
 های فاقد سند رسمی نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
فات مالکککانک     های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصر برابر رأی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        

 کردد: بالمعارض متقاضیان جهت اطالع عمومی ب  شرح ذیل آگهی می

صادره از مرودشت در موازی چهار دانک    0290440142کدملی  3آقای مسعود پورجم فرزند محمود ب  شماره شناسنام   193089118018888911برابر رأی   -1

اصلی قطع  دو واقع در بخش  4شده از پالک  اصلی مفروز و مجزی 4فرعی از  4مترمربع تحت پالک  48888مشاع از ششدان  یک قطع  زمین مزروعی  ب  مساحت           

 فارس خریداری از مالک رسمی )سهام مشاعی خود متقاضی( محرز گردیده است. 1

صادره از مرودشت در موازی یک دانک    0290770300کدملی  008آقای محمود پورجم فرزند مسعود ب  شماره شناسنام   19308911801888839برابر رأی  -0

اصلی قطع  دو واقع در بخش  4شده از پالک  اصلی مفروز و مجزی 4فرعی از  4مترمربع تحت پالک  48888مشاع از ششدان  یک قطع  زمین مزروعی  ب  مساحت           

 فارس خریداری از مالک رسمی )سهام مشاعی خود متقاضی و خریداری از مسعود پورجم( محرز گردیده است. 1

صادره از مرودشکت در مکوازی یکک           0291143171کدملی  1000فاطم  بی بی زارعی  فرزند اکبر ب  شماره شناسنام   193089118018888834برابر رأی  -9

اصلی قطع  دو واقع در  4شده از پالک    اصلی مفروز و مجزی     4فرعی از     4مترمربع تحت پالک      48888دان  مشاع از ششدان  یک قطع  زمین مزروعی  ب  مساحت            

 فارس خریداری از مالک رسمی )سهام مشاعی خود متقاضی و خریداری از مسعود پورجم( محرز گردیده است. 1بخش 

ک  اشخاص نسبت ب  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشتک  بکاشکنکد             شود. درصورتی    روز آگهی می    11لذا ب  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب  فاصل              

لیم اعتراض، دادخواسکت    توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ب  مدت دو ماه اعتراض خود را ب  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس                              می

 خود را ب  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 

 1930/ 81/ 00تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1930/ 84/ 10تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

 

 شهید محمد خرسند :
اگر نعمت والیت و امامت نبود  در         

همان روز نخست انقالب شکستت      

خورد و از مسیر اصلی ختود          می

 شد خارج می

  

 7131بهمن  71های نمازجمعه  خطبه

برادر گرامی جناب 

 آقای هادی زالزاده
عالی را بهه       انتصاب شایسته جناب  

بدنی   سمت معاونت پرورشی و تربیت    

اداره آموزش و پهرورش اهازرو          

تبریک گفته، موفقیت بیش از پیش      

شما را از درگاه خداوند مهتهعها           

 خواهانم.

 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئو  هفته

 فرد السالم و المسلمین مصطفی انصاری جناب حجه

 دادستان محترم دادگستری شهرستان کازرون
عهمه    عالی اه مزین به عهلهم و             افزو  جناب   عالی به سمت دادستا  دادگستری اازرو  را تبریک عرض نموده موفقیت روز             انتصاب شایسته و به موقع حضرت     

. امهیهد اسهت اهه          تعالی مسألت دارم ها  از درگاه حق هستیددر ارائه خدمات خالصانه و عادالنه به مردم شریف و انقالبی اازرو  و دفاع به حق از حقوق حقه آ                    

گستر قضایهی     تدالعملکرد قاطعانه شما و همکارا  محترمتا  در احقاق حقوق مردم مظلوم اازرو  مزید امیدواری و اعتماد هرچه بیشتر آنا  نسبت به دستگاه ع                      

 گردد. و من ا... التوفیق...                                                                     

 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئو  هفته

نامه سرگشاده منتخبین مردم در شورای شهر کازرون مبنی بر 
درخواست ورود بازرسان ویژه به طرح غیر کارشناسی تقسیمات 

کازرون جهت جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی به رئیس محترم 
 قوه قضاییه 

 
 ب  نام خدا

ال  سیدابراهیم رئیسی، رئیکس عکدالکت گسکتکر قکوه        محضر مبارک حضرت آیت
 قضایی  جمهوری اسالمی ایران

 
 علیکم سالم

هکای   ها و اهداف انقالب اسالمی تحقق شعار عدالت در عرص  یقیناً یکی از آرمان
مختلف آن است، شعاری ک  در پرتو آن هم  افراد جکامکعک  احسکاس امکنکیکت        

ی اجرای قانون و زیر چتر حمایتی عدالت از هر گون  آسیکب   کنند و در سای  می
 مانند. در امان می

عالی در راس  جای بسی شادی و غرور است ک  با حضور پر خیر و برکت حضرت
ی قضایی  جانی دوباره ب  کالبد عدالت دمیده شد و عکامکالن فسکاد و آمکران      قوه

قانون گریز و خاطیان مجرم ب  دام مجازات افتادند و در بکنکد قضکاوت عکدالکت      
ی  گسترتان اسیر گشتند و اعتماد مردم ب  اجرای قانون دو چندان گردید و بارق 

های عدالت جو و قانونمند جوان  زد و زیر لب زمزمک  ککردنکد     انسان  امید در دل
 ک :

 خیر مقدم چ  خبر دوست کجا راه کدام        مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام
تان عرض می کنیم ک  شهرستان تاریخی، مذهبی، انکقکالبکی و     ب  محضر مبارک

شهید گلگون کفن دِین خود را ب  انکقکالب و    1988شهیدپرور کازرون با اهدای 
شهر زمان حکومت نظکامکی    11مقدس جمهوری اسالمی ادا نموده و جزء   نظام

 شاهی بوده است. رژیم ستم
های اجتماعکی و   زنان و مردان دالور و با غیرت شهرستان کازرون در تمام عرص 

کشد، حاضر در میدان بوده و خود را  میهنی ک  اقتدار نظام را ب  رخ جهانیان می
دانند و هیچ گاه پیوند خود را با نظام مقدس جمهوری اسکالمکی    سرباز وطن می

نگسست  و همواره در راستای تحقق اهداف عالی نظام، مطیع فرامین رهکبکری و   
 تابع قوانین و مقررات جاری کشور بوده و هستند.

مدار کازرون در تشییع جنازه کم نظیر روحانی عالیقدر شهید حجت  مردم والیت
محبوب و مردمی کازرون بکا    االسالم والمسلمین حاج محمد خرسند امام جمع 

حضور پرشور خود چون سیل خروشان نشان دادنکد کک  هکمکراه و هکمکگکام بکا         
ای حاضر در صحن  و آماده مقابل  با هرگکونک     روحانیت تحت رهبری امام خامن 

عکالکی در سکوز از دسکت      تهدید و تجاوز دشمن هستند و پیام تسلیت حضکرت 
های مردم صبور کازرون بکود   دادن شهید لیل  القدر مرهمی بر غم و اندوه و غص 

تان را در همایش بزرگداشکت شکهکدای     ی تشریف فرمایی و مردم کازرون خاطره
 ی شهیدشان فراموش نخواهند کرد. شهرستان و در کنار امام جمع 

مردم این دیار در هشت سال دفاع مقدس با جانفشانی نگذاشکتکنکد یکک وجکب      
خاک ایران عزیز ب  دست دشمن متجاوز بیافتد و از ناموس و خاک وطن با خون 

 . خود دفاع کردند
گون  ک  مستحضرید حدود یک  کنیم، همان محضر آن آیت ال  عالیقدر عرض می

ی یکک طکرح    ی ارائک   گذرد و ب  واسط  سال و اندی از اتفاقات ناگوار کازرون می
غیر قانونی برای تجزی  و انتزاع چند بخش از شهرستان کازرون و تبدیکل شکدن   
ب  شهرستان جدید، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و مردم صبکور ککازرون   

های زیادی بر دوش دولت افتاد و خکون   ها شدند و هزین  متحمل بسیاری آسیب
تدبیری و بی بصیرتی ریخت و وحدت و انسکجکام بکیکن      گناه بر زمین بی چند بی

مردم شهرستان بهم خورد و خواست  یا ناخواست  آب ب  آسیکاب مکنکافکقکیکن و       
معاندین و دشمنان قسم خورده نظام ریخت  شد ک  البت  با تکدبکیکر بکزرگکان و      

 معتمدین و منتخبین مردم آرامش ب  شهر باز گشت.
با آن ک  وزیر محترم کشور و مدیر کل محترم واحد تقسیمات کشوری ب  دستور 
معاون اول محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر جهانگیری جلو این طکرح  
غیرقانونی را برای کارشناسی و بررسی مجدد گرفت  است، اما متاسکفکانک  هکر از     

الحال  ی طرح غیر قانونی تقسیمات توسط افراد مغرض و معلوم چند مدت زمزم 
ی آن در بین مردم شهرستان ب  قصد بکر هکم    از طریق فضاهای مجازی و شایع 

های ناجوانمردان  دشکمکن    زدن آرامش مردم در این اوضاع بد اقتصادی و تحریم
روند عادی زندگی مردم را دستخوش این طرح تجزی  غیر کارشناسی و از اساس 
غیر قانونی کرده است ب  نحوی ک  در کار و کاسبی و امور جاری مردم اثر منفی 
گذاشت  است و باعث دلهره، اضطراب، سردرگمی و نگرانی تک تک آحکاد مکردم   

 شده است.
ی  جانبان منتخبین مردم در شورای اسالمی شکهکر ککازرون بک  واسکطک        لذا این

ی مککرر و پکی در    ارتباط تنگاتنگی ک  با تک تک مردم داریم و ب  سبب مراجع 
های  ها و نگرانی شهریان ب  شورای شهر و مطلع بودن از دغدغ  پی بسیاری از هم

آنان در این مورد خاص، از محضر مبارک آن مرجع عدالت گستر تقاضا داریم ک  
با ورود ب  پرونده تجزی  و انتزاع شهرستکان ککازرون و صکدور دسکتکور بکررسکی        
کارشناسان  و با ورود بازرسان ویژه آن قوه محترم جهت تحقکیکق و تکفکحک  و      
چگونگی اتفاقات رخ داده و با کارشناسی مجدد جلو اجرای بی عدالتی و نکقک    
قانون و مقررات مطروح  در بحث تقسیمات کشوری را بگیرید و کاری کنیکد تکا   

ی تلخ سال قبل تکرار نشکود و شکاهکد     مُرّ قانون اجرا شود تا خدای نکرده تجرب 
 تنش و نا آرامی در شهر انقالبی کازرون نباشیم.

ی منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر)عج( و تحت توج  رهبر عکزیکز      زیر سای 
 اتان مستدام انقالب عزتتان مزید و سای 

 
 با تقدیم احترام مجدد

 1930سیزدهم مردادماه 
 شورای اسالمی شهر کازرون

غدیر چراغ راه و 
 صراط مستقیم

 آینده مسلمانان
 علی اسدزاده
——————————— 2 

 حیدرانه های 
 قاسم صرافان

3 

اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان  آیت
 فارس: 

پذیرش طاعات انسان درگرو 
 پذیری است والیت

2 

حاج محمد حسین کازرونی معروف به 
 حاج کاکا حسین 

 سید حبیب موسوی
——————————— 3 

به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن 
 اسالمی

مصاحبه با آزاده محمد مهدی 
 4 محمدی

چگونه شان و جایگاه نمایندگی 
 مورد خدشه قرار می گیرد؟

 جعفر قادری
——————————— 2 
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روابط عمومی و امور بین الملل نهاد نماینده ولیی  “ به گزارش 
فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، آیت اهلل لطف اهلل دژکام در 

های نماز عید سعید قربان که صبح امروز در شبیتینیان     خطبه
امام خمینی)ره( حرم مطهر شیاهیایرا()ب( بیا حایور اق یار           

: اگر جامعه ما می  خواهید آمیاده    مخنلف مردم برگزار شد گفت
ظهور امام زمان)عج( شود، باید به متاله والیت بیش از آنایه    

ایم دقت کنیم و برای آن اهمیت  که تا امروز به آن دقت کرده
 قائل شویم.

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود با اشیاره بیه اهیمیییت      
: وقنیی در آییاق قیرآن کیرییم و رواییاق         متاله والیت گفت

شویم والیت، روح دیین   کنیم، منوجه می بیت)ب( دقت می   اهل
است و پذیرش هیمیه عیاعیاق و عیبیاداق انتیان، در گیرو         

 پذیری اوست. والیت
: در رواییاق اسییمیی      آیت اهلل دژکام در ادامه خاعرن ان کرد

خواهد حَجَّش مورد قبول واقع  گزار، می آمده است اگر فرد حج
 شود باید والیت امام عصر خود را قلبا پذیرفنه باشد.

نماینده رهبر انقیب در اسنان فیارس در بیخیش دییایری از      
سخنان خود با توجه به در پیش بودن عید سعید غدییر خیم و   
: یادآوری و بزرگیداشیت غیدییر، ییادآوری و        اهمیت آن گفت
   ))( بزرگداشت اصل والیت و اکمال دین توسط پیامبر اکیرم
است و رسول خدا در روز عید غدیر، از متلیمیانیان در عیول     

های بعد خواسنه است به جهت فرامیوش ن یدن    تاریخ و نتل
این واقعه عظیم و حق والیت امیرالمومنین)ب(، همیواره آن را    

 های بعد بازگو کنند. تکرار کرده و برای نتل
: بیرای        آیت اهلل دژکام در اننهای سخنان خیود تصیرییح کیرد

داشت هرچه بهنر عید غدیر خم در شیراز، باید همه توان  بزرگ
خود را بکار بایریم و همیه میردم را بیرای شیرکیت در ایین       

ها، برگزاری عیقید    ها دعوق کنیم که از جمله این ج ن ج ن
اخوق و برادری و همانین مراسماق خا( این عید سعید در 
متجد جامع شهداست که پیش از ظهر روز عید غدیر برگیزار  
خواهد شد و امیدواریم این مراسم، در شیراز بیه ییس سینیت     

 حتنه تبدیل شود. 

 اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس:  آیت

 پذیری است پذیرش طاعات انسان درگرو والیت

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

 های فاقد سند رسمی ساختمان
های فاقکد سکنکد       هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 193048911801888008برابر رأی شماره  

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکان  بالمعارض متقاضی آقای رمضان فرهادپور فرزند درویش بک         

مترمکربکع    188801صادره از فسا در ششدان  یک قطع  زمین مزروعی ب  مساحت  0178720341کدملی  289شماره شناسنام    

فارس خریداری از مالک رسکمکی    1اصلی قطع  دو واقع در بخش  7شده از پالک  اصلی مفروز و مجزی 7فرعی از  139تحت پالک  

شکود.     روز آگکهکی مکی          11آقای )درویش فرهادپور( محرز گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب  فاصل                       

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ب  مدت دو           ک  اشخاص نسبت ب  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می             درصورتی

ماه اعتراض خود را ب  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواسکت خکود را بک                                

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالککیکت صکادر              

 خواهد شد.

 

 1930/ 81/ 00تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1930/ 84/ 10تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

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

 های فاقد سند رسمی ساختمان
های فاقد سند     هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان             193048911801888019برابر رأی شماره    

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکان  بالمعارض متقاضی آقای رمضان فرهادپور فرزند درویش ب                     

مترمربع   110971صادره از فسا در ششدان  یک قطع  زمین مزروعی ب  مساحت               0178720341کدملی    289شماره شناسنام    

فارس خریداری از مالک رسمی       1اصلی قطع  دو واقع در بخش         7شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی     7فرعی از     130تحت پالک   

شود.   روز آگهی می    11آقای )درویش فرهادپور( محرز گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب  فاصل                          

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ب  مدت دو           ک  اشخاص نسبت ب  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می             درصورتی

ماه اعتراض خود را ب  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را ب                                

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر                        

 خواهد شد.

 

 1930/ 81/ 00تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1930/ 84/ 10تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

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

 فاقد سند رسمی
های فاقکد سکنکد       هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 193148911801888080برابر رأی شماره    

اکبر عسکری ککوچکی فکرزنکد           رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکان  بالمعارض متقاضی آقای علی              

مترمربع تکحکت    112/98صادره از مرودشت در ششدان  یکبابخان  ب  مساحت  0290797774کدملی   0اصغر ب  شماره شناسنام      

فارس خریداری از مالکک رسکمکی           1شده از پالک یک اصلی قطع  دو واقع در بخش             اصلی مفروز و مجزی     1فرعی از     0942پالک  

کک      شود. درصورتی  روز آگهی می 11آقای )قاسم مروت( محرز گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب  فاصل                      

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ب  مدت دو ماه اعتکراض              اشخاص نسبت ب  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می          

خود را ب  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را ب  مراجکع قضکایکی                             

 تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 

 1930/ 81/ 00تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1930/ 84/ 10تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

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

 های فاقد سند رسمی ساختمان
های فکاقکد سکنکد        هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 19304891801888009برابر رأی شماره    

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکان  بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم محمدی حقیکقکی فکرزنکد            

صادره از مرودشت در ششدان  یک واحد گلخانک  بک  مسکاحکت          0299008114کدملی    10درویش حسین ب  شماره شناسنام       

فکارس     1اصلی قطع  دو واقع در بکخکش        10شده از پالک  اصلی مفروز و مجزی 10فرعی از  13مترمربع تحت پالک  0809/18

خریداری از مالک رسمی )سهام مشاعی خود متقاضی( محرز گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب  فاصکلک                       

توانند از تاریخ انتشکار       ک  اشخاص نسبت ب  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می             شود. درصورتی    روز آگهی می    11

اولین آگهی ب  مدت دو ماه اعتراض خود را ب  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعکتکراض،                             

دادخواست خود را ب  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقکررات                      

 سند مالکیت صادر خواهد شد.

 

 1930/ 81/ 00تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1930/ 84/ 10تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

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

 فاقد سند رسمی
های فکاقکد سکنکد          هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 19308911801888034برابر رأی شماره  

کار فرزند احمد بک         اکبر کشت   رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکان  بالمعارض متقاضی آقای علی              

 018صادره از سعادت شهر در ششدان  یکبابخان  دوطبق  )نیمساز( بک  مسکاحکت             0290731371کدملی  93شماره شناسنام   

فکارس خکریکداری از         1اصلی قطع  دو واقع در بخش  0شده از پالک  اصلی مفروز و مجزی  0فرعی از     2779مترمربع تحت پالک    

شکود.     روز آگهی می    11مالک رسمی )گوهرملک قوامی( محرز گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب  فاصل                       

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ب  مدت دو    ک  اشخاص نسبت ب  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می           درصورتی

ماه اعتراض خود را ب  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواسکت خکود را بک                                

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالککیکت صکادر                         

 خواهد شد.

 

 1930/ 81/ 00تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1930/ 84/ 10تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

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

 های فاقد سند رسمی ساختمان
های فکاقکد سکنکد        هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 19308911801888118برابر رأی شماره    

نژاد فرزند رضکا بک        ال  حسین   رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکان  بالمعارض متقاضی آقای امین              

صادره از سعادت شهر در ششدان  یکباب ساختمان دوطبق  )تجاری مسکونی( بک        0290731930کدملی  011شماره شناسنام   

اصلی قطع  دو واقکع در        0فرعی از     114شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی     0فرعی از     2742مترمربع تحت پالک      111مساحت  

فارس خریداری از مالک رسمی خانم سلطان سعادت محرز گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بک         1بخش  

توانند از تاریکخ      ک  اشخاص نسبت ب  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می             شود. درصورتی    روز آگهی می    11فاصل   

انتشار اولین آگهی ب  مدت دو ماه اعتراض خود را ب  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تکاریکخ تسکلکیکم                     

اعتراض، دادخواست خود را ب  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق                      

 مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 

 1930/ 81/ 00تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1930/ 84/ 10تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

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

 فاقد سند رسمی
های فاقکد سکنکد       هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 193048911801888039برابر رأی شماره    

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکان  بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا ارغوانی فرزند حاجکی بک                       

مترمکربکع تکحکت        070/41صادره از سعادت شهر در ششدان  یکبابخان  ب  مساحت       0290788731کدملی    19شماره شناسنام    

فارس خریداری از مالکک رسکمکی           1شده از پالک یک اصلی قطع  دو واقع در بخش             اصلی مفروز و مجزی     1فرعی از     0294پالک  

شکود.     روز آگکهکی مکی          11آقای احمد پورعسکری محرز گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب  فاصکلک                       

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ب  مدت دو    ک  اشخاص نسبت ب  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می           درصورتی

ماه اعتراض خود را ب  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواسکت خکود را بک                                

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالککیکت صکادر                         

 خواهد شد.

 1930/ 81/ 00تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1930/ 84/ 10تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

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

 های فاقد سند رسمی ساختمان
های فاقد سکنکد      هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 193048911801888038برابر رأی شماره    

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکان  بالمعارض متقاضی خانم اعظم بانوشیری فرزند محمدحسن                  

مترمربع تکحکت    98/31صادره از سعادتشهر در ششدان  یک باب مغازه ب  مساحت  0290702301کدملی  9ب  شماره شناسنام     

فارس خکریکداری از         1اصلی قطع  دو واقع در بخش         0فرعی از     011شده از پالک      اصلی مفروز و مجزی     0فرعی از     2772پالک  

روز آگکهکی        11مالک رسمی آقای )اسدال  اسدزاده( محرز گردیده است. لذا ب  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب  فاصلک                          

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ب      ک  اشخاص نسبت ب  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشت  باشند می             شود. درصورتی    می

مدت دو ماه اعتراض خود را ب  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خکود         

را ب  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مکالکککیکت                   

 صادر خواهد شد.

 1930/ 81/ 00تاریخ انتشار نوبت اول: 

 1930/ 84/ 10تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردان 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

 یادداشت مدیر مسئول

 غدیر چراغ راه و صراط مستقیم
 آینده مسلمانا 

واقع  غدیرخم ک  بک  دسکت حضکرت              -علی اسدزاده 
األنبیاء محمد مصطفی )ص( و ب  دستور خکداونکد            خاتم

الحج  هنگام برگشت آن حضکرت        متعال در هجدهم ذی   
الوداع( و از مک  مکککرمک ، در        از آخرین حج خود )حج  

محل غدیر خم با حضور جمعیت عظیم بیکش از صکد              
ی جاهای دور و نزدیک کک    هزار نفری حجاج ک  از هم  

اظهکر  «تا آن روز ب  اسالم مشرف شده بودند انجام شد،           
بوده و ب  هیچ وج  قابل انککار نکیکسکت.              »من الشّمس 

همانطور ک  تا ب  حال هیچ حاکم غاصکب زورگکوی و              
معاند قدرتمندی، با هر حیل  و نیرن ، تهدید و ارعاب و           
کشت و کشتاری نتوانست  انداین نور را خاموش و ایکن            
صفحات درخشان تاریخ اسالم را از منابع بک  اصکطکالح       
خودشان مستند، معتبر، مرجع و مورد قبولشان حکذف          

 نمایند. 
آری، با انجام این مأموریت الهی توسط پیامبر گکرامکی            
)ص( و معرفی حضرت علی )ع( ب  عنوان جکانشکیکن و               

دین  »من کنت مواله فهذا علی مواله«موالی مسلمانان   
الیوم اکملت لکم »کامل و نعمت بر جهانیان تمام گشت       

  .»دینکم و اتممت علیکم نعمتی   

و با انجام این مأموریت، مسیر الهی برای بشکریکت تکا               
ابدیت روشن گردید. ب  حدی این مأموریت مهکم بکوده             
است ک  کوتاهی در انجام آن مساوی بکا عکدم انکجکام               

ی شکریکفک        رسالت آن حضرت بوده، چنانچ  در این آی        
یا ایها الرسول بّلغ ما أُنزل الکیکک مکن             «فرموده است:    

 .»ربک ... و ان لم تفعل فما بلغت رسالت 

آری، غدیر روز اکمال دیکن اسکت، زیکرا کک  در آن                    
جانشین و خالفت پیامبر تثبیت شد و ن  فقط علی )ع(             

ی عالمیان و     بلک  سلسل  نورانی امامت و ووالیت ب  هم        
تاریخ معرفی و مسیر آینده روشن گشت. بک  مکعکنکای               
اینک  نعمت تمام و حجت بر مردم تا روز قیامت تکمکام              

کردنکد بکا       گردید و امید دشمنان و منافقان ک  فکر می        
رود، بک        رحلت پیامبر اعظم )ص( دین خدا از بین می          

 ناامیدی تبدیل شد. 
ی تاریخی نیست، بلک       بنابراین غدیر خم تنها یک واقع      

آفرین بشریت است، یک پیمان الهی است         تاریخ سعادت 
ی راه انبیاء و اوصیاء و دشمنان غدیر فکقکط              برای ادام  

ی    دشمن علی نیستند، دشکمکن هکدایکت و آیکنکده               
 سعادتمندان  و روشن بشریتند. 

هکا     ی قکلکم      ها قاصر و هم      ی زبان   در معرفی غدیر هم    
عاجزند و بهترین معرف خود خدای متعال و پکیکامکبکر              

 اوست.
پیامبر گرامی اسالم ب  بهترین نحو در سخنرانی مفصکل          

ی غدیر مشهور است عظمت و شککوه          خود ک  ب  خطب    
 اند.  غدیر را بیان فرموده

ی پیامبر اعظم اسکت، در          ی غدیر آخرین خطاب      خطب 
هکای    ی آن حضرت برای کل بشر و نسل         نام   واقع وصیت 

ای است ک  پیامبر )ص( ن  تنها       آینده است و تنها خطب     
تک آحاد مسلین ضروری دانسکتک           شنیدن آن را بر تک    

اند و این تأکیکد و         است بلک  امر ب  ابالغ آن نیز فرموده       
ای از ایشان سابق  ندارد. در          تکلیف در مورد هیچ خطب     

فلیبلکغ الکحکاضکر و         «فرمایند:     فرازی از این خطب  می    
مفاد این خکطکبک  را         . »الغائب و الوالد الی یوم القیام      

حاضرین ب  غایبین برسانند و پدران ب  فرزنکدان خکود            
ی خطبک      در ادام   »الی یوم القیام   «تعلیم دهند و قید     

 دهد. بیانگر پابرجا بودن تکلیف تا روز قیامت را نشان می
ی    پیامبر اعظم )ص( در این خطب  خط مشکی آیکنکده       

مسلمین را تا روز قیامت ترسیم کرده است و بکا مکردم              
اند و یکی از موضوعاتی ک  پیامبر در         اتمام حجت نموده  

 است.  »مهدویت«این خطب  ب  آن توچ  ویژه فرموده 
ی اختالفات، تفرق  و تشتت بکیکن          پرواضح است ک  هم    

ی   مسلمین و این هم  مشکالت و مصائبی ک  ب  واسط          
گکیکر      نشانده امروز دامکن     حاکمان فاجر و فاسق و دست     

مسلمین شده است، از آن زمانی است ک  از غدیر فاصل            
گرفت  شد و عاشورا و مصائب بعدی هم  حاصل ککنکار             

های پیامبر اکرم )ص(       گذاشتن سفارشات، وصایا و آموزه    
شد عاشورایی ب   در روز غدیر است. اگر ب  غدیر عمل می

آمد و امام حسین )ع( عزیز پیغکمکبکر بکرای                 وجود نمی 
 رفت.  احیای آن ب  مسلخ و قربانگاه نمی

و امروز یک اقلیت غاصب صهیونیست بر مسکلکمکانکان             
عام مسلمانان در یمن،  شد. و امروز شاهد قتل مسلط نمی

نکمکاهکای       سوری ، عراق، بحرین و ... ب  دست مسلکمکان    
سفاک نبودیم. و امروز کشورهای اسالمی با آن هکمک               

ی گاو شیردهی نبودند تا کفکار         ذخایر خدادادی ب  مثاب    
ها را بدوشند. و در هکرجکایکی کک  از                   و مشرکین آن  

شکود در      مسلمانان صالبت و عزت و قدرت مشاهده می       
ا... لبنان،  عین مظلومیت، مثل جوانان و غیورمردان حزب

یمن، بحرین و ... ب  برکت اتصال ب  فرهنک  غکدیکر و         
السالم و ولی فقی  زمان است(.   ا... )امام معصوم علی    حبل

داشتن غدیر و جهانی کردن آن همکچکون           پس زنده نگ   
 ای همگانی است. عاشورا وظیف 

 اللهم عجل لولیک الفرج  

یکی از مواردی که نمایندگان با آن درگیر هتنینید، نی یوه     
. بم ی     دخالت آنها در اننصاب مدیران اجرایی اسنان است
مطرح شدن اسنعفا، کناره گیری و یا عزل میدییران سیابیق،     
جریانهای خارج از مجمع نمایندگان برای اثرگیذاری بیر رای   
نمایندگان در اننصاب مدیران فعال می شوند. هرکتی سعیی   
می کند با اخذ تاییدیه و اماای نمایندگان گزینه مورد نیظیر   
. نماینیدگیان     خود را به وزیر و یا متئول مربوعه معرفی کند
ت ت تاثیر گروههای ف ار و رودربایتنی با موکلین ناچار می 
شوند، همزمان برای اننصاب چند نفر در یس پتت که بعایا  
هم ممکن است شایتنای الزم را نداشنه باشند، تیاییییدییه     
. امااء دادن نماینده برای فردی که به تیوانیش بیاور      بدهند
ندارد و تیش برای عدم اننصاب فرد تایید شده توسیط خیود   
نماینده، باعث می شود تا از نماینده چهیره ای دارای نیفیا     

 ترسیم شود. 
برخی نمایندگان در دوران نمایندگی تتلیم این روییه غیلیط    
ن ده و در مخالفت با آن هزینه پرداخت کرده اند. باونیه ای   
که بارها بخاعر امااء نکردن برای افراد، مورد اننقاد آنیهیا و   
حنی دوسنان نزدیس قرار گرفنه اند تا جائیکه عیده ای آن را  
. اعنقاد بنیده بیر ایین      به بی توجهی به حامیان ذکر کرده اند
است که این رویه، رویه ای غلط و غیرقیابیل قیبیول اسیت.      
داعیه بنده این است که اگر نماینده ای برای چند نفر تاییدیه 
بدهد و سپس در مخالفت با یکی از افراد تایید شده تیوسیط   
خودش ص بت بکند، و یا موید فردی باشد که به توانمنیدی  
و یا سیمت او اعنقادی ندارد، هیچ وجهه و اعنیبیاری بییین     

مردم و وزرا نخواهد داشت. گدایی امااء برای اننصاب این و  
آن، شان متئولیت و مردم را زیر سوال میی بیرد و میییدان     
دادن به این رویه توسط نمایندگان، به جایااه نمایندگی نییز  
. ادعای ما این اسیت کیه اگیر میجیمیع         خدشه وارد می کند
نمایندگان بنا هتت گزینه هایی را برای تصدی متولینهیای  
اسنانی به متولین اجرایی ک وری پی نهاد کند، بیایید ایین    
گزینه ها در مجمع مطرح و پس از شنیدن نظراق موافقین و 
مخالفین و با رای گیری مخفیانه، افراد مننخی  بیه عینیوان     
. چیه          گزینه های مجمع به متئولین ملیی میعیرفیی شیونید
توجیهی دارد که یس متئول خودش را مدیون یس و یا چند 
نماینده و دارای موضع نتبت به تعداد دیاری از نمایندگیان  
بداند؟ اگر بنا باشد که گزینه های اسنان، خارج از ایین روییه   
اننخاب شوند، در ننیجیه تیعیارفیاق، شیرم و حیییا و حینیی          
تاثیرگذاری گروههای ف ار، افراد غیرصالح و مرتبط با برخی 
. عیدم       از نمایندگان در متئولینهای اسنانی قرار می گیییرنید
دقت در رعایت این ساز و کار، منیجیر بیه خیریید و فیروش       
پتنها و متئولینهای اسنانی، اخنیف بیین نیمیایینیدگیان و       
اخنیف بین گزینه های مننص  و غیر مننص  با نمایندگان 
و اخنیف در شهرسنانهای اسنان خواهد شد. تمتس به ایین   
رویه، بهانه به دست متئولین ملی میدهد تا از این اخنیفاق 
داخلی اسنان برای پی برد اهیداف خیود اسینیفیاده کینینید.         
نمایندگان اگر شان و جایااه نمایندگی را در ایناونیه میوارد   
حفظ کنند، متئولین ملی توان تفرقه افکنیی بییین آنیهیا را      

 نخواهند داشت. 

 چگونه شان و جایگاه نمایندگی مورد خدشه قرار می گیرد؟
 جعفر قادری

نامه و پایگاه اینترنتی هفته
 شهرسبز

ها ها، یادداشتاخبار، تحلیل
 و... 

 پذیریدخبرنگار افتخار می
shahresabz@gm

ail.com 
 منتظر همکاری شما هستیم
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برگزاری مراسم تجلی  از خبرنگارا  و 
اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار در 

 شهرداری اازرو 
ب  گزارش روابط عمکومکی شکهکرداری ککازرون      

جلس  تجلیل از خبرنگاران فعال شهکر ککازرون   
مرداد با حضور شکهکردار،    08صبح روز یکشنب  

مسئول امور فرهنگی اجتکمکاعکی شکهکرداری و      

همچنین خبرنگاران و اصحاب رسان  و فکعکاالن   
حوزه اطکالع رسکانکی بک  مکدت دو سکاعکت در        
فضایی گرم و صمیمی در دفتر شهردار ککازرون  

 برگزار گردید. 
در این جلس  شهردار کازرون ضمن گرامیداشت 
نام و یاد شهید صارمی و روز خبرنکگکار اظکهکار     
کرد: نقش خبرنگاران در توسعک  و پکیکشکرفکت       
شهرها نقشی مهم و غیر قابل انککار اسکت و بکا    
توج  ب  جایگکاه ایکن عکزیکزان در آگکاه سکازی       
جامع  و فرهن  سازی و شفافیکت الزم هسکت   
ک  مسئولین ب  مشکالت این حوزه توج  ویکژه  

 ای داشت  باشند. 
وی گفت: خبرنگاران بدون هیچ چشمکداشکتکی     
فعالیت می کنند و نقاط ضعف و قوت مسکائکل   

بینکنکد و بک  طکور      کشور را آنطور ک  هست می
صادقان  آن را انعکاس می دهندک  ایکن ککاری   

 ارزشمند وقابل تقدیر است. 

: همانطور ک  امروز راه انتقاد باز   وی تصریح کرد
است  و خبرنگاران و منتقدان بک  راحکتکی مکی     
توانند نقد کنند ما هم باید روحی  انتقاد پذیری 
و پاسخگویی را در خود تقویت کنیم چرا ک  در 
جامع  ای ک  بی خبری حاککم بکاشکد فسکاد و     

 رانت حکم فرما خواهد بود. 
: خبرنگاران چشمهای تکیکز     ایشان عنوان کردند
بین و صدای رسای شهروندان در سطکح شکهکر    
هستند ک  می توانند غیر مستکقکیکم ککنکتکرل       
سالمت و عدالت اجتماعی را ب  دست گرفتک  و  

 مدیریت کنند.
شهردار کازرون همچنین از افزایکش  

نسبکت   30درصدی بودج  سال  91
بکک  سککال گککذشککتکک  خککبککر داد و     
:خوشبختان  سال گکذشکتک  بکا       افزود
تالش پرسنل زحمتکش و حمکایکت   
شورای اسالمی  شکهکر تکوانسکتکیکم        
بودج  را محقق کنیم  و حدود یازده 
میلیارد از بدهی شهرداری  درسنوات 

 گذشت  را پرداخت کنیم.
در ادام  این جلس  مهندس باقری ب  
معرفی برخی از پروژه های اجکرایکی   
شهرداری در سکال جکاری از جکملک      
موزاییک فرش پیاده روها، آسفکالکت   
بافکت فکرسکوده و مکعکابکر شکهکری،         

استانداردسازی جایگاه سی ان جی شکهکرداری   
سال، نصب پکیکش سکردککن      19پس از حدود 

کشتکارگکاه سکی ان جکی شکهکرداری ، جکدول        
گذاری، نصب روشنایی پارکها و معکابکر سکطکح     
شهر، افزایش ظرفیت پارکین  هکای شکهکری،    
تملک تعدادی از خان  های مورد مسیر خیابکان  
کارگر شمالی ، نصب ست ورزشی و کف پکوش  
استاندارد در پارکهای سطح شهر، نصب سرعکت  
گیر، اصالح هندسی برخی از میکادیکن سکطکح     
شهر، اجرای فعالیت هکای عکمکرانکی در پکارک      
خانواده ، طالقانی و پارک حاشی  ای بلوار ملکت  
و پارک محل  ای فجر و طراحی پارک شکهکرک   
پردیس و تعری  برخی از معابر سکطکح شکهکر     

 پرداخت.
در پایان این دیدار با اهکدای لکوح تکقکدیکر و        

هدایایی از خبرنگاران فعال  تقدیر و تشککر بک    
 عمل آمد.

دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی 

 شهر  با دادستا  جدید شهرستا  اازرو 
ب  گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون ظهر 

مرداد مکاه شکهکردار و اعضکای      08روز یکشنب  
شورای اسکالمکی شکهکر ککازرون بکا حضکور در        
دادگستری شهرستان با دادستان جدید دیدار و 

 گفتگو کردند.
در ابتدای این دیدار مکحکسکن روزبکهکی عضکو       
شورای اسالمی شهر ضمن تبریک انتخاب حاج 
آقا مصطفی انصاری فرد بعنوان دادستان جدیکد  
شهرستان کازرون حضکور وی در ککازرون را بکا    

توج  ب  سابق  درخشان ایشکان مکایک  خکیکر و      
 برکت دانست. 

در ادام  مهندس باقری شهردارککازرون ضکمکن    
تبریک اعیاد قربان و غدیر و همچنین انتکخکاب   
: بکا        ایشان بعنوان دادستان جدیکد اظکهکار ککرد
سابق  و عملکرد خوب حاج آقا انصاری فرد امید 
است شاهد  بهبود امکنکیکت و رفکع مشکککالت       

 قضایی شهرستان باشیم.
: در مرحل  اول باید خودمان قانکون را    وی گفت

ها هم  رعایت کنیم و توقع می رود دیگر دستگاه
 همین روی  را داشت  باشند.

مهندس باقری با اشاره ب  اینک  الزم  پیشرفکت  
یک شهر ایجاد امنیت و آرامش اسکت تصکریکح    
. اگر امنیت و آرامش در شهر برقرار بکاشکد     کرد

تواند با سرمای  گذاری در شکهکر    سرمای  دار می
 باعث توسع  و پیشرفت شهر شود.

وی ادام  داد. مجموع  دادگستری و بخکصکوص    
های قبلی با شهرداری همکاری خوبکی   دادستان

های امنیتکی و   داشتند و انتظار می رود دستگاه
انتظامی در برخورد با متخلفیکن  
سد معبر و ساخت سازهای غیکر  
مجاز  بیش از پیش هکمکککاری    

 داشت  باشند.
وی در پککایککان خککاطککر نشککان   
کرد :شهرداری آمادگکی دارد تکا    
در تمام زمین  ها با دستگاههای 

 قضایی همکاری کند.
دادستان شکهکرسکتکان ککازرون      
ضمن ابکراز خکرسکنکدی از ایکن      
دیدار و تبریک اعیکاد قکربکان و    
: خکدمکت بک  مکردم       غدیر گفت
نعمتی بزرز هست و تاکید کرد 
ک  ما باید قدردان آنها بکاشکیکم    
چرا ک  فرصت خدمت خکیکلکی    
کم هست  و ما باید در این زمان کوتاه تکا مکی   
توانیم ب  مردم خدمت کنیم و موجبات رضایت 

 آنها را فراهم آوریم.
وی در ادام  ب  ویژگی یک مسئول خوب اشاره  

کرد و گفت: مسئوالن بایکد روانشکنکاس، مکردم      
شناس و طبیب خوبی باشند تا بتوانند درمانگکر  

 خوبی باشند
انصاری فرد با بیان اینککک   الزمک  خکدمکت در      
هرشهر شناخت فرهن  آن شهر هست اظکهکار   
کرد : هرشهر با توج  ب  فرهکنک  خکاص خکود      
رفتار خاصی را می طلبد ک  باید بکا ظکرافکت و    

 دقت از عهده ی آن برآمد.
وی درپایکان شکورا و شکهکردار را امکیکن مکردم        
دانست و تصریح کرد: شورا با توج  بک  ایکنککک       
توسط مردم انتخاب می شوند سهم ب  سکزایکی   
در آرامش شهر و اتحاد بین مردم دارد و ما هکم  
تا آنجایی ک  بتوانیم بکا شکورا و شکهکرداری در     
راستای اجرای قانون همکاری الزم را خواهکیکم   

 داشت.
 

بخشی از فعالیت های شهرداری اازرو  به 
 روایت تصویر

 آغاز موزاییک فرش پیاده رو پارک خانواده
 

)ع(     ادام  آسفالت کوچ  های خیابان امکام رضکا

 بافت فرسوده
نصب کف پوش های استاندارد در محوط  بازی 

 کودکان در پارک معلم

 اخبار شهرداری کازرون

حاج محمد حسین کازرونی معروف ب  حاج کاکا حسین         
تاجر و کارخان  دار نیکوکار، آزادی خواه و مردم دار در             

 08ش در کازرون ب  دنیا آمکد در سکن                 1098سال  
سالگی ب  بوشهر رفت و ب  کار تکجکارت و بکازرگکانکی                 

ش ب  اصفهان مهاجرت کرد و 1078مشغول شد.در سال  
ش 1982در آن شهر ب  کسب و کار پکرداخکت.درسکال           
را »وطکن «نخستین کارخان  ی پارچ  بافی ایران ب  نام          

در اصفهان ایجاد کرد ک  دستگاه هکای آن از آلکمکان                
خریداری شده بود. در این کارخان  عالوه بر پارچ  پکتکو             

 های پشمی و فاستونی نیز تولید می شد. 
پس از مدتی تولیدات این کارخان  چنان مکورد تکوجک              
رضاشاه قرار گرفت ک  قرار داد تامین لبکاس و پکتکوی               
سربازان ارتش ایران را با حاج محمد حسین ککازرونکی            

تومکان بکود ایکن        98888امضا کرد ک  مبلغ آن حدود       
سال ب  حیات خود ادام  داد و نقش        21کارخان  ب  مدت    

مهمی در تامین پارچ  ی کشور داشت ب  طکوری کک               
پارچ  ی کازرونی در کل ایران معروف شد این کارخانک            

نفر کارگر و کارمند داشت متاسفکانک     0888ک  روزگاری   
ب  دلیل افزایش واردات پارچ  های ارزان قیمت خارجی         

ش تکعکطکیکل       1918از رونق افتاد و سرانجام در سکال          
 گردید. مکان آن در جاده ی اصفهان ب  نجف آباد بود.

یکی از اقدامات خیر خواهان  ی حاج محکمکد حسکیکن              
(ش  1037-1039کازرونی در زمان جن  جهانی اول )        

بود. در حالیک  فقر و گرسنگی ایران را فرا گرفت  بود بکا              
توزیع روزان  ی نان و غذا بین چندین هزار نفر از مکردم             
 مستمند نام نیککی از خکود بک  یکادگکار گکذاشکت.                   
همچنین مبارزه ی او با حاکم ظالم و نابکار اصفهان ظل           
السلطان پسر ناصرالدین شاه از نکات قابل توج  زندگکی          
این بزرز مرد است. ویژگی دیگر او وطن پرستی بود ک       
با تجار دیگر اصفهانی شرکت اسالمی  تاسیس کرد کک            
هدف آن تحریم کاالهای خارجکی و ارزش دادن بک                
 تولیدات داخلی بود ک  بسکیکار مکوفکق عکمکل ککرد.                 

او سرانجام در مورخ دوم اردیبکهکشکت         
ش درگذشت و در داخل تککیک         1911

کازرونی ک  خود در قبرستان تکخکت         
فوالد اصفهان بنا نهاد بود دفن گردیکد        
اما ده سال بکعکد بکنکا بک  وصکیکت                 
استخوانهایش ب  نجف اشرف منتقل و       
در یکی از حجرات صکحکن شکریکف            
مدفون گردید. روزنام  ی اطالعات آن       
زمان مفصل از او یاد کرد و در اصفهان         
عزای عمومی اعالم شد و مکردم در           

 تشییع جنازه ی او شعار می دادند:
 رفت از جهان فانی 

 آقای کازرونی 

 شد خاک برسر ما
 زین مرز ناگهانی

پس از مرز او پسرش حاج محمد جکعکفکر ککازرونکی                
مدیریت کارخان  ی وطن را ب  عهده گرفت وی در سکال            

ش در نهضت ملی شدن نفت ایران بک  رهکبکری             1903
دکتر مصدق با چاپ عکس دکتر مصدق بر روی پتو های 
تولید کارخان  ی وطن از این طریق همگام با مکردم از              
این نهضت حمایت کرد و وقتی دولت دکتر مصکدق بک              
دلیل تحریم ها و عدم فروش نفت با کمبود اعتبار و پول            
مواج  شد او با خرید یک میلیون تومان اوراق قرضک  از             
دولت بیشترین کمک را در کل ایران ب  دولکت دککتکر          
مصدق کرد.ارزش این پول زمانی مشخ  میشکود کک             

تکومکان و       71بدانیم در آن روزگار قیمت یک سک  طال         
تومکان    018حقوق ماهیان  ی یک مهندس شرکت نفت        

 بود.
آثار خیری  ی این خانواده شامل: مسجد کازرونی،مدرس          
ی کازرونی،پاساژ کازرونی در اصفهان هنوز وجود دارد و         
نوادگان او با نام خانوادگی کازرونی از سکرمکایک  داران              
بزرز و مهم امروز اصفهان هستنکد. از ایکن خکانکدان                 
مهندس سراج الدین کازرونی وزیر مسکن دولت هاشمی        

ش هکم بک  ریکاسکت          1974رفسنجانی بود ک  در سال      
سازمان میراث فرهنگی منسوب شد ک  در همان سکال           

 درگکذشکت  1904سفری ب  کازرون داشت وی در سال         
 منابع:

کتاب تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران تکالکیکف            -
دکتر حسین محبوبی اردکانی انتشارات دانشگاه تکهکران         

 ش1974سال 
سال دهکم بکهکار       97فصلنام  تاریخ معاصرایران شماره     -

 ش1901
 آرشیو روزنام  اطالعات -

نویسنده: سید حبیب موسهوی دبهیهر تهاریه               
 دبیرستا  های اازرو  

حاج محمد حسین کازرونی معروف به 
 حاج کاکا حسین 

ب  گزارش روابط عمومی بنیکاد شکهکیکد و امکور                
مکرداد    04ایثارگران شهرستان کازرون، ب  مناسبت      

سالروز بازگشت آزادگان سرافراز ب  میهن اسکالمکی         
 طی مراسمی از آزادگان کازرونی  تجلیل شد.

در ابتدای مراسم، آزادگان عزیز با عبکور از فکرش             
قرمز و در میان استقبال بکا شکککوه فکرمکانکدار،                 
مسئولین و روسای ادارات شهرستان ک  با شکاخک          
های گل ب  پیشواز این عزیزان آمده بودند قدم بک             

 سالن گذاشتند.
مراسم با قرائت قرآن و نکواخکتک  شکدن سکرود                 
جمهوری اسالمی آغاز شد  و در ادام  آزادگان بک             
ذکر خاطرات خود در ایام اسارت پرداختند. اجکرای      
موسیقی زنده و برنام  های متنوع، فضای شادی را         
در آستان  عید غدیر برای این عزیزان بک  ارمکغکان             

 آورد.
احمد رضا زاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگکران          
شهرستان کازرون ضمن خوش آمکد گکویکی بک               
آزادگان و مسئولین حاضر در برنام  گفت: هم  مکا           
می دانیم ک  آزادگان در اردوگاه های عکراق چک              
سختی ها و شکنج  هایی را تحمل کردند اما دست  
از اعتقادات خود نکشیدند. امروز بر ماست کک  بکا             
آنان طوری برخورد کنیم ک  آن مکرارت هکا را               
فراموش کنند و احساس کنند ما قدردان ایثارگری        
های آنان هستیم. این وظیکفک  بکر دوش ادارات               
دولتی سنگینی بیشتری دارد و باید هنگام مراجعک    
این عزیزان ب  ادارات با احترام مضاعفی با  ایشکان            
برخورد شود. رضازاده همچنین بر تالش دسکتکگکاه        
های مختلف جهت رفع مشکالت درمانی ایثارگکران   

 تاکید نمود.
حجت االسالم عزمی امام جمع  موقت کازرون نیکز         
در جمع آزادگان با اشاره ب  شکنج  های وحشیانک      
بعثی ها در ایام دفاع مقدس گفت: آن چ  بکاعکث              
افتخار است این است ک  آزادگان عزیز ما بیکش از        
وظایف شرعی خود صبر کردند و دشمن را اسکیکر            
صالبت خود نمودند در حالی ک  می توانستند بکر           
اساس روایات تقی  کنند اما ایمان قوی و شنکاخکت           
عمیق آنان باعث شد صبر پیش  ککرده، تسکلکیکم              
خواست  های دشمن نشوند. ب  همین دلکیکل هکم         
بسیاری از عزیزان در اسارت آسیکب هکای جکدی             
دیده و یا حتی شهید شدند. امروز هم آزادگان مکی            
توانند الگویی مناسب برای جامع  مکا بکاشکنکد و               
همچنین وظیف  ماست ک  ایشان را تکریم نموده و          

 از تالش ها و مردانگی هایشان تجلیل نماییم.
در ادام  پس از اقام  نماز مغرب و عشاء و صکرف              

 شام، با اهدای هدایایی از این عزیزان تقدیر شد.
 
 

 ها از : عکس
 زینب صادقی خبرنگار شهرسبز

 مرداد سالروز بازگشت آزادگان  22به مناسبت 

 فرش قرمز زیر پای آزادگان کازرونی

 تا چشم خُم افتاد ب  سیمای تو، ساقی!
 مثل هم  خَم شد جلوی پای تو، ساقی!
 دل بست ب  آن حالت گیرای تو، ساقی!
 شد مثل نبی، غرق تماشای تو، ساقی!

 بالیده، ک  پایان پیامی خاتم ب  تو 
 آغازی و هم ختم کالمی  هم نقط 
 عشق، ب  موی تو رسیده  این سلسل 

 سیب دل عشاق، ب  جوی تو رسیده
 این عقل، ب  سر منزل روی تو رسیده
 هی گشت  و آخر ب  سبوی تو رسیده

 ، محمد ب  تو بخشیده نگینش«الیوم»
 گفت  و کامل شده دینش «اکملت لکم»

 من، عاشقِ آن لحظ  ک  انگشتریت را ...
 مجنونِ تو، وقتی رجز خیبریت را ...

 آن دم، ک  دمِ حیدریت را ...  دیوان 
 ای از دلبریت را ... وحی آمده، تا گوش 

 هستی  ای از دختر یک دان   دل برده
 هستی  کوثر، شده میخان   تا خان 

 امشب، صد و ده مرتب ، دیوان  ترم من
 شمعی؛ صد و ده مرتب ، پروان  ترم من
 ساقی! صد و ده مرتب ، پیمان  ترم من

 حیدرانه های 
 قاسم صرافان

 سید حبیب موسوی 
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اَلنَّفسُ الزّکیةِ. )از     السالم(:َ  قَتُل غالٍم مِن آِل مُحمٍّد عَلیهُِم السالُم بَیَن الرُّکِن و المَقاِم اِسمُُ  محمدُبُن الحَسَِن                     امام محمدباقر )علی    
االسکود و       میان رکن حجکر  «نفس زکی  »السالم( ب  نام محمد بن الحسن          عالئم نزدیک ظهور حضرت( جوانی از آل محمد)علی          

 (.130، ص 10رسد. )بحار، ج  مقام ابراهیم ب  شهادت می
ةَ لیلةً. فاصلک      السالم(: لَیَس بَیَن قِیاِم قائِِم آِل مُحمٍد علیهم السالم َو بیَن قَتِل النّفِس الزّکِیِة ااّل خَمَس عَشََر                    امام جعفرصادق )علی    

 (.089، ص 10تنها پانزده روز خواهد بود.)بحار، ج  «نفس زکی »السالم( و شهادت  میان قیام قائم آل محمد)علی 

مرداد ماه هر سال یادآور آغازی بر پایان فکراق و   04
پرنده مهاجری است ک  بنکا   29888دوری قریب ب  

بر تعبیری سربازانی بودند ک  در دل خاک دشمن با 
آنان می جنگیدند و دشمن را اسیر ایمان و صالبکت  
و استقامت خود کرده بودند. مقام معظم رهبکری در   
باب عظمت آزادگان می فرمایکد:   ایکنککک  مکا بک          
. شمکا    اسرایمان، آزادگان می گوییم، بی وج  نیست
ک  برگشتید، آبرومند و سربلند برگشکتکیکد. دیکن و      
اعتقاد و دل بستگی تان ب  امام و اسالم و انقالب را 
. پیش دشمن، آبروی مکلکت را حکفکظ       حفظ کردید
نمودید و ملت را سرشکست  نکردید. این ها خیکلکی    
ارزش دارد.  این عزیزان در چنگال دشمکن آبکروی     
ملت را حفظ کرده اند و امروز بر ماست ک  آنکان را  
بزرز بداریم و اجازه ندهیم خاطکرات بکزرگکمکردی     
. در سطکور    هایشان در روزهای اسارت فراموش شود
زیر و ب  بهان  سالروز بازگشت آزادگان بک  مکیکهکن     

سال دفاع مقدس محمد  0اسالمی، با آزاده و جانباز 
مهدی محمدی همکالم شدیم تا گوشک  ای از رنکج   
های خود را در اردوگاه های دژخیمان بعثی برایمان 

 بازگو کند:
این جانب محمد مهدی محمدی هسکتکم مکتکولکد      

در کازرون، مکحلک  چکهکابکی ، ککوچک          7/1/1923
سال و شکش مکاه در    2شهیدان همدانی نژاد. جمعا  

درصکد هسکتکم.     98اسارت دشمن بوده و جکانکبکاز    
دوران ابتدایی خود را در مدرس  شکهکیکد چکمکران     

)مدرس  امیرعضدی قدیم( گکذرانکدم و بکرای ادامک        
تحصیل ب  مدرس  راهنمایی شهید بهبکهکانکی نکژاد    

در حالکی   48) داریوش سابق( رفتم. در حدود سال    
ک  هنوز دانش آموز دبسکتکان بکودم حکال و هکوای      
جبه  رفتن و دفاع از اسالم و میهن اسالمی ب  سرم 
زد و چندین بار برای جبه  رفتن اقدام کردم. بارهکا   
ب  بسیج شهرستان می رفتم ک  آموزش ببینم و بک   
جبه  بروم ولی ب  من می گفتند سن تو کم است و 
وقتی ب  سن قانونی رسیدی می توانی بک  جکبکهک      
بروی.ک در بسیج کازرون اتاقی بود ک  افکراد جکهکت     
ثبت نام در بسیج و اعزام  ب  جبه  و آموزش بک  آن  
. در ایکن اتکاق دیکوار  را درجک         مراجع  می کردنکد
بندی کرده بودند و قد افرادی را ک  مکراجکعک  مکی     
کردند اندازه می گرفتند تا هم ب  لحاظ سکن و هکم   
. من قکد    ب  لحاظ جث  شرایط قانونی را داشت  باشد
. می رفتم کفکش    کوتاهی داشتم و سنم قانونی نبود
های پاشن  بلند می خریدم و ب  پاهایم می کردم تا 
ب  آن اندازه برسم و کمی بلندتر ب  نظر بکرسکم امکا    
کارم بی نتیج  بود و مسئولین بسیج هم ک  مرا می 
. هکر بکار         شناختند هر بار عذر مرا می خکواسکتکنکد
مسئول بسیج عوض می شد من دوباره می رفتکم و  
شانس خود را امتحان می کردم چون مسکئکولکیکن     
بسیج اکثرًا پاسدار بکودنکد و بکعکضکی از آن هکا بک         
مأموریت جبه  می رفتند و دیگری ب  جکای او مکی   
آمد من هم از  فرصت استکفکاده مکی ککردم و نکزد      
مسئول جدید می رفتم و دوباره تقاضای آموزش ب  
. هر بار از شکیکوه هکای مکخکتکلکف          جبه  می کردم
استفاده می کردم. مثالً موهای خکود را بکلکنکد مکی       
کردم تا قدم کمی بلندتر نشان بدهد اما بی فکایکده   
. باالخره فکری ب  ذهنم رسید، ب  نظرم آمد کک     بود
مدتی ب  بسیج نروم تا مسئولین بسیج مرا فرامکوش  
کنند و از یاد ببرند ک  من چنکد سکال سکن دارم و    
. بعد از حدود یک سال تأمل   متولد چ  سالی هستم
و ناراحتی بچ  ها گفتند بیا در شناسنامک  ی خکود   

ب  سکال  1923دستکاری کن و تولد خود را از سال 
تبدیل کن. من هم فتوکپی شنکاسکنکامک  را       1927

تغییر دادم و و بعد روی آن یک فکتکوککپکی دیکگکر       
. مسئول جدید   گرفتم و برای ثبت نام ب  بسیج رفتم
بسیج، صفدر شهبازی فرد بود ک  بعدها ب  شهکادت  
. شهید شهبازی فرد از دوستان نزدیک برادرم   رسید
شهید محمد رضا بود وقتی دید ک  من برای اعکزام  
ب  جبه  آمده ام تعجب کرد و گفت مگر تو ب  سکن  

 قانونی رسیده ای؟ 

. بکا    من هم گفتم ک  این فتوکپی شناسنام  ام است
)اسم مستکعکارم(     برادرم تماس گرفت و گفت حمید
می خواهد ب  جبه  برود آیا سنش قانونی اسکت یکا   
ن  ؟ برادرم سکوت کرد و بعد گفت اگر مکی تکوانکد    

بود ک  باالخکره فکرم    1942اعزام شود. مهرماه سال  
ثبت نام را ب  من دادند و فرم ها را پر کردم و آنکهکا   
را تحویل دادم و پس از چند روز ب  پادگان شهکیکد   
دستغیب کازرون، جهت آموزش عمومی اعزام شدم. 

دوره ی آموزشی عمومکی را بکا    0/7/1942در تاریخ 
شهیدان حمید بردان، حمید رضا مرادی و حسکیکن   
عمل  طاهر کیخاه)طاهری( شروع کردیم. ایکن دوره     

روز ب  طول انجامید ک  در طکول دوره،   00ب  مدت 
آموزش سالح های گوناگون و آموزش تکاککتکیکککی      

روز ب  ما مرخصکی   9دیدیم و پس از پایان آموزش، 
روز خودتان را ب  پادگان  9دادند و گفتند ک  بعد از 

امام علی علی  السالم )شهید دعائی ( معرفی کنیکد.    
بعد از این ک  دوره ی آموزش تخصصکی بک  پکایکان     
رسید بالفاصل  ما را ب  مقر صاحب الزمان فرستادند 
تا آن جا تقسیم شویم و ب  مناطق جکنکگکی اعکزام     
. من و اکثر بچ  های کازرون ک  با هم بودیکم    شویم
معرفی شدیم ب  تیپ المهدی ک  مسکتکقکر بکود در     
جبه  های جنوب ک  از این بابت خوشحال بودیکم.  
تیپ المهدی در پایگاه پنجم شکاری مستکقکر بکود.    
وارد پایگاه ک  شدیم تعدادی از بچ  هکا بک  گکردان    
فجر و تعدادی از آن ها ب  گردان کمکیکل مکعکرفکی      
شدند. من و شهیدان حمیکد بکردان، حکمکیکد رضکا        
مرادی و حسین طاهری ب  گردان کمیکل رفکتکیکم.     
حدود س  ماه  در گردان کمیل بودیم ک  عملکیکات   

آغاز شد و صکبکح    08/11/1942در تاریخ  0والفجر 
روز بعد شهر فاو در میان ناباوری ارتکش عکراق و بکا    
درایت و فکداککاری رزمکنکدگکان اسکالم بک  دسکت         
.  در این عملیکات شکهکیکد بکردان        نیروهای ما افتاد
تیربارچی بود و من نیز کمک تیربارچی. پس از فتح  
فاو ما حدود یک هفت  در اطراف این شهر بودیکم و  
دشمن پاتک های سنگینی بکرای بکازپکس گکیکری      
جزیره انجام می داد. بمباران های شکدیکد و حکتکی      
بمباران های شیمیایی هم نتیجک  نکداد. پکس از آن     
قرار شد ما حمل  ای بکرای گکرفکتکن سکایکت هکای        

عمکلکیکات     07/11/42موشکی عراق تدارک ببینیم.  
انجام شد و شب تا صبح درگیری شکدیکدی وجکود    
. چند تکن از دوسکتکان مکا در ایکن شکب بک           داشت
شهادت رسیدند و ما ک  ب  عنوان نیروهای تامکیکن   
گردان فعالیت می کردیکم نکیکز زیکر آتکش شکدیکد        
دشمن بودیم و حتی یک ماشین مهماتمان را نکیکز   
. کم کم در محکاصکره دشکمکن قکرار        منهدیم کردند
. من تمام گلول  هایکم را شکلکیکک ککردم و        گرفتیم
گلول  ای هم ب  دست راستم اصابت کرد و زخکمکی   
شدم. در همین صحن  بود ک  ب  اسارت نکیکروهکای     

 عراقی در آمدم. 
 دورا  اسارت

در این لحظ  ب  هیچ وج  فکر نمی کردم زنده مکی  
. اشهد خود را خواندم و خکود را اسکیکر دسکت       مانم

نفر بودیم ک  س  نفکر از مکا بک      18تقدیر کردم. ما  
. عراقی ها ب  صورت وحشیانک     سختی مجروح بودند
ای ما را کتک می زدند. یککی از آن هکا بکا قکنکداق       
تفن  ب  سر من کوبید و خون از سرم جاری شکد و  
. نکمکی      هنوز هم جای آن روی سرم مشخ  اسکت
دانم چرا مرا بیشتر کتک می زند، شکایکد چکون تکا     
آخرین گلول  ام را ب  طرفشان شلیکک ککرده بکودم.    
حتی یکی از عراقی ها مرا از جمع جدا کرد و قصکد  
داشت با سرنیزه مرا بکشد ک  دیگری او را صدا کرد 
. لحظات سخت و رعب آوری بود.   و بعد منصرف شد
زخمی ها را از ما جدا کردند، چشمان ما را بستند و 
ب  پشت خط مقدم بردند. با چشمان بستک  مکدام از    
چپ و راست کتک می خوردیم و نمی دانستیم آیکا  
. ب  بصره منتقل   تا لحظ  ای دیگر زنده هستیم یا ن 
. چهار نفر از ما پاسدار بودند و ب  همین دلیل   شدیم
ب  سختی ما را کتک می زدند و از ما می خواستنکد  
. حدود س  روز ب  ایکن    فرمانده گروه را معرفی کنیم
منوال در بصره بودیم و نتوانستند اطالعات خکاصکی   
. پس از آن ما را برای بکازجکویکی هکای       از ما بگیرند
بیشتر ب  استخبارات بردند و حدود یک مکاه آن جکا   
کتک خوردیم و در شرایط بسیکار بکد بکهکداشکتکی       

نکفکر در یکک اتکاق      18نگکهکداری شکدیکم. حکدود       
نگهداری می شدند. زخم عزیزانی ک  مجکروح شکده    

بودند عفونی شده بود و حتی بک  حکال آن هکا هکم     
رسیدگی نمی شد، اما آن چ  جالب و تاثکیکر گکذار    
است این ک  در همین شرایط هم نماز بچ  ها ترک 
نمی شد. سواالت مختلفی از ما می پرسیکدنکد و تکا     
می توانستند شکنج  می کردند ک  ب  اطالعات مکد  
نظر خود دسترسی پیدا کنند. پس از آن ب  پادگکان   
الرشید منتقل شدیم و حدود یک ماه هم در آن جا 
بودیم و بعد ما را ب  اردوگاه الرمادی  جدید معکروف  

منتقل کردند. الرمادی  کمپی بود ک  با   18ب  کمپ 
 تشکیل شد. 0اسرای والفجر 

ب  مح  این ک  ب  اردوگاه رسیدیم تونل وحشتکی  
برای ما تدارک داده بودند ک  باید از میان سربکازان  
عراقی رد می شدیم و هر یک با چوب و کابل تا می 
توانست ما را کتک می زد تا ب  آسایشگاه! رسیدیکم.   
این جا شرایط کمی بهتر اما باز هم جانفکرسکا بکود.    
کتک خوردن جیره هر روز ما بود و ب  هر بهانک  ای  
ما را کتک می زدند. اگر هنگام هوا خوری سرمان را  
. اگر شب کسکی    باال می بردیم هم  تنبی  می شدند
برای قضای حاجت از جای خود بلند می شد و او را 
می دیدند کتک می خورد. ب  طور روزانک  بکازرسکی     
می شدیم و کوچکترین مسال  ای بکاعکث تکنکبکیک        
. عزیزان آزاده بسیاری در اثر ضربک     همگانی می شد
کابل بعثی ها چشم خود را از دست داده و آسکیکب   
. غذا هکم در حکدی کک  فکقکط        های جدی دیده اند
نمیریم، غذایی بی مزه ک  باعث شده بود هم  بچک   

 ها الغر و حتی مری  شوند.

از طرفی خانواده من هیچ خبری از من نداشتکنکد.    
حدود یک سال مرا مفقود االثر قلمداد کرده بودند و 
حتی برایم مراسم شهادت گرفت ، شب  قبکری نکیکز    
. البت  این قبر بعدهکا بک  بکرادرم      برایم ساخت  بودند
. محمدرضا در سال   شهید محمدرضا محمدی رسید

پیکر پاکش تکفکحک      71مفقوداالثر و در سال  41
شد. در آن زمان تصمیم گرفت  شد در همیکن قکبکر     
. جالب این جاست ک  زمانکی کک  بکرادرم      دفن شود
این قبر را برای من در نظر گرفت  بود لباس خود را 
درون قبر گذاشت  بود ک  بعد از کندن قبر متکوجک    

 آن شدیم.

حدود یک سال کک  از اسکارت مکن مکی گکذشکت،       
صلیب سرخ ب  اردوگاه ما آمد و من توانستکم بکرای   
. پس از ورود صلیکب سکرخ،     خانواده ام نام  بنویسم
عراقی ها مجبور شدند امکان ورزش و برنامک  هکای   
فرهنگی را برای ما مهیا کنند ک  در روحی  بچ  هکا  
. پکس از حکدود دو سکال کک  از       تاثیر مثبتی داشت
اسارتم می گذشت روزی گفتند شما ب  خاطر سکن  
! و مکا را     کمتان باید ب  اردوگاه اطفال منتقل شویکد

( منتقکل   9)بند  9اردوگاه رمادی ، قاطع   7ب  کمپ 
. هدف بعثی ها از این کار تبلیغات علی  ایران   کردند
. در ایکن     و همچنین تاثیرگذاری روی نوجوانان بکود
اردوگاه امکانات مادی بهتری بود اما ب  لحاظ روحی 
. بعثی ها در قکالکب ککالس      شرایط بسیار سخت بود
های زبان و کالس های هنری سعی می کردند بچ  
. همچنین منافقکیکن     ها را ب  سوی خویش بکشانند
نیز در کمپ حضور پیدا می کردنکد و بکرای جکذب    

. اما توفیق   بچ  ها ب  سازمان خود تبلیغ می نمودند
چندانی نداشتند چرا ک  ایمان بچ  ها بسیکار قکوی   
بود. ما همکاری الزم را با آنان نکمکی ککردیکم و بک        
همین دلیل بسیار کتک می خوردیکم. یکک سکال و     
نیم این شرایط را تحمل کردیم و سپس کسکانکی را   
ک  مثل من همکاری نمی کردند در همان اردوگکاه  
ب  قسمت دیگری منتقل کردند ک  تا آخکر اسکارت   

 همان جا بودم. 

  
مورد پذیرش دو کشکور واقکع    130وقتی قطع نام  

شد مدتی خوشحال بودیم کک  دوبکاره بک  مکیکهکن       
اسالمی مان بازمی گردیم اما این انتظار بک  دلکیکل    
این ک  عراق خاک ما را تکرک نکمکی ککرد بک  درازا      
کشید و پس از آن با شنیدن خبر رحلت امام راحل

. امام پیر و     ( موج ماتم در میان آزادگان راه افتاد )ره
مرشد ما بود و هم  بچ  ها ب  عشق او این شکرایکط   
سخت را تحمل می ککردنکد و از دسکت دادن امکام     
. باالخره این شرایط هم سپکری    ضایع  سنگینی بود

ک  کم کم زمزم  تکبکادل    43شد تا مرداد ماه سال 
. نمی توانم بگویکم خکوشکحکال       اسرا ب  گوش رسید
. مثل پرنده ای بودم ک  بک      . بیشتر نگران بودم بودم
. ایکن کک  وقکت بکازگشکت چک          قفسش عادت کرده
اتفاقاتی می افتد و با چ  صحن  هکایکی روبکرو مکی     
. از طرفی تصور ایکران    شوم مرا دچار دلهره می کرد
بدون امام برای من و سایر آزادگان غیر ممکن بکود.  

مرداد اولین گروه اسرا مبادکلک     04باالخره در تاریخ 
 شدند.

 خاطره ای از دورا  اسارت
اولکیکن بکنکد      07/2/1947پس از آن ک  در تاریکخ  

)آتش بست(اجرا گکردیکد رژیکم عکراق        130قرارداد 
تصمیم گرفت تمامی اسرای جن  تحمیکلکی را بک     
زیارت حرم اباعبداهلل ببرد. ایکن در حکالکی بکود کک        
هنوز اولین بند و سومین بند قطعنامک  کک  عکقکب     
نشینی ب  مرزها و آزاد سازی اسرا بکود اجکرا نشکده    
. اسرا را اردوگاه ب  اردوگاه برای زیارت ب  کربکال    بود
می بردند. اردوگاه ما در استکان االنکبکار بکود. گکروه        
هشتم یا نهم بودیم ک  ب  زیارت می رفتیکم و یکک   
روز قبلش ب  ما اعالم کردند ک  فکردا بکرای رفکتکن     
. بعضی خوشحال بودند و بکعکضکی هکم       آماده باشید
ناراحت چون دلشان می خواست با رزمنکدگکان بک     

صبکح سکوار    2کربال می آمدند. صبح آن روز ساعت  
اتوبوس ها شدیم. در مسیر حرکت، بچ  هکا حکالکی     
داشتند و از شوق گری  می کردند، ذکر می گفتکنکد   
. نزدیک ظهر ب  کربال رسیدیم. قبکل از ایکن کک          . و.
وارد حرم شویم یک مالی عراقی زیارتنام  خوانکد و  
بعد از آن برای پدر و مادر بچ  ها دعا کرد و در آخر 
. در این زمکان بکچک  هکا       هم دعا ب  جان صدام کرد
هم  با هم با صدای بلند دعکای خکدایکا خکدایکا تکا       
. مکالی     انقالب مهدی خمینی را نگهدار را خواندنکد
عراقی سعی می کرد هر طکوری شکده بکچک  هکا را      
: اسکت، یعنی   ساکت کند و ب  زبان عربی می گفت 
ساکت .... اما بچ  ها کار خود را می کردنکد. دیکگکر         
طاقت نداشتیم، با وجود این ک  چندین گروه قکبکالً   
آمده بودند و ضریح آقا را تمیز کرده بودند و گکرد و  
خاک ها را برای تبرک برده بودند اما هکنکوز بکاالی    
ضریح تمیز نبود. همراه بچ  ها با پارچ  هکایکی کک      
برای تبرک آورده بودیم ضریح را تمکیکز ککردیکم و     
زیارت کردیم. آن جا حال خود را نمی دانستم، سال  
ها جن  و اسارت ما برای در آغوش کشیدن ضریح 
شش گوش  سرور و ساالر شهیدان بود و اکنکون بک    
. پکس از خکارج شکدن از        آرزوی خود رسیکده بکودم
صحن و سرای ابا عبداهلل ب  زیارت حضرت ابوالفضل 
العباس و چند تن از یاران امام علی  السالم رفتکیکم   

متر فاصل  داشت. زیکارت بکچک  هکا       188ک  حدود 
واقعاً دیدنی بود شوق و ذوق زیارت حرم موالیشکان  

تمام خستگی دوران اسارت را از بچ  ها گرفت  بکود.  
بعد از زیارت ما را سوار اتکوبکوس هکا ککردنکد و بک        

 اردوگاه برگرداندند. 

 بازگشت به میهن
نوبت آزادی ب  اردوگاه ما هکم رسکیکد و در تکاریکخ      

در مرز مبکادکلک  شکدیکم. سک  روز هکم در          1/4/43
کرمانشاه تحت مراقبت های پزشکی و بررسی هکای  
الزم بودیم. سپس ب  اصفهان رفتیم و پنجم شهریور  
ب  شیراز و سپس کازرون رسیدیم. اسکتکقکبکال بکی       
نظیری توسط مکردم عکزیکز ککازرون انکجکام شکد و        
)مسجکد صکاحکب      ازدحام در اطراف مسجد محلمان
الزمان)عج( ( بسیار زیاد بکود و مکردم مکرا بکر فکراز         
دست می بردند. پس از مراسم هم ب  دلیل شلوغکی   
. امکا    بسیار مجبور شدم از راه پشت بام ب  خان  بروم
در هم  این لحظات من فقکط دنکبکال بکرادرم مکی      
. بک       گشتم و متعجب بودم ک  چرا او حضکور نکدارد
من گفتند ب  سفر مشهد رفت  امکا حکدس مکی زدم    
ک  شهید شده و ب  من نمی گویند، ک  همین اتفاق 
. این خبر برایم بسیار دردناک بود چرا   هم افتاده بود
ک  برادرم همواره پشتیبان من بود عالق  خاصی بک   

 هم داشتیم.
 پس از اسارت

بالفاصل  بعد از بازگشت ب  وطن تحصیالت خکود را  
شکروع    1978-1943ادام  دادم، و در همان سکال  

. در   ب  درس خواندن در مقطع سوم راهنمایی کردم
موفق بک    1972سال 

اخذ مدرک دیکپکلکم    
شدم و در همان سال 
در کنکککور شکرککت     
کرده و در رشکتک  ی   
کارشناسکی تکربکیکت     
بدنی و علوم ورزشکی  
دانشگاه شهید باهنکر  
کرمان پذیرفت  شدم. 
چهار سال بعد یعنی 

مکدرک   1970سال 
لیسانکس خکود را از   

این دانشگاه گرفتم و سال ها ب  عنوان دبیکر ورزش  
در دبیرستان های شهر کازرون فعالیت کرده و هکم  
. همچنین   اکنون بازنشست  آموزش و پرورش هستم
در کنار فعالیت های گوناگون مذهبی، فرهکنکگکی و    
ورزشی  ب  عنوان پیام آور ایثار با بکنکیکاد شکهکیکد       
کازرون همکاری می کنم و در مکدارس و دانشکگکاه    
ها، روایت هایی از دوران دفاع مقدس و اسارت نقل 
می کنم تا شاید بدین وسیل  جوانکان بکیکشکتکر بکا       
رشادت های رزمندگان و ایمان و ایثار آنکان آشکنکا    

 شوند.
فرازی از وصیت نام  آزاده محمد مهدی مکحکمکدی    

 پیش از اسارت
برادران و خواهران و مردم مسلمان سعی کنید قبل 
از هر چیز خود را تزکی  کنید و بر دشمکن داخکلکی    
خود پیروز شوید ک  دشمن های بیکرونکی چکیکزی     
نیستند.ک اگر انسان خود را تصفی  کرد و از هواهکای   
نفسانی خالی شد و از شیطان بریکد و بک  رحکمکان     
روی آورد پیروز است. عزیزان مکن دنکیکا مکانکدگکار        
نیست، ما مسافر هستیم تا وقت هست و تا مهلت را 
. ظواهر   از ما نگرفت  اند ب  فکر آخرت خویش باشیم
فریبنده دنیا چیزی نیست، مقام، ریاست، شکهکرت،   
ثروت و... موقتی است خود را بسازید و بدانکیکد کک        

 همیش  در محضر خدا هستید.
: امکیکرخسکرو شکجکاعکی          -تهی  و تنظیم مصاحکبک 

کارشناس فرهنگی و پژوهشی بنیاد شهکیکد و امکور    
 ایثارگران شهرستان کازرون

 11/1/30تاریخ مصاحب :
: آزاده و جکانکبکاز مکحکمکدمکهکدی           مصاحب  شونده

 دبیر بازنشست  آموزش و پرورش -محمدی

 به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی

 مصاحبه با آزاده محمد مهدی محمدی

 شهید محمد رضا محمدی


