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اقدامات برجسته: حضور در مناطق عملیاتی 
مأموریت  در  حضور  مرتبه   2 غرب،  شمال 

سوریه
یگان اعزام کننده: تیپ تکاور امام سجاد )ع( 

نزسا، شهرستان کازرون
یکم  در  باقری  شهید  شهید:  زندگی  شرح 
انقالبی  خرداد 1364 در خانواده ای مذهبی و 
متولد شد و پس از طی کردن دوران کودکی 
به دلیل عشق  و گذراندن دوره های تحصیلی 
و عالقه فراوان به اسالم، انقالب و رهبری در 
سال 1384 وارد دانشگاه امام حسین )ع( سپاه 
پاسداران گردید و پس از گذراندن دوره های 
المهدی   33 تیپ  به   1387 سال  در  آموزشی 
جهرم معرفی و در سال 1390 به تیپ تکاور 

امام سجاد )ع( کازرون منتقل شدند. 
وی در تاریخ 1393/01/31 با خانواده شهید 
فی  جهاد  اما  نمود؛  وصلت  قاسمی  قاسم 
سبیل اهلل و دفاع از سرزمین مقدس جمهوری 
اسالمی او را راهی منطقه شمال غرب کشور 
کرد و بعد از ماه ها خدمت در کوه های سر 
به فلک کشده مرزهای شمال غرب کشور، 
برای اولین بار در آذرماه 1394 در مأموریت 
سوریه و دفاع از حرم آل اهلل شرکت و برای 
بار دوم به همراه تیپ تکاور کازرون به 
به  تاریخ94/11/13  اعزام و در  منطقه 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهید:  وصیت نامه  از  خالصه ای 
خط والیت خطی است که مسیر 
درست و روشن را به ما نشان 

می دهد و اگر می خواهیم خود را محک بزنیم 
باید ببینیم چقدر پیروی از والیت داریم.

روحشان شاد راهشان پر رهرو
روابط عمومی و تبلیغات تیپ تکاور امام 

سجاد )ع( کازرون

شهدای غریب
پاسدار شهید حجت باقری

رویش های  دیگر  و  گیاهان  و  درختان  آیا 
دست نخورده  فارس  سبز  کمربند  محدوده ی 

باقی می مانند؟ 
متأسفانه خیر.

ابتدا به دالیل ذیل درختان و گیاهان و دیگر 
می شوند،  نابود  یا  کم  طبیعت  در  رویش ها 

الف( خشکسالی های پی درپی 
کردن  ضایع  و  کندن  یا  کردن  قطع  ب( 

بی رویه کلیه رویش ها در طبیعت 
غیرمتعارفت-  و  بی رویه  تخریب های  پ( 
آتش سوزی های ظالمانه چه عمدی چه سهوی 
طوفان های  و  شدید  بادهای  وزیدن  ث( 

سهمگین
ج( شکسته شدن شاخه ها، نابود شدن بوته ها، 
نی زارها علف ها در اثر بادهای شدید چ- ضایع 
شدن مراتع به علت چراهای بیش ازحد مجاز 
ح( نابود کردن میوه با دانه ها و بذر قابل توجه 
مسئوالن امر به طور مثال به تجربه به چشم خود 
اینکه  علت  به  محیطی  و  منطقه  که  دیده ایم 
اهلی  یا دیگر احشام  تعداد گله های گوسفند 
گاو، شتر، اسب، االغ و قاطر برای چرانیدن 
در جنگل ها و مراتع می آورند به یک باره پس 
آن ها  باقی مانده  روئیدنی ها  کلیه  چرانیدن  از 
 را هم در زیر سم یا دست وپایشان له و نابود 

می کنند.
درنهایت به هیچ وجه درختی بوته ای و گیاهی 
جایگزین رویش ها کاشت نشده و نه می شود 
بگیرند.  عاقالنه ای  تصمیم  امر  مسئوالن  اگر 
رویش ها  دیگر  و  درختان  انواع  دارد  امکان 

در  وگرنه  بگیرند  تازه ای  جان  طبیعت  در 
چند نسل آینده جز بیابان خشک وخالی چیز 

دیگری باقی نمی ماند.
1. ابتدا در جغرافیای طبیعی کشورمان چندین 
رشته کوه عظیم در اشکال مختلف به موازی هم 
از نقطه صفر شمال و جنوب غربی سرحدات 
کشور عزیزمان ایران به طرف شرق و جنوب 
زاگرس  و  البرز  رشته کوه های  نام  به  شرقی 
خودنمایی  زمین  کره  طبیعی  عوارض   در 

می کنند.
در خیلی جاها قلل این رشته کوه ها مربوط به 
تند  شیب های  و  ناموزون  ارتفاعات  با  خود 
ناهموار در گلوگاه ها و تنگ های صعب العبور 
و سوق الجیشی اکثرًا در طول و عرضشان راز 

و رمز مختص به خود دارند.
به امر خداوند یکتا و فرموده علمی قرآن مجید 
کوه ها همیشه مانند میخ نگهدارنده کره زمین 
استوار هستند مرکز ثقل کمربند سبز فارس 
آغازین  دارد  قرار  زاگرس  در رشته کوه های 
و  مصیری  »اردکان«  سپیدان  مناطق  از  آن 
مالکی«  »شولستان،  رستم  خاک  نورآباد 
بویراحمد  و  استان های کهکیلویه  با  مرز  هم 
از  اعم  نودان  کوهمره  روستاهای  محدوده 
تنگ  زاده،  امام  کنده ای،  دوسیران،  سمغان، 
ابوالحیات، کوه دوان، دیکانک، گاوکشک، 
تنگ  برم،  دشت  کالنی،  عبدویی،  گرگنا، 
زرد، پرک یا تنگ روئین، وارک، بورنجان، 
دردانه، کوبیل، دشت ارژن، خان زنیان، کره 
و  شرق  سرخی  کوهمره  آباد،  حسین  بست، 

کوهمره  فامور،  )جره(،  باالده  گره  شمال 
عشایر  باغستان های  دیشک،  کوه  جروق، 
جروق، کوه های هاله و گاله سیاخ دارنگون 
بلوک خفر،  و جنوب شهرستان کوار  غرب 
مهد  فیروزآباد،  فراشبند،  شرق  و  شمال 
مبارک آباد،  سیمکان،  میمند،  کهن،  تمدن 
شرق  و  جنوب  قیروکازین،  شرق  و  شمال 
شهرستان های جهرم، منصورآباد، زرین دشت، 

داراب است.
فصل  آغازین  از  تابه حال  گذشته  دوران  از 
گرما تا آبان ماه هرسال که بوته ها، علف زارها 

و نی زارها خشک می شوند.
اصطکاک  و  شدید  بادهای  وزیدن  با  بلغور 
شاخ و برگ های خشک با قلوه سنگ های داغ 
و شن های آتش زا یا به علت بی احتیاطی های 
عمدی و سهوی توسط افراد کم تجربه، الابالی 
بی تفاوت، یا مغرضان و مخالفان آتش سوزی 

رخ می دهد.
آتش سوزی های  علت  به  روی هم رفته 
و  جورواجور  تخریب های  و  نامتعارف 
مجاز  بیش ازحد  گوسفندان  گله  زیادشدن 
پروانه با خشک سالی های پی درپی و چراهای 
سبز  وسعت  حیات  از  روزبه روز  بی رویه 
طبیعت کاسته می شود؛ عالوه بر آتش سوزی 
از  تابستان  در  مثال  من باب  گذشته  دوران 
پاییز سال 1396 در محدوده  تا  ابتدای فصل 
سمغان،  نودان  کوهمره  نورآباد،  باشت، 
بیل دشت  َگُهِر کالنی، کوه  باغات  محدوده 
فیروزآباد،  منطقه  سرخی،  کوهمره  ارژن، 
بی مورد  آتش سوزی  روستاها  دیگر  و  جهرم 
سرجمع  کل  در  داد  رخ  ظالمانه  مخرب  و 
طبیعی  دیگر رویش های  و  درختان  ضایعات 

که دچار حریق شدند.
علت  به  هم  مناطق  بعضی  در  همچنان 
اطفای  بودن  سوق الجیشی  و  صعب العبور 
نخواهد  و  نیست  امکان پذیر  به آسانی  حریق 
کردن  جایگزین  و  کاشت  طرفی  از  و  بود 
آن ها هم به آسانی میسر نیست و نخواهد بود 
تنها با یک روش می شود جبران کرد، پیش 
از هر اتفاقی همه انسانیت خود را بکار ببندیم 
عالقهمندی،  مواظبت،  مراقبت،  اصول  با 

دلسوزی از طبیعت محافظت نماییم و الغیر.
برف  نزول  با  منطقه  هر  فراخور  در   .2

گسل ها  در  رطوبت  و  نم  نفوذ  و  باران  و 
صخره ها،  کوه ها،  ترک خوردگی های  و 
و  پستی ها  در  قله ها،  دخمه ها،  تخته سنگ ها، 
بلندی ها، گودال ها چین وچروک رشته کوه ها 
درنهایت چشمه سارها و چشمه ها ظاهر و آب 

از مظهرشان جاری می شود.
دمای  رفتن  باال  و  نور خورشید  تابش  با  بعد 
پروردگار  امر  به  مختلف  مناطق  در  همواره 
باران  و  برف  باریدن  از  پس  آفرینش ها 
دیگر  و  طبیعی  جنگلی  درختان  میوه  انواع 
روئیدنی های رنگارنگ از بهمن و اسفندماه تا 
پایان فصل بهار که در زیر برگ ها و داخل 

خاک ها رفته باشند سبز می شوند.
مسیر  در  و  جوی  تغییرات  دست خوش  اگر 
انسان ها مخصوصًا گله های  بی رویه  گذرهای 
دام و احشام و حیوانات وحشی یا آتش سوزی 
آن ها  از  خیلی  نگیرند  قرار  سهوی  و  عمدی 
پس از سبز شدن بعد از گذشت چند سال رشد 

می نمایند، قطور می شوند.
عمر  سال  سال های  آن ها  از  خیلی  سپس 
یا  عمدی  آتش سوزی  اگر  دارند؛  طوالنی 
سهوی رخ ندهد گاهًا ده ها یا صدها هکتار از 
مناطق جنگلی و مرتعی به طورکلی می سوزد؛ 
منطقه ای  کوتاهی  مدت  در  قطعًا  به این علت 
از طبیعت سبز جنگلی باارزش این بسته زبان 
نابود  و  خزان  چشمانمان  مقابل  در  گران بها 

می شود.
خاکستر  به  آتش  و  دود  از  تلی  به  بعد 
جنبنده ای ای  هر  که  جایی  تا  می شوند  مبدل 
نمی تواند پرواز کند از آن محدوده فرار کند؛ 
به طورکلی می سوزد یا نیست و نابود می گردد 
بی احتیاطی،  علت  به  هم  مناطق  از  خیلی  در 
الابالی افراد، عدم دلسوزی، غرض ورزی های 
به  فردی  قبیله ای،  طایفه ای،  انسانی،  ناهنجار 
حدود  یا  خانوادگی  فی مابین  اختالفات  علت 
توسط  اکثرًا  منطقه  در  مراتعی  و  ملکی 
انسان های متکبر، نااهل، نادان، شیطان صفت، 
قسی القلب، مغرض جنگل های انبوه مراتعی ها 
یا  کشیده  آتش  به  را  چراگاه ها  بوته زارها، 

قطع و نابود می کنند.
ناگوار  و  تلخ  واقعه های  از  پس  درنهایت 
کردن  قطع  نمودن،  تخریب  آتش سوزی 
و  بوته زارها  مراتع،  درختان،  سوزاندن  و 

و  نیرنگ  با  که  کرد  قبول  باید  علف زارها 
جهالت خودمان پیراهن سبز طبیعت خدادادی 
کوه ها،  سنگ  و  صحرا  خاک  پیکره  از  را 
دامنه ها و محدوده اطراف قله ها بدون سروصدا 

برای سال های سال درمی آوریم.
هیچگاه هم چیزی جایگزین آن ها نخواهد شد 
علی القاعده به قول معروف دزد نگرفته پادشاه 
است، فرد یا کسانی که عامل اصلی این گونه 
با  بوده اند  ناپسند  و  زشت  حرکت های 
خوشحالی شادی کنان بر روی دوپای گمراهی 
خود می رقصند تا شیطان باطنی شان شاد شود.
متأسفانه بر محدوده بیابان خشک وخالی دیگر 

مناطق کشورمان افزوده می گردد.
باطنی  سلیم، وجدان  عقل  عده ای  راستی چرا 
پا  زیر  را  خود  انسانیت  وجودی  جوهره 

می گذارند؟
اما بعد به علت گرمای شدید و نبودن وسیله 
و  سمت  به  رقص کنان  دوان  دوان،  تندرو 
سایه  یا  مانده  بجای  تک درختی  که  سویی 
خود  باشد  محدوده  آن  در  کمری  و  کوه 
عرقی  تن  شاید  تا  می رسانند  آنجا  به  را 
قدری  یا  نمایند  راکمی خنک  گرمازده شان، 
از حرارت بدنشان کاسته شود چه افسوس که 
پیدا  التیامی  دیگر  طبیعت  شده  سوخته  جسم 

نمی کند. 
3. احتمااًل خوانندگان و گردشگران محترم در 
موقع گردش و تفریح در دامنه کوه ها، قله ها 
سیاه  سنگ ریزه های  و  خاک  به  صحراها  و 

برخورد نموده اید.

آیا به فکرتان خطور کرده که چرا سنگ و 
خاک و شن ریزه های این محدوده سیاه است 
قطعًا حاصل عمل کرد ناهنجاری، بی احتیاطی، 
و  نادان  انسان های  غرض ورزی  و  دشمنی 
و  بوده  مناطق  کشیدن  آتش  دربه در   جاهل 

است.
در پایان همان طوری که در شرح مطلب همه 
را  محیط زیست  و  طبیعت  که  داریم  وظیفه 
در جهان پاک و سالم نگهداریم می طلبد که 
روزی همه به حد فهم و کمال انسانی برسیم و 
در فکر نسل های آینده مان باشیم با دلسوزی، 
عالقه مندی مواظبت و خلوص نیت فی مابین 
دست به دست  خواهری  و  برادری  اخوت  و 
تخریب  نابودی،  خرابی،  به جای  بدهیم  هم 
و  عمدی  آتش سوزی  دست ساز  بی رویه 
سهوی برداریم طبیعت و محیط زیست را سالم 

و زنده نگه داریم کنیم.

آیا کمربند سبز فارس دست نخورده باقی می ماند؟                            جهانگیر عباسی

دوست داشتنی  شخصیتی  اخیر  سال های  در 
برنامه کاله قرمزی اضافه  به عروسک های 
شده است، به نام »ببخشید شما« که بشقابی 
اما  خدمت  آماده  به ظاهر  و  دارد  دست  در 
دیگر  شخصیت های  از  یکی  هنگامی که 
آن قدر  می کند؛  نوشیدنی  درخواست  او  از 
رنگ  ازجمله  بی ربط  و  پی درپی  سؤال های 
و جنس لیوان و... از او می پرسد که طرف 
مقابل از رو می رود و قید آب یا شربت را 
می زند و او هم ازخداخواسته و ازخودراضی 
خارج  کادر  از  و  می کند  صوری  تعارفی 
می شود... این قصه شیرین و طنزآمیز برنامه 
کاله قرمزی در عالم واقع می تواند دردناک 
و فاجعه بار باشد؛ آنگاه که مثاًل فرد یا افرادی 
چشم  و  باشند  شده  حادی  مشکل  گرفتار 
امدادی  نیروهای  و  سازمان  به سوی  یاری 
در  هم  تعدادشان  ماشاءاهلل  که  باشند  داشته 
هم پوشانی  با  گاهی  و  نیست  ما کم  جامعه 

وظایف دارند.
تصور کنید بعد از سال ها هرگز، برفی ببارد 
برف های  میان  در  خانواده ای  اتومبیل  و 
از این  با یکی  بازایستد و  جاده از حرکت 
و  شود  برقرار  تماسی  به سختی  مجموعه ها 
آن ها  خودکار  پاسخگوی  اپراتور  آن وقت 
از تو سؤاالتی بپرسد و تو پس از چند پاسخ 
مجموعه ای  باز  و  ببخشی  لقایشان  به  عطا 
ستادی  نیروهای  ظاهرًا  انگار  که  دیگر 

از  بیشتر  پشت میزنشینشان  به اصطالح  و 
تعداد  همان  و  هست  اجرایی شان  نیروهای 
در  هم  فعال  و  به دردبخور  نیروهای  اندک 
نمی خواهم  مشغول...  دیگر  حادثه ای  محل 
تمامی  زحمات  و  فعالیت  ناسپاس  یکسره 
فکر  اما  باشم،  امدادی  ارزشمند  نیروهای 
نیروهای  کیفیت  و  کمیت  باید  می کنم 
این گونه  و  یابد  بهبود  امدادی  سازمان های 

ارگان ها چابک تر شوند.
می کند  زندگی  جامعه  یک  در  که  فردی 
باشد.  متوقع  دارد  حق  می پردازد  مالیات  و 
به  به موقع  برمی خورد  به مشکلی  زمانی که 
بخش  از  نباشد  ناچار  که  بشتابند  فریادش 
خصوصی کمک بخواهد و آن ها هم بعضًا با 
تأخیر چندساعته و با بهایی گزاف فرابرسند 
و تأکید و تأکید در مسیر که اگر از جایی 
دیگر به درخواست شما به یاری تان آمدند 

جریمه کنسلی اخذ می گردد. 
نیروی  ناچاری،  شرایط  آن  در  که  البته 
کاردشان  چه  هر  خصوصی،  بخش  امدادی 
مبلغ  انصافشان،  و  نسبت وجدان  به  و  ببرد 
تعیین می کنند و فرد در معرض آسیب، با 
اگر  اما  می پردازد!  و  می پذیرد  منت  دیده 
تهی دست باشد چه؟! آیا کارتن خواب هایی 
سرما  در  بعضًا  شهر  کنار  و  گوشه  در  که 
اعتیادشان  جرم  به  می توان  را  می زنند  یخ 
حق  و  گرم  موقت!  سرپناه  داشتن  حق  از 

جایگاه  در  و  انگاشت  محروم  زندگی 
آرام  را  خود  وجدان  این گونه  مسئولین! 
نمود و چشم پوشی کرد که بیماران اعتیاد، 
هستند؟!  جامعه  همین  معلول  و  محصول 
تنگدستی  جرم  به  بی بضاعت  بیماران  یا 
دست  درمانی  خدمات  به  بتوانند  به سختی 
برخی  در  الاقل  که  می رسد  نظر  به  یابند. 
زمینه ها انسانیت و اخالق را فرونهاده ایم و 
باید کارهای زیادی صورت پذیرد و افراد 
جامعه به اندازه و نسبت جایگاه و مقامشان، 

مسئولیت بیشتری در این زمینه دارند!
خانواده ای که در میان برف و یخ ها فرومانده 
بودند باید ممنون اقبالشان باشند که در آن 
نیز  و  تلفن همراهشان خط می داد  موقعیت 
در جاده ای فرعی و دورافتاده نبودند و شاید 
مهم تر از همه در جامعه ای چنین سرمایه گرا 
و پول محور در حد لزوم بضاعتی داشتند که 
سپر جان کنند، اما حتمًا همه افراد جامعه از 

این امکان برخوردار نیستند!

مبلغ تعیین می کنند و فرد در معرض 
آسیب، با دیده منت می پذیرد

علی حاتمی


