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مهنــدس رضــا تاجیک یادگار هشــت 

ســال دفــاع مقــدس گفت:انتخابــات 

هاســت  اراده  تجلــی  ی  عرصــه 

ــات عرصــه گفــن حرفهاســت  انتخاب

نگفتــه  حرفهــای  زدن  انتخابــات 

ای  عرصــه  انتخابــات   . هاســت 

ــامی  ــاب اس ــت انق ــه برک ــت ب اس

ــی از  ــه خیل ــت ک ــای اس ــت ه فرص

حرفهــای نگفتــه را بزنیــم و خیلــی از 

ــم  ــت کنی ــه دیگــران ثاب چیزهــا را ب

ــد  ــات 92 کاری کردی شــا در انتخاب

کارســتان و حرفــی زدیــد بــزرگ کــه 

ــد  ــی گنجی ــراد من ــی اف ــاور خیل درب

ــه  ــت ک ــی رف ــا م ــت ش ــا حرک ام

خیلــی از رفتارهــا را عــوض کنــد 

امــا در همیــن ایــام رفتــاری شــاهد 

بودیــم کــه مــردم اصــا انتظــار آن را 

ــی  ــب خیل ــفانه قل ــتند و متاس نداش

از شــا رو غمگیــن کــرد امــا مــا 

مســلانیم و مومــن معتقــد و حتــا 

بــا صــر انقابــی بــه نتیجــه دلخــواه 

ــات  ــا در انتخاب ــید ش ــم رس خواهی

کــه  انتخــاب کردیــد  را  92فــردی 

بــا  را  امنیتــی  تهدیــد  بزرگرتیــن 

گفتــان و سیاســت حــل کــرد و 

ــران  ــت ای ــگ را از رس مل ــایه جن س

دور کــرد اگــر دولــت در ایــن چهــار 

ــا شــدهمین یــک  ســال کاری کــرد ب

حرکــت آن بــرای شــا ملت بــزرگ و 

انقابــی کافــی اســت امــروز دولــت 

بــه شــا نیــاز دارد تــا مجلســی 

ــد  ــا بتوان ــگ داشــته باشــد ت هاهن

کارهایــی کــه بــرای رفــاه شــا مــردم 

ــرد  ــو ب دارد جل

وی ادامــه داد:منطقــه پنــج گنــج 

اســتعدادهای  و  ظرفیتهــا  دارای 

ــدم  ــل ع ــه دلی ــه ب ــت ک ــادی اس زی

انتخــاب مدیــران شایســته مــردم 

آن  بــه  گذشــته  ســال  درهشــت 

گرفتــار شــده انــد امــروز همــت 

شــا مــردم شــجاع و دلیــر مــی 

طلبــد کــه در انتخــاب خــود تردیــد 

ــص  ــز و متخص ــرادر عزی ــد و ب نکنی

ــهید  ــرادر دو ش ــزه ب ــد حم دکرتاحم

بزرگــوار را انتخــاب کنیــد و مــن 

ــر  ــا آخ ــری ت ــاب وزی ــرادرم جن و ب

ــار دکــرت هســتیم انشــاالله همــه  کن

پــای  در  گســرتده  حضــور  شــا 

صنــدوق رای داشــته باشــیم و بــرای 

پیرشفــت منطقــه پنــج گنــج جنــوب 

ــرت  ــان دک ــرادر عزیزم ــاب ب ــا انتخ ب

ــا  ــد ت ــاب کنی ــزه را انتخ ــد حم احم

ــن  شــاهد شــکوفایی وتوســعه در ای

ــداز ایــن  ــزان بیایی ــار باشــیم عزی دی

ــم  ــی اســتفاده کنی ــه خوب فرصــت ب

بــه  خــود  اصلــح  انتخــاب  بــا  و 

یــاری دولــت بشــتابید تــا دولــت 

ــز  ــن عزی ــه کمــک ای ــد ب هــم بتوان

تحولــی چشــم گیــر و آینــده ای 

ــان  ــان رسزمین ــرای جوان ــان ب درخش

شــاهد باشــیم .

ــفند  ــم اس ــم هفت ــا ه ــه ب ــس هم پ

در پــای صنــدوق رای فقــط دکــرت 

احمدحمــزه 

حــرت حجــت االســام شــیخ مختــار وزیــری )شــیخ 
اصاحــات پنــج گنــج جنوب(گفــت :خداونــد را شــاهد مــی 

گیــرم کــه مــن آمــاده بــودم کــه زندگــی خــود را وقــف ایــن 

جوانــان و ایــن مــردم صــادق کنــم و هــم اکنــون ایــن  راه 

را ادامــه مــی دهیــم .......

ــی  ــد دولت ــی کنی ــت را همراه ــن دول ــوار ای ــزان بزرگ عزی

ــک  ــط ی ــود  فق ــت خ ــر دول ــال عم ــار س ــر در چه ــه اگ ک

کار بــزرگ را انجــام داده باشــد کفایــت مــی کنــدوی 

ــروم درک  ــردم مح ــا م ــن کار را م ــق ای ــرد: عم ــح ک ترصی

ــخ  ــی   تل ــن مســئله  عواقب ــه برجــام و ای ــم ک ــرده بودی ک

بــرای زندگــی آینــده داشــت متــام دشــمنان اســام و ایــران 

ــه  ــودن ک ــه ب ــت گرفت ــه دس ــه ای ب ــرب بهان از رشق و غ

ــازی  ــا جــو س ــال ســاح هســته ای اســت ب ــه دنب ــران ب ای

علیــه ایــران خودشــان را امــاده کــرده بودنــد بــرای آنچــه 

کــه در لیبــی کردنــد در ایــران انجــام بــدن بــرای آن هــدف 

شــومی کــه در عــراق انجــام دادنــد در ایــران انجــام 

ــد  ــه بودن ــی گرفت ــال واه ــود را در خی ــم خ ــد تصمی بدهن

ــت  ــت و حای ــت دول ــا حرک ــا ب ــای آنه ــه ه ــه    نقش هم

قاطــع مقــام معظــم رهــری خنثــی شــد و نتوانســتند 

ــن کشــورهای  ــزان حتــی همی ــه آرزویشــان برســند . عزی ب

عربــی جشــن گرفتــه بودنــد کــه جنــگ ابرقدرتهابــه بهانــه 

ای ســاح هســته ای در مــی گیــرد رسزمیــن ایــران مببــاران 

ــران صدهــا  ــاران مــی شــود ای ــران مبب ــع ای مــی شــود مناب

ــت  ــه دول ــی حاســه ای ک ــردد ول ــر مــی گ ســال عقــب ب

آفریــد و پشــتیبانی کــه رهــر از دولــت کــرد همــه    نقشــه 

هــای  آنهــا بــر مــا شــد . و امــروز هــان     نقشــه هــای     

ــا اتحــاد اعــراب بــر رس ســوریه علیــه مــا  خــود را غــرب ب

ــد . ــال مــی کن دنب

ــت  ــن دول ــوب ،ای ــج جن ــج گن ــم پن ــردم فهی ــت :م وی گف

ــت  ــردم دول ــر م ــد اگ ــی خواه ــردم م ــی م ــروز همراه ام

ــد  ــانی نخواه ــده ای درخش ــران آین ــد ای ــی نکن را همراه

ــم  ــان را محک ــیم بایدقدمهای ــتار باش ــد هوش ــت بای داش

تــر برداریــم دشــمن هــر روز بــرای تفرقــه در میــان ملــت 

مــا     خدعــه   مــی کنــد و هــر روز بــرای عقــب افتادگــی 

و فقیــر مانــدن ملــت مــا همــت مــی کنــد ماییــم کــه بایــد 

ــر  ــران را تغیی ــد رسنوشــت ای ــه بای ــم ک ــم مایی حرکــت کنی

ــا از  ــراز باشــیم ت ــده رساف ــل نســل آین ــم کــه در مقاب دهی

مــا بــه نیکــی یــاد شــود انســانهایی کــه قبــل از مــا زندگــی 

کردنــد و پادشــاهانی کــه رسزمیــن مــا را تکــه تکــه کــرده 

انــد و بخشــهایی از خــاک ایــران را بخشــیدند امــروز خاطره 

ــده  ــی مان ــا باق ــران از آنه ــت ای ــان مل ــی در می ــی تلخ ای

ــم کــه دشــمنان  ــج جنــوب کاری کنی ــج گن اســت مــردم پن

مــا پیــروز نشــوند و پرچــم ایــران میــان همــه پرچــم هــای 

دنیــا بــه اهتــزاز در بیایــد و ایرانــی عــزت خــود را در دنیــا 

ــم  ــت نکنی ــر دق ــروز اگ ــاورد ام ــش بدســت بی ــش از پی بی

عقــب خواهیــم مانــد دیدیــد در طــول هشــت ســال 

چگونــه در دنیــا      خــوار شــدیم، دیدیــم کــه چگونــه دنیــا 

بــه مــا پشــت کــرده بــود مــا جهــان را بــه خاطــر ایــن مــی 

گوییــم کــه ارتبــاط مــا بــا جهــان برقــرار شــود کــه جهــان را 

بــه خاطــر مــراوده نیــاز داریــم و دولتهــا بــر اســاس احــرتام 

متقابــل بــا هــم نیــاز دارنــد کــه مــراوده داشــته باشــند مــا 

ــا  ــم ب ــس ه ــت انگلی ــا نیس ــا م ــکا ب ــه آمری ــم ک ــی دانی م

مــا نیســت شــوروی هــم بــا مــا نیســت ودر گذشــته هــم 

ثابــت کردنــد دولتهــای صادقــی نیســتند ولــی بــا سیاســت 

بایــد آنهــا را درمقابــل هــم قــرار دهیــم تدبیــر مــی خواهد، 

سیاســت مــی خواهــد ،هوشــیاری مــی خواهــد، بایــد 

ــا  ــر اینج ــروز اگ ــرده ام ــی ک ــمن را خنث ــای دش ــه ه نقش

کارهــای اساســی و زیــر بنــای اینجــا انجــام شــود ایــن مــردم 

بهرتیــن زندگــی بــا رفاهرتیــن زندگــی را خواهنــد داشــت از 

نظــر موقعیــت جغرافیایــی جنــوب کرمــان بهرتیــن منطقــه 

ــاده   ــی آم ــر بنای ــرای کارهــای زی ــن ب ــه م اســت آن روز ک

بــودم بــه ایــن فکــر بــودم کــه ایــن منطقــه متحــول مــی 

شــود .شــیخ مختــار وزیــری درپایــان بــا اشــاره بــه منطقــه 

ــان گفــت: ویــژه اقتصــادی جــاز موری

آن روز که من برای کارهای زیر بنایی آماده برای این 

منطقه بودم اگر این منطقه ویژه اقتصادی راه اندازی 

شده بود امروز اینجا جوان بیکار پیدا منی شد 2000هکتار 

فرودگاه بین املللی پرواز برای انتقال محصوالت کشاورزی 

بیخ گوشه شا بود از مسیرگریزی به    بندر جاسک بزنیم 

بخشی از جاسک آماده الحاق به این رسزمین بود برای 

اینکه به دریا راه داشته باشیم از این مسیر راه آهن از 

ریگان به بندرعباس می گذردهمه انها  ثبت  شده است 

و من می دانم شا هم می دانید ودیگران هم می دانند 

اما هشت سال فرصت سوزی کردند،اما امروز با همت 

شا مردان وزنان دلیر قابل پیگیری است رسزمین مقدس 

پنج گنج جنوب بهرتین رسزمین برای زندگی آینده است و 

الحمدالله جوانانی که در اینجا زندگی می کنند رسشار از 

هوش و استعداد برای آبادانی آینده جنوب هستند عزیزان 

امروز همت کنید به دولت کمک کنید برای آیندگان کمک 

کنید که مناینده با کمک به دولت تحولی در رسنوشت این 

مردم به بار بیاورد افسوس که حقوق مردم جنوب قبل از 

انقاب پایال شد توجه به زندگی آنها نکردند محرومیت 

از آنجا باقی ماند و بعد از انقاب هر چه کمک و تاش 

بود باز هم محرومیت باقی ماند امروز همت کنیم هم 

فکری کنیم اتحاد کنیم آرایان را – افکارمان را – اندیشه 

مان ، پشتوانه مان را در این انتخابات از دکرت احمدحمزه 

حایت کنیم ،حایت از دکرت حایت از دولت است، 

حایت از دولت حایت از ایران است، حایت از 

ایران حایت از اسام است دست به دست هم بدهید 

و همت کنیددلهایتان و افکارتان نلرزد و انشاالله در 

هفتم اسفند در انتخابات حضوری پرشوری داشته باشیم 
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2صبح مکران

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه آقــای فرهنــگ منجــم بــه شــماره شناســنامه 14 صــادره از بمبئــی مالــک ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن دارای پــاک باقیمانــده 2758 فرعــی از 2 – اصلــی واقــع در کهنــوج بخــش 46 کرمــان کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت 3578 صفحــه 138 دفتــر 24 بــه شــماره چاپــی 395043 ســری 
ب ســال 1370 صــادر و تســلیم گردیــده ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه محلــی تصدیــق امضــا شــده اعــام نمــوده کــه ســند مالکیــت پــاک فــوق مفقــود شــده ودرخواســت ســند المثنــی نمــوده اســت ، لــذا باســتناد تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی 
مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت شهرســتان کهنــوج مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اال 

پــس از مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد .
اصغر نارویی 

رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

ــف  ــه طوای ــس از اینک ــره پ باالخ
نماینــده  از  مختلــف  قبایــل  و 
ــزه ای   ــر حم ــت دکت ــی دول حام
ــد طــی تصمیمــی   ــت کردن حمای
ــر  ــل تقدی ــاز و قاب ــت س سرنوش
بــه نــدای ســردمداران اصاحــات 
لبیــک گفتنــد و در مســجد زه 
ــا همایشــی  کــه جــای ســوزن  ب
انداختــن نیســت  توســط کمــال 
ــه  ــنجری ب ــر س ــدری و اصغ حی

ــد . ــخن پرداختن ــان س بی

دکتــر دانشــور طــی ســخنانی 
طوایــف لــورگ را در انتخابــات 
ــزوم  ــر ل ــت و ب ــر دانس ــر ثم مثم
اســتفاده از پتانســیلهای جــوان و 
پویــا در بدنه مدیریتی شهرســتان 
تاکیــد کــرد در ایــن همایــش 
و  بــزرگ  چهرههــای  حضــور 
ــردارمالک  ــون س ــه چ ــر طایف س
محمــودی  ،جهانگیــر حیــدری 
،رســتم حیــدری ،وســایر بــزرگان 
،سیاســیون و فرهنگیــان ابرطایفه 

جنــوب شــرق ایــران )لــورک( بــر 
ــش  ــن همای ــت ای ــت و منزل ابه
ــدت  ــی وح ــن گردهمای ــزود ای اف
افریــن ،شــعار همــه آنهــا تاکیــد 
ــات  ــترده در انتخاب ــور گس برحض
7 اســفند و حمایــت از دکتــر 
احمــد حمــزه ای بــود همچنیــن 
یــاد و خاطــرات زنــده یــاد مــراد و 
رامیــن محمــودی گرامــی داشــته 

شــد. 

طوایــف لــورگ بــرای حمایــت از دکتــر حمــزه ای 
ســنگ تمــام گذاشــت

سرنوشــت هیــچ قــوم و ملتــی تغییــر نخواهــد کــرد مگر 
اینکــه خــود مــردم قیــام کننــد بــرای تغییــر سرنوشــت 
ــر  ــا بخواهیــم کــه منطقــه مــان تغیی خودشــان اگــر م
کنــد بایــد خــود مــا اقــدام کنیــم اگــر بخواهیــم دختــر 
ــر اثــر عقــرب گزیدگــی نمیــرد اگــر مــی  9ســاله مــا ب
خواهیــد زنــان مــا ســر زا نمیرنــد بایــد خودمــان تغییــر 

ایجــاد کنیــم 
ــن  ــاد همی ــرای ایج ــه ب ــت ک ــی اس ــات فرصت انتخاب
تغییــر، انتخابــات فرصتــی اســت کــه مــا تعییــن کنیــم 
کــه در چنــد ســال آینــده چگونــه زندگــی کنیــم ،امروز 
مــا پذیرفتــه ایــم کــه قــدرت از آن مــردم اســت و ایــن 
مــردم هســتند کــه تعییــن مــی کننــد چــه کســی بــر 
مــردم حکومــت کنــد، اگــر ایــن حــق بــرای مردم اســت 
ــت  ــا هس ــرای م ــم ب ــف ه ــک تکلی ــق، ی ــل ح در مقاب
ــان  ــه هم ــف ک ــن تکلی ــر اجــرای ای ــا موظــف ب ــه م ک

ــات اســت. انتخاب
ــزار  ــات برگ ــه انتخاب ــی ک ــه های ــا در بره ــف م  تکلی
ــر عهــده ماســت  ــه ب مــی شــود چیســت ؟ تکلیفــی ک
شــناخت اصلــح اســت، شــما وظیفــه داریــد کــه درمیان 
کاندیداهــا بگردیــد و بهتریــن کاندیــدا را انتخــاب کنیــد 
اگــر ایــن تکلیــف را انجــام ندهیــد وظیفــه ملــی خــود 

را خــوب انجــام ندادیــد .
ــا را  ــای درســت کاندیده ــر اســاس معیاره ــد ب ــا بای  م
ــر  ــم و ب ــا را در بیاری ــی آنه ــوابق اجرای ــنجیم . س بس
اســاس ســوابق اجرایــی و گذشــته آنهــا تصمیم درســتی 

بگیریــم اگــر مــن در حــوزه شــما ســمتی نداشــته باشــم 
شــما چگونــه مــی توانیــد ســوابق مــن را بررســی کنیــد 
شــما بایــد در نظــر داشــته باشــید اگــر امروزمــن دســت 
ــم اصــا توجــه نکنیــد  ــه ســینه پیــش شــما مــی آی ب
چــون االن مــن بــه شــما نیــاز دارم شــما بایــد بررســی 
کنیــد وقتــی کــه مــن مدیــر بــودم چگونــه آدمــی بــودم 
آیــا متکبــر و خودخــواه بــودم یــا آدم خاکــی و مردمــی 
ــه  ــی ک ــد وقت ــوده ام ببینی ــردم ب ــت م ــودم در خدم ب
مدیــر بــودم مشــکات مــردم را حــل کــردم یــا آدمــی 
ــر  ــردم اگ ــتفاده ک ــوء اس ــال س ــت الم ــه از بی ــودم ک ب
ــد  ــی توانی ــتم نم ــمتی نداش ــه س ــن منطق ــن در ای م
مــن را بــه عنــوان اصلــح انتخــاب کنیــد امیــدوارم ایــن 
همــه مهــر و محبــت شــما بزرگــواران را بتوانــم جبــران 
کنــم امیــدوارم بتوانــم در آینــده خدمتــی شایســته بــه 
مــردم پنــج گنــج بکنــم امیــدوارم خداونــد ایــن توفیــق 
را بــه مــن بدهــد کــه همــه دســت در دســت هــم ریــل 
ــا شــتاب بیشــترپیش  ــوب ب ــج جن ــج گن توســعه در پن

ببریــم
دوســتان ، مجلــس جــای افــراد متخصــص اســت جــای 
ــازو و  ــدرت ب ــت ق ــن نیس ــتی گرفت ــل زدن و کش بی
ــد  ــد آنجــا کار کن ــده بای ــه نماین ــا نیســت کل ــدرت پ ق
ــدرت  ــند و ق ــر باش ــص ت ــدگان متخص ــه نماین ــر چ ه
بیــان و تخصــص بهتــری داشــته باشــد مجلــس کارآیــی 
بهتــری دارد پــس بگیریــد افــراد متخصــص را بــه 

ــد  ــاب کنی ــح انتخ ــی اصل ــوان کاندیدای عن

از  ای  گزیــده 
ن  ســخنا

ی  ا یــد ند کا
ب  محبــو
و حامی دولت

دکتــر احمــد 
حمــزه

اصغــر اســماعیلی رئیــس شــورای اصــاح طلبــان کهنــوج و عضــو شــورای مرکــزی 
حــزب توســعه آزادی کرمــان گفــت : بــا روشــن شــدن وضعیــت تاییــد صاحیــت 
ــرادری و  ــا اتحــاد ب ــد ب ــه بع ــن لحظــه ب ــر شــد از ای ــا ســنگین ت ــف م ــا تکلی ه
همدلــی و همزبانــی بایــد یکرنــگ و یکــدل از فرصــت باقیمانــده لحظــه بــه لحظــه 
و ثانیــه بــه ثانیــه اســتفاده کــرد. الزم اســت در لحظــات سرنوشــت ســاز اصــاح 
ــات از  ــاب اصاح ــه ن ــبرد اندیش ــات و پیش ــر اصاح ــاع از تفک ــرای دف ــان ب طلب
تمامــی ســردمداران اصاحــات و تمامــی کســانیکه تعلــق خاطــری بــه ایــن جریان 
و تفکــر دارنــد خصوصــا ســردار ســرافراز جبهــه و جنــگ و بــرادر ســردار شــهید 
ــز و ارجمنــد حــاج رضــا تاجیــک و شــیخ اصاحــات محبــوب  ــرادر عزی اســام ب
قلبهــای رودبــار زمیــن روحانــی متیــن ، بــا اخــاق وصبــور و پرچمــدار اصاحــات 
ــول  ــش ح ــدان خوی ــداران و مری ــت طرف ــا هدای ــم ب ــی خواهی ــن م در رودبارزمی
محــور تفکــر اصــاح طلبــان کــه تنهــا گزینــه ایــن جریــان فکــری دکتــر احمــد 
حمــزه اســت حمایــت کــرده و نگذاریــم جریــان تنــد روی افراطــی بــا ترفندهــای 
مختلــف خــدای ناکــرده در صفــوف اصــاح طلبــان شــکاف ایجــاد کــرده و موجــب 

دلســردی و تفرقــه شــوند .
وی افــزود: شــورای اصــاح طلبــان پنــج شهرســتان بایــد بــا یــک بیانیــه مشــترک 
ــدای  ــا کاندی ــای رای از تنه ــدوق ه ــای صن ــردم پ ــب م ــویق و ترغی ــن تش ضم
اصــاح طلبــان دکتراحمــد حمــزه ای حمایــت کــرده و از فرصــت موجــود حداکثــر 
اســتفاده را ببرنــد . اســماعیلی بــا اشــاره بــه حضــور پرشــور در انتخابــات اظهــار 
داشــت : آنهایــی کــه عــدم شــرکت در انتخابــات را بــه منزلــه اعتــراض مــی داننــد 
بایــد دقــت داشــته باشــند کــه چــه درصــد شــرکت در انتخابــات بــاال باشــد و چــه 
پاییــن ایــن مــورد بــا گذشــت چنــد مــاه از انتخابــات فرامــوش مــی شــود و آنچــه 
باقــی مــی مانــد مجلســی اســت کــه اعضــا آن چنــدان قرابــت فکــری بــا دولــت 
ندارنــد . لــذا بایــد در انتخابــات شــرکت کــرد و بــه تنهــا کاندیــدای اصــاح طلــب 
دکتــر احمــد حمــزه رای داد پــس بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم بــه هــر دلیلــی 

در انتخابــات شــرکت نکنیم،ایــن موضــوع بــه نفــع تندروهــا تمــام خواهــد شــد .
و هر نفر از ما یک ستاد برای جریان اصاح طلبی باشیم . عضو شورای مرکزی 

حزب توسعه و آزادی افزود : با توجه به رد صاحیت های گسترده اصاح طلبان 
در استان جبهه اصاحات استان

نگاه ویژه ای به کاندیداهای اصاح طلب شهرستان های کهنوج و جیرفت و زرند 
دارد .

سردمداران اصالحات گل کاشتند
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3صبح مکران

ــم بســته اســت،  ــات زبان ــام انتخاب "در ای

امــا بعــد از انتخابــات رســوا می شــوید و 
ــن حــرکات شــیطانی  ــه ای پشــت صحن
را بــرای ملــت می گویم."حملــه تنــد 
ــمی  ــت هاش ــه فهرس ــی ب ــد خاتم احم
ــی آورد،  ــا رأی م ــت م در خبرگان:لیس
ــا بجنگیــم/  ــه لیســت شــما/ بجنــگ ت ن
مــن انگلیــس را بیچــاره کــرده ام و 
سفیرشــان لــه لــه مــی زنــد بــرای 

ــن ــدن م دی
بــه گــزارش عصــر ایــران بــه نقــل 
از خبرگــزاری فــارس، ســید احمــد 
ــی جامعــه  خاتمــی در همایــش انتخابات
ــت  ــان در حمای ــتان کرم ــران اس ایثارگ
ــه  ــل تکی ــرا در مح ــای اصولگ از نامزده
ــب  ــن مطل ــام ای ــا اع ــه )س( ب فاطمی
افــزود: بــر اســاس آیــات الهــی، مومنــان 
ــد و  ــا خــدا دارن یــک پیمــان عمومــی ب

ــت. ــی خداس ــان بندگ آن پیم
ــان یــک  ــه اینکــه مومن ــا اشــاره ب وی ب
پیمــان اختصاصــی هــم بــا خــدا دارنــد 
ــام )ص(  ــر اس ــا پیغمب ــان ب و آن پیم
عقب نشــینی  اصــول  از  کــه  اســت 
پیمــان  در  داشــت:  ابــراز  نکننــد، 
اختصاصــی دو گــروه هســتند کــه یــک 
گــروه برخــورد منافقانــه دارنــد و صحنــه 
ــا  ــر ام ــروه دیگ ــد، گ ــی می کنن را خال
کســانی  و  دارنــد  مومنانــه  برخــورد 
هســتند کــه بــا خــون خــود ایــن عهــد 

ــد. ــا کردن را امض

در  کرمــان  اســتان  مــردم  ماینــده 
ــه داد:  ــری ادام ــرگان رهب ــس خب مجل
ــه  ــترده و علی ــرم گس ــگ ن ــه جن جبه
دیــن، مقدســات، اصــول نظــام اســامی 

ــت. ــامی اس ــاب اس و انق
ــی  ــوج عظیم ــرد: م ــح ک ــی تصری خاتم
از تخریب هــا آغــاز شده اســت و ایــن 
ــع  ــه نف ــان و ب ــرر آقای ــه ض ــان ب جری

ــت. ــی اس ــان اصولگرای جری
ــن  ــران همچنی ــت ته ــه موق ــام جمع ام
جبهــه تخریــب را جبهه ای بســیار ناشــی 
ــا در  ــای آنه ــه داد: آدم ه دانســت و ادام
می خواهنــد  و  هســتند  جمــع  ایــن 

ــد. ــه می گوی ــی چ ــد خاتم بدانن
خاتمــی اضافــه کرد: آنها بســیار ناشــیانه 
عمــل کرده انــد و بــا انگلیــس همســنگر 
ــه ای«  ــه خامن ــه ب ــن »ن شــده اند، کمپی
ــا  ــت و این ه ــکیل شده اس ــدن تش در لن
ــه  ــه علــت اینکــه جــرأت نمی کننــد ن ب
بــه آقــا بگوینــد محتــوای آن کمپیــن را 
ــا ننگتــان نیســت  دنبــال می کننــد و آی
ــتکبار  ــس و اس ــا انگلی ــنگر ب ــه همس ک

هســتید.
می گوینــد،  آنهــا  وقتــی  افــزود:  وی 
و  احمدخاتمــی  یــزدی،  جنتــی، 
ــه و شــما هــم می گوییــد  علم الهــدی، ن
نــه پــس چــه فرقــی بیــن شــما وجــود 
دارد، چــرا کــه امــام خمینــی )ره( ایــن 
جملــه را گفتنــد اگــر روزی دیدیــد 
تعریــف  کســی  از  شــما  دشــمنان 

می کننــد، بــه وی شــک کنیــد.
ــه  ــان ک ــن جری ــه داد: ای ــی ادام خاتم
ناشــیانه ترین  نمی بــرم،  اســم  آن  از 
ــد  کار را در عرصــه سیاســی انجــام دادن
و بــا توجــه بــه اینکــه آدم ندارنــد، 
کاندیداهــای جامعــه مدرســین را در 
در مشــهد  دادنــد  قــرار  لیست شــان 
ســه نفــر در کرمــان دو نفــر و در اهــواز 
ــا ســه نفــر از مــا را کــه 180  نیــز دو ی
درجــه بــا آنهــا فاصلــه دارنــد در لیســت 

ــد. ــان آورده ان خودش
وی گفــت: جامعــه مدرســین اعــام 
در  کــه  کاندیداهایــی  همــه  کــرده، 
ــت  ــد از لیس ــتند، بای ــا هس ــت م لیس
دیگــران تبــری کننــد، زیــرا این هــا بــه 
ــتند. ــی هس ــرداری سیاس ــال بهره ب دنب

امــام جمعــه موقــت تهــران عنــوان کرد: 
ــین  ــه مدرس ــت جامع ــن دارم، لیس یقی
ــا رای  ــت این ه ــا لیس ــی آورد، ام رای م
نمــی آورد، زیــرا آدم ندارنــد و مــردم 
ــند  ــه می شناس ــواداران فتن ــا را ه این ه
و بــه همــان انــدازه کــه شــاه و ســلطنت 
ــه  ــد ب ــور ش ــور منف ــن کش ــاه در ای ش
ــد  ــا اب ــران ت ــم فتنه گ ــدازه ه ــان ان هم
کــه  فتنه گرانــی  و  هســتند  منفــور 
محکــوم و زنــدان شــدند، بایــد خجالــت 

ــد. ــاال کنن ــه سرشــان را ب بکشــند ک

ــا بیــان اینکــه انگلیــس حــق  خاتمــی ب
دارد علیــه احمــد خاتمی موضــع بگیرد، 

بیچاره شــان  خاتمــی  احمــد  زیــرا 
کرده اســت، از دو نامــه ای ســخن بــه 
ــرای  ــس ب ــفیر انگلی ــه س ــان آورد ک می
وی نوشــته اســت و اضافــه کــرد: دو 
ــئول  ــدم مس ــه اول دی ــد از نام ــاه بع م
ــفیر  ــه گفته اســت، س ــاز جمع ــتاد نم س
ــات  ــما ماق ــا ش ــد ب ــس می خواه انگلی

ــد. کن
نامــه ســفیر  در  داشــت:  اظهــار  وی 
ــود،  ــده نوشــته شــده ب ــه بن ــس ب انگلی
عالیجنــاب تقاضــا می کنــم هــر جــا 
کــه شــما تعییــن می کنیــد بــه خدمــت 
ــه مســئول ســتاد  ــن ب ــم و م شــما بیای
ــم  ــازه نمی ده ــم، اج ــه گفت ــاز جمع نم
ــدار بنــده  ــه دی پیــر خرفــت اســتعمار ب

ــتید. ــکار هس ــما جنایت ــد، ش بیای
در  کرمــان  اســتان  مــردم  نماینــده 
مجلــس خبــرگان رهبــری اضافــه کــرد: 
ــرای  ــد ب ــه می زن ــه ل ــس ل ــفیر انگلی س
ماقــات بــا خاتمــی، امــا خاتمــی تــوی 
دهنــش می زنــد، حــاال می خواهیــد 
رادیــو انگلیــس بگویــد بــه لیســتی کــه 
ــد. ــت، رای دهی ــی در آن اس ــام خاتم ن
خاتمی تصریح کرد: ما برای تبلیغاتمان 

خرج نمی کنیم، اما اگر می خواستیم 
میلیون ها خرج کنیم، برای اینکه این ها 

برای ما تبلیغ کنند به اندازه عمل 
ناشیانه و جاهانه آنها برای ما تبلیغ 

نمی شد.

حمله تند احمد خاتمی به فهرست هاشمی در خبرگان:لیست ما رأی می آورد، نه لیست شما
  حمایــت اصــالح طلبــان حــوزه انتخابیه / بجنگ تا بجنگیم/ من انگلیس را بیچاره کرده ام و سفیرشان له له می زند برای دیدن من

ــد  ــر احم ــوری دکت ــوج از کاندیدات کهن
حمــزه ای

 به گزارش پایگاه خبری مکران امروز 94/11/27 اصاح طلبان حوزه انتخابیه کهنوج پس از 
نشست مشورتی ، اعام حمایت قطعی خود را از کاندیداتوری دکتر احمد حمزه اعام کردند و از 

همه هواداران اصاحات در پنج شهرستان جنوبی)کهنوج ،منوجان ،رودبارجنوب،قلعه گنج ، فاریاب 
( درخواست حمایت از دکتر احمد حمزه کردند و متفق القول متعهد به حمایت همه جانبه از 

کاندیدای واحد اصاح طلبان )دکتر احمد حمزه ( شدند..
1- حاج رضا تاجیک -دکتر عزتی منوجان- حاج احمد یوسف زاده -دکتر محمدعلی حسین زابلی 

-دکتر محمدی
 2- دکتر دانشور3- شیخ مختار وزیری-دکتر عطاپور بزرگ

 4- برادران دکتر دوراندیش منوجان-
 5- احمدی قلعه گنج طوایف بزرگ احمد احمدی
 6- طوایف دادخدایی چاه دادخدا-حسین و بختیار

 7- طوایف زارعی منوجان طوایف بزرگ سعید زارعی
 8- اوژند منوجان9- طوایف ساالری منوجان10- طوایف زینعلی کهنوج 11-طوایف وزیری کهنوج

 12- طوایف حمزه ای کهنوج13- هدایت موالیی 14-طوایف بامری زه کلوت
 15-طایفه شکوهی فاریاب هور16- طایفه مردان شاهی )دیمه کار هور( 17-طایفه تاجیک فاریاب

 18- طایفه اسکندری فاریاب هور19-طایفه شول )خورشیدی هور( 20- طایفه سهرابی فاریاب هور
21-طایفه شمبویی رودبار22- طایفه براهویی23-طایفه کلمرزی24-طایفه خزائی)غنی زاده(25-

طایفه احمدی ،اسکندری،بهزادی26-طایفه بزرگ سادات موسوی کهنوج 27-طایفه شهریاری 
کوتک28-طایفه بزرگ لورگ29 -طایفه جرجندی-ناوکی-اکبری- سابکی -فاحی هور-دانشی-

جالی فاریاب- رشیدی فاریاب- چتر زرین -قنبرپور-سلیمی - بنی اسدی - نوری زهمکان 

- اسکندری و مهدوی زهمکان-لطفی - سلیمانی کهنوج- علیدای سالیمانی سرگریچ -

   دانش آموزان نمونه دبستان شهید احمدی ناصراباد کهنوج



صاحب امتیاز و مدیر مسئول     : محمد دیمه کار

رسدبیر :هوشنگ غنی زاده

آدرس :کهنوج خیابان ولی عرص جنب بانک رفاه

تلفن متاس :03443231072 

فکس :03443231073

www.makran.ir : سایت
   لیتوگرافی وچاپ :طاهر

1-ابراهیم تاجیک

2-فیروز بربیان قلعه گنج

3-مصیب راهر منوجان و نودژ

4-آسیه مهدی زاده فاریاب

5- ام البنین  عصابر رودبار جنوب

6-اکر دیمه کار هور

خرنگاران و منایندگان:
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     حمایت کم نظیراقشارمختلف مردم  از  دکتر حمزه ای به روایت تصویر در پنج گنج جنوب


