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

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

های فاقد سند رسمأی رر         قانون تعیین تکلیف وععیت ثبتی اراعی و ساختمان       

ای  واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفا  والکانه و  بالوعارض وتقاعی برق ونطقه            

نسبت به ششدانگ قطعه زوأیأن بأه       18918803039فارس با شناسناوه ولی     

اصلی وفروز و وجزا شده  13فرعی از  142وتروربع تحت پالک      9142وساحت  

 فارس وحرز گرریده است.   3بخش  0واقع رر قطعه  13/1از پالک اصلی 

شأور.     روز آگهی وأی  19لذا وراتب به ونظور اطال  عموم رر رو نوبت به فاصله           

که اشخاص نسبت به صدور سند والکیت وتقاعی اعتراعأی راشأتأه                ررصورتی

روز اعتراض خور را بأه        08توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به ود            باشند وی 

روز از تأاریأخ تسألأیأم             18این اراره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف ود            

اعتراض، رارخواست خور را به ورجع قضایی تقدیم نماید و گأواهأی تأقأدیأم                  

رارخواست را به اراره ثبت تحویل رهد. بدیهی است رر صور  انقضأای وأد                  

 وذکور و عدم وصول اعتراض طبق وقررا  سند والکیت صارر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:  

 تاریخ انتشار نوبت روم: 

 علیرعا کشوری

 رئیس اراره ثبت اسنار و اوالک خشت و کمارج

ها زنده و راهش پر  یاد و خاطره امام خمینی )ره( در دل

 رهرو است
ی رهبر کبیر انقالب اسالوی حضر  اوام خأمأیأنأی              یار و خاطره  

ی شهدای پانزره خأررار        رعوان ا... تعالی علیه که با یار و خاطره           

، شهدای انقالب و رفا  وقدس عجین شده اسأت بأرای             21سال  

 ها زنده و راهش پر رهرو است.  همیشه رر اذهان ولت

آری، نام او پرچم انقالب و یار او حدیث هشیاری و بیداری اسأت.              

اهداف وتعالی او انقالب جهانی، برچیده شدن بساط استأکأبأاری،       

سازی فرج اوام زوانی و تحقق زندگأی          برقراری صلح جهانی، زوینه   

هأای     شک که یکی از وظایف وهم و وسئأولأیأت            آروانی است. بی   

سنگین صالحین و صارقین، وؤونین و وتقیأن، وأحأرووأیأن و                

ی انقالب جأهأانأی اوأام            وستضعفین که به جد و پیوسته ررباره      

سأازی و       وهدی عجل ا... تعالی فرجه الشریف وطرح است، زوینه           

چینی سیاسی برای آن است و اوام خمینی )ره( رر ایأن                   وقدوه

اند که رر یک عأبأار           ی کاولی ارائه راره     راستا یک ایده و نظریه    

با تمام اوکانا  پیش به سوی      «توان آن را چنین بیان کرر که          وی

بر اساس این رویکرر ونتظران و شیعیان واقأعأی            »انقالب وهدوی 

اجأتأمأاعأی رر         -اوام زوان )عج( نقش و وسئولیت وهم سیاسی         

گستر وهدوی رارند و به همین        گیری حکووت جهان    ظهور و شکل  

چینی آن    جهت باید با تمام توان و اوکانا  رر بسترسازی و وقدوه          

 بکوشند.

ی  شرو  انقأالب   اوام خمینی )ره( فروور: انقالب وررم ایران نقطه  

 -ارواحنا فأداه     -بزرگ جهانی اسالم به پرچمداری حضر  حجت      

ی وسلمانان و جهانیان ونت نهد و ظهأور           است که خداوند بر همه    

 (. 1و فرجش را رر عصر حاعر قرار رهد )

و اویدوارم که این انقالب جهانی بشور و وقدوه برای ظأهأور              

 یادداشت مدیر مسئول

 ... و صابران را بشارت و مژده ده.
گویند ما از  هم آنان که چون مصیبتی به آنان برسد، می
گردیم.   آن خداییم و به سوی او باز می  

511-511سوره بقره/ آیه     

ی  عزیران گرامی آقایان مهدی و محمد کبیری و خانواده
 محترم 

هنگام درگذشت رزمنده و جانباز غیور، مخلص و  خبر نابه
یادگار دفاع مقدس والد گرامیتان مرحوم مغفور مسعود کبیری 

موجب تأسف و تألم گردید. این مصیبت را به شما عزیزان و 
ی محترم و همرزمانش تسلیت گفته، برای آن فقید  خانواده

سعید علو درجات و حشر با شهدا و برای بازماندگان صبر 
جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند رحمان و رحیم مسئلت 

 داریم.

به مناسبت روز جهانی موزه و میراث 

 فرهنگی:

هشدار نسبت به خالی شدن 

 کازرون از خانه های تاریخی
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آب پاک مجلس 

روی دست 

 دولت
 3 محمودرضا پوالدی  4

 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئول هفته

 مهدی صنعتی

های  ی انجمن مسئول اتحادیه

 آموزان کازرون اسالمی دانش

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

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

های فاقد سند رسأمأی رر          قانون تعیین تکلیف وععیت ثبتی اراعی و ساختمان       

واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفا  والکانه و  بالوعارض وتقاعی آقای وأرتضأی         

 12و شماره شناسناوأه     9235393324رهقانی فرزند وحمدتقی به شماره ولی  

وتروربع   48014صارره از خشت ششدانگ یک قطعه زوین وزروعی به وساحت           

واقأع   13اصلی وفروز و وجزا شده از پالک اصلی  13فرعی از  1438تحت پالک  

 فارس خریداری از والک رسمی وحرز گرریده است.   3بخش  0رر قطعه 

شأور.     روز آگهی وأی    19لذا وراتب به ونظور اطال  عموم رر رو نوبت به فاصله           

که اشخاص نسبت به صدور سند والکیت وتقاعی اعتأراعأی راشأتأه                 ررصورتی

روز اعتراض خور را بأه         08توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به ود            باشند وی 

این اراره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف ود  یک واه از تأاریأخ تسألأیأم                       

اعتراض، رارخواست خور را به ورجع قضایی تقدیم نماید و گأواهأی تأقأدیأم                   

رارخواست را به اراره ثبت تحویل رهد. بدیهی است رر صور  انقأضأای وأد                   

 وذکور و عدم وصول اعتراض طبق وقررا  سند والکیت صارر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:  

 تاریخ انتشار نوبت روم:  

 علیرعا کشوری

 رئیس اراره ثبت اسنار و اوالک خشت و کمارج
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 مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی؛ پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به

 مجلس با نمایندگان کارشناس، فعال و پاکدست در رأس امور خواهد بود

 رضا عمویی اصغر دریاب

 فرمانده سپاه ناحیه ثارا... )ع( شیراز:

نورانیت اندیشه امام )ره( 
دنیا را از تاریکی نجات 

 داده است
4 

مقامات آمریکاییی دسیت از         

گانه و مضیحی         های بچه   حرف

بردارند و به توافق خود پایبینید        

دیده ایران را     باشند و ملت آزمون   

 تهدید نکنند.

 شهید حجه االسالم شیخ محمد خرسند 

 1931بهمن  11های نمازجمعه  خطبه



 2121ژوئن  2/  5665شوال  51/   5199خرداد  51شنبه / سه 691/ شماره  51سال  شهرسبز 1صفحه 

رهبر وعظم انقالب اسالوی رر پیاوی به وناسبت آغاز بأه           
کار یازرهمین روره وجلس شورای اسأالوأی، یأکأی از              
الزاوا  رر رأس اوور بورن وجلس را حضور نماینأدگأان           
فعال، ونظم، پاکدست، اوانتدار و رارای شناخت از شرایط 

اقتصار و  »و اولویتهای کشور رانستند و با تتکید بر اینکه          
رر صدر اولویتهای کشور است، نمایندگان را به         «فرهنگ

وسائلی همچون اولویت رارن به وعیشت طبقا  ععیف،        
اصالح خطوط اصلی اقتصار وثل اشتغال و تولید و تأورم،           
رعایت تقوا و انصأاف رر انأجأام وظأایأف نأظأارتأی،                    

های انقالبی رر حوارث وهم و تعاول براررانه          گیری  ووعع
 با قوای وجریه و قضائیه توصیه کررند.

االسالم والمسألأمأیأن        رر این پیام که صبح اوروز حجت      
گلپایگانی آن را رر افتتاحیه یأازرهأمأیأن روره         وحمدی

وجلس شورای اسالوی قرائت کرر، رهبر انقالب با ابأراز           
خرسندی از آغاز رور جدید وجلس و رخ نمایاندن ایأن             

ساالری اسالوی رر برابأر       پیشانیِ باشکوه و ررخشان وررم    
چشم جهانیان، از همت و انگیزه ولت بأرای تشأکأیأل               
 وجلس تشکر کررند و به ونتخبان جدید تبریک گفتند.

ایشان تعبیر اوام راحل وبنی بر رر رأس اوأور بأورن                
ترین توصیف برای شتن و وظیفه وجلأس          وجلس را جاوع  

هأا   رانستند و افزورند: اگر قانون را راه کشور به سمت قله       
و وقصدهای وعین شده رر قانون اساسی بدانیم، وجلس،         

 گذاری و رهگشایی حیاتی است. وتعهدِ این ریل
ای با تتکید بر لزوم حرکت همگان         اهلل خاونه   حضر  آیت 

رر وسیر قانون، به ظرفیتهای ووجور برای عمانت اجرای        
قانون رر قوه قضائیه و همچنین رر خور وجلس نأظأیأر       
حق تحقیق و تفحص، حق ررّ و قبول ودیران ارشد رولت 
و حق تذکر، سؤال و استیضاح اشاره کررند و گفتند: اگأر             
قانون، ررست و بسنده و قابل اجرا باشد و از عمانتأهأای             

ررستی استفاره شور، کشور بأه هأدفأهأای             اجرای آن به  
 یابد. واالی خور رست وی

رهبر انقالب اسالوی با تتکید بر نقش اساسی نمایندگأان          
رر نشاندن وجلس رر جایگاه شایسته آن، افزورند: آنگأاه           
که نمایندگان وجلس با شناخت ررست از شأرایأط و              
اولویتهای کشور و با کارشناسی، حضور فعال و وأنأظأم،            
پاکدستی و اوانتداری، وظایف خور را انأجأام رهأنأد،               
وجلس نقطه اوید وررم و نقطه اتکاء وجریان و به وعنأی            

 حقیقی رر رأس اوور کشور خواهد بور.
ای، سرگرم شأدن بأه حأواشأی             حضر  آیت اهلل خاونه   

های ناسالم شخصی و جناحأی،   بار، وارر کررن انگیزه    زیان

بندیهای ناسأالأم قأووأی و            انگاری رر کار و رسته      سهل
ای را آفا  عمده نمایندگی وجلس رانستند و بأا             ونطقه

عنوان رو اولأویأت اصألأی          تتکید بر اقتصار و فرهنگ به     
کشور، گفتند: رر باب اقتصار، عالوه بر وشکال  عأمأده             
وشهور، نمره وطلوبی رر باب عدالت رر رهه پیشرفت و           

ایم و این واقعیِت ناخواسته بأایأد           رست نیاورره   عدالت به 
همه را به تالش فکری و عملی رر باب وعیشت طبأقأا              

 ععیف به وثابه اولویت وارار سازر.
ایشان برای رفع این نقیصه، اصالح خطوط اصلی اقتصأار          

و  «اشتغال، تولید، ارزش پول ولی و تأورم         »ولی وانند   
را  «وبنا قرار رارن سیاستهای کلی اقتصار وأقأاووأتأی         »

وورر توجه قرار رارند و با اشاره به یک وظیفه نأزریأک              
وجلس یعنی تنظیم برناوأه هأفأتأم تأوسأعأه کشأور                  
خاطرنشان کررند: توجه به این وظیفه و نیز تأوجأه بأه               

کننده نفت خام رر ونابع والی رولأت          کاهش نقش تعیین  
که فرصت وغتنمی برای ترسیم خط اقتأصأاری کشأور            

 است، توصیه ریگر اینجانب به شما عزیزان است.
رهبر انقالب اسالوی با تتکید بر رعایت تقوا و انصأاف و              
اجتناب از حُب و بغضهای شخصی و جناحی رر انأجأام             
وظیفه نظارتی وجلس، افزورند: همکاری نمایندگأان بأا           

تنیدگی تجربه وجربان با شور و حأرار             یکدیگر، ررهم 
وارران، وسابقه رر عمِل پاکیزه و نأیأکأو و              جوانان و تازه  

هأای   گیری  عدم وسابقه رر احراز این یا آن جایگاه، ووعع        
انقالبی رر حوارث وهم جهانی و راخلی، اهتمام به ورکأز           
پژوهشها و ریوان وحاسبا ، صدور آراوش و اطمینان بأه          
افکار عمووی کشور رر نطقها، تعاول براررانأه بأا قأوای              
وجریه و قضائیه، نسخ قوانین زائد و وزاحم و اجتنأاب از             

های ریگر این جانب به شمأا         تکثر و تراکم قوانین، توصیه    
 نمایندگان ولت است.
ای با ابراز اطمینان از اینکه رعایت     حضر  آیت اهلل خاونه   

این سرفصلها به ولت ثابت خواهد کرر انأتأخأاب آنأان               
ررست بوره و ویل به حضور رر انتخأابأا  را افأزایأش                
خواهد رار، رر پایان از نمایندگان روره پیش وأجألأس             
بویژه از رئیس پر انگیزه و پر تأالش آن آقأای رکأتأر                  

 الریجانی قدررانی کررند. 

 مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی؛ پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به

مجلس با نمایندگان کارشناس، فعال و پاکدست در رأس 
 امور خواهد بود

رکتر غالورعا کأافأی،شأاعأر و         

نویسنده رفا  وقدس و استار رانشگاه شیراز رر گفتگو با          

با تتکید بر اینکأه رر        فاطمه اسدزاره، خبرنگار شهرسبز     

وورر تحریم نیروی انتظاوی ایران، نکته اولی که قأابأل             

سال اخیأر    3 توجه است، توجه به کارکرر سیاسی وا رر       

است که باعث تجری رشن شده است، اظهار راشت: اگأر        

رفتیم و هأمأان صأالبأت             وا با قدر  و قو  پیش وی      

کرریم و از رر وذاکره و وساوحه رر           پیشین را حفظ وی   

 نمی آودیم کار به اینجا نمی رسید.

وی گفت: برآیند قدر  و راندوان کار ایأن اسأت کأه                 

قدر  رارر؟ وقأتأی         کشوری چقدر  رشمن وی بیند که   

وی بیند قدرتی ندارر، با شد  بیشتری پیش وی آیأد.            

 وخصوصاً وقتی ونطقی جز زور وجور نداشته باشد.

ها، وا نباید از بأیأرون          به عقیده وی، رر راتباط با تحریم      

نگاه کنیم؛ بلکه اول باید از ررون نگاه کنیم و ببأیأنأیأم               

ررون کشور چه اتفاقی افتاره که به رشمن اجأازه ایأن              

شد  عمل را راره است؟ یعنی اگر رولت به شد  عمل           

رر حفظ وبانی انقالب بیشتر سعی وی کرر و با هأمأراه             

بأرر،     کررن وررم، اقشار و افکار عمووی کار را پیش وأی        

شأد؛ اوأا چأون از رر              ها بیشتر و شدیدتر نمی      تحریم

وصالحه و سازش رر آود، و حالت تأجأری رشأمأن را                

 بینی نکرر، باعث این اتفاق شد. پیش

این نویسنده شیرازی با اشاره به وعنی پألأیأس بأرای               

نیروی انتظاوی رر ساحت بین المللی تصریح کأرر: رر             

همه کشورها نیروی پلیس وجور رارر و از طرف وررم به           

شور و حتی پلیس بین الملل  این نهار احترام گذاشته وی

هم راریم. پس تحریم پلیس یک کشأور و رر شأمأار                 

های خاص تروریست قرار رارن این نیرو، رخأالأت             گروه

آشکار سیاسی رر اوور راخلی یک کشور و وعارعه با یک 

 نهار پذیرفته شده بین المللی است.

کافی تتکید کرر: تحریم پلیس کشور، نشأان از شأد               

عمل و جدیت رشمن رر وبارزه با نأظأام جأمأهأوری                

اسالوی ایران است، و رر عین حال، ناتوانی رر این وبارزه 

 را حکایت وی کند.

استار رانشگاه شیراز گفت: رر این سالها و با این وسئله،            

باید برای همگان روشن شده باشد که توهم تأوطأئأه و              

رشمن تراشی و این وسائل بحث هأای وأطأرح و بأا                 

اهمیتی نیست؛ عمن اینکه به همان رلیلی که جأنأبأه             

احترام رر همه کشورها برای پلیس وجور رارر، جأنأبأه            

پشت گروی که از جانب تک تک افرار جأاوأعأه بأرای                

پلیس جاوعه ایجار وی شور هم پاسخی برای وسئولیأت          

 خطیری است که این نیروی اونیتی بر عهده رارر.

وی تتکید کرر: باید همه اقشار حمایت خور را از نیأروی             

انتظاوی اعالم کنند تا هم رر سطح جهانی وطرح شور و           

هم رر راخل، قو  قلب و پشتیبانی برای ایأن نأیأروی              

 خدوم باشد.

کنم تفاو  عنوان ها با وقأداری         کافی افزور: ون فکر وی     

فریب افکار عمووی، باعث شده از این اهروی که رشمأن           

کند برای ایران کارساز است، اسأتأفأاره کأنأد؛               فکر وی 

 اگرچه تاکنون ووفقیتی برای وی حاصل نشده است.

استار رانشگاه شیراز تتکید کرر: باید هم از نظر سیاسأی            

ها کار شور و هأم رر افأکأار               برای وقابله با این تحریم    

ها وطرح شور و نهایتاً حمایت تمام اقشار     عمووی و رسانه  

و صاحبان فکر از نیروی انتظاوی اعالم شور تأا اثأرا               

تحریم را کمتر کند؛ عمن اینکه کارکرر جهانی هم بایأد    

راشته باشد، و بیشترین کار کرر رر این وأیأان، رفأتأار               

سیاسی رولت از طریق نهار وزار  اوور خارجه است کأه           

باید اتفاق بیافتد؛ چراکه تا آن قدر  را از خأور نشأان               

 نداره ایم، باز هم شاهد چنین برخوررهایی خواهیم بور.

تحریم نیروی انتظامی ایران، نشان از جدیت 
 دشمنی آمریکا و ناکارآمدی تحریم های قبلی است

 یادداشت مدیر مسئول

 (.4ا... ارواحنا فداه باشد ) بقیه

ها و    ی تالش   رغم همه   و اوروز علی  

هأا و تأهأدیأدهأا و               وزاحمأت 

هایی که رشمنان و استکبار جهانی برای وتوقأف           تحریم

بینیم کأه روز بأه روز شأعأار                کررن انقالب رارر، وی   

ی انقالب به سرعت      کننده  های جذب   بیدارکننده و آروان  

ها رر حال پیشروی و رشمنان را به وحشت           رر بین ولت  

 انداخته است.

شاءا... که وکتب و اهداف آن اوام راحل )رض( ووجب          ان

 تر گررر. وقاووت بیشتر و خیزش گسترره

 62نقش کازرون در پانزده خرداد 
خررار، سالگأرر رحألأت         19و    12به وناسبت سالگرر    

حضر  اوام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسالوی و           

، الزم رانستأه تأا رر ایأن          1124خررار سال  19قیام  

ای کوتاه به نقش کازرون رر قیام پأانأزره             وجیزه، اشاره 

 راشته باشیم.  1124خررار سال 

وأبأدأ   «ی تحقیقا  کتاب       رحیم نیکبخت، ودیر پروژه   

آوری وقأاالتأی وأربأوط بأه             با استفاره و جمع   »نهضت

رر سأراسأر ایأران از             1124خررار    19بررسی قیام   

وحققین و پژوهشگران وشهوری کأه خأور رر اکأثأر               

اند؛ وثأل شأخأصأیأت           های انقالب اسالوی بوره     صحنه

شناخته شده، جناب آقای رکتر جأوار وأنأصأوری و               

ی   وحققین و پژوهشگران جوان شناخته شده، وثل طلبه       

االسالم رعا صنأعأتأی،        وحقق همشهری کازرونی حجت   

را رر رو جلد تهیه و بأه چأا               «وبدأ نهضت »کتاب  

 رسانده است.

رر فصل پنجم، قیام پانزره خررار رر سراسر ایران وأورر      

بررسی قرار گرفته است و حدور بیست و یک شهر وورر           

تأوان     توجه و به تفکیک وورر بررسی قرار گرفته که وی         

به شهرهای تبریز، اروویه، اصفهان، شأیأراز، کأازرون،            

سبزوار، جهرم و وراوین اشاره کرر. این شهرها نیز پأس            

ی    از اعالم رستگیری اوام )ره( شاهد حضور گسأتأرره            

وررم رر اعتراض به رژیم پهلوی بور. رر ایأن کأتأاب،                

ی وربوط به نقش کازرون رر نهضت پانزره خأررار            وقاله

االسأالم     به قلم وحقق و پژوهشگر جوان کازرونی حجت       

 رعا صنعتی انتخاب شده است: 

بر اساس آنچه از اسنار ووجور و نقل قول کسانی که آن            

ها حضأور      اند و رر صحنه     زوان اهل رین و سیاست بوره     

انأد، بأرراشأت         نمأوره   اند و وقایع را پیگیری وی       راشته

شور که با توجه بأه سأوابأق ریأنأی، غأیأوری و                    وی

سلحشوری وررم این خطه بدیهی است کأه رر ایأن               

های وطرح حأاوأی وأرجأع            عرصه هم جزء شهرستان   

العظمی خمینی )ره( بأوره و رر             ا...     عالیقدر ورحوم آیت  

های رفا  از اسالم و ورجعیأت ریأنأی و               ی عرصه   همه

های اسالوی همراه با وتدینین و انأقأالبأیأون و                ارزش

ی    ی روحانیت بوره است و به قول اوام جأمأعأه             جاوعه

وظلوم شهید واالوقام وحمد خرسند کأه رریأکأی از              

ها: وقتی که وررم کازرون را، انقالبی و وأؤوأن              سخنرانی

توصیف کرر، فروورند که وررم کازرون از زوان اشأغأال           

ی    ها و نهضت ولی شدن صنعت نفت و وسئلأه           انگلیس

رر تاریخ ایران نقش کلیدی ایأفأا    24پانزره خررار سال  

شهری  11جزء  93اند تا جایی که کازرون رر سال      کرره

 بور که حکووت نظاوی رر آن برقرار شد.

های ایالتی و والیتی از       ی انجمن   از بعد از تصویب الیحه     

و “  عألأم  “  وزیری  طرف هیئت رولت به ریاست و نخست      

حذف اسالم از شرایط نمایندگی وجلس و قید سوگأنأد           

نمایندگان به کتاب آسمانی به جای قرآن که وأوجأب            

العظمی خمینی )ره( قأرار         ا...     اعتراض شدید حضر  آیت   

گرفت و به تبع از او اعتراض ریگر علما اعالم و وأراجأع              

“ عألأم  “  عظام و علمای بالر هم باال گرفت؛ به طوری که         

وزیر برای فرونشاندن اعأتأراعأا  وأجأبأوربأه               نخست

نشینی شد ولی روحانیون کأوتأاه نأیأاوأدنأد و                  عقب

ها اراوأه     ها و بیانیه    اعتراعا  خور را به صور  سخنرانی     

ها رر  رارند. برخی از روحانیون کازرون هم که اساوی آن      

روحانی( آوده، همراه بأا        نضهت اوام خمینی اثر )حمید       

ی روحانیت فارس بیانیه صارر کررنأد و رر آن               جاوعه

ی خور را از وراجع عظأام    جانبه  پشتیبانی و حمایت همه   

ا...الأعأظأمأی خأمأیأنأی                 به خصوص حضأر  آیأت      

العالی( اعالم نمورند و وأتأذکأر شأدنأد کأه                   )ودظله 

ی ارب و جسار  به وقام شأاوأخ آن         کوچکترین اسائه 

العمل شدید ورم وسلمان را بأه           ورجع عالیقدر، عکس  

رنبال رارر، و هرجا روحانیت به وأیأدان آوأد، وأررم               

ها بورند به ویژه بأازار و بأازاریأان              وتدین پشت سر آن   

فهیم، وؤون و وتدین کازرون که همیشه با بستن بأازار           

بزرگ کازرون اعتراض خور را که رر واقع بیانگر اعتراض    

راشتند و رر وقایأع       ی وررم کازورن بور، اعالم وی       قاطبه

پانزره خررار، قبل و بعدش هم به پشتیبانی از اسأالم،            

ورجعیت رینی و روحانیت اصیل انقالبی و اعتراض بأه           

شاهی، بارها بازار را بستند و تعطیل نمورند و            نظام ستم 

وعمواًل همراه با بازار بزرگ تهران و شیراز و شأهأرهأای             

 ها همراه وهماهنگ وی شدند/. بزرگ هم رر این وصاف

و رر آخر به ووارری از قیام پانزره خررار رر کازرون، اثر            

 شور.  بسنده وی 1153سید رعا فندرسکی انتشار وررار 

االسالم سید احمد پیشوا رر کأازرون      های حجت   فعالیت

هأای     رکتر فریدون عباسی روانی، رر توعیأح اولأویأت          

وجلس یازرهم رر حوزه سیاست خارجأی، گأفأت: رر              

اعتقار راشته باشیم و    «وقاووت»صورتی که وا به نظریه      

اجرایی شدن آن را وورر توجه قرار رهیم، حل وشکأال     

شور. رر این صور  اقتصار وقاووتی         تسریع و تسهیل وی   

کند و رفتار وا با سایر کشورها تأعأریأف              وفهوم پیدا وی  

 کند. ررستی پیدا وی

چنار رر وأجألأس شأورای           ونتخب وررم کازرون و کوه    

رانأیأم رر        اسالوی تصریح کرر: رر این صور  وا وأی          

ونطقه و رر ویان کشورهای آسیایی چگونه رفتار کنیم و          

رر ابعار جهانی چه اقداواتی را انجام رهیم و بأر پأایأه                

نظریه وقاووت وی توان ریپلماسی اقتصاری و عمووی را         

 پیگیری کنیم.

وی افزور: حرکت وتوازنی باید رر کشور ایجار شأور و              

قوای سه گانه بایکدیگر هماهنگ شوند. وجلس وی تواند          

با قوه وجریه و قضاییه رر ووعوعا  خأاص کأمأیأتأه                

وشترک تشکیل رهد تا وسیر کوتاه شور و بتوان تصمیم          

 جاوع گرفت.

توانیأم بأرای       عباسی یارآور شد: وا از قوانین ووجور وی        

تحقق نظریه وقاووت استفاره کنیم زیرا قوانین وتعدر به         

اندازه کافی وعع شده است ووعو  وهم آیین ناوه هأای           

اجرایی و اجرایی قوانین است که به صور  وشترک باید          

اجرا شور. قوای ریأگأر       

رر صورتی کأه خأالء        

قانونی وجور رارر بأایأد     

به وجلس اعالم کنند تا     

 اصالحا  انجام شور.

چنار رر وجألأس یأازرهأم           ونتخب وررم کازرون و کوه    

شورای اسالوی وعتقد است: کمیسیون های تخأصأصأی           

وجلس با شکل گیری باید کار کارشناسی خور را انجأام           

رهند و ووعوعا  وختلف رر حوزه اونیأت راخألأی و              

سیاست خارجی و اقتصار و البته فرهنگ را با پیوند بهأم        

 رر اولویت قرار رهند.

 مجلس بر پایه نظریه مقاومت، باید دیپلماسی اقتصادی و عمومی را پیگیری کند 

 ادامه یادداشت مدیر مسئول 

باعث شده بور که ساواک استان فارس رر گزارش اواخر         

ی شهر  وی را به عنوان روحانی برجسته 1124فروررین 

کازرون به سازوان اطالعا  و اونیت کشور وعرفی کنأد    

(1.) 

ا...      نوار سخنرانی آیأت     1124رر روز ششم خررار سال      

سید عبدالحسین رستغیب رر وورر وبانی رین و تربیت        

اخالقی)اعتراض به نظام ستم شأاهأی وحأمأایأت و                

پشتیبانی از وقام شاوخ ورجعیت آیت اهلل الأعأظأمأی             

خمینی( رر وسجد نو کازرون که از وساجد فعال ایأن             

 (.2شهر بوره، توزیع گررید )

و رستگأیأری اوأام         24پس از قیام پانزره خررار سال       

خمینی )ره( نمایندگان علمای وناطق وختلف کشور به          

تهران رفته و رر پایان اقاوت خور قطعنأاوأه تأحأریأم           

انتخابا  فروایشی وجلس بیست و یکم را اوضا کررنأد.          

االسالم سأیأد احأمأد          ی علمای کازرون حجت     نماینده

 (.9پیشوا بور )

 1121فروررین سال     13به رنبال آزاری اوام و رر روز        

های بازار کازرون     به ررخواست روحانیون کازرون، وغازه    

 (. 0پرچم ایران و عکس اوام را نصب کررند )

آووزان  عالوه بر این وررم کازرون، به ویژه کسبه و رانش

رر یک اقدام ابتکاری و جالب به وناسبت آزاری اوام به           

 (. 3رارند ) های تبریک وی یکدیگر کار 

ی    اعالویأه   1121قرار بور که رر روز سوم خررار سال         

اوام خمینی رر کازرون و چند شهر ریگر استان فأراس           

توزیع شور، اوا وسئولین ساواک با اطال  از از این اوأر             

کنندگان اعالویه را صارر کررند       رستور رستگیری توزیع  

(3.) 

ی    اوام خمیأنأی رر پأاسأخ نأاوأه               1121رر وررار   

االسالم سید احمد پیشوا به ایشان تلگرافی بأرای           حجت

های او رر جهت ترویج شریعت        وی فرستارند و از تالش    

 (. 5اسالم قدررانی کررند )

 نوشت: پی
 .143، ص 41ی نور، ج  صحیفه (1)

 .111، ص 10ی نور، ج  صحیفه (4)

، 1133ورکز بررسی اسنار تاریخی وزار  اطالعا ،   (1)

 .18، ص 18ج 

 .59همان، ص  (2)

روانی، علی؛ نهضت روحانیون ایران، ورکز اسأنأار           (9)

، ص   1152، چا  سوم،     2و    1انقالب اسالوی، ج    

213. 

خررار به روایت اسنار، ورکز بررسی اسنار         19قیام   (0)

 .20، ص 1134، 9تاریخی وزار  اطالعا ، ج 

 .415همان، ص  (3)

 .11، ص 0همان، ج  (3)

 .492همان، ص  (5)

سأأخأأنأأان ریأأروز   

قالیباف رئیس وجلس  جدیدالتاسیس یازرهم ررخصوص       

سیاست خارجی ِآینده وجلس  و  تاکید بأر وأقأاووأت                

رربرابر کشورهای وحور شرار  ررونطقه وجهان  به ویأژه     

آوریکا   ،  نقطه عطفی است رر تاریخ  پر فراز  و  نشیأب                   

ایران اسالوی و  آب  پاکی  بور  بر روی  رستان  رولأت                   

لیبرال وسلک و غرب گرای  کنونی که  همه  توان  خأور                

را وصروف  ارتباط  گسترره  با  کشورهای  غربی بأویأژه             

آوریکا کرره  و تنها  راه  نجا   کشور  را  تبعیت  کاوأل                   

 از  غرب  وی راند.    

))وجلس یازرهم بر سر  آروا نهای  انقالب هیچ وساوحأه              

ای را نمی پذیرر ووقابله وقتدرانه رر بأرابأر  رشأمأن                 

خارجی به ویژه آوریکا و رژیم صهونیستی را جزو  اصأول             

خور  قرار  وی رهد و رر  ورز بندی  با  وعاند خأارجأی                    

 تعارف  نمی کند((.   

رر  روزهایی  نه  چندان رور  و رر  انتخابأا  ریأاسأت                   

جناب  روحانی  رو  رقأیأب قأدر                    50جمهوری سال   

انتخاباتی  خور  یعنی  قالیباف  و  رئیسی  را  بأا سأیأاه                    

نمایی   و اتهاوا   واهی  و  ترفند های  حمایت  از رفأاه                   

وآسایش   وررم   از  ویدان   به  رر کرر . وجأای پأای                        

خور را  طاهرًا  وحکم  نمور . اوا  هرکز  تصور  نمی کأرر                    

که  ظرف چند سال  ورق  آن  جنان  برگررر  که رقبأای            

ریروز  او  ررانتخابا  ،   همکاران  اوروز  او  رر جألأسأه                   

 سران  قوا   باشند . 

چهار سال روران اول  ریاست  جمهوری  روحانی  بأا آن                

آزاری  عمل  کاول  و  حمایت  عمنی  و وشروط  وقأام                  

وعظم  رهبری فرصت طالیی  و وناسبی  بور تا  ایشأان               

وتیم  اقتصاری اش  به  عنوان  نماینده تأام االخأتأیأار                    

اصالح طلبان  و  غرب باوران  رروذاکرا    طوال نأی  و                    

+ 9خسته کننده ای که همه شاهد  بوریم  با  کشورهای               

هر  آن چه رر توان رارند  بأه وأیأدان آورر ه  و                             1

وععیت  اقتصاری   و  رفاهی وررم را  سر  و سأاوأان                     

بخشند و  بقول خورش ...... آن جنان  رونق  اقأتأصأاری                      

ایجار کنند که .......اوا   شیطنت  وخباثت  کشور  هأای       

غربی   بخصوص رر  روران  روم  ریاست جمهوری  باعث               

شد  که همه ی اوید آن  ها  به  یاس  تبدیل  شأور  و                      

خواب های  خوش آن ها  هرگز  تعبیر  نشور بد عأهأدی                

آن ها   روز   بروز  بر  ایشان و  آحا ر  وررم  آشکار  تأر                   

گررر  و  بد بینی هایی که وقام  وعظم  رهبری  پأیأش                  

بینی  وی کرر   یکی  بعد  از ریگری  به  وقو  پیوسته  و        

اوروز   از  آن  همه الف  و گزاف  چیزی  جأز  آه  و                  

حسر  و  خسران  نصیب این جناح  تند روز  و غأرب                   

گرا   نکررر  واعضاء   تیم  وذاکره کنأنأده  عألأیأرغأم              

تبلیغا   فراوان و  و عده های  پر طمطرا ق  رریأافأت                   

پاراش های کالن  ،  رست از  پا  رراز تر  بأه  کشأور                      

برگررند .  و بر عکس  عملکرر  جبأهأه وأقأاووأت  و                       

سیاست  عدم  سازش  با  رشمنان کینه توز  و وقابله  به                

وثل رر  رویارویی های  سیاسی  ونظاوی  با کشأورهأای            

وستکبر و  قلدر  جواب  رار . وووفقیت هأای اخأیأر رر         

اعزام کشتی  های حاول سوخت به کشور روسأت وهأم             

 پیمان ) ونزوئال( نتیجه آن سیاست های وقترانه است 

))وجلس یازرهم استکبار ستیزی راهم آروان اعتقاری و           

هم ونفعتی راهبرری وی راند ووذاکره و سازش با  آوریکا       

به عنوان وحور استکبار جهانی بی حاصأل و  پأرعأرر                

ارزیابی وی کند . وجلس  یازرهم  ررعیأن  بأاور  بأر                       

ررون زایی   و  وررم باوری     برون گرایی   را  ود نأظأر              

قرار  وی رهد و وعتقد است برون گرایی    باید با تمرکأز                 

بر کشورهای  ونطقه  به ویژه  همسایگان و قدر  هأای               

 بزرگی  باشد  که  رر سختی  ها   با وا  روستی  کررند .

وجلس  حاوی گسترش ارتباط با همه جاوعأه جأهأانأی              

است .........اوا اعتمار به حکووت هایی که کارناوه سیاهأی            

 رارند را خطایی راهبرری وی رانیم 

 آب پاک مجلس روی دست دولت
 اصغر دریاب 
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خدمتی دیگر از شهرداری و شورای 
 اسالمی شهر کازرون

اجرای فاز اول بازگشایی پروژه اتصال 
 خیابان کارگر شمالی به مطهری

 
وعده شهررار کازرون رر بازگشایی وعابر با اجأرای          
فاز اول بازگشایی پروژه اتصال خیابان کارگر شمالی        

 شور. به وطهری وحقق وی
عمووی شهرراری کازرون، وهندس      به گزارش روابط  

وحمداوین وهرورز با اشاره به اجرای فاز اول ایأن            
سأال گأذشأتأه تأنأهأا            19پروژه وهم، گفت: طی    

ررصد از اوالک وورر وسیر این پروژه  تأمألأک            28
شده بور که خوشبختانه با حمایت اعضای وحأتأرم          
شورای اسالوی شهر رر اسفند واه سال گذشته بأا           

وتر از اراعی ساختمان سأابأق         1888تملک حدور   
جهار و واریز وجه آن بأه صأنأدوق رارگسأتأری،               

بأه     18/81/1155سرانجام این ولک اوروز وأورخ        
طور کاول تملک شد و با این کار، تمألأک اراعأی              

ررصأد افأزایأش         08وربوط به این پروژه وهم به       

 یافت.
وی ابراز اویدواری کرر فاز بعدی این پروژه با تملک          

پأالک     5ررصد اوالک باقی وانده که وعأارل           28
ویلیارر تأووأان      18وسکونی و هزینه تملک بالغ بر       

 1288است،طی یک سال آینده و نهایتا  رر سأال            
شاهد بازگشایی و تکمیل این پروژه وهم خأواهأیأم           

 بور. 
وهندس وهرورز رر اراوه گفت: با توجه به اتأمأام              

فرایند تملک ساختمان سابق جأهأار کشأاورزی،           
بالفاصله عملیا  تخریب این وألأک بأه وسأیلأه              

 نیروهای شهرراری انجام شد.
وی افزور: با تخریب این ولک، خیابان کارگر شمالی     

شور و به این تأرتأیأب گأام             به وطهری وتصل وی   
بعدی بازگشایی وعابر که پیش از این وعأده راره            

 رسد. بوریم، به سرانجام وی
شهررار کازرون با تقدیر از حمایت اعضای شأورای          
اسالوی شهر رر تملک ولک وورر نظر، تصریح کرر:         
شهرراری و شورای اسأالوأی شأهأر رر اجأرای                

ها جأدی   های انجام شده و عمل به وعده  ریزی  برناوه
هستند و با تمام توان تا به سرانجام رسیدن آنأهأا             

 تالش خواهند کرر.
او همچنین از تالش پرسنل خدوم شأهأرراری رر           
واحده های عمران،خدوا  شهری و به ویژه پرسنل        
واحد حقوقی و اوالک شهرراری که طی یک پروسه         

سه واهه به رنبال عملی کررن یکأی از آرزوهأای             
 ریرین وررم کازرون بورند تشکر و قدررانی کرر.

 

اجرای عملیات آسفالت و لکه گیری معابر 
 سطح شهر توسط شهرداری کازرون

 
به گزارش روابط عمووی شأهأرراری کأازرون بأه             
ونظور رفاه حال شهروندان و بهبور تررر خورروها و        
رسیدن به استاندارر های شهری عملیا  آسفالت و        
لکه گیری وعابر سطح شهر کازرون رر حال انأجأام           

 است.
رر همین راستا عملیا  آسفالت کوچه های پشأت          
ویراث فرهنگی ، حاشیه خیابان وطهری شمالأی و          
تعداری از کوچه های خیابان شهیدان وألأک زاره           

 توسط شهرراری کازرون به انجام رسید. 
همچنین جهت رفع ناهمواری های وأوجأور لأکأه            
گیری بلوار خروشهر، خیابان نهضت و ریگر وعأابأر          
اصلی شهر توسط اکیپی از واحد عمأران رر حأال             

 انجام است.
 

با هدف بررسی روند پیشرفت اجرای 
پروژه های عمرانی و مبلمان شهری 

 صورت گرفت 

بازدید میدانی شهردار کازرون از 
های عمرانی، مبلمان شهری و  پروژه

فضای سبز/  کارواش شهرداری به زودی 
 شود اندازی می راه

 
به گزارش روابط عمووی شهرراری کازرون صأبأح       

خررار شهررار کازرون به هأمأراه      3روز چهارشنبه   
وعاون خدوا  شهری از پروژه های عأمأرانأی رر             
رست اجرا و همچنین وبلمان شهری و فضای سبأز          
بازرید کرر و از نزریک رر جریان روند پأیأشأرفأت             

 فیزیکی این پروژه ها قرار گرفت.
شهررار کازرون رر جریان بازرید از وبلمان شهأری         
ویدان بعثت لزوم تسریع رر روند اجرای این پأروژه          

 را وورر تتکید قرار رار. 
وهندس وهرورز از روند اجأرایأی پأروژه کأارواش             
شهرراری کازرون واقع رر تروینال بازرید نأمأور و           
تصریح کرر:این پروژه از اسفندواه سأال گأذشأتأه             
شرو  شده ، ظرف چند روز آینده جهت اسأتأفأاره            

 برراری خواهد رسید.  عموم به بهره
وی رر حاشیه بازرید اوروز، بازسازی و احیأای آب           
انبار را یکی از نیازهای عأروری حأوزه خأدوأا               
شهری و فضای سبز رانست و گفت: احیا و بازسازی           

ها وغفول وانده بور وی توانأد، رر            آب انبار که سال   

اور آبیاری فضای سبز ونطقه شرق شهر و همچنین         
فضای سبز تپه سید وحمد نوربخش وثأمأر ثأمأر             

 باشد.
وهندس وهرورز همچنین تعریض و جدول گأذاری         

های وهم رر رسأت         خیابان فلسطین را جزو برناوه    
اجرای شهرراری رانست و گفت : عرض کأم ایأن              
خیابان عبور و ورور شهروندان را با وشکل وأواجأه           
کرره بور، لذا پروژه تعریض، ووزایأیأک و جأدول             
گذاری خیابان فلسطین رر رستور کار شأهأرراری          
قرار گرفت که روند اجرای آن با تالش نأیأروهأای             

 عمران پیشرفت خوبی راشته است.
وی ابراز اویدواری کرر با همکاری ارارا  وربوطه به     

هأای       ویژه اراره برق و وخابرا  ،روند اجرای پروژه       
عمرانی با سرعت بیشتر انجام و رعایت شهأرونأدان    

 نیز بیش از پیش جلب شور.
رر اراوه وهندس وهرورز عمن بازرید از وأیأدان            
شهدا و خیابان شهدای شمالی رستأورا  الزم رر           

و       خصوص رسیدگی به وبلمان و نصب صأنأدلأی         
 زباله رر این ونطقه را صارر کرر.   سطل

رر پایان شهررار به همراه وعاون خدوا  شهری از          
پارک طالقانی بازرید کرر.  او با اشاره به فصل گروا            
بر لزوم انجام وراقبتهای الزم به ونظأور حأفأظ و              

 نگهداری فضای سبز رر این فصل تاکید کرر.

 اخبار شهرداری کازرون

ارریبهشت واه، روز جهأانأی        45روز  

ووزه و ویراث فرهنگی است. رر کازرون نام ویراث فرهنگی که وی             

رور، اوأا وأیأراث         ها به سمت وجموعه جهانی بیشاپور وی        آید نگاه 

فرهنگی کازرون فقط بیشاپور نیست و بافت سنتی کأازرون خأور             

 یک وجموعه تاریخی بی نظیر است.

توان پای گررشگران جهانی بیشاپور را بأه کأوچأه و پأس                     وی

های بافت تاریخی کازرون باز کرر، البأتأه اگأر وسأئأوالن                  کوچه

 بخواهند.

بافت تاریخی کازرون رر عین حال تنها رر یک وحأل وأتأمأرکأز                 

نیست و رر وحال  وختلف این بافت تاریخی وجور رارر و اگرچأه             

خوشبختانه به تازگی اقداواتی برای حفظ این بافت تاریخی صور           

 گرفته، اوا این اقداوا  بسیار ناکافی و کم اثر است.

برای حفاظت از بافت تاریخی کازرون، قدم اول را الزم اسأت تأا                

شورای شهر و شهرراری بررارر و با تعیین حریم بافأت تأاریأخأی              

های تاریخی را وتوقف و       وحال  وختلف، صدور پروانه تخریب خانه     

های والی و تشویأقأی بأرای           ها و کمک    رر وقابل به سمت تخفیف    

 های تاریخی کازرون حرکت کند. احیای خانه

الزم است تا وسئوالن کازرون رر گام اول برای حفظ بافت تاریخی            

هأا رر بأافأت          کازرون به شد  با بازار سوراگری و بساز و بفروش         

تاریخی وقابله کرره و با ومنوعیت صدور تراکم آپارتمانی رر ایأن             

ها رر اوأان نأگأه           وحال ، بافت تاریخی را از گزند بساز و بفروش        

 رارند.

های آن     وقتی که آپارتمان ساز به والکان خانه های تاریخی قیمت         

هأا     کند، وشخص است که حفظ این خأانأه     چنانی را پیشنهار وی   

هأای     رشوارتر هم خواهد شد، اوا رر شرایطی که ساخت وجتأمأع           

آپارتمانی رر خانه های تاریخی از سوی شهرراری و شورای شأهأر             

کازرون ومنو  اعالم شور، طبیعی است که بازار سوراگری بساز و            

 بفروش نیز از بافت تاریخی برچیده خواهد شد.

لذا شهرراری وحترم و نمایندگان وررم رر شورای شهر اگأر قأرار              

است برای بافت تاریخی کازرون گام وثبت و ووثری را بررارند، رر             

های تاریخی  نخستین اقدام، صدور پروانه و تراکم آپارتمانی رر خانه      

 های تاریخی آسان تر شور. را ومنو  سازند تا حفاظت از این خانه

اگرچه از خانه تاریخی کازرون تنها انگشت شماری باقی وانده، اوأا            

همین تعدار کم را نیز با برناوه ریزی از سوی شهرراری و شأورای       

سازها حفظ کرر، اگر اراره کار از         توان از کام لورر آپارتمان      شهر وی 

 سوی نمایندگان وررم رر شورای شهر باشد.

های تاریخی کازرون از جمله شریف، توتونچی، اولأیأا، شأاه                خانه

ها رر یابیم، قبل از آن کأه           اویری، پیروان و.... انگشت شمارند، آن         

 سبز شور.  ها باقی نماند و بجایشان آپارتمان ریگری اثری از آن

های تاریخی خور     آقایان شورای شهر، قبل از آن که کازرون از خانه         

خالی شور، اقدام کنید تا حسر  به رل حوض و حیا  و نخأل و                

های تاریخی نمانیم، فررا ریر         و طاروه و بوی گچ خانه         سقف هشتی 

 است، همین اوروز اقدام کنید!

  

 به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی:

 هشدار نسبت به خالی شدن کازرون از خانه های تاریخی

گویند روزی وال باخته ای گریان و ناالن به نزر کریم خان زنأد              

رفت، وکیل الرعایا اورا گفت چگونه والت را بررند، گفت خأواب             

واندم، کریم خان به او گفت وررک تو که این همه وال با خأور               

راشتی چرا خواب واندی، پاسخ رار گمان کررم که وکیل الرعایا           

بیدار است، کریم خان از این پاسخ سخت خجل گشأت و اوأر                

نمور که برابر والش را به او برگررانند..... این حکایت عبر  انگیز 

که به لحاظ زوانی نیز چندان از زوانه وعاصر وأا رور نأیأسأت            

بسیار آشنا و ررخور حال و روز شهر تاریخی واست. شهری کأه      

قدوتش به رو هزاره ی قبل وی رسد اوروز وتاسفأانأه کأمأتأر                 

 نشانی از یک شهر تاریخی ررون بافت و پیکره ی خور رارر.

بی شک وا بدنبال راشتن عمارتی با پانصد سال قدوت یا بیشتأر     

از آن رر این شهر نیستیم لیکن بسیار وعقوالنه و ونطقی سأت              

که اوروز رر ررون بافت شهری که ارعای تاریخأی بأورن رارر               

ساختمان هایی را بیابیم که از سبک وعماری و شاخصأه هأای              

آب و هوایی کازرون، ال اقل رر رو قرن گذشته حکایت راشأتأه               

باشد، اوا وتاسفانه همین وقدار هم اوروز برای کأازرون حأکأم              

کیمیا را یافته است. این ررحالیست که شهری واننأد کأاشأان               

اوروز باید عروس شهر خانه های قدیمی ایران باشد و نزریک به            

پنجاه بنای قدیمی را به بهترین شکل ومکن رر ررون خور احیا            

نموره باشد و از برکت آن گررشگری را بسیار رونق بأخأشأیأده               

سخن رر این باره، پیش از این بسیار گفته و بارها نوشتأه              باشد. 

ام اوا چون همیشه گوش شنوایی نبوره است رر ایأنأجأا روی                

خطابأم نأخأسأت بأه          

وتولیان ویراث فرهنگی و رر کنار آن به اعضای وحترم شأورای           

شهر است که تا بیش از این ریر نشده با شناسایی ابنیه تاریخأی       

که خوشبختانه هنوز از گزند و آسیب رر اوان وانده اند و پیأش              

بینی ساز وکارهای قانونی برای ثبت ولی این بأنأاهأا زوأیأنأه                 

نگهداری آنها را فراهم آورند و رست سورجویان را کأه بأدون          

توجه به ارزش تاربخی بناها فقط به سور وثرو  اندوزی شخصی           

 وی اندیشند کوتاه نماید.

این یک وطالبه و خواست عمووی شهروندان است و جأدای از              

حق و حقوقی که والکان و وراث این بناهارارند وطرح وی باشأد             

رر واقع وا شهروندان این حق را برای کازرون قائألأیأم کأه از                  

راشتن نمارهای هویت وعماری اصیل خور تهی نگررر و رر این           

راه چشم اویدوان به ونتخبین شورا ست که همگی با رای تأک             

تک وا بر وسند شورا تکیه زره اند و قطعا وی بایست از کیان و                

  هویت فرهنگی شهر رفا  نمایند

رر این زوینه تعاول و هماهنگی ویان کأارشأنأاسأان وأیأراث                 

فرهنگی و کمیسیون فرهنگی شورا الزم و عروری وی نمایأد و             

رر گام نخست پیشنهار وی گررر تیمی کارشناسی تشکیل و بأه    

شناسایی چنین خانه هایی رر بافت قدیمی شهر وبارر  ورزر.           

قطعا رر این راه وی توان بر روی توانمندی فعاالن اجأتأمأاعأی               

شهرستان به عنوان علع سوم این وثلث کارشناسی حساب ویژه          

 ای باز کنند.

تاریخی کازرون در -چوب حراج بر هویت معماری
 سکوت مسئولین

 محمودرضا پوالدی  رضا عمویی
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طور این راه را طى ویکند تا به اتوبان برسد؛ این اتوبان، رورانِ وهدویت است، روران ظهور حضر  وهدى )سالم اهلل  بشریت رارر همین
جور نیست که وقتى به آنجا رسیدیم، یک حرکت رفعى انجام بگیرر و بعد هم تمام بشور؛ نه، آنجا یک وسیر است. رر  علیه( است. این

افتد رر راهى که این راه یک صراط  واقع باید گفت زندگى اصلى بشر و حیا  وطلوب بشر از آنجا آغاز ویشور و بشریت تازه وى
 ها را ویرساند.. وستقیم است و او را به وقصد آفرینش ویرساند؛ بشریت را ویرساند، نه آحارى از بشریت را، نه افرار را، وجموعه

 
   1151/81/41 وؤسسه رارالحدیث و پژوهشگاه قرآن و حدیث  بیانا  رر ریدار پژوهشگران و کارکنان

 شور زندگی اصلی بشر از روران ظهور آغاز وی

سرهنگ زارعی گفأت::     

نورانیت انأدیشأه اوأام       

)ره( رنیا را از تاریأکأی         

نجأا  راره اسأت و         

پیروزی انقالب تأمأام      

وعأارال  جأهأانأی و         

استکأبأار را رر هأم          

شکست و این حماسأه،     

لرزه بر پیکر استکبار انداخت و برای نابوری و زوین گیر کأررن             

 آن رست به هرکاری زرند و تا کنون نیز اراوه رارر.

به گزارش شهرسبز، سرهنگ وأوسأی زارعأی            -فاطمه اسدزاره 

فروانده سپاه ناحیه ثاراهلل) ( شیراز رر جلسه هماهنگی برناوأه            

خررار عمن تتثیر انأقأالب      19های ارتحال اوام خمینی)ره( و  

اسالوی برونطقه و جهان اظهارراشت :تفکرا  و اندیشه وتعالی          

اوام خمینی )ره( همچون سد وحکمی رر برابر توطأئأه هأای                

 استکبار جهانی علیه انقالب اسالوی است.

به گفته وی، اوروز به برکت نام و کالم اوأام راحأل، انأقأالب                  

اسالوی ایران به یک الگوی ورروی برای جهانیان تبدیل شأده            

است. اندیشه ها و آروان های حضر  اوام)ره( رر تمأام روران                

انقالب رهگشا و هدایت گر بوره بر بهره گیری از گفتار و نصایح             

اوام بزرگوار رر تمام زوینه ها به ونظور پیشبرر اهداف نأظأام              

 اهمیت ویژه ای رارر.

این فروانده سپاه، اندیشه های حضر  اوام)ره( را همواره سأد              

وحکمی رر برابر نفوذ و تسلط بیگانگان بر ایران اسالوی رانست           

که توانسته توطئه ها و رسیسه های گوناگون رشمنان را خنثی           

 کند.

سرهنگ زارعی تصریح کرر:  نورانیت اندیشه اوام)ره( روز بأه                

های ظأالأمأانأه         روز جهل و تاریکی را از جهان اسالم و اندیشه         

وستکبران زروره و به همه قدر  ایستارگی رر برابر وستکبران          

 را راره است.

وی اراوه رار: اوروز بشریت تشأنأه      

اندیشه ناب و حقیأقأت اسأالوأی          

همچون تفکر اوام راحل رر وقابلأه       

با وستکبران و تأرویأج بأیأداری           

های   شک ولت   اسالوی است که بی   

وسلمان را رر برابر زورگویان عالأم       

 کند. پیروز و کاویاب وی

زارعی گفت:  تبلور اندیشأه اوأام،          

رنیا را تسخیر کرره و بشریت را به        

سمت عز  و شوکت واقعی سأوق       

راره است. رشمنان وا اوروز از این        

اندیشه رر هراس بوره و بیمناک به      

کنند تأا وأبأارا        هر سو حرکت وی   

تفکر تابناک اوام راحل رر کشورهای وختلف گریبان آنأهأا را              

 بگیرر.

به گفته فروانده سپاه ناحیه ثاراهلل) (، بیداری شکل گرفتأه رر              

عالم اسالم نتیجه گرایش و اقبال به گفتمان اوأام و انأقأالب                

تأوان راه و روش آزاری،             رر این گفتمان وأی      اسالوی است.    

زندگی عزتمندانه، شکوه و صالبت رینداری و تعظیم به قانون و           

های الهی را وشاهده کرر. اندیشه ونور اوام نه تنها سبأب               ارزش

های آزاره و نیکو سیأر         عظمت و نورانیت جهان اسالم و انسان      

شده است بلکه رشمنان را نیز به نااویدی کشانده، چرا که آنهأا             

 از صالبت گفتمان اوام رر هراس و نگرانی هستند.

وی گفت: نهضت اوام راحل بر آن بور که اسالم و قوانین اسالم              

و قرآن و قوانین قرآن رر تماوی کشورها حکووت کند و هأیأچ              

قانونی رر وقابل قانون اسالم و قرآن عرض وجور نکند؛ لأذا بأر       

این اساس باخواست خداوند رست تجاوز و ستم همه ستمگران          

ررکشوراسالوی شکسته شد و وقصد اصلی این بأور کأه یأک           

 حکووت اسالوی و پایدار تحقق پیدا کند.

خررار سالروز عروج ولکوتی بأنأیأانأگأذار             12به گفته زارعی،    

انقالب اسالوی است که با نفسی وطمئن رر آراوگاه ابدی خأور            

که زیارتگاه عاشقان اوسأت آرام        

گرفت؛ لذا هر روز که از عمر ایأن         

گذرر و چراغی کأه او         انقالب وی 

روشن کرر و وسیر وسلمان ایران      

 شور. را روشن کرر پر نورتر وی

این فروانده نظاوی ابأراز راشأت:        

انقالب اسالوی وررم وسألأمأان        

ایران رر سایه رهبری ودبأرانأه و      

حکیمانه حضر  اوام خأمأیأنأی       

)س( به ثمر رسید و همه ووظأف          

 به حفظ و پاسداری از آن هستیم.

وی با بیان اینکه انقالب حضأر         

اوام خمینی)س( به عنأوان یأک          

رهبر فرزانه، یک حرکت بزرگ رر      

تاریخ بور و رر آینده ارزش و جایگاه واالی این حرکت ارزشمند            

 بیشتر وورر توجه قرار خواهد گرفت.

زارعی تتکید کرر:  انقالب اسالوی رر ونظووه تاریخ سأیأاسأی              

اسالم یکی از نقاط اوج بور و با این وسعت و عظمت کم نظأیأر                

بور. پیروزی انقالب اسالوی نقش تاثیرگذاری رر سطح جأهأان            

راشته است و به ثمر رسیدن انقالب اسالوی با راهنمایی هأای             

حضر  اوام خمینی)س( و حضور انقالبی وررم رر عرصه قیأام             

علیه نظام ستم شاهی وحقق شد. به وناسبت رحلأت حضأر               

اوام)س( از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخأوررار اسأت و الزم                  

 است با برناوه ریزی گسترره جهت پاسداشت آن اقدام کنیم.

وی با تبیین ابعار گوناگون شخصیت عرفانی و سیاسی حضأر            

ترین عواول پیروزی انقالب و        اوام خمینی)س( گفت: از اساسی       

تداوم آن، عنصر رهبری است که حضر  اوام)س( توانست آن             

ریزی کند. همبستگی رین و سیاست رر   را رر ایران اسالوی پایه    

نظام وقدس جمهوری اسالوی ایران روز واندگار و قأدر  روز             

افزون این نظام وقدس است. از آنجا که همه فضائل اخالقأی و          

هأا و       ها، خوبأی    انسانی رر وجور اوام نهفته بور لذا بیان ارزش        

های اوام راحل رر ابعار وختلف جاوعه اثرگذار است. رر              اندیشه

رنیای اوروز تفکر و اندیشه اوام بر جهانیان غالب شده و ایأن               

هأا     اوام بور که ایستارگی رر برابر ظلم و استبدار را به وألأت              

آووخت و اکنون حاکمان ریکتاتور یکی پس از ریگری رر حأال            

 فروپاشی هستند

فروانده سپاه ناحیه ثاراهلل) ( رر پایان با بیان اینکه شخصأیأت              

اوام، شخصیت فرهیخته و وعنوی و الهی بور افأزور: رشأمأن              

شناسی، صداقت، عظمت و اقتدار اوام، تأوکأل بأر خأداونأد،                

خورسازی و اخالص، از جمله ویژگی های بارز حضأر  اوأام              

خمینی)ره(بشمار وی رور و زنده نگه راشتن یأار و خأاطأره                  

خررار، یک وظیفه     19حضر  اوام خمینی )ره( و شهدای قیام          

بزرگ رینی و انقالبی است و لذا باید طوری برناوه ریزی کأرر              

خررار رر ذهن نسل جوان فراووش نشور؛ چأون   19که یوم اهلل  

اقتدار و عظمت این ولت و کشور رر سایه همین برناوه هأا و                

بزرگداشت خاطره اوام راحل )ره( است، لذا رر ایأن راسأتأا،                   

سخنرانی روحانیون پیراوون اندیشه های اوام راحأل )ره( رر               

وساجد، برگزاری وسابقا  فرهنگی از وصیأت نأاوأه اوأام و                

فضاسازی شهری وتناسبت با ایام رحلت اوام خمأیأنأی)ره( از               

برخی برناوه های است که به همین وناسبت رر شیراز اجرا وی            

 شور.

 فرمانده سپاه ناحیه ثاراهلل )ع( شیراز:

 نورانیت اندیشه امام )ره( دنیا را از تاریکی نجات داده است

های خأاص و بأارز          برخی از صفا  و ویژگی  

سررار شهید برارر علی اصغر سأرافأراز اهأل          

شهرستان نی ریز فارس و فأروأانأده رالور             

المهدی   11گرران خط شکن کمیل رر لشگر       

به فیض عظأمأای       3عج که رر عملیا  والفجر    

 شهار  نائل گررید عبارتند از :

 ( ساره زیست و بی ریا1

 ( برخوررار از روحیه فتو  و جوانمرری 4

 ( کم حرف و اهل عمل بورن1

 ( صبوری و رلسوز بورن2

 ( وتقی و ووون بورن9

 ( اهل ارای فریضه نماز شب به صور  وداوم0

( عاشق اهل بیت علیهم السالم و شأور و              3

 اشتیاق به شهار  

( برخورراری از جسار  و شجاعت بی بدیل         3

 رر برابر رشمن 

( تکریم و احترام نسبت به نیروهای تأحأت            5

 اور به طور وستمر

( برخوررار از تواعع و فروتنأی رر بأرابأر            18

 وخاطبین و همنوعان 

( حمایت واری و وعنوی و رسأتأگأیأری             11

نمورن از افرار ععیف و فقیر رر خأفأا و بأه               

 صور  پنهان 

( تالش وجدانه برای ارتقاء قأدر  رزوأی           14

گرران از طریق جذب و بکارگیری نأیأروهأای          

 وستعد و قوی رر ارکان گرران 

 و ... .

انشااهلل روح این شهید عزیز واالوقام با ائأمأه           

اطهار علیهم السالم و با روستان شأهأیأدش           

وحشور باشد به برکت صلوا  بر وحمد و آل          

 وحمد)ص(، التماس رعا .

 برادر کوچکتان فضل اله نوذری

 ورری که رر یارها زنده خواهد واند. شهید علی اصغر سرافراز 

همرزوان و فرواندهان بزرگ آنچه را بأایأد          

نام و نشأان هشأت          ی بزرگ ورر بی     ررباره

 سال رفا  وقدس بگویند، گفتند.

تر رارم که از وأرگ        ون به سهم خور روست    

وسعور نگویم. او اگأر چأه وسأئأولأیأت                

فرواندهی را بارها برعهده راشت اوا تا اوروز        

خور را فروانده وعرفی کرره         رر خاطر ندارم که وسعور رر جایی      

باشد. رر یک صبح بهاری و رر یک عصر کرونایی، ورری بر رست              

هیچ فروان و رعوتی تشیع، و به سوی ویأعأارگأاه              همرزوانش، بی 

 ابدی خویش رفت... فرواندهی که با سکو  نیز فرواندهی کرر.

ها را ابأر        بهار بور و آسمان آبستن هیچ ابر و بارانی نبور... اوا رل              

اندوه پوشانده بور تا ببارند و یارگاری از رفا  و جوانمرری و ایثأار              

را به خاک بسپارند. وررم قدرشناس کازرون رر ویان هشدارهأای            

فاصله اجتماعی، این خطر را به جان خریدند تا از خارم خأویأش      

راری او بأور.         ای شایسته انجام رهند و این نشان از وأررم       بدرقه

پیچیأدنأد و نأالأه سأر              های جنگ از ررر فراق به خور وی         بچه

 اند. رارند که انگار هر کدام بازویی را از رست راره وی

اگرچه او یک تن بیش نبور اوا همه بور و اندازه یک گرران تأوان               

رر خور راشت. فرواندهان بزرگ جنگ آوده بورند تا رر آخأریأن              

هأا بأور و          ی رل    ورا  با سربازی ارای احترام کنند که فروانده       

ها حأمأل       پیکری را به رل خاک بسپارند که روحی بزرگ را سال          

 کرره بور.

وسعور ساره و آرام رفت همچنان که وجید پناه رفأت... و ایأن               

شیوه بزرگ وررانی است که پس از تالشی چند ساله راهی ابدیت            

شمار است اوأا... ایأثأار...                ی وسعور بی    ها ررباره   شوند. ناگفته    وی

راری... حضور رر همأه      تن راری... کمک به وحرووان... خویش        وررم

ها ... وجاهد  ... ستون خیمه و رلیرورری از صفا  بارز او     صحنه

بور. او یارگار شأرف و نشأان وأرری و             

 انسانیت بور.

 و رر یک کالم وسعور از تبار کبیری بور.

 33خرداد  ۴حسین پیروان 
ررور خدا بر همه وررانى که خالصانه و بى         

ریا و فقط براى رعاى پروررگار تا انجا یى         

رفتند که به ورگ سالم کررند ، ررور به شرف احد بأاسأتأان و                  

وررانى همچون او که رفتن یا واندن چندان وهم نیأسأت و بأه                 

طلبیدن خداوند است ! وهم انتخاب است ، رست حاج اصغر ررر              

نکنه ، این راستان یا بهتر بگویم این خاطره واقعى و نقل قول احد  

عزیز رو که ویخونى هم غم تا اعماق قلب ارم فرو وأیأره و هأم                   

راستان رشار  و وررونگى اینجور رزوندگانى انسان رو به تقدیر و        

ستورن همشون وارار ویکنه ، احساس بورن وحسن ها وعبدى ها           

تا همیشه باعث ویشه که حداقل خوروون وثل خیلى ها که چهل            

رنگ عوض کررن و بررن و خوررن و ارعاشون گوش فلک رو پأر               

کرره ، رنگ عوض نکنیم و وقید به نظاره گر بورن شهدا باشیم ،               

انشااهلل ، و اویدوارم این اخو  ها و برارریها تا ابد حفأظ بشأه ،                  

همانطور که اگه به تشیع جنازه حاج وسعور نگاه کنیم و با رل و               

چشم بصیر  بهش نگاه کنیم وتوجه ویشیم که خواست خداونأد           

هم بر همین قرار گرفته و هیچکدوم از شماها از رل وررم بیأرون              

 نخواهید رفت ، به یارى خدا.

 اصغر شجاعی

 مسعود، نشان سرخ دلیری 

 فرهنگ ایثار و شهادت

 آفاق اسالم
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 محمد حسین برزویی

 سیاهی بور و شب با؛ رام وحشت 

 گرسنه گرگ شب؛ رر شام وحشت 

 شبی سرر و شبی سنگین و بی تاب

 تمام کوچه ها رر گام وحشت

 نفس رر سینه ها آرام و خاووش 

 و از خون شقایق؛ باره پرجوش! 

 صدای جغد وحشت،رر رل شب 

 ز بام کاخ،وی پیچید رر گوش 

 هجوم هولناک لشکر ورگ 

 به قلب خانه ها،با اژرر ورگ 

 گلوگاه زوین،ررچنگ عحاک 

 رگ نبض زوان،برخنجر ورگ

 شکوفه رر شکوفه،باغ گیالس 

 خزان شد رر لهیب هجمه ی راس

 چکاوک های عاشق بر سر رار

 شکنجه،خون راغ و زخم آواس 

 زفیر بارهای سرر پاییز 

 بهار و شاخه های سبزخشکاند

 کالغ شوم، بر ذهن کبوتر

 ترانه ،باصدای نحس وی خواند 

 سحرشد؛ تک سواری از سپیده 888

 به کاخ ریو؛ حیدرگونه وی تاخت 

 ز برق ذوالفقارش رر زوستان 

 بهار فجر بهمن، زنده وی ساخت 

 قیاوش،انفجار نور وطلق 

 شعا  انقالبش،کل هستی است 

 رلش لبریز از وهر خداوند 

 بهار وکتبش، یکتاپرستی است

 عصا بر رست،آود وثل ووسی 

 به قلب نیل،آهنگ ظفر زر

 و فرعون زوان،غرق نگاهش 

 به کاخ رشمنان،برق شرر زر

 وسیحا شد،حیا  تازه وی رار

 سکو  وسلمین،گررید فریار

 وابراهیم گونه،بت شکن گشت 

 هجوم آورر بر بت های بیدار 

 پیر روران »اهلل«خمینی؛ روحِ 

 زصهبای حقیقت، وست جانان 

  »وحد «رر آود.از بهارستان 

 جمع زر قوم پریشان  »کثر  «ز

 سیاهی باسیاهی، رست رر رست

 وسلسل باوسلسل، ورروی پست 

 نفاق و کفر، هم پیمانه گررید

 برای خون سرخ ورروی وست

 بور»سابقون السابقون «به ویدان

 رفا  قدس، وستی ررجنون بور

 شقایق ها به صحرا آرویدند  

 رل پیر جماران ووج خون بور

 فضای سینه ها،پرشورگررید

 خدا آود،جهان پر نور گررید

 وکاتب یک بیک شد واژگونه 

 پر از اشراق،شرق رور گررید

 برآود،اجتهار بی زوالش 

 گل انفاس.از سیر کالوش

 ی نور «رهبر فرزانه  »سپیده

 طلو  بنمور ازحسن کمالش
 

 شعری برای وحدت 

 سروده:  

 بیت محمد جعفر رستمیان شاعراهل

 ایها الناس شما را به خداوند کبیر 

 عرض ون گوش نمایید رر این اور خطیر

 ی قرآن وجید کنم ووعظه از گفته وی

 آنچه فروان الهی ست زجان گوش رهید

 وا همه پیرو احکام کالم اللهیم

 و به لطف ازلی خارم ثاراللهیم

 تفرقه از نظر رین خدا جایز نیست

 این سخن وتن گهربار رسول ودنیست

 ی وحد  و عفت چقدر زیبا هست کلمه

 الزهرا هست  که سفارش شده از فاطمه

 هر زوانی رو نفر جنگ و جدالی رارند

 وگذارید ز هم کینه به رل بگذارند

 رهنمایی بنمایید پی صلح و صفا

 تا خدا اجر رهد بر همگان روز جزا

 اگر افتاره نفاقی پی هر شهر و بالر

 فتنه خاووش نمایید رر آن جنگ و فسار

 باشند واجرایی که همه شاهد آن وی

 پاشند ای روی همان زخم نمک وی عده

 ریدها باز شور، بحث و جدال الزم نیست

 وحد  و همدلی فروان خدای ازلیست

 پس بیایید که اوعا  نشور بُحرانی

 با تمسک به خدا و علی عُمرانی

 کازرون ویل ندارر که رر این سال جدید

 تفرقه بین همین ونطقه گررر تجدید

 عمر انسان ابدی نیست رر این رار فنا

 رسد وو  به سرعت پی هر عبد خدا وی

 کلّ وجموعه همانند برارر هستیم

 چون همه تابع پیغمبر و رهبر هستیم

 پس چرا وا و شما حرف جدایی بزنیم

 ی رشمن بکنیم باید از وحد  خور ریشه

 حد و فراوان راریم همگان وشکل بی

 ها تا به ابد بیزاریم و از این تفرقه

 باید از لطف خدا ونطقه آبار شور

 تا که روح شهدا از ون و تو شار شور

 ععفا آرزوی وسکن و وتوا رارند

 چشم اوید به آینده و فررا رارند

 رر پی حل وسائل و به الطاف خدا

 ی وا ی برجسته گشت عباسی نماینده

 افکن شد بانگ تکبیر رر این باره طنین

 ونطقه یکسره واریِّ گل و گلشن شد

 ی حساس زجا گشت بلند رکتر آن لحظه

 گفت ای وررم آزاره به ا... و صمد

 تا روق هست ونم خارم این شهر و ریار

 فصل پاییز به پایان شده و گشته بهار

 وشکلی نیست رر این باره که آسان نشور

 ترین شهر گلستان نشور وانده یا عقب

 شرط وطلب همه این است برارر باشیم

 آور باشیم رل و یکرنگ و رل و همه یک

 اولین کار به یاری خداوند کریم

 ویل رارم به کشاورزی سرشار عظیم

 فکر ریگر به سرم هست جوانان رشید

 رر قلوب همه ایجار شور نور اوید

 وشکال  ریگری هست که با یاری حق

 شام تار همه تبدیل بگررر به شفق

 پس رر این اور وقدس همه کوشا باشید

 نااویدی زویان رفت، توانا باشید

 چنار روست رارم که عزیزان همه رر کوه

 و رگر کازرون و حووه و اطراف و کنار

 ی کاری باشند همه وشغول به یک رشته

 نه که وحتاج به یک شام و ناهاری باشند

 بحث ریگر به خدا جاره و بیمارستان است

 ی انسان است جا الزوه این حقیقت همه

 رارم اوید رر این باره رفیقان رگر

 از روئیت بنمایند همه صرف نظر

 بارالها به به حق پارشه تشنه لبان

 کن برون از رل وا کینه رر این عصر و زوان

 بارالها تو کریمی و رحیمی و غفور

 شار کن رستمیان را تو رر این اور عرور 

 ای برای دل سروده


