
 اذامات العالم ثَلُمَ فی االسالم ...
رحلت عالم ربانی،فقیه صمدانی مرحوم مغفور آیت اهلل سیدحسن مهاجرکه قریب سی سال درکازرون به مجاهدت و  تررویر             

معارف دینی واحکام  الهی ودردبیرستان ها به عنوان دبیری دلسوز به تربیت نوجوانان پرداخت و در مسرجرد جرامرا امرام                  

های گرم و گیرا و مواعظ پرمحتوا، آموزنده و دلنشینش هرمره                خمینی)آهنگران سابق( اقامه نماز جماعت داشت و از خطابه          

ترین مساجد کازرون بودویکی مراکز اصلی شد، به محضرر            مردم کازرون بهره مندبودندبه طوری که آن مسجد یکی از پررونق          

مقدس امام زمان ع  ،حوزه های علمیه ،جامعه روحانیت و اهالی مؤمن و متدین کازرون و اصفهان تسلیت و تعزیت عرر                        

نموده،علو درجات عالم ربانی وصبرجمیل واجرجزیل برای بازماندگان ودوستدارانش ازدرگاه خداوند علیم و حکیرم مسرالرت              

 اسدزاده                                                                                 یادش گرامی وراهش پررهرو باد.. دارم

 مدیرمسئول هفته نامه شهرسبز 

ی محترم مرحوم  خانواده

 حاج رمضان خرسند

فرزندان عزیزش، برادران ارجمندش و 

فرزندان گرامی امام جمعه محبوب و 

 شهید مظلوم  حاج محمد خرسند

الحسیرن )((       ی درگذشت پدر مؤمن و مهربان و  ایثارگر، پیرغالم حضرت اباعبداهلل             با تأسف و تألم، ضایعه    

کنم. آن مرحوم از انقالبیون و در دفرا(               مرحوم مغفور حاج رمضان خرسند را تسلیت و تعزیت عر  می          

های حق علیه باطل بود، او در بررگرزاری جرلرسرات                 های اعزامی به جبهه     ای از اولین گروه     مقدس رزمنده 

سیرد فرعرال        ای انجمن امور دینی و انقالبی برادران انقالبی درسالهای قبل از پیروری انقالب در قلعه                هفته

خوانی در آن روستا مؤثر و هررسرالره برانری                 بود. خود ذاکر امام حسین )(( و در برپایی عزاداری و تعزیه              

خوانی در منزل خود بود و الحق که پدری شایسته و صبور برای فرزندان، به ویرهه شرهریرد                        مجلس روضه 

االسالم حاج محمد خرسند بود. برای آن فقید سعریرد عرلرو                  ی محبوب و مظلوم حجه      واالمقام امام جمعه  

درجات و حشر با شهدا و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خردای رحرمران و رحریرم                            

 مسئلت دارم.

 علی اسدزاده

 ی شهرسبز  نامه  مدیرمسئول هفته

آمریکا از هر توانی که داشتتته در           

دشمنی با ملت ایران دریغ نکترده و         

دهد. هرجایی     همچنان به آن ادامه می    

که آمریکا پا گذاشته جتز تترور و           

کشی و پرورش تروریسم هیچ سود        آدم

 و منفعتی به دنبال نداشته است.

السالم محمد خرسند در  شهید حجه

 5931آبان  51های نمازجمعه  خطبه

فرازهایی از بیانات رهبرمعظم انقالب در دیدار 
هزاران نفر ازمردم قم با اشاره به حمله موشکی 

 های آمریکا: دیشب به پایگاه

یک سیلی زده شد اما بایتد  
حضور فسادبرانگیز آمریکتا  

 در منطقه تمام شود
2 

مروری کوتاه بر زندگانی سیدحسن مهاجر 

 پیشوایی:

 مهاجرِ مجاهد

4 

 ایران و عراق الیمکن الفراق

وقتی خون ایران و عراق با هم 

 آمیزد ... درمی

پیام رهبر انقالب اسالمی در پی شهادت سردار بزرگ و 
 پرافتخار حاج قاسم سلیمانی و همراهان او

 ای به این شرح است: متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه
 ملت عزیز ایران!

سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد. دیشب ارواح طیبه شهیدان،  
. سرالرهرا مرجراهردت           روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفترنرد
مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطیرن و اشررار عرالرم، و     
سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام 

تریرن آحراد بشرر برر زمریرن        واال رسانید و خون پاک او به دست شقی
ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیةاهلل ارواحنرا فرداه و    
به روح مطهر خود او تبریک و به ملت ایران تسلیت عر  میرکرنرم. او     

شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود، او  ای از تربیت ی برجسته نمونه
. شهادت پاداش ترالش    همه ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید
.با رفتن او به حول و قوه  ی او در همه وقفه بی ی الهری   ی این سالیان بود

کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد ولی انتقام سختی در انترظرار   
جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیرگرر شرهردای     

. شهید سلیمانی چهره  حادثه المللری مرقراومرت      ی بین ی دیشب آلودند
و نیز -ی دوستان  ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه است و همه

ی مضاعف ادامره   بدانند خط جهاد و مقاومت با انگیزه -ی دشمنان همه
خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک اسرت.  
فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست یافتن 

 تر خواهد کرد. به پیروزی نهایی کام قاتالن و جنایتکاران را تلخ
ملت ایران یاد و نام شهید عالیمقام سردار سپهبد قاسم سلریرمرانری و     
شهدای همراه او بویهه مجاهد بزرگ جهان اسالم جناب آقای ابومهدی 
المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمرومری در   
کشور اعالم میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بسترگران   

 گویم. ایشان تبریک و تسلیت می
 ای سیّدعلی خامنه

 ۳۱31دی ماه  ۳۱
با حضرور   ۳۱31دی ماه  ۳۱رهبر معظم انقالب اسالمی جمعه گذشته 

در منزل سردار بزرگ و پر افتخار اسالم سپهبد شرهریرد حراج قراسرم       
سلیمانی، ضمن تفقد از خانواده شهید، شهادت آن مجاهد مرخرلر  و    

مقام را تبریک و تسلیت گفتند و فرمودند: حاج قاسم در راه خدا و   عالی
چیرز پرروا نرداشرت حضررت آیرت اهلل        انجام وظیفه از هیچکس و هیچ

ای با اشاره به اخالص و فداکاری شهید سلیمانی، گفتند که حاج  خامنه
قاسم بارها و بارها در معر  شهادت قرار گرفته بود امرا در راه خردا و   

کس و هیچ چیز پروا نداشت. رهبر انقرالب    انجام وظیفه و جهاد، از هیچ
ترین افراد عالم یعنری   اسالمی، شهادت سردار سلیمانی به دست خبیث

ها و افتخار آنها به این جنایت را یک ویهگی ممتراز بررای آن    آمریکایی
مجاهد شجا( برشمردند و خاطرنشان کردند: جهاد او جهاد بزرگی برود   
و خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد. این نعمت عظیم برر   

. حاج قاسم باید همین  جور به  حاج قاسم که شایسته آن بود، گوارا باشد
رسید. ایشان با طلب نزول صبر و سرکریرنره الرهری برر دل          شهادت می

خانواده سردار شهید و دلهای همه مردم ایران، افزودند: امروز دیدید که 
مردم در شهرهای مختلف کشور با چه جمعیت و ارادتی به خیرابرانرهرا     
آمدند، مراسم تشییا را نیز خواهید دید، این نعمتها مقرابرل چشرم مرا     

حال حاج قاسم کره بره    است تا ارزش شهادت را متوجه شویم. خوشا به 
ریرخرت و    آرزویش رسید، او شوق شهادت داشت و برای آن اشرک مری  

. حضرت آیت اهلل خامنه  ای با تأکید بر اینکه  داغدار رفقای شهیدش بود
جهاد بیرونی متکی به جهاد اکبر یعنی جهاد درونی است، خرطراب بره    
: همه مردم عزادار و قدردان پدر شما هستند و ایرن    دختر شهید گفتند
قدردانی در اثر اخالص بزرگی است که در آن مرد وجود داشت، چرا که 
دلها به دست خداست و بدون اخالص، دلهای مردم اینگونره مرتروجره     

. خداوند به همه ما و به همه ملت ایران عو  خیرر عرنرایرت       نمی شود
 بفرماید.

 من المومنین رجال صدقواماعاهداهلل علیه ومنهم من قضی نحبه و منهم من ینتطرومابدلوا تبدیال... 

شهادت سردارسرافرازوافتخارافرین جهان اسالم ناب  محمدی،یارویاورمستضعفین ومظلومییین          

سپهبد حاج قاسم سلیمانی ومجاهدکبیرابومهدی المهندس وهمراهانشان به محضرمقدس ولیی           

اهلل االعظم حجت ابن الحسن عج ،امام خامنه ای مدظله العالی،امت اسالمی وآزادیخواهان جهان              

تبریک و تسلیت عرض می شود. یادشان گیرامیی و راهشیان                 

 پررهروباد. 

 الهم عجل لولیک الفرج

 مدیرمسئول  وهیات تحریریه هفته نامه شهرسبز

2 
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 تر! رفراندومی از این مهم
 علی اسدزاده

——————————— 

اش آری برره  رفرررانرردومرری کرره نررترریررجرره 
فقیه، جمرهروری اسرالمری، دفرا( و       والیت

ی مرقراومرت، حرمرایرت        حمایت ازجبهره 
دریغ از فلسطین تا آزادی قدس شریف  بی

و نه به ظلم و زور و استکبار جهانی که در 
ی  رأس آن آمریکا و اسررایریرل و مرذاکرره     

 بار و تسلیم در برابر آنان بود.  ذلت

تو شهیدترین سرباز 
 میهنی

 
 بهادر ریاضی

——————————— 

 رضا صنعتی
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 نامه و پایگاه اینترنتی شهرسبزهفته
 ها و... ها، یادداشتاخبار، تحلیل

 پذیریدخبرنگار افتخار می
shahresabz@gmail.com 

ای رهبر معظرم انرقرالب          حضرت آیت اهلل خامنه   
اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در دیدار هرزاران          
نفر از مردم قم، حمالت موشکی بامداد امروز بره           
دو پایگاه امریکا در عراق را یک سیلی خواندند و           
با تأکید بر اینکه مقابله اصلی باید در جهت پایان          
دادن به حضور فساد برانگیز و ویرانگر امریکرا در           
منطقه باشد، گفتند: از برکات عظیم شرهرادت و            
معنویت حاج قاسم سلیمانی قیامتی بود کره در          
پا   شهرهای ایران و عراق در مراسم های تشییا به        
شد. این بدرقه ها، زنده بودن انقالب اسالمری را            
به رخ جهانیان کشید و من در مقابل آنچره روح            
بزرگ آن شهید عزیز برای ایران و منرطرقره بره              
ارمغان آورد، سر تعظیم فرود می آورم. حضررت           

ای با اشاره بره شرهرادت سرردار              اهلل خامنه   آیت
پرافتخار اسالم و ایران حاج قاسم سلیمانری، آن          
شهید عزیز را رفیقی خوب، بزرگروار و شرجرا(             

بختی به مرلرکروت اعرلری             خواندند که با خوش   
 پیوست.

رهبر انقالب در تبیین خصای  سپهبد شرهریرد          
سلیمانی، شجاعت و تدبیر را دو ویهگی برجستره         
او برشمردند و یادآوری کردند: برخی شرجراعرت           
دارند اما تدبیر و عقل الزم را برای به کرار برردن      
شجاعت ندارند و برخی اهل تدبیرنرد امرا اهرل             
اقدام و عمل نیستند و دل و جگر کار را نردارنرد.             

ای افزودند: حاج قاسرم از          اهلل خامنه   حضرت آیت 
دفا( مقدس تا پایان عمر با شجاعت به دل خطرر        

رفت اما در عین حال با تدبیر و فکر و منطرق              می
کرد و نه تنها در میدان نظامی بلکره در      عمل می 

میدان سیاست هم شجاعت و تدبیر توأمان داشت   
کننده، منطقی و تاثیرگرذار برود          و سخنانش قانا  

که بنده این واقعیت را بارها به دوستان فعال در           
ام. ایشران اخرالص سرردار            عرصه سیاسی گفته  

پرافتخار حاج قاسم سلیمانی را باالترر از هرمره             
خصای  او خواندند و افزودند: او شرجراعرت و               

کرد و اهل تظاهر و       تدبیرش را برای خدا خرج می     
ریا نبود که ما نیز باید برای دستیابری بره ایرن               
ویهگی بسیار مهم یعنی اخالص، تالش و تمریرن         

زدنری حراج       کنیم. ایشان در زمینه اخالص مثال      
های رسمی با مسرئروالن        قاسم افزودند: در جلسه    

ای در حاشیه و دور از چشرم            گونه  مختلف، او به  
گشتیرد ترا او را پریردا               نشست که باید می     می
مراقبرت از    »دیدید. رهبر انقالب       کردید و می    می

را در همه شرایط حتی در میردان    «حدود شرعی 
جنگ، از دیگر خصوصیات حاج قاسم برشمردنرد        
و افزودند: او فرماندهی جنگاور و مسلط بر عرصه          
نظامی بود اما در میدان جنگ نیز حدود شررعری         

کرد تا به هیچ کس ظرلرم و             را کامالً رعایت می   
ها در عرصه     هم درحالی که خیلی     تعدی نشود، آن  

نظامی اهل احتیاط و رعرایرت حردود شررعری              
 نیستند.

رهبر انقالب با اشاره به مراقبت سردار سلیمرانری          
برای حفظ جان اطرافیان، رزمندگان و همکارانش     
افزودند: ویهگی مهم حاج قاسم این بود کره در             

گرونره      مسایل داخلی اهل حزب و جناح و ایرن          
ها نبود اما به شدت انقالبی و پایبنرد           بندی  تقسیم

به خط نورانی و مبارک امام برود و انرقرالب و                
گری خط قرمز قطعی او بود. حاج قراسرم        انقالبی

واقعًا ذوب در انقالب بود و برخی سعی نکنند که          

 رنررگ کررنررنررد.     هررا را کررم       ایررن واقررعرریررت  
هرای نرامشررو(         ایشان خنثی کردن همه نقشه    
ای از تردبریرر و             آمریکا در غرب آسیا را نمونه     

شجاعت شهید سلیمانی برشمردند و گرفرترنرد:           
دشمنان حاج قاسم، این واقعیت را بره خروبری             

 دانند. می
ای در هرمریرن زمریرنره              اهلل خامنه   حضرت آیت 

هایی کره     افزودند: حاج قاسم در مقابل همه نقشه       
با پول، توانایی و تأثیرگذاری سیاسی و تشکیالت        

گرفت، قد علم کرد و       ها شکل می    وسیا آمریکایی 
نتیجه کرد. ایشان در تبیریرن          ها را خنثی و بی      آن

بدیل سردار سلیمانی در قضریره           تأثیرگذاری بی 
ها سعی داشتند قضیه      فلسطین افزودند: آمریکایی   

فلسطین را به فراموشی بسپارند و کاری کنند که         
ها در حالت ضعف قرار گیرند تا جررأت           فلسطینی

مبارزه نداشته باشند اما این مرد برزرگ، دسرت           
ها جرأت و تروان         ن  ها را پُر کرد و به آ        فلسطینی
 مبارزه داد.

رهبر انقالب با اشاره به تصریح مرکررر رهربرران             
فلسطینی در این زمینه افزودند: حاج قاسم کاری         
کرد که منطقه کوچکی مانند غرزه در مرقرابرل              

ای ایستراد کره        های پر مدعا به گونه      صهیونیست
ساعته مجبور به درخواست  ۸1رژیم صهیونیستی   

 بس شد. آتش
ای در بریران نرقرش              اهلل خامرنره     حضرت آیت 

کننده سپهبد سلیرمرانری در شرکرسرت               تعیین
های آمریرکرا در عرراق نریرز افرزودنرد:                   نقشه

خواستند عراق یا شربریره رژیرم            ها می   آمریکایی
ها مثل سعودی     طاغوت باشد یا شبیه برخی رژیم     

که به تعبیر آنها نقش گاو شیرده را دارنرد، امرا              
حاج قاسم به کمک عناصر مؤمن و جوانان شجا(         
عراقی و مرجعیت در عراق رفت و در مقابل ایرن          

 نقشه ایستاد و آن را خنثی کرد.
هرا     رهبر انقالب افزودند: در لبنان نیز آمریکایری        

خواستند لبنان را از مرهرمرترریرن عرامرل                  می
اهلل مرحرروم کرنرنرد ترا              استقاللش یعنی حزب  

دفا( را همچون بررخری         ها، لبنان بی    صهیونیست
اهلل روز بره       راحتی اشغال کنند اما حزب      مقاطا به 
ای که امروز، هرم دسرت           گونه  تر شد به    روز قوی 

لبنان است و هم چشم لبنان که نقش شرهریرد             
شجا( و با تدبیر ما در این مسرئلره مرمرتراز و                  
برجسته بوده است. ایشان با تأکید بر اینکه امروز          
ملتها بیدارند، افزودند: شهید سلیمانی به هرمرراه          
رفقای عزیزش همچون شهید ابومهدی المهندس      
آن مرد مؤمن و شجا( و برخوردار از چهره نورانی          
و خدایی، توانستند کارهای بزرگی را بره ثرمرر             

 برسانند.
رهبر انقالب اسالمی بخش دیگری از سخنانشران        
درباره شهید سلیمانی را به برکات شهادت عظیم        
وی اختصاص دادند و گفتند: هر زمانی کره ایرن           
شهید عزیز گزارشی ارایه می کرد من قلبًا و زبانرًا           
او را تحسین می کردم اما اکنون در برابر برکرات           
شهادت او و آنچه این شهرادت بررای کشرور و               

 منطقه ایجاد کرد، سر تعظیم فرود می آورم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، این برکات عظیرم و           
قیامتی را که در تشییا جنازه آن شهید گرانقردر          
و همراهانش به پا شد نتریرجره مرعرنرویرت او                 
برشمردند و افزودند: آن بدرقه های ایرانری را و             

همچنین آن بدرقه های عراقی را در کاظرمریرن،           
بغداد، نجف و کربال و آن تشییعی را که نسبت به           
این پیکر قطعه قطعه شد، دیدید. از روح مطرهرر            
آن شهید بزرگوار از اعماق دل تشکر می کرنرم.            
ایشان با تأکید بر اینکه شرهرادت حراج قراسرم               

زنده برودن   »سلیمانی و آن تشییا های بی نظیر        
را به رخ دنیا کشید، خاطرنشان کردنرد:         «انقالب

خواستند وانمود کنند کره انرقرالب            عده ای می  
اسالمی در ایران تمام شده است و البته عده ای           
هم سعی می کنند این اتفاق بیفتد، اما شرهرادت           
حاج قاسم نشان داد که انقالب زنده است و همه           
دیدند که چه قیامتی در تهران و دیگر شهرها بره           
پا شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکریرد برر               
اینکه شهید سلیمانی با شهادت خود، چشم های        
غبار گرفته را باز و دشمنان را مجبور به خضرو(            
در مقابل عظمت ملت ایران کرد، گفتند: مرلرت            
ایران با حضور بی نظیر خود در مراسم تشییا، به          

هرای بری انصراف،           دهان دشمنان و امریکرایری     
گو و هجوگو زد که می خواهند این مجاهرد            دروغ
القدر و سردار و فرمانده مبارزه با تروریسرم           عظیم

را یک تروریست معرفی کنند. رهربرر انرقرالب              
اسالمی همچنین با ابراز تأسف عمیق از حرادثره        
تلخ روز گذشته در مراسم تشییا شهید سلیمانی        

میهرنران     های این هم    در کرمان گفتند: به خانواده     
کنم و امریردوارم        عزیز کرمانی تسلیت عر  می    

باختگان با شهید سلیمرانری        ارواح مطهر این جان   
 محشور شوند.

ای در ادامه با اشراره بره            حضرت آیت اهلل خامنه   
حمالت موشکی بامداد امروز بره پرایرگراهرهرای             
نظامیان تروریست امریکا در عراق گفتند: برحرث          
انتقام بحث دیگری است، دیشب یک سیلری بره           
آنها زده شد اما در مقام مقابله، ایرن اقردامرات              
نظامی به این شکل کفایت نمی کند بلکه برایرد            
 حضور فسادبرانگیز امریکا در منطقه تمام شود.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه مرلرترهرای         
منطقه و دولتهای برخاسته از ملتها بدون ترردیرد       
ادامه این حضور فسادبرانگیز امریکا را قبول نمری         
کنند، خاطرنشان کردند: حضور آنرهرا در ایرن              
منطقه و در هر جای دیگر دنریرا، جرز جرنرگ،                
اختالف، فتنه، ویرانی و خراب شدن زیربناها هیچ        
نتیجه دیگری نداشته است و آنها همین فساد و          
ویرانگری را برای ایران عزیز و جمهوری اسالمری         
هم آرزو و اصرار دارند و مسئله مذاکره و نشستن          
پشت میز، مقدمه آن دخالتها و حضورهرا اسرت،          

ها در منطقه برایرد بره            بنابراین حضور امریکایی  
پایان برسد. ایشان یکی از وظایف آحاد مردم در           

دانسترنرد و      «شناخت دشمن »شرایط کنونی را    
تأکید کردند: نباید در شناخرت دشرمرن دچرار           
اشتباه شد و با اینکه همه می دانرنرد دشرمرن               

است اما   «استکبار، صهیونیزم و امریکا   »عبارت از   
تالش وسیعی با استفاده از شیوه های پیرچریرده           
تبلیغاتی برای تغییر نظر مردم درخصوص دشمن       
در دستور کار است. حضرت آیت اهلل خامنه ای از           
دیگر وظایف مهم آحاد مردم در شرایط کنونی را         
آگاهی از نقشه دشمن و شیوه های مقابله برا آن          
برشمردند و گفتند: جمهوری اسالمی ایران بدون        
خواست، کمک و آراء مثبت و اراده هرای مرردم            
معنایی ندارد، بنابراین مردم باید نسبت به نقشره         

دشمن و راههای مرقرابلره برا آن            
شناخت داشته باشند. ایشران برا          
اشاره به وجود افراد شرجرا( و برا            

تدبیر در کشور در عرصه های نظامی، عرلرمری،            
سیاسی و اقتصادی افزودند: باید سخن این افرراد          
شنیده، و به پیشنهادهای آنها در سرطرح کشرور            
توجه و عمل شود. رهبر انقالب اسالمی ترأکریرد            
کردند: همانگونه که امام بزرگوار فترح الرفرتروح             
انقالب اسالمی را تربیت جوانان مؤمن، شجرا( و          
کارآمد می دانستند، امروز چرنریرن انسرانرهرای             

شده مکتب امام در کشور فراوان هستند و           تربیت
باید از ظرفیت آنها برای مقابله با طراحری هرای            

 دشمن استفاده شود.
ای با تأکید برر ایرنرکره             حضرت آیت اهلل خامنه   

دشمن عبارت از امریکا، رژیم صهیونریرسرتری و            
ها و غارتگران و ستمگرران        مجموعه ای از کمپانی   

دنیا تحت عنوان دستگاه استکبار است، افزودنرد:        
برخی دولتهای داخل یا خارج منطقه را تا زمانری          
که حرکتی در خدمت دشمن انجام نداده باشنرد،         
نباید جزو دشمن قلمداد کررد. ایشران نرقرشره               
اساسی دشمن را ایجاد اخالل در عرزم و اراده             
مردم و جوانان دانستند و افزودند: آنرهرا ترالش          

کنند با تردیدافکنی در ایمان و غیرت دیرنری            می
مردم، قدرت تهاجمی و دفاعی جمهوری اسالمری    

هرا فرقرط         را از بین ببرند. البته توطئه آمریکایی      
منحصر به این ترفند نیست بلکه آنها به دنربرال            
ضربه زدن به نظام اسالمی در میدانهای سیاست،        
اقتصاد و مسایل امنیتی نیز هستند. رهبر انقرالب          

ریزی دشمنان ملت ایرران        اسالمی، با بیان برنامه   
قبل از حوادث آبان، بار دیگر هرمرگران را بره                
تیزبینی در مقابل نقشه دشمن و در نظر داشترن          
نقاط اساسی یعنی مبانی فکرِی اسالمی و انقالبی        
و وحدت ملی توصیه کردنرد و افرزودنرد: ایرن                
وحدتی که خوشبختانه در زیر تابوت پیکر مطهرر         
شهید سلیمانی و شهدای همراه ایشان در بریرن           

گیرریِ    مردم دیده شد، باید محفوظ بماند و جهت       
مردم، انقالبی و در جهت تکریم مردان انقالب و          
شهیدان و عناصر یادآور ارزشهای انقالب براشرد.          
ایشان با تأکید بر این واقعیت که دشمنِی جبهره          
دشمنان با ملت ایران دشمنیِ ذاتی و همیشرگری       
است نه یک دشمنِی فصلی و موسمی، گفتند: راه          
عالج این است که ما خود را از هرمره جرهرات                
سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی قوی کنیم ترا    
دشمن نتواند ضربه بزند، بنابراین اینکره بررخری           
خیال کنند اگر ما یک قدم عقب برویم و قردری            

ها دسرت از دشرمرنری             کوتاه بیاییم، آمریکایی  
دارند، خطایی فاحش است. رهبرر انرقرالب             برمی

اسالمی همچنین مصوبه دیروز مجلرس شرورای         
اسالمی علیه رژیم تروریست آمریرکرا را خروب            
خواندند و افزودند: مصوبه پارلمان عراق نیرز کره        
مصوبه اخراج آمریکا از این کشور برود، بسریرار             
خوب بود و امیدواریم خداوند توفیق دهرد ایرن            
حرکت را دنبال کنند. رهبر انرقرالب اسرالمری              
همچنین در ابتدای سخنانشان با اشاره به حادثره         

گرفرترنرد:       ۳۱۳۱دی    ۳3ساز    بسیار مهم و تاریخ   
روز در دفا( از مقام مرجعیت رهربرر             مردم قم آن  

الشأن ملت یعنی امام خمینی)ره( با دسرت            عظیم
خالی و فقط با تکیه بر ایمان و غیرت دینی سینه        

ای افزودند: در      اهلل خامنه   سپر کردند. حضرت آیت    
کنندگان قمی و نه رژیم طراغروت    آن روز، نه قیام   

ها را تار و مرار کررده برود،             که به خیال خود آن    
کردند این حرکت منشأ چه تحول        هرگز فکر نمی  

عظیمی در ایران و حتی در تاریخ منطقه و جهان          
شود اما برکتی که خدا به این حرکت مبتنی برر            

هرای     ایمان و غیرت دینی داد موجب شد اربعین       
پشت سرهم شکل بگیرد و سرانجام انرقرالب برا            
رهبری امام بزرگوار به پیرروزی بررسرد. رهربرر              
انقالب با اشاره به دست پُر ملت ایران در مقرابرل            
زورگویان عالم افزودند: البته ابزار نظرامری نریرز             
وقتی اثر حقیقی و کارگشا دارد که مرترکری برر              

 ایمان و غیرت دینی باشد.
ای با اشاره به وعده الرهری          اهلل خامنه   حضرت آیت 

ای بسریرار        مبنی بر غلبه شماری قلیل بر جبهه      
وسیا به اذن الهی افزودند: شرط تحقق این وعده          

 صادق، ایمان و غیرت دینی است.
ایشان با توصیه مؤکد به مسئوالن تربرلریرغراتری             
افزودند: باید همواره به یاد داشته براشریرم کره               
شرو( مظلومانه اما متکی بر ایمان و غیرت دینری         

تواند با یاری پروردگار حوادث عظیمی را در            می
پی داشته باشد. رهبر انقالب اسالمی با استناد به          
آیات مکرر قرآن کریم درباره فرامروش نرکرردن           

های پروردگار افزودند: بنی اسراییل        یاری و نعمت  
در سایه قدرت معنوی و یاری پروردگرار از زیرر          
فشار رژیم سفاک فرعون رهایی یافتنرد امرا برا             
گذشت زمان، توکل و اعتماد به خدا و صربرر و              
استقامت را از دست دادند و در نتیجه به ذلت و            

 مَسکنت و غضب الهی دچار شدند.
ایشان کمیت و کیفیت جوانان مؤمن و پایبند بره          
انقالب را از اول انقالب هم بیشتر خوانردنرد امرا             
تأکید کردند: باید مراقب بود راه را درسرت طری             
کنیم که الزمه این کار، فراموش نرکرردن ایرن             

 درس بزرگ قرآنی است. 

 های آمریکا: فرازهایی از بیانات رهبرمعظم انقالب در دیدار هزاران نفر ازمردم قم با اشاره به حمله موشکی دیشب به پایگاه

 یک سیلی زده شد اما باید حضور فسادبرانگیز آمریکا در منطقه تمام شود

سیدحسن مهاجر پیشوایی فرزند سید عبدالرسول در ششرم    

آباد از توابا شرهرر        شمسی در روستای محسن     ۳۱31مرداد  

ای اهل علم چشرم بره جرهران              برخوار اصفهان در خانواده   

گشود. او مقدمات علوم حوزوی را از هفت سالگی نزد پردر              

های معروف منطقه بود آغاز کرد و پس          خویش که از منبری   

از کسب رضایت پدر ر در حالی که هنوز بره سرن برلروغ                 

  نرسیده بود ر تحت سرپرستی شیخ محمد زارعان بررای ادامره           

تحصیل به اصفهان مهاجرت کرده، در مدارس نوریه، صردر و             

ناصریه مشغول به تحصیل شد و از محضرر عرلرمرایری چرون             

سیدحسین خادمی)ره(، میرزا عبدالحسین طیب، میرزا علی آقا          

شیرازی، صدر کوپایی، محمدرضا جرقویره ای، کرهرنرگری و                

تویسرکانی بهره برده، بخشی از دروس سطح حوزه از جرملره              

های حاشیه، شرح شمسیه، شرح مطالرا، شررح نرظ،رام،            کتاب

 لمعه را به پایان رساند.  قوانین و شرح

تحصیل به قم مهاجرت کررد  او ابرتردا در                  سپس برای ادامه  

فیضیه ساکن شده، دروس        خان و پس از آن در مدرسه          مدرسه

سطح و خارج را در قم گذراند. او در دروس خارج از مرحرضرر                  

علما و مراجا بزرگی چون حضرات آیات عظام برروجرردی)ره(،             

حجت کوه کمره ای)ره(، گلپایگانی)ره(، مرعشی نجفی)ره( و...           

 بهره برد.

، همراه برا   پس از اخذ جواز مدرسی از حوزه   ۳۱۱۳وی در سال    

شهید محمد مفتح)ره( به دانشگاه تهران رفت و پرس از سره                 

سال موفق به اخذ مدرک لیسانس الهیات )مرنرقرول( از ایرن                  

 دانشگاه شد.

ی به امر تبلیرغ      ا  سیدحسن مهاجر در کنار تحصیل، اهتمام ویهه      

دین داشت. او که منبر رفتن را از کودکی در محل زندگی خود              

آغاز کرده بود، در ایام تبلیغی حوزه با سفر به نقاط مرخرترلرف                

چون یزد، جهرم، فسا، زاهدان و... پیام             کشور از جمله شهرهایی   

پس از یک سفرر       ۳۱33رساند. وی در سال        دین را به مردم می    

 تبلیغی به کازرون فارس با استقبال اهالی آن شهر مواجه شد.

اهلل بروجری )زعریرم        متدینین کازرون با ارسال طوماری به آیت      

ی قم( خواستند که به سیدحسن مرهراجرر             ی علمیه   وقت حوزه 

تکلیف کند تا برای تبلیغ بلندمدت در کازرون ساکن شود. در             

ایشان     اهلل بروجردی)ره( و به عنوان نماینده         نتیجه او به امر آیت    

به  ۳۱۳1به کازرون رفته، در آنجا ساکن شد. مهاجر تا تابستان            

سال در کازرون ماند و منشأ خردمرات فررهرنرگری،                 31مدت  

 اجتماعی و سیاسی فراوانی در این شهر شد.

او در مدت حضور    

خود در کرازرون     

در مسرراجرردی     

چون نو )شهردای     

بری     فعلی(، بری    

)زینبریره      طوطی 

فرررعرررلررری( و      

عرلری بره        خواجه

اقامه جرمراعرت      

پرداخت. سرپرس     

بررره مسرررجرررد    

آهنگران )امام خمینی فعلی( منتقل شد و تا پایان سرکرونرت                

  خویش در کازرون در این مسجد ماند. وی عرالوه برر اقرامره                 

جماعت، در مساجد، منازل و مدارس شهرستان به ایراد خطابره      

پرداخت. حجم فعالیت تبلیغی او در بررخری ایرام            و موعظه می  

 رسید.   منبر در روز می ۳۱سال به ایراد 

وی در کنار تبیین احکام شرعی، عقاید و اخالق اسالمی، توجه           

ای نیز به مباحث تفسیری و قرآنی داشت و در این جرهرت         ویهه

در میان روحانیان ساکن کازرون از برجستگی خاصی برخوردار         

 بود.

تصویری از مسجد امام خمینی )آهنگران( کازرون پس از فررار     

   شاه

مهاجر به علت برخورداری از تحصیالت دانشگاهری در کرنرار              

ابواسحق کازرون نیز       های دینی به تدریس در دبیرستان       فعالیت

 اشتغال داشت.

مبارزه با عقاید مارکسیستی و نرجرات جروانران از افرکرار و                 

های الحادی از دیگر اقدامات وی در کازرون بود. او برا                 اندیشه

ای در      ه   زدنی خود نقش سرازنرد       صفای باطنی و اخالص مثال    

خودسازی جوانان و نوجوانان کازرونی که بعضًا از شراگرردانرش            

شدند، داشت. بسیاری از متدیرنریرن           در دبیرستان محسوب می   

 دانستند. های او می کازرون قوت دیانت خویش را مدیون آموزه

مهاجر از جمله   

روحانیانی برود   

کرره نررقررش     

پشررترریرربررانرری  

علرمری بررای      

اعضای انجمرن   

امررور دیررنرری    

  کازرون داشت.

از دیرررگرررر      

اقدامات وی در   

کازرون تدریس  

دروس حوزوی برای طالب بود. اسداهلل ایمانی و بزرگ بنیرادی            

ترین روحانیان کازرونی هستند که از محضر علرمری            از برجسته 

اند. او همچنین به برخی از بازاریان متدین احکام            وی بهره برده  

 آموخت. اقتصادی اسالم را بر اساس کتاب عروة الوثقی می

مهاجر در جریان نهضت ملی نیز حضوری فعال داشت. او پرس             

اهلل کاشانی از حامیران       از بروز اختالف میان دکتر مصدق و آیت       

رفت. این حمایت با تروجره بره              سرسخت کاشانی به شمار می    

پشتیبانی اکثریت مردم کازرون از دکتر مصدق تضییقراتری را            

 برای وی به دنبال داشت.

مهاجر پس از آغاز قیام امام خمینی)ره( نیز به هرمرراهری برا           

نهضت وی روی آورد. او پس از مهاجرت دو روحرانری برومری                 

زاده به شیرراز      کازرون یعنی سیداحمد پیشوا و سیدمحمد نبوی      

 به عنوان وکیل امام خمینی)ره( در این شهر منصوب شد.

ای که برای او صادر کرد، اجرازه        نامه  امام خمینی)ره( در وکالت     

اخذ وجروه    »،  «تصدی امور شرعیه و حسبیه    »داد تا نسبت به     

صررف  »و نیز     «گردان و امهال سهمین     اخذ، دست »،  «شرعیه

 اقدام کند. «سهم امام  کل سهم سادات و ثلث

که به علت تدریس در مردارس آمروزش و              رغم آن   مهاجر علی 

های بریرشرترری        پرورش نسبت به سایر روحانیان از محدودیت      

کرد تا با رعایت جوانرب احرتریراط،             برخوردار بود اما تالش می    

 نهضت را یاری رساند.  

معرفی امام خمینی)ره( به عنوان یکی از مراجا تقلید و تبییرن     

فتاوای او برای مردم، خودداری از شرکت در برخی از جلرسرات        

حکومتی، برگزاری جلسات مخفی خانگی، همکاری و پشتیانری         

های مبارز، همراهی برا اقردام          ها و شخصیت    فکری برخی گروه  

مشترک روحانیان مبارز کشور یا استان در تعطیلی جرمراعرات            

های خاص، ایراد برخی انتقادات و         مساجد در برخی از مناسبت    

آمیز در سخنان عمومی، رسیدگی به مشرکرالت            سخنان کنایه 

طالبی که به عنوان سرباز از قم به کازرون فرستاده شده بودند،            

گیری نهضرت     های ضدحکومتی در ایام اوج      حضور در راهپیمایی  

 و... از جمله اقدامات انقالبی مهاجر در کازرون بود.

چندین مرتربره احضرار وی بره                برخی از این اقدامات زمینه    

شهربانی کازرون یا ساواک فارس و در نتیجه بازجویی، دریافرت    

 تذکر و حتی ممنوعیت از منبر را فراهم آورد.

برخی از گزارشات مأموران ساواک در کازرون حاکی از آن است       

برخی از       پرده  پنجاه، سیدحسن مهاجر را پشت        که آنها در دهه   

اند. مرهراجرر در           کرده  اقدامات انقالبی در این شهر ارزیابی می      

پس از شهادت سه تن از مردم کرازرون            ۳۱۳1اردیبهشت ماه   

 همراه با عبدالرحیم دانشجو )دهقان( بازداشت شد.

وی در تابستان همان سال به اصفهان برگشت و دوران جدیدی           

برا     ۳۱۳1از حیات خود را در اصفهان آغاز کرد. او در سرال                

معرفی سیدحسین خادمی، امامت جماعرت مسرجرد قربرای              

اصفهان را برعهده گرفت. او هر روز در سه نوبت )صبح، ظهر و                

عصر، مغرب و عشا( به اقامه جماعت و دو نوبت )صبح و شرب(                

 به سخنرانی در مسجد قبا می پرداخت.

مهاجر موفق شد مسجدش را به کانونی برای تجما جوانان آن         

منطقه تبدیل کرده، افراد بسیاری را جذب دین و انقالب نماید.           

مسجد وی یکی از مساجد فعال در اعزام رزمندگان به جربرهره              

های جنگ بود. همچنین شمار زیادی از جوانان مسجرد قربرا               

علمیه روی آورده، در کسوت         تحت تأثیر شخصیت وی به حوزه     

 طلبه و روحانی مشغول درس و تبلیغ هستند.

صدر بازار اصرفرهران و         در مدرسه   ۳۱۳1وی همچنین از سال     

سپس در مدرسه علمیه باقرالعلوم علیه السالم )دارالرحرکرمره(             

دروسی چون مکاسب، تفسیر و اخالق و... را بررای طرالب آن         

 شهر تدریس کرد.

 ۳3سیدحسن مهاجر پس از عمری تالش و مجاهدت در تاریخ           

سالگی دار فانی را ودا( گفت و بره            33در سن     ۳۱31دی ماه   

 سوی معبود خود شتافت.

 مروری کوتاه بر زندگانی سیدحسن مهاجر پیشوایی:

 مهاجرِ مجاهد
 رضا صنعتی

 یادداشت مدیر مسئول

من المؤمنین رجال صدقوا ما «
عاهدوا ا... علیه و منهم من 

قضی نحبه و منهم من ینتظر و 
 »مابدلوا تبدیال

 تر! رفراندومی از این مهم
فرقریره،     اش آری بره والیرت   رفراندومی که نتیجه -

ی  جمهوری اسالمی، دفرا( و حرمرایرت ازجربرهره       
دریغ از فلرسرطریرن ترا آزادی       مقاومت، حمایت بی

قدس شریف و نه به ظلم و زور و استکبار جهرانری   
ی  که در رأس آن آمریرکرا و اسررایریرل و مرذاکرره       

. و این رفررانردوم     ذلت بار و تسلیم در برابر آنان بود
سرابرقره و     همان حضور با شکوه و با عظمرت و بری  

هرا انسران آزاده و داغردار و در     انگیز میلیرون   حیرت
عین حال مقاوم و نستوه از صغیرر و کربریرر، زن و     

هرای   مرد، شیعه و سنی، مذاهب و قبایل و عشیرره 
ی سرردار   ایرانی، عراقی و ... در تشریریرا و بردرقره      

ی  ی مقاومت و مردانرگری و اسروه    سرافزار، اسطوره
اخالص و تقوی و اخالق و مرهرربرانری شرهریردان        
واالمقام، سرداران سرافراز سرپرهربرد حراج قراسرم        
سلیمانی و مجاهد بزرگ ابومهردی الرمرهرنردس و      

گویری نریرسرت کره       یاران و همراهانشان بود، گزاف
بگوییم تاریخ بشریت اجتما( این همه جمعیرت برا   
این همه شور و شعور، این هرمره اظرهرار عشرق و      

های پاکباختره و مرخرلر  در راه      حمایت به انسان
ها و احقاق حقوق  هایی مقدس و نجات انسان آرمان
ی استکبرار زور   ها و اظهار تنفر و انزجار از جبهه آن

 و ظلم و تزویر، سابقه نداشته است.
هررای ایررن مررردم،  آیررا شررعررار ایررن  مررردم، گررریرره

هرا و   های این مرردم از شرهردا و آرمران آن     حمایت
اظهار تنفر این مردم از آمریکا و اسراییرل و ایرادی   

پرسی بزرگ در منظر  ها جز یک رفراندوم و همه آن
جهانیان بود؟ جز یک تو دهنی به کسانی که هر از 
گاهی برای فرافکنی و فرار از پاسخگویی نسبت بره  

ها و انحرافشان از  ها و ناکارآمدی ها، ناتوانی کاری کم
های انقالب و خواست مردم، بحث رفررانردوم    آرمان

: نره    ها که شعار می کشند و به آن را پیش می دادند
 غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران بود.

دوست و دشمن همره اعرترراف کرردنرد کره  ایرن        
ی  های میلیرونری بررای تشریریرا جرنرازه         جمعیت
: ایرن       هیچ کس تابه حال دیده نشده است. گفترنرد

انرگریرز برود، ایرن       رستراخریرز برود، ایرن حریررت       
آفرین بود، این همه را مات و مبهوت کررد و   شگفت

نظران سیاسی و اجتماعی داخلی و  خیلی از صاحب
خارجی اعتراف کردنرد کره ایرن یرک رفررانردوم و       

. مرثرالً ریریرس       پرسی بزرگ و خیره همه کننده بود
مجلس شورای اسالمی دکتر الریجرانری، در نرطرق     

بره   31/  ۳3/  ۳1پیش از دستورخود، چهارشرنربره    
حضور میلیونی مردم در مراسرم تشریریرا جرنرازه       
شهید سپهبد قاسم سلیمانی تأکید کررد و گرفرت:    
این یک رفراندوم  بزرگ برای تداوم مسیر مقاومت 

 تلقی شد.
و یا به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا سلریرمری    

دی  ۳1شنبره   عضو فراکسیون والیی مجلس در سه
ی علنی آن روز بریران    در تذکری شفاهی در جلسه

: حضور مردم در تشییا سردار شهریرد قراسرم       کرد
سلیمانی یک رفراندوم بود و پاسخ مردم، مقابله برا  

. مردم به مقاومت و   آمریکای سلطه گر و متجاوز بود
. و    پایداری، آری گفتند و دست رد بر مذاکره زدنرد

نویسرد کره وزیرر     دی می ۳1یا خبرگزاری ایرنا در 
فر(، گفت: حضور باشکوه،    ورزش و جوانان )سلطانی 

نظیر مردم در شهرهای مختلف ایران  حماسی و کم
و عراق در مراسم تشییا پیکر مطهر سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی به عنوان یک انرقرالب فررهرنرگری،       
ارزشی و رفراندوم بزرگ در تأیریرد مرجردد نرظرام       

ی مقاومت برود. و    مقدس جمهوری اسالمی و جبهه
دی  ۳1تحلیلی عصر هرمردان در    -یا پایگاه خبری

ی عملریرات سرازمران بسریر         نقل کرد که فرمانده
مستضعفین، سردار ساالر آبنوش در آییرن یرادبرود    
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد جامرا  
مالیر با اشاره به حضور میلیونی مرردم در مرراسرم    
تشییا سردار سلیمانی در شهرهای مختلف ایران و 
: مردم عراق در کاظمیرن، برغرداد،      عراق اظهار کرد
کربال و نجف و مرردم ایرران در شرهررهرای اهرواز،       
مشهد، تهران، قم و کرمان و دیگر شهرهای ایرران،  
. وی افرزود حضرور       یک رستاخیز بزرگ رقرم زدنرد

ی مررردم یررک دسررترراورد بررزرگ و یررک  گسررترررده
ی مقاومت برود.   رفراندوم واقعی در حمایت از جبهه

۳و یا خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در  دی  1
ی  االسالم علیرضا سلیمی، نماینده خبر داد که حجه

مردم مرحرالت در مرجرلرس شرورای اسرالمری در         
ی علنی گفت: حضور مردم در تشییا سرردار    جلسه

. وی گفرت:    شهید قاسم سلیمانی یک رفراندوم بود
مردم در این تشییا به مقراومرت و پرایرداری آری     

ی ایرن   گفتند و دست رد بر مذاکره زدند و نمرونره  
اظهار نرظررهرا بسریرار اسرت کره در ایرن مرجرال           

 گنجد. اللهم عجل لولیک الفرج.       نمی
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برخورد با ساخت و سازهای غیر 
مجاز و رفع خطر از چهار ملک 
فرسوده و حادثه خیز توسط  

 شهرداری کازرون
به گزارش روابط عمومی شهرداری کازرون، برر        

قانون شهرداری ها مالرکریرن         ۳33اساس ماده   
اراضی و امالک واقا در محدوده شهر و حرریرم           
آن قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و           
شرو( ساخت و ساز می بایست از شرهررداری           
پروانه اخذ نمایند در غیر این صورت اگر فردی         
یا مالکی اقدام به ساخت ساز غیر مجاز نمرایرد           
شهرداری مطابق قانون با اینگونه موارد برخورد       

 خواهد کرد.

در همین راستا و در ادامه بررخرورد قرانرونری              
شهرداری کازرون با ساخت و سازه های غریرر           
مجاز  واحد سد معبر و پلیس سراخرترمرانری              
شهرداری کازرون با حکم دادستران مرحرتررم           
شهرستان کازرون و همکاری نیروی انتظرامری        

نسبت به تخریب یک مورد ساخت و ساز غریرر           
قانونی در قسمت جرنروبری دایرره مروتروری              

 شهرداری اقدام نمودند.
همچنین  با توجه به اینکه یکری از وظرایرف              

قرانرون      ۳۳مراده       ۳۸شهرداری ها طبق بند     
ها رفا خطر از بناهرای فررسروده و              شهرداری

 حادثه خیز می باشد،
نیروهای اجرایی شهرداری طری چرنرد روز             

گذشته پس از طی مراحل قانونی چهار مرلرک          
فرسوده و حادثه خیز واقا در پارکینگ سلمان،        
خیابان شریعتی کوچه روبروی تامین اجتماعری   
، خیابان قدمگاه کوچه روبروی مسجد مدرسه و 
خیابان توحید کوچه روبروی مسرجرد سریرد            
ابراهیم را تخریب نمودند که سه مورد از ایرن           
امالک جهت تعریض کوچه و افزایش ظرفریرت         
پارکینگ سلمان به تملک شهرداری در آمرده         

 است.
های قدیمی مخروبه     الزم به ذکر است این خانه     

کرار       و نیمه مخروبه به پاتوق افراد ولگرد و بزه        
تبدیل شده بود که فارغ از بحث امنیت وجرود           

هرای بصرری        ها به زیبایی و جذابیت      این خانه 
 رساند. شهر آسیب می

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در 
 شهر کازرون

به گزارش روابط عمومی شرهررداری کرازرون           
برای اولین بار طرح تفکیک زباله از مبدا پس از          
انجام مراحل قانونی و برگزاری مرزایرده  بره              

 مرحله اجرا در آمد.

در این طرح که از یک ماه گذشته شرو( شده           
است شهرکازرون به شش منطقه تقسیم شرده        

نرفرراز      1است  وتعرداد      
کارکنان آمروزش دیرده       
شرکت پیمانکار بره درب      
منازل شهروندان مراجعره    
نموده ضرمرن آمروزش        
چهره به چهره و فرهنرگ      
سازی، پالستریرک هرای       
مخصوص تفکیرک ، بره        
خانوارها، مدارس و ادارات    
جهت جما آوری زبرالره       
های خشرک اهردا مری         

 شود.
جما آوری پسماندها بره      
دو شرکرل صرورت مری          
گیرد. یکی خرودروهرای       

ای یک بار در زمان مشخر  بره             پسماند هفته 
کرنرنرد و         منطقه مورد نظر مرراجرعره مری          

گیرند کره در       پسماندهای خشک را تحویل می    
ازای آن کارتی به شهروندان داده می شود کره          
مرحله قرعه کشی آن هر سه ماه یکباراز بریرن           

گیرد و روش دوم      دارندگان آن کارت صورت می    
شهروندان می توانند با  شماره تلفن شررکرت           
پیمانکار تماس حاصل نموده یرا بره صرورت             
حضوری به محل شرکت واقا در میردان امرام           

 حسین )(( مراجعه نمایند.
رود شهروندان در راسرترای         در پایان انتظار می   

زیست، تفکیک زباله از مربردأ را             حفظ محیط 
جدی گرفته و با کارکنان شهرداری همرکراری         

 های  الزم را  داشته باشند. 
الزم به ذکر است شهروندان محترم می تواننرد         
برای ارتباط بیشتر و پاسخگویی به سواالت برا          

    33۳31۳۱۱۱۳۱تلفن نماینده شرکت پیمانکار    
 تماس حاصل نمایند.    ۸3۱۱۳۱13و     

 

 اخبار شهرداری کازرون

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضو( قانون ترعریریرن        ۳۱31۱3۱۳۳33۳333۳۳1برابر رأی شماره  

های فاقد سند رسمی مسرترقرر در             تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان     

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعار  مرترقراضری               

کردمرلری       ۸خانم رحیمه رزم آزما فرزند نگهدار به شمراره شرنراسرنرامره                  

صادره از حوزه سه مرودشت در ششدانگ یکبرابرخرانره بره                 3۸۱3۱۳۸331

اصرلری مرفرروز و          3فرعی از  ۸11۱مترمربا تحت پالک   333/31مساحت  

فرارس     ۳اصلی قطعه دو واقا در بخش         3فرعی از     ۳۳۱شده از پالک      مجزی

خریداری از مالک رسمی )سهام مشاعی خود متقاضی خریرداری از سرتراد                 

اجرایی فرمان حضرت امام ره( محرز گردیده است. لذا به منظور اطال( عمروم                

کره اشرخراص         شود. درصورتی  روز آگهی می ۳۳مراتب در دو نوبت به فاصله  

تروانرنرد از         نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می    

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعترا  خود را به این اداره تسلیم و                

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعترا ، دادخرواسرت                

خود را به مراجا قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مردت           

 مذکور و عدم وصول اعترا  طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 ۳۱31/ ۳3/ 3۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۳۱31/ ۳3/ ۳1تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضو( قانون ترعریریرن      ۳۱31۱3۱۳۳33۳333۸13برابر رأی شماره  

های فاقد سند رسمی مسرترقرر در            تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان     

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعار  مرترقراضری              

کردمرلری       ۱1آقای حسن کاویانی فرزند علی به شرمراره شرنراسرنرامره                  

صادره از مرودشت در ششدانگ یکبابخانره بره مسراحرت                3۸۱3۱1۸133

شده از  اصلی مفروز و مجزی ۳فرعی از  3۸۱1مترمربا تحت پالک    ۳13/۳3

فارس خریداری از مالک رسرمری     ۳پالک یک اصلی قطعه دو واقا در بخش         

آقای اکبر عرب محرز گردیده است. لذا به منظور اطال( عموم مراتب در دو         

که اشخاص نسبت به صردور   شود. درصورتی    روز آگهی می    ۳۳نوبت به فاصله    

توانند از تاریخ انتشار اولیرن        سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می      

آگهی به مدت دو ماه اعترا  خود را به این اداره تسلیم و پرس از اخرذ                      

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعترا ، دادخواست خرود را بره        

مراجا قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکرور و               

 عدم وصول اعترا  طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 

 ۳۱31/ ۳3/ 3۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۳۱31/ ۳3/ ۳1تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضو( قانون ترعریریرن      ۳۱3۱۱3۱۳۳33۳3333۸۳برابر رأی شماره    

های فاقد سند رسمی مسرترقرر در            تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان     

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعار  مرترقراضری              

کدمرلری     3۳۳خانم شهر دخت اسفندیاری فرزند مهدی به شماره شناسنامه          

صادره از مرودشت در ششدانگ یکبابخانره بره مسراحرت                3۸۱۳۳۳3333

شرده از     اصلی مفروز و مجزی 3فرعی از  ۸۱۱3مترمربا تحت پالک      13/3۱

فارس خریداری از مالک      ۳اصلی قطعه دو واقا در بخش         3فرعی از     1پالک  

رسمی آقای کاکاخان مختاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطال( عموم             

کره اشرخراص        شود. درصورتی    روز آگهی می    ۳۳مراتب در دو نوبت به فاصله       

تروانرنرد از        نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می         

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعترا  خود را به این اداره تسلیرم                

و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعترا ، دادخواست               

خود را به مراجا قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مردت               

 مذکور و عدم وصول اعترا  طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 

 ۳۱31/ ۳3/ 3۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۳۱31/ ۳3/ ۳1تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضو( قانون تعیریرن    ۳۱31۱3۱۳۳33۳333۳۳۳برابر رأی شماره    

های فاقد سند رسمی مسترقرر در      تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان   

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعار  متقراضری            

کردمرلری       ۱۱۳خانم سهیال مهرآور فرزند رحمن به شماره شناسرنرامره             

صادره از سعادت شهر در ششدانگ یکبابخانه به مساحرت            3۸۱۱33۸31۳

شرده   اصلی مفروز و مجزی 3فرعی از  ۸111مترمربا تحت پالک  ۱3۱/3۳

فارس خریرداری     ۳اصلی قطعه دو واقا در بخش         3فرعی از     311از پالک   

از مالک رسمی آقای غالمرضا سعادت محرز گردیده است. لذا به مرنرظرور                

شرود.     روز آگرهری مری          ۳۳اطال( عموم مراتب در دو نوبت به فاصرلره            

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقراضری اعرترراضری                 درصورتی

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتررا               داشته باشند می  

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یرک مراه از                     

تاریخ تسلیم اعترا ، دادخواست خود را به مراجا قضایی تقدیم نمایرنرد.              

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعترا  طربرق               

 مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 ۳۱31/ ۳3/ 3۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۳۱31/ ۳3/ ۳1تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضو( قانون تعیریرن    ۳۱31۱3۱۳۳33۳333۳۳3برابر رأی شماره  

های فاقد سند رسمی مستقرر در          تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان     

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعار  متقراضری            

 ۳1۱۸آقای اله بخش خسروانی شیری فرزند ایرج به شماره شناسرنرامره               

صادره از ارسنجان در ششدانگ یکبابرخرانره بره              ۱۸13۳313۳3کدملی  

اصلی مرفرروز و         ۳فرعی از     3۸۸3مترمربا تحت پالک      ۳11/3مساحت  

فارس خریرداری     ۳شده از پالک یک اصلی قطعه دو واقا در بخش             مجزی

محمدعلی افتخاری( محرز گردیده است. لرذا          -از مالک رسمی )رضا ایزدی     

شرود.   روز آگهی می ۳۳به منظور اطال( عموم مراتب در دو نوبت به فاصله           

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضری اعرترراضری                درصورتی

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعترا              داشته باشند می  

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یرک مراه از                     

تاریخ تسلیم اعترا ، دادخواست خود را به مراجا قضایی تقدیم نمایرنرد.             

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعترا  طربرق               

 مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 ۳۱31/ ۳3/ 3۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۳۱31/ ۳3/ ۳1تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضو( قانون ترعریریرن      ۳۱31۱3۱۳۳33۳333۳3۳برابر رأی شماره  

های فاقد سند رسمی مسرترقرر در            تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان     

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعار  مرترقراضری              

کردمرلری       313۳آقای مجید صادق پور فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه  

صادره از سعادت شهر در ششدانگ یکبابخانه به مسراحرت       3۸۱۳۱3۳۱3۸

شده از  اصلی مفروز و مجزی 3فرعی از  ۸111مترمربا تحت پالک    333/13

فارس خرریرداری از      ۳اصلی قطعه دو واقا در بخش        3فرعی از     ۳۳۱پالک  

مالک رسمی )سهام مشاعی خود متقاضی خریداری از ستاد اجرایی فررمران        

حضرت امام خمینی ره( محرز گردیده است. لذا به منظرور اطرال( عرمروم                    

کره اشرخراص       شود. درصورتی  روز آگهی می ۳۳مراتب در دو نوبت به فاصله   

تروانرنرد از       نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می       

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعترا  خود را به این اداره تسلیرم                

و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعترا ، دادخواست              

خود را به مراجا قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مردت            

 مذکور و عدم وصول اعترا  طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 ۳۱31/ ۳3/ 3۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۳۱31/ ۳3/ ۳1تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضو( قانون ترعریریرن      ۳۱31۱3۱۳۳33۳333۳۱1برابر رأی شماره    

های فاقد سند رسمی مسرترقرر در           تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان     

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعار  مرترقراضری              

کردمرلری       ۱خانم بهجت رشیدی اردچی فرزند علی به شماره شناسنرامره             

صادره از مرودشت در ششدانگ یکبابخرانره بره مسراحرت           3۸۱3۱1۳۸31

شده از    اصلی مفروز و مجزی     3فرعی از     ۸113مترمربا تحت پالک      ۳۱3/1۳

فارس خرریرداری از        ۳اصلی قطعه دو واقا در بخش         3فرعی از     ۳۳۱پالک  

مالک رسمی )سهام مشاعی خود متقاضی، خریداری از ستاد اجرایی فررمران              

حضرت امام خمینی ره( محرز گردیده است. لذا به منظور اطال( عموم مراتب          

که اشخاص نسبت بره       شود. درصورتی    روز آگهی می    ۳۳در دو نوبت به فاصله      

توانند از تاریخ انتشرار       صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می       

اولین آگهی به مدت دو ماه اعترا  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخرذ            

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعترا ، دادخواست خرود را بره                 

مراجا قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مرذکرور و      

 عدم وصول اعترا  طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 ۳۱31/ ۳3/ 3۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۳۱31/ ۳3/ ۳1تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 

نامه قانون  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

های فاقد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند رسمی
هیأت موضو( قانون ترعریریرن      ۳۱31۱3۱۳۳33۳333۳۱۳برابر رأی شماره  

های فاقد سند رسمی مسرترقرر در            تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان     

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعار  مرترقراضری              

کردمرلری       3۱۳آقای عباس رعیت پیشه فرزند یوسف به شماره شناسنامه           

صادره از سعادت شهر در ششدانگ یکبابخانه به مسراحرت      3۸۱۱33۱3۱1

شده از  اصلی مفروز و مجزی 3فرعی از  ۸133مترمربا تحت پالک  ۳۱1/3۳

فارس خرریرداری از         ۳اصلی قطعه دو واقا در بخش         3فرعی از     ۱1پالک  

مالک رسمی )عزیزاله و حبیب اله عزیزپور( محرز گردیده است. لذا به منظور       

که  شود. درصورتی  روز آگهی می    ۳۳اطال( عموم مراتب در دو نوبت به فاصله         

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشرتره براشرنرد                 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعترا  خود را به ایرن                  می

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تراریرخ تسرلریرم                      

اعترا ، دادخواست خود را به مراجا قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در              

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعترا  طبرق مرقرررات سرنرد                  

 مالکیت صادر خواهد شد.

 ۳۱31/ ۳3/ 3۱تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۳۱31/ ۳3/ ۳1تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 حشمت مردانه

 رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان پاسارگاد 



 

 

 شاید من خوب بلد نباشم که چیزی را بنویسم...

 های قشنگ بزنم! یا حرف

ی کسی که خوب بود و خوب حرف          هم در باره    آن

جنگید و سرباز خوب مریرهرن           زد و خوب می     می

 بود...

 راجا به کسی که یک جورایی مدیونش هستم!

 مدیونش هستیم!

 ی ما به نوعی بدهکارش هستیم! درسته همه

 آره ما مدیون سرباز وطن هستیم!

 سربازان میهن...

که دو خرط      آید جز این    کاری هم از دستم بر نمی     

 بنویسم:

 سردار قاسم...

 شهید ِ وطن...

 سرباز ِ میهن...

 مهربان مرد...

 دشمن توان روبرو شدن با تو را نداشت...

 قدرت رو در رو شدن با تو را نداشت...

همیشه از نام و شکوه و جاللت در هراس بود و از            

کرد و فقط     وحشت ِ نگاهت در چشمانت نگاه نمی      

کشید و کرفرترار        مثل گرگ پشت سرت زوزه می     

 نشست! ات می  گونه در کمین سایه

دشمن کالس مردانگی نرفته و درس جوانمرردی        

 را نخوانده!

 داند! برکف بودن را نمی  فهمد و جان ایثار را نمی

 شناسد! و شهادت را نمی

دهری و از سرر            اما تو برای میهن دسرت مری        

 گذری... می

 سری! ترین شهید سردارهای بی چون تو سلیمان

 و قاسم ترین وفادار ِ آقایی!

 نشاند... پیکرت هم در دل دشمن ترس می

انرد    وقتی که همراهانت زیر تابوتت استوار ایستاده      

 کنند... و در چشم دشمن خودنمایی می

ام و از دیدن حضور       جا ایران است و من ایرانی       این

وطنانم احساس غرور و افتخرار        و شور و شعور هم    

 کنم... می

 بالم که ایرانی هستم... به خودم می

 کاری هم به سیاست ندارم!

تر از    دانم که مردمی با غیرت تر و مهربان         فقط می 

 ایرانی در تمام دنیا وجود ندارد!

 دانند... مردمی که قدر سربازشان را می

 قدر شهید میهن را...

 و برای خون سربازشان ارزش قایل هستند!

و از نامردا که ناجوانمردانه و بزدالنه از پشرت و             

 پنهانی به سرباز کشور تیراندازی کردند متنفرند!

یعنی یکی از دالیلی که این جرمرعریرت بررای               

ی شهیدشان آمدند همریرن نشران دادن             بدرقه

 اعترا  به نامردی دشمن است!

 سردار، سپهبد، سرباز قاسم سلیمانی...

دیدی ایرن قردردانری و ایرن              کاش بودی و می   

همبستگی و این مردانگی و مهربانی مردم ایرران         

 را!

سپاریم برلرکره برر روی            پیکرت را به خاک نمی    

 فرستیم! دستان مردم به آسمان می

 ات دنیا را متحیر کردند... مردم ایران در بدرقه

 ی تن است... شهید وطن، پاره

 خداحافظ سپبهد سلیمانی!

 دشمن بداند که ما همه سلیمانی هستیم!

 تو شهیدترین سرباز میهنی
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فسراد     ت و  انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم ... سربازی منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدر                            
ز عدل و داد   بینی دارد... ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر ا        المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی و آگاهی و روشن           بین

به امرام    ای نداریم  نه، بعکس، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم. اعتقاد              خواهد کرد، امروز وظیفه   
چیزهایی  عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، اینها همان ی دنیا ظلم و بی  گیری نیست... . امروز اگر ما میبینیم در هر نقطه               زمان به معنای گوشه   

 آید. اگر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با اینها آماده کنیم.  است که امام زمان برای مبارزه با آنها می
 ۳۱1۳/  1/ ۱3ی شعبان در مصالی تهران   بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه

 ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم 

شعری از آقای مهدی جوانمرد از 

شهرستان کازرون در وصف شهادت 

 سردار حاج قاسم سلیمانی 

 سحر سرخ جمعه،پیغامی

 به بزرگی صبح خون میگفت

 الله ی واژگون ایرانی

 باز هم قصه ی جنون میگفت

 خبر از راه دور آمده و

 روی دوش خودش علم دارد 

 جوهر سرخ نامه ی عربی

 رنگ عشق است و بوی نم دارد

 روضه های مجسم مقتل

 خوب گفت،آن چه بود الزم را

 برگ برگ لهوف قطعه شده

 مرثیه خوانده حاج قاسم را 

 آتش شعله ها،مدینه شد و

 کربال شد،غروب بی سر تو

 دست تو روضه خواند مکشوفه

 که کنارت رسید مادر تو

 دو دم نوحه های تاسوعا

 ای علمدار حیدری برخیز

 تا ابد مالک علی هستی 

 با همان رزم اشتری برخیز

 راستی آن عقیق سرخ آخر

 راز گمگشته را حکایت کرد

 خاتمی که نصیب مالک ما

 آخرین مصر( شهادت کرد

 می درخشید رنگ سرخ عقیق

 بین دشتی که شام تاریک است

 خاتم سر بریده می گوید

 صبح روز ظهور نزدیک است

 

 شعر از: حمیدرضا گلشن

 سردار دل ها! مالک اشتر! قاصم الجبار

 فرمانده ی حزب خدا! فرمانده ی احرار

 کابوس دشمن! پهلوان! اسطوره ی خوبی

 عشق شهادت! مرد حق! ای قافله ساالر

 ای معنی آرامش ای آیینه ی پاکی

 مانند حیدر!خیبرافکن!جلوه ی ایثار

 قلب سیاه دشمن از آوازه ات ناامن

 مام وطن با لطف تو از امنیت سرشار

 در جای جای میهنت آرامش آوردی

 با زحمتت هامون شده این دشت ناهموار

 لوث وجود نحس دشمن با وجودت رفت

 بر پوزه ی درّنده ی داعش زدی افسار

 اینقدر خوبی تو.... که حتی دشمنت کرده

 بر پاکی و هوش و خلوص و خوبی ات اقرار

 خون تو را دشمن به ناحق ریخت، اما خب

 خون تو از جا می کند بنیان استکبار

 رفتی به دیدار رفیقان شهیدت.... آه

 ما مانده ایم و خاطراتت مرد بی تکرار

 هر سوی این میهن پر از قاسمْ سلیمانی ست

 جاری شده خون تو در قلب وطن،سردار

 رنگ خوشی را دشمنت هرگز نخواهد دید

 آماده ی خون خواهی ات  هر هم وطن: مختار

 

 شعر از: طاهره کاظم نژادی

 برق انگشتر تو، جام تبر،ک شده است

 یک جهان از خبر رفتن تو، شُک شده است

 مشک پر خون شده ات را به لب رود بده

 خبر از معجزه ای تازه، به نمرود بده

 داغ تو بر سر هر کنگره، آویخته شد

 بی تو از گوشه ی هر پنجره، خون ریخته شد

 زخم های جگرت، دوخت به اعضای تنم

 یک شبه مرد شدم، یک،ه به میدان بزنم

 دل به دریا زده ام، سر به بیابان، چه کنم؟

 حاج قاسم تو بگو  با دل ایران چه کنم ؟

 

 شعر از : محمدحسین برزویی کازرون

 انسان محبوب زمین  مشهور افالک

 قاسم  سلیمانی نسب، فرزند این خاک

 روح سپاه قدس، مرد اژدر انداز

 داعش شکن، دشمن شکار و مرد چاالک

 اسطوره ی احسان و تقوی مرد تدبیر

 آوازه ی فکر بلندش، اوج افالک

 آن اسوه ی پرهیزکاری و بصیرت

 مرد نماز شب، به ذکر حق عطشناک

 آن دلربای ناخدای کشتی عشق

 مرد بصیر عاشق با عقل و ادراک

 قتال داعش، دشمن شیطان اکبر

 سرباز رهبر، سرو سرداران این خاک

 آوای قرآنِ حجازش از دل فجر

 در گوش انبوه مالیک داشت پهواک

 از مرز تا بی مرزها گام پیاده

 شب تا سپیده پاسدار حد امالک

 مرد شهید زنده مرد مهر و ایثار

 دلداده در افالک و جان در عشق لوالک

 ی تاک از جام سقاهم ربهم با خوشه

 دشمن لبالمرصاد موشک از کمینگاه!!

 جسم لطیف یک شقایق گشت صدچاک

 
تقدیم به سردار دلها مجاهد شهید حاج قاسم 

 سلیمانی 

 شعر از :حسین مسرور کازرون

 می خواهم از سردار بی سنگر نویسم 

 می خواهم از آن الله پرپر نویسم 

 داغ تو جان سوز است جانسوز است جانسوز 

 ای کاش ما هرگز نمی دیدیم این روز 

 باز این دل تنگم دوباره غم گرفته

 حس می کنم داغت دل عالم گرفته 

 داغ تو سنگین است ای سردار بی سر 

 این سینه غمگین است ای سرو تناور

  مجنون مجنونم دلم سامان ندارد 

 درد فراق عاشقان درمان ندارد 

 باور نمی کردیم داغ رفتنت را 

 تا اینکه آوردند شب پیراهنت  را

 عمری به جرم عاشقی بر دار بودی

 های دشمنانت خار بودی  در چشم 

 ما از تبار سربدارانیم ای عشق 

 ما کشتگان کوی جانانیم ای عشق 

 گیرد دل دیوانه ما منزل نمی

 مجنون صحرا و بیابانیم ای عشق 

 با ما مگو اسرار و رسم سوختن را  

 ما سوختن را خوب می دانیم ای عشق

 همچون علی اکبر که گردید اربا اربا 

 آتش زدی در جان ما سردار دلها 

 ای سینه ات لبریز از جام والیت  

 تنهاترین سردار صبر و استقامت

 رفتی و راهت همچنان باقی است ای عشق 

غم نیست حیدر همچنان ساقی است ای  

 عشق

 داغ تو جانسوز است ای سردار بی سر

 ای ذوالفقار عشق ای عمار  رهبر  

 
شعری در وصف سردار رشید 

اسالم سپهبد  شهید حاج 

 قاسم سلیمانی 

شعر از شاعر آئینی: محمد جعفر 

 رستمیان  کازرون

 اال ای مردم هوشیار ایران 

 اال ای مسلمین اهل قرآن 

 گلی از گل سِتان بوستان رفت

 سپهدار رشیدی از جهان رفت 

 سلیمانی شهید جاودان شد 

 سلیمانی به خاک وخون تپان شد

 سلیمانی برای حفظ وحدت 

 مهیا بود از بهر شهادت 

 ترسید از مکر شیاطین  نمی

 امیری بود با چشمان حق بین 

 به میدان چون حبیب بن مظاهر 

 به چهره نور ایمان بود ظاهر 

 شعارش ذکر اهلل صمد بود 

 کالمش یا غفور و یا احد بود 

 به دل عشق جناب فاطمه داشت 

 سران کفر از او واهمه داشت 

 نه اسراییل و داعش در امان بود 

 نه آمریکا مربی در جهان بود 

 همه وحشت زده از این دالور 

 نهان از چشم او درپشت سنگر 

 ولیکن این امیر با کفایت 

 مصمم تحت فرمان والیت 

 به کشتار قشون پست خونخوار 

 دلیرانه چو عباس علمدار 

 ازاین رو نقشه از بهرش کشیدند 

 دویدند وَ از این سو به آن سومی

 که این سردار با تقوا و ایمان 

 رود از کف به دست قوم عدوان 

 ولیکن این امیر با شهامت 

 به عشق رهبروقرآن و عترت 

 درون جبهه می جنگیدو میگفت 

 محال ازاین که بر، دشمن کنم پشت

 پس آنگه دشمن بی دین و ایمان 

 شبانه ، مخفیانه ،همچو دزدان

 تنِ سروَش به خاک وخون فکندند 

 وَ خود را بر دل آتش کشاندند 

 به فکر خام خود از این شهادت 

 نمی ماند در ایران رمز وحدت 

 ولیکن ای ستمکاران خونخوار 

 به یاری   خدای   حی   غفار 

 سلیمانی اگر از ما جدا شد 

 میان مسلمین وحدت به پا شد 

 قسم بر خون سرخ این شهیدان           

 سلیمانی   بود   صدها    هزاران 

 بدانید ای سیه رویان بی دین 

 تقاص این سلحشوران حق بین 

 گرفته میشود با لطف یزدان 

 همین زودی به دست اهل ایمان 

 شما آرامشی دیگر ندارید 

 ازاین لحظه زدیده خون ببارید 

 مگر قرآن و دین شاهد ندارد 

 که دشمن بال و پر بر ما گشاید 

 قسم بر کعبه و آیات قرآن 

 اگر دشمن شود برگ درختان 

 نه وحشت در دل ایرانیان است 

 نگهبان جهان صاحب زمان است 

 خداوندا به خون پاک حیدر 

 بده پیروزی اسالم و رهبر

 خداوندا به ساالر شهیدان 

 بفرما خوارو رسوا قوم عدوان 

 خدای ما ، به کام خشک اصغر 

 سلیمانی  بنوشد ،  آب   کوثر 

 به خاین ها بگو ای رستمیان 

 بسیجی پر نموده خاک ایران 

 برای انتقام از یاوه گویان 

 به یاری خدای حی سبحان 

شادی روح سردار رشید اسالم حاج قاسم 

 سلیمانی صلوات بر محمدو آل محمد

 اشعاری در رثای سردار شهید قاسم سلیمانی

 

 گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش در کازرون و شیراز

بهادر ریاضی 


