
 

 
 

خواهد اين وضعيت ادامه پيدا كند و در جيب مردم دست بشود و با بدبخت  * دولت تا كي مي
كردن مردم كسب درآمد كند؟ آيا اين جواب اعتماد مردم در انتخابات به دولت و مجلس 

 كارها گرفته شود و صرف حرف زدن كه معنا ندارد.  است؟ بايد جلو اين

 يابي دو جريان ريشه
ي در واقعه“ باطل”و “ حق”

شناسي قاتالن عاشورا ، جريان
 كربال !

 فردا... دهقانامان

دفاع مقدس در 
 گاه امروزچالش

 
 عبدالحسين پيروان

    

نانوايـان: نـان گـران 
شود/ رانندگان: عدالت 

 ۲صفحه  ۲صفحه  ۲صفحه  ۴صفحه  رعايت شود

 

 ۲صفحه 

ها، ها، افزايش كشتهناامني جاده
مسئولين ناشنوا، بالي جانِ 

 ها!كازروني
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 هفته نامه
 سياسي،

 اجتماعي،
 فرهنگي و

 ورزشي
 هاي*استا ن
 فارس،

 بوشهر و
کهگيلويه 

 و
 بوير امحد

براي مردي كه به دنبال 
 هاي ماندگار بودانديشه

 
 محمودرضا پوالدي

 هيأت موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي اراضي  و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 نامه قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسميآئين13قانون و ماده  3آگهي موضوع 

هيأت اول موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحـد  1397/04/07مورخه  13970311026000074برابر رأي شماره 
شـشـدانـگ يـك  2510688359صادره از الرستان به شماره ملي  4018ا... جرجي فرزند محمدامين بشماره شناسنامه ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت

روسـتـاي  -فارس حوزه ثبت شهر خنج  18واقع در بخش  11889/63مجزي شده از پالك   1889از اصلي  113متر مربع پالك فرعي   186221,14درب باغ به مساحت 
شـود در صـورتـي كـه  روز آگهي مي 15شنائيز خريداري شده از آقاي عزت قاسمي مالك رسمي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پـس از اخـذ اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي
وصـول اعـتـراض  عـدمرسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

 طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 1397/06/25تاريخ انتشارنوبت دوم:                                                               1397/07/10تاريخ انتشارنوبت اول: 

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خنج—پور عملهعبدا... جهان

 ۳صفحه 

ضررهاي ماليِ وارده به تردد كنندگان در كلـيـه   *اگر چه تلفات انساني و
مناطقِ پيراموني، در مقايسه بـا   ي مسيرهاي ورودي و خروجي كازرون و

ديگر شهرستان ها، به داليل پيش گفته، افزون تر است، در عـيـنِ حـال 
 چند قطعه، داراي بيش ترين ميزان تصادفات و پر تلفات ترين آن ها بود.

*ريشه ي اصلي در استمرارِ معضالت جاده اي شهرستان، افزايش تلفاتِ 
انساني، ضررهاي مادي و هزينه هاي درمانيِ ناشي از تصادفات، هـمـانـا 

سازي ها و انتقال بودجه هاي اختصاصيِ سياسي كردنِ  امرِ تخصصيِ راه
 مربوطه، به مناطقِ دلخواهِ بعضي سياسيونِ تازه به قدرت رسيده است

با وجود نوسانات شديد دالر، 
 كند؟! بانك مركزي چه كار مي

 نامه و پايگاه اينترنتي شهرسبزهفته
 ها و... ها، يادداشتاخبار، تحليل

 پذيريدخبرنگار افتخار مي
shahresabz@gmail.com 

 منتظر همكاري شما هستيم

 همكار گرامي

 سركار خانم زينب صادقي
تان را به شما تسليت گفته، اجر جزيل براي درگذشت پدربزرگ گرامي

 بازماندگان و براي آن مرحوم علودرجات را از بارگاه الهي مسئلت دارد.
 

 نامه شهرسبزهفته

 
 
 
 
 

 خبر درگذشت استاد فرزانه

 زاده دوانيحسن محقق
 دوستان، معلمين و متعلمين گرديد.موجب تأثر و تألم فرهنگ

نامه شهرسبز، ضايعه فقدان آن فقيد سعيد و خدمتگزار هيأت تحريريه و ديگر همكاران هفته
مخلص را به خانواده محترم آن مرحوم و جامعه فرهنگي كازرون تسليت عرض كرده، رحمت 

 و مغفرت الهي را براي آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مسألت داريم.
 

 نامه شهرسبزمديرمسئول هفته -علي اسدزاده

  تسليت
 
 
 
 

 خبر درگذشت نويسنده گرامي مرحوم

 حكمتمحمدعلي فرشته
 

، موجب تأسف و تأثر گرديد. آن مرحوم “ رمان گرازها” نويسنده، شاعر و پژوهشگر فرهنگي، صاحب تأليفاتي چون 
نصيب نبود به طـوري گرا با گرايشات كمونيستي هم بياز مبارزين پيش از انقالب بود كه از خيانت سياسيون چپ

هاي مذهبي خانوادگـي بـا كه پس از آزادي از زندان نسبت به آنان سخت نگران و منتقد بود و با توجه به اصالت
-حكمت، حكيم، شيـخهاي محترم فرشتهانجمن امور ديني همراه شد. مصيبت فقدان آن فقيد سعيد را به خانواده

الحكمايي و جامعه فرهنگي شهرستان كازرون تسليت و تعزيت عرض نموده، رحمت و مغفـرت الـهـي بـراي آن 
 مرحوم و سالمت و سعادت بازماندگان را از درگاه ايزد منان مسألت دارم.

 
 نامه شهرسبزمديرمسئول هفته -علي اسدزاده

 تسليت
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به گزارش شهرسبز، حجت االسالم خرسند امام جـمـعـه 
) با اشـاره 1397مهر  6كازرون در خطبه هاي نماز جمعه (

به حادثه تروريستي در اهواز اظهـار داشـت: ايـن حـادثـه 
 نشان داد كه دشمن در حال ايجاد ناامني در كشور است.

خرسند خواستار تنبيـه سـردمـداران كشـورهـاي وهـابـي 
سعودي و امارات شد و تصريح كرد: قـطـعـاً بـه وقـتـش 

هـا و حـامـيـانشـان داده  مالي سختي به تروريسـت گوش
 شود. مي

خطيب جمعه كازرون ادامه داد: رييس جمهور آمـريـكـا از 
برداري كرد، اين در حالي است  سياست جديد دولتش پرده

هاي قبلي مدعي جهاني  كه آنها در زمان رياست جمهوري
شدن و نظم نوين و دهكده جهاني به رهـبـري آمـريـكـا 

 كردند رعايت كنند. بودند كه مالحظاتي داشتند و سعي مي
وي رفتارهاي كنوني آمريكا را نشانه يـك ديـكـتـاتـوري 

ترين كشور دنـيـا  المللي دانست و گفت: اينكه قدرتمند بين
كند و از  كشي مي آيد عربده كه داعيه رهبري دنيا دارد، مي

كند و حتي به متحديـن خـودش مـثـل  همه بازجويي مي
آلمان، اتهام زده و با سخيفترين ادبيات با اعـراب جـنـوب 

 هاي اين رفتار است. كند نمونه خليج فارس برخورد مي
امام جمعه كازرون با تقدير از سخنـان رئـيـس جـمـهـور 
كشورمان در سازمان ملل افـزود: مـواضـع خـوب وي در 

هاي مستقل نظام جمهوري اسالمي و بـه  راستاي سياست
هاي دوگانه آمريكا بـود كـه جـاي  چالش كشيدن سياست

 تقدير دارد.
وي با گاليه از نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: وقـتـي مـا 
برجام را نپذيرفته بوديم و قطعنامه سازمان ملل عليـه مـا 
بود، دالر حدود سه هزار تومان بود، اما حاال كه قطعنـامـه 
عليه ما نيست و برجام روي كاغذ هست، چرا دالر بايد به 

 اين مقدار برسد.
كند؟ مهمتـريـن  خرسند ادامه داد: بانك مركزي چكار مي

كار وي حفظ ارزش پول ملي است، دولت بايد پاسخـگـو 
باشد و مجلس براي اين مشكل چه كرده اسـت؟ تـا كـي 

 خواهيم ببينيم ارزش پول ملي سقوط كند؟ مي
خواهد اين وضعيت ادامه پـيـدا  وي گفت: دولت تا كي مي

كند و در جيب مردم دست بشود و با بدبخت كردن مـردم 
كسب درآمد كند؟ آيا اين جواب اعتماد مردم در انتخابـات 

كارها گرفته شود و   به دولت و مجلس است؟ بايد جلو اين
 صرف حرف زدن كه معنا ندارد.

خطيب جمعه كازرون با انتقاد از مجلـس اظـهـار داشـت: 
وقتي دو وزارتخانه مثل اقتصـاد و كـار و رفـاه االن وزيـر 
ندارد مجلس هم در اين وضعيت دو هفتـه بـه مـرخصـي 

رود و پس از برگشت مي خواهد قانـون اسـتـعـمـاري  مي
fatf هـا بـراي مـا چـه كـرده انـد.  را تصويب كند. غربي

بنشينيد قانون خودمان را تصويب كنيد، چرا مي خواهيد با 
قانون انها قانون تصويب كنيد. برخي از اين اقدامات ضـد 
انقالبي است. نميخواهم بگويم دولت يا مجلس اينچنيـن 
اند، اما در بدنه برخي دستگاهها كارهايي صورت مي گيرد 
كه نتيجه اش بدبخت كردن مردم است. برخور جدي بايد 

 بشود. 
خرسند با ابراز اميدواري از دولت و مـجـلـس بـراي كـار 
انقالبي و قاطع براي مردم گفت: كاري كنـنـد كـه مـردم 

نتايج ان را ببينند نه اينكه ببينيم روز به روز دالر و قيمت 
ها افزايش پيدا كند. وي ادامـه داد: قـدرت خـريـد مـردم 
وقتي پايين بيايد جيب كساني پر مي شود. سپس نتيـجـه 
اش فقر و افزايش معضالت اجتمـاعـي و پـرونـده هـاي 
قضايي است. ما جز حرف چيزي نديـديـم. ايـن قـيـمـت 
گذاري و نظارت بر بازار وظيفه كيست؟ دستمال و گوجه و 
پياز بايد مسايل اصلي كشور ما بشود؟ امام جمعه كـازرون 
تاكيد كرد: مردم حامي نظامـنـد و ايـن مشـكـالت را بـه 
حساب نظام نمي گذارند. به حساب دولت و مجلـس مـي 
گذارند. رهبري و مراجع تقليد و روحانيت از اين وضعـيـت 
راضي نيستند. بگذريم از اينكه بـرخـي فـحـشـش را بـه 
روحانيت مي دهند، ان طلبه اي كه با زن و بچه با حقوق 

تومان زندگي مي كند فحش مي خورد. خرسـنـد بـا  500
ها تاكيد كرد: اين  اشاره به ايجاد اخالل در حركت كاميون

هاي قضايي بايد به شـدت  كار غيرانقالبي است و دستگاه
برخورد كنند و كاميون داران كازرون مراقب باشند كه اين 

 كار دشمن است و بازيچه قرار نگيرند.
وي از برنامه هاي خوبي كه در هفته دفاع مقدس صورت 
گرفت، بويژه نمايشگاهي كـه عـزيـران بسـيـج از سـيـر 
مظلوميت اهل بيت تا دفاع مقدس و شهداي مدافع حـرم 
برگزار كردند و همچنين نمايش ميداني تقديرو تشكر كرد 
و اظهارداشت: مردم نشان دادند تشنه اين بـرنـامـه هـاي 
خوب فرهنگي هستند و استقبال كردند و اين نشـان مـي 

 دهد با بودجه كم هم مي شود كار كرد.
خطيب جمعه كازرون ادامه داد: دستگاهها بـايـد كـمـك 
كنند، ادارات و ارگانها بايد كمك كنند، اين قبيـل كـارهـا 
بايد براي نسل جوان ما اجرا شود تا با فرهنگ دوران دفاع 
مقدس بيشتر اشنا شوند. من به سهم خودم از مجمـوعـه 
كساني كه در اجراي اين برنامه ها همكاري كردند، تشكر 

 مي كنم.

علي اسدزاده؛ خدا رحمت كنـد حـافـظ اسـد كـه در 
 حكومت او دالرشيطان بود. 

محل خدمتم لبـنـان بـود و بـنـا بـر  1368در سال 
ضرورت ارتباط با عقبـه مـحـل خـدمـت در كشـور 

 سوريه، رفت و آمد زيادي به آن كشور داشتيم.
در آن زمان وضع كشور لبـنـان بسـيـار آشـفـتـه و 
حكومت مركزي بسيار ضعيف بود. در واقع حكومت، 
حكومت احزاب بـود و احـزاب هـم بـا هـم درگـيـر 
اختالف و جنگ بودند. براي نمونه، در شرقيه بيروت 
دو حزب مهم مسيحي به رهبري سميـر جـعـجـع و 

خـواه  ميشل عون، و مسيحيان بيروت با حزب ترقـي
ها  ها به رهبري وليد جنبالط و در شمال سني دروزي
ها در جنگ و اختالف بودند كه اين جنگ و  با علوي
هـاي  ها و ويرانـي هاي داخلي باعث خسارت درگيري

زياد شده بود. حتي در جنوب بين شيعيان حزب امل 
ا... اختـالفـات شـديـد بـود كـه گـاهـي بـه و حزب
انجـامـيـد و در آن زمـان  هاي مسلحانه مي درگيري

همين آقاي ميشل عون، دوست امروز و دشمـن آن 
جمهور بود. در چنـيـن مـوقـعـيـت و  روز هم رئيس

وضعيتي، طبيعي است كه ارزش پول ملي نـهـايـت 

تنزل را داشته باشـد. آن روزهـا بـرابـري يـك دالر 
لـيـر در  700تـا  650آمريكا در مقابل لير لبنان بين 

طوري كه در بـازار لـبـنـان خـريـد و  نوسان بود، به
طور عادي و معمـولـي بـا دالر  فروش و معامالت به

گرفت ولي در سوريه، با اينكه كشور سوريه  انجام مي
مــرتــب مــورد تــهــديــد و تــعــدي و تــجــاوز رژيــم 
صهيونيستي بود و همواره تحـت فشـار آمـريـكـا و 
كشورهاي غربي و كشورهاي مرتـجـع عـرب قـرار 
داشت با قاطعيت در تثبيت ارزش پـول مـلـي خـود 

كوشيد و مواظبت سرسختانـه داشـت و دولـت و  مي
عنوان يكي از مظاهر شيطان برخورد  ملت با دالر به 

اي هـم  كردند. جمعي بر اين باور داشتنـد و عـده مي
هر حال نقش سـوء  ممكن بود از روي ترس، ولي به 

 اقتصادي آن را تحت كنترل داشتند. 
اگر كسي پول سوري تمام كرده بود و يا كم داشـت 

خـواسـت بـا  و فرصت تبديل از راه قانوني نبود و مي
گفتند شيطان شيطان، برو  دالر معامله كند سريع مي
خواستند. بـراي هـمـه جـا  برو و عذر مشتري را مي

افتاده بود كه عمالً با مظاهر استكبار از جمـلـه دالر 
تـر از  عنوان مظاهر شيطان برخورد نمايند و مـهـم به

همه قاطعيت در كار است كه داشتند و همه حسـاب 
بردند، ولي اوضاع و احوال دولتمردان مـا در ايـن  مي

بينيم جاي تأسف  موضوع و موضعات ديگر را كه مي
 است. 

ي اول انقالب كـه بـررسـي  هاي دهه از همان سال
تدبيري و سادگـي بـا  ها با بي بينيم كه دولتشود مي

اين موضوع برخورد كـردنـد ولـي شـكـي نـيـسـت 
 اند.   ها بوده هاي خائني هم پشت اين برنامه دست

كنـيـم اصـالً  به پيش از پيروزي انقالب كه نگاه مي
ي سكه و دالر در بين عامه مردم مطرح نبـود  مسئله

 دانستند دالر چيست.  و بسياري از مردم نمي
در دولت ميرحسين موسوي بـود كـه سـكـه و دالر 
مطرح شد. يادمان نرفته هر مسافري كـه بـه خـارج 

گرفت كه پـس از  رفت مقداري ارز به او تعلق مي مي
سفر زيارتي، سياحتي و يا خوشگذرانـي و عـيـاشـي، 

شد  بابت فروش ارز اضافي، سودي هم عايدشان مي
(و اين يعني خارج كردن ثروت ممـكـلـت و ايـجـاد 

اي كه بايد اشتغال و بازار ارزي كاذب) و تشويق عده
اين فرصت مغتنم شمرد و سفـري بـه خـارج رفـت. 

كردند كسـي  همان روزها بود كه برخي هم فكر مي
كه اين طرح را داده خادم است يا خائن؟ عقـل دارد 

انـد و حـراج  هاي ضدانقـالب شـده يا بازيچه نفوذي
المال و مردم مستضعفي كه توان همـيـن  كردن بيت

هـا  ها را هم ندارند به نفع متمولين و زرنگ مسافرت
كاري عادالنه است و گاهي اين ترفند گران كـردن 
سكه و ارز و شكستن ارزش پول ملي يـك حـيـلـه 

هـا و  كـاري دولت هم شايد باشد براي نجات نـدانـم
هاي خود كه در هر صورت به ضرر مـلـت  بدهكاري

 بوده است. 
هـا يـا  كـاري ها يا ندانم تدبيري تا امروز كه با اين بي

ها، خزانه ملكت را (طـال و دالر) را بـه حـراج  خيانت
گذاشته و نظام حاصل از خون صدها هزار شهـيـد را 

انـد و حـاال ديـگـر راه رو كـرده با مشكل جدي روبه
عالج، هوشياري و مقاومـت و پـايـداي مـردم پـاي 
انقالب و نظام جـمـهـوري اسـالمـي و عـمـل بـه 

فقيه است، باشد تا با توفيقات الهي هاي وليرهنمون
بتوان با اتحاد و همبستگي هرچه بيشتر و حمايـت و 
همراهي مسئوالن متعهد و مخلص و دلسوز بر ايـن 
مشكالت فائق آمد و در آينده با توجه بـه مـالك و 
معيارهائي كه امام راحل (رض) در وصيتنامه سياسي 

هـا الهي خود و مقام مغظم رهبري در سـخـنـرانـي
هـا، بـه فرمايند در انتـخـابـاترهنمون فرموده و مي

دنبال انتخاب اصلح از بين صالحين مؤمن و متعهـد 
و دلسوز و توانا و صادق و انقالبي باشيم تا نظـام در 
جهت اسالم ناب، استقالل و اقتدار هرچه بيشـتـر و 

 آينده بهتر به پيش رود.

 كند؟! با وجود نوسانات شديد دالر، بانك مركزي چه كار مي

 خاطره دالر در سوريه

عبدالحسين پيروان؛ همه ي آن ها كه امروز ايثارگر نـامـيـده 
مي شوند، مدافعان جان بر كف كشور بودند. از هيـچ يـك از 
صحنه هاي ايثار و مردانگي آنان نمي توان چشم پوشي كرد. 
جنگ پديده اي مقدّس نيست؛ اما هر عملكردي در مقابله بـا 
آن يك دفاع مقدس است و دفاع ما دفاع هـمـه ي مـردم در 
برابر هجوم نيروي نظامي يك كشور، بدون حاكمـيـت يـك 
دولت دموكرات و با رهبري يك ديكتاتورِ كودتاچي به خـاك 

 مان بود.
هر سال به ياد روزهاي دفاع مقدّس چند كلمه اي مي نويسم 
كه براي خود و هم رزمان تجديد خـاطـره اي بـاشـد. سـال 
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جمله اي از امام خميني(ره) بود: ما از عملكرد خود در جنـگ 

 .لحظه اي نادم و پشيمان نيستيم
عدّه اي از دوستان بر آن خرده گرفتنـد. امسـال فـرصـت را  

غنيمت دانستم تا توضيحي پيرامون محـورهـاي زيـر بـه آن 
 ضميمه كنم:
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تفاوت زيادي است. جنگ با خشم و كينـه و ويـران گـري و 
تخريب همراه است و دفاع، مقابله اي است در برابر همـه ي 
اين ها؛ و طبيعي است كه هر واكنشي به اين سه پـديـده ي 
پليد را بايد دفاعي مقدّس دانست. با اين حال بر اين باورم كه 
اگر در آغاز انقالب مي توانستيم رابطه اي خوب و يـا دسـت 
كم نگاهي مثبت نسبت به همسايگان خود داشتـه بـاشـيـم، 
شايد اين فاجعه هرگز اتّفاق نمي افتاد. شنيده ام عراق اوليـن 
كشوري بود كه انقالب اسالمي را به رسميت شناخت و صدّام 
نيز در خواست ديدار از ايـران را داشـتـه اسـت. شـايـد يـك 
ديپلماسي قوي و فعّال مي توانست از يك جنگ كه انتـهـاي 

ساله شد،  8آن ناپيدا به نظر مي رسيد و بعداً با امّا و اگرهايي 
جلوگيري كند و اين است كه مي گويم از رزمندگان بايـد بـه 
عنوان مدافعان كشور اسالمي نام برد و نه جنگـجـويـان. بـه 
همين ترتيب بايد از دفاع مقدّس سخن گفت و نه از جـنـگ 
كه ناپاك است و مصيبت هاي اش بي شمار. همه ي آن هـا 
كه امروز ايثارگر ناميده مي شوند، مدافعان جان بر كف كشور 
بودند. از هيچ يك از صحنه هاي ايثار و مردانگي آنان نـمـي 
توان چشم پوشي كرد. جنگ پديده اي مقدّس نيست؛ اما هـر 
عملكردي در مقابله با آن يك دفاع مقدس است و دفـاع مـا 
دفاع همه ي مردم در برابر هجوم نيروي نظامي يك كشـور، 
بدون حاكميت يك دولت دموكرات و با رهبري يك ديكتاتورِ 
كودتاچي به خاك مان بود. با همين استدالل مي توان گفـت 
جنگ هنوز هم ناخوشايند است و يك دليل اساسـي و حـتّـي 
مهم ترين آن براي ناكامي و عقب ماندگـي از پـيـشـرفـت و 
توسعه ي كشور. هر عقل سليمي تأييد مي كند هميشه بهتـر 
آن است كه نه تنها با سياست كارآمد و هوشمـنـد از  رويـداد 
جنگ جلوگيري كرد، بلكه براي فاصله گرفتـن از آن تـا حـدّ 
امكان از درگير شدن با تحريم ها نيز دوري جُسـت. ايـن راه 
عاقالنه و پسنديده اي براي طيّ مسيري امن و مطمـئـن در 
جهت توسعه و پيشرفت كشور است. اگر در جنگ تحمـيـلـي 
دفاع مي كرديم امروز نيز نبايد به دنبال شعله ور كردن آتـش 
جنگ به وسيله ي خودمان باشيم. آيا برداشـتـي نـزديـك از 
سخن امام(ره) نمي توان اين باشد كه ما يك لحـظـه هـم از 

دفاع در مقابـل هـجـوم 
دشمن پشيمان نبـوده و 
نيستيم؟! و دقيقاً هميـن 

جاست كه يك سوال اساسي پيش مي آيد. آيا اگر احـتـمـال 
مي دهيم جنگ و يا دفاع ديگري در پيش است، نبايد از خود 
بپرسيم بعد از پايان آن دفاع مقدّس تا چه اندازه تـجـربـيـات 
مفيد و كاربردي آن را تدوين كرده و در صدد استفاده از آن با 
بهره وري باال بوده و هستيم؟ پاسخ اين سؤال هر چه بـاشـد 

 بايد در راستاي پيشگيري و دوري از جنگ به كار آيد.
ايثارگران و شهدا فرشته نبودند: يكي از بالهايي كه بعد از  -2

پايان دفاع مقدّس بر سر نشانـه هـاي بـازمـانـده از آن آمـد، 
معرّفي همه ي ايثارگران و به ويژه شـهـداي عـزيـز در حـدّ 
فرشتگان معصومي بود كه امروز دسترسي به آنان، يـك امـر 
محال و يا دست كم بسيار مشكل به نظر مي رسد و مـن در 
بخش الگو پذيري بيشتر در باره ي آن خواهم گفـت. وقـتـي 
انساني از ابتداي تولد تا همه ي صحـنـه هـاي حضـورش در 
دفاع مقدّس تافته اي جدا بافته قلمداد شود، كجـا مـي تـوان 
باور كرد كه او  فردي زميني بوده كه اختـيـار خـودسـازي و 

خودپردازي اش را كامالً در دستـان خـودش داشـتـه اسـت؟! 
براي نسل نو هيچ يك از آن برجستگي ها مهم و چشمگـيـر 
نخواهد بود چرا كه همه ي اين اسطوره ها از ابتدا جزء ملـك 
و فرشته بوده و ديگر نيازي به توسعه و تعالي نداشته اند. آيـا 
مي توان گفت كه در نظام شاهنشاهي به اندازه ي هـمـه ي 
شهدا و ساير ايثارگران دوره ي دفاع مقدّس، فرشته هايي اين 
چنين كامل و بي نقص داشته ايم!  بر عكس معتقدم كه همه 
ي ايثارگران، انسان هايي زميني بـودنـد كـه در دوران دفـاع 
مقدّس بر اثر خودسازي و جهاد با نفس و به پشتوانه ي سيـر 
معنوي به چنان شخصيت هايي تبديل شدند؛ و ايـن يـعـنـي 
تالش و كوشش شرط رسيدن به اين مقام است. بدون شـك 
اين كمال هم شامل كساني مي شود كه به درجـه ي رفـيـع 
شهادت نائل شدند و هم آناني كه امـروز در گـوشـه و كـنـار 
جامعه سر در گريبان تنهايي خويش فرو برده اند و برخي حتّا 
به سختي زندگي مي گذرانند. انسان وقتي مختار بـاشـد و بـا 
تالش و تقلّا به قرب الهي برسد ارزشمندتر از آن است كـه از 
ابتدا صاحب فضيلتي باشد. و اگر چـنـيـن نـبـود دوران دفـاع 
مقدّس را كوره ي آدم سازي نام نمي گذاشتند؛ تعبيري كه با 

كـوره ي آدم   –الهام از اصطالح معروف جنگ جهـانـي دوم 
و در مقام كنايه به عملكرد ننگـيـن آلـمـان نـازي  –سوزي 

مشهور شد. كوره ي آدم سازي دفاع مقدّس براي بسيـاري از 
ايثارگران ما بهترين ابزار ترفيع درجه و دستيابي به مقـامـات 

 بلند اخالقي و عرفاني بود.
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دوران دفاع مقدّس اخالقي بودن و زيستِ معنويِ آنـان بـود. 
اين روحيه باعث مي شد كه در بيشتر موقعيت ها كـامـالً بـه 
اصول اخالقي پايبند بوده و در صحنه هاي مخـتـلـف دفـاع، 
ناخواسته و ملكه وار، آن را به نمايـش بـگـذارنـد. خـاطـرات 
اسراي عراقي در زمان اسارت و پس از آن در اردوگـاه هـاي 
اقامتي شان، به ويژه آن ها كه مجروحيتي نيـز داشـتـه انـد، 
شاهد اين ادّعاست. اين اخالقي گري تنها در رفتار با دشمـن 
خالصه نمي شد. اگر رابطه ي دوستي و صمـيـمـيـت بـيـن 

خودشان را هـم مـالك قـرار 
دهيم به خوبي مـي تـوان در 

زير پوست نگاه ها و رفتارشان 
دريافت كه تا چه اندازه بر دوري از جنگ و خشونت و رعايت 
آداب انساني و عاطفي اصرار داشته اند. هيـچ رزمـنـده اي از 
ديدن صحنه هاي تخريب و كشتار لذّت نمي بـرد، بـه جسـد 
دشمن لگدي نمي زد و خطاب ناپسندي نمي كرد. هـمـه ي 
آن ها براي از دست رفتن سرمايه هاي مـادي و مـعـنـوي و 
باالتر از همه نيروي انساني هر دو طرف متأسّف بـودنـد. آيـا 
همه ي اين ها به آن معنا نيست كه امروز بايد تا آنـجـا كـه 

ممكن است درگير فضاي جنگ و بحران هـاي نـاشـي از آن 
نشد؟ البتّه اگر دفاعي الزم نـيـايـد. نـگـاهـي بـه سـيـره ي 
پيامبرگرامي اسالم(ص) و ائمه ي اطهار عليهم السّـالم نـيـز 
نشان مي دهد كه همه ي تالش و تأكيدشان بر اين بوده كه 
در جنگ شروع كننده ي درگيري و اولين پرتاب كننده تير به 
سمت دشمن نباشند. باز كردن فضاي گفتگو در ابتداي رزم و 
دعوت سربازان مقابل به انديشيدن، اگـر مصـداق ايـن ادّعـا 
نيست، پس چيست؟! جنگ هرگز به كـام بـزرگـان ديـن مـا 
شيرين نبوده است. اين است كه مدام تكرار مي كنم بايـد بـا 
طرّاحي و پيگيري يك ديپلماسي مقتدر و مؤثّر از بروز فاجعـه 
اي به نام جنگ جلو گيـري كـرد. حـتّـا در دوران حـمـالت 
شيميايي دشمن به رزمندگان ما و كردسـتـان عـراق و نـيـز 
موشك باران شهرهاي ايران، نگاه مؤكّد امـام ايـن بـود كـه 
مبادا مقابله به مثل شود. اخالق، كليدواژه ي دفاع مقدّس بود 

 و نمي توان از آن نگفت.
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شركت در دفاع مقدّس بدون آن كه كسي بر زبان آورده و يـا 
جايي نوشته باشد، تمرين خود سازي و زندگيِ اخالقـي بـود. 
آمادگي كامل و هميشگي و بدون قيد و شرط بـراي ايـثـار و 
ترك دنيا از مهم ترين نشانه هاي اين تمرين محسـوب مـي 
شد. هر كدام از ما بارها با ملك الموت دست پنجه نرم كـرده 
بوديم و تجربه هاي عجيب و گاه شيريني بين ماندن و رفتن 
داشتيم. همين باعث شده بود تا تشخيص لحـظـه ي رفـتـن 
براي مان آسان شود. آمادگي براي ترك دنيا و بعد تـالش در 
جهت پيش آمدن فرصتـي بـراي تـحـقّـق آن، كـاري اسـت 
كارستان و از عهده ي هر كسي بر نـمـي آمـد. اگـر فضـاي 
معنوي و تمرين هاي مداوم سازندگي در دوران دفـاع نـبـود، 
هرگز ايثارگران به آن درجه از رشد و بالندگي نمي رسيـدنـد. 
هرگز با مرگ چنان مسابقه نمي گذاشتند، و هرگـز مـرگ آن 
چنان از دست شان فرار نمي كرد. بسياري از آن هـايـي كـه 
 مي شناسم بارها در ميانه ي مرگ و زندگي رفتند و بازگشتند.
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هاي چشمگير ايثارگران را در دوران دفاع مقدس، شجـاعـت 
بدانيم و آن را بر خصيصه هاي ديگر برتر و از همه ي آن ها 
الزم تر بشماريم، بايد گفت تاريخ دفاع مقدّس از اين بـايـت، 
منحصر به فرد است. امروز البتّه جنگي در كار نيسـت تـا هـر 
كسي بتواند به راحتي ادّعاي شجاعت كند. در صلح مي تـوان 
با مفهوم شجاعت، كوالك كرد، امّا بايد لحظه هـاي واقـعـي 
جنگ را با پوست و گوشتت درك كرده باشي تا بتواني مفهوم 
و مصداق شجاعت را عميقاً درك كني. سال ها از دوران دفاع 

مقدّس گذشته است و هرچند يادآوري بسياري از خاطرات آن 
خوب و خواستني است، اما فاصله گرفتن از آن نيز مي تـوانـد 
گاهي مايه ي تغييرات و تحوّالت بسياري باشد. همـه ي آن 
ها كه زماني اسطوره هاي شجاعت در ميدان بودند، نيز نمـي 
توانند امروز درصدي از آن حاالت و روحيات را به نـمـايـش 
بگذارند. اسطوره ها و الگو هاي زمان دفاع مقدّس مربوط بـه 
همان دوره هستند و تلفيق و تعميم آن با شرايط و نيـازهـاي 
امروز چندان ساده و ممكن نيست. هرچند امروز نيز مي توان 
از الگو هاي نو گفت. مي خواهم بگويم الگوي دفاع مـقـدّس 
مخصوص دفاع مقدّس بود و بازسازي تمام و كمال آن امروز 
نه ممكن و نه الزم است. كما ايـن كـه بـازسـازي هـمـه ي 
فضاي آن نيز در سطح اجتماع كاري عقالني و مفيـد  نـمـي 
تواند باشد. زمان، فرزند زمـان اسـت و بـراي هـر روز و هـر 
شرايطي بايد به الگوهاي مناسب  همان زمان دست يافت. آيا 
امروز از همه ي كساني كه كه در دوران دفاع مقـدّس، جـان 
خويش را در طبق اخالص گذاشتند و گذشتنـد، از مـيـهـن و 
دين دفاع جانانه كردند و امروز هم چنان در كوچـه و بـازار از 
كنار ما مي گذرند به عنوان الگوهاي بي نقصي ياد مي شود؟ 

آيا همه ي آن ها هنوز در كانون توجه عموم اند؟ و آيا همه از 
درد هاي ريز و درشت شان باخبرند؟ آيا از همه ي آن هـا بـا 
نام پيش كسوتان جهاد و شهادت مدام اسم برده مي شود؟ آيا 
جوانان و نوجوانان آن ها را مي شناسند؟ حتّا اگر برخـي از آن 
ها هم چنان در صدر مسئوليتي و يا جايگاهي باشند؟ آيا رفتار 
و كردار و حتّا گفتار فكري، تربيتي و سياسي همـه ي آن هـا 
در اين زمانه نيز هم چنان مي تواند سر لوحه ي بي نقـص و 

 كاملي باشد؟
شايد تفكّر در اين سؤاالت و پاسخ هوشمندانه به آن ها مـا را 

 در دستيابي به تعادلي معقول كمك كند.
و امّا سخني با دوستان خوبم و هم سنگران عزيـزم در دوران 
دفاع مقدّس: عزيزانم! نكند كـه خـداي نـاكـرده بـه خـاطـر 
فراموشي و بي تفاوتي بخشي از جامعه در مقابل ما، احسـاس 
حقارت كنيم كه چنين حالي بد سرانجـامـي خـواهـد داشـت. 

ساله بر ما تحميل شد و من و شما مدافعـان خـاك  8جنگي 
مملكت و حرمتِ دين بوديم. شايد هنوز جمهوري اسالمي به 
اين مسئله عميقاً نينديشيده باشد كه جلوگيري از بروز و ادامه 
ي جنگ و يا مديريت صحيح تر و علمي تر آن تا چـه انـدازه 
از ميزان خسارت ها مي كاست. شايد هنوز برآورد دقيـقـي از 
فقدان نيروهاي توانمند و نخبه ي خـود در عـرصـه ي دفـاع 
نداشته باشد. شايد هنوز به سرعت و شتـاب مـمـكـن بـراي 
توسعه اي سرشار از اميد و بهـروزي كـه بـا وجـود و حضـور 
برخي از آن ها قابل دستيابي مي بود، فكر نكرده اسـت. اگـر 
چنين است پس بر ماست كه اثرات تخريبي جنگـي را كـه از 
نزديك تجربه كرديم و امروز با تمام وجود سنگيني اش را بر 
زندگي خود و عزيزان مان حس مي كنيم براي جوانان بازگـو 

سال، اگر كسي شاهدي براي  8كنيم. چه الگويي بهتر از اين 
تفكّر و حجّتي براي نتيجه گيري عـقـاليـي مـي خـواهـد؟! 
كوبيدن بر طبل جنگ و يا استقبال از آن با هر شعاري، بايـد 

آخرين حربه اي باشد كه تنها در صورت شكست همـه ي راه 
هاي ديپلماتيك به آن روي خواهيم آورد. سيره ي پيامـبـر و 

 ذريه ي پاك و عالم و آگاهش را فراموش نكنيم.

 گاه امروزدفاع مقدس در چالش

محمودرضا پوالدي؛ حسن محقق زاده انساني نصيحت گر بود. 
او در هر فرصتي و در جا و مكاني تالش مي كرد تا ديگران را 
پند و اندرز دهد. او تجربيات زندگي خويش را بي مزد و مـنـت 
در اختيار ديگران قرار مي داد و همواره دوستـان را بـه نـيـك 
رفتاري و نيك انديشي سفارش مي كـرد. گـاهـي شـمـا را در 
گوشه اي از خيابان و پياده رو نگه مي داشت و بـراي دقـايـق 

 طوالني با كالم دلنشين و شيوايش موعظه مي كرد.
خبر درگذشت استاد حسن محقـق زاده دوانـي هـمـه ي مـا و 
اهالي فرهنگ و ادب كازرون را متاثر سـاخـت. هـمـه ي هـم 
نسالن من و حتي يك نسل پس از ما با نام و شخصيت حسن 
محقق زاده به خوبي آشنايند. استاد حسن محقق زاده مردي كه 
سال ها در كسوت معلمي در دبيرستان هاي مختلف كازرون به 
دانش آموزان درس ادب و معرفت مي داد، اين هفته از ميان ما 
رفت. در مورد شخصيت و مرام استاد محقق زاده سخن بسيـار 
است كه در اينجا تالش مي كنم به پاس ساليان دراز تالش و 
خدمتش به آموزش وپرورش كازرون به آن اشاره ي كوتـاهـي 

 داشته باشم.
بي شك اكثر دانش آموختگان دبيرستـان هـاي كـازرون، مـن 

و هفتاد  افتخار ايـن  60جمله بچه هاي بستانپوري در دهه ي 
را داشته اند كه در محضر استـاد مـحـقـق زاده بـه شـاگـردي 
بپردازند و از گنجينه دانش او بهره جويند. اين روزها وقتي پاي 
صحبت با دانش آموختگان مكتب محقق مي نشيني، خاطـرات 
شيرين و شنيدني بسياري از آن بزرگوار وجود دارد كه مرور آن 
باز توليد شادي و نشـاط و انـرژي دوبـاره در وجـود هـمـه ي 
ماست. بي گمان هيچ كدام از شاگردان استاد محقق زاده هرگز 
خاطرات شيرين كالس داري او را فراموش نكرده و نخواهـنـد 
كرد. در واقع كالس استاد محقق زاده همواره كالسي شاد و با 
نشاط و با انرژي مثبت بود. انرژي مثـبـتـي كـه بـدون شـك 
آگاهانه از سوي استاد به شاگردان تزريـق مـي شـد تـا دانـش 
آموزان خسته و فراري از كالس هاي تكراري و يكنواخـت آن 
روزگار براي  رسيدن ساعت ادبيات شان با استاد محـقـق زاده 

 لحظه شماري كنند.پ
قاطعيت در كالم، شيوايي در سخن راندن، صراحت لهجه، تكيه 
كالم هاي به جا وخاص، شيوه ي تدريس منحصـر بـه فـرد و 
دلسوزي فراوان نسبت به دانش آموزان از بـرجسـتـگـي هـاي 

كالس داري وي بود. او معلمي بود به غايت خستگي ناپذيـر و 
پر تالش و دلسوز  به گونه اي كه دانش آمـوزانـش را بسـيـار 
دوست مي داشت و متقابال آنان نيز محقق زاده را در قلب خود 
جاي داده بودند. آن چنانكه  سخت گـيـري هـا و گـاه اخـم و 
تندي هايش را نيز بچه ها با جان مي خريدند و امـروز پـس از 
گذشت سه دهه از آن روزگار هر جا كه مي نشيننـد و بـر مـي 
خيزند جز ياد و خاطره شيرين از آن زنده ياد چيزي بيان نمـي 

 كنند.
اگر از كالس و درس فاصله بگيريم و شخصيت حسن محقـق 
زاده را در عرصه اجتماع مورد واكاوي قرار دهيم، بـاز هـم بـه 
انساني بر مي خوريم كه هميشه حرص و جوش شهر و ديارش 
را داشت. هميشه نگران آينده فرزنـدان ايـن سـرزمـيـن بـود. 
هميشه افسوس فرصت هاي از دسـت رفـتـه را مـي خـورد و 

 هميشه نگران هويت نسل جوان بود.
او انساني بود به واقع پر تالش در عرصه فعاليت هاي اجتماعي 
و هر جا كه محفلي علمي و فرهنگي برپا بود حسن محقق زاده 
منتظر دعوت نامه و كارت دعوت نمي ماند. او خود وظيفـه ي 
انساني و اجتماعي خويش را به خوبي مي دانست و نسبـت بـه 
شهر و ديارش كازرون و علي الخصوص زادگاهش دوان عزيـز 

 بسيار احساس مسئوليت مي كرد.
از ويژگي هاي فردي استاد محقـق زاده مـي تـوان بـه مـوارد 
خاصي اشاره كرد كه بيش از پيـش او را از سـايـر انسـان هـا 
متمايز مي ساخت. حسن محقق زاده مردي پيـش سـالم بـود. 
امكان نداشت با حسن محقق زاده روبرو گرديـد و زودتـر از او 
سالم كنيد. برايش هم سن و سال اصال فرقي نمي كرد. گاهي 

 شخصا مي ديدم كه به نوجوانان هم سالم مي كرد.
حسن محقق زاده انساني نصيحت گر بود. او در هر فرصتـي و 
در جا و مكاني تالش مي كرد تا ديگران را پند و اندرز دهد. او 
تجربيات زندگي خويش را بي مزد و منت در اختيـار ديـگـران 
قرار مي داد و همواره دوستان را به نـيـك رفـتـاري و نـيـك 
انديشي سفارش مي كرد. گاهي شما را در گوشه اي از خيابـان 
و پياده رو نگه مي داشت و براي دقـايـق طـوالنـي بـا كـالم 
دلنشين و شيوايش موعظه مي كرد. برايت شعر مـي گـفـت و 

امثال و حكم مي آورد و خالصه آنكه تو را با خود به دنيايـي از 
 دانش هاي شنيدني مي برد

 براي مردي كه به دنبال انديشه هاي ماندگار بود

 كوي من (عليا)
 اسماعيل(سعيد) بحراني
 روزگار كودكي يادت بخير / خاطرات بچگي يادت بخير
 ياد مسجد ياد ميدانش بخير / ياد آن شام غريبانش بخير
 ياد آن مردان سرتا پا وفا / اهل كار و ورزش و بي ادعا

 
 ياد بازي هاي پر جوش و خروش
 كوچه هاي تنگ و تاريك و خموش
 دوستي هايي پر از احساس و گرم
 خاك بازي روي ماسه هاي نرم

 بازي هفت سنگ با آن شور و حال
 مي شد آنجا رفت تا اوج خيال
 بازي با چوب يعني تنگسه

 ورزش و فكر و حساب و هندسه
 بازي ما يك كالس درس بود
 پُر زِ احساس و بدون ترس بود

 هاي ما پيدا نبودكس در جمع ما تنها نبود/غصه و غمهيچ
 

 دوستاني داشتم همچون پلنگ
 رستمي بودند در ميدان جنگ
 با رشادت راهي ميدان شدند
 سدّ راه خصم بد پيمان شدند

 ] و دلير1يك محمد، خادم پير[
 نوجواني بود در ميدان چو شير

 ]2نو جوان پاسدار عبدالنبي[
 عاشق دين، رهرو پاك نبي(ص)

 ] سرباز وطن3مثل بهروز مباركپور[
 كشتگاني بي سر و غسل و كفن

 ] شهيد راه دين4ديگري نادر[
 پاسدار مرزهاي پُر زِ كين

 ] مرد كار5يا منوچهر ودودي[
 چون گلي خوشبوي در فصل بهار

 كوي من پُر بود از مرد نبرد
 ] آزاد مرد7] يا رسول[6مثل نعمت[

 باز هم بودند مرداني شريف
 ] پاك و عفيف9] و چون صمد[8چون حميد[

 اين شهيدان ره ايران و دين
 چون مََلك بودند بر روي زمين
 پير مردانش چه خوب و با وقار
 مثل كوهي ماندگار و استوار
 مادراني با صالبت با شرف
 مثل گوهرهاي زيبا در صدف

 
]. شـهـيـد 2]. شهيد محمـد خـادم پـيـر / [1پي نوشت: [

]. شهيـد 4]. شهيد بهروز مباركپور / [3عبدالنبي حبيبي / [
]. شـهـيـد 6]. شهيد منوچهـر ودودي / [5نادر نصيري / [

]. شهيـد 8]. شهيد رسول پايان / [7ا...ابوالحسني  / [نعمت
 ]. صمد صفي الهي9عبدالحميد مرحمتي / [

 

ــران شــود ــان گ ــان: ن ــواي ــان / ن
 رانندگان: عدالت رعايت شود

به گزارش شهرسبز؛ جمعي از نانوايـان و رانـنـدگـان كـامـيـون 
اي با حضـور مـعـاون هاي جداگانهشهرستان كازرون در نشست

سياسي اجتماعي فرمانداري اين شهرستان بـه طـرح مسـائـل و 
 مشكالت خود پرداختند.

فـعـال  100نفر از نانوايان به نمايندگـي از  40در نشست حدود 
اتحاديه خبازي اين شهرستان با معاون فرمـانـدار كـازرون آنـان 
اشاره به افزايش بهاي دستمزد كارگران و كاالها و خدمات، ثابت 
ماندن بهاي نان را ناپذيرفتني اعالم كردند. اميرحسيـن مـرادي 
معاون سياسي اجتماعي فرمانداري كازرون به اين افـراد گـفـت: 
تصميم گيري درباره برخي از امور از جمله بهاي نان در سـطـح 

شهرستان امكان پذير نيسـت و خـواسـتـه هـاي نـانـوايـان بـه 
 استانداري فارس منتقل مي شود.

نفر از رانندگان كاميون نيز با حضور در  300در همين حال حدود 
محل اتحاديه صنفي متبوع، تحقق وعده ها از سوي مسئوالن را 
خواستار شدند. برخي از كاميونداران كازرون همچنين بـه آنـچـه 
تبعيض و پارتي بازي در تحويل محموله هاي بار در بندر بوشهر 
ناميدند اعتراض كردند. مرادي در جمع كاميونداران نـيـز حضـور 

جفت الستيك خودرو سنگين  250يافت و گفت: با تدبير دولت، 
 بزودي در اين شهرستان توزيع مي شود.
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 كالس اولي  2500
 در كازرون رهسپار مدارس شدند

نوآموز پيش دبستاني همزمان  1500كالس اولي و  2500
با سي و يكم شهريورماه در مدارس كازرون حاضر شده و 

 سال تحصيلي جديد را آغاز كردند.
به گزارش ايمان مرتجز، سرپرست آموزش و پرورش ايـن 

در آيين ويژه آغاز سال تحصيلي جديد شكـوفـه هـا  شهر
گفت: همه دانشمندان و صاحب نظران بر اين باور هستند 
كه كانون اصلي تربيت، مدرسه بوده و تا به مدرسه با اين 
باور نگريسته نشود، نميتوان به اهداف تعلـيـم و تـربـيـت 

 دست يافت.
عبدالرضا يزداني با بيان اينكه بچه ها محـصـول كـانـون 
مدرسه هستند، اضافه كرد: براي داشتن جامعـه اي پـويـا 
بايد به بچه ها نگاهي پويا و با نشاط داشت زيـرا هـرچـه 
 كودكان شاد و اميدوار باشند، جامعه شاد و پويا خواهد بود.
وي با بيان اينكه آموزش و پرورش نيازمند ياري و تعامل 
اولياست، از اوليا درخواست كرد تا اين نهاد را در امر تعليم 
و تربيت ياري كنند زيرا رسانه، خانواده، نهـادهـاي غـيـر 
دولتي و حاكميت چهار ركن تاثير گزار در امر تـعـلـيـم و 

 تربيت هستند.
———————————————- 
 الياس ها هم اكنون نيازمند توجه شما هستند
به گزارش محمود نوذري/ خبرنگار شهرسبز؛ الياس اسكنـدري 
رزمنده ايي كه مي گويد زماني براي خودش تـكـاوري بـود در 

5تيپ  هوابرد شيراز... در عمليات فاو مورد حمله شـيـمـايـي  5
دشمن قرار مي گيرد. با اينكه حال خوبي نداشت اما هشت سال 
جنگ و دو سال بعد از آن را نيز به دفاع از اسالم، آب و خـاك 
كشور مي پردازد تا اينكه به دليل اثرات مواد سمي و شيمـايـي 
خدمت را ترك مي كند و به دليل اعتقادات خود به امام ، اسالم 
و رهبري حاضر نشد حتي در اين شرايط سخت از حقوق و مزايا 
و يا اينكه خود را جانباز معرفي كند استفاده كند. تكـاور آن روز 
هاي جنگ ، كه اين روزها تكاور ميدان معرفت است مي گويـد 
تا چند ماهه پيش با هر مشكالتي بود مي توانستم تـا حـدودي 
كار كنم اما كم كم مواد سمي شيمايي اثراتش پرنـگ تـر مـي 
شود تا اينكه ابتدا سيستم دفاعي بدنش ضـعـيـف مـي شـود و 
اكنون توان راه رفتن را هم از او مي گيرد. جانباز ارتشي ما مـي 
گويد هر چند شرايط سختي دارد ، راه درآمدي ندارد و هيچ از او 
ياد و حمايتي نه مسولي و نه سازماني نكرده و نمي كنـد ، امـا 
محكم بر سر آرمانهايش ايستادگـي مـي كـنـد . آري الـيـاس 

اسكندري و امثال او جانانه جنگيدند و مردانه ايستادگي كردند و 
پيروزمندانه افتادند، تا خاك كشور تا عزت و ناموسمـان دسـت 

مسئوالن كجاييد كه امثال الياس ها اگر خود هم   دشمن نيفتد .
 نخواهند هم اكنون نيازمند توجه شما هستند. 

 موكب فارس پذيراي زائران اربعين 41
صابر سهرابي، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمـي فـارس 
گفت: دبير كميته فرهنگي اربعيـن حسـيـنـي، اداره كـل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي است كه با هماهـنـگـي سـايـر 
دستگاه هاي اجرايي برنامه هاي متنوع فرهنگي را تهيـه 

 و اجرا خواهند كرد.
به گزارش محمدمهدي اسدزاده/ خبرنـگـار شـهـرسـبـز؛  
دومين نشست كميته فرهنگي اربعين، با حضور مديركـل 

 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس برگزار شد.
صابر سهرابي، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي اسـتـان 
فارس در اين مورد گفت: قرار بر اين شده است تا امسال، 
برنامه هاي فرهنگي اربعين حسيني به صورت هماهنـگ 

 زير نظر كميته فرهنگي اربعين برگزار گردد.
سهرابي افزود: دبير اجرايي اين كميته اداره كل فرهنـگ 
و ارشاد اسالمي است كه با هماهنگي ساير دستگاه هاي 
اجرايي برنامه هاي متنوع فرهنگي را تهيه و اجرا خواهند 

 كرد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمـي فـارس اضـافـه كـرد: 

موكب، همگي تحت عنوان موكب احمـد بـن  41امسال 
موسي الكاظم شاهچراغ(ع)، از شهرستـان هـاي اسـتـان 
فارس از نجف تا كربال، آماده پذيرايي و خدمات رسـانـي 

2به زائران حسيني هستند. از اين تعداد تقريباً  مـوكـب  0
 در شهر كربال مستقر خواهند شد.

وي ادامه داد: از جمله فعاليت هاي فرهنـگـي مـعـرفـي 
شخصيت احمد بن موسي الكاظم شاهچراغ (ع) و برخـي 
از شخصيت هاي استان فارس خواهد بود. هـمـچـنـيـن 
زيارت اربعين، زيارت عاشورا و... را در قالب بسـتـه هـاي 

 فرهنگي به زائران ارائه خواهيم كرد.
دبير جرايي كميته فرهنگي اربعين خاطر نشـان كـرد: در 

تمام اين موكب ها نمايشگاه كتاب و نـمـايشـگـاه هـاي 
فرهنگي برپا خواهد شد. همچنين برپايي نمازجماعـت بـا 
حضور روحاني مستقر در هر موكب از ديگر فعاليت هـاي 

 فرهنگي خواهد بود.

 

ادامه فعاليت هاي گسترده عمراني 
 شهرداري كازرون در سطح شهر

به گزارش روابط عمومي شهرداري كازرون بـه مـنـظـور 
رفاه حال شهروندان و بهبود تردد خودروها و ارتقاء ايمني 
و بهداشت و بهسازي معابر سطح شهـر بـا تـالش واحـد 
عمران شهرداري كوچه هاي ضلع جنوبي پـارك مـعـلـم 

 (باغ ناري) توسط واحد عمران آسفالت گرديد.
همچنين  پروژه  آسفالت خيابون بابونـه واقـع در ضـلـع 
جنوبي پارك مرداني  و كوچه هاي اراضي فرمانـداري در 

شاهللا به زودي انجام دستور كار شهرداري قرار دارد كه ان
 خواهد گرفت. 

از ديگر پروژه هاي در دست اقدام شهرداري كازرون  مي 
توان به اجراي موزاييك فرش پارك حاشيه بلوار مـلـت، 
ادامه جدول گذاري بلوار پريشـان، ادامـه جـدول گـذاري 
خيابان امام خيمني (ره)، ادامه پروژه كانال سيل بر بيـات 

 وكانيو گذاري كوچه هاي محله سنگفرش اشاره كرد.
شايان ذكر است همزمان با انجـام ايـن پـروژه هـا يـك 
اكيپ ديگر از واحد عمران در حال لكه گيري خيابان هـا 

 و معابر سطح شهر مي باشد.
در پايان از صبر و تحمل شهروندان عـزيـز كـه مـا را در 
اجراي پروژه هاي عمراني ياري مي كنند نهايت كمال و 

 تشكر را داريم.

برخورد قاطع شهرداري كازرون با ساخت و 
 سازهاي غير مجاز

به گزارش روابط عمومي شهرداري كازرون ماموران واحد 
تخلفات پليس ساختماني به صورت شبانه روزي در حـال 
گشت زني در سطح شهر هستنـد و بـر رونـد سـاخـت و 
سازها در قسمت هاي مختلف شهر كازرون نظارت دارنـد 
و با هرگونه ساخت و ساز غير مجاز بطور جدي و قـاطـع 

 برخورد مي كند.
همزمان با ايام محرم برخي افراد سودجو از اين موقعيـت 
سو استفاده كرده و فرصت را مغتنم شمرده و بدون طـي 
مراحل قانوني و بي اعتـنـا بـه ضـوابـط و مـعـيـارهـاي 
شهرسازي اقدام به تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي و 
ساخت و سازهاي غير مجاز درخيابان قدس جنوبـي زيـر 
كانال بيات نموده بودند كه با هوشياري مـامـوران  واحـد 
اجرائيات و پليس تخلفات ساختماني شهـرداري كـازرون 
شناسايي و پس از چند مورد تذكر شفاهي و كتـبـي و بـا 
دستور دادستان محترم و همكـاري جـهـاد كشـاورزي و 
نيروي انتظامي ساخت و ساز هاي غير مجـاز تـخـريـب 

 گرديد. 
همچنين  برخي افراد ديگر درقسمت روبرويي تاالر تـك 
ستاره بند ميرزا علي اكبر اقدام به گود برداري و پي كني 
كرده بودند كه با هماهنگي دادستان محـتـرم و نـيـروي 
انتظامي توسط پليس ساختـمـانـي شـهـرداري كـازرون 

 تخريب و پر شد.
قانون شهرداري هـا  100شايان ذكر است بر اساس ماده 

مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهـر و حـريـم 
آن قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيـك اراضـي و شـروع 
ساخت و ساز مي بايست  از شهرداري پروانه اخذ نماينـد 
در غير اين صورت اگر فردي يا مالكي اقدام بـه سـاخـت 
ساز غير مجاز نمايد شهرداري به طور جدي و قـاطـع بـر 

 اساس قانون برخورد خواهد كرد.

اجراي موزاييك فرش، رفوژ وسط و نصب 
پايه هاي روشنايي بلوار كوهنورد توسط 

 شهرداري كازرون
به گزارش روابط عمومي شهرداري كـازرون در راسـتـاي 
تداوم سياست هاي عمـرانـي شـهـرداري كـازرون و بـه 
منظور زيباسازي منظر شهري اجراي مـوزايـيـك فـرش 
وسط بلوار كوهنورد در دستور كار قرار گـرفـت كـه هـم 

 اكنون در حال انجام است.
همچنين شهرداري كازرون جهت زيبا سـازي و تـامـيـن 
روشنايي و حفظ، سالمت و امنيت شـهـرونـدان در شـب 

متري از نوع  6عدد چراغ  17اقدام به خريد و نصب تعداد 
 الك پشتي در اين بلوار نموده است.

الزم به ذكر است كه شهـرداري كـازرون بـا تـوجـه بـه 
فرسودگي آسفالت خيابان كوهنورد چند مدت پيش اقـدام 

 به روكش و آسفالت خيابان كوهنورد نمود.
هدف از انجام اين پروژه ها رسيدن به توسعه شهـري و  

 جلب رضايت شهروندان عزيز مي باشد.

تجليل از رزمندگان و ايثارگران شاغل در 
 شهرداري كازرون به مناسبت هفته دفاع مقدس 

به گزارش روابط عمومي شهرداري كازرون همزمان 
با هفته دفاع مقدس مراسم تجلـيـل از ايـثـارگـران 
شاغل در شهـرداري كـازرون بـا حضـور شـهـردار، 
اعضاي محترم شوراي اسـالمـي شـهـر كـازرون و 
ايثارگران شاغـل در شـهـرداري كـازرون در دفـتـر 

 شهردار كازرون برگزار گرديد . 
در اين مراسم مهنـدس بـاقـري ضـمـن 
گراميداشت ياد و خاطره شهـداي  هشـت 
سال جنگ تحميلي و همچنين تبريك هفته 
دفاع مقدس اظهـار كـرد: رزمـنـدگـان و 

ايثارگران نماد مقاومت شجاعت و فداكاري 
هستند چنانچه آرامش و امنـيـت امـروز را 
مرهون ايثار و از خود گذشتگي هاي شهدا 
و جانبازان و رزمندگان هشت سـال دفـاع 

 مقدس  هستيم.
وي همچنين به حضور فعال ايثارگران در شهرداري 
كازرون اشاره كرد و گفت : همانطور كه رزمندگان و 
ايثارگران در دوران دفاع مـقـدس از جـان و مـال و 
خانواده خود گذشتند امروز آنها در پستهاي سازمانـي 
هم با تالش و كوشش خود و حضور فعـال در حـال 

 خدمت رساني به مردم هستند.
وي در پايان خاطر نشان كرد: با توجـه بـه ايـنـكـه 
دشمن نتوانست در عرصه فرهنگي به اهـداف خـود 
برسد وارد جنگ اقتصادي و حوادث تروريستي شـده 
كه ملت ايران با هوشياري و صبر و استقـامـت ايـن 

 دوره را هم با موفقيت سپري خواهند كرد.
در پايان اين مراسم شهردار كازرون بـا اهـداي لـوح 
سپاس و هديه از فداكاري و شجاعت رزمنـدگـان و 
ايثارگران شاغل در شهـرداري تشـكـر و قـدردانـي 

 نمودند.

تجهيز برخي از پارك هاي سطح شهر به 
وسايل بازي كودكان توسط شهرداري 

 كازرون
به گزارش روابط عمومي شهرداري كازرون با تـوجـه بـه 
كمبود و همچنين فرسودگي وسايـل بـازي كـودكـان در 
برخي از پارك هاي سطح شهر شهرداري كـازرون اقـدام 
به خريد و نصب  سه ست وسايل بازي كودكان در پارك 
رفيع، پارك معلم  و پارك شقـايـق نـمـوده كـه انشـاهللا 
بزودي ست  وسايل بازي كـودكـان مـربـوط بـه پـارك 
 شقايق توسط واحد تاسيسات شهرداري نصب خواهد شد.

اين وسايل بازي به منظور بهبود فضاهاي عمومي جهـت 
تفريح و بازي كودكان و سپري كردن اوقات فراغت ايـن 

 عزيزان نصب شده است.
لذا از شهروندان عزيز تقاضا داريم تا در حفظ و نگهداري 

 اين وسايل بازي كوشا باشند.

جلسه شهردار كازرون با معاون بازآفريني 
شهري و مسكن اداره كل راه و شهرسازي 

استان فارس در خصوص طرح بازآفريني 
 شهري 

به گزارش روابط عمومـي شـهـرداري كـازرون جـلـسـه 
بازآفريني شهري با حضور شهردار كازرون، مسئول طـرح 
بازآفريني شهري شهرداري، مهنـدس گـودرزي مـعـاون 
بازآفريني شهري و مسكن اداره كـل راه و شـهـرسـازي 
استان فارس، معاون  و مدير عامـل شـركـت عـمـران و 
مسكن سازان فارس در دفتر شـهـردار كـازرون بـرگـزار 

 گرديد .
در اين جلسه شهردار كازرون در خصوص طرح بازآفريني 
شهري براي خدمت به شهرونـدان و احـيـا، نـوسـازي و 
بهسازي بافت هاي فرسوده و ايجاد شرايط بهـتـر بـراي 

 زندگي ساكنين اين مناطق تاكيد كردند.
ارائه راهكار مناسب جهت تسـريـع در اجـراي طـرح بـاز 
آفريني شهري و احداث مسكن اميد از ديگر موضـوعـات 

 اين جلسه بود كه به آن پرداخته شد.
در پايان شهردار كازرون به اتفـاق مـعـاون بـازآفـريـنـي 
شهري و مسكن و معاون و مدير عامل شركت عمـران و 
مسكن سازان فـارس از پـروژه هـاي درحـال سـاخـت و 

 همچنين از بافت هاي فرسوده شهر  بازديد كردند.

ا... دهقانفرد؛ جاده هاي مواصالتي و مسيرهـاي عـبـور و امان
مرور بين شهري و ترانزيتي، همچون رگ هاي رسـانـنـده ي 
خون به اعضا، جوارح و سلول هاي بدن انساني، موجبات ادامه 
ي زندگيِ ساكنانِ هر منطقـه را فـراهـم نـمـوده و اخـتـالل، 
ناهماهنگي و مشكل در زير ساخت ها و تـابـلـوهـاي هشـدار 
دهنده، اي بسا موجبِ مرگِ دائمي و يا از كار افـتـادنِ سـايـر 

خيم!، بخش ها گرديده و طبيعي است درمانِ اين بيماريِ خوش
مستلزمِ حضور ِكارشناسان خُبره، دست اندركاران كارآزمـوده و 
مديران آموزش ديده و آشنا به اين حرفـه بـوده و هـر گـونـه 
دخالتِ افراد خارج از سيستم، به نوعي خيانت و جنايت در حق 
مردم خواهد بود. با توجه به مشكالت متـعـدد در جـاده هـاي 

دل سـوزانِ   شهرستان كازرون و لزوم دقتِ بيش ترِ مديـران و
-كشوري، موارد زير مورد اشاره قرار مـي  منطقه اي، استاني و

 گيرند.
طي بررسي هاي دقيقِ صورت گرفته، استان بزرگ فـارس  -1

در شاخِص هاي مثبت و منفيِ متعددي، مقـام اولِ كشـوري را 
به خود اختـصـاص داده كـه يـكـي از آن هـا بـرخـورداري از 

شهري و برون استانـي ترين مسيرهاي آمد و شدِ درونطوالني
و در عين حال پر تعدادترين ميزان تصادفات و پرتلفات تـريـن 
آن ها بين استان ها محسوب مي شود. در اين ميـانـه الـبـتـه 
شهرستان كازرون و مسيرهاي منتهي به آن نيز مـقـام اول در 

گانه ي استان را به خـود اخـتـصـاص  29بينِ شهرستان هاي 
 داده است!

-وضعيت ويژه ي شهرستان در كوهستاني بودن اكثر جاده -2
هاي بين استاني، تردد تـعـداد بـاالي خـودروهـاي سـبـك و 
سنگين، قرار گرفتن بخش عمده ي جاده ها در البالي مناطق 
مسكوني، اشتغال عده ي زيادي از مردم، مخصوصاً جوانان، در 
شغل هاي مرتبط با جاده، وجود بيش ترين تعداد ماشين هـاي 
سنگين و راننـده هـاي آن در كـازرون، عـدمِ بـه كـارگـيـريِ 
مسئولين دل سوز و مديران توانمنـد در رأس هـرم تصـمـيـم 

شهرستاني، ناتـوانـي در  گيري و تصميم سازي هاي استاني و 
جذب بودجه هاي كشوري، سفارشي بودنِ بخش عمـده اي از 

نگري هـاي پيمانكاران و نگاه هاي قومي، منطقه اي و بخشي
مـانـدگـي هـاي اكثر نمايندگان، از عمده ترين عـلـل عـقـب

 شهرستان در بحثِ جاده و تونل سازي بوده است. 
ريشه ي اصلي در استمرارِ معضالت جاده اي شهرسـتـان،  -3

افزايش تلفاتِ انساني، ضررهاي مادي و هزينه هاي درمـانـيِ 
سازي ناشي از تصادفات، همانا سياسي كردنِ  امرِ تخصصيِ راه

ها و انتقال بودجه هاي اختصاصيِ مربوطه، به مناطقِ دلخـواهِ 
بعضي سياسيونِ تازه به قدرت رسيده با هـدفِ ظـاهـر كـاري، 
قشري نگري و زمينه سازي جهت حفظ آراي انـتـخـابـاتـي و 
تامين نگاه اقوام و طرفدارانِ منطقه اي و قبيله اي خود بوده به 
گونه اي كه اولويت بندي هاي پروژه اي تنها بر اساس نـگـاه 
تنگ و فاقدِ منطق و تقواي اين افـراد و فشـارهـاي آنـان بـر 
مديران مربوطه، تعيين و اجرا گرديده و طبيعي است تا زمانـي 

ها با دخالت هاي بي مـورد گيري براي توزيع بودجهكه تصميم
و فاقد توجيه شرعي و قانوني اين كانون هـاي فشـار هـمـراه 
باشد، هيچ اميدي براي رفع مشكالت موجود و دفع خـطـرات 

 پيشِ رو، نخواهد بود.

كمبودِ بودجه براي توسعه ي زير ساخت هاي جـاده اي و    -4
تعريف نشدنِ اين برنامه ها در پروژه هاي ملي و استاني، يكي 

ي توجيهاتِ دست اندركاران وزارتخانه  ها واز  اصلي ترين بهانه
-طويل راه براي بي توجهي هاي مستمر به امر ايمن  عريض و

سازي جاده هاي شهرستان كازرون بوده و تا به حال البته هيچ 
كس از خود نپرسيده كه اگر پولي براي ساخت چند كيلـومـتـر 
تونل و مسيرِ ترددي مـردم در كـازرون وجـود نـدارد! چـرا در 
همين كشور و حتي استانْ، شهرهايي نورِچشمي وجـود دارنـد 

هاي ويژه ي دولتـي كه از بهترين امكانات و بيش ترين بودجه
براي ساخت اتوبان ها و حفرِ تونل هاي طوالني برخوردار مـي 

بي توجهيِ   المال وشوند؟! آيا اين امر بي عدالتي در توزيع بيت
مسئولين مربوطه در جلب ِنگاه مقام هاي دولتي و حتي جـذبِ 
سرمايه گذارانِ داخلي و خارجي براي حضـور در صـنـعـت راه 

 سازي نخواهد بود؟!
علي رغمِ اذعان به پيشرفت هاي نسبي در امر جاده سازي  -5

طي چهل سال پس از استقرارِ انقالبِ شكوهمندِ اسـالمـي در 
حذفِ بخشي از مناطقِ   ساز وكشور و رفع بعضي از نقاط حادثه

آمدي شهرستان، اما تاكيد مي شود  ناايمن در مسيرهاي رفت و
كم كاري ها، بي توجهي ها و ناعدالتي ها در اختصاص بودجه 

و نگاه هاي تنگ نظرانه ي تعدادي از چهره هـاي هـمـيـشـه 
طلبكار! و تغييرِ مسيرِ هزينه هـا از پـروژه هـاي نشـان دار بـه 

، تنها بخشي از مشكالت امروزينِ  سَمتِ مناطقِ غير اولويت دار
تـونـل   عقب ماندگي هاي تاريخـي در امـر جـاده و  كازرون و

 سازي بوده است.
ضـررهـاي مـالـيِ وارده بـه تـردد   اگر چه تلفات انساني و -6

  كنندگان در كليه ي مسيرهاي ورودي و خـروجـي كـازرون و
مناطقِ پيراموني، در مقايسه با ديگر شهرستان هـا، بـه داليـل 
پيش گفته، افزون تر است، در عينِ حال چنـد قـطـعـه، داراي 
بيش ترين ميزان تصادفات و پر تلفات ترين آن ها بوده كـه از 

 جمله مي توان به:
جاده ي شلوغ، تنگ، باريك و تاريكِ دو راهي دريـس،  - 6/1

از مسير امام زاده سيد حسين (ع)، تا روستاي حاجي آباد غوري 
 قائميه .  و

 مسير قائميه به دو راهي راهدار  - 6/2
راه مواصالتي و پرترددِ خودرويي و پرتـراكـمِ انسـانـيِ  - 6/3

 كازرون به بخش جره و باالده 
بخشِ عمده ي جاده ي جديدِ دشت ارژن به كازرون از  - 6/4

 طريق دشت برم 
6 خم، ناايمـن، هـمـيـشـه   جاده ي كوهستاني، پر پيچ و - 5/

پرتردد، تصادف خيز، خسته كننده و خطرناكِ كـمـارج تـا اولِ 
 كنارتخته .

[دو راهـي دريـس بـه طـرف  6/1كه در اين ميـان مـورد     
سيدحسين] به دليل عبور خودروهاي فـراوان، قـرار گـرفـتـنِ 

روستا در مسير چند كيلومتري!، فقدان حـتـي يـك  15حداقل 
گيرِ استاندارد، نداشـتـنِ روشـنـايـي در شـب،   ميدان و سرعت

احداث نشدنِ پل هاي رو و زيرگـذر و سـرعـت هـاي بـاالي 
خودروها، داراي بيش ترين تلفاتِ جاني [كشته و زخمي شـدنِ 
صدها نفر!؟ طي سال هاي گذشـتـه] و ضـررهـاي مـادي بـه 
ساكنان روستاهاي واقع شده در مسير و ساير مترددين بوده كه 

علي رغمِ برخورداري از زمين هـاي صـاف و فـقـدان مـوانـع 
كم عنايتي مسئولين مـربـوطـه   طبيعي، اما مورد بي توجهي و

 واقع گرديده است.
-تونل سازي در مناطقِ كوهستاني، همواره يكي از اولويت -7

هاي حاكميتي در كشورهاي توسعه يافته بوده و با تـوجـه بـه 
اختراع ماشين هاي حفاريِ جديد و سريعُ العَـمـل، مشـكـالت 
قبلي براي شكافتن كوه ها و صخره ها نيز كامالً برطرف شده 

اي و نظر به اين كه جاده هاي شهرستان كازرون هم در منطقه
برخوردار از كوه هاي بلند و سخـت گـذر واقـع   نيمه جنگلي و

هاي مكررِ مردم شهرستـان، گرديده طبيعي است كه درخواست
حتي ساكنانِ ميليوني استان بوشهر، جهت سرعت بخشيـدن   و

به حفر و تكميلِ چند تونل، انتظاري به جا و منطبق با حقـوق 
زيست بومي خود بوده كه اميد است با رفع مشكالت   قانوني و

  مالي دولتِ محترم و كنار رفتن بعضي افرادِ محدود انـديـش و
سياست زده از مراكز تصميم ساز كشوري و استاني، ايـن حـقِّ 

 هر چه زودتر عملياتي و راه اندازي گردد. مُسَلّم!
براي حلِّ مشكالت موجود، به حداقل رسانيدنِ تـلـفـات و  -8

جلوگيري از اِتالف جان و اموال مردم و از طرفي تسهـيـل در 
عبور و مرور، دفعِ مخاطرات و رفع نگراني هاي ساكنين شهر و 
روستا، پيشنهادهاي متعددي وجود دارد كه مهم تريـن آن هـا 

 عبارتند از:
جلوگيري از دخالت هاي بـي مـوردِ سـيـاسـي كـاران و  -8/1

 !همه جانگر  سپردنِ امور به هياتي متخصص، دل سوز و
تالش براي اقناعِ تصميم گيران دولت جهت عبورِ اتوبان  -8/2

شيراز، بوشهر از محدوده ي جغرافيايي شهرستان بزرگ، ديدني 
و زيباي كازرون و يا ساخت بزرگ راهي جداگانـه از هـمـيـن 

 مسير.
ساخت و راه اندازيِ تونل هاي بزرگ و قطعات جاده اي  -8/3

كوچكِ جانبي با استفاده از سرمايه هاي خصوصـي و ارايـه ي 
 مجوزِ اخذ عوارض توسط سرمايه گذاران .

8 راه اندازي و بازسازيِ جاده ي زيرسازي شده، محـكـم،  -4/
آماده، فاقدِ موانع طبيعي و معارضينِ هزيـنـه بَـر و قـديـمـي، 
معروف به راه شاهي، كه دقيقاً از دو راهي دريس آغاز و ضمن 
عبور از مركزِ اين دهستان، انشعابي از آن به دو راهي راهدار و 
بخشي ديگر با گذر از روستاهاي احمدآباد، خداآباد، جدس و...، 
از زيرِ منطقه ي حفاظت شده ي بيشابور، نهـايـتـاً بـه مسـيـر 

 ترانزيتيِ بوشهر، شيراز ختم مي شود.
ساخت بزرگراه و خطِ آهنِ فراشنبد، كازرون، خوزستـان،  -8/5

به عنوانِ حـلـقـه ي اتصـالـيِ اتـوبـان هـا و مسـيـرِ ريـلـيِ 
 جديدالتاسيس اهواز به شيراز و شيراز به عسلويه و بوشهر.

 
 
كه طي سال هاي گـذشـتـه  در پايان ضمن تشكر از كساني  

  معـضـالت جـاده اي اسـتـان فـارس و  براي حل مشكالت و
شهرستان باستاني كازرون تالش نموده اند، تـوفـيـقِ آنـان در 

فعاليت هـاي   خدمت رساني سريع تر، اقدامات كارشناسي تر و
تخصصي ترشان را از خداي متعال مسالت نموده و از همين جا 

 دستان پُر كارشان را مهربانانه مي بوسيم.

 ها!ها، مسئولين ناشنوا، بالي جانِ كازرونيها، افزايش كشتهجاده ناامني
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گاه عشـق، ماند تا آن روز كه بار ديگر از كعبهمحمدمهدي اسدزاده؛ عاشورا تمام شد، اما روزهايي كه چون عاشوراست پاياني ندارد. عاشورا مي
 پيشگي برانگيزد...مردي از سالله همان مرد خالق عاشورا، فرياد تكبير سر دهد و مردم را قيام براي دادگري عليه ستم

الحسين، كه با پرچمي بر كعبه تكـيـه مهدي، فرزندي از فرزندان عاشورا حسين، از تبار علي، منادي دادگري و دادخواهي، نه با پرچم يا لثارات
 خواهد زد و منادي داد بر خواهد داشت كه بر آن شعار توحيدي جدش محمد نگاشته شده است.

او  ام.مهدي براي انتقام نخواهد آمد، او نيز چون اجداد بزرگوارش بپاخواهد خواست تا داد را برانگيزد. او منادي دادگري است نه خشونت و انتقـ
 ستاند به ذوالفقار علي كه عينيت حق است و داد.سازد تا فريادگر حقيقت و داد باشد. او داد ميمردي است كه چون حسين عاشورايي مي

 عکس: محمدمهدی اسدزاده
 تعزيه روز عاشورا در روستاي دريس كازرون

 عکس: محمدمهدی اسدزاده
 تاسوعا در كازرون

 عکس: پریوش کاویانی
 زنيان شيرازعاشورا در شهر خانه

فرد؛ بررسيِ تاريخِ قـبـل و بـعـد از ا... دهقانامان
و چـگـونـگـي اسـالم آوردنِ (ص) ا... بعثت رسول

ي حجـاز، بـه ويـژه تعدادي از بزرگانِ شبه جزيره
-كساني كه داراي سوابق عميقِ كفر، الحاد و بت

پرستي بوده اند، نشان مي دهد كه از همان ايـام، 
جرياناتي مشكوك و غيرقابل اعتماد، بـه شـكـل 
ظاهري، حاضر به پذيرش اسالم گرديده ولـي در 
عين حال، اهدافي انحرافي و غيرهمسو با احكـام 
حيات بخشِ وحي را به شكل پنهان دنـبـال مـي 

 كرده اند. 
آن چه در واقعه ي كربال به وقوع پيوست، تنـهـا 
نوكِ عمليات پنهانِ اين عواملِ پشت پـرده بـوده 
اما عمقِ توطئه ها، در قبل از بعثت قرار داشتـه و 

، ايـن (ص)ا... سپس با رحلـت رسـول
هـجـري بـا  61امر آشكـار و سـال 

تجمعِ هـمـه ي ظـاهـرپـرسـتـان، 
بـارِگـان، قـدرت دنياطلبـان، شـكـم

سازان، جاسوسان و وابستـگـان بـه 
خاندان هاي نفاق و بـي ديـنـان در 
كربـال، مـنـجـر بـه بـزرگ تـريـن 
رويــارويــي حــق و بــاطــل در ايــن 
سرزمينِ بالخيز گرديد. در هـمـيـن 

آمـوزي زمينه گفتني هـاي عـبـرت
وجود دارد كه بخشـي از آن هـا بـه 

 اين قرار است:
ريشه هاي عاشورائيانِ كربـال در غـديـريـانِ  -1

بُن مايه ي غاليانِ دشت نـيـنـوا نـيـز در   و !خُم 
اقدام غاصبانِ خالفتِ عليِ مرتضي اسـت! پـس، 
انحرافِ مسلمين در پسا رحلـتِ رسـولِ رحـمـت، 

زا بود كه تنها، چنين صحـنـه چنان عميق و فتنه
ها و وقايعِ عاشورايي مي توانست، تـا انـدازه اي، 
چشمان بسته و دل هاي وابستـه ي لشـكـريـان 
دشمن را باز و حقايقِ دست كاري شـده تـوسـط 

 نفوذي ها را آشكار نمايد!
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رزمندگان كم تعدادِ حسيني در نينوا، بـه ظـاهـر، 
اردوكَشيِ دو جناح از مسلمانان بود! در باطن امـا 

تمام كفر، نفاق و آخرت فروشان در مقابل ايمان، 
تقوا و دل دادگانِ خاندانِ وحـي قـرار گـرفـتـه و 
هدفْ نيز دفنِ باقي مانده ي مؤمنـيـن و قـرائـتِ 
فاتحه ي پايانِ دينِ اسالم در همـان سـرزمـيـن 
كــوچــك بــوده اســت! و بــر اســاس الــقــائــات و 
محاسبات شيطانيِ به عمل آمـده، بـنـا بـود كـه 
اسالمِ بدَليِ اموي جايگزينِ ابديِ اسالمِ راستيـنِ 

علوي گردد! غافل از آن كه نورِ تـابـيـده شـده از 
منبع عظيمِ انوارِ حسيني، هرگز بـا نـورنـمـاهـاي 

 سلسله نامعلومِ! يزيدي، خاموش نخواهد شد.
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متضرريـنِ   شوندگان و معرفيِ منتفعينِ ظاهري و
واقعيِ! دشت كربال، قطعاً نيازمـنـد شـخـصـيـت 
شناسيِ دقيقِ جريان سازانِ حاضر در دو سويه ي 
ميدان نبرد در شب و روز عاشوراست! اكثريتي كه 
بيشترشان يا بازماندگانِ مقتول هـاي شـمـشـيـرِ 

عدالتِ عَمليِ اسـدا... بـوده و يـا   ا... وعدلِ رسول
رفتار، اعمال، گفتار و نسبت هاي خانوادگيِ خـود 
و فرمانده هانشان، ريشه در خاندان هاي منتسـب 
به بُت سازي، مِي فروشي و خانواده هاي معروفِ 

فسادِ رفتاري و اخالقي داشته و در جانـبِ ديـگـرِ 
ميدان اقليتي كه شافع روز جـزا، سـيـد جـوانـان 

ا...، حسـيـن زهـرا، بهشت، جگرگوشه ي رسـول
فرماندهي آن را بر عهده داشـتـه و اصـلِ ريشـه 

هايشان در زمين و فرعشان در آسمان ها! بوده و 
هـاي   طبيعي است كه در چنين اوضاعي، اردوگاه
 كربال، آوردگاه ريشه ها بوده نه ريش ها!؟
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عاشورا و گفتارهاي مطروحه در رَجَزخواني جنـگ 
افروزان سپاه دشمن و سخـنـانِ شـجـاعـانـه ي 
مدافعان حريم واليت، نشان مي دهد يك طرفْ، 
خيرِ مطلق و طرفِ ديگر شرِّ مُسَلَّم بوده و شيطان 
بزرگ! شخصا فرماندهي كل قوايِ شروران را بـر 
عهده داشته است! و بر همين اساس است كه نـه 
صداي سوزناكِ العطش اطفال، نه صوتِ حيـدريِ 

نصـيـحـت هـاي   عباس، نه تالوت آيات الهي و
هـاي مـكـرر نه خـطـبـه  خيرخواهانه ي زينبي و

حسين (ع) در دل هاي سنگ شده و شكم هـاي 
پر از حرامِ سربازان دشـمـن نـفـوذ نـكـرده و در 

هم آخرت را بر باد فنـا   نتيجه، هم دنيا را باخته و
 دادند.

شناسيِ قاتالن كربـال، بـه ويـژه گر چه ريشه -5
جريانِ پنهان و مخفي شده در پشتِ صحنه هاي 

6مُحرمِ  هجرت، نيازمند توضيحات بيش تـري  1
است در عين حال اما يادآور مي شود كـه زيـارتِ 
پُر رمز و راز عاشورا، سالم ها و لعن هاي حسـاب 
شده ي آن و شمارشِ رديف وارِ دشمنانْ، عوامـلِ 
واقعي و قَتَلَه هاي بي رحمِ مخفي و آشكـار را بـا 

بازگـو كـرده بـه   تر، افشا وهنرمندي هر چه تمام
گونه اي كه قاتلِ اصليِ حسين (ع)، شمر ابن ذي 
الجوشن، دهمين نفر از ملـعـونـيـن، مـحـسـوب 
گرديده، و جرياناتِ واقعيِ دخيل در اين فـاجـعـه، 

 قبل از آن ملعون، مورد لعن قرار گرفته اند!
 نكته ي پاياني:
سال از واقعه ي كربال و  1400علي رغم گذشت 

شناسايي دقيقِ عاملين، آمرين، قاتلين، ساكتيـن، 
پـنـهـانِ   حاضرين و غائبينِ بـي رحـمِ ظـاهـر و
هـمـان  سرزمينِ نينوا، اما هـنـوز هـم وارثـيـنِ!

ملعونين! در ميان مسلمين به انتشار شُبهـه هـاي 
قديمي با روش هاي جديد، اقدام مي كنـنـد، آن 
چه كه امروز در مكه، مدينـه، شـامـات، يـمـن و 
عراق جريان دارد، نسل هـاي امـروزيـنِ هـمـان 

ا... را كساني است كه بدن هاي پاكِ ذُريـه ي آلُ
با نعل هاي آهنين و خنجرهاي پوالدين ريـزريـز 
نموده، ورودِ آب را تحريم و براي معرفـي اسـالمِ 
بَدَلي به جاي اسالمِ اصـيـلِ مـحـمـدي، تـمـام 

 تالششان را صورت دادند. 
حواسمان باشد كه اتفاقاتِ عاشورا تكـرار نشـود و 
براي تكرار نشدن آن، همه ي ما و نسل هايمان، 
بايد داراي بصيرتِ حسيني، شجاعتِ اكبري، صبرِ 
زينبي، ادبِ حُرّي، واليـت پـذيـريِ عـبـاسـي و 
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