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 مسالت دارم.
 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

نامه قانون تعیین  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانون 1153/  11/  42  –115308111813888931رأی شماره   -1

های فاقد سند رسمیی رر وادید            تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان      

ای فیار      ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و  بالمعارض متقاضی برق منطقه           

نسبت به ششدانگ قطعه زمین بیه مسیادیت       18918803039با شناسنامه ملی  

اصلی مفروز و مجزا شده از پیالک           13فرعی از     142مترمربع تحت پالک      9142

 فار  محرز گرریده است.  3بخش  0واقع رر قطعه  13/1اصلی 

شیور.     روز آگهیی میی       19لذا مراتب به منظور اطالع عموم رر رو نوبت به فاصله            

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی راشته باشند             ررصورتی

روز اعتراض خور را به این اراره    08توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت          می

روز از تیارییخ تسیلیییم اعیتیراض،                 18تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت         

رارخواست خور را به مرجع قضایی تقدیم نماید و گواهی تقدیم رارخواست را بیه               

اراره ثبت تحویل رهد. بدیهی است رر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصیو                 

 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صارر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت روم: 

 علیرضا کشوری

 رئیس اراره ثبت اسنار و امالک خشت و کمارج

نامه قانون تعیین تکلیف  آیین 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 

 های فاقد سند رسمی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
هیأت موضوع قانون تعیین  1155/  84/  81  –115508111813888815رأی شماره  -1

های فاقد سند رسمی رر وادد ثبتیی خشیت و               تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان     

کمارج تصرفات مالکانه و  بالمعارض متقاضی آقای مرتضی رهقانی فرزند محمدتقیی بیه                

صارره از خشت ششدانگ یک قطعیه         12و شماره شناسنامه      9235393324شماره ملی   

اصلی مفروز و  13فرعی از  1438مترمربع تحت پالک  48014زمین مزروعی به مسادت   

فار  خریداری از مالک رسیمیی          3بخش    0واقع رر قطعه      13مجزا شده از پالک اصلی      

 محرز گرریده است.  

که  شور. ررصورتی  روز آگهی می 19لذا مراتب به منظور اطالع عموم رر رو نوبت به فاصله       

توانند از تیارییخ       اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی راشته باشند می          

روز اعتراض خور را به این اراره تسلیم و پیس از اخیذ            08اولین انتشار آگهی به مدت  

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، رارخواست خور را به مرجع قضیاییی            

تقدیم نماید و گواهی تقدیم رارخواست را به اراره ثبت تحویل رهد. بدییهیی اسیت رر                     

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصو  اعتراض طبق مقررات سند میالیکیییت صیارر                   

 خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت روم:  

 علیرضا کشوری

 رئیس اراره ثبت اسنار و امالک خشت و کمارج

 ۳۲آیت اهلل دژکام در خطبه های نماز جمعه 

 :99خرداد 

در تورم راه حل اصلی، سوق دادن 

نقدینگی به سمت تولید است و 

دولت مأمور است این مسیر را از 

 ها دنبال کند  خانه طریق وزارت

انعقاد تفاهم نامه میان سازمان 

فضای مجازی سپاه فجر فارس با 

 مرکز خدمات حوزه علمیه قم
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 درخواست رئیس شورای فرهنگ عمومی فارس: 

افزایی برای تدوین  هم
نقشه مهندسی فرهنگی 

 3 فارس
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چرا در پوشش تفاوت 

 داریم ؟
 محمد بارونی
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شهید مصطفی 

چمران در نگاه 

 امام و رهبری

 اناهلل وانا الیه راجعون

 خانواده محترم خداپرست

ضایعه درگذشت مرحوم مغفورحاج محمد رضاخداپرست والدبزرگوارشهیدواالمقام خداپرست،فعال جمع 

اولیاءشهدا دربرگزاری دعای کمیل خانواده های شهدا وبرنامهای فرهنگی موجب تاثر وتالم گردید این 

مصیبت را تسلیت عرض نموده،برای آن مرحوم علو درجات وحشرباشهدا ووسالمتی و سعادتمندی 

 بازماندگان راازدرگاه حقتعالی مسالت دارم.

 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

اندر احواالت تجارت در 

 کازرون   
 علی اکبر فرشته حکمت

3 

 مجلس و نمایندگان تراز انقالب وجمهوری اسالمی
معموال قبل ازهر انتخابات مجلس شورای اسالمی ،یکی از           -علی اسدزاره 

موضوعات ومطالبی که بیشتراز طرف کسانی که رغیدغیده انیقیال  و                

جمهوری اسالمی رارندبه انحاء مختلف میطیرم میی شیور میجیلیس                  

ونمایندگان تراز  انقال  و جمهوری اسالمی است ،اگر نمایندگانیی کیه               

وارر مجلس شورای اسالمی می شوند  واقعا ررتراز وشیان جیمیهیوری           

عصیاره  ” اسالمی باشند،همان مصداق فرمایش امام رادل می باشند که           

 “.ملت وانقالبند

*و مجلسی که برآیند ومعدلی از خصایص منحصر به فیرر میلیت                

ایران است،عصاره ای ازخصایص وویژگی های صادب خانه که ملت          

 یادداشت مدیر مسئول

2 



دجت االسالم رئیسی گفت: ضیرورت اسیتیان فیار ،              

ها و واددهای اقتصاری بیه ریرخیه            بازگرراندن کارخانه 

 قتصار است.

به گزارش شهر سبز، دیجیت االسیالم            -فاطمه اسدزاره 

سید ابراهیم رئیسی، رئیس رستگاه قضا رر پایان سیفیر            

یک روزه خور به فار  رر جمع خبرنگاران با اشاره بیه             

اینکه سفرش به فار  از رندماه قبل برنامه ریزی شیده           

بور که به رلیل شرایط شیوع کرونا به تعویق افیتیار، از               

ارزیابی مسائل و موضوعات مهم استان توسط هیأتی بالغ         

نفر که بیش از رهار ماه پیش به اسیتیان فیار                 28بر  

 اعزام شده بورند خبر رار.

وی با بیان اینکه نکاتی که امروز رر جلسه با هیمیکیاران              

فعالین دوزه قضائی بیان شد، نظرات فعالین این بخش را   

بدون واسطه به ما منتقل کرر، تصریح کرر: نتیجیه ایین          

ها و بیان نقطه نظرات رر شورای عالی قضائی کیه             بررسی

با دضور نماینده ولی فقیه رر استان و استانیدار فیار              

 برگزار شد مورر ارزیابی قرار گرفت.

تیریین     رئیسی با تأکید بر اینکه دوزه قضائی فار  وسیع        

دوزه قضائی کشور است اظهار راشیت: بیا تیوجیه بیه                  

میلیارر رییا  از       538های صورت گرفته، بالغ بر        بررسی

 منابع قوه و استانداری برای این منظور تخصیص گرفت.

رئیس رستگاه قضا مصیارف تسیهیییالت فیوق را رر                 

هیا و بیرخیی از             های پزشکی قیانیونیی، زنیدان          دوزه

های رارگستری رر راستای تأمین تجیهیییزات           ساختمان

الزم رانست و این تسهیالت جزئی از نیازهیای ضیروری            

 استان عنوان کرر.

هیای وارره بیه          وی به روز بورن رسیدگی به پیرونیده         

رارگستری فار  مطلو  قوه قضائیه رانست و تیأکییید            

ها باید رر راستای دفظ شیراییط          کرر: با وجد این، تالش     

 فعلی و همچنین بهبور وضعیت موجور صورت گیرر.

رئیسی با تاکید بر برطرف کررن موانع تیولییید تیوسیط         

های متولی ، تصریح کرر: رر استان این ضیرورت             رستگاه

ها و واددهای اقتصاری که تعطیل    وجور رارر که کارخانه   

هستند با توجه به بیانات مقام معظم رهبری رر خصوص          

 جهش تولید به ررخه اقتصاری بازگررند.

رئیس رستگاه قضا از مسئولین قضایی فار  ررخواسیت         

های متولی رر بخش مبارزه با زمین خواری          کرر: رستگاه  

و تصرف غیر قانونی اراضی ملی نباید این دوزه را مغفو            

مانده بگذارند و انتظار این است وزارت جهار و نیرو نیز با            

های ویژه نسبت به برخورر با متصرفان اقیدام     ارائه برنامه 

کنند این رر دالی است که اگر نیاز به ورور رسیتیگیاه                

 قضائی باشد رارگستری فار  آمارگی الزم را رارند.

وی رر پایان با تصریح بر اینکه نباید مشکالت عشایر رر            

استان فار  با توجه به پیشینه فرهنگی استان مغیفیو            

هیای     بماند گفت: با همکاری استانداری فار  و سازمان        

تابعه قوه قضائیه نسبت به بیرطیرف کیررن مشیکیالت               

 اقدامات الزم صورت بگیرر.

 

آیت اهلل رژکام رر خطبه های نماز جمعه امروز شیراز بیه     

بیان مسائلی پیرامون اخالقیات، نقش قوه قضیائیییه رر          

تولید و رونق تولید، جهارکشاورزی و اقتصار و مسیائیل            

 بین الملل پرراخت.

به گزارش روابط عمومی نهار نماینده ولی فقیه رر فار           

اهلل رژکام، نماینده ولیی       اهلل لطف   و امام جمعه شیراز، آیت    

هیای    خررارماه رر خطبه    41فقیه رر استان فار  امروز،      

الشأن انقال  اسالمی     نماز جمعه شیراز گفت: رهبر عظیم      

رر مورر امام رادل یک ویژگی را ذکر کررند و آن ویژگی  

 آفرینی دضرت امام بور. خواهی و تحو  تحو 

وی افزور: این تحولی که رر جهان پیدا شد، شاید رر روز        

شد که جهانی شور. افرار  نخست، خور ما نیز باورمان نمی

خوش سابقه و باتجربه رر تاریخ انقال  به یار رارند ررون 

خواست انقال  پیییروز شیور           کشور هم هنگامی که می    

شد تا ره رسد به صدور انقال  و اکنون که            باورشان نمی 

ای    کنیم رر آمریکا جلوی کاخ سفیید عیده           مشاهده می 

بینیم کیه ایین        کنند می   گویند و نماز اقامه می      تکبیر می 

 انقال  جهانی شده است.

اهلل رژکام با طرم این سؤا  که آغیاز ایین تیحیو                   آیت

جهانی از کجا بور، گفت: امام فرمور تحو  باید از فیرر               

آغاز شور ررواقع نخست باید انسان ساخته شور، اینیکیه           

رر نماز جمعه امام جمعه موظف است رر هر رو خطیبیه             

مررم رابه تقوا رعوت کند همین است، اگر تقوا از خور ما  

 کند. آغاز شد جامعه بشری را متحو  می

امام جمعه شیراز با بیان اینکه فریاری رر گوشه نیجیف             

شور ررصورتی    گفتند همانجا خاموش می     بلند شد اما می   

گیر شد، گفت: به تعبیر قیرآن کیرییم          که آن فریار عالم 

 کنند. شور همه تعجب می درکت که آغاز می

آفرینی که امام رادیل آغیاز کیرر،             وی با اشاره به تحو     

گفت: مطالب دضرت امام رر زمینه تربیت نفس و اخالق           

آوری شده است، رر کتا  رهل        رر رو کتا  ایشان جمع    

ددیث و کتا  شرم ددیث جنور عقل و جهل که ایین             

های بسیار مهم اخالقی دضیرت امیام            ها از کتا     کتا 

 رور. شمار می به

 لزوم برپایی محافل بزرگداشت امام صارق)ع(

اهلل رژکام رر ارامه به رر پیش بورن سالروز شهیارت             آیت

امام جعفر صارق)ع( اشاره کرر و گیفیت: از میؤمینیان                   

کنم رر دد توان رر ریارریو  رعیاییت               ررخواست می 

مسائل بهداشتی رر مساجد به امام صارق)ع( ادترام ویژه      

کنینید رر      کنند. افراری که رر فضای مجازی فعالیت می 

تواننید    ای ایفا کنند تا ریگرانی که نمی        این روز نقش ویژه   

به رلیل مشکالت رر این جلسه دضور پیدا کنند از اجیر            

 مند شوند. معنوی آن بهره

وی رر بخش ریگری از سخنیان خیور بیا اشیاره بیه                   

گذاری سا  به نام جهش تولید گفت: رر رابیطیه بیا                  نام

جهش تولید مسلما کارهای بسیار زیاری را باید انیجیام            

رهیم و با تناسب اینکه ریروز رئیس قوه قضائیه شیییراز          

تشریف فرما شدند، به نقش رستگاه قضا رر این رابیطیه             

کنیم و امیدواریم همه قوای ریگر مانند سیابیق            اشاره می 

که نظرشان مطلو  بوره است به فار  توجه ویژه کننید    

تا مسائلی که رر استان راریم بتوانیم به خوبی مدییرییت            

 کنیم و مشکالت را دل کنیم.

نماینده رهبر معظم انقال  رر فار  گیفیت: رر سیفیر                

اهلل رئیسی رر رو قسمت نکاتی بور و رر مورر تولیید              آیت

و رونق تولید کارهای خوبی انجام رارند، رر رابیطیه بیا               

های تولید که مشکلی برای آنان بیه وجیور           برخی کارگاه 

صیورت     کنند، بیه     های آنان که ضرر می      آمده و مجموعه  

رهند و امیدواریم رر هیمییین          ویژه مورر بررسی قرار می    

مدت محدوری که ایشان بورند کار یک جمع قابل توجه          

کارگران مراکز تولیدی و صنعتی که گره خورره بور دل          

شور، استاندار و رئیس کل رارگستری نیز دضور راشتند         

که قو  انجام کار رارند و امیدواریم مجدراً نظیر این کیار     

 صورت گیرر.

های  وی مشکالتی که از طریق سیستم بانکی برای کارگاه

شور را یارآور شید و          تولیدی و صنعتی استان ایجار می     

گفت: رئیس رستگاه قضا نکته بسیار میهیمیی رر سیه                

قسمت فرمورند، سور مرکب یا همان ربا را که باید جلیو            

آن گرفته شور و همچنین بحثی راشتند رر رابیطیه بیا           

کسانی که ممکن است بد دسا  باشند و نبیایید وادید        

تولیدی را بهانه کرره و بددسابی کنند، این نیییز بیایید               

مورر توجه قرار گیرر هم بانک و هم مسئو  وادیدهیای            

تولید باید مراقبت کنند و آن فرری که ندارر بانک بیایید             

 مهلت رهد.

 ها دق تعطیل کررن مراکز تولیدی را ندارند بانک

اهلل رژکام اظهار کرر: فرض کنیم به واسطه ایینیکیه           آیت

مشکالتی جدی است بانکی یک مرکز تولیدی را مصارره         

تیوانید    کرر اما بانک دق ندارر آن را تعطیل کند اگر نمی          

مصارره کند نباید رارخواست رهد، امیدواریم قوه مقننیه         

 ها این نکته را پیگیری کنند. و عزیزان نماینده

امام جمعه شیراز به مسئله گرانی نیز اشاره کرر و گفیت:            

الشعاع کرونا است و میررم        البته این مسئله مقداری تحت    

هایی است و رهبر معظم هیم          برند، و گالیه    از آن رنج می   

 اند هر کس به هر شکلی باید مسئله را دل کند. فرموره

تیوانید      وی با بیان اینکه بحث گرانی رر رو قسمت میی           

فروشی است    تحلیل شور، یکی بحث تورم و ریگری گران       

اخالقیی   زند و یک بی ها سر می ها از عامل فروشی که گران 

انصافی مسئله اخالقی اسیت امیا تیورم             است، گفت: بی   

بیماری مجموعه اقتصار یک رولت و یا یک کشور اسیت       

که باید از یکدیگر جدا شور و برای هر کیدام مسیئیو                 

راریم، رر قسمت تورم راه دل اصلی، جلوگیری از تورم و         

سوق رارن نقدینگی به سمت تولید است و رولت مأمیور           

 ها رنبا  کند. خانه است این مسیر را از طریف وزارت

ویژه رر    اهلل رژکام بیان کرر: وزارت جهار کشورزی به          آیت

ای رر تولید رارر، اگر بنا است جیهیار             فار  نقش عمده  

کشاورزی کار کند باید از آن دمایت کنیم و ررخواسیت           

های جیدیید پیییدا        کنیم که برای این مسئله راه دل     می

هیا     کنیم، هنگامی استان فار  را نسبت به ریگر استان        

کنیم، تولید بسیار زیار است که باید از ایین          مقایسه می 

های زیر    وری از زمین    مررم دمایت شور، هم افزایش بهره     

ای باید مورر توجه قرار گیرر و         های گلخانه   کشت و کشت  

ها  ای رارر و این ظرفیت های ویژه هم اینکه فار  ظرفیت  

 باید نشان راره شور.

 ها بر تورم لزوم گسترش نظارت

امام جمعه شیراز با یارآوری اینکه مراکزی وجور رارنید           

فروشی باید نظارت راشته باشند میثیل           که رر با  گران   

وزارت صمت و رارگستری، گفت: نظارت ییک ریییز و               

سازی ریز ریگری است، روست راریم افراری کیه           شفاف

مندی را به شفافیت و       کنند، گله   رر فضای مجازی کار می    

رسانی تبدیل کنند، اگر کسی قیمت واقعی جنیس           اطالع

رور، صدا و سیمیا و فضیای            را بداند کاله بر سر آن نمی      

مجازی هرکدام به جای خور بیایید رر ایین زمییینیه                   

 آفرینی کنند. نقش

وی رر بخش ریگری از سخنان خور با بیان اینکه رر این            

روزها شاهد آشکار شدن رهره آمریکا هستیم، گفت: هم          

ای از رهره آمرییکیا را      کرونا و هم رفتارهای اخیر، گوشه 

 برمال کرر.

رسید کیه        اهلل رژکام با بیان اینکه گاهی به نظر می          آیت

خواهند با یک کشور لج کنند، مسلمًا رر ریین           جمعی می 

توانید انصیاف و         بازی نیست، گفت: آمریکا نمی       اسالم لج 

خواهند   عدالت را نشان رهد اما با فضاسازی تبلیغاتی می        

خواهد رئیس    بگویند که رئیس رنیا هستند. اگر کسی می        

توانید کشیور     باشد باید شرایط را مهیا کند، شما که نمی        

خواهید دقوق بشیر را رر اییران             خور را نگاه رارید می    

پیاره کنید و این دق ما است که این مسائیل را اعیالم                

کنیم اما بنای لج نداریم و باید تحلیل ررستی رر ایین               

 رابطه انجام شور.

بازی رر رین ما جای نیدارر امیا            وی با تأکید بر اینکه لج     

گرفتن دق باید صورت گیرر، گفت: اگر این رهره پلییید         

گوییم برای اینکه فررا مدعی نشوند و همیه           آمریکا را می  

کسانی که به نوعی رر زندگی ررگیر مسائل اجتیمیاعیی            

هستند باید رر زمینه معرفی رهره دقیییقیی آمیرییکیا               

همکاری کنند البته از نظر تبلیغات قدرت آمیرییکیا را              

نداریم ولی باید رر فضای مجازی این مسائیل را میورر              

 بحث قرار رهیم.
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مومن وانیقیالبیی اییران هسیتینید             

ررخورجای راره است که مطابق بیا        

گفتمان امام خمینی ) ره ( یعنی مجا  تراز انقال  است که              

باید تمام مساعی آن صرف اسالم، مسائل کشور و ملت اییران            

 شور.

*مجلس تراز انقال ،مجلسی است که نمایندگیان ررآن رر            

کما  تفاهم وخیر خواهی برای ملت وکشور، مسائل را پییش           

می برند، انتقار می کنند، انتقارخیر خواهانه، پاسخ می رهند          

 آن هم خیر خواهانه.

*منظرمجلس تراز انقال ،یک منظره صالح است که وقیتیی            

مررم مشاهده می کنند،خوشحا  می شیونیدکیه هیمیچیو               

اسخاصی را به مجلس فرستاره اند، نه اینکه خدای نخواستیه           

 پشیمان شوند از رائی که به آنها راره اند.

*از منظر امام خمینی ) ره( زمانی که مجلسی میررمیی رر                  

تراز انقال  وآرمانهای انقال  شکل می گیرر، میحیرومیییت             

 زرائی از جامعه اولین طرم وخواسته آن می شور.

*وقتی مجلسی رر تراز انقال  باشد ازریدکاه امام خامنه ای            

مدظله العالی آن مجلس شورای اسالمی رکنی اساسی ومهیم          

برای اراره امور کشور و آینه ای است که منعکیس کینینیده                

توانائیها ،خواست ها،موضع گیریها، اقتدار وپیاییبینیدی بیه              

آرمانهای یک ملت وادسا  مسئولیت مررم نسبت به مسائل         

کشور از مجاری انتخابات،بیانگر راز پایداری واقتدار جمهوری        

 اسالمی ایران است.

*رر واقع امام خامنه ای مدظله العالی هم  همچیون خیلیف                

صالح ومرار خویش دضرت امام خمینیی )ره( ، میجیلیس                  

 شورای اسالمی را عصاره یک ملت می راند.

*امام خامنه ای رام عزه نیز مانند امام خمینی )ره( مجیلیس                

را  نهاری رر را  امور می راند ورر جایگاه میجیلیس تیراز                  

انقال  می فرماید: مجلس شورای اسالمی یک مرکز اساسیی           

و تعیین کننده برای انقال  است ، و همه سررشته های امیور      

 (41/5/03به مجلس شورای اسالمی بر می گررر. )

*مجلس رر تراز انقال ، دامل و عامل گفتمان امام خمینیی            

)ره( است،واز ریدگاه مقام معظم رهبری،ییکیی از میبیانیی                 

اندیشه وگفتمان اصلی  امام خمینی )ره( که ررواقع میرکیز                

گفتمان امام )زه( است اسالم نا  محیمیدی )ص( اسیت ،             

واسالم نا  رر اندیشه امام رادیل )رض( اسیالم  ظیلیم                     

ستیز،عدالت خواه،طرفدار محرومین ودقوق پابرهنه گیان و          

مستضعفان است،امام بزرگوار )ره( جمهوری اسالمی رامظهیر          

وزمینه سازداکمیت اسالم می رانستند وبه همین علت دفظ         

 نظام اسالمی را واجب ترین واجبات اعالم کررند.

*ریدگاه نمایندگان مجلس تراز انقال  جهانی بورن انیقیال            

 است برای این که یکی از شاخص های خط امام ) ره( است.

برخی ریگر از  شاخص های مهم دط امام و رهبری  کیه                -

باید سز لوده ی توجه وعمل مجلس تراز انقال  باشد و بینیا              

بر عدم اطاله کالم  به ذکر آن ها بسنده می شور عبارتند از :               

مررم ونقش مررم،اطمینان به وعده های الیهیی ورر نیظیر               

گرفتن محاسبات معنوی والهی ،جاذبه ورافعه امیام )ره( رر              

رایره مکتب اسالم وهرگونه تبری وتولی ررعرصه سیییاسیت            

باید تابع تفکر ومبانی امام )ره( باشد،مجلس تراز انقال  بایید             

مانع ورارع انحراف باشد، رارای تقوای جمعی باشند ،وفارار به          

اسالم نا  وانقال   باشند،بازوی کارآمد نظام ورهبری باشید،          

 رارای مرزبندی شفاف باشند.

موارر فوق عمدتا از سخنان مقام معظم رهبری مدظله العالی           

استفاره شده است جهت یارآوری نمایندگان محترم مجلیس         

یازرهم ومررم عزیزوفارار به انقال  ونظام جمهوری اسیالمیی          

همیشه ررصحنه،تا نمایندگان محترم فراموش نکینینید کیه            

مررم خو   ما به آنها ر  بسته اند وامید رارندتا انشیاء اهلل                

بادضور آن ها مجلسی رر تراز انقال   وشیان جیمیهیوری                

اسالمی راشته باشند وراه امام رهبری را بیه پیییمیایینید و                  

خالصانه ررخدمت مررم ونظام وکشور باشند وررانجام وظیفه        

ذاتی نظارت براجرا شجاع وقاطع باشند، مررم عزیز هم بیدون   

تعارف ناظر برآنها ومطالبه گرمستمر ومنتقد منطقی و خیییر           

 خواهانه باشند.

 ارامه رارر ...

 :99خرداد ماه  ۳۲بیانات آیت اهلل دژکام در خطبه های نماز جمعه 

در تورم راه حل اصلی، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید است و دولت مأمور 
 ها دنبال کند  خانه است این مسیر را از طریق وزارت

رربحبوبه درکت توفنده  انقال  اسالمی ایران ررسیا            

و رر روزگاری که ملت رشید ایران بیا رسیتیانیی        1193

خالی به جنگ توپ و تانک  رژیم سفاک پهلوی می رفت    

،  رون  اخبار  و  وقایع کشور از سوی رژیم شیاه  بیه               

شدت سانسور می شد و دقایق به بیرون ررز نمی کرر  ،          

مررم  ما از سر بی کسی  سراغ راریو لندن می رفتند تیا               

بعضی اخبار و وقایع  اتفاقیه را  واقعی تر بشنوند . ررآن               

روزهای وانفسا وخوفناک که زبان از گفتنش خوف رارر           

و ر  از هیبتش می لرزر  ،  سرخط یکی از بخش هیای                

خبری  ) بی بی سی ( این جمله بور :  فواره رون بلینید         

 شور / سرنگون شور.

که اشاره به افو  قدرت جهنمی رژِیم  شا هنشا هی  بور             

و ما رقدر ذوق می کرریم   که مبارزات ملت  ،  عیلیییه           

رژیم  تارندان مسلح شاه که مورر  دمیاییت شیرق  و            

غر  قرار رارر کار  را بجایی رسانده که رارییو لینیدن                

وابسته به انگلیس خبیث که هیچ گاه بامررم  ما  روست            

نبوره  و  همیشه رر  رپاو  و  استعمار ملت ایران   از                  

هیچ جنایتی فروگذار نگرره است ،   امروز ایین گیونیه                

تحلیل می کند و خبر از شکسته شیدن کیمیر رژییم                  

 ستمشاهی می  رهد.

ساله شاهنشاهی  4988آن  سا  ها  گذشت و  دکومت  

متالشی شد وانقال  به پیروزی رسید اما  عیوامیل ضید          

انقال  و دامیان نظام  شاهنشاهی  و رر  را  آن هیا                

آمریکا  و شوروی  برای به زانو  رر آوررن انیقیال   ،               

جیینییگ بییزر  و      

خانمانسوزی عیلیییه     

ملت اییران تیدارک      

ریدند . جنگی که بیا   

سالم های مخوف  ابرقدرت شرق یعنی شوری سابیق و            

تدبیر و  برنامه ریزی ابرقدرت غر  یعنی ایااالت متحیده           

آمریکا بر ما تحمیل شد و هشت سا  طو  کشید. اما رر             

همان کوران  جنگ  و روزهای سخت مبارله  آتیش و                

خون و رر زمانی که اتحار جماهیر شوروی سوسیالیستی         

همچنان  عربده می کشید و رر  برآورر قدرت سیاسی  و           

نظامی تنه به تنه  ابرقدرت غر  یعنی آمریکیا میی زر               

وهنوز  هیچ  ضعف و  تزلزلی رردکومت کمیونیییسیتیی               

شوروی  مشاهده نمی  شد  دضرت امام  هیات بلندپاییه     

ای  به نمایندگی  از جمیهیوری اسیالمیی اییران نیزر                   

گوربارف   صدر هیات رئیییسیه جیمیهیوری شیوروی                  

سوسیالیستی    فرستار تا پیام ایشان را  ابالغ نماینید و               

فرمور که  مشکل اصلی کشور شما مساله میالیکیییت و               

اقتصار و  آزاری نیست  مشکل شما عدم اعتقار  واقیعیی    

به خداست. اما جان کالم دضرت امام رراین پیام  ایین              

جمله بور  جنا  آقای گوربارف : صدای شکسته شیدن            

استخوان های مارکسیسم به گوش می رسد و   بیرای               

همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید  ررموزه   

های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرر   و با این جیملیه              

خبر از  فروپاشی نظام  هفتار ساله کمونیستی رار کیه              

البته به مزاق آن ها  خوش  نیامد   وامروز که  بییش از                  

سی  سا  از  آن واقعه  بزر  و عبرت آموز  می  گذرر با 

دذف رقیب  ازصحنه سیاست  ،   قدرت اقتیصیار ی و                 

سیاسی  آمریکا  همه رنیا را قبضه کرره  وسا  هیاسیت              

که این ا بر قدرت ستمگر   یکه تاز میدان سیییاسیت و                 

اقتصار رنیا   شده  و رهکده ای جهانی تشکییل راره و          

خورش را  کدخدای این رهکده می  نامد و رسما اعیالم             

کرر که هرکس با ما نیست بر ماسیت  و  هیمیه ی                      

کشورهای جهان نیز به نوعی مرعو   او شیده  انید.                 

وظاهرًا امروز جهان ررکف بی کفایت اوست و زور گوییی           

او هم   دد و مرزی نمی شناسد   و هیمیچینیان بیر                     

مظلومان جهان می تازر وبا ظالمان می سازر   .اما غافیل     

از اینکه  :   قد مکروا  مکرهم وعنداهلل مکرهم وان کیان                

ابراهیم( . وآن ستمکیاران         20مکرهم لتزو  منه الجبا        

بزرکترین مکر خویش را بکار بررندولی ره سور که پیش  

خدا مکر آن ها هیچ است  هررند به مکرشان کوه ها را              

برکنند  اما  آیا  افو  آمریکا  واقعًا نزریک است واو  هیم                

به سرنوشت اسالف  جنایت کار خورش  ررار  خیواهید              

شد یا این درکت های مررمی  واعتراضات بی سابقیه و             

سنگین  هم ریر یا زور خاتمه یافته و بازهم این جرثومه            

فسار  بر جان و میا         

ونامو  میررم رنیییا       

مسلط خواهد شد امیا     

گویا این تو بمیری  از       

آن تو بمیری ها نیست و   نوبتی هم باشد  نیوبیت بیه                    

فروپاشی این   قدرت بالمنازع  جهان  رسیییده  اسیت                   

آری   همین  آمریکای قدر قدرت  و  .....شوکیت  ایین                       

روزها دا  و  روز خوبی ندارر ومی رور که به سرنوشیت             

رقیب خورش  ررارشور  و به قو  راریو  لندن ررسیا               

فواره رون بلند  شور سرنگون شیور  وایین                       93

سرنوشت محتوم همه جنایتکاران و مستکبران عالم است        

که  از  قدیم گفته اند: الدنیا یبقی مع الکفر و  الییبیقیی                  

 مع الظلم .

آری   تبعیض نژاری شدید  و تحقیروتوهین به  رنگییین              

پوستان  بومی و تجاوز به دقوق این طبقیه مسیتیضیف               

ومظلوم  کار  امروز و  ریروز نیست  تاریخ آمریکا پر است 

از ظلم و  جور وجنایت وخورکامگی سررمداران این رژیم 

علیه سرخ پوستان بومی که رر سرزمین  مارری اشان به           

رست بنیان گراران آمریکا سالخی  شیده  ومیانینید                  

 دیوانات ازطرف سفید پوستان شکار می شدند .          

اعتراضات مررمی  گسترره  وبی  سابقه ای کیه ایین                 

روزها رامنگیر آن ها شده  و تظاهرات میلیونی  جیوانیان           

خشمگین رنگین  پوست ودتی  سفییید پیوسیت  رر                  

 198سراسر آمریکا   که منجر به دکومت نظیامیی رر               

شهر این کشور شده وعدم تمکین از قوانین دیکیومیت             

نظامی  توسط شهروندان  ، مساله  ساره و  زورگیذری                

نیست و  نمی توان آن را با تظاهرات سیالیهیای اخیییر                  

پاریس و لندن و بعضی کشور های اروپایی مقایسه کرر .            

رئیس جمهور ظاهرًا مقتدر و بی پیروای آمیرییکیا کیه                

رربحرانی ترین داالت خم به ابرو  نیاورره و  هیمیه را                

تهدید و دتی تنبیه می کرر  امروز کیارش بیه جیاییی              

رسیده که از تر  شهروندان خورش  عالوه بر استیقیرار             

پلیس و گارر ملی  وارتش مجبور شده   رور تا رور کیاخ               

سفید را هم  ریوار کشی کند و پناهگاه  کاخ سفییید را                 

آماره روزهای سخت تر  کند   و رر پایان بشینیوییم از                  

تحلیل  وپیش بینی بز ر  پررمیدار دیق و عیدالیت            

ررجهان پرغوغفای امروز  دضرت امام خامنه ای عزیز که 

فرمور:   آمریکا رو به افو  است این را بدانند همه  ، آن              

کسانی که گرایش رارند به اینکه برویم و  بیا آمیرییکیا                 

سازش کنیم  بنحوی نقشه بی اسا  و به پایه می کشند     

آمریکا  رو به افو  است و عوامل افو  آمریکا هم مربیو            

به امروز و ریروز  نیست که یکی بیاید و  عالجش کینید               

مربو  به طو  تاریخ است  عامل این وضیعیییتیی کیه             

آمریکایی ها ررارش شده اندررطو  تیارییخ رینییین              

وضعیتی به وجور آمده که نتیجه اش این  شده    این ها   

محکوم به این هستند  که ساقط شوند این سنت الیهیی             

است  افو  کنند  زایل شوند وازصحنه قدرت جهانی کنار 

 بروند. 

 توهم یا واقعیت؟ –افول آمریکا 
 اصغر دریاب 

 رئیس دستگاه قضا در فارس:

های وارده به دادگستری فارس مطلوب قوه  به روز بودن رسیدگی به پرونده
 قضائیه است

 یادداشت مدیر مسئول
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دیدار هئیت رئیسه اتاق اصناف کازرون با  
 شهردار کازرون

شهردار کازرون: ساماندهی مشاغل 
شهری، نیازمند مشارکت و همدلی بیشتر 

 اصناف است
به گزارش روابط عمومی شهرراری کازرون صیبیح          

خررار هیئت رئیسه اتاق اصینیاف    48روز سه شنبه   
کازرون با دضور رر رفتر شهررار کیازرون بیا وی             

 وگو کررند. ریدار و گفت
رر این ریدار شهررار کیازرون بیه دیوزه کیاری                
مشترک شهرراری و اصناف اشاره و تصرییح کیرر:           
وجه اشتراک کار های شهرراری با اصینیاف زییار             
است، بنابراین نیاز به هماهنگی و همدلی بیشتیری         
وجور رارر؛ همچنین جهت سامانیدهیی مشیاغیل            
شهری نیازمند مشارکت و همکاری بیشتر اصینیاف         
هستیم که توفیق رر این امر، سبب رفع بخشیی از            

 مشکالت موجور رر شهر می شور.
مهند  مهرورز رر بخشی ریگر از سخنیان خیور            

خواستار مشارکت و همکاری بیشتیر اصینیاف رر            
پرراخت عوارض کسب و پییشیه شید و گیفیت:                
شهرراری های کشور و علی الخصوص شیهیرراری          
کازرون با مشکالت مالی زیاری روبیرو هسیتینید؛             
بنابراین از اصناف انتظار راریم با پرراخت به میوقیع           

عوارض مشاغل، جهت اجرای پروژه های عمیرانیی،         
 شهرراری را یاری نمایند.

رر ارامه محسن روزبهی عضو شورای اسالمی شهیر         
نیز بر پرراخت به موقع عوارض مشیاغیل جیهیت              
توسعه و پیشرفت شهر تاکید کرر و افزور: رر ایین             
راستا طبق مصوبه ای که رر جلسه شورای اسالمیی          
شهر راشتیم، پرراخت معوقات عوارض مشاغل بیه         
مدت محدور، با نرخ سا  های گیذشیتیه وصیو               
خواهد شد و کسبه محترم می توانند با مراجعه بیه           

 شهرراری از این فرصت استثنایی استفاره کنند.
رر ارامه، هیئت رئیسه اتاق اصناف، ضمن استقبیا          
از نظرات شهرراری و شورای اسالمی شهر جیهیت           

 تعامل و همکاری بیشتر اعالم آمارگی کررند.
 

دیدار رئیس اداره آبفا شهرستان با 
 شهردار کازرون

شهردار کازرون: تعامل و همکاری ادارات 
رسان شهری، ارائه خدمات بهینه  خدمات

 به شهروندان را در پی دارد.
به گزارش روابط عمومی شهرراری کازرون، مهند    
رضایی رئیس اراره آبفا شهرستان کازرون با دضیور         

 وگو کرر.  رر رفتر شهررار با وی ریدار و گفت
شهررار کازرون رر این ریدار به لیزوم تیعیامیل و               

رسان به ویژه اراره آبفیا بیا           همکاری ارارات خدمت  
مجموعه شهرراری کازرون جهت ارائیه خیدمیات           

تر به شهروندان اشاره کرر و گفیت: رابیطیه           مطلو 
رهی   تنگاتنگی بین اراره آبفا و شهرراری رر خدمات       

به شهروندان وجور رارر، بنابراین الزم اسیت ایین            
 ارتبا  روسویه باشد.

مهند  محمدامین مهرورز ارامه رار:      
از اراره آبفا انتظار رارییم هیرگیونیه            
دفاری را فقط با مجوز شهرراری آغیاز   
کند تا شهرراری بتواند رر اسرع وقیت        
نسبت به ترمیم و آسفیالیت دیفیاری           
انجام شده اقدام کینید و مشیکیالت            

 کمتری برای شهروندان ایجار شور.
وی بیان کرر: شهرراری کازرون آمیاره      
هرگونه تعامل و هیمیکیاری بیا اراره            

رور  بیا اتیخیاذ             آبفاست و امید می   
راهییکییارهییای میینییاسییب، زمییییینییه      

رسانی بهینه به شهیرونیدان را          خدمت
 بیش از پیش فراهم کنیم.

*تغییرات مثبت سطح شهر دیاصیل         
های جهارگونه شهررار و پرسنل       تالش

 زدمتکش شهرراری است*

مهند  رضایی نیز رر این ریدار ضمن قدررانی از          
انگیزه و تالش مضاعف شهررار کازرون رر خصیوص         
توسعه، عمران و آبارانی شهر اظهار کرر : امروز میا             
شاهد تغییرات مثبت رر سطح شهر هستیم که این         
تغییرات داصل تالش های جهارگونه شیهیررار و           

 مجموعه پرسنل زدمتکش شهرراری است. 
وی همچنین ابراز امیدواری کرر که بیا نیوسیازی             

رسانی، ریگر شاهد مشیکیالتیی         تاسیسات شبکه آ   
که به علت فرسورگی و قدیمی بورن این شبکه رر           

 سطح شهر به وجور می آمد، نباشیم.
 

المللی طراحی المان و  دیدار هنرمند بین
سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان  

 با شهردار کازرون
به گزارش روابط عمومی شهرراری کیازرون رضیا           

المللی دوزه طرادی الیمیان و          جاهدی هنرمند بین  
سرپرست اراره میراث فرهنگی شهرستان با دضیور        

 وگو کررند.  رر رفتر شهررار با وی ریدار و گفت
رر ابتدای این ریدار میهینید  میهیرورز ضیمین              
خوشامدگویی به سرپرست میراث فرهنگی و هیئت       
همراه اظهار کرر: شهر کازرون، شهری تاریخی، بیا           
تمدن کهن و رارای آثار تاریخی فراوانی است که رر    
صورت رسیدگی بیشتر و معرفی صحیح آن به ریگر         

ساز رشد رشمگیییر       تواند زمینه   شهرهای کشور، می  
 ورور گررشگران و رونق صنعت گررشگری شور. 

سیازان    وی ارامه رار: شهر کازرون همچنین دماسه       
معروف و شهیری همچون ناصر ریوان کیازرونیی و           

 شهدای انقال  اسالمی رارر،

بنابراین الزم است المانی رر خیور شیان، جیهیت              
گرامیداشت این مفاخر طرادی و رر وروری شیهیر           

 نصب شور.
شهررار کازرون با تصریح بر اینکه رر این زمییینیه             
روست راریم از ظرفییت هینیرمینیدان بیومیی و                 

نام استفاره کنیم؛ افزور: طیبیق           متخصصان صادب 
ریزی انجام شده رر نظر راریم تپه مشرف بیه            برنامه

میدان بعثت)معروف به تیل رراز( را بیه پیارک                  
کوهستانی تبدیل کنیم، ضمن اینکه رر این پیارک          
از طرم برجسته بیشاپور استفاره خواهیم کرر تا بیا          
این کار بخشی از هویت کازرون را به مسیافیران و             

 گررشگران معرفی نماییم. 
المللی کازرونی با     رر ارامه رضا جاهدی هنرمند بین     

ابراز خرسندی از این ریدار گفت: خیلی خوشحالیم          
ام،    که بعد از مدت ها به شهر مارری خیور آمیده             

روست رارم یک کار خو  و ماندگار که نشیان از             
هویت شهر کازرون راشته و همچنین رر خور شیان          
مررم شریف کازرون باشد، انجام رهم که تا سالیهیا           

 ماندگار بماند. 
وی همچنین از پیگیری و انگیزه بیاالی شیهیررار             
کازرون جهت توسعه و آماره سازی زیرساخت هیای   
شهری رر دوزه گررشگری تشکر و قیدررانیی  و              

 جهت همکاری با شهرراری اعالم آمارگی کرر. 
سپس سرپرست میراث فرهنگی شهرستان با تشکر        
از تعامل و همکاری شهیرراری کیازرون بیا اراره              
میراث فرهنگی رر راستای دفظ و نگهیداری آثیار           
تاریخی و باستانی، گفت: امید می رور این تعامل و          

های مشترک افق های روشنی را برای شهیر           فعالیت
 کازرون به ارمغان آورر.

پس از پایان جلیسیه، شیهیررار          
کازرون به همراه سایر دیاضیران       
رر جلسه از مجموعه تیارییخیی         

 تنگ روگان بازرید کررند.
مهند  مهرورز  رر داشیه ایین     
بازرید با اشاره به فرمایشات مقام      
معظم رهبری رر سفیرشیان بیه         
شهرستان کازرون، تاکیید کیرر:       
باید رر راستای عیمیلیی کیررن          
منویات ایشان رر زمینه معیرفیی       
تاریخ ررخشان اییران، جیهیت         
طرادی و اجرای نقش برجسیتیه       
زانو زرن سه امپراطور رر مقیابیل        
پارشاه ایران و اسیارت والیریین          
امپراتور روم رر این سنگ نیقیش        
رر تپه وروری شهر و معرفی آن        
به تمامی بازرییدکینینیدگیان و          

 گررشگران تمام تالش خور را به کار گیریم.
 

 بازگشایی تقاطع خیابان بسیج و سعدی
شهردار کازرون: با تملک و تخریب ملک 

مورد مسیر، تقاطع خیابان بسیج و سعدی 
 بازگشایی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرراری مهند  مهرورز       
اظهار کرر: رر ارامه تالش های شهرراری کیازرون           
جهت بازگشایی خیابان های اصلی و پیرتیرافیییک            
شهر، طبق وعده های قبلی امروز شاهد بازگشیاییی          

 یکی ریگر معابر پرترافیک شهر هستیم.
 

شهررار کازرون هدف از تعریض و بازگشایی خیابان        
های پرتررر شهر را روان سازی و توسعه زیرساخت         
های شهری عنوان کرر و گفت: اگر ریه تیمیلیک               
امالک مورر مسیر بار مالی سنیگییینیی بیر روش               
شهرراری می گذارر، ولی با این وجور شهرراری و          
شورای اسالمی شهر عزم جدی رارر نسیبیت بیه              
بازگشایی ریگر معابر پرترافیک شهری کیه رینید            

 سا  اجرای آن متوقف شده بور اقدام نماید.
روز قبل نیز، رر ارامیه        18شهرراری کازرون، ددور    

برنامه بازگشایی مسیرهای مهم و پرترافیک شهری،       
با تملک ساختمان قدیمی جهار کشاورزی، مسیییر         

کارگر شمالی را بازگشاییی کیرره        -مطهری شمالی 
 بور.

عمومی شیهیرراری کیازرون، رر            به گزارش روابط  
همین راستا رر آینده نزریک رند معبر مهم ریگیر          

 نیز رر نقا  مختلف شهر بازگشایی خواهد شد.

 اخبار شهرداری کازرون

زمانی نه رینیدان رور       

ی رکیاکییین و          عمده

هیای تیجیاری          مغیازه 

وری شهر کازرون ررون بازارهای مسقف        وتولیدی و پیشه  

ی میدان خیرات قدیم )بخش       قدیمی و نیز ررون محوطه    

شرقی میدان شهدای فعلی( قرار راشیت. شیمیاری از                

واددهای تجاری هم به طور پراکنده رر نقاطی از شیهیر            

مثل اطراف میدان شیخ، واقع رر شما  شهر و میییدان             

رضا )معروف به بازارره( واقع رر کیوی      جنب مسجد داج  

ی طوالنی جنب مسجد سیدابیراهیییم و            مصلی و کوره  

ی کشتارگاه قدیم )واقیع رر کیوی فیخیاران و                   کوره

هایی تحت  آبی( مستقر بور. پیشاورانی هم رر مجتمع        راه

عنوان تیمچه و گاراژ )مثل گاراژ ممسنی( رارای امیاکین         

های کورک و بیزر    تجاری بورند. بخش زیاری از مغازه  

ی کیاال و         کنینیده    مذکور تولیدکننده و بقیه هم توزیع     

اجنا  متنوع بورند. قنار و بزاز و خراز و خرا  و نجار و              

ددار و عطار و نداف و لواف و کفاش و خیا  و طواف و             

دجار و دالج و رباغ و فخار و عصار و مسگر و رویگیر و               

ما  و نمدما  و تنیگیبیاف و       کش و کاله سفیدگر و گیوه  

سیاز و       روز و مشاغل جدیدتری میثیل دیلیبیی              ملکی

وران آن به     ری و غیره اغلب ِدرَفی بور که پیشه         تعمیرات

رارنید.    نوعی کاالیی را تولید و رر معرض فروش قرار می         

ی وصل تیولیییدات و          برخی از مشاغل ررون بازار، دلقه     

المیثیا      صنایع رستی ررون مناز  شهر و روستا بور. فی         

ای )رُِِوار( و        های ملکی و گیوه     بافتن روکش کتانی کفش   

کشی بیرای     روزی و گیوه   های ملکی   ی آن به مغازه     عرضه

 تولید کفش.

ی کسب و تیجیارت،         باری، شهر کازرون بعد از آن عقبه      

های تجاری مسقیف و        اکنون هم رارای بازارها و مجتمع     

بعضًا طبقاتی تحت عنوان پاساژ است. دیواشیی اغیلیب              

های تجاری جورواجور و      معابر اصلی و فرعی شهر، عبارت     

ی ساخیت و       شیک فراوانی بنا شده است. با اینکه هزینه        

ی هر با  مغازه رر کازرون بسیار سنگین و  خرید و اجاره

الدوام ضمن ساخت واددهای تجاری  گرانبهاست، اما علی

گیییرر.     جدید، غالب آن خریداری و مورر معامله قرار می        

ها وادید تیجیاری         جالب اینکه گاهی رر برخی معابر ره      

تحت عنوان بنگاه معامالتی وجور رارر که صرفًا میحیل            

آمیزتر ایینیکیه        باشد! فاجعه    معامالت ملکی و خوررو می    

اغلب واددهای تجاری شهر صرفًا محل عرضه و فیروش           

کاالهای غیربومی و غیییرمیلیی         

وران مولید     است و نشانی از پیشه    

اجنا  ملی و بومیی مشیاهیده         

هیای     فیروشیی    ها و پارره    شور!  تقریباً تمام خیاطی       نمی

ها جای خور را بیه       کشی ها و گیوه روزی گذشته و ملکی 

ی البسه و کفش آماره، آن هم از نوع           های عرضه   فروشگاه

وارراتی قرار راره است! رر سطح معابر و بازارهای روباز و            

ی اجینیا  و          قدر واددهای تجاری عرضیه      مسقف آن 

خدمات تکراری و مشابه فراوان شده است که به همیین           

علت گاهی با تقسیم مشتریان و بالتبع منجر به کیاهیش        

ررآمد شده و به همین علت همگی ورشکسته و تعطییل           

الظاهر برای هم خانوار کازرونی یک وادید     شور!! علی  می

تجاری و مغازه ساخته شده است و اگر اوضاع به همیین            

ی واددهیای تیجیاری         منوا  پیش برور رر آینده سرانه     

شهر و شهرستان کازرون بیشتر هم خواهد گرریید! کیه         

سامان اقتصاری و کار و اشتغا         این خور برای اوضاع نابه    

فعلی زنگ خطری خواهد بور. وجور جیمیعیییت زییار            

ها   جوانان جویای کار و اشتغا  و رر مقابل فقدان شرکت         

های تولیدی و خدماتیی ییکیی از             ها و کارخانه    و کارگاه 

الذکر است کیه بیررسیی ایین             عوامل اصلی معضل فوق   

 طلبد. موضوع فرصت ریگری می

 اندر احواالت تجارت در کازرون   

به گزارش محمدمهیدی اسیدزاره،       

اهلل    اهلل لطف   خبرنگار شهرسبز، آیت  

رژکام، شنبه رر ریدار با نمایندگان      

های فرهنگی، هنری، اربی و       انجمن

قرآنی فار  و مدیرکل و معاونان اراره کل فیرهینیگ و              

ارشار اسالمی استان فار  بابیان اینکه امروز رر جامعیه          

با مشکالت فرهنگی بسیاری رست به گریبانیم، اظیهیار           

راشت: انس گرفتن و همراه شدن با همدیگر، ییکیی از               

 ها برای دل مشکالت رر این دوزه است. ضرورت

امام جمعه شییراز بیا اشیاره بیه ایینیکیه بیراسیا                       

بیه نیقیشیه       1282های کالن باید رر افیق           ریزی  برنامه

مهندسی فرهنگی کشور رست یابیم، گفت: تیغیییییر و              

ای نیست و فعالییت صیحیییح            تحو  فرهنگی کار ساره   

اهلل    فرهنگی برای به ثمر نشستن به زمان نیاز رارر. آیت          

های راهبرری پشت ررهای بستیه        رژکام افزور: اگر نقشه    

تهیه شور، هیچ اثری نخواهد راشت و رر این میان نباید           

و گو با صادب نظران نیز          های پیشنهاری و گفت     از طرم 

غافل شد. وی، با بیان اینکه کسب راهبرر، داصل تکامل           

افیزاییی رخ رهید تیا              افکار است، عنوان کرر: باید هم      

ای که برای تدوین   راهبرری تعیین شور و امیدواریم روره     

نقشه مهندسی فرهنگی رر بیرش اسیتیانیی رر نیظیر                 

اهلل رژکام با بیان اینکه هنر        ساله باشد. آیت     ایم، یک   گرفته

باید خریدار راشته باشد، ارامه رار: فعالیت هنری بیایید             

تواننید هیزیینیه آن را            موررتوجه مدیرانی باشد که می  

بپررازند اما این پرسش نیز مطرم است که آیا هنر بیرای            

رهد که جامعه بخواهد هزیینیه         جامعه کاری را انجام می    

آن را بپررازر؟ گاهی هنر باید نیازی را بیرطیرف تیا رر                

مقابل آن ریزی طلب کند. امام جمعه شیراز همچنین با         

اشاره به پیشینه هنری کشور، گفت: براین اسا ، بیایید            

ارتبا  داکمیت را با هنر و هنرپروری از نو تیعیرییف و               

 بازسازی کنیم.

شیده     اهلل رژکام اضافه کرر: مسائل و مشکالت مطرم    آیت

های فرهنیگیی را ررک          های فعالیت   رر مورر محدوریت  

ها   کنیم اما باید راهکاری برای آن اندیشید، شهرراری         می

ویژه شهرراری شیراز رر دوزه فرهنگی و هنری بورجه           به

هیای     شایان توجهی رارر که بر اسا  آن بیایید پیروژه            

فرهنگی مشترکی با اراره کل فرهنگ و ارشار اسیالمیی            

ها و راهبررهیای   فار  تعریف شور. وی، با اشاره به نقشه   

فرهنگی با رویکررهای خاص رر روران پیش از انیقیال            

اسالمی، گفت: رویکرر پیش از انقیال  ایین بیور کیه                 

های فرهنگی هنری و اربیی         رهره

این سرزمین به ویژه شهر شیییراز      

صورت سکوالر بیه رنیییا           کامالً به 

معرفی و عقبه اسالمی این مشاهیر      

زروره شور و دتی نمارهای اسالمی که لبا  رودانییت          

نیز یکی از آنها بور، به کلی دذف شد و متاسفانیه ایین               

تفکر، رر پشت پرره بسیاری از رویدارهای فرهینیگیی و        

اهلل    خورر. آییت      اجتماعی رر روران طاغوت به رشم می      

رژکام افزور: لبا  رودانیتی که ما اینک بر تین رارییم،      

یک لبا  ایرانی است که امیثیا  سیعیدی شیییرازی،                

مالصدرا و ابن سینا نیز همین لبا  را به تن راشیتینید،              

مقاومتی که رودانیت رر طو  تاریخ برای بیرون نیاوررن         

این لبا  از تن خور نشان رار به ویژه رر زمان رضاخان،        

برای این بور که هویت ما با این لبا  پیوند رارر. ایین          

لبا  ایرانی، معنویت و انسانیییت را بیا خیور ییدک                  

اند. امام   خورره  کشید و علمای ما برای دفظ آن کتک   می

جمعه شیراز، با تاکید بر ضرورت معرفی و شینیاسیانیدن             

مشاهیر و بزرگان تاریخ شیراز بیان راشت: پشت آرامگیاه           

دافظ شیرازی، مقبر مظلومانه وَصّاف شیرازی و مشاهییر         

بزر  ریگر تاریخ این شهر مهجور مانده و دتی سینیگ            

قبر آنها هم رر دا  نابوری است، ضروری است رر جای           

جای این شهر، سراغ از مشاهیر و بزرگان عرفان، فلسفیه           

و ار  را بگیرید که نه نامی از آنها باقی مانده و نه دتیی            

نشانی از مقبره آنه،. این مسائل رر شان شیهیر شیییراز                

نیست. وی اضافه کرر: افزون بر این، امروز همگان وظیفه   

راریم راه را بر تحریف شخصیت عرفانی و قرآنی امیثیا              

خواجه دافظ شیرازی ببندیم و اجازه نیدهیییم از ایین          

ای مخدوش نمایش راره       شخصیت عارف و قرآنی، رهره    

 شور.

مدیرکل فرهنگ و ارشار اسالمی استان فار  نیز رر این       

ریدار بیان راشت: رر همه مسائیل و رخیدارهیا، پیای                 

فرهنگ و هنر رر میان است اما رر زمیان تیخیصیییص                

گیییرر و      ای که مورر بحث قرار می بورجه، آخرین مساله 

کمترین میزان بورجه, متعلق به فرهنگ و هنر اسیت و             

این امر بیانگر این است که همگان به اهمیت فرهنگ و            

 رهند. هنر واقف هستند اما به آن بها نمی

هیای ایین      صابر سهرابی، با اشاره به اینکه بار تمام برنامه   

های فرهنگی و هینیری اسیت،           اراره کل برروش انجمن   

تشکل قرآنی این استان از فرهنگ و ارشار          30ارامه رار:    

 اسالمی مجوز فعالیت رریافت کرره اند.

 درخواست رئیس شورای فرهنگ عمومی فارس: 

 افزایی برای تدوین نقشه مهندسی فرهنگی فارس هم
 رئیس سازمان فضای مجازی سپاه فجر فار  خبر رار:

روستدار گفت: برگزاری روره های آموزش سوار رسیانیه           

ویژه طال  و خانواره های آنان؛ و برنامه های تربیتی این         

دوزه و کارهایی که رر مجموعه فضای میجیازی بیرای              

دوزه های علمیه می توان انجام رار، از موارر این توافیق            

 نامه مشترک است.

به گیزارش شیهیرسیبیز، سیرهینیگ                 -فاطمه اسدزاره 

محمدجعفر روستدار، رئیس سازمان فضای مجازی سپاه       

فجر فار  رر داشیه امضای توافق نامه با مرکز خدمیات           

دوزه علمیه قم، اظهار راشت: رر راستای فعالییت هیای           

مشترک میان مجموعه فضای مجازی سیپیاه و میرکیز              

 خدمات دوزه علمیه قم، توافقاتی انجام شد.

به گفته روستدار، برگزاری روره های آموزش سوار رسانه 

ویژه طال  و خانواره های آنان، برنامه های تربیتیی  و              

کارهایی که رر مجموعه فضای مجازی برای دوزه هیای     

علمیه می توان انجام رار، از جمله مسابقات کتابخوانیی،          

مسابقات فرهنگی، و برنامه های توانمینید سیازی ایین              

 عزیزان، از جمله این توافقنامه است.

رئیس سازمان فضای مجازی سپاه فجر فار  یارآور شد:         

رر ماه مبارک رمضان هم یک روره آموزش سوار رسانیه           

ویژه طال  سراسر کشور برگزار شد که با استقبا  خوبی          

 مواجه گررید.

هزار نفر طلبه رر این روره ها       1وی با بیان اینکه بیش از       

شرکت کررند که هوز هم رر دا  اجراست افیزور: بیه               

زوری با پایان روره، آزمونی برگزار و به شرکت کنندگان،         

 گواهی پایان روره تقدیم می شور.

روستدار، استمرار این روره ها رر سطح کشور را از جمله     

 اهداف و برنامه های آینده این سازمان معرفی کرر.

رئیس سازمان فضای مجازی سپاه فیجیر فیار             

همچنین رر این جلسه، با بیان اینکه معتقدم اگیر           

امروز مشکالتی رر جامعه هست، به خیاطیر ایین             

است که مسجد، کارکررهای اصلی خور را نیدارر،          

تأکید کرر: اگر یک مسجد رر محلی فعا  بیاشید،             

یعنی امام جماعتش امام باشد، آن محله فعا  میی          

 شور.

را از طرم های اجرایی شده  »مسجد ما«وی، طرم 

این سازمان رر راستای فعا  کررن مساجد معرفی کرر و          

گفت: وظیفه خور می رانیم که رر این راه،کمک کنیییم،     

ررا که اگر یک طلبه سرخط باشد، یک منطقه با وجیور            

 او ایمن می شور.

رر ارامه، دجت االسالم جریدی، مسئو  مرکز خیدمیات          

دوزه علمیه قم هم اظهار راشت: برای باالبیررن فضیای             

رسانه و کنشگری فعا  میان طال ، نیاز است کیه بیه              

هایی راشته باشیم و امیدواریم کیه         صورت کشوری برنامه  

بتوانیم با همکاری سازمان فضای مجازی سپاه فجر، ایین          

 بحث را ارتقا رهیم.
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 کند فرجه( را شاد می تعالی اهلل در انتظار باید اهل عمل به چیزی باشیم که دل امام زمان)عجل
 

این انتظار، مستلزم صالم و عمل است؛ باید خورمان را اصالم کنیم، باید اهل عمل به آن ریزی باشیم که ر  آن بزرگوار را شار 
جور عمل بکنیم و این صالم و اصالم را برای خورمان فراهم بکنیم، طبعاً نمیتوانیم به عمل فرری اکتفیا   میکند. اگر بخواهیم این 

. رر محیط جامعه، رر محیط کشور، رر محیط جهانی هم وظایفی هست که باید انجام بدهیم؛ این وظایف ره هستند؟ این   کنیم
بینی؛ این آن ریزی  همان ریزی است که نیاز رارر به بصیرت، نیاز رارر به معرفت، نیاز رارر به نگرش جهانی، نیاز رارر به روشن

 است که شما جوان عزیز فعّا ِ امروز به آن موظّفید.
  1150/84/48السالم(  بیانات رر رانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام دسین )علیه

بدون تررید با توجه به محبوبیت برارر عزیز جانباز و فرمانیده            

رالور زنده یار داج مسعور کبیری رر بییین رزمینیدگیان و                 

ایثارگران روران رفاع مقد  به ویژه رر گیرران هیای خیط               

المهیدی )عیج( و هیم             11شکن فجر، کمیل و ثاراهلل لشگر       

رنیین مشهور بورن ایشان رر بین خانیواره میعیزز شیهیدا،                

جانبازان و رزمندگان پس از روران رفاع مقد  رر کسیوت             

خارم الشهدا برای زنده نگه راشتن یار و خاطره شهدای عزییز            

گرانقدر نظام مقد  ج.ا.ایران، شاید ضرورتی برای میعیرفیی              

نداشته باشند، لیکن با توجه به صیفیات و وییژگیی هیای                   

شخصیتی و رفتاری این برارر عزیز سفر کرره به ریار باقیی و              

نقش بی بدیل ایشان رر طو  روران رفاع مقد  و پیس از               

آن، ایجا  می کند تا وی را به عنوان یک اسطوره نامیرایی و      

اسوه ایثار و خدمت بی منت به نسل های جوان و تشنه امروز             

و آینده کشور و شهرمان کازرون معرفی نمائیییم تیا خیییل                 

مشتاقان از این الگوی عملی جهار و خدمت بیهیره الزم را                

ببرند. رر این راستا گفتنی های زیاری پیرامون ویژگی هیای             

شخصیتی و رفتاری این مجاهد فی سبیل اهلل که بدون تررید           

امروز مشمو  آیه عندهم ربهم یرزقون می باشد، وجیور رارر            

که هر رند مجا  پرراختن به همه آن ها رر این وجیزه کوتاه             

نیست، لیکن سعی می شور رر این نوشتار به صورت کوتاه و             

مجمل آن ها را رر سه رسته ویژگی های محوری ساماندهیی            

و ایشان را رر قالب یک اسطوره دماسه و جهار معرفی نمیور.             

 این ویژگی ها عبارتند از :

 مظهر مقاومت و از خور گذشتگی) ایثار و فداکاری (   –( 1

دضور مستمر و تالش بی وقفه ایشان رر روران نوجوانیی رر             

قالب سیل خروشان مررمی با رهبری دکیمانه دضرت امیام           

خمینی )ره( رر مبارزه با رژیم ستم شاهی پهلوی که منجر به              

پیروزی انقال  اسالمی شد و متعاقب آن مبارزه و ایستارگیی           

وی رر برابر زیاره خواهی های عناصر منحرف منافیقییین رر              

برای پاسداری و رفاع از آرمیان و       1108تا  1193سا  های  

ارزش های انقال  اسالمی و نظام مقد  نوپای ج.ا.اییران و               

هم رنین دضور مداوم، پایدار و اثربخش ایشیان رر روران              

هشت سا  رفاع مقد  و شرکت رر غالب عیمیلیییات هیای         

بزر  که با متحمل شدن مجرودیت های متعیدر و میکیرر             

همراه بور و از جمله می توان برای نمونه بیه پیاییداری  و             

مقاومت مثا  زرنی ایشان به همراه سایر همیرزمیان وی رر              

رر منطقه عمیومیی دیاج          1104عملیات والفجر رو رر سا       

عمران عراق که پس از رهار شبانه روز با اینکه رر عمق خاک             

رشمن رر محاصره قرار راشتند و سیرانیجیام بیه پیییروزی                 

رزمندگان اسالم منجر گررید، اشاره نمور. که رنانچه ریشیه            

های این ایستارگی، پاییداری و       

مقاومت توام با رودیه شیهیارت        

طلبی و التزام عملی به والیت و امام زمان خیور رر اذهیان                 

ایشان و سایر همرزمان وی مستحکم نبور، قطعیا ایینیگیونیه             

پیروزی ها رر راستای اعتالی نظام مقد  نیوپیای ج.ا.اییران               

 محقق نمی شد.

 مظهر جسارت و شجاعت توام با رودیه شهارت طلبی  –( 4

با توجه به ایفای نقش های متعدر محوری و کلیدی ایشان رر        

ماموریت های سخت و پیچیده گرران های خط شکن فیجیر،            

المهدی )عج( رر روران رفاع مقید      11کمیل و ثاراهلل لشگر  

و قرار راشتن ایشان رر کسوت یک نیروی رزمنده ویژه و بیه              

تعبیری آرار فرانسه گرران تا پیک گرران و یا فیرمیانیدهیی               

گروهان که مستلزم برخورراری از ویژگی جسارت و شجاعیت          

باال می باشد و این مهم قطعا بدون اتکاء به رودیه شیهیارت               

طلبی و اعتقار راسخ به آرمان ها و ارزش هیای اسیالمیی                  

امکانپذیر نخواهد بور. برای نمونه می تیوان بیه جسیارت و                 

شجاعت ایشان رر شرایط سخت مردله سوم عملیات والفیجیر     

ام القصر به   –رر جاره فاو  1102بهمن ماه  43هشت رر شب   

همراه شهیدان عزیز همرزمش محسن خسروی و عبیدالیرضیا           

نقیبی و یا عملیات های کربالی پنج و هشت رر پشت کانیا              

پرورش ماهی رر شلمچه و ... مثا  های فراوانی را عرضه نمور          

که همان گونه که عرض شد، رر این وجیزه کیوتیاه میجیا                  

پرراختن به شرم ماوقع آن ها نمی باشد. البته رر اینجا با یک       

اشاره کوتاه می توان به ماموریت عملیات بدون بازگشت ییک           

 11نفری رزمندگان اسالم از گرران فجر تیپ       44رسته رزمی   

رر منطقه عمومی داج عیمیران         1104المهدی )عج( رر سا        

علیه یک پایگاه بالگرری ارتش رژیم بعث عراق رر عمق ددور          

کیلومتری رر خاک رشمن اشاره کرر که پیس از طیی                 28

کیلومتر رر ارتفاعات صعب العبور رر خاک         48مسافتی ددور   

روز  بنا به مالدظاتی ارامه این مامیورییت    1رشمن و گذشت  

نفر از این رسته رزمی به برارران رزمینیده           13لغو گررید که    

کازرون اختصاص راشت و یکی از آن ها نیز برارر زنیده ییار           

داج مسعور کبیری بور. برای گزینش نفرات رر این مامورییت    

سخت گیری های زیاری صورت گرفت و تالش گررید افراری          

برای اجرای این ماموریت انتخا  شوند که عالوه بر ورزیدگیی         

جسمی و مهارت های رزمی، از جسارت و شیجیاعیت الزم                

برخوررار و از لحاظ ذهنی و رودی و روانی رارای آمیارگیی               

اعتقاری و رودیییه شیهیارت         

طلبی باالیی بیاشینید، زییرا          

موفقیت رر این عملیات برای نیروهای خوری بسیییار دیائیز              

اهمیت بور و از طرفی با توجه به اجرای ماموریت رر عیمیق        

خاک رشمن که بایداین نیروها به صورت مخفیانه به پاییگیاه             

رشمن رسترسی پیدا می کررند و پس از اجرای عملیییات و              

انهدام پایگاه مذکور و آشکار شدن عملییات بیرای رشیمین،             

ررصد ادتما  زنده ماندن و بازگشت این نفرات به عقیب رر             

دد صفر ررصد برآورر می شد. بنابراین رر آن مقطع زمانی به             

رلیل برخورراری زنده یار داج مسعور کبیری از ویژگی هیای           

فوق رر میان خیل عظیم رزمندگان اسالم و با اعالم آمارگیی             

ایشان، برای این ماموریت خطیر انتخا  می شور که این خور           

به تنهایی بیانگر یکی از مصاریق میثیا  زرنیی جسیارت و                 

شجاعت ایشان توام با رودیه شهارت طلبی وی می باشد. بیه             

طور کلی دضور ایشان رر کنار سایر همرزمانش رر شیراییط             

سخت نبرر و رر ررگیری های شدید برای روستانش به منزله           

کوهی مستحکم بور که می توانستند با توکیل بیه خیداونید          

 متعا ، به او تکیه کنند و امیدوار به پیروزی باشند.

 مظهر و نمار جهار خدمت –( 1

پس از روران رفاع مقد ، ایشان باتالشی وافر به مجاهدت           

و ارامه راه شهدا رر سنگری ریگر برای زنده نگه راشتن ییار     

و خاطره شهدای عزیز گرانقدر نظام مقد  اسیالمیی و ...                

مباررت ورزید تا جایی که نام او با لقب خارم الشهیدا نیییز        

مزین گررید. ایشان به همراه برخی از برارران همرزم خیور             

که رر واقع آنان شهیدان زنده و یارگاران هشت سا  رفیاع             

مقد  می باشند، بر اسا  جمله دکیمانه رهبر عیظیییم             

الشان انقال  اسالمی که می فرمایند؛ زنده نگه راشتن یار و           

خاطره شهدا کمتر از شهارت نیست، طی سا  های اخیییر             

اقدام به راه اندازی هیات راویان شهدا رر شهرستان کیازرون         

نمورند و رر این راستا ضمن برگزاری همایش های مختلیف           

برای بزرگداشت یار و خاطره شهدا و انتقا  راه و منش آن             

ها به نسل جوان داضر، به سرکشی مستمر از خانواره هیای            

معزز شهدا، جانبازان و رزمندگان و سایر همنوعان و تکرییم           

و رلجویی از آن ها برآمدند و رر این راستا ایشان به هیمیراه      

برخی از همرزمان خور نسبت به انجام خدمت خالصیانیه و             

خاضعانه بی ریا و بدون هیچ گونه رشم راشتی به میواهیب             

رنیوی و صرفا برای رضای خداوند تبارک و تعالی و جیلیب              

رضایت همرزمان شهیدشان رر این زمینه طی سا  های اخیر          

گام های موثری برراشته اند که یکی از میواهیب و نیتیاییج                  

زدمات ایشان و برخی از همرزمانشان را می توان به رور هیم             

جمع کررن خیل عظیم رزمندگان روران رفاع مقد  پس از        

سا  از طریق فضای مجازی بیرای ییارآوری آن               18ددور  

روران و ثبت خاطرات شهدا و رزمندگان سا  های دماسه و            

 خون و شهارت و ... یار کرر.

بنابراین می توان رر کنار اخالص و صداقت رر گفتار و رفتیار             

بی ریا و بی ارعای ایشان ، به نقش بی بدیل زنده ییار دیاج                 

مسعور کبیری رر خدمت بی منت و به رور از هر گونه هیاهو             

برای زنده نگه راشتن یار و خاطره شهدا و تکریم خانواره های        

معزز آنان و سرکشی به جانبازان و همنوعان و ... طیی سیا                   

 های اخیر اشاره نمور.

رر پایان از خداوند سبحان برای این رزمنده جانباز فداکیار و             

فرمانده رالور روران هشت سا  رفاع مقد  و اسیوه جیهیار              

خدمت، آمرزش و علو ررجات رر بهشت رضوان الهی و صبر و            

بررباری توام با عافیت و عاقبت بخیری بیرای بیییت میعیزز                 

)همسر و فرزندان(، خانواره محیتیرم و هیمیرزمیان ایشیان              

خواستارم. انشااهلل روم ایشان با ائمه معصومین علیهم السیالم           

 و روستان شهیدش محشور گررر.

 والسالم علیکم و ردمت اهلل و برکاته

 11/1/1155 –همرزم و روست ایشان؛ فضل اله نوذری 

گلباران قبور شهدا به مناسبت 
 گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی 

 ایثار و خدمت بی منت

رر رومین روز از هفته جهارکشاورزی با دضور مسئولین استانیی        

و شهرستانی مراسم گلباران قبور مطهر و متبرک شهدای گمنیام       

و شهدای جهارکشاورزی برگزار گررید.دجیت االسیالم سییید              

محسن قائمی مسئو  دوزه نمایندگی ولی فقییه رر سیازمیان              

جهار کشاورزی فار   هدف از دضور بر سر مزار شهدا تجیدیید              

میثاق روباره با مقام شامخ شهیدانی که تمام رارایی خور را رر              

راه رفاع از رین و مکتبشان فدا کررند می باشد و نظام جمهوری             

اسالمی محکم و با عزت رر راه شهیدان گام بر می رارر. راریوش              

رهقان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون گیفیت:           

راه شهیدان رر گرو شناخت اهداف و آرمان آنهاست و باید همیه             

های اخالص و ایمان بیش از گذشته تیالش     برای تحقق راه اسوه  

 کنیم. 

دمید رشیدی معاون سازمان و مدیر جهار کشاورزی شهرستیان          

کازرون: تکریم و گرامیداشت یار و خاطره شهدا وظیفه همیگیان             

شهید سرافراز روران رفاع میقید  رر        1188است . مزار مطهر    

نفر مربو  بیه   11این شهرستان وجور رارر که از این تعدار مزار       

شهدای جهار کشاورزی))سنگر ساز بی سنگیر(( کیازرون میی                 

 باشد.

روابط عمومی معاونت سازمان و میدییرییت جیهیار کشیاورزی                

 شهرستان کازرون

 فرهنگ ایثار و شهادت

 مثل چمران بمیرید

هیاهوهاى سیاسى و خورنیمیاییی هیاى          هنر آن است که بى «

شیطانى براى خدا به جهار برخیزر و خور را فداى هدف کینید              

این فراز قسمتی از پیامی      .»، و این هنر مرران خداست       نه هوى 

به مناسبت شهارت شهید بزرگوار مصطفی رمران است که بیر           

خامه خمینی کبیر جاری شده و رر کنار سایر مطالب از ایین               

رست، مجموعه ای منحصر به فرر و آموزنده را از تیعیارییف                 

نسبت به شخصیت یک فرر ارائه می کند که: ضیمین آنیکیه                  

بزرگی شخصیت رمران عزیز را می رساند، بسیار پند آمیوز و              

سازنده است و با رر نظر گرفتن این امر که دضرت امیام ) (                

اهل غلو و تعریف و تمجید بی مورر نیبیورنید، بیردیالوت و                   

رلنشینی آن افزوره می شور. رر این جا به جا است اگر به ایین            

سؤا  بپررازیم که دضرت امام با ره عباراتی بیه تیعیرییف از                 

رمران می پررازند؟ و جهت و مقصور از به کیارگیییری ایین                 

 عبارات ریست؟

رر پاسخ باید گفت: اولین جائی که ررآثار دضیرت امیام ایین                 

است کیه بیا      1193شهریور  11موضوع رخ می نماید، رر تاریخ       

استنار به اوصاف مررم کررستان از خوشرفتاری رمران با آنهیا           

کنند از وضع معاشرت اینها بیا            تشکر مى «رنین می فرمایند:     

آنها. همان ریشب رر راریو راجع به آقاى رمران بور که از آن               

کند. لشکر     تعریف کرره بورند که ره قدر با ما خوشرفتارى مى           

 ) »کینید       اسالم است ریگر، لشکر اسالم که بدرفتارى نیمیى         

 (.215، ص:5 صحیفه امام، ج

اوضاع و ادوا  آن روزهای کررستان و قضایای پاوه و آن هیمیه     

قصاوت و سنگدلی گروههای معارض با سپاهیان اسیالم و رر           

کنار آن بروز و ظهور این روش، یقینا نشان رهنده ی اعما  و              

انتخا  آگاهانه کررارها رر راستای هدف مقدسیی اسیت کیه              

و رفتار سیررار بیزر  اسیالم              کررار را ماندگار و مثا  زرنی     

 دضرت مالک اشتر را تداعی می کند.

مورر بعد عبارات به کار گرفته شده رر پیام به مناسبت شهارت            

رمران است. رر این پیام عبارات و جمالتی خورنمائی می کند            

که اوج تعالی شخصیت رمران را به عنوان اسیوه ای دسینیه             

مجاهد بیدار و متعیهید    معرفی می کند: سررار پر افتخار اسآلم،    

عقیده پاک     راه تعالى، جنگجوی پرهیزکار، معلم متعهد، رارای      

خالص غیر وابسته به رستجات و گروههاى سیاسیى، صیادیب             

عقیده به هدف بزر  الهى، رارای زندگی سراسر جهار رر راه             

عقیده و هدف، رارای دیات آمیخته به نور معرفت و پیوستگیی            

به خدا، واجد هنر برخوراری از خلوص رر جهار رر راه هدف و              

رور بورن از هواهای نفسانی رر این با  که اورا رر زمره میرران         

خدا قرار می رهد، رر مجموع رمران را رر اندیشه دضرت امام            

قرار می رهد که منحصر به   خمینی) (، رر جایگاه بی نظیری  

 مجاهدان این رنینی راه خدا و از جمله شهید رمران است:

رمران عزیز با عقیده پاک خالص غیر وابسته به رستجیات   .... «

و گروههاى سیاسى و عقیده به هدف بزر  الهى، جهار را رر              

راه آن از آغاز زندگى شروع و با آن ختم کرر. او رر دیات با نور           

معرفت و پیوستگى به خدا قدم نهار و رر راه آن بیه جیهیار                   

برخاست و جان خور را نثار کرر. او با سرافرازى زیسیت و بیا                  

  سرافرازى شهید شد و به دق رسید. هنر آن اسیت کیه بیى                  

هیاهوهاى سیاسى و خورنماییهاى شیطانى براى خدا به جهیار          

، و این هنیر میرران          برخیزر و خور را فداى هدف کند نه هوى        

 .»خداست

اما جان کالم این جا است که دضرت امام که رر باره رمران با              

سخن می راند، با نوعی آرزومینیدی بیرای              قطعیت و قاطعیت  

او رر پییشیگیاه      «خویش رنین عاقبتی را مطرم می سازر که:          

خداى بزر  با آبرو رفت. روانش شار و یارش بخیر. و امیا، میا                  

توانیم رنین هنرى راشته باشیم؟ با خداست که رستیمیان            مى

)صحیفه امام،      .»را بگیرر و از ظلمات جهالت و نفسانیت برهاند        

 (. 235و 233، ص:12 ج

اما رر  آموز تر از همه، انذار دضرت امیام بیه تیعیداری از                   

مبارزین قدیمی است که بعضا هم رر مقطعی بیا آن شیهییید          

بزرگوار همراه بوره اند و از اعتبار باالی رمران و میوضیوعیات               

تاریخی رنین یارآوری می فرمایند که البته برای همه عیبیرت            

                         گیرندگان آموزنده و وسیله عبرت است:

خواهم    کنم و نمى   تان مطالعه کررم و مى  من رر داالت همه     «

خیداى     -که منتهى بشور آن رأیى که من رارم به اینکه شیمیا            

ریگر رر فکر اسالم نیستید، و همه فکر خور هستید.            -نخواسته

  مگر من و شما رند سا  ریگر هستیم؟ مگر شماها ره قدر مى    

خواهید عمر بکنید؟ مگر شما هر مقامى هم پیدا بکنید از مقام            

شور؟ عبرت بگییریید!         رضا خان و محمد رضا خان بیشتر مى       

 عبرت بگیرید از این دوارث تاریخ. تاریخ معلم انسان است.

شور. شماهیا      تعلیم بگیرید از این دوارثى که رر رنیا واقع مى   

هیم نیییسیت؛          رند سا  ریگر نیستید رر این عالم، رمران       

رمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسالم جان خیورش را         

فدا کرر و رر این رنیا شرف را بیمه کرر و رر آن رنیییا هیم                    

ردمت خدا را بیمه کرر؛ ما و شما هم خواهیم رفیت. میثیل                 

 (.  251، ص:12 )صحیفه امام، ج .»رمران بمیرید

 یک دانشمند تمام عیار بود شهید چمران
آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( رر بخشی از سخنان خیور              

رر ریدار با اساتید بسیجی رانشگاهها با با ذکر خیاطیراتیی از                

شهید رکتر مصطفی رمران، این شهید را انسیانیی میؤمین،                

مجاهد، شجاع، بصیر، رانشمند، منصف، هنرمند، با صفیا، اهیل         

مناجات، رارای رودیه ای لطیف و بی اعتنا به نان، نام و میقیام               

 رنیا توصیف کررند که آن را رر این قسمت میخوانید :

اواًل این شهید یک رانشمند بور؛ یک فرر برجستیه و بسیییار                

خوش استعدار بور. خور ایشان براى من تعریف میکرر کیه رر              

آن رانشگاهى که رر کشور ایاالت متحده آمیرییکیا مشیغیو                 

آنطور که به ذهنم هسیت ایشیان         -ررسهاى سطوم عالى بوره     

یکى از رو نفِر برتریِن آن رانشگاه و آن بیخیش و آن رشیتیه            

تعریف میکرر برخورر اساتید را با خورش و           -محسو  میشده   

پیشرفتش رر کارهاى علمى را. یک رانشمند تمام عیار بور. آن             

وقت سطح ایمان عاشقانه ى این رانشمند آنچنان بور که نام و          

نان و مقام و عنوان و آینده ى رنیائِى به ظاهر عاقالنه را رهیا                 

کرر و رفت رر کنار جنا  امام موسى صدر رر لبنان و مشغیو               

فعالیتهاى جهارى شد؛ آن هم رر برهه اى که لبنان ییکیى از             

تلخترین و خطرناکترین رورانهاى دیات خورش را میگذرانیید.         

می شنیدیم خبرهاى لبنان را. خیابانیهیاى     93ما اینجا رر سا   

بیروت سنگربندى شده بور، تحریک صهیونیستها بور، یک عده         

هم از راخل لبنان کمک میکررند، یک وضعیت عجیب و گرییه            

آورى رر آنجا داکم بور، و صحنه هم بسیار شلوغ و میخیلیو                 

 بور.

 منبع:

 سایت  امام خمینی -1
 http://www.imam-khomeini.ir/fa 
 سایت صدا و سیمای استان اصفهان -4

http://isfahan.irib.ir 

 رسانی رانا شبکه اصالع -1
www.dana.ir/news 

 شهید مصطفی چمران در نگاه امام و رهبری

ا... نوذری خاطرات سردار فضل  

را به جامه، پوشیاک،      «لبا    »رر فرهنگ لغت فارسی     

تن پوش و پوشش معنی کرره اند. پیوشیش ازمصیدر               

پوشیدن گرفته شده است که به معنی پنهان کررن و از           

نظر رور کررن است. رر فرهنگ لغت عربی نیز لبا  از            

به معنی به اشتباه افتارن و ریزی را با  «لَبس   »مصدر  

جیز ریگر همانند پنداشتن و ریزی را به جای رییگیر             

گرفتن است . از رو معنا می توان نتیجه گیرفیت کیه                 

لبا  وسیله ای است برای از نظر رور راشتین شیکیل              

اصلی بدن ، تغییر شکل رارن و از بین بررن وضیوم و             

 مشخصات بدن است .

با توجه به این نتیجه گیری ، ررا امروز لبا  هایی کیه             

پوشند، آن رنان بدن نما اسیت         برخی از انسان ها می    

که مشخصات بدن را آشکار می کند؟ برای پی بررن بیه    

بیه تیارییخ        نگاهی گیذرا    پاسخ این سوا  ، الزم است     

پوشش راشته باشیم. اگر نوع پوشش و لیبیا  اقیوام               

گوناگون رر کشور خورمان و ریگر انسان هایی که وارث          

تمدن های کهن بوره اند بررسی کنیم رر می یابیم کیه            

لبا  های این اقوام و تمدن ها به طور عموم بیلینید ،                

گشار و معموال با کاله و سربند همراه است . اما اگر بیه               

اروپایی ، امریکایی و شهیرهیای غیر  زره              کشورهای

جهان نظری راشته باشیم متوجه وجه اشتیراکیی میی            

شویم و آن این که لبا  انسان های غربی عموما تنگ،            

به بدن است. یعنی ررست نقطه مقابل         کوتاه و رسبیده  

لبا  های بومی و سنتی اقوامی که زیر نیفیوذ کیامیل               

 فرهنگ غر  قرار نگرفته اند .

اما علت ریست؟ باید گفت علت ، نوع تفکر و بیرراشیت     

از جهان هستی است و هیمییین            انسان شرقی و غربی   

برراشت از جهان و جهان بینی است که ایین تیفیاوت               

پوشش را به وجور آورره است. ررا کیه نیوع لیبیا                   

پوشیدن رر هر تمدنی رابطه مستقیمی با معنای انسیان          

و تعریف انسان رر آن تمدن رارر . رر تیمیدن جیدیید                 

غربی که قرن هاست خدا از زندگی آنان غایب شده ورر           

کلیساها عزلت گزیده است، انسان ریگر موجوری نیست        

باشد . لذا انسان غربی هیچ فرقی        »روم الهی  «که دامل 

با دیوان ندارر. رر رنین فرهنگی که قیامتی رر کیار              

نیست ، انسان باید تا می توانند از آنچه رر ایین رنیییا                

لذت بخش و لذت آور است بهیره بیبیرر و ییکیی از                  

 «تن انسان  »ریزهایی که می تواند به او لذت ببخشد 

 است .

با رنین برراشتی از جهان است که از زیر تیشه سینیگ      

تراشان هنرمند روره رنسانس مجسمه های برهنه برون        

می آید و رر نقاشی نیز تصویر مریم مقد  را از میییان              

زنان زیبای کوره و بازار انتخا  می کنند که رر صورت         

 او ریگر شرم مقد  ریده نمی شور .

رر رنین فرهنگی زن ریگر امانتدار و خلیفه خدا نیست. 

 «تن  »است و ارزش او به اندازه ارزش  «تن  »او فقط 

خور را به نمایش بیگیذارر و           «تن   »اوست. پس باید     

تین   »پیداست که لبا  برای زن پیوشیشیی بیرای               

نیست بلکه برای آرایش آن است . پس باید لباسیش              «

تنگ باشد تا خصوصیات جسمانی او پنهان نیبیاشید و             

 او را بپوشاند . «تن  »کوتاه باشد تا کمتر 

اما رر فرهنگ اسالمی، انسان موجوری است کما  خواه         

، خلیفه خدا رر زمین و امانتدار الهیی . رر رینییین                   

بیه   »خور بهره می گیرر اما    «تن  »فرهنگی انسان از  

این انسان ریگیر   . «به جا  »و  «به موقع  »،   «اندازه  

به بدن نمایی و آرایش جسم به شکل نامطلیو  نیمیی             

پررازر. لبا  می پوشد تا خور را بپوشد. پوشش بیدن              

او از رستبیرر     «تن   »برایش به منزله ی رژی است که        

رشم ررانان محفوظ رارر و کرامت او را دفیظ کینید.              

 «تین     »انسان مسلمان به رنبا  این نیست که          آری

خور را رون کاالیی بیییارایید و رر میعیرض ریید                    

 قرار رهد .  ریگران

پس ره زیباست که با نگرشی عالمانه ، وظیفه خیور را        

و از فرهنگ برهینیگیی غیر             رر جهان هستی بدانیم   

بیزاری جوییم و رر راه رسیدن به کماالت انسانی کوشیا          

باشیم و با اطاعت از رستورات الهی و پیروی از سیییره              

عملی معصومین و امر به معروف و نهی از منکر رضاییت     

 صادب جهان را بدست آوریم . ان شاءا...

 چرا در پوشش تفاوت داریم ؟
  محمد بارونی


