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در سال 70 در خانواده ای مذهبی و در شب شهادت امام موسی کاظم 
)ع( چشم به جهان گشود و نام محمدکاظم برای ایشان نهاده شد. ایشان 
در کودکستان و دوران ابتدایی در مسابقات قرآن کریم مقام اول را 
کسب کردند. در دوران راهنمایی در مسجدالنبی محله به عنوان بسیجی 
در برنامه های قرآنی فعالیت داشتند. وی عالقه زیادی به موتورسواری 

داشت و توانست در رشته ورزشی موتور کراس مقام اول استانی را 
کسب کند و حرکات نمایشی با موتور کراس ازجمله پرش از روی 
چندین موتور و ماشین را انجام می داد. در سالروز ازدواج حضرت علی 
گلزار  در  عقدشان  و خطبه  ازدواج کرد  فاطمه )س(  و حضرت  )ع( 
بود  به آرزوی دیرینه اش که همان شهادت  نهایتًا  قرائت شد و   شهدا 

رسید.
خالصه ای از وصیت نامه شهید:

در این چند روز عمر، باقی مانده فرصت را غنیمت بشمردند و از والیت 
و  عصمت  اهل بیت  راه  در  عشق ورزی  و  )عج(  زمان  امام  نائب  این 
مطابق  را  خود  کارهای  و  نشوند  روزمرگی  دچار  و  خسته  طهارت 
شرمنده  قیامت  فردای  تا  دهیم  انجام  )عج(  زمان  امام  و  خدا  رضایت 
حضرت زهرا )س( و امام حسین )ع( که دم از او می زنیم نشویم. ابیاتی 

که شهید در ابتدای وصیت نامه نوشته اند:
َبَدم اما به عالم سفرم این بس

غالم حلقه به گوش حسینم
کجا ارباِب من فردا گذارد
غالم او در آتش پا گذارد

روحشان شاد راهشان پر رهرو
روابط عمومی و تبلیغات تیپ تکاور امام سجاد )ع( کازرون

جعفر شریف امامی
جعفر شریف امامی )زاده ۱۷ شهریور ۱۲۸۹ در تهران - درگذشته 
خرداد ۱۳۷۸ در نیویورک سیتی( از سیاست مداران ایرانی دوران 
پهلوی که دو دوره نخست وزیر ایران و ۱۵ سال رئیس مجلس 

سنای ایران بود.
تحصیالت

شریف امامی او فرزند حاج محمدحسین معروف به نظام االسالم 

بود. تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه شریف به پایان رساند. 
سپس وارد مدرسه آلمانی شد و دوره متوسطه را در قسمت فنی 
تمام کرد و از طرف وزارت راه به همراه ۳۰ نفر جهت تحصیل 
در رشته راه آهن به آلمان اعزام شد. پس از پایان دوران تحصیل 
به ایران بازگشت و در راه آهن مشغول به کار شد. اندکی بعد 
ادامه تحصیل به سوئد اعزام  مجددًا از طرف وزارت راه جهت 
گشت و در سال ۱۳۱۸ به تهران بازگشت و به شغل خود ادامه 

داد و مراحل ترقی را در راه آهن طی کرد.
سال ۱۳۵۷ که سراسر ایران را تظاهرات و اعتصاب در برگرفته 
انقالب  و  بحران  از  جلوگیری  برای  پهلوی  محمدرضا  بود، 
مسئولیت نخست وزیری را با اختیارات تام به او سپرد، نامبرده 
با ایراد چند نطق مخصوصًا نطق معروف او »من شریف امامی 
که  داد  تشکیل  را  ملی  آشتی  دولت  نیستم«  پیش  روز  بیست 
ظاهرًا از مردم حمایت می کرد و خود را از خاندان روحانیون 

معرفی کرد.
رادیوتلویزیون،  و  مطبوعات  آزادی  به  می توان  او  اقدامات  از 
دادن امتیاز به کارمندان، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی، بستن 
مراکز فساد، عزل مدیرانی که ناالیق دانسته شدند و انحالل حزب 
حکومت نظامی  برقراری  با  امامی  شریف  کرد.  اشاره  رستاخیز 
رخداد ۱۷ شهریور معروف به جمعه سیاه را به نام خود در تاریخ 

ثبت کرد.
تالش او در تغییر مسیر انقالب اسالمی از امور سیاسی به امور 
رفاهی بی نتیجه ماند و مردم به مخالفت با او پرداخته و او را وادار 
به کناره گیری نمودند و سرانجام در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ استعفا داد و 

نیمه دوم بهمن همان سال ایران را به قصد آمریکا ترک نمود.
قرار  فراماسونری  لژ  از دوران جوانی وارد  امامی  جعفر شریف 
او در سال ۱۳۷۸ در  ایران شد.  فراماسون های  گرفت و رئیس 

آمریکا درگذشت.
علی امینی

دکتر علی امینی مجدی سیاست مدار ایرانی و یک دوره )۱۳۳۹-
۱۳۴۱( نخست وزیر ایران بود.

و  شاه  مظفرالدین  )داماد  امین الدوله  فرزند حاج محسن خان  او 
مالک معروف( فرزند علی خان امین الدوله )صدراعظم مظفرالدین 
شاه( فرزند میرزا محمدخان مجدالملک سینکی )وزیر و منشی 
مادرش فخرالدوله  دنیا آمد.  به  تهران  بود و در  ناصری(  عصر 
دختر مقتدر و مدبر مظفرالدین شاه بود و در جوانی با بتول وثوق 
قاجار و  دختر حسن وثوق )وثوق الدوله( )رئیس الوزرای دوره 
ابوالقاسم  بزرگ تر  برادر  او  ازدواج کرد.   )۱۹۱۹ قرارداد  عاقد 

امینی مجدی بود.
در سال ۱۳۳۹ با حمایت آمریکا به سمت نخست وزیری منصوب 
شد. کوشش های او در کاهش نقش شاه در اداره امور کشور که 
از حمایت بخشی از دستگاه ریاست جمهوری کندی برخوردار 

بود خیلی زود با مقاومت و مخالفت محمدرضا شاه پهلوی مواجه 
شد و مجبور به کناره گیری شد.

در جریان اوج گیری مبارزات مردم در سال ۱۳۵۶ مورد مشورت 
شاه قرار می گرفت. امینی پس از انقالب ایران در فرانسه زندگی 

می کرد و یکی از رهبران مخالفان جمهوری اسالمی ایران بود.
تحت  هاروارد  دانشگاه  توسط  که  امینی  علی  خاطرات  کتاب 
عنوان خاطرات شفاهی ایران گردآوردی شده بود، در سال ۱۳۷۶ 
به همت محسن کچوئی صاحب امتیاز انتشارات صفحه سفید به 

چاپ رسید.
اسداهلل علم

 ۱۳۴۲ سال  تا   ۱۳۴۱ سال  از  ایران  نخست وزیر  علم،  اسداهلل 
خورشیدی.
زندگینامه

اسداهلل خان علم امیر قاینات، مرداد ۱۲۹۸ بیرجند - ۱۵ فروردین 
دوران  سیاسی  چهره های  مهم ترین  از  یکی  آمریکا،   ۱۳۵۷
سال  تا   ۱۳۴۱ سال  از  ایران  نخست وزیر  پهلوی.  محمدرضاشاه 
قاینات  امیر  علم  خان  محمدابراهیم  پسر  خورشیدی.   ۱۳۴۲

»شوکت الملک دوم«.
امیر اسداهلل در دانشکده کشاورزی کرج آموزش دید. در سال 
زناشویی  پیوند  شیرازی،  قوام الملک  دختر  تاج،  ملک  با   ۱۳۱۸
بست. پیش از آن پسر قوام الملک با اشرف پهلوی ازدواج کرده 
بود. در سال ۱۳۲۵ امیر اسداهلل فرماندار سیستان و بلوچستان شد، 
بعد وزیر کشور شد.  در سال ۱۳۲۹ وزیر کشاورزی و چندی 
از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۴۱ شغل های مختلف دولتی داشت. از 
تا سال ۱۳۴۵  از سال ۱۳۴۲  بوده.  نخست وزیر  تا ۱۳۴۲   ۱۳۴۱
امیر   ۱۳۵۶ تا   ۱۳۴۵ سال  از  بود.  شیراز  پهلوی  دانشگاه  رئیس 
 ۱۳۵۷ سال  فروردین  در  وی  بوده.  ایران  دربار  وزیر   اسداهلل 
و  داشت  آمدوشد  دربار  به  نوجوانی  از  اسداهلل  امیر  درگذشت. 
دوست  تنها  او  برخی  گفته  به  بود.  آشنا  پهلوی  محمدرضا  با 
شاه بود. علم در دوره نخست وزیری محمد مصدق به شاه کاماًل 
وفادار بود. در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علم نقش فعالی 
فردوست: سهم  ارتشبد  گفته  به  نیز  از کودتا  و پس  ایفا کرد 
نخست وزیری  مسند  از  زاهدی  سپهبد  برکناری  در  اساسی 
کشور  داخل  انگلوفیل  جریان  هدایتگر  به عنوان  علم  داشت. 
با  باألخص  و  انگلیس  سیاسی  مأموران  با  تنگاتنگش  ارتباط  و 
شاپور ریپورتر، بهتر می توانست برآورنده اهداف آن کشور در 
اسداهلل  عهده  بر  برهه  آن  در  اصلی  نقش  بنابراین  باشد؛  ایران 
قیام ۱۵ خرداد سال  بود. در دوره نخست وزیری خود، در  علم 
 ۱۳۴۲ تظاهرات طرفداران روح اهلل خمینی را با موفقیت سرکوب 
طرح  تصویب  او  نخست وزیری  دوران  وقایع  مهم ترین  نمود. 
این  لغو  و  روحانیون  اعتراض  والیتی،  و  ایالتی  انجمن  الیحه 
پانزدهم  قیام  سرکوب  همچنین  و  بهمن  ششم  رفراندوم  الیحه، 

خرداد ۱۳۴۲ و تبعید روح اهلل 
وقایع  بر  بود. عالوه  خمینی 
بیست  دوره  انتخابات  فوق 
ملی  شورای  مجلس  یکم  و 
و دوره چهارم مجلس سنا را 
انجام  از دو سال فترت  پس 
داد. اسداهلل علم پس از استعفا 
ریاست  نخست وزیری،  از 
بر  را  شیراز  پهلوی  دانشگاه 
عهده گرفت و در آبان ۱۳۴۵ 
منصوب  دربار  وزارت  به 
محمدرضا  تاج گذاری  شد. 
 ۲۵۰۰ جشن های  و  پهلوی 

ساله شاهنشاهی در دوران وزارت دربار او انجام شد.
علم به علت بیماری سرطان خون و ترک کشور جهت معالجه 
از سوی شاه کنار گذاشته شد و به جای او امیرعباس هویدا به 
وزارت دربار منصوب شد. علم در ۲۵ فروردین ۱۳۵۷ درگذشت. 
او از دوستان بسیار نزدیک و محرم اسرار محمدرضا پهلوی بود 
این  است.  گذاشته  به جا  محرمانه ای  یادداشت های  خود  از  که 
پهلوی و  از وضعیت دربار  به عنوان گزارشی دقیق  یادداشت ها 
شخص شاه اعتبار زیادی دارد. یادداشت هایی که سال ها بعد دکتر 
علی نقی عالیخانی آن ها را ویرایش کرد و کتاب »یادداشت های 

علم« را درآورد.
)دانشنامه آزاد(                                      

 ادامه دارد...

  محمد رجبی

شهدای غریب
بسیجی شهید محمدکاظم )پژمان( توفیقی

جمشید آموزگار

علی امینی شریف امامی

حسنعلی منصور

اسداله علم

علی منصور

 رفراندوم؛
برگی از اوراق خاطراتم! قسمت سی و سوم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
هیأت   1398/08/14  -  139860311016001109 شماره  رأی  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان)اردکان( 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای وطن بدری خالری فرزند  تصرفات 
حسن به شماره شناسنامه 1554 صادره از هماشهر در ششدانگ یک زمین 
زراعتی دیم مساحت 1055/40  مترمربع پالک 72 فرعی از 3 اصلی 
واقع در قطعه یک بخش 3 مشهور به خالر حصه مشاعی خود متقاضی 
به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  محرز گردیده است. 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
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محمد صادق صبور – رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
 1398/08/14  -  139860311016001108 شماره  رأی  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سپیدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی 
صالحی فرزند کتل به شماره شناسنامه 1645 صادره از کازرون در 
مترمربع پالک  به مساحت 12275  باغ مشجر  ششدانگ یک قطعه 
مشهور  فارس   6 بخش  قطعه یک  در  واقع  اصلی  از 805  فرعی   5
به باغستان حصه مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
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