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شناسی دانشگاه  عضو موسسۀ باستان
تهران در نشستی تخصصی به میزبانی 

 دانشگاه سلمان فارسی کازرون:

دهند  مطالعات علمی نشان می
کلمۀ کازرون، قدمتی حداقل 

زران،  ساسانی دارد/ کوه
گازرگاه و سایر تعابیر عامیانه، 

 فاقد مبنای تاریخی هستند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
تصویری با جمعی از قشرهای مختلف 

 مردم تبریز:

کسی که زندگی اشرافی دارد یا 
تواند به  زند نمی دم از تسلیم می

 انقالب پایبند باشد
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 مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران:

تأمین ذخایر درسه ماه 
سخت پیش رو، نیازمند 
همت سازمان انتقال خون 

 و مردم است
به گزارش وبدا، دکتر مصطفی جمالی با اشاره بهه           
اهمیت و ویژگی خاص ایام پیش رو گفت: معمهال            
روزهای پایان سال و مشغله و ترافیک ناشی از آن،          
آغاز تعطیالت عید و ماه مبارک رمضان و مالجهای         
همه گیری کرونا چهار پیک کاهش اهدای خهالن           
است که متاسفانه در وضعیت کنالنی ههر چهههار             

 مالقعیت با هم مقارن شده اند.

وی افزود: برای اینکه مامالریت اصلی سازمان کهه           
تامین خالن سالم و کافی در کشالر است بتالاند بهه           
خالبی انجام شالد ضرورت دارد تا برنامه ریهزی و            
همت مناسبی از سالی ستاد سازمان انتقال خالن و         
مراکز استانی اعمال شالد تا بتالانیم این سه ماه پهر           
از ریسک را بدون کاهش ذخایر خالنی و مشکهالت          

 ناشی از آن پشت سر بگذاریم.

وی با تاکید بر فرصت ها و مالقعیت های بالمهی و             
منطقه ای هر استان گفت: خالقیت نیز شهاخه             
دیگری است که از سالی مدیران می تالاند کارگشها          

 باشد.

وی از مدیران استانی خالاست تا وضعیت ذخهایهر           
خالن را مشخ  و نیاز متالسط سه ماه پیش رو را            
محاسبه کنند و برای به دست آوردن این میزان با          

درصد بیشتر برنامه ریزی دقیق انجام        01احتساب  
دهند و طی این سه ماه که چهار مقطع کهاههش             
اهدای خالن با یکدیگر تالقی کرده است تهمهامهی         
تالش خالد را به خرج دهند و لحظه ای تهعهله                

 نکنند.

وی با تاکید بر اهمیت اولالیت دادن بهه تهامهیهن              
نیازها و مطالبات کارکنان گفت: طی سهه مهاههه             
 پیش رو همه باید با حد اکثر ظرفیت تالش کنیم.

مدیر عام  سازمان انتقال خالن ایران خاطهرنشهان         
کرد: در این سه ماه باید شبانه روز در صهحهنهه                
باشیم.وی با تاکید بر اهمیت هماهنگی و تهعهامه             
صد درصدی دفتر جذب و روابط عمالمهی گهفهت:            
طبق یک برنامه متشک  باید فرهنگسازی و جهذب       
اهدا کنندگان برای تکمی  ذخایر خالن در تهمهام           
کشالر انجام شالد و استانها از ظرفیت های بالمی و           

 خاص خالد نیز در این زمینه استفاده کنند.

 .منبع: سایت وزارت بهداشت جمهالری اسالمی ایران

 پیام تبریک
انتصاب به جا و شایسته جناب آقای سید عبدالصمد موسوی را به مدیریت آموزش و پرورش 
ناحیه سه  شهرستان شیراز تبریک عرض نموده و برای ایشان از خداوند متعال موفقیت و 

 بهروزی در این پست را خواستارم
 مردی از شهرستان کازرون )دیارخشت(

پیشوای کازرون به روایت 
 اسناد ساواک )قسمت اول(

 رضا صنعتی

 اناهلل واناالیه راجعون 
جناب آقای رضا توان عزیز 

 و گرامی 

خبر ضایعه درگذشت همکار فررهرنر ری         
خوبمان مرحوم مغفور محمدعلری تروان،        
پدربزرگوارتان موجب تأثر و تألم گرردیرد         
این مصیبت سن ین را به جرنرابرعرالری            
وخانواده محترمتان تسلیت و ترعرزیرت         

گویم و غفران ورحمت واسعه الهی برای         می
آن فقید سعید و سالمتی و صبر جمیل و          
اجر جزیل برای بازماندگان از درگاه ایرزد         

 منان مسألت دارم 

 علی اسدزاده

  مدیرمسئول هفته نامه شهرسبز
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 پدر و پسرهای شهید
معرفی پدر و پسرهای 

افتخارآفرین کازرون در 
 دفاع مقدس

 فرهنگ ایثار و شهادت

یادی از شهید 
ابراهیم باقری و 

 شهید محسن خسروی

 کاظم پدیدار

خاطره ای از 
 ور شهید دیده

حاج مجید 
 8 7 نژاد رحیمی

یادآوری 
های  اولویت

 مطالبات کازرون
 2 علی اسدزاده
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 ۹۲آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در        در  
، رهبر معظم انقالب اسالمی       0۵۳۱بهمن سال    

شنبه( در ارتباط تصالیری با          صبح امروز )پنج   
بهمن را    ۹۲جمعی از مردم آذربایجان، حرکت        

ساز استمرار حرکت عظیم میدانی مردم و          زمینه
در نهایت پیروزی انقالب خالاندند و با برشمردن         
عالام  مؤثر در استمرار انقالب اسالمی در چهار          
دهه گذشته و همچنین نیازهای امروز و فردای          
کشالر، با اشاره به اقدام خالدجالش و عظیم مردم          

 ۹۹بهمن امسال گفتند: امسال مراسم          ۹۹در  
بهمن واقعًا اعجاب برانگیز و تحسین برانگیز بالد          
زیرا به رغم ویروس کرونا و مشکالت معیشتی و          

ای بیگانگان، حضالر      انباله دروغ پراکنی رسانه     
مردم در اکثر شهرها و مناطق کشالر نسبت به            

 سال قب  افزایشی چشمگیر داشت.

بهمن   ۹۲رهبر انقالب اسالمی در این دیدار،           
را روز درخشش تبریز دانستند و با تأکید           0۵۳۱

بر اینکه حرکت و ابتکار مردم تبریز در این روز            
گیری و استمرار     گیری سنتِ چهلم    مالجب شک  

مبارزه ملت و ثمردهی انقالب شد، افزودند: این          
بازی به    انقالب با تفنگ و سیاسی کاری و حزب        

پیروزی نرسید بلکه عام  اصلی پیروزی انقالب         
حضالر میدانی مردم بالد و مردم تبریز با ابتکار            

گذار استمرار این حرکت میدانی شدند.         خالد پایه 
ای مالضالع استمرار انقالب      اهلل خامنه   حضرت آیت 

و حرکت انقالبی را از اصالل اساسِی مکتب امام           
برشمردند و خاطرنشان کردند: امام بزرگالار بعد از       
پیروزی انقالب، تمام همت خالد را بر استمرار            
حرکت انقالب معطالف کردند و نمالنه بارز آن            
تدبیر امام در دفاع مقدس بالد که ایشان از یک            

ای برای اقتدار     شده به ملت، وسیله     جنگ تحمی  
 وجالد آوردند.     ملی و اعتبار بین المللی به           

ایشان استمرار انقالب و حرکت انقالبی بر اساس         
های جذاب    سیره امام را یکی از مهمترین مقالله       

برای امروز و فردای کشالر دانستند و سپس به            
تبیین مفهالم و مصادیق استمرار انقالب               

 پرداختند.

رهبر انقالب اسالمی، با تأکید بر اینکه استمرار           
انقالب به معنای در نظر داشتن اهداف و آرمانها          

مدت و بلندمدت برای        و تأمین نیازهای کالتاه     
رسیدن به این اهداف است، گفتند: هدفهای            

جانبه   انقالب عبارتند از پیشرفت واقعی و همه         
مادی و معنالی، تحقق عدالت اجتماعی، اقتدار          
کشالر، تشکی  جامعه اسالمی و در نهایت              

گیری تمدن بزرگ و نالین اسالمی. حضرت          شک 
ای سپس به برخی مصادیق که          اهلل خامنه   آیت
ساز استمرار انقالب و رسیدن به اهداف            زمینه

هستند و همه باید در حد تالان خالد آنها را انجام           
دهند، اشاره کردند و افزودند: تالش دانشمندان و        
پژوهشگران، تالش علمای حالزه و دانشگاه،            
فعالیت کارآفرین و کارگر، کالشش جالاِن دانش         
پژوه در دانشگاه و حالزه، فعا ن عرصه خدمات           

های مؤمنانه،      اجتماعی، فعا ن میدانی کمک      
فعا ن حالزه دفاع نظامی، فعا ن جهاد تبیین،          

های     کارکنان خدوم حکالمتی، روشنگری          
روشنگران سیاسی در رسانه های مختلف و             
فضای مجازی و بالیژه در رسانه ملی، کمک به            
مراکز مقاومت در منطقه و دنیای اسالم، و               

های حالادث    کسانی که آماده حضالر در میدان       
دی هستند،    ۲گالناگالن همچالن دفاع از حرم و یا        

همه اجزاء یک حرکت عمالمی با نگاه به هدفهای         
ساز استمرار انقالب     بلند انقالب هستند که زمینه    

ها را مربالط     شالند. ایشان برخی از این تالش        می
به امروز و برخی را هم مربالط به آینده دانستند و       
با تأکید بر اینکه مردم عمالمًا حرکت و نیازهای           

دهند و سریع و هالشیارانه        امروز را تشخی  می   
شالند، گفتند: نمالنه بارز این          وارد میدان می   

حرکتها دفاع مقدس است که با یک اشاره امام           
های نبرد    بزرگالار سی  جمعیت به سمت میدان      

شد و در قضایای بعدی مانند دفاع از             روانه می 
 ۲حرم، مقابله با ضدانقالب و حضالر حماسی در          

نیز این هالشمندِی ملت واقعًا          ۸۸دی سال    
 کننده بالد. خیره

های علمی را یکی دیگر از میادین          ایشان فعالیت 
حضالر مؤثر ملی دانستند و افزودند: در قضیه            
کرونا جالانان دانشمند بالفاصله نیاز روز را              
تشخی  دادند و مشغالل به کار شدند که نتیجه          

نیاز شدن از دست       آن تاللید انالاع واکسن و بی       

دراز کردن مقاب  دیگران       
شد و اگر این تاللید ملی          
نبالد، واکسن را نیز به ایران       

دادند. حضالر خالدجالش     نمی
برانگیز مردم در      و تحسین 
 بهمن امسال   ۹۹راهپیمایی  

نمالنه اخیر از کارهای نقد و       
بزرگ ملت بالد که رهبر         
انقالب به آن اشاره کردند و      
گفتند: مردم با وجالد اینکه      
در محاصره انالاع مشکالت      
مانند کرونا، مشکالت          

های بیگانگان و متأسفانه       پراکنی  معیشتی، لجن 
ها   پراکنی  کمک بعضی عناصر داخلی به آن لجن       

ای   گالنه  قرار داشتند، این راهپیمایی عظیم را به        
های معتبر    انجام دادند که بر اساس گزارش         

جمعیت در اغلب استانها بیش از سال گذشته           
بالد. ایشان در کنار نیازهای نقد و فعلی کشالر،            
تالجه به نیازهای آینده را نیز بسیار مهم دانستند         
و تأکید کردند: اگر امروز به فکر نیازهای اساسی          

تربیت دانشمند و محقق و تقالیت       »آینده مانند   
فرزندآوری، تکثیر نس  و      »و   «نهضت علمی 

تأمین عنصر  زم برای پیشرفت کشالر یعنی            
سال دیگر دچار مشک         ۹1نباشیم،   «جالانان

 خالاهیم شد.

آمیز    ای انرژی صلح       اهلل خامنه     حضرت آیت  
را از دیگر نیازهای اساسِی آینده            ای   هسته

خالاندند و گفتند: علت تکیه جبهه دشمن بر             
های   ای ایران و اِعمال تحریم       روی مسئله هسته  

آمیز   ظالمانه با وجالد اطالع آنها از استفاده صلح         
ما و بیان حرفهای مهم  مانند فاصله نزدیک            
ایران تا سالح اتمی، جلالگیری از پیشرفت علمی         
کشالر برای رفع نیاز آینده ایران است. ایشان در           

ای که کالتاهی و غفلت از آن مالجب            بیان نمالنه 
ایجاد مشکالتی در سالهای بعد شد، به مسئله           
برجام اشاره کردند و گفتند: در قضایای برجام در         

ایراد و اعتراض بنده این بالد         ۲۳و    ۲۹های    سال
شد تا      که نکاتی باید در برجام رعایت می            

مشکالت بعدی پیش نیاید و در تذکرات هم             
مکرر آنها را گفتم اما بعضی از آن نکات مالرد              
تالجه قرار نگرفت و مشکالت بعدی که همه             

کنند پیش آمد. بنابراین نگاه به            مشاهده می 
های پر    آینده مهم است. ایشان در ادامه، فعالیت       

دهه گذشته را بسیار        ۹شده در      شمار انجام 
ثمربخش و مالجب استمرار انقالب دانستند و           
گفتند: نباید مشکالت نقد بر روی انباله                 
پیشرفتهای بزرگ غبار بنشاند. رهبر انقالب با           

آور علمی در بخشهای       اشاره به پیشرفت حیرت    
مختلف و اذعان مراکز جهانی به سرعت رشد            
علمی ایران چندین برابر میانگین جهانی،              
خاطرنشان کردند: انقالب همچنین مالجب            

آور در زیرساختهای اساسی      های شگفتی   پیشرفت
رسانی،   رسانی، برق   سازی، سدسازی، آب    مانند راه 

و خدمات سالمت و پزشکی نیز شد که اگر               
انقالب و حرکت جهادی نبالد، قطعًا این پیشرفتها        

 آمد. دست نمی به

ایشان با اشاره به قضاوت مراکز جهانی درباره            
های اقتصادی ایران پس از انقالب         بهبالد شاخ  

گفتند: با وجالد آنکه بنده در زمینه مسائ                
اقتصادی مانند عدالت اجتماعی، تالزیع عاد نه         
ثروت و نابرخالرداری طبقات ضعیف همالاره انتقاد       
دارم اما حتی در مسئله اقتصاد نیز به گزارش             
مراکز اقتصادی معروف دنیا، پیشرفتهای بزرگی        
ایجاد شده است، ضمن اینکه در خالدکفایی             
بسیاری از اقالم و افزایش اعتماد به نفس                

ایم.   تاللیدکننده داخلی پیشرفتهای مهمی داشته     
ای تأکید کردند: رسانه        اهلل خامنه   حضرت آیت 

ملی در انعکاس دستاوردهای بخش تاللید تکلیف       
بزرگی دارد که البته آنچنان که باید و شاید به             
آن عم  نشده است و این کار باید انجام شالد.             
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: همه           
فعا ن در بخشهای مختلف به تدوام انقالب در           

سال کمک کردند البته بعضی از               ۹۵این   
ها و سالءنیتها نیز وجالد داشته        کاری  ها، کم   غفلت

است که اگر نبالد، وضع کشالر بهتر بالد. ایشان            
زنده »ها علیه انقالب را    علت این حجم از دشمنی 

خالاندند و افزودند: زنده      «و زاینده بالدن انقالب    
بالدن انقالب یعنی دلبستگی عمالم مردم و              
نسلهای جدید به آرمانهای انقالب که اگر این            

دلبستگی و ایستادگی نبالد، دشمن نیازی نداشت       
ها   این همه خباثت به خرج دهد، بنابراین دشمنی       

به علت پایداری و وفاداری ملت به اهداف انقالب         
 است.

ای، اظهارنظر بعضی از افراد       اهلل خامنه  حضرت آیت 
مدعِی دلبستگی به انقالب مبنی بر دور شدن            
انقالب از اهداف را صادقانه ندانستند و افزودند:          
کسانی که زندگی و مشی اشرافی دارند یا دم از            

زنند،    تسلیم در مقاب  استکبار و آمریکا می            
تالانند مدعی پایبندی و دلبستگی به انقالب          نمی

باشند چرا که شعار انقالب حمایت از پابرهنگان و     
محرومان، و مقابله با استکبار است و بیان این            
حرفها از آن افراد قاب  قبالل نیست. رهبر انقالب،         
ایستادگی و مقاومت افتخارآفرین ملت ایران را نه        
تنها مالجب پیشرفت کشالر بلکه دارای تأثیرات         

ای برشمردند و خاطرنشان کردند:         مهم منطقه 
مقاومت رو به رشد در منطقه، ابهت استکبار را           
در هم شکسته و زبان ملتها را در مقاب  آمریکا            
گشالده است که باید این نعمت را با استمرار              

ای در    اهلل خامنه   انقالب، قدر بدانیم. حضرت آیت     
ادامه یک سفارش مهم به جالانان داشتند مبنی          
بر اینکه ببینید دشمن کدام نقطه را هدف گرفته         
است و شما در نقطه مقاب  آن، حرکت و عم              
کنید. ایشان افزودند: دشمن امروز افکار عمالمی        

ویژه فکر و ذهن جالانها را هدف گرفته است تا             به
های   با هزینه کردن میلیاردها د ر و با طراحی          

های فکرشان، بتالانند ملت ایران و        مختلف در اتاق  
به خصالص جالانان را از مسیر انقالب برگردانند.          

و  «فشار اقتصادی  »رهبر انقالب اسالمی         
را دو ابزار اصلی استکبار        «ای  عملیات رسانه »

برای جدا کردن مردم از نظام و دستکاری در فکر          
زنی   پردازی و تهمت    آنها برشمردند و گفتند: دروغ    

به ارکان انقالب و مراکزی که در پیشرفت انقالب         
هایی است که در عملیات          تأثیر دارند، شیاله   

 شالد.   ای استفاده می رسانه

ای، تهمت زنی به مجلس،       اهلل خامنه   حضرت آیت 
شالرای نگهبان، سپاه و شهید بزرگالار سردار            

ها   پراکنی  هایی از این لجن       سلیمانی را نمالنه   
خالاندند و خاطرنشان کردند: آنها اگر از خشم            

زدند اما    ترسیدند، به امام هم تهمت می       مردم نمی 
جرأت این کار را ندارند. ایشان با تأکید بر اینکه           

زنی و    جالانها و ملت ایران باید در مقاب  تهمت         
ای و همچنین فشار        های رسانه   پردازی  دروغ

اقتصادی بایستند، گفتند: راه مقابله با فشار             
ها   اقتصادی، تالش درونی و خنثی کردن تحریم        

است البته در کنار آن تالش دیپلماسی نیز خالب         
است همچنانکه برادران خالب و انقالبی ما برای از     

ها و مجاب کردن طرف مقاب          بین بردن تحریم  
مشغالل کار هستند. رهبر انقالب تأکید کردند:          
کار عمده در مقابله با فشار اقتصادی، خنثی             

ها از طریق تقالیت تاللید و تحرک           کردن تحریم 
اقتصادی است که در این زمینه حرکت                 

ها بسیار مهم است. ایشان همچنین          بنیان  دانش
ویژه جالانان را به دعا، تالس  و                 همگان به  

مندی از برکات روز نیمه رجب فراخالاندند و           بهره
گفتند: ارتباط با خدا به زندگی، کشالر و آینده            

 بخشد. انقالب برکت می

پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،                  
هاشم نماینده      ا سالم والمسلمین آل       حجت
جمعه   فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام         ولی

های فرهنگی    ها و برنامه    تبریز، گزارشی از فعالیت   
و انقالبی در استان و همچنین کمک به ح               
مسائ  کلیدی کشالر از جمله تاللید بیان کرد و           
گفت: امروز آذربایجان همگراتر از همیشه نماد          
اتحاد کلمه، همبستگی ملی، غیرت ایرانی و شالر         

 انقالبی است. 

 یادداشت مدیر مسئول

های  یادآوری اولویت
 مطالبات کازرون

ی حساس! برای      حال که در این برهه         -علی اسدزاده 
خدمتگزاری  به مردم شریف و انقالبی  شهرستان با قدمت           
و فرهنگی و استعدادهای بزرگ اقتصادی کازرون؛ دارای           
طبیعت چهار فص  خدادادی، بین مسئاللین محترم              

ی مردم در مجلس شالرای        شهرستان، امام جمعه، نماینده   
اسالمی و فرماندار دیار سلمانی، هماهنگی و تفاهم بسیار           

های سرشار خدایی  وجالد دارد که           خالب با ادعای انگیزه    
انگاری  پذیرفته     کاری و سه     ای برای کم    دیگر هیچ بهانه  

 نیست.

مان را یادآور     شما عزیزان و مردم غیالر همیشه در صحنه         
های قانالنی و مستمر مطالبات بر         شالیم که به پیگیری     می

ها   زمین مانده چندین ساله شهرستانمان باتالجه به اولالیت        
نظران و قالل و قرارهای        و مشاوره با متخصصین و صاحب      

ی تقسیم غیرقانالنی     استانداران سابق و اسبق در هنگامه       
 شهرستان،بپردازید.

بست   به نظر نگارنده در رأس مطالبات، شکستن بن              
 -)شیراز“  جنالبی  -شمالی”های    کازرون با گشایش راه     

بالشهر( از محالر کازرون باتالجه به دسترسی بخشهای مهم          
های با    و اقتصادی خشت و کنارتخته با آن همه نخلستان          

از “غربی  -شرقی”برکت و پربار، همچنین عبالر راه اصلی          
عسلالیه( از محالر فراشبند، بخش اقتصادی        -بزرگراه )شیراز 

ی اصلی    کشاورزی و باغداری جره و با ده، کازرون به جاده        
های کهگلالیه و بالیر احمد،        در طرح ملی شیراز به استان      

 خالزستان و بالشهر در محالر قائمیه می باشد.

که متأسفانه در سکالت و غفلت نمایندگان و مسئال ن              
بالشهر که در آن      -های گذشته طرح و پروژه راه شیراز        دوره

های تابعه خشت کنارتخته و جره و با ده           کازرون و بخش  
که دارای اهمیت اقتصادی می باشند، دور زده  و از                  

مانند و این      دسترسی به بزرگراه یا راه اصلی دور می            
شالد،   شهرستان باستانی و انقالبی منزوی و متروکه می           

آورند، ولی به علت       ی اجرا در    تهیه و تصالیب و به مرحله      
عدم تأمین اعتبارات  زم متالقف گردیده است و این               
فرصت مغتنمی است تا مسئال ن شهرستان به به کارگیری         

و سعی خالد با حمایت های مردمی  و                 ی تالش   همه
مطالعه و مشاوره با اه  فن و صاحب نظران، با تالجیهاتی            

جانبه ورود نمایند و      منطقی، علمی، فنی، اقتصادی و همه      
ربط را جهت     های مستمر خالد نظر مسئاللین ذی       با پیگیری 

از “  بالشهر  -شیراز”تغییرات  زم در راستای عبالر راه           
کاری و    کازرون جلب نمایند و متالجه باشند که هرگالنه کم        

شالد و مهمتر     ناپذیر می   انگاری مالجب خسارت جبران     سه 
در این رابطه گشایش تالن  محرم و پیگیری اجرای تالن             

 باشد. دیکانک یا مقاومت با مقیاس راه جدید می

است که  “  بالشهر  -آهن شیراز   راه”ی مهم دیگر عبالر       مطالبه
گذرد و    سال می   0۹از زمان آغاز فعالیت اجرایی آن تاکنالن   

این هم به علت عدم تأمین اعتبارات مالرد نیاز، روند                 
 اجرایی پروژه کند و متالقف گردیده است.

قطعه اجرایی تبدی       00به گزارش ایسنا، این پروژه به          
شده است و از شهرهای اهرم، کلمه، بالشگان، فراشبند،             

رسد و این هم جای        فیروزآباد، بایگان، کالار به شیراز می      
زنی دارد که بعداز بالشگان از مسیر جره و با ده بسیار             چانه

 رسد. تر به شیراز می نزدیک

قبال هم یکی از نمایندگان ادواری گفته بالد که راه آهن              
گ  گهر شیراز به خالزستان ازکازرون می گذرد،واز آنهم            

 که دیگر خبری نیست.

ها که    گر، بعد از سال     جهت اطالع خالانندگان گرامی مطالبه    
شیراز را از     -از طرف رژیم طاغالتی سابق، راه اصلی بالشهر        

مسیر کازرون منحرف کردند و کازرون را دور زدند، اواخر            
حکالمت ستمشاهی فهمیدند که مرتکب چه خیانتی             

اند و این خیانت یکی از عالام  مهم نارضایتی                    شده
های غیالر نسبت به خالد دانستند.، برای جبران آن           کازرونی

دستالر دادند که راه بالشهر به شیراز باید از کازرون بگذرد            
سازی تالن     و اجرای قسمتی از آن که تالن  بناف و آماده           

روی تنگ ابالالحیات در اجرای آن دستالر بالده          دیکانک روبه 
اکبر احمدیان    و کپی نامه آنهم هم تالسط مرحالم حاج علی        

 نامه شهرسبز داده شد.  به هفته

ی محترم و مسئال ن گرامی شهرستان؛          بنابراین نماینده 
سزاوار ندانند که باز همچنان این شهرستان در انزوا قرار             

های   نفالذ یا مغرض راه      داشته باشد و با تحمی  افراد ذی        
اصلی و مالاصالتی را از مسیر این شهرستان کهن و انقالبی           

المللی   منحرف و دور نمایند. و در زمانی که خبر از بین              
های مشابه کازرون در میان است،        شدن فرودگاه شهرستان  

های ارتباطی      کازرون که زمانی در مسیر اصلی راه             
های خالزستان و بالشهر و ... به شیراز بالده است،                استان

 امروز به دنبال قرار گرفتن در مسیر یک راه اصلی باشد.

 ادامه دارد ....     

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای 
 مختلف مردم تبریز:

زند  کسی که زندگی اشرافی دارد یا دم از تسلیم می
 تواند به انقالب پایبند باشد نمی
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پیام تبریک شهردار و رئیس شورای 
اسالمی شهر کازرون به مناسبت روز 

 مهندسی
از دیرباز مهندسی نگاه و رویکرد تخهصهصهی و            

ها و مالضهالعهات       علمی به ح  مسائ ، پیچیدگی    
زندگی بشر بالده و امروز آنقدر پیشرفت کرده که         
حتی در علالم انسانی نالین نیز مباحث مهندسی        
مانند مهندسی اجتماعی، مهندسی فرهنگی و...         
مطرح و تثبیت شده است؛ اما بی تردید شهرهها          

ههای تهجهلهی نهبهالغ             ترین عرصه   یکی از عیان  
مهندسان اسهت، آنهجها کهه مهحهصهال ت و                 

های مهندسان حتی شک  دهنده بخش        برساخته
انهد و در         مهمی از تاریخ و تمدن بشریت شده      

انهد.     جای جهان ملمالس و قاب  مشهاههده          جای
امروز مهندسان این مرز و بالم وظیفه ای خطیهر          
در ایجاد و احیای تمدن نالین اسالمی ایرانی بهر          
عهده دارند، تمدنی که عهالوه بهر تهاثهیهر در                

ها برای مهلهت بهزرگ ایهران،             بازگشت به ریشه  
 قابلیت صدور به سراسر جهان دارد.

بدینالسیله پنجم اسفند روز بزرگداشت خهالاجهه        
نصیرالدین طالسی و روز مهندسی را بهه ههمهه            
مهندسین به ویژه مهندسین خالق و تالانهمهنهد          
شهرستان و به طالر خاص به مهندسان تالشگهر         
مجمالعه شهرداری کازرون تبریک عرض نمالده،       
برای ایشان سالمتی و تالفیهق از درگهاه قهادر              

 متعال مسئلت دارد. 

شهردار و رئیس شورای اسالمی شهرر       
 کازرون

 شهردار کازرون: 

استفاده از الگالهای ایهرانهی اسهالمهی در            
 ساخت و ساز ها لحاظ شالد

شهردار کازرون در دیدار با اعضای هیهئهت         
رئیسه دفتر نظام مهندسی شهرستان گفت:      
مهندسین با استفهاده از تهالانهمهنهدی و              
خالقیتی که دارند الگالهای  ایرانی اسالمهی     

 را در ساختمان های جدید لحاظ کنند.

به گزارش روابط عمالمی شهرداری کازرون،      
به مناسبت پنجم اسفند روز مهههنهدس،           
مهندس رضا نالذری شهههردار، مهههنهدس           
مهرزاد پیرویان عضال شالرای اسالمی شهههر        

کازرون و معاونین شهرداری با حضالر در دفتر  
نظام مهندسی شهرستان با رئیس و اعضهای         
هیئت رئیسه نظام مهندسی شهرستان دیهدار       

 کرده و این روز را به آنان تبریک گفتند.

شهردار کازرون در این دیدار صمیمانه که مقارن        
با حضالر فرماندار ویژه شهرستان نیز شد، ضمهن         
تبریک روز مهندس، اظهار کرد: سازمان نهظهام           
مهندسی شهرستان کهازرون ظهرفهیهت هها و              
پتانسی  های زیادی دارد و حتی یهکهی از        
قطب های مهندسی استان به شمهار مهی           
آید، از مهندسین شهرستان کازرون انتظهار       
می رود طرح ها و ایده های نال به ما ارائهه             
دهند تا ما با رایزنی با مقامات با تر بتالانیم         
بیشتر از طرح ها و ظرفیت آنها اسهتهفهاده           

 کنیم.

مهندس رضا نالذری در بخش دیهگهری از          
سخنان خالد گفت: رعایت اصالل مهندسهی        
در تمامی حالزه ها در ایهران سهابهقهه ای              

ساله داشته باشد که      ۵۳11طال نی و شاید    
نمالنه از آن ساخت شهر بیشاپالر است کهه          
در مالقعیتی ساخته شده که امکان تصهرف        
آن، از سالی دیگر کشهالرههای آن زمهان             
 سههههههخههههههت بههههههالده اسههههههت.             
شهردار کازرون همچنین با تهاکهیهد بهر لهزوم              
استفاده از الگالهای ایرانی اسالمی در ساخهت و          
سازهای شهری، افهزود: نهقهش مهههنهدسهان                
شهرستان در این بخش نقشی ویهژه ومهمهتهاز             

تالانند با تهکهیهه بهر خهالقهیهت                است، آنها می  
وتالانمندی خالد، عام  احیای این الهگهالهها در            

 ساخت و سازهای شهری باشند.

از فرصت به وجود آمده در طرح اقدام ملی         
 مسکن استفاده شود

عضال شالرای اسالمی شهر کازرون نهیهز ضهمهن            
تبریک روز مهندس اظهار کرد: اگر چه اعضهای           
نظام مهندسی به واسطه تالان علمی کهه دارنهد           
سازمانی مستق  بالده و زیر نظر هیهچ نهههادی            
نیستند، اما تا رسیدن به جایگاه اصلی خالد نیهز          

 فاصله زیادی دارند.

مهندس مهرزاد پیرویان در بحث اقهدام مهلهی            
مسکن از ادارات ذی ربط خالاست تا با تهعهامه             
وهمکاری با هم، شهر را از این فرصت و ظرفیت          
به وجالد آمده بهره مند کنند. او افزود: اعهتهقهاد              
دارم  در سال های گذشته آن طالر که بایهد، از             

 ظرفیت مسکن مهر کازرون استفاده نشد.

رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمهان       
شهرستان هم ضمن تشکر از حضالر شهههردار و           
عضال شالرای اسالمی شهر اظهار کرد: نمایندگهی         

عضال دارد و چهه از         ۸11کازرون در حال حاضر     
حیث تعداد عضال، چه از نظر کیفهیهت وچهه از            
حیث تعداد پروانه های ساخت در استان بعد از          

 شیراز در جایگاه دوم قرار داریم.

مهندس سید علی حسینی همچنیهن ارتهبهاط          
دفتر نظام مهندسی شهرستان را با شهههرداری          
مثبت ارزیابی کرد و گفت: خالشبختانه تعارضهی         
بین دو طرف وجالد نداشته و خالشبختانه تعام          
 مثبتی میان دو نهههاد بهرقهرار بهالده اسهت.                  
گفتنی است در این جلسه معاون اسهتهانهدار و            
فرماندار ویژه شهرستان کازرون نیز طی سخنانی       
این روز را به اعضای نظام مهندسی شهرسهتهان          

 کازرون تبریک گفت.

در پایان این دیدار، شهردار کهازرون،بها اههدای           
شاخه گ  از رئیس، اعضای هیئت رئهیهسهه و             
کارکنان دفتر نمایندگهی نهظهام مهههنهدسهی              

 ساختمان شهرستان تجلی  کرد.

 

جوابیه شهرداری کازرون به گزارش 
های  خبرگزاری مهر در موضوع سگ

 بالصاحب
 سرپرست محترم خبرگزاری مهر استان فهارس       

 با سالم و احترام.

با تالجه به گزارش منتشر شده آن خبرگزاری در         
سهگ ههای     «بها تهیهتهر          ۹۵10010۹11تاریخ  

بالصاحب در کازرون همچنان جال ن می دهند1       
با تالجه به مطالب بعهضها        »شهرداری در سکالت  

غیرواقع ذکر شده در این گزارش، جهت تنهالیهر          
افکار عمالمی ارائه تالضیحهاتهی از سهالی ایهن              
شهرداری ضروری است، لذا مسهتهدعهی اسهت           
مطابق قانالن مطبالعات جالابیه زیر را مهنهتهشهر           

 فرمایید:

در راستای مطالبه شهههرونهدان در خصهالص             
های بالصاحب در شههر،     ساماندهی وضعیت سگ  

مالارد زیر به استحضار شهروندان محترم کازرونی 
 رسد: مندان می و مخاطبان و دغدغه

های بهالهصهاحهب در           حضالر و جال ن سگ     -0
شهرها معضلی است که تنها به کازرون محهدود         

شالد و تقریبا همه شهرهای کشالر کم و زیاد           نمی
با این معض  دست به گریبان هستند، به طالری         
که حتی در کالنشهرهای کشالر و به طالر خهاص          

در شیراز به عنالان مرکز استان فارس نیهز ایهن            
معض  وجالد دارد و در اکثر شهههرههای کشهالر          
هنالز راه حلی عملی که نتایج قطعی آن لهمهس           

 شده باشد به مرحله اجرا در نیامده است.

مطابق قرارداد شهرداری کازرون با پیمانکهار         -۹
های بالصهاحهب    آوری سگ   خدمات شهری، جمع  

در حال انجام است، که در این راستا اکیپی کهار           
 دهد. ها را انجام می گیری سگ جمع آوری و زنده

یکی از عللی که باعث خنثی شدن تالشهای          -۵
هها     شهرداری در زمینه ساماندهی ایهن سهگ         

شالد، حمایت و پذیرایی برخی از شههرونهدان         می
ای از شهروندان     هاست. متأسفانه عده     از این سگ  

اند   ها، باعث شده    با غذا دادن و پناه دادن به سگ       
ها از خارج شهر به داخ  شهههر           تا زیستگاه سگ  

آوری،   تغییر یابد، به طالری که حتی پس از جمع        
گهردنهد و       چند روز بعد، باز به داخ  شهر برمی       

 شالد. این چرخه دوباره تکرار می

عالوه بر این، در مالارد متعددی هنگامی کهه           -۹
نیروهای شهرداری برابر وظیفه قانالنی خهالد در         

ها هسهتهنهد، بهرخهی از             حال جمع آوری سگ   
شهروندان مانع کار آنها شده یا در کار آنها ایجاد          

ها حتهی بها       خل  می کنند و در حمایت از سگ       
کنند   نیروهای شهرداری درگیر شده و تالش می      

آوری شده را آزاد کنند کهه ایهن      های جمع   سگ
 مسئله، برای شهرداری مشک  ایجاد کرده است.

ها در     یکی دیگر از مشکالتی که حضالر سگ        -۳
شهر ایجاد می کند، آسهیهب وارد شهدن بهه                

ای که شاید در آیهنهده          اکالسیستم است، مسئله  
مضرات بیشتر آن نیز دیده شالد، حتی ایهن بهه            
هم خالردن اکالسیستم جانالری مطابق گهفهتهه          

های   ها )دو رگه     کارشناسان منجر به تاللد گرگاس    
سگ و گرگ( خالاهد شد که تهدید بهیهشهتهری             
برای اکالسیستم طبیعی و جهانهالری و شهایهد             

 شهروندان محسالب می شالد. 

خبرنگار محترم خبرگزاری مهر برای تکمیه     -۱
عهمهالمهی       گزارش خالد، پس از اینکه با روابهط        

شهرداری تماس برقرار کردند، با تالجه به اینکهه         
امالر این مالضالع در حیطه خدمات شهری بالد، از 

عمالمی پیشنهاد گفت و گال با معاون         سالی روابط 
خدمات شهری شهرداری به ایشان پیشنهاد شد       
که به دلی  اینکه معاون خدمات شهری تهازه از     
بند کرونا رها شده بالدند، برای رعهایهت حهال             
خبرنگار محترم تالضیحات اخذ شده از طهریهق          
روابط عمالمی به ایشان منتق  شهد و عهمهال              
شهرداری به صالرت شفاهی تالضیحات  زم را به        
خبرنگار محترم ارائه نمالد، لذا طرح عهبهاراتهی           

شهههرداری   »و اینکه    «سکالت شهرداری »چالن  
خالف واقهع    «حاضر به گفتگال و پاسخگالیی نبالد     

 بالده است. 

به هر حال با تالجه به همه مالاردی که ذکر          
شد، شهرداری کازرون همچنان به وظیهفهه        

ههای     آوری سگ   قانالنی خالد مبنی بر جمع    
کند و ایهن   بالصاحب از سطح شهر عم  می  

کار بدون تالقف ادامه دارد، اما بهه عهلهت             
بیهنهی     مالاردی که مطرح شد، اگر چه پیش      

ریهزی     شالد در آینده نزدیک با بهرنهامهه          می
آوری    های جمهع    انجام شده و افزایش اکیپ    

های شهههرداری در نهظهر             ها، تالش   سگ
تر گردد، اما احتما   زم       شهروندان ملمالس 

تهری بها        است اقدامات و راهکارهای جامع    
ربط   مشارکت دیگر دستگاههای متاللی وذی    

 در سراسر کشالر انجام شالد.

 روابط عمومی شهرداری کازرون

 اخبار شهرداری کازرون
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به گزارش شهرسبز به نق  از روابط عمالمی فرمانداری 
ویژه شههرسهتهان کهازرون؛ جهلهسهه ای در راسهتهای          
زیرساخت نرگسزارهای جره و بلهبهلهک شهههرسهتهان        
کازرون به ریاست محمدعلی بخرد معاون استهانهدار و   
فرماندار ویژه شهرستان کازرون و بها حضهالر کهرم اهلل    
رنجبر معاون برنامه ریزی و تالسعه فرمانهداری ویهژه و    
محمدجالاد جالکاری و علهی بهلهیهانهی روسهای ادارات       
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستهی و مهنهابهع     
طبیعی و آبخیزداری شهرستهان و کهارشهنهاسهان آن      
 ادارات در مههحهه  فههرمههانههداری ویههژه بههرگههزار شههد.  

 
 
معاون استاندار و فرماندار ویژه در این نشست با بیان  

ظرفیت های غنی گردشگری اعم از تاریخی و طبیعی 
شهرستان کازرون گفت: شهرستان کازرون با ظرفیهت   
های بزرگ گردشگری، تاریخی وطبیعهی مهی تهالانهد     
 مالجب تالسعه و تحالل سریع منطقه را فراهم نماید.

: نرگسهزارههای     محمدعلی بخرد در ادامه تصریح کرد 
شهرستان کازرون با تالجه به نمالنه گلهای منحصر بهه  
فرد و پتانسی  های که دارا می باشند بهه ثهبهت آثهار     

 ملی رسیده است.

معاون استاندار و فرماندارویژه شهرسهتهان کهازرون بها     
اشاره به اقدام و تالش برای ثبت جهانی نرگسزارههای  
: اقداماتی اعم از ثبهت و تهقهالیهت       جره و بلبلک گفت 
خاک نرگس زارها،عرصه نرگسزارها، نقشهه بهرداری و   
تعیین حریم ، طرح اصالح تالسعه، تابلال معهرفهی اثهر،    
فنس و حصارکشی نرگسزارها باید صالرت بگهیهرد تها    

 بتالانیم جهت ثبت جهانی تشکی  پرونده دهیم.

: با همکاری و هماههنهگهی دو اداره      وی در پایان افزود
متاللی امید است هر چه سریعتر نرگسزارها را بتالانیهم  
به ثبت جهانی برسانیم و در خصالص همین مهالضهالع   
مهم جلسه ای در استان با مهالضهالع ثهبهت جهههانهی        

نرگسزارهای جره و بلبلک 
در اداره کههه  مهههیهههراث  
فرهنگهی، گهردشهگهری و     
صنایع دسهتهی و مهنهابهع      
طبیهعهی و آبهخهیهزداری      
اسههتههان بههرنههامههه ریههزی  

 خالاهیم کرد.

گفتنی است در این جلسه 
تفاههم نهامهه ههمهکهاری       
مجدانه فی مابهیهن ادارات   
مههیههراث فههرهههنههگههی،     
گردشگری و صنایع دستی 
و مههنههابههع طههبههیههعههی و   
آبخیهزداری شهههرسهتهان      

 کازرون منعقد گردید.

انعقاد تفاهم نامه ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و منابع طبیعی و 
 آبخیزداری شهرستان کازرون به منظور تالش برای ثبت جهانی نرگسزارهای جره و بلبلک

مهرحهالم   پژوهی گزارش می دهد:         بنیاد تالسعه کازرون  
و  «ا دبها    شیخ»اهلل ادیب کازرونی ملقب به        میرزا لطف 
از شعرا و ادباء و خهالشهنهالیسهان            «ناظم»متخل  به   

مراد معلم، فرزند مالحسن و        معاصر فرزند مالشیخ علی   
گهزاران     برادر مرحالم محمدحسن ادیبی )از بهنهیهان           

فرهنگ کازرون( و میرزا محمدحسین )مشهالر به زرین          
قلم( است که در دوازدهم شهریالر هزار و دویسهت و               
چه  و هفت در کازرون متاللد شد و مقدمات و عهلهالم             
عربی را در کازرون و در خدمهت مهرحهالم پهدرش و            
مرحالم سیدعلی مجتهد در مدرسه صالحیه این شهههر          

 فرا گرفت. 

وی سپس به شیراز رفت و در مدارس قدیمی آن شههر            
تحصیالت خالد را تکمی  کرد و منطق و حکمت الههی           
را در خدمت مرحالم شاهزاده ابالالحسن میرزا مهعهروف          

الرئیس که در آن زمان در شیراز بالد آمالخت، و            به شیخ 
آنگاه به بالشهر رفت و چندین سال در مدرسه سعهادت           

 بالشهر معلم عربی و فارسی بالد.  

اهلل در سال هزار و سیصد و سهی و              مرحالم میرزا لطف  
را تاسیس کرد و چهنهد        «تربیت»چهار قمری دبستان    

 سال مدیر آن مدرسه بالد.  

ناظم خط نستعلیق، نسخ و شکسته و سایر خطهالط را            
نالشت و یکی از هنرهای او نهالشهتهن خهط               خالش می 

نستعلیق با ناخن روی کاغذ بالد؛ به نحهالی کهه روی              

کهههاغهههذ  
ضههخههیههم 
خط مقعّر  

وسهیلهه     به
ناخهن در    
نهههههایههت  
زیبایی و    
ظههرافههت  
نهههقهههش  

کرد. او     می
همچنیهن  
در اقسهام   

شعر مخصالصًا قصیده ید طال یی داشت، و او را رسهم            
چنین بالد که در روز عید غدیر در خانه مرحهالم حهاج              

یهافهت و        سیدمحمدرضا تاجر کازرونهی حضهالر مهی         
ای را که در مدح حضرت علی )ع( سهروده بهالد           قصیده

خالاند. وی اشعار زیادی داشته که متاسفانه بیشهتهر             می
 آنها از میان رفته است.  

سههرانههجههام  
مههههیههههرزا  

اهلل    لههطههف 
ادیب، پهس    

هها     از سهال  
فههعههالههیههت  
فرهنگی، در  
بیستم بهمن  
ماه ههزار و     
سیصد و سه   
در شهههههر     
بهههالشهههههههر 

گهذاران     درگذشت. از ایشان به عنالان یکی از بهنهیهان            
 شالد. فرهنگ فارس نام برده می

های ناظم در تهنیت مهیهالد         ابیات زیر بخشی از سروده    
 حضرت علی)ع( است:

 چه نالر است آن که اشراقش مشعشع در دو عالم شد

 چه زیبا طلعتی زد سر، کز او آفاق خرم شد

 چه صبح است آن که ناگه نکهش چالن در مشام آمد

 اش همتای مریم شد مشیمه مام دهر از نفخه

 چه عیسی آشکارا از گریبان شهالد آمد

 که با دستش کلیم آسا، ید بیضا دمادم شد

 اهلل ید بیضا که از نالرش تالاند کی کلیم

 ی خالرشید نالرافشان مجسم شد برون صد چشمه

 منبع:  

سهرایهان فهارس نهالشهتهه              کتاب دانشمندان و سخن   
 زاده آدمیت محمدحسین رکن

کتاب سیدمحمدرضا تاجر کازرونی و خدمات او به بندر         
 بالشهر نالشته سیداحمد حسینی کازرونی

های کالچه معرفت نالشتهه حهمهیهدرضها             کتاب فانالس 
 متاللی

این گزارش را در وبگاه بنیاد تالسعه کهازرون پهژوههی             
 بخالانید:

kazerounpazhouhi .com/work ing -
groups/family-studies 

 شیخ االدباء کازرونی؛ ادیبی که با ناخن خوشنویسی می کرد؛

های شیخ االدباء در تهنیت میالد حضرت علی)ع(  سروده  

اسفندماه، نشستی تخصصصصی  صا عصنص ا        4عصر چهارشنبه، 
پیشینۀ تاریخی نام کازرو ؛ از  اورهای عامه تا سصنصدهصای    »

الحکمایی، پژوهشصرصر    ،  ا سخنرانی عمادالدین شیخ«تاریخی
شناسی دانشراه تهرا ، از سص ی   تاریخ و عض  م سسه  استا 

شناسی دانشراه سلما  فصارسصی کصازرو  و  صا      کان   کازرو 
ها، دانشج یصا  و   حض ر جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشراه

  رخی از عالقمندا   ه مباحث تاریخی  رگزار شد. 

الملل دانشراه سلمصا     نا  ه گزارش روا ط عم می و ام ر  ین
الحکمایی در این نشصسصت  صا     فارسی کازرو ، عمادالدین شیخ

: غالب نام  هصایصی کصه از     مرور اسناد مختلف، خاطر نشا  نم د
اند، از جمله نصام  صرخصی شصهصرهصای        اعماق تاریخ  اقی مانده

تاریخی، ممکن است دچار تغییراتی در تلفظ شده  اشصنصد،  صه    
این دلیل که معنای اصلی آنها در ط ل تاریخ مح  شده است. 

هایی است که  نا  ر اسناد معتبر  واژه کازرو  نیز از جمله کلمه
دارد و مصعصنصی     0011تصا   0011 ه دست آمده، قدمتی حداقل 

شناسی آ   ا اتصکصا  صه اسصنصادی کصه        دقیق این کلمه و ریشه
 اند، مشخص نیست.  تاکن   کشف و مطالعه شده

شناسی دانشراه تهرا  در ادامه  صا مصرور    عض  م سسۀ  استا 
شناسی نام  ای که در خص ص ریشه  رخی از تعبیرهای عامیانه

: در دوره    کازرو   ه کار  رده می هصای مصتص،خصر،      شص د، افصزود
شناسی  رای نام کصازرو    نخستین کسی که تالش نم د ریشه

ارایه دهد، صدرالسادات سالمی، م لف کتاب آثارالرضصا اسصت   
.  صرخصی     زرا  می که واژه کازرو  را شکل تغییر یافتۀ ک ه داند
دانند.  یافتۀ گازرگاه می منا ع دیرر، کلمۀ کازرو  را تغییر شکل

اینها در ص رتی است که در هیچ سند تاریخصی ردی از وجص د   
. عالوه  صر آ  گصازرگصاه      زر در ک ه های اطراف کازرو  نداریم

ای  ه کار رفته در مت   دوره اسالمی است و عصالوه در   کلمه

کازرو ، در نقاط مختلف دیرری از کش ر نیز اماکنی  صه نصام   
.  ا وج دی که صنعت پارچه   افی در  گازرگاه وج د داشته است

 ص یصه،    های س م و چهارم قمری و در دوره آل کازرو  در قر 
رونق فراوانی داشته است، اما هم در سندهای مر ص ط  صه آ    
دوره کازرو  را  ه همین شکل، یعنی  ه ص رت کازرو  ذکصر  

اند و هم سندهای معتبر  ه دست آمده از دورا  قصبصل از    کرده
تصا   0011  یه که قدمت  صرخصی از آنصهصا  صه حصدود        دوره آل
گردد، حصاکصی از آ  اسصت کصه در دوره      سال پیش  رمی0011

ساسانیا  هم نام این منطقه کصازرو   ص ده و ایصن نصام در آ      
.  نا راین ریشه نام   دوره هم  ا حرف کاف شروع می شده است

کازرو   ه گازرگاه نیز تعبیری فاقد سندیّت تاریخی و اشتصبصاه   
 است. 

های  این پژوهشرر نسخ تاریخی، در  خش دیرری از صحبت
خ د  ا مروری  ر  رخی اسناد تاریخی متعلق  ه قرو  مصیصانصه    
اسالمی و  ا یادآوری اینکه  صرخصی از ایصن مصتص   از جصملصه        

.  رای      لخی، نزهۀ  فارسنامه ا ن . . القل ب مست فی، شیرازنامه و
های اساطیصری قصا صل     نام کازرو  و  نا نهاد  این شهر، ریشه

هصای  صه کصار رفصتصه  صه جصای         ای دیرر از نام اند،  ه پاره شده
:  صرخصی اسصامصی       کازرو  در مت   مختلف اشاره کرد و افزود

اند.  ش ند، کارکرد صفت داشته دیرری که  ه کازرو  اتالق می
 «شهرسبصز »، «العجم دمیاط»، « لدالعتیق»هایی مانند  کلمه

های  ها هستند که  رخی از آنها، نم نه و... از همین دست کلمه   
ای در دیرر نقاط نیز دارند.ص  ه عن ا  ماال  لدالعتیق یصا    مشا ه

تصر   شهر کهنه، تعبیری   ده که  رای اشاره  ه محل قصدیصمصی   
 شده است.  یک  نا یا یک شهر  ه کار  رده می

: منا ع مصکصتص ب پصیصش از        شیخ الحکمایی در ادامه یادآور شد
مهرهای  ه  اسالم و اسناد مختلف و معتبر تاریخی از جمله گِل

شناسصی در   های  استا  دست آمده از کاوش
هصای   آ اد،  رخصی سصکصه    قلعه سیف سایت تُل

ضرب شده در دورا  ساسانصی و قصرو  اول   
اسالمی و  رخی مت   مکت ب  ه جا مانده از 
دورا  ساسانی که همری  ه ز ا  پصهصلص ی    

اند،  ه لحاظ عصلصمصی     ن شته و یا ضرب شده
شص نصد کصه در     اسنادی معتبر محسص ب مصی  

های مختصلصفصی نصیصز       ارتباط  ا آنها پژوهش
شا  منتشر شده است.  ص رت گرفته و نتایج

گصاارنصد کصه     این اسناد تردیدی  اقی نصمصی  
قدمت نام کازرو  حداقل  ه دورۀ ساسانیصا   

 گردد.   رمی

وی در ادامه افزود: هن ز چند هصزار لص ب  صه     
دست آمده از تخت جمشید که مصر ص ط  صه    
دوره هخامنشیصا  اسصت، خص انصده نشصده و      

های متعددی از دورۀ عیالمی  همچنا  کتیبه
. این احتصمصال     وج د دارد که خ انده نشده اند

وج د دارد که در آینده، نام کازرو  در یکصی  
ها خ انصده شص د کصه در     از این ال اب یا کتیبه

این ص رت، قدمت این کصلصمصه  صه دورانصی      
تر از دورۀ ساسانیصا  نصیصز  صازخص اهصد        عقب

.  ه ویژه که در  رخی از اسناد معتصبصر     گشت
قرو  اولیه اسالمی، آورده شده که کصازرو ،  
پیش از  نا نهاده شد  شهر  یشصاپص ر نصیصز     
وج د داشته و همزمصا   صا سصاخصتصه شصد        
 یشاپ ر در دورۀ شصاهصرص ر اول سصاسصانصی،       

 کازرو  نیز  ازسازی و تعمیر شده است. 

 شناسی دانشگاه تهران در نشستی تخصصی به میزبانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون : عضو موسسۀ باستان

دهند کلمۀ کازرون، قدمتی حداقل ساسانی دارد/  مطالعات علمی نشان می
 زران، گازرگاه و سایر تعابیر عامیانه، فاقد مبنای تاریخی هستند کوه
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: مقاله  رو، پیش از این در بهمهن   ی پیش رضا صنعتی
ی انهقهالب    نهامهه   پژوههش »در دفتر سالم  0۵۲۹ماه 

 منتشر شده است. «اسالمی ایران

ی این متن تذکر چند نکهتهه را  زم    پیش از مطالعه
 دانم. می

ی  . این مقاله تنها بر اساس اسناد مهنهتهشهر شهده      0
ی شخصیت سیداحمد پیشالا نگاشهتهه    ساواک درباره
 شده است.

ی عهظهیهمهی از اسهنهاد        . عالوه بر این، مجمهالعهه   ۹
مبارزاتی شخصیت مالرد بحث )حدود هزار سند( بهه    

سازی خالد برای انتشهار   دست آمده که مراح  آماده
 کند. به صالرت کتابی مستق  را طی می

جز در مالرد مراجع معظم تقلید از  . در این مقاله به ۵
 بکارگیری القاب و عناوین خالدداری شده است.

تهالانهیهد در     . منابع و مهأخهذ ایهن مهقهالهه را مهی        ۹
 ی مذکالر بخالانید. نامه پژوهش

*** 

 تاللد و تحصیالت

سیداحمد پیشالا فرزند سید محمدصهادق در تهاریهخ    
شمسی در کازرون متاللد شد. پدران   0۵00آبان  0۳

وی اصالتاً از سادات طبهاطهبهایهی عهراق و از نسه        
 سیدمهدی بحرالعلالم هستند.

سیداحمد تحصیالت ابتدایی را نهزد پهدر و مهادرش    
ی  خهانهه   آغاز کرد؛ سپس در شش سالگی به مکتهب 

زاده ابافهتهح کهازرون      شیخ عبدالرحیم محقق در امام
. استعداد سرشار او و آمالزش  های پدر و مادرش  رفت

باعث شد تا در سن هفت سالگی آمادگی تحصیهالت  
. وی پس از امتحهانهی کهه      دبیرستانی را داشته باشد

ی فرهنگ کازرون از وی به عهمه     رییس وقت اداره
آورد، در کالس چهارم دبیرسهتهان شهاپهالر کهازرون      

نام شد. کالس ششم را که تهمهام کهرد، ههنهالز         ثبت
ی تحصی   سال نداشت. به همین دلی  اجازه   دوازده 

. او کالس هفتم را به صالرت مستهمهع     رسمی نیافت
بار   وقتی برای اولین 0۵۹۹آزاد شرکت کرد. در سال 

در کازرون کالس نهم دبیرستان تشکی  شد او نهیهز   
 در این سال کالس نهم را خالانده و تمام کرد.

پدر، او را برای فراگیری علالم دیهنهی    0۵۹۳در سال 
ی نجف فرسهتهاد. او ههمهزمهان بها         ی علمیه به حالزه

تحصی  علالم دینی به صالرت آزاد، دیپلم خهالد را از  
دبیرستان علالی بغداد اخذ کرد. وی همچنیهن زبهان    

 انگلیسی را در عراق فراگرفت.

اهلل   در علالم حالزوی در کازرون عالوه بر پدر از لطهف 
. محمدعلهی مهدرس افهغهانهی از        تالکلی نیز بهره برد

ی مقدمات او بالد. لمعتیهن    ترین اساتید دوره برجسته
. رسائ ، مهکهاسهب و      را نزد مجتبی لنکرانی آمالخت
کفایه را نیز نزد میرزا حسن یهزدی، مهحهمهدتهقهی       

 راضی و میرزا باقر زنجانی فرا گرفت. آل

اهلل  ترین اساتید دروس خهارج فهقهه او آیهت     برجسته
اهلل سیدمحسن حکیم  سیدمحمد روحانی قمی و آیت

. او تمام مهراحه  اصهالل را نهیهز نهزد آیهت         اهلل  بالدند
العظمی خالیی فرا گرفهت. سهیهداحهمهد پهیهشهالا از          
بزرگانی چالن حضهرات آیهات خهمهیهنهی، خهالیهی          
سیدمحسن حکیم  میرزا عبدالهادی شیرازی و سید  

آقهابهزرگ     ی مهالهی و از    الدین گلپایگانی اجازه   جمال
 ی روایت داشت. تهرانی اجازه

 بازگشت به کازرون

ه پس از سیزده سال ه به کهازرون   0۵۵۸او در سال 
ی جماعت پرداخهت.   برگشته و به تبلیغ دین و اقامه

سیداحمد، نمازهای صبح، ظهر و عصر را در مسجهد  
نال )شهدای فعلی( و نماز مغرب و عشاء را در مسجهد    

 کرد. حسینی )امام حسین فعلی( کازرون اقامه می

وی خدمات فرهنگی و اجتماعی متعهدد در کهازرون   
تالان به تجهدیهد بهنهای      انجام داد که از آن جمله می

ی قائم، تأسیس شرکهت   مسجد نال، تأسیس کتابخانه
کشی آب شرب شهههری، تهالش     سهامی کالثر و لالله

برای ح  منازعات محلی، تشکی  جلسات تفسهیهر،   
 اخالق و... اشاره کرد.

 پرچمدار نهضت امام خمینی در کازرون

سیداحمد پیشالا از ابتدای نهضهت امهام خهمهیهنهی،       
پرچمداری این نهضت را در کازرون بر عهده داشهت  

ههای وی بهه شهدت از سهالی      ای که فعالیهت  به گالنه
 شد. ساواک رصد می

ای علمها   پای اعالمیه 0۵۹0نام و امضای وی از سال 
و روحانیان فارس در حمهایهت از قهیهام روحهانهیهت        

ی  تالان به اعهالمهیهه    مالجالد است که از آن جمله می
نفر از عهلهمها و روحهانهیهان فهارس در         ۹4مشترک 

ی  حمایت از قیام روحانیت پس از تصهالیهب  یهحهه    
 های ایالتی و و یتی اشاره کرد. انجمن

از وی به عنالان یکهی   0۵۹۹ساواک در فروردین ماه 
0از  روحانی سیاسی فعال در اسهتهان فهارس یهاد      ۲
 کند. می

 حضالر پیشالا در جمع علمای مهاجر

ی زیهادی از عهلهمهای      عهده  0۵۹۹اواخر خرداد مهاه  
های کشالر در اعتهراض بهه دسهتهگهیهری        شهرستان

حضرت امام خمینی)ره( و سایر بزرگان دینهی بهرای     
های رژیم عهلهیهه امهام و دیهگهر        خنثی کردن تالطئه

 علمای بازداشت شده به تهران مهاجرت کردند.

سیداحمد پیشالا از جمله علمایی بالد که با تأکید بهر  
نماینهدگهی خهالد از شهههرسهتهان کهازرون در ایهن          
مهاجرت، حضالری فعال داشهت. از بهررسهی اسهنهاد       

نفر از علمایی که در آن ایام به  41مالجالد نام حدود 
 شالد. اند، استخراج می تهران مهاجرت کرده

علمای مهاجر، همگام با مراجع معظم تقلهیهد بهرای    
اهلل خمینی و سایر علمای بازداشت شهده،   آزادی آیت

. بهرخهی از     هایی صادر می ها و اطالعیه تلگراف کردند
ههای صهادره و    ها و اطالعهیهه   این علما، تمام تلگراف

 اند. برخی دیگر بعضی از آنها را امضا کرده

هایی بالد که امضایهش را   پیشالا اما از جمله شخصیت
تالان پای تمام ایهن مهالارد مشهاههده کهرد. از آن        می

 تالان به مالارد زیر اشاره کرد: جمله می

نفر از علمای حاضر در تهران خطهاب   ۵۹. تلگراف  0
اهلل خمینی در اعتراض به دستگیهری ایشهان    به آیت

 0۵۹۹تیر ماه  ۹4در تاریخ 

ها خهطهاب    نفر از علمای شهرستان ۵۳ی  . اطالعیه ۹
 0۵۹۹در تاریخ دوم مرداد  «ملت مسلمان ایران»به 

نفر از علما مبنی بر غیرقانالنی بالدن  ۹۹ی  . اعالمیه ۵
ی بیست و یکم مجلس شالرای مهلهی    انتخابات دوره
 0۵۹۹در مرداد ماه 

ها در دفهاع   نفر از علمای شهرستان ۹4ی  . اعالمیه ۹
از حقالق ملت و تحریم شرکت در انتخابات در تاریخ 

 0۵۹۹مرداد ماه  ۵0

 مکاتبات صمیمانه با آیت اهلل خمینی

اهلل خمینی و از جملهه   پیشالا از افراد مالرد وثالق آیت
. عالوه بهر ایهن، امهام خهمهیهنهی در          وکالی وی بالد
مالاردی، اجازات مالی خالد به برخی افراد ه از جملهه  
احمد زاهد اصفهانی ه را با اعتماد به معرفی از سالی 

 سیداحمد پیشالا صادر کرده است.

اهلل  ای مهیهان او و آیهت     همچنین مکاتبات صمیمانهه 
آمیزی  خمینی برجای مانده که در آنها تعابیر محبت

از جانب امام نسبت به وی به کهار رفهتهه اسهت. بهه       
مهرداد مهاه    ۹1عنالان نمالنه امام خمینی در تهاریهخ   

ی سید احمد پیشالا بها لهحهن بسهیهار       به نامه 0۵۹۵
 ی پاسخ داده است: ا صمیمانه

شرافت جناب مستطاب حهجهالا سهالم     خدمت ذی»
 آقای حاج سید احمد پیشالا دامت برکاته

رساند مرقالمه شهریهفهه کهه حهاکهی از        به عرض می
صحت مزاج شریف و حاوی تفقد آنجناب بالد مالجب 

ی آن جناب در تهرویهج    تشکر گردید. مساعی جمیله 
شریعت مقدسه اسالم و استعانه از مهجهامهع دیهنهی      
برای این منظالر مالرد کمال تقدیر و تشهکهر اسهت و    

عصهر   امید است انشاءاهلل مالرد تهالجهه حضهرت ولهی    
عج  اهلل تعالی فرجه الشریف واقهع شهده و مهأجهالر     
. مبلغ پانصد تالمان وجه ارسالی تالسط بهانهک     باشید
صادرات واص  و سه قطعه قبض همانطالر که مرقهالم  
. از خهدای     فرمالده بالدید صادر و جالفاً ارسال گردیهد
  متعال دوام مالفقیت آن جنهاب را در اعهالء کهلهمهه     

. جالاب مسأله  ی مهرقهالمهه در     طیبه اسالم خالاستارم
. مرجالئیم که در مظان   ذی  داده شد و ارسال گردید
. والسهالم    استجابت دعالات حقیر را فرامالش نفرمایید

ربیع الثانی  ۵علیکم و رحمال اهلل و برکاته. 1 به تاریخ   
 «ه روح اهلل المالسالی الخمینی ۸۹

 انتقال خبر تصالیب کاپیتال سیالن به امام

سیداحمد پیشالا از جمله اشخاصی بالد کهه در سهال   
خبر تصالیب قانالن کاپیتهال سهیهالن را کهه از      0۵۹۵

)نماینده وقت کازرون در   سیدعبدالحسین طباطبایی 
مجلس شالرای ملی( دریافت کرده بالد، به اطالع امام  

 خمینی رساند.

رجبعلی طاهری از مبارزان انقالبی که نقش محالری 
در رهبری مبارزات مردم استان فارس داشتهه اسهت   

های اطالع امام از مهفهاد ایهن     ی یکی از روش درباره
یکی از نمایندگان مجلهس بهه نهام    »گالید:   قانالن می

[ پیشالا خبر تصالیب     ]سید احمد طباطبایی از طریق 
کاپیتال سیالن را به گالش امام رساند و محهتهالای آن   
را تالضیح داد. از دیگر مطهالهبهی کهه در ایهن زمهان        
مجلس تصالیب کهرد و اسهنهاد آن از طهریهق آقهای       
طباطبایی و آقای پیشالا به دسهت امهام رسهیهد، وام     
دویست میلیالن د ری آمریکا به ایران و بازپرداخهت  
. بر اساس این قهرارداد،    سیصد میلیالن د ری آن بالد

المال به عهنهالان    ی بیت یکصد میلیالن د ر از بالدجه
 «شد. ها ریخته می سالد به جیب آمریکایی

رجبعلی طاهری در گفتگال با نالیسنده بر این مسألهه  
ی انهتهقهال خهبهر       کند که ماجرای نهحهاله   تأکید می

اهلل خمیهنهی را بهدون     تصالیب کاپیتال سیالن به آیت
. اسداهلل   واسطه از زبان سیداحمد پیشالا شنیده است
ایمانی از دیگر اشخاصی است که این ماجرا را بدون 

 است.  واسطه از زبان پیشالا شنیده

 ارتباط پیشالا با امام در تبعید

پس از تبعید امام خمینی، پیشالا از جمله روحانیانی 
کهنهد.    است که به روشنگری اذهان عمالمی اقدام می

مکاتبات متعدد وی با آیهت اهلل خهمهیهنهی پهس از       
در اسهنهاد سهاواک     0۵۹۹تبعیدش به عراق در سال 

بهه   0۵۹۳ثبت شده است. او همهچهنهیهن در سهال       
صالرت مخفیانه به عراق رفته و با امام خمینی دیدار 

 کرد.

سخنهان   0۵۹۱مأمالر ساواک در تاریخ هشتم خرداد 
ی سفر سیداحمد پیشهالا بهه    اسداهلل ایمانی را درباره

نهامهبهرده بها      »عراق چنین گهزارش کهرده اسهت:     
داشهت کهه چهالن آقهای      ]اسداهلل ایمانی[ اظهار مهی   

پیشالا در کازرون اولین کسی بالد که در سهال قهبه     
اهلل خمینی به نجهف   برای زیارت و مالقات آقای آیت

اهلل  اشرف مسافرت نمالده و دستالرات  زم را از آیهت 
خمینی گرفت پس از مراجعت به وسهیلهه سهازمهان     
امنیت شهیهراز احضهار شهد و از او جهالاز مسهافهرت        
خالاسته بالدند ایشان هم یک مرتبه جالاز اقامت خالد 
را که چند سال مالقعی که در نجف اشرف مشهغهالل   

تحصی  علهالم دیهنهی بهالده بهیهرون آورده و نشهان        
دهد و سازمان امنیت هم بدون این که درسهت و   می

حسابی به این جالاز نگهاه کهنهد ایشهان را مهرخه        
نماید غاف  از این که این جالاز اقامت مربهالط بهه    می

چند سال قب  بالده است و به این ترتیب کهاله سهر   
سازمان امنیت شیراز گذاشته و خالد را تبرئه نمهالده  

 «است.

در گزارش دیگری از ساواک نیز در این رابطه آمهده  
سیداحمد پیشالا یکی از روحانیالن افراطهی و  »است:  

طرفدار خمینی و مخالف دولت در استان فارس بالده 
گام با سایر روحانهیهالن    های مناسب هم که در فرصت

مخالف اقداماتی علیه مصالح کشالر انهجهام داده و در   
[ به طالر غهیهرمهجهاز بهه عهراق        0۵۹۳]   ۹۳۹۳سال 

 «مسافرت نمالده و با خمینی مالقات ]کرده است[.

 کنترل منبر از سالی ساواک

 0۵۹۱مصههادف بهها سههال   0۵۸4رژیههم در رمضههان 
نفر از سخنهرانهان، وعهاظ و روحهانهیهان        ۲۵شمسی 

کشالر را تنها با سپردن تعهد مجاز به منبهر دانسهت.   
ههایهی چهالن اکهبهر       در این لیست اسامی شخصیهت 

دار، سهیهد    زنهده  هاشمی رفسنجانهی، حسهیهن شهب    
اهلل  حسینی، شیخ احمد کافهی، فضه    اهلل ملک کرامت
نهژاد،   زاده محالتی، سیدعبدالکریهم ههاشهمهی     مهدی

محمدعلی گرامی، محمدتقی شریعتهی مهزیهنهانهی،      
محمد مجتهدی شبستری، رضا تالسلی، سیهدجهالل   
طاهری، محمد مفتهح، یهحهیهی انصهاری شهیهرازی،        

الهی، سیدمهدی طباطهبهایهی،     سیدعبدالحسین آیت
خهالرد.   سیدهادی خسهروشهاههی و... بهه چشهم مهی         

هایی است که  سیداحمد پیشالا نیز از جمله شخصیت
 شالد. نام وی در این لیست مشاهده می

 حمایت از نامزدی طباطبایی

در جریان برگهزاری   0۵۹۱سیداحمد پیشالا در سال 
انتخابات مجلس بیست و دوم شالرای ملی همهراه بها   
جههمههعههی از عههلههمههای کههازرون از کههانههدیههداتههالری  
. نسهبهت        سیدعبدالحسین طباطبایی حمهایهت کهرد
خالیشاوندی پیشالا با طباطبهایهی، انهتهقهادات تهنهد        
طباطبایی از دولت وقت در مجلس بیسهت و یهکهم،    
انتقال برخی از اخبار مجلهس بهه پهیهشهالا تهالسهط        
طباطبایی و همکاری طباطبایهی بها پهیهشهالا بهرای       

هایی که حکالمت برای  برطرف کردن برخی مزاحمت
کرد از جمله د ی  وی  برخی افراد انقالبی ایجاد می

. این حمایت امها آثهار     برای حمایت از طباطبایی بالد
سالیی در محبالبیت پیشالا نزد برخی جالانان انقالبهی  

 کازرون داشت.

 مهاجرت به شیراز

به شیهراز مهههاجهرت کهرده و بهه        0۵۹۸او در سال 
درخالاست سیدحسین یزدی امامت جماعت مسجهد  
. پیشالا خالد در این رابطهه    نال شیراز را برعهده گرفت

برای چهنهد مهاه اقهامهت       0۵۹۸در سال »گالید:   می
ها نماز جمهاعهت را در     تابستان به شیراز آمدم و شب

( برگزار می کهردم.     )شهدای کنالنی  مسجد جامع نال 
هها   اهلل سیدحسین یزدی کهه سهال   در این میان آیت

امام راتب جماعت مسجد بالد  بیهمهار شهد و از مهن      
ی  تقاضا کرد که در ایامی که در شیراز هستم  اقامهه  

های شنبه   جماعت کنم پس از مدتی که من در شب
کردم و مردم بسیاری شرکت   در مسجد سخنرانی می

کردند ایشان برخاسته و فرمالدند: "اگهر در سهن       می
جالانی هم بالدم  شما بیش از من شایستگی امهامهت    
این مسجد را داشتید چه رسد به اکنالن کهه پهیهر و    

آیم." در ایهن بهیهن       بیمارم. من دیگر به مسجد نمی 
تعدادی از مردم کازرون برای رمضان همان سهال بها   

اهلل   تعدادی اتالبالس به شیراز آمدند و از مرحالم آیهت 
. مهن    محالتی تقاضای بازگشت مرا به کازرون کردند
طبق دستالر ایشان ماه رمضان را به کازرون رفتهم و  

 «پس از آن به شیراز مراجعت نمالدم.

گامان نهضهت   سیداحمد پیشالا در شیراز نیز از پیش
امام خمینی بالد و مسجهد وی بهه یهکهی از مهراکهز       

 انقالب تبدی  شد. 

 ادامه دارد ...

 

 پيشواي كازرون به روایت اسناد ساواک )قسمت اول(
 رضا صنعتی
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 شاه ِ عدالت
 سپیده سَر زد از افق، یار نیامد از سفر

 یِ گ  شکفته شد، ندارم از لبش خبر غنچه

 کند سروِ چمانِ من چرا، می ِ چمن نمی

 یِ اَبر بر قمر تیره شده جمالِ گ ، پَرده

 کنم، ولی! پیشِ کمانِ ابرویش،  به همی

 با خمِ ابرویِ کمان، دورکند زِ من نظر

 قرارِ بیقرارِ من، رفیقِ سرزمینِ مهر

 قرار بُرده از دلم، غمش به سینه مُستقر

 کریم با کَرامتش، نظر به بینالا کند

 شاهِ عدالت وکَرَم، دل ندهد بچشمِ تَر!

 تا دلِ هَرزه گردِ من، رفت به چینِ زلفِ او

 راهِ درازِ عشقِ او، به داغِ دل زَند شَرر

 دهد نسیمِ زُلفِ چین او،ذبالیِ بنفشه می

 اش دهد ثَمر سلالکِ عارفانِ او، بنفشه

 شالد دل به امیدِ رویِ او، همدمِ جان نمی

 جان به هالایِ زلفِ او، باز گشالده بال و پَر

 دهد ساقیِ سیم ساقِ من، گر همه دُرد می

 یِ خشکِ میکده، ز جامِ او دهد شَجر ساقه

 شاه ِچراغ
 یِ شاه چراغ است دلم، دلگشته

 نسیمِ جان نالازش، عطر باغ است

 ی رضالان شیراز بهشتِ روضه

 بالد شاه چراغِ گلشنِ راز

 دلم، قصد شبِ شیراز دارد

 هالایِ باغِ سروِ نازدارد

 رواق و صحنِ احمد دلپذیر است

 مکانِ رح  و قرآن و سریر است

 دلم، آیینه از تا ر دارد

 عجب،نقشی زنقشِ یار دارد

 نسیم دلگشا، گلگشتِ شیراز

 اِرَم، باغ صفا، سردشتِ شیراز

 دلِ من کفتر طالقیِ باغ است

 به دورِ گنبدِ شاهِ چراغ است

 گشالده بر دلم، دروازه قرآن

 شمیمِ جانفزایِ عرش جانان

 گلستان در گلستان است شیراز

 شکالهِ شاعران ِمحرمِ راز

 به باغِ حافط و بستانِ سعدی

 

 دو بلب ، باتغزل، نغمه پرداز

 خالشا شیراز و صحنِ دلگشایش

 و آن شاهِ چراغِ باسخایش

 نالایِ ساز و سُرنا و دُه ، دوش

 آمدم گالش ز بامِ گنبدش، می

 گ ِ بستان و از نج ِ رسالل است

 صفایِ سینه و قلبِ بتالل است

 علی، جدِّ شریفش، مرتضی باد

 امام و مقتدایِ او رضا باد

 گ ِ احمد ز احمد نام دارد

 و از فیضِ شهادت، جام دارد

 بالد دارا مانِ مستمندان

 حرم، دارالشفایِ دردمندان

 به رزم تن به تن، رزم آفرین بالد

 به جنگِ طاغیان، مرد کمین بالد

 به عشق آتشین، آمد به ایران

 به قصدِ دیدن ِشاهِ خراسان

 ابالفض ِ رضا، جانِ برادر

 به جان، شمسِ خراسان، یارویاور

 شهید کینه شد در شهر شیراز

 و خاکِ مرقدش شد، گلشنِ راز

 شهادت احمدابن موسی، 
 شاه چراغ تسلیت باد 

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  آیين

 هاي فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان

1 1۱  –0۹11۱1۵001۵۸111۳۹1رأی شماره        -0
هیأت مالضالع قانالن تعیین تکلیف             10۹11  1۲

های فاقد سند        وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        
رسمی در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه         
و بالمعارض متقاضی خانم سعادت سجادیان فرزند          

و شماره    ۳۹4۲۸۵0۱14سید رضا به شماره ملی         
 ۹۹1سهم از     ۹1صادره از کنارتخته در       0شناسنامه  

سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به             
فرعی از    ۹۹۹1مترمربع تحت پالک      ۸۵۱۵۸مساحت  

 0۱1۵اصلی مفروز و مجزی شده از پالک                   0۱
 4بخش    ۱خریداری از مالک رسمی واقع در قطعه          

 فارس  محرز گردیده است. 

1 1۹  –0۹11۱1۵001۵۸111۳۵۹رأی شماره      -۹
هیأت مالضالع قانالن تعیین تکلیف             10۹11  1۲

های فاقد سند        وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        
رسمی در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه         
و بالمعارض متقاضی سید محسن سجادیان فرزند           

و شماره    ۳۹4۲۸۵1۹۵1سید رضا به شماره ملی         
 ۹۹1سهم از     ۳1صادره از کنارتخته در       0شناسنامه  

سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به             

فرعی از    ۹۹۹1مترمربع تحت پالک      ۸۵۱۵۸مساحت  
 0۱1۵اصلی مفروز و مجزی شده از پالک                   0۱

 4بخش    ۱خریداری از مالک رسمی واقع در قطعه          
 فارس  محرز گردیده است. 

1 1۱  –0۹11۱1۵001۵۸111۳۹۵رأی شماره        -۵
هیأت مالضالع قانالن تعیین تکلیف             10۹11  1۲

های فاقد سند        وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        
رسمی در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه         
و بالمعارض متقاضی سید جالاد سجادیان فرزند سید         

و شماره      ۳۹4۲۸۵0۹۸۵رضا به شماره ملی           
 ۹۹1سهم از     ۳1صادره از کنارتخته در       0شناسنامه  

سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به             
فرعی از    ۹۹۹1مترمربع تحت پالک      ۸۵۱۵۸مساحت  

 0۱1۵اصلی مفروز و مجزی شده از پالک                   0۱
 4بخش    ۱خریداری از مالک رسمی واقع در قطعه          

 فارس  محرز گردیده است. 

1 14  –0۹11۱1۵001۵۸111۳۳1رأی شماره      -۹
هیأت مالضالع قانالن تعیین تکلیف             10۹11  1۲

های فاقد سند        وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        
رسمی در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه         
و بالمعارض متقاضی سید منصالر سجادیان فرزند           

و شماره    ۳۹4۲۸۵۳04۵سید رضا به شماره ملی         
 ۹۹1سهم از     ۳1صادره از کنارتخته در       0شناسنامه  

سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به             
فرعی از    ۹۹۹1مترمربع تحت پالک      ۸۵۱۵۸مساحت  

 0۱1۵اصلی مفروز و مجزی شده از پالک                   0۱
 4بخش    ۱خریداری از مالک رسمی واقع در قطعه          

 فارس  محرز گردیده است. 

1 14 –0۹11۱1۵001۵۸111۳۹4رأی شماره        -۳
هیأت مالضالع قانالن تعیین تکلیف              10۹11 1۲

های فاقد سند        وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان        
رسمی در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه         
و بالمعارض متقاضی خانم هاجر سجادیان فرزند سید        

و شماره      ۳۹4۲۸۵۵۵۱4رضا به شماره ملی           
 ۹۹1سهم از     ۹1صادره از کنارتخته در       ۹شناسنامه  

یک قطعه زمین مزروعی به        ششدانگ  سهم سهام    
فرعی از    ۹۹۹1مترمربع تحت پالک      ۸۵۱۵۸مساحت  

 0۱1۵اصلی مفروز و مجزی شده از پالک                   0۱
 4بخش    ۱خریداری از مالک رسمی واقع در قطعه          

 فارس  محرز گردیده است. 

11۲  1۱  –0۹11۱1۵001۵۸111۳۵4رأی شماره     -۱
هیأت مالضالع قانالن تعیین تکلیف وضعیت          10۹11  

های فاقد سند رسمی در         ثبتی اراضی و ساختمان    
واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و                 
بالمعارض متقاضی سید ناصر سجادیان فرزند سید          

و شماره      ۳۹4۲۸۹۸۵۸0رضا به شماره ملی           

 ۹۹1سهم از     ۳1صادره از کنارتخته در       ۹۲شناسنامه  
سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به             

فرعی از    ۹۹۹1مترمربع تحت پالک      ۸۵۱۵۸مساحت  
 0۱1۵اصلی مفروز و مجزی شده از پالک                   0۱

 4بخش    ۱خریداری از مالک رسمی واقع در قطعه          
 فارس  محرز گردیده است. 

لذا مراتب به منظالر اطالع عمالم در دو نالبت به فاصله           
شالد. در صالرتی که اشخاص نسبت        روز آگهی می    0۳

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند        
تالانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه             می

اعتراض خالد را به این اداره تسلیم و پس از اخذ                 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،            
دادخالاست خالد را به مراجع قضایی تقدیم نماید و            
گالاهی تقدیم دادخالاست را به اداره ثبت تحالی  دهد.         
بدیهی است در صالرت انقضای مدت مذکالر و عدم            
وصالل اعتراض طبق مقررات سند مالکیت حصادر           

 خالاهد شد.

 10۹11 100 0۸تاریخ انتشار نالبت اول: 

 10۹11 10۹ 1۵تاریخ انتشار نالبت دوم: 

 علیرضا کشالری 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج

 محمدحسین برزویی-کازرون

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  آیين

 هاي فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان

۹1مالرخ    0۹1۱1۵0011۹110۹14برابر رأی شماره    
مالضالع قانالن تعیین تکلیف وضعیت          10۹11 100 

های فاقد سند رسمی مستقر       ثبتی اراضی و ساختمان   
در واحد ثبتی حالزه ثبت ملک کازرون تصرفات              
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا دهقان            

صادره از  ۹۸۹ناصرآبادی فرزند رضا بشماره شناسنامه      
کازرون در ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به             

فرعی از    4۲۵مترمربع پالک      ۵۹۸۳۹1۳۲مساحت  
فرعی از    ۹اصلی مفروز و مجزی شده از پالک           0۸۳
فارس کازرون    4واقع در بخش       ۹اصلی قطعه     0۸۳

خریداری از مالک رسمی آقای نصراله دهقان فرزند           
شجر محرز گردیده است. لذا به منظالر اطالع عمالم            

شالد. در    روز آگهی می   0۳مراتب در دو نالبت به فاصله  
صالرتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت             

تالانند از تاریخ      متقاضی اعتراضی داشته باشند می      
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خالد را به            
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک            
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخالاست خالد را به             
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صالرت          
انقضای مدت مذکالر و عدم وصالل اعتراض طبق             

 مقررات سند مالکیت صادر خالاهد شد.

 10۹11 10۹ 1۵تاریخ انتشار نالبت اول: 

  10۹11 10۹ 0۸تاریخ انتشار نالبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسناد و امالک

 33قانون و ماده  3آگهی موضوع ماده 
نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  آیين

 هاي فاقد سند رسمی اراضی و ساختمان

11۲  ۹0  –0۹11۱1۵001۵۸111۱11رأی شماره     -0
هیأت مالضالع قانالن تعیین تکلیف وضعیت          10۹11  

های فاقد سند رسمی در         ثبتی اراضی و ساختمان    
واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و                 
بالمعارض متقاضی آقای حمزه مصدق نیا فرزند             

و شماره      ۹۵۲040۱۹0۹محمد به شماره ملی          
صادره از ممسنی در شش دانگ یک          ۸۹۳شناسنامه  

مترمربع   ۳0۹10قطعه زمین مزروعی به مساحت          
اصلی مفروز و مجزا       0۱فرعی از     ۹۹۵۲تحت پالک   
خریداری از محمد مصدق نیا واقع        0۱1۵شده از پالک   

 فارس محرز گردیده است.  4بخش  ۱در قطعه 

لذا مراتب به منظالر اطالع عمالم در دو نالبت به فاصله           

شالد. در صالرتی که اشخاص نسبت        روز آگهی می    0۳
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند        

تالانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه             می
روز اعتراض خالد را به این اداره تسلیم و پس از اخذ              
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،            
دادخالاست خالد را به مراجع قضایی تقدیم نماید و            
گالاهی تقدیم دادخالاست را به اداره ثبت تحالی  دهد.         
بدیهی است در صالرت انقضای مدت مذکالر و عدم            
وصالل اعتراض طبق مقررات سند مالکیت حصادر           

 خالاهد شد.

 10۹11 10۹ 1۵تاریخ انتشار نالبت اول: 

 10۹11 10۹ 0۸تاریخ انتشار نالبت دوم: 

 علیرضا کشالری 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج



تالاند عمق سرنالشت، تاریخ و یا بههتهر           کسی نمی 
اش    ی یک خانالاده که تمام هستهی        بگالیم فاجعه 

را  در طبق اخالص گذاشت و تقدیهم نهظهام و             
انقالب کرد به تصالیر بکشاند. تاریخ دفاع مقدس         

ههای     ما پر از حالادث تلخ و ناگالاریست کهه داغ       
زیادی بردل بازماندگانش به یادگارگهذاشهتهه و          
خانالاده شهیدان و جانبازان خسروی، یکی از این        
هزاران خانالاده است که خالد روایهت مهفهصه              

 طلبد. می

ام بها       دانم از کجا شروع کنم. از آشهنهائهی             نمی
های حمهزه یها        کاری  محسن یا ابراهیم، ازشیرین   

مصطفی و یا از معصالمیت و مظلالمیت مهدی که    
شهالد. از        هرکدام مثنالی هفتاد من کاغهذ مهی        

دعالایم با ابراهیم بعد از شروع پاسداریم بهرسهر           
رفتن به جبهه و حضالرمان با هم در تیپ فاطمه          
زهرا، بعد از آن همه کشمکش و دعالا کهه کهی             
باید زودتر بره جبهه، تا ازدواجش و رفهاقهت بها             

 محسن.

رفاقت ابراهیم و محسن باب دوستی ما را هم بها           
محسن بازکرد. در یک شب رفاقت مهنهجهر بهه              
خالیشاوندی گردید و بدون اینکه طرفین فکرش       
را هم کرده باشند، قالم و خالیش شدند و ابراهیم          

ی خسروی. به نظر من باید این  شد داماد خانالاده
را در کتاب گینس ثبت کرد که چطالر یک نهفهر            

گیرد و فرداشب سر سفره عقد        امشب تصمیم می  
نشیند. غیر از این است که برادری، رفهاقهت،             می

خداخالاهی و عشق به اجرای فرامین الهههی در            
ها را بهه   کند و خانالاده   دوطرف، سهاللت ایجاد می   

رساند. محسن و ابراهیم حا  با ههم در              هم می 

کسالت مربیگهری پهادگهان       
شهید دستهغهیهب تهاخهت         

زدند و بها ههم کهالرس            می
نالاختهنهد، تها        خدمت را می  

جائی که بارها و بارها خالدم      
خالاستهم کهه       از محسن می  

محض رضای خدا کمی ههم      
به خانالاده برس و پادگان را       

 رها کن.

یعنی همزمان بها     ۱0ازسال  
 ۱۵ازدواج ابراهیم تا خهرداد     

ماه اول کهه در         ۹به غیر از  
کازرون با محسن و ابراهیهم      
بالدم، در جبهه و در تهیهپ         
فاطمه زهرا )س( و لشهکهر          

روز با ابراهیهم      فجر، شبانه 0۲
بالدم و از فیالضات این مرد الهی کسهب فهیهض             

گهالیهم.      ی کالچکش را مهی       کردم، یک نمالنه    می
داری بالدند ومن بهه       زنده  ایشان اه  تهجد و شب    

کردم. اینقدر تهههجهد         مختصر عبادتی قناعت می   
ایشان بر من اثرگذاشت که مهجهبهالرش کهردم            

شالد، مرا هم بیدار کند و اگر         ها که بیدار می     شب
نشدم با پارچ آب، بیدارم کند و این یعهنهی اثهر              
همنشینی باخالبان. خالصه کهنهم در چهنهیهن              
روزهایی امید ابراهیم، عشق ابراههیهم، هسهتهی           
ابراهیم، رفیق و یار غار ابراهیهم،در عهمهلهیهات             

به نحالی که دوستان بهههتهر از مهن                ۸والفجر
ههای     آفرینی  ها و حماسه    دانند،پس از رشادت    می

بسیار آسمانی شد و ابراهیم و خانالاده غهرق در           
 ماتم و عزا.

یادم هست محسهن در شهههادت حهمهزه در               
زهرا میکروفالن به دست گرفت و گهفهت         بهشت

یعنی چه!!!      »اآلن إنکَسَر ظهری  «فهمم،    اآلن می 
و ابراهیم در لشکر پس از خبر شهههادت و یها           

اآلن انهکهسهر      «مفقالدی محسن به من گفهت:         
من هم در خبر شهادت محسن فهمیدم .»ظهری
یعنی چه! آنهگهاه کهه           »ا ن انکسر ظهری  «که  

برادر محمدی از اسارت برگشته بالد و بها یهک             
شالق و ذوقی به دیدنش در سپاه رفتم و گفهتهم            

گالیند شما با محسن با هم بالدید، بگال از            که می 
گفت،  محسن چه خبر؟ و گفت آنچه که نباید می      

براستی کمرم شکست و دیگر تالان ایستهادن از          
من سلب شد. وقتی من این چنین بالدم خدا بهه            
فریاد خانالاده، پدر، مادر، برادر، همسر و خانهالاده         
ابراهیم  برسد که بعد از خبر شهادت محسن چه        

 کشند. کشیدند و هنالز دارند چه می

خدا به داد دل همسرش، فرزندانش، مصطفی و         

مهدی برسد که سالی یکبارنه،     
پیالسته و دائم باید در فهراق         
آیاتی از آیات الههی، حهمهزه،         
محسن و ابراهیم بسهالزنهد و         

 بسازند.

این را بگالیم و تهمهام. یهادم            
هست بعد از شهادت شهههیهد        

نقی ابالنصری، حالم بهههم         علی
ریخته بالد و انگار در این دنیها        

داد.    نبالدم، اشک امانم نهمهی      
ابراهیم مرا دید و گفهت تهازه         

ای مث  مالقعی کهه مهن         شده
 محسن را ازدست دادم.

خدایا خداوندا به میالد امهروز       
امام محمدتهقهی )ع(قسهمهت          

دهم که فهردای قهیهامهت           می
دست ما را از دامان شهدا کالتاه مهگهردان و بها          
شهدا و رفیقان شهیدمان، هرچند نتهالانسهتهیهم          

 رفیق خالبی برایشان باشیم، محشالر گردان.

آرزوی صحت وسالمتی دارم برای عزیهزان دلهم          
مصطفی و مهدی که واقعاً وجالدشان در تمهامهی       

ها مالجب خیر و برکت است برای خانالاده،          عرصه
 انقالب و اسالم.

ان شاءا... که با همین روحیه و فهداکهاری و بها            
قدرت بیشتر در خدمت به اسالم مالفق و مهؤیهد           
باشند. روح پدر و مادر عهزیهزتهان شهاد و بها                   

 شهدایشان محشالرباد.

 ارادتمند وکالچک شما

 کاظم پدیدار

7صفحه  0500فوریه  00/  9003رجب  05/  9055اسفند  3شنبه  سه /  555/ شماره  91سال   

 محمدرضا پوالدي
 یادی از شهید ابراهیم باقری و شهید محسن خسروی

 کاظم پدیدار

 -در جاده فهاو  ۸در بین شهدای گردان کمی  که در مرحله دوم والفجر  
القصر به شهادت رسید شهیدی داشتیم به نام محمد رحیم زارع اه               ام

شهههیهد      ۹کازرون که فرزند ایشان شهید قنبر زارع در عملیات والفجر           
شده بالد و همچنین شهیدی دیگر به نام سید محمدباقر سعید داشتیم            

شهههیهد شهد و            ۸که در گردان فجر بالد که پدر در عملیات کربالی           
فرزندش هم در همین گردان در عملیات والفجر دو شهید شهده بهالد.                
روح این پدران آسمانی که پس از فرزندانشان به شهادت رسیدن شاد و             

 راهشان پر رهرو باد.

 پدر و پسرهای شهید
معرفی پدر و پسرهای افتخارآفرین کازرون در 

 دفاع مقدس

 شهید: حاج سید باقر سعید

 فرزند: سید اسماعی 

1 محه  تهاللهد:      0۵0۹متاللد:  
 کازرون

1 0۵۱۱110104تاریخ شهادت:  
 مح  شهادت: شلمچه

 عضالیت: بسیج

مح  دفن: کازرون گلسهتهان       
شهدا )امام زاده سید محمهد       

 نالربخش(

تالضیحات: این شهید وا  مقام پدر شهید سید مهحهمهد حسهن                
سعید می باشد و در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسهیهده             

بهه خهاک        0۵۱4است. پیکر این شهید عزیز مفقالد و در سال            
 سپرده شد.

شهید: سید محمد حسهن      
 سعید

 فرزند: شهید سید باقر

1 مح  تاللد:    0۵۹۹متاللد:   
 کازرون

تهههاریهههخ شهههههههادت:     
1 مههحهه       0۵۱۹11۳110

 شهادت: حاج عمران

 عضالیت: بسیج

مههحهه  دفههن: کههازرون       
گلستان شهدا )امهام زاده       

 سید محمد نالربخش(

تالضیحات: این شهید وا مقام در عملیات والفجر دو مهنهطهقهه                
 عملیاتی حاج عمران عراق به شهادت رسیده است
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امام زمان در کالم امام مقام        
 معظم رهبری

ی رویدادها و        در دنیایی که همه        
ها انسان را از رسیدن به یک              پدیده

بخش مأیالس    روزگار لذتبخش و شادی    
الصلاله   کند، انتظار ظهالر مهدی علیه       می

دمد و انسان     و السالم در انسان امید می      
ی بزرگ و روشن و شیرین          را به آینده   

 (.1۱۸ 10 ۵) دهد. نالید می

بالد که یهکهی از         0۵۱۳در یکی از شبهای سال      
همسایگان شهید محمد جالاد دیده ور از حهج           
بیت اهلل الحرام برگشتند و بر سر حاجهی نهقه              
وشیرینی زیادی ریختند و چالن جمعیهت زیهاد          
 بالد از جمع کهردن نهقه  کهم رویهی کهردم                 

ساله بهالدم در     ۲فردای آن شب من که بچه ای  

مسجد امام خمینی )ره( نماز ظههر و         
عصر را به جماعت خالاندم و بیاد نقه        
های پاشیده شده بر سر حاجی  بهه           
روبروی منزل مرحالم حاجی در فلکهه       
انقالب که در همسایگی منزل شهیهد       

 ور بالد رفتم. دیده

با تالجه به گرمای تهابسهتهان مهحه             
خلالت و کسی نبالد به سرعهت و بها            
اشتیاق وصف ناشدنی مشغالل جهمهع       
کردن نق  وشیرینی بالدم و نهیهفهه           
لباسم را پر کرده بالدم کهه نهاگهههان           
شهید بزرگالار محمد جالاد دیده ور بها        

با ی سرم حهاضهر        ۹۸یک دوچرخه   
شد و با بیان مقتدرانه و دلسالزانه خالد 
به من گفتند: بچه چرا شیریهنهی روی زمهیهن            
 برمیداری... کثیف است ، مهریهض مهیهشهالی                
ومن هم تمام مشک  گشاهایی که جمع کهرده          
بالدم ریختم و از ترس چند قدمی فرار کردم کهه    
شهید با نگاه مهربانانه خالیش مرا به سمت خالد         
دعالت کرد و  گفتند نترس کاری باهات ندارم ...            
سپس یک سکه یک تالمانی را از جیبش بیهرون          

آورد و به من داد و گفت: پسرم با این پالل برای             
خالدت شیرینی بخر و دیگر خالراکی روی زمیهن        

 را برندار...

سال از آن جریان میگذرد اما آن یک          ۵۳اکنالن  
تالمان  صدقه جاریه ای شد که ههمهالاره بهیهاد              
ایشان و دیگر شهدا ضمن خالاندن فاتحه انهفهاق          

 میکنم ...

شهدای شادی روح 
 انقالب اسالمی صلوات

 خاطره ای از شهید دیده ور

 نژاد راوی : بسیجی جانباز حاج مجید رحیمی

شهدای 
کازرونی  

گردان کمیل 
لشکرالمهدی 
در جاده فاو 

القصر عملیات  ام
  8والفجر

این شهدا در مرحله سوم 
عملیات والفجر هشت در 

جاده فاو ام القصر در 
گردان کمیلِ لشکرالمهدی 
محاصره شدند و هیچگاه 

 برنگشتند. 


