی در ا کبا، شد 

محتشم در رثای امجران و پادشیا یان زمیان خیودش     
:اماا علیی    مخصوصاً پری خان خانم و ائمه ی اطدار 
،علجه السالا، اماا رضا ،علجه السالا،اشعار ز با یی در  
قالب قصجده و ترکجب باد سروده است اما  جچکیداا  

5مثل ،ن  نشجاید ،ن   باد گل نمی کاد و به دل نمی 2
سیال بیجی  تیر اسیت کیه در ود یوار         013گونه که 

روستا ا و شدر ای ا ران و کشور ای مسلمان نشجن 
شود و بر  مه ی ماابر و  و غجره با ا ن شعر تز جن می

در  مه ی مساهد و تکا ا و حسجاجه  ا می خواناد اما 
 مچاان تازه و دلاشجن است و  مواره با سیوز گیداز   

  مراه است

 کی از علت  ا ی که ا ن شعررا ا ن گونه عالمگیجیر   
:ارادت شاعر به اماا حسجن، علجیه السیالا،     کرد، اول 
بود که با دل شکسته و چشمی اشکبار از ،غاز شب تا 

. انگار تماا صحاه  یای     اگاا سحر ،ن را می سرود
کربال را در برابر چشم می د د ،ابتدا میی سیوخیت و    
می گر ست و ،نگاه می سرود. محتشم با کالا سحیر   
،مجزش  نقطه به نقطه ونکته به نکته صحاه  یارا  را  
نقاشی می کاد و به صورت تابلوی متحیرک و پیو یا    
ماناد سر الی هاا، به نما   می گذارد  و نکتیه ی  
د گر ا ن که به قول مصطفی فجض کاشانی ، میو ید   
ا ن ترکجب باد فخجم: روح القیدوس ، امیاا  یمیاا و      
مخصوصاً حضرت ز را ،سالا اهلل علجدا است ،نجا که 
در باره اشمی گو اد:. محتشم نجیز چیون میالحسین،       
حضرت فاطمه ی  ز را علجه السالا را به خوا، د ید  
که مجل  عزای سجدالشیدیدا دائیر شیده و حضیرت      
: محیتیشیم تیو در       فاطمه ز را ،علجه السالا، فرمودند
رثای فرزندا سروده ای ؟عرض کردا ،ری، فرمودنید:  
برو مابر و بخوان! و من خواندا و مورد محبیت واقیع    
شدا، محتشم از ،ن به بعد به ناا بلبل مرثجیه سیرای   

. سال  است می گیذرد و  یزاران     کاشان معروف شد
شاعر قوی و بزرگ بعد از محتشم پیا بیه عیرصیه ی     
وهود گذاشتاد ومصائب کربال و مااقیب ا یل بیجیت،     
علجه السالا، را به نظم کشجده ، در کتابدا نگاشته اندو 

اند و پخی    شا د بار ا و بار ا در صدا و سجما خوانده
اند اما  جچ کداا هدانگجر نشد.  ا ن بایده فیقیط      کرده

 ک نکته می دانم ضمن احتراا بیه  یمیه ی شیعیرا      
باد را می سرود، خودش را  52،نگاه که محتشم ا ن  

د د شدرت  را نمی د د، دربار شاه تدمیاسیب را     نمی
چون شاه تدماسب به شعراگفته بود برای --نمی د د 

بیه سیکیه     3--من شعر نگو جد برای ائمه) ع( بگو جد 
 ای طال و صله   ای ،ن چاانی فکر نمی کرد، فقط 
و فقط به کربال و اماا حسجین ،عیلیجیه السیالا میی       

و هالب است که حیتیی بیقیجیه ی اشیعیار         3اند شجد
محتشم  م که در د وان   کم  نجسیتیاید، چیایجین       
توفجقی نجافتاد. ا ن سخن را نجست  رگز اختتاا۰ پ    

 سخن کوتاه با د والسالا

 ماابع
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د وان محتشم به کوش  مدر علی گرکانیی ص   -2
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مرکز رشد واحدهای فناور 
شهرستان کازرون با حضور 

مسئوالن استانی و شهرستانی در 
دانشگاه سلمان فارسی کازرون 

 افتتاح شد
صبح روز  کم مردادماه، با حضور  جئت رئجسه دانشگاه سلمان فارسیی  
کازرون، رئج  پارک علم و فایاوری فیارس، امیاا هیمیعیه کیازرون،        
فرماندار و ژه شدرستان کیازرون، مسیئیول دفیتیر نیمیا یایده میردا           

 ای کازرون و کو چاار و همعی از روسا، معاونان و مد ران  شدرستان
 ای ا ن شدرستان، مرکز رشد واحد ای فایاور شیدیرسیتیان       دانشگاه

. بایا بیه گیزارش      کازرون در دانشگاه سلمان فارسی کازرون افتتاح شد
الملل دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکیتیر    روابط عمومی و امور بجن

نجا، رئج  دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در نشستی کیه   غر ب فاضل
 ای صورت گرفتیه از   به  مجن ماظور برگزار گرد د، با تقد ر از تالش

سوی اعضاء  جئت علمی و  مجاران علمی دانشگاه سلیمیان فیارسیی     
 یای انیجیاا شیده از سیوی       کازرون برای تحقق ا ن گاا و حمیا یت  

رتیبیه در    مسئوالن شدرستانی و استانی و  مچاجن مسیئیوالن عیالیی    
وزارت عتف به و ژه دکتر خجرالد ن، میعیاون فیایاوری وزارت عیلیوا،       

 ای کالن وزارت  گذاری تحقجقات و فااوری، خاطر نشان نمود: سجاست
 ا به سمت ا جاد مراکز رشد و فایاوری   عتف در هدت حرکت دانشگاه

 ا ی اساسیی بیرای    اندازی معاونت فااوری ا ن وزاتخانه، گاا که با راه
باجان و حما ت از دانشجو ان نخبه   ای دان  تحقق ،ن و رشد شرکت

سو و مز ن شدن سال هیاری   در هدت کار،فر ای برداشته شده، از  ک
،فر ن، ا ن بستر مااسب را ا جیاد   باجان، اشتغال به ناا سال تولجد، دان 

ای دانشگاه سلمان فارسیی کیازرون در     ای توسعه گذاری کرد تا  دف
،میوخیتیگیان       ای مرتبط با کمک به اشتغال دانشجو ان و دان  حوزه

بیایجیان را در      ای دانی   مستعد دانشگا ی و  مچاجن تقو ت شرکت
. در  مجین راسیتیا و بیه دنیبیال         سال هاری با توانی بجشتر هلو ببر م

اندازی مرکز نو،وری انرژی دانشگاه   ا ی که از سال گذشته و با راه گاا
 یای   سلمان فارسی کازرون ،غاز شده بیود، در سیال هیاری تیعیامیل      

دوسو ه متداومی را با پارک علم و فااوری استان فارس دنبال نمود یم  
و با نگاه حامجانه ر است ا ن پیارک، میرکیز رشید واحید یای فیایاور         
شدرستیان کیازرون را بیه عیایوان  یک دسیتیاورد هید ید در حیوزه            

 ای شدرستان کازرون و غر، استان فارس، در اختجار هامعیه   دانشگاه
 ا م.    دانشگا ی قرار داده

 یای   در ا ن نشست، مجرشکاری، مسئول دفتر نما ایده شیدیرسیتیان     
کازرون و کو چاار در مجل  شورای اسالمیی نیجیز حضیور روسیا و      

 ای مختلف شدرستان کازرون در افتتاح مرکیز رشید    معاونان دانشگاه
افیزا و وحیدت     یای  یم   واحد ای فااور شدرستان را حاکیی از نیگیاه   

دانشگا جان شدرستان برای تالش همعی در مسجر رشد علم دانست و 
 ای شدرستان کازرون برشمرد و ضمن تشیکیر از    ،ن را  کی از مز ت

رئج  دانشگاه سلمان فارسی کازرون برای تحقیق ا ین گیاا، خیاطیر      
: دکتر عباسی  دوانیی   نشان نمود

 ییمییواره تییأکییجیید دارنیید کییه   
شدرستان کازرون، شدرسیتیان   
بییالییقییوه ثییروتییمییاییدی اسییت. 
امجدوار م تأسج  میرکیز رشید    
واحد ای فیایاور شیدیرسیتیان       
کازرون در دانشیگیاه سیلیمیان      
فارسی کازرون، فتح بابی بیرای  

 یای عیلیمیی و      رونق فعالجیت 
 مچاجن شروعی برای بالفیعیل   

 یای    ا و سرمیا یه   شدن ثروت
علمی ا ن شدرستان و مااطیق  

. امجدوار م د گر دانشگاه   یای    ا و شدرستیان  غر، استان فارس باشد
 مجوار از ا ن فرصت به خوبی استفاده کرده و مرکز رشد واحید یای   

 فااور شدرستان کازرون را به عاوان  ک پشتجبان ببجااد.  
االسالا صباحی، اماا همعه کازرون نجز در ا ن نشسیت خیاطیر     حجت

: تماا مجموعه   ای شدرستان با ستی در هدت کمیک بیه    نشان نمود
 ا مان را با نیگیاه بیه      ا باشاد. اگر تصمجم  اندوزی و دانشگاه علم، علم

 ا را بر روی رشد علم و تقیو یت    گجر م، با د اولو ت ، اده کازرون می
. خوشبختانه در دانشگاه سلمیان فیارسیی کیازرون       دانشگاه  ا بگذار م

 ای خوبی برای تقو ت ها گاه دانشگاه در سطیح شیدیرسیتیان و       گاا
کمک به حل مسائل هامعه برداشته شده است که ا ن مسئله با ستیی  

  ا نجز تقو ت شود.  از سوی د گر دستگاه
محمدعلی بخرد، فرماندار و ژه شدرستان کازرون نجز در ا ن نشیسیت   
ضمن اشاره به برخی را برد ا ی که در هدت ساختیارمیاید نیمیودن      

 ای شدرسیتیان دنیبیال       ای مختلف اهرا ی با دانشگاه تعامل دستگاه
اا تیا   نموده است، خاطر نشان کرد: از استاندار فارس درخواسیت کیرده   

 یای    ای مورد نجاز دستگیاه  ا ن امکان به وهود ، د که در بحن طرح
اهرا ی شدرستان کازرون که نجاز به انجاا مطالعیات عیلیمیی دارد، از     

 ای  مجن شدرستان و از هملیه دانشیگیاه سیلیمیان        ظرفجت دانشگاه
 یا در   فارسی کازرون استفاده شود تا ضمن تقو ت ها یگیاه دانشیگیاه    

شدرستان، از توانمادی ،ندا در هدت کمک به حل مسائل هامعه نیجیز   
. در مسجر توسعه دانشگاه سلمان فارسی کازرون نیجیز بیر      استفاده شود
 مجن مسئله،  عای ضرورت لحاظ نمودن نیجیاز یای شیدیرسیتیان و        

 ا م.    ای هاری ،ن تأکجد کرده واقعجت
دکتر اوالقدر، رئج  پارک علم و فااوری فارس نجز در حاشجه افتیتیاح   
مرکز رشد واحد ای فااور شدرستان کازرون، بر ضرورت حما ت  مه 

 ای مختلف دولتی و غجردولتی از ا ن مرکز تأکجد کرد و  هانبه دستگاه
: با حجم قابل توهه دانشجو ان و دان   ،موخیتیگیان     خاطر نشان نمود

مستعدی که در سطح کشور دار م، با ستی  م از نظر کمیی و  یم از   
باجان را تیقیو یت      ای دان  نظر کجفی حرکت در مسجر تقو ت شرکت

. ا ن مسئله مورد تأکجد و توهه مقاا معظم ر بری نجز بوده است.   کاجم
بستر ا ی ماناد مرکز رشد واحد ای فااور شدرستان کازرون، بستیری  

 یای   ای را برای شروع حرکت در هدت تقیو یت شیرکیت     مدم و پا ه
کااد، اما نجاز است تا ا ن فر اگ در بجین  یمیه     باجان ا جاد می دان 

 ای مختلف دولتی و غجردولتی که با مسائل مختلفیی میواهیه     دستگاه
 ا در مجان بیگیذارنید و     شوند ها بجفتد که مسائل خود را با دانشگاه می

 ای  ،موختگان بد اد که ،ندا ا ده ا ن فرصت را به دانشجو ان و دان 
. با فیرصیت دادن و اعیتیمیاد        نو،ورانه برای حل مشکالت ارا ه نما اد

توانجم دانشجو را بیه کیار،فیر ین       ا ی از ا ن دست است که می کردن
تبد ل کاجم. امجدوار م ا ن فعالجت که در دانشگیاه سیلیمیان فیارسیی        

 ا ی که  اوز مراکیز   کازرون صورت پذ رفته است، در سا ر شدرستان
 رشد واحد ای فااور را ندارند نجز ،غاز شود.  

گفتای است شرکت کاادگان در مراسم افتتاح مرکیز رشید واحید یای     
فااور شدرستان کازرون، در حاشجه افتتاح ا ن مرکز، با حضور در مرکیز  

 یای   نو،وری انرژی دانشگاه سیلیمیان فیارسیی کیازرون، از شیرکیت        
باجان مستقر در ا ن مرکز و دستاورد ا و تولجدات ،نیدیا بیازد ید      دان 

. شا ان اکر است مرکز رشد واحد ای فااور شدرستان کازرون،   نمودند
در دانشگاه سیلیمیان فیارسیی کیازرون       
مسییتییقییر اسییت و بییه دانشییجییو ییان،   

،موختگان و اعضاء  جئت عیلیمیی     دان 
 یای    ا و ا ده  ا که دارای طرح دانشگاه

د د تیا   نو،ورانه  ستاد، ا ن امکان را می
 ای میخیتیلیف      با برخورداری از حما ت

 ای گوناگون، بتوانیاید    مالی و پشتجبانی
 یای خیود را در قیالیب       یا و ا یده   طرح

تولجدات مختلف عرضه نموده و در مسجر 
رشد خود، امکان عرضه ا ن تولجیدات در  
بازار و تولجید انیبیوه ،نیدیا را بیه دسیت        

 بجاورند.  



 کربال 
 

 یِ هان کربال ،ت  ِ عشق است به گلخانه
 نَفخ ِ صور است که بجدار کاد خلقِ هدان

 کربال، قتلگهِ عاشقِ شجدایِ خداست
 عطرِ سجب است، به بو ا یِ بجداردالن

 
 کربال، باغِ بدشت است، به صحرایِ وهود

 یِ هاریِ خون است به صدبایِ وهود چشمه
 محبو،ِ خداست 72کربال، مقتلِ 

 شا دِ ابحِ عظجم است به فردایِ وهود
 

  ای زمان کربال، هوش خون است به رگ
 ی ،ت  عشق است به خرگاه هدان شعله

 کربال، خط عبوراست به سرحَد بدشت
 عشق سوزان حسجن است، درون دل و هان

 

 یاحسین 
 محبو،ِ خدا، نورِ حجات است،حسجن

 مصباحِ  ُدی، فُلکِ نجات است،حسجن
 در عشقِ خدا، شدجدِ گلگون بدن است
 در روزِ هزا، خط ِبرات است، حسجن

 
 یِ د ن است، حسجن خورشجد ِ فروزنده

 ،رام ِ قلب ِ مؤماجن است، حسجن
 در کر، و بال اوست قَتجلَ العَبرات

 یِ ز رایِ حز ن است، حسجن ،الله
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نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
 های فاقد سند رسمی ساختمان

موضو   زنو  تعیین توسیف وضعیت ثبگی اراضی و           5215/ 12/ 15 –521501255112111221برابر رأی شمزرک    
هزی فز د ساد رسمی م گقر در واحد ثبگی حورک ثبت مسر کزررو  تصرفزت مزلوزنه ببمعزرض مگقزضی                     سزخگمز 

 زدرک ار کزررو  در ششدانگ هر  طعه رمین به              212د زی محمدح ن مهرورر فررند عبزس بشمزرک شازسازمه          
ا سی   15فرعی ار     51و    52ا سی مفرور و مجزی شدک ار یبن          15فرعی ار     22مگرمرب  یبن     5522/21م زحت  
فزرس کزررو  خرهداری ار مزلوین رسمی د زی محمدح ن ع وری و عسی  زسم کزظمی                 1وا   در بخر      2 طعه  

شود در  ورتی که      رور دگهی می    51محرر گردهدک است. لذا به ماظور اطب  عموم مراتا در دو نوبت به فز سه                   
تواناد ار تزرهخ انگشزر اولین دگهی به مدت           اشخزص ن بت به  دور ساد مزلویت مگقزضی اعگراضی داشگه بزشاد می           

دو مزک اعگراض خود را به اهن ادارک ت سیم و یس ار اخذ رسید، ظرف مدت هر مزک ار تزرهخ ت سیم اعگراض،                                
دادخواست خود را به مراج   ضزهی تقدهم نمزهاد. بدههی است در  ورت انقضزی مدت مذکور و عدم و ول اعگراض                    

 طبق مقررات ساد مزلویت  زدر خواهد شد.

 5215/ 12/ 25تزرهخ انگشزر نوبت اول: 

 5215/ 11/ 11تزرهخ انگشزر نوبت دوم: 

 رادک رضز رجبی

 رئیس ثبت اسازد و امبن

شرط تکمیل  امامت، 
 رسالت است

  محمد بارونی     
 جد م ا حجه سال د م  جری.  شت روز اسیت           

گذرد. چاد روزی است کیه         عجد بزرگ قربان می    که از 
پجامبر اسالا )ص( ،خر ن سفر معاوی ح  را تیمیاا           
کرده است و عازا مد اه است.  وا بسجار گرا است. از     

خودنیمیا یی     «غد ر خم » دور بجابان خشک و سوزان    
 یا را از        کاد. ا ن ها چدار را ی است که کاروان          می

ای به وی  مین، گیرو یی بیه          کاد. عده    م هدا می  
عراو، تعدادی به سرزمجن مصر و گرو یی  یم بیا              

 اند. پجامبر عز ز اسالا )ص( عازا مد اه
گو ا دستوری از سوی خدا بزرگ بر پجامبر عز ز )ص(           

گو د: ای پجامیبیر ) یا أَُ ایدَیا                نازل شده است که می    
الَراُسولل( ،نچه از طرف خدا بر تو نازل شده است بیه              

کیه   )بَلِاغْ ما أُنْزِلَ إِلَجْکَ مِنْ رَبِایکَ(       اطالع مردا برسان  
اگر ا ن کار را انجاا ند ی، رسالت خیدا را نیاتیمیاا           

اما انگیار   تَفْعَلْ فَما بَلَاغْتَ رِسالَتَهُ(.   )وَ إِنْ لَمْ  ای!   گذاشته
ای دارد     پجامبر )ص( برای ابالغ ا ن پجاا الدی دغدغه         

و نگران موضوعی است. ولی خدای مدربان او        
فیرمیا ید: تیرس و             د د و می    را دلداری می  

وحشتی نداشته باش، من تو را از خطرات نگاه         
 )وَ اللاهُ  َعْصِمُکَ مِنَ الاااسِ( خوا م داشت .

ا اجا سرزمجن غد ر خم است و االن وقیت            
ااان ظدر نزد ک است. پیجیامیبیر )ص( بیه                

د د که  مه توقف کایاید.         حاهجان دستور می  
،نان که هلودار کاروان  ستاد برمی گردنید و      

ماناد، تا عقب افتادگیان نیجیز بیه              ماتظر می 
کاروان بزرگ حجاج بپجوندند. مؤان با صیدای         

اکبر مردا را به نیمیاز         اهلل رسا و با بانگ ز بای    
کاد. در ا ین صیحیرا نیه           هماعت دعوت می  

و بادی     سا بانی وهود دارد و نه گجاه و درختی       
  م نمی وزد، گرا و سوزان است.

شود. مسلمانان به علت شیدت گیرمیا،           نماز تماا می  
 ای کوچکی که با خود حمیل         عجله دارند تا به خجمه    

اند، پاا اده شوند، ولی پجامیبیر )ص( دسیتیور                 کرده
د د که  مه با د برای شاجدن  یک پیجیاا تیازه                 می

 ،سمانی، حاضر باشاد و متفرو نشوند.
مابری از هداز شتر برای پجامبیر خیدا )ص( ،میاده                 

گجرد. ابیتیدا        شود. پجامبر )ص( بر فراز ،ن قرار می            می
کیاید. بیعید میردا را                خدا را به بزرگی  یاد میی         

گجرد که وی در انجاا میأمیور یت الیدیی               می شا د  
گونه کوتا ی ناموده است. سپ  مسلمانان را بیه           جچ

 «کتا، خیدا   » پاسداری از دو  ادگار ارزشماد،  عای     
کاد. ،نگاه بیه        توصجه و سفارش می    «عترت خود » و

وهیو     کاد. گو ا کسی را هسیت         اطراف خود نگاه می   
کاد. چشم نازنجا  به همال ز یبیای عیلیی )ع(                می
قیدر     گجرد و ،ن   شود و دست او را می    افتد. خم می     می

،ورد که سفجدی ز ربغل  ر دو نفرشان نما ان          باال می 
 شود. می

فرما اد: چه کسیی از  یمیه           پجامبر عز زمان )ع( می     
مردا به مسلمانان از خیودشیان سیزاوارتیر اسیت؟               

د اد: خدا و پجامبر )ص(          صدا پاسخ می    مسلمانان  ک 
فرما د: خدا موالی مین    داناد. پجامبر )ص( می     بدتر می 

است و من موالی مؤماان،  رک  که من میوال و             
ر بر او  ستم، علی )ع( موال و ر بر اوست . )فَیمَینْ       

ا ن سخن را سه تا چدار بیار   کُاْتُ مَوْالهُ، فَعَلِیٌا مَوْاله(    
کاید و در        کاد و بعد سر به ،سمان بلاد می         تکرار می 

فرمیا ید: ای        نما د و می    حق  اوران علی )ع( دعا می       
 حاضران! ا ن خبر را به غا بان برسانجد.

شود. عرو از سر و روی پجامبر اعیظیم             خطبه تماا می  
ر یزد.  یایوز         اسالا )ص( و حضرت علی )ع( فرومی          

اند کیه فیرشیتیه          همعجت بزرگ حاهجان متفرو نشده    
ای را برای نبی اکیرا         شود و پجاا تازه     نازل می  وحی،  

امیروز د ین     »،ورد و ،ن ا ن که     )ص( به ارمغان می     
شما را کامل کردا و نعمت خود را بر شیمیا تیمیاا                 

) الَْجْوَا أَکَْملُْت َلکُْم دِ َاکُْم َو أَتْمَمُْت عَیلَیجْیکُیْم              نمودا
و اسالا را به عاوان ،ئجن هیاو یدان شیمیا               نِعْمَتِی (  
 )وَ رَضِجتُ لَکُمُ الْإِسْالاَ دِ ااً(. «پذ رفتم.

،ری، خط امامت در امتداد مسجر رسیالیت اسیت و               
رسالت بزرگ و عظجم پجامبر )ص( با امیامیت ائیمیه                

 ابد. پجامبیر      شود و ادامه می     معصومجن )ع( تکمجل می     
را از     سال، ،ئجن مقدس اسالا      20  عز ز ما در طول     

طر ق قر،ن و سات به مردا ابالغ کردند و مسلمانیان           
قیر،ن سیجیرا،       ساران پرنعمت و رحمت       را از چشمه  

نمودند، پ  نبا د با رحلت او، د ین خیدا و              
احکاا نورانی اسالا پا ان  ابد و تعطجل شیود.         

واالی امامت   مسلمانان با د از دستورات مقاا      
و وال ت پجروی کااد، تا از مسجری که قیر،ن     
برای تکامل انسان مشخب نیمیوده اسیت،           

 ماحرف نشوند.
و امروز که ما در دوران ،خر ن اماا معیصیوا           

بر م و وی بیه      حضرت مددی )ع ( به سر می       
بیرنید،     امر خدا در پشت پرده غجبت به سر می        

فقجه زمانمان، که بر مه ما وال یت         با د از ولی  
عاا دارد، پجروی نما جم، تا در انتخیا، راه و            

ان   روش، دچار انحراف و سرگردانی نشو یم.       
 شاا... .

 مابع : تفسجر نمونه ۰ ، ت اهلل مکارا شجرازی

 کازرون -محمدحسین برزویی

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

هیأت موضو   زنو  تعیین       5211/ 52/ 2 –521101255152111521نظر به اهاوه برابر رأی شمزرک          
هزی فز د ساد رسمی م گقر در واحد ثبگی بوانزت تصرفزت                 توسیف وضعیت ثبگی اراضی و سزخگمز         

 زدرک ار بوانزت در       212ببمعزرض مگقزضی د زی ماونهر احمدی فررند فرهدو  به شمزرک شازسازمه                
خرهداری   222/2  مگی ار یبن      222/2122مگر مرب  تحت یبن       212ششدانگ هوبز  خزنه به م زحت      

فزرس جیز  محرر گردهدک      52بوانزت عسیز بخر      2ار د زی حمیدرضز کرهمی فررند ارغوا  وا   در  طعه            
شود. در  ورتی که اشخزص       رور دگهی می    51است. لذا به ماظور اطب  عموم مراتا در دو نوبت به فز سه              

تواناد ار تزرهخ انگشزر اولین دگهی به مدت          ن بت به  دور ساد مزلویت مگقزضی اعگراضی داشگه بزشاد؛ می         
دو مزک اعگراض خود را به ادارک ثبت اسازد و امبن محل ت سیم و یس ار اخذ رسید، ظرف مدت هر مزک ار                         
تزرهخ ت سیم اعگراض دادخواست خود را به مراج   ضزهی تقدهم نمزهاد. بدههی است در  ورت انقضزی                     

 مدت مذکور و عدم و ول اعگراض عمسیزت ثبگی ادامه و طبق مقررات ساد مزلویت  زدر خواهد شد.

 شابه سه 5215/ 2/ 25تزرهخ انگشزر نوبت اول: 

 نهزرشابه 5215/ 1/ 1تزرهخ انگشزر نوبت دوم: 

 سید محمدرضز  رشی

 رئیس ثبت اسازد و امبن بوانزت

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

 های فاقد سند رسمی ساختمان

/ 52/ 11 –521101255112115212برابر رأی شمزرک        
موضو   زنو  تعیین توسیف وضعیت ثبگی اراضی و            5211

هزی فز د ساد رسمی م گقر در واحد ثبگی حورک            سزخگمز 
ثبت مسر کزررو  تصرفزت مزلوزنه ببمعزرض مگقزضی             

سهم مشز  ار     21/1دادگ گری کل اسگز  فزرس  ن بت به         
سهم سهزم ششدانگ هوبز  سزخگمز  مهمزن را به             21

وا   در    521/211مگرمرب  به یبن       5222/21م زحت  
فزرس کزررو  مفرور و مجزی شدک ار یبن          1بخر  2 طعه  

فزرس   1وا   در بخر       2ا سی  طعه      521فرعی ار      2
کزررو  خرهداری ار مزلر رسمی د زهز  )ح یاعسی و               
ماونهر و فرهدو  امیرعضدی وراث ح اعسی امیرعضدی          
بزل وهه( محرر گردهدک است. لذا به ماظور اطب  عموم               

شود در    رور دگهی می     51مراتا در دو نوبت به فز سه          
 ورتی که اشخزص ن بت به  دور ساد مزلویت مگقزضی           

تواناد ار تزرهخ انگشزر اولین دگهی        اعگراضی داشگه بزشاد می   
به مدت دو مزک اعگراض خود را به اهن ادارک ت سیم و یس ار               
اخذ رسید، ظرف مدت هر مزک ار تزرهخ ت سیم اعگراض،               
دادخواست خود را به مراج   ضزهی تقدهم نمزهاد. بدههی            
است در  ورت انقضزی مدت مذکور و عدم و ول اعگراض            

 طبق مقررات ساد مزلویت  زدر خواهد شد.

 5215/ 12/ 25تزرهخ انگشزر نوبت اول: 

 5215/ 11/ 11تزرهخ انگشزر نوبت دوم: 

 رادک رضز رجبی

 رئیس ثبت اسازد و امبن



۷صفحه  5455جوالی  52/  9001الحجه  ذی 52/  9049مرداد  2شنبه  چهار/  265/ شماره  91سال   

 محمدرضا پوالدی

 قسمت دوا
در شماره پجشجن ضمن بررسی ا ن واقعه و با نقل قول از             
شا دان عجای ،ن ماهرا که در متون مختلف درج  ا نیقیل          
شده است، پرداختجم. در ادامیه، زوا یای د یگیری از                  

ستجزی خاندان سلطات در زمان پدلوی را کیه در              حجا،
کاجم. ،قای حیاج        واقعه گو رشاد متجلی شد، را بازگو می      

غالمعلی فخلعی در بخ  د گیری از سیخیایان خیود                
نفر مفت  از طرف شدربانی در مجیان          73 ا    ۲3گو د:     می

مردا بودند که  ک پاسبان ا ل اصفدان بود که من او را             
نفر  ستجم که ا ایدیا میأمیور یت             73شااختم. گفت:       می

داشتاد که مردا را تحر ک کااد. ،قای  وسف خیرازی از             
گو د: روز قیبیل از          ناظران قجاا مسجد و خادمان حرا می      

شب ماهرا، قشون نظامی حرا را محاصره کردند البته قبل          
از وقوع ماهرا به همعجت اعالا کردند که برو د و متفیرو            
بشو د، مردا متفرو نشدند، نصف شب بود که تجرانیدازی          
شروع شد. برخی از مردا در هوی فاضال، پااه گرفتاد که 
،ندا نجز به قتل رسجده بودند، من د دا که ،ندا را از مجیان              

کشاد و همعجت مسجد نیزد یک       هوی فاضال، بجرون می   
 به  زار نفر بود.

گو د: مرحوا علی اکیبیر          مرحوا حاج عباس چراغچی می    
دربانباشی مرتب به تلگراف خانه و پج  اسدی در رفت و    
،مد بود،  مراه او بودا، در خجابان کاله پدلیوی بیر سیر                

کرد، دفعه ،خر     گذاشت و در حرا کال   را عوض می         می
که رفت و برگشت گفت: عباس امشب برو به خیانیه ات،      
رفقا ت را  م بگو بروند! ا اجا نمان، ولیی مین گیوش               
نکردا و ،ن شب را در مسجد ماندا. مرحوا ، ت ا... حیاج                 

نو سید: ) شیب           ،قا حسجن سبزواری در خاطرات خود می      
واقعه گو رشاد( رفتجم )مرحوا سبزواری و مرحوا ،شتجانی( 
وارد استانداری شد م، پاکروان در اتاو باال بود و عیقیربیه             

گیونیه      ساعت ش  از شب بود ،قای ،شتجانی بدون  جیچ         
 ا باال رفت، اتفاقًا پاکروان با  مسر خود در            توهدی از پله  

حجره نشسته بود،  ک مرتبه ،قای ،شتجانی پرده را بیلیاید          
کاد و فر ادی  کرد  مسر پاکروان ا تالجا ی بود، وحشت می

زد ،قا برگشت پا جن، حقجر پا جن بودا، پاکروان ز اد غضب 
شود با عجله ،مد حجره پا جن، گفت ا ن نصیف             ،لوده می 
ا د چکار دار د ،قای ،شتجانی فیرمیودنید، چیاید             شب ،مده 

،نکه دستور بد جد دسته سجاه زنی بجا اید          -5مطلب دارا:    
دستور بد جد مردا لباس فیرنیگیی           -2به بازار و صحن،     

ا اکه حجیا،     -0نپوشاد وکاله دوره دار لباس کفر است،        
از سر زندا برداشته نشود. پاکروان گفت: موضوع سجاه زنی  
را تقاضاکرد د)قباًل( توسط حاج ،قا حسجن قیمیی وحیال              

زناد و اما کاله،  برند و در صحن سجاه می درا اا عاشورا می
شما روی هلو را قبول کرد د خو، روی عقب را  م قبول     

کاجد )ماظور کاله پدلوی تبد ل به کاله دوره دار بشود( و             
ا ن اهتماع که ،ورده ا د متفرو کاجد )اهتیمیاع مسیجید               
گو رشاد( و اما مسأله حجا، د گر  ک کلمه و میدرکیی             
،ورد د که حکم به رفع حجا، نموده  رچه بخوا جید بیه        
شما داده خوا د شد!؟ حقجر )، ت ا... سیبیزواری( رو بیه                     
پاکروان کردا و گفتم: عرض دارا، گفت شما کجسیتیجید؟             
گفتم من ،قای سبزواری  ستم گفت: بسجارخو،! شاجیدا           
شما مابر رفتجد و مردا را امر به ،رام  کرد د، گفت، بگو:           
گفتم: غرض از ،مدن باده و حضرت ،قای ،شتجانیی ا ین              

اند حق و باطل بیا ید بیه       است که ا ن مردا اهتماع کرده    
 رنحو است ،ندا را قانع کرد تا متفرو شوند، هیوا، داد:             
ا ادا را همع کرد د متفرو کاجد؟ هوا، دادا میا هیمیع               
نکرد م، گفت، شما برای چه به مسجد ،مد د؟ هوا، دادا          
برای اصالح گفت: بکاجد، هوا، دادا راه ما ا بسته اسیت            
شما استاندار  ستجد، گفت: فکری ندارا من گفتم:  ک راه         
دار م و ،ن ا ن است که صورت تلگراف هعلی بیه مین               
بد جد که به مسجد بروا و مردا را متفرو کام! هوا، داد             
چه تلگراف باشد؟ گفتم: ،نکه )شاه( عفو کرده شما میردا           
متفرو شو د در ا ن موقع پاکروان رفت حیجیره بیاالتیر،         
اسدی  م ،مده بود، بعد از لحظه ای برگشت و گفت کیار             
از دست من و اسدی خارج شده و اعلجیحیضیرت )شیاه(                 
تلگراف مخابره کرده، دستور داده به  ر نیحیو میردا را               
متفرو کاجد و سه دقجقه د گر وقت ندار م، به  ر تقید یر             
سه دقجقه گذشت که صدای مسلسل بلاد شد، فر اد میردا   
به  اعلی  اعلی بلاد شد و قر ب نجم ساعت طول کشجد و            
صدا ا ،راا شدند ...... غرو، شد )عصر شابه( علما رفتاید                   
چاد نفری باقی ماندند،  ک ساعت از شب گذشته، مجددًا          
،قای حاهی مجرزا احمد به حقجر تلفن کرد که به  ر نیحیو     
است مردا را متفرو کاجد که حکم تشد د صادر شده کیه            
به  ر نحو است مردا را متفرو کااد و قشون با مسلسیل             
دور مسجد را محاصره کرده بودند..... به قدری ،ت  غجظ               
مردا مشتعل شده بود که کسی هرأت نداشت که اسم ،ن           
)صلح( معای را ببرد. ،قای حاج موسی رحیمیت هیو از                   

گو د: نجمه شب ) کشابه( بود، سیه          ناظران قجاا مسجد می   
مرتبه صدای  اعلی بلاد شد، سپ  تجربار ا شروع به کیار           

ر یزنید، صیدای        کردند،  ماناد ا اکه گادا را به تابه میی        
،مد. ،قای حاج حسجن انتظیاری از خیانیدان               تجربار ا می 
گو د: روز )شابه( بدلول روی میایبیر بیود و                    شدداء می 

کرد.  مان روز  ک پاسبان که ،دا          سخارانی می 
 یا    شااخت ،مد و گفت: بچه       خوبی بود و ما را می     

شیود، میا       بلاد شو د و برو د! امشب شلوغ میی         
 ا شیروع      رفتجم نصف شب بود که رگبارمسلسل     

به کارکرد؛ کشته  اوزخمی  ارا بیا  یم دفین             
کردند. روز بعد )روز بعد از کشتار اول  عیایی               می

شابه( خواستم سرکار بروا. دا درمدرسه فردوسی 
کاد، من با ،ندیا    د دا لشکر با موز ک حرکت می    

برگشتم دا موزه حرا رسجد م،  یوا گیرا بیود             
کردند، بعد ،ندا     برخی تجربار ا را با قاطر حمل می      

 ای  را با طاا، روی پشت بامدا کشجدند و در باا        
مسلط به مسجد کار گذاشتاد و مردا دسته دسته         
از بجرون شدر با داس و چدارشیا  وارد شیدیر              

 شدند. می
،قای حاج سجد محمود سلجمانی از خیداا حیرا میطیدیر                

گو د: برادرا ،مد و گفت امشب نبا د در حرا بیمیانیی.                می
مانم، برادرا گفت: پ  بجا با  م تا    من گفتم: من ا اجا می    

فلکه ،، برو م، وقتی رفتجم، د دا تمامی خجاباندا و فلکیه           
 ا و روی شجروانی  ا،       را پجاده نظاا گرفته و در مجان هوی       

اند و  مه مسلح  ستاد؛ برادرا گفت: اگر            ا نشسته   نظامی
خوا ی نجا ی، نجا، اما اگر  ک مسلسیل سیبیک روی          می

کشاد، من با بیرادرا       سردر مسجد بگذارند  مه شما را می      
رفتم خانه، نجمه شب  ک مرتبه شاجدا صدای  یاز یرا و             

 ا ،غیاز   واعلجا بلاد شد. بعد از ،ن  م صدای رگبار مسلسل          
 52گو د: ساعیت        شد. بدلول در خاطرات سجاسی خود می       

 ا برای  یک هیایگ           شب،  کشابه خبر رسجد که دولتی     
بزرگ کامالً ،ماده شده اند، تماا سربازان شجعه ومتد ن را     

اند وسربازان)غجرشجعه(و دودی    از صحاه هاگ بجرون کرده   
عالقه به مذ ب را ،میاده         ای بی   و بدا ی وزردشتی وشجعه   

اند و دورتادورشدر را برای هلوگجری از،میدن          هاگ ساخته 
 یای     اند و طیجیاره       مردا هاگی ازبجرون ساگربادی کرده    

هاگ رادر فرودگاه با بمب مجدزکیرده و بیرای پیرواز               
 ا را در نقاطیی        ا و مسلسل    بمباران ،ماده ساخته اندوتوپ   

اند و قصد  که به حرا وصحن مسجدمسلط است تمرکزداده
دارند که نزد ک صبح به مسجد حمله کااد. ،قیای حیاج              

گو د:  ک مسلسل روی بانک سیپیه    موسی رحمت هو می 
که درکوچه ))درباد علی خان(( بود کار گذاشته بودند، من              

 ا کیار    ا را روی پشت باا با چشم خودا د دا که مسلسل    
گذاشته اند، اما خبری از توپ و  واپجما نبود. ، ت ا... حیاج   
سجد هواد فقجه سبزواری به نقل از، ت ا... فقجه سبیزواری              

گو د: از تدران از خود شاه دستور ،مد درصیورتیی              )ره( می   
که مردا متفرو نشوند، مسجد را قبضه کایجید، بیعید از                
وصول ا ن تلگراف افرادی که در مسجد بودند، به رگیبیار            

گو د: بیه       بسته شدند. بدلول در خاطرات سجاسی خود می        
فرا م کردن دفاع مشغول شدا در  رکادری از در یای            
مسجد  ک دسته از اطرافجان خود را فرستادا که بجیدار و             
،ماده مدافعه و سه تفاگ و تفاگچه و چاد قطار فشاگ در            
اختجار  ردسته گذاشتم و برای  ردسته فیرمیانید یی از           
کسانی که بر ،ندا اعتماد داشتم انتخا، کیردا. میرحیوا              

گو د: از همله سخاان بدلول ا ن بیود           عبدالرضا غاجان می  
گفت: نه ما با شاه مخالفجم و نه بیا  یجیچیکی ،                   که می 

مملکتمون و مجدامون را  م دوسیت دار یم، ولیی میا                

خوا جم یی ، یه قیر،ن را             حجابی را نمی    مسلمانجم، ما بی  
کاجم، حاضیر     گفت، ما بر ضد قر،ن کار نمی        خواند و می    می

نجستجم زن و بچه و خوا رمان را عر یان کیایجیم یی و                   
داد که حاج ،قا حسجن قمی را           مچاجن به دولت تذکر می    
گفتاد:  اعیلیی ی         کردند و می    ،زاد کاد. مردا  م گر ه می      

خواندند ی به تیار یخ اشیاره            اصاحب الزمان ی وروضه می    
کردندبه مجا دتدای حضیرت ز یایب )س( اشیاره                 می
کردند و به مجا دتدای حضرت ز را و خواستار اهرای           می

قوانجن د ای در ا ران بودند. حجت االسالا والمسلیمیجین            
گو د: عیده       حاج اسماعجل تدرانی در مورد حضور علما می       

ای از علمای برهسته در قجاا مسجد حضور داشتاد میثیل            
حاج شجخ علی اکبر نداوندی ی حاج شجخ مرتضی ،شتجانیی    
ی حاج ،قا حسجن سبزواری و... که البتیه اسیدی درشیب                
کشتار ،ندا را از مجان همعجت مردا خارج کرد تا صیدمیه              
نبجااد. ،قای حجدررحجیم پیور، دربیاره حضیورسیربیازان                

گو د: ،قای عابدزاده )حاج        غجرمسلمان درکشتار،ن شب می   
سال بعید از     23اصغر عابدزاده از متد اجن معروف مشدد(        

واقعه گو رشاد ا ن قضجه را برای من نقل کرد کیه مین              
)عابدزاده( سرباز بودا، ما را توی  اگ نگه داشیتیاید و                 
زندانی کردند، سرباز ای  دود ) دودی( را از تدران ،وردند           
و برای حمله به گو رشاد بردند. بدلول دربیاره سیاعیت               

 ا چاانکه پیجی        گو د: حمله بزرگ دولتی      شروع حمله می  
بجای شده بود، نجم ساعت قبل از ااان صبح با تفیایگ و               

  ا شروع شد. توپ و مسلسل
گو ید:    مرحوا عباس چراغچی، از حاضران درشب قجاا می       

علی اکبر دربانباشی، بدلول را برد به کفشیداری مسیجید           
گو رشاد تا او را راضی کاد که مردا متفرو شوند. بدلیول       
راضی نشد. من شب رفتم )شب واقعیه( در کیمیرپیوش                  
کفشداری مسجد گو رشاد پادان شدا، ابتدا در، طیرف          
بازار بزرگ را شکستاد. بعد در، قبله را شکستاد و بیعید               

 ا شروع بیه     در، پا جن پای حضرت را شکستاد، مسلسل    
کارکردند و ا ن حمله از تماا هوانب صورت گرفت،  م از           
باال و  م از پا جن. ،قای حاج غالمعلی فخلعی کیفیشیدار              

از شب گذشته بود تیلیفین          0 ا    2گو د: ساعت      مسجد می 
زنگ زد، از صدا   فدمجدا که پاکروان اسیت گیفیت:              

 ۲33 یا       133همعجت مسجد چقدر است گفتم، در حدود     
دانم اما مقدار     نفر؛ ،قای ،شتجانی گفت: که بود؟ گفتم: نمی         

مرتیبیه زنیگ زد          2همعجت را پرسجد. بعد از نجم ساعت         
پرسجد: چقدر همعجت  ست، من فدیمیجیدا میایظیورش               

 زارنفر گفت: توکه نجم ساعت قبیل          8 ا    7چجست؟ گفتم   
نفر حال چگونه شده گفتم همعجت تازه  ۲33 ا    133گفتی  

اند بعد فدمجدا اوضاع از چه قرار است، رفتم به خانه،             ،مده
 نزد ک صبیح بیود کیه صیدای تیجیر بیلیاید شید.                       

گو ید:    مرحوا حاج عباس چراغچی از حاضران در قجاا می        
گفتاد ی سرباز ا با کفی  و          همعجت مسجد علی علی می    

پوتجن و مسلسل وارد مسجد شدند.  کی د گر از شا یدان           
گو د: شبانه تجراندازی و کشتارشروع شدکه       قجاا مسجد می  

 ا که چاد  زار نیفیر         تعداد ز ادی کشته شدند، تماا هاازه     
ر ختیاید و       بودند، زنده و مرده را به کامجوندای ارت  می        

 کردند. بردند و گودالی در پا جن خجابان و ،نجا دفن می می
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 قسمت  فتم
بود. صبح با ابوالحسن طبجبی با موتیور         50۲۲شدر ور    05

عصیر     ولیی    7برای تحو ل خط رفتجم. خط دست لشکر         
خوزستان بود. تحو ل خط انجاا شد. برای من که بار اول        
بود ،مده بودا و موقع شااسا ی نبودا خجلی نامانوس بود.          

طور کلی ماطقه شلمچه رو  ک  فته نیبیجیایی              اگرچه به 
کاه.  ا  ه خاکر ز اضافه شده  ا  ه مقر هد د رو              تغججر می 

اند. گرو ان هعفر و گرو ان هاگ نو ن که بدمون  ساخته
مامور بودند در خط مستقر شدند تا بعد گرو ان قاسم رو            
 م مستقر کاجم. فعال در احتجاط بود ولی حتما با د مستقر        

 ای بجشتری الزا داشیت. قسیمیت             کرد م. بررسی    می
تیر را       تر بود و خطرنیاک       ا نزد ک   تر که با عراقی     سخت

که پجشتر تو ا ین خیط دو            تحو ل هعفر داد م. مثل ا ن     
گردان پجاده و  ک گرو ان تانک مستقر بوده است. طرف     

ر بود. مقر گردان  م با خط          ا  د گه  م دست گرو ان ش    
فاصله کمی داشت که ا ن  م خودش  ه وصله نیاهیور             
بود. مثل ،دمی که کت و شلوار شجک پوشجده ولی کتی              
رو توی شلوارش کرده باشه. البته از نظر استحکاا خجلیی            
خو، بود. تو عمق زمجن  ه واگن قطار  گذاشته بودند که             

رفتی پا جن روی اون  یم          خورد. می    تا پله می    53حدود  
گل ر خته بودند. وقتی  م مجومدی باال هلوش مثل  یه       
تراس بود که بعد تراس چاد تا گونی گل گذاشته بیودنید.     
وسا ل تو واگن بود ولی داشتجم تو خط دنبال  ه سیایگیر        

گشتجم چون کاار نجرو بودن لیذتی  چیجیز              ها گز ن می 
ای از    شد چاد دقجقه    د گری است. تابستان داشت تماا می      

سجیم بیه       ورود به پا جز نگذشته بود  عای اول مدر که بی         
 یا دارنید      ر بود گفت: عراقی  ا صدا در ،مد. از گرو ان ش   

 مجان هلو! 
 گفتم مطمئای؟

 گفت: بله 
 یای     فدمجد. بد  گفتم ا ن  مسا ه   رحجم کاارا بود می   

 کم دقت کاجد.  ترساد.  ه کورند از شب می ما شب

کم ،ت  داره سایگیجین         که  ه   رحجم گفت: حسن مثل ا ن     
 شون، تو  م اگه خواستی بجا.  را طرف شه، می می

البته رحجم  م ،دا با تدبجری بود،  م نترس! گفتیم  یه               
لحظه صبر کن خودا برا تو ا اجا باشی بدتره. قانع شید      
پج  از رفتن  ه تماس با هعفر گرفتم گفتم چه خیبیر از           

 شون شروع شده. که عروسی نقل و نبات گفت: مثل ا ن
مون بزن من  م مثبیت         ای امانتی   گفتم  ه سر به هوهه    

شم. تا نجم پله د گه ،نجا  ستم. با اهازه رحیجیم بیا                    می
ر.    ا  ای ش ماشجن حرکت کردا مستقجم رفتم طرف بچه      

کمی  م ترسجده بیودنید.        شد.  ه    تو خط ،ت  شد دتر می    
 ا شب هرئت ،مدن ندارند. ولی با د          بد  گفتم اصال ا ن   

سیجیم را        تر باشجد. مخصوصا اول صبح. بیی          کم دقجق    ه
گرفتم و با رحجم صحبت کردا. گفتم حتما صبح مدمیون            

 دار م!
 کم راست و ر   کن بجا.  ها را  ه گفت: حتما! ،ن
 یا     کیردا ،ن    سجم که با رحجم صحبت می       البته پشت بی  

کیم مشیورت        شدند. به طرف رحجم رفتم.  ه         متوهه نمی 
 ای الزا رو رحجم زد. قرار شد صبح مقر را        کرد م. حرف  

ببر م هلو. اول وقت  م بر م تو خط. گرو ان قاسیم رو              
 م زود ،ماده کاجم و اضافه کاجم. صبح زود با ابوالحسین             
طبجبی رفتجم خط. ،ت  عراو شدت گرفته بود چاد نیفیر             
 م داشتاد مجومدن هلو. به چاد نفر از نجرو یای زرنیگ              
خودمون  م گفتم  مراه من بجا جد.  ه های خالی بجن دو          
طرف بود. برای چاره اند شی و استفاده بدتر از محجط بیا             

ها ،ماده باشجد تیا       احتجاط رفتم هلو. به نجرو ا گفتم  مجن       

. سه   من کمیی بیرا        هلو
خاکر یز  نفر پشیت  یه       

 ا بیودا. شیک         کوتاه نشسته بودند. حدود سی متری ،ن       
کردا که خودی  ستاد  ا دشمن، با دو دلی دست بیلیاید             
کردا و  ه  ا حسجن گفتم سه نفر با  م به طرفم شلجیک              
کردند.  ه  اللی کوچک تو خاکر ز بود خودا را پشیت              
 اللی پرت کردا. خجلی ترسجده بودا. از ترس دل درد              

 ا را زود عقب کشجیدا. رحیجیم را د یدا.                  گرفتم. بچه  
وضعجت را گفتم. موضوع دل دردا رو  م گفتم. گیفیت:               

 هوری شده!  نگران نباش صبحونه نخوردی ا ن
 ا ناشی بودند وگرنه      گفتم عمو از ترس مردا! ا ن عراقی       
تونستاد مثل تیرش     زدن من که کار نداشت. باور کن می      

پجاله)،بک ( سورا  سوراخم کااد. تک عراو برای  یمیه          
مشخب شد. با گرو ان قاسم تماس گرفتجم که مدمیات           

هی و تجربار اضافه  م با خودشون بجیارنید.            و چاد تا ،رپی   
 ای الزا انجاا شد. قرار شد گرو ان قاسم بجاد        ما اگی

هعفر  م بجاد  مون مقر گردان.  مه توهجه بشن. چاد تا             
نقشه و کالک  م بود که با د اصالحاتی روش انیجیاا              

 شد. بعضی ها اش با زمجن مطابقت نداشت. می
نزد ک مقر گردان بود م. گرو ان قاسم و مدمات رسجید.        
هعفر  م با موتورسجکلت ،مد. تا د دم  دستی تکون داد           

ای که  رگاه  مید یگیه رو          با  راس و نگرانی از پجشجاه     
داد. هعفر رفت طیرف         د د م  ه اتفاو ناگواری ر  می       می

قاسم. من  م رفتم پا جن کالک بجارا.  اوز چیاید پلیه                 
بجشتر نرفته بودا که ناگدان صدای انفجار مدیجیبیی بیه           

گوشم رسجد. زود برگشتم باال دود و گرد و خاک غلجظیی             
بپا شده بود. محمد راسته را د دا. سرش داد زدا. گیفیت:     

تر من بود ولیی       زود برو تو ساگر! محمد های برادر بزرگ        
ای نداشتم. دود و خاک که فروک  کیرد. میحیل                  چاره

 ای هیلیو میقیر را            بچه  523انفجار نگاه کردا. خمپاره      
ای برای کمک به محیل اصیابیت            داغون کرده بود. عده    

کاجد. برگرد د بیر ید        جوا ،ورده بودند. داد زدا چکار می       
پشت خاکر ز با فاصله بشجاجد. ترسجدا گلوله بعدی  یم            
بجاد. قاسم زارع، ابرا جم صفری، ابرا جم قابری و هعیفیر            
کتو ی و فاضل ر ا ی افتاده بودند. رحجم قابری و چیاید             

تر برای کمک ،مدند.  مه رو عقب           ای قد می   نفر از بچه  
 ای   گشتم. هجب    تو وتا گذاشتاد. دنبال سو جچ ماشجن می      

ابرا جم صفری را گشتم پجدا نکردا. کالفه شیده بیودا.              
 یای     گفتم االن گلوله بعدی مجاد. ابرا جم نف           اوز می 

کشجد. سو جچ رو تو دست  د یدا. قیاسیم           ،خرش رو می  
زارع و فاضل ر ا ی شدجد شدند. هعفر بیه زور نیفی                 

کم ،روا شد. ولی لت        کشجد.  ه تاف  به هعفر دادا  ه         می
و پار شده بود. ابرا جم قابری روی دست داداش  رحجیم            
بود. استخوان دست  مشخب بود. اطراف  پر از خیون             
بود. تو گردان چادمجن بار بود که ا ن صیحیایه تیکیرار                 

شد. حدود ش  ماه پج  در عملجات کربالی  شیت              می
ابوالحسن طبجبی روی دست برادرش عبدالحسجن بود که        

دوسیت    الحمداهلل به خجر گذشت. تو کربالی ده اصغر اماا         
ترش هعفر به شدیادت رسیجید.           روی دست برادر کوچک   

تیرش     حاال  م ابرا جم قابری روی دست بیرادر بیزرگ          
داد. ا ن رو داد دردنیاک و غیجیرقیابیل                داشت هون می  

ای از در ا بود. رحجم سو جچ را       توصجف بود. البته ا ن قطره     
از من گرفت پر د پشت فرمون. من  م عقیب تیو یوتیا                

رفتجم. به عیبیداهلل         نشستم. داشتجم به طرف اورژان  می      
 ا را ببر د هلو. با فاصله حیرکیت            هجحونی گفتم زود بچه   

 ، جم. ابوالحسن  م  ست. کاجد. ما  م االن می
 ادامه دارد ...
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