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درصد کازرون به  ۰۷جانباز 
 یاران شهیدش پیوست 

آیت ا... دژکام در اجالسیه خبرگان 
 رهبری: 

سازوکار مناسب برای اجرای 
سند نقشه مهندسی فرهنگی 

 کشور طراحی نشده است
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 وزیر بهداشت:

مجموعه برکت یک افتخار و 
 الگو برای کشور است

اللهی گفت: همانطور      به گزارش وبدا، دکتر بهرام عین     
که انسان های فداکار، عالم و مجاهدی دفاع مقدد           
را مدیریت کردند در این مجموعه هم دانشدمداددان           

های علمی    جوان و متدین یکی از بزرگترین مجموعه      
وی ادامده داد:         محور را به وجود آوردند.       و محصول 

هاگامی که کرونا آمد کشور تدحدت یددیددتدریدن              
های پس از ترامپ قرار دایت و دیمن طمد             تحریم

کرد تا با وارد کردن فشار حداکثری، ایران را به زاندو            
خباثت دیمن در حدی بود که حتی حاضر         Tدرآورد

بودند مرگ و میرها در جهان افزایش یابدد تدا بده               
  اهداف خود برساد.

دکتر عین اللهی با ایاره بده تدحدواخ اخدیدر در                 
اوکراین، اظهار دایت: یرایط اخیر اوکرایدن نشدان           
داد امید بستن به دیمن کاری عبث بوده و ما هید             
راهی به جز خودکفایی و اتکای به خود نداریم. وی             
اضافه کرد: خودکفایی در تولید دارو و تدجدهدیدزاخ              
پزیکی یکی از برنامه های اصدلدی مدا در وزارخ                

 بهدایت است.

ترین عامل موفقیدت در        دکتر عین اللهی گفت: مهم     
کشور وجود نیروی انسانی کارآمد و متعهد است و با          
وجود این نیروها ما نباید در کشدور کدمدبدود دارو               
دایته باییم. وی افزود: با وجود این دانشدمداددان              
نابغه کشور نباید متکی به درآمدهای نفتدی بدایدد            

توانیم از صاایعی ماناد      گذاری صحیح می    بلکه با ریل  
واکسن و داروسازی برای تقویت صادراخ اسدتدفداده          

 کایم.

هدای داندش        وی تصریح کرد: فعال کردن یدرکدت        
هدا،     بایان، استفاده از هوش مصاوعی، اسدتدارتدا          

هدای مدحدصدول مدحدور             توسعه فااوری و پژوهش   
 تواند در این راه به ما کمک کاد. می

وزیر بهدایت با تاکید بر این که عدالت و تعالی نظام           
های اصلی وزارخ بدهددایدت           سالمت یکی از برنامه   

است، یادآور ید: رهبر معظم انقالب بارها بر کسد            
اند و بدا وجدود      مرجعیت علمی در کشور تاکید کرده  

های علمی، ایران می تواند مدحدور           این همه ظرفیت  
های علمی، پژوهشی و آموزیی در مادطدقده            فعالیت

باید. دکتر عین اللهی خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی          
تواناد درعرصه بیدن      فرمان امام و مجموعه برکت می     

المللی نیز پیشتاز بایاد و با کمک به صادراخ، توان          
علمی کشور را به جهانیان نشان دهاد. ,ی افزود: مدا             
به دنبال یک جهش علمی و پدژوهشدی در کشدور              
هستیم و به طور قط  توان این جهدش در کشدور              

 وجود دارد.

ها باید به گونه      وزیر بهدایت تاکید کرد: برنامه ریزی      
ای باید که در کشور اصال کمبدود دارویدی وجدود              
ندایته باید. در این راه از کمک هدمده خدیدریدن،                

کدادیدم.      گذاران و عایقان کشور استقبال می       سرمایه
وی افزود: تالش مجاهدانه در مجموعه برکت نشدان          
داد که مدیریت نقش اساسی در تحواخ دارد. بدایدد         
در عرصه دارو هم از یک کشور وابسته به یک کشدور    
صادر کااده تغییر ریل دهیم. وزیر بهدایت گفت: به          
واسطه فداکاری ها و اراده برای عبور از تدادگداداهدا،              
امروز ستاد اجرایی فرمان امام و مجموعه برکدت در           

دکتر عین اللهی افزود: کدارهدای           قله ایستاده است.   
بزرگی که در برکت انجام یده به همه این امیدواری          
را می دهد که پس از این در زمیاه مبدارزه بدا هدر          

  ویروسی بیمه یویم.

 ماب : سایت وزارخ بهدایت جمهوری اسالمی ایران

 پیام تبریک

جناب آقای رضا 
 زاده رجبی
 با درود و احترام

با اهدای نیکوتدریدن تدحدیداخ          
انتصاب یایسته و مسرخ بخش     

عالی بعاوان ریاست اداره       جااب
ثبت اسااد و امدال  کدازرون          
تبریک عرض مدیدادمدایدیدم و           
توفیقاخ روزافزون و سدالمدتدی       
یما را از درگاه خداوند مدادان         

 خواستاریم. 

از طرف کارکنان اداره 
ثبت اسناد و امالک 

 کازرون

پیشوای کازرون به روایت 
 اسناد ساواک )قسمت دوم(

 رضا صنعتی

 اناهلل واناالیه راجعون 

خانواده محترم مرحوم 
 مغفورحاج سیدجواد زهرایی 

خبر درگذشت پدر مهررارانص وربر رص          
ساز و والیتمردارتران       انقالایص خیرمدرسه 

مرح م حاج سیدج اد زهررایریص وا رد         
واالمقام سیدجمرا  و       ازرگ ار شهیدان   

سیدحمید زهرایی م جب تأثرر وترأ ر          
وسیله مراتب تسلیت     فراوان گردید. ادین   

تعزیت خ د را در فقدان آن عزیز سفرر           و  
کرده را اه آن  خان اده محترم و استگان         
اعالم نم دهص عل درجات آن فقید سعید و       
حشر اا فرزندان شهیدش و وبر جمیل و        
اجر جزیل اازماندگان از درگاه ایزد منران      

 مسأ ت دارم. 

 علی اسدزاده

 نامه شهرسبز مدیر مسئ   هفته

پزشکی که درمانگر جسم 
 و روح رزمندگان بود

مروری بر زندگی نامه پزشک 
 شهید علی اکبر پیرویان

 )قسمت اول( 

 فرهنگ ایثار و شهادت

خاطرات عملیات 
های دفاع مقدس 

 )قسمت اول(

به روایت حاج کاظم 
 7 پدیدار  

خاطره ای از پاسدار 
 شهید مسلم آشتاب

راوی :  علیرضا کمال 
 آبادی
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 رهبر انقالب اسالمی در روز درختکاری دو اصله نهال میوه کاشتند؛

 است تخریب جنگلها و محیط زیست تخریب منافع ملی

 پیام تبریک

 جناب آقای داود انصاری 
با عرض درود و احترام،  انتخاب یایسته جاابدعدالدی بدعدادوان                

ییراز را تبریک عرض      1ریاست اداره ثبت اسااد و امال  ناحیه        
می نماییم. امید است در پرتو الطاف حضرخ حق، بیش از پیش             

 موفق و پیروز بایید.

4 

 عباسی:

توانند با رجز  ها نمی آمریکایی
خوانی تکالیف اضافه به ایران 

 تحمیل کنند

 پیام تبریک

االسالم و   ارادر ارجمند جناب حجه
 ا مسلمین محمدجعفر ج شن

عاوان مسئول امدور صدیداندتدی             عالی به   انتصاب یایسته جااب  
ی استان فار  را تبریک عرض نموده، سالمتی          های علمیه   حوزه

 و موفقیت روزافزون یما را از درگاه خداوند علیم مسئلت دارم.

 علی اسدزاده

 نامه یهرسبز مدیر مسئول هفته
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به مااسبت روز درختکاری     
و هفته مااب  طبیعی، رهبر     
معظم انقالب اسالمی صبح    

دو اصله    امروز )یکشابه(  
 نهال میوه کایتاد.          

ای   اهلل خاماه   حضرخ آیت 
سپس در سخاانی، با          
تبریک روز وادخ با           
سعادخ حضرخ اباعبداهلل     

السالم به ملت     الحسین علیه 
ایران، آن وجود یریف را       

های مسلمان اعم     کانون عشق ملت ایران و همه ملت      
 از ییعه و غیرییعه دانستاد.                            
ایشان در ادامه، کایت درخت را یک حرکت کاماًل            
دیای و انقالبی خواندند و افزودند: البته نگهدایت و          
حفظ درختان نیز کار بسیار مهمی است که باید              

 رعایت یود.

بخش روح و      رهبر انقالب، گیاه زنده را آسایش         
نگهدارنده جسم انسان و ماب  رزق خدادادی و              

جانبه برای آحاد بشر دانستاد و تأکید کردند: به            همه
همین علت تخری  جاگلها و محیط زیست و                

و ویران   است های گیاهی، تخری  مااف  ملی      پویش
کردن بخشی از جاگلها برای ساخت و ساز جز در             

موارد اضطراری، قطعاً به     
است. حضرخ   ضرر ملت 

ای با ردّ      اهلل خاماه     آیت
ای   نگاه تزییای و حاییه    

به محیط زیست، این        
موضوع را از جمله           

ترین مسائل کشور     اساسی
بریمردند و گفتاد: یکی     
از کارهای جدی در          
حفاظت از محیط زیست،    
حفاظت از دو ثروخ         

و  «آب»ها یعای        عظیم و ذخیره حیاتی ملت        
و پرهیز از برخورد مسرفانه با آنها است که           «خا »

های    در این زمیاه مسئوان باید به راهامایی             
 متخصصان توجه کااد.

حفاظت از حیاخ وحش مسئله دیگری بود که رهبر          
توجهی به آن را به ضرر مااف  ملی          انقالب اسالمی بی  

دانستاد و گفتاد: در اسالم، یکار فقط در صورخ             
نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورخ،                 
غیرمجاز و خالف است و حتی سفر یکار سفر حرام           
یمرده یده است، باابراین باید جلوگیری از یکار           
غیرقانونی را جدی گرفت و به موضوع حفظ حیاخ            
 وحش اهتمام دایت.                                  

ایشان در ادامه سازمان محیط زیست و وزارخ جهاد          
های   کشاورزی را موظف به جلوگیری از تبدیل زمین        

کشاورزی دانستاد و افزودند: این کار به ضرر مااف            
های کشاورزی باید توسعه پیدا         ملی است و زمین    
ای همچاین با تأکید بر        اهلل خاماه   کاد. حضرخ آیت  
های   های پا  گفتاد: توسعه انرژی      لزوم توسعه انرژی  

ای که استفاده از آن        غیر فسیلی ماناد انرژی هسته     
در دنیا روزافزون است و کشورهای ماطقه ما نیز در           

های   حال حرکت به سمت آن هستاد و نیز انرژی           
 بادی و خورییدی، باید جدی گرفته یود.

ایشان در پایان آحاد مردم را به کایت و نگهدایت            
درختان فراخواندند و گفتاد: انجام همه کارهای مهم        
نیازماد پشتوانه ملی است و درختکاری نیز از جمله          

تواناد با کایتن و       کارهایی است که همه مردم می       
های   حفظ درختان و جلوگیری از محو درختان و باغ         

اطراف و درون یهرها، به گسترش پویش گیاهی در         
 کشور کمک کااد. 

 آیات زندگی 
 محمد بارونی

 نومیدی از درگاه خدا ممنوع است

ََ ََْسنَفُونوا َعن َن   ِذین  َ ََ ُقْل یَا ِعبَاِدَی اَل
ِه   َ ََ نَمنِا اَنَل ْْ َْ َر ََْنُفِسِهْم ََل تَْقَنُطوا ِمن
نا   نِمنین   ََ  ََ ُننو  َ ََ َه یَْغِفُف اَُذ  َ ََ َ  اََل ََ إَِن
بگو: ای بندگان مَ کا بف خود اسنفا    
ستم کفده اید! از رْمت خدا ند ننومنیند 

آمنفزد   نشویدکا خدا هما گناهان را من 
 (  ۳۵)زمف 

ی  ْشن   گفتا شدده: ایَ آینا دربناره
قاتل ْمطا ناز شد در آن هنننگناه کنا 

تفسید کنا  خواست مس مان شود   م 
اش پذیفوتا نشود   قت  کا ایَ آینا  توبا

ناز شد  ْش  مس منان شند  گنفنتنا 
شند: ای رسننول خنندا )ی(! ایننَ آیننا 
مخصوی ا  ) ْش ( است ینا شنامنل 

شود؟ پیامبف )ی(  ی مس مانان م  هما
ی مسن نمناننان  وفمود: ب کا شامل هما

، ی ۳۵شود )تفسیف اهل بنینت    م 
۰۳۲۰۳۲ ) 

رسول خدا )ی( وفمودند: ر ز قینامنت  -۳
گنویننند: از  آ رند   با ا  من  مفدی را م 

گوید: پف ردگارا! منفا  خودت دواع کَ! م 
آوفیدی   هدایت کفدی   ن مت هنداینت 
را بف منَ ونفا ان گنفدانندی   منَ ننین  
پیوستا بف خ ق تو اْسان نموده بنا آن 
امید کا امنف ز رْنمنتنت را بنف منَ بنا 
اه  آسان  وف  آ ری   خدا ند وفماید: بنده

گوید ا  را بنا بنهنشنت  ارد  راست م 

 کنید 

رسول خدا )ی( ونفمنودنند: خندا نند  -۰
بخشد هفچند با  سن نت  گناهان را م 

 ( ۲۰دریاها باشد )آماَ ، ی 

اماه ع   )ع(: در شگفتم از کسن   -۵
کا توانای  استغفار دارد ام ا ناامید اسنت 

 ( ۷۵، ی ۵۳)بحاراألنوار،   

از اماه باقف )ع( نقل شده کا ونفمنود:  -۲
کس  کا از گناه تنوبنا کننند هنمن نون 
کس  است کا گناه نکفده   کس  کنا 

کند   با ایَ ْنال بنا گننناه  استغفار م 
دهد مانند کسن  اسنت کنا  اداما م 

کند )تفسیف ابواَفتن  رازی،  مسخفه م 
 ( ۲۳۰  نهم، ی 

هنا در هنوای  گویند: در یک  از َنگ م 
سوزان صحفا رزمندگان مسن نمنان پسنف 

هنای دا   ای را دیدند کا بف ر ی ریگ ب ا
ایستاده بود  ناگهان مادر ایَ پسف ب ا از 
خیما بیف ن آمد   با عج ا خود را در کنار 
پسف رسانید   ا  را بغل کنفد   خنودش 

های دا   ر ی زمیَ خوابید تا ْفارت ریگ
صحفا پای پسفب ا را نسوزاند! در ْاَن  
کا مادر ر ی زمیَ خنوابنینده بنود منداه 

کفد: پسفه! پسفه! پسنفه!      تکفار م 
ی  ی رزمندگان از دیدن اینَ صنحنننا هما

ی عمق محبنت منادر  عاطف  کا نشانا
نسبت با وفزندش بود با گفیا اونتنادنند! 

دیندنند کنا بندنن   آنها منادری را من 
 سوخت تا کف پای وفزندش نسوزد! م 

پیامبف رْمت ْضفت محم د )ی( با دیدن 
ایَ صحنا با  َد آمدند   گفتنند: آینا از 

مهفبان  اینَ زن نسنبنت بنا پسنفش 
ت جب کفدید؟! هنمنا گنفنتننند بن نا ینا 

ا      پیامبنف)ی( ونفمنودنند: پن   رسول
بفاست  خدا ند مت ال نسبت بنا تنمناه 

تف است از ایَ زن نسبت با  شما مهفبان
ی مسن نمناننان از اینَ  پسفش! هنمنا
خندا بنا  َند آمندنند    بشارت رسنول
 خوشحال شدند 

کنفد  اسفائیل زندگ  م  َوان  در بن  -
تن ناَن  مشنغنول بنود     با عبادت ْنق

هنا را بنا ننمناز    ر زها را ر زه   شنب
طاعت  تا بیست سال کارش همیَ بنود 

کم از خدا  تا کا یک ر ز وفیب خورده   کم
هنا را تنبندینل بنا  کناره گفوت   عنبنادت
ی گناهکاران قنفار  م صیت کفد   از َم ا

گفوت با مدت بیست سال در اینَ کنار 
بود  یک ر ز آمد َ وی آینا خود را ببینند  
نگاه کفد دید منوهناین  سنفنیند شنده 

های خود بدش آمد   از  است  از م صیت
های خود سخت پشینمنان گنفدیند   کفده

گفت خدایا بیست سال عبادت   بیسنت 
سال م صیت کفده  اگف بفگفده با سوی 

کن ؟ صدای  شننیند کنا  تو آیا قبول م 
وفمود: تا آن  قنتن  کنا منا را د سنت 
داشننتنن  پنن  مننا هننم تننو را د سننت 
داشتیم  ما را تفک کفدی، پ  ما هم تنو 
را تفک کفدیم  م صیت ما را کفدی، تنو را 
مه ت دادیم  پ  اگف بفگفدی با َناننب 

کنیم  پ  توبا نمنود    ما تو را قبول م 
در زمننفه عننب نناد قننفار گننفوننت  از ایننَ 

ی  ها از طف  خدا نسبت با هما مفْمت
 گنهکاران بوده   هست 

 یادداشت مدیر مسئول

های  یادآوری اولویت
 مطالبات کازرون

 قسمت دوم
در قسمت اول، یادآور یدیم که              -علی اسدزاده  

ترین اولویت مطالباخ کازرون یکسته یدن              مهم
ها و    ی وضعیت راه     ای است و درباره      بست جاده   بن

 -بویهر( و یرقی    -جاوبی )ییراز   -های یمالی   بزرگراه
 -غربی )اتصال جاده راه اصلی از بزرگراه ییراز               

بویهر و    -عسلویه( به راه اصلی طرح ملی قائمیه          
 -  جره و بااده    -خوزستان )از مسیر فرایباد      -قائمیه

بویهر(   -آهن )ییراز   کازرون(. همچاین در رابطه با راه     
خوزستان( از مسیر کازرون          -گهر ییراز     و )گل  

زنی و تالش و      توضیحاتی داده ید که هاوز مجال چانه      
دفاع و تغییراتی در نقشه وجود دارد و هرگونه غفلت و           

ناپذیر  و توجه هرچه       انگاری در این رابطه توجیه      سهل
تر و از جهاخ مختلف مقرون        بیشتر به این مهم عادانه    

 تر برای کشور است. به صرفه

همشهریان گرامی باید بیشتر متوجه بایاد که در این         
، “دیکانک یا مقاومت  ”، احداث و گشایش تونل         رابطه

دارای اهمیت و الویت ویژه است؛ زیرا که تونل محرم            
ی   )باتوجه به چادین کیلومتر انحرافی که از تونل اولیه        

بااف پیدا کرده است( زمانی قابل قبول و تأثیرگذار            
است که تونل دیکانک یا مقاومت گشایش یابد و مسیر          
یهری عبور از دو تونل، مسیری مستقل و                    

الوصول احداث یود تا مسافران یهرهای جاوب          سهل
کازرون از خشت، کاارتخته تا بویهر برای رفتن به             
ییراز، ترجیح دهاد از نظر زمانی و فاصله از کازرون            

 عبور کااد.

تر از تونل محرم که این روزها هم                باابراین مهم 
رسد، احداث و گشایش تونل       خبرهای خوبی از آن می    

است و بدون آن، تونل محرم        “  دیکانک یا مقاومت   ”
 کن است. خوش صرفاً اتالف سرمایه و دل

نگری و موقعیت مهم کازرون و        البته که از لحاظ آیاده    
های علمیه و      ها، حوزه   از لحاظ وجود تعداد دانشگاه     

مراکز نظامی و اقتصادی باید اقداماخ ازم برای               
ی فرودگاهی حداقل در حد و طرفیت                  مطالبه
 های جهرم و یاسوج انجام گیرد. فرودگاه

ومتاسفانه قبالحد اقل فرودگاهی اضطراری در              
محدوده پادگان ارتش وجود دایت که با اضافه یدن          
پادگانها وآمادگاه وقسمت مسکونی ،دیگر ازآن فرودگاه       

 اضطراری هم خبری نیست 

خبرگزاری   1011در مورخ چهارم بهمن همین سال         
صدا و سیمای مرکز فار ، از قول آقای محمدرضا             

های جهرم و خفر و       ی مردم یهرستان    رضایی نمایاده 
رئیس کمیسیون عمران اعالم کرد که بر اسا                

ی هیأخ دولت، فردوگاه جهرم با هدف تسهیل           مصوبه
عاوان   در صادراخ و رونق گردیگری در کشور، به            

المللی و مرز مجاز برای ورود و خروج کاا           فرودگاه بین 
ای بود و باید      کااده  و مسافر تعیین ید. خبر خویحال     

به مردم جهرم تبریک گفت، ولی جای سؤال است که           
چرا فقط جهرم؟ و چرا یهرستان کازرون با آن همه            
قدمت، میراث فرهاگی وموقعیت واستعداد گردیگری       

های بسیار وسی  و پربار و         و مرکز اقتصادی نخلستان   
برکت خشت و کاارتخته و جره و بااده و یابوراخ              

ها و محصواخ متاوع صادراتی و        کازرون و آن همه باغ    
های متعدد دولتی و غیردولتی،             دایتن دانشگاه  

های علمیه و مراکز نظامی بزرگ که در بعضی              حوزه
ها هم مشابه آن نیست و از لحاظ انقالبی            مراکز استان 

تر هم نبوده است و       هم اگر از جهرم جلوتر نبوده، عق       
افتخار ایاکه یکی از یهرهای حکومت نظامی در زمان         

یاهی درکشور بوده است را دارد، چرا با           حکومت ستم 
گذیت چهل و سه سال عمر با برکت جمهوری                

ها و    بست باید و راه     اسالمی، هاوز کازرون باید در بن     
غربی و    -جاوبی و یرقی     -های جدید یمالی     جاده
آهن، همه باید کازرون را دور بزناد و ما هاوزاندر              راه

خم یک کوچه، به دنبال حداقل همان راه اصلی               
گذیته با حفر تونل      ییراز( که از کازرون می      -)بویهر
 باییم؟

ریزی و توزی  سرمایه و امکاناخ از           آیا این نوع برنامه    
لحاظ عدالت اجتماعی، عادانه است؟ و بیشترین بار          

ها جز بر دوش نمایادگان ادواری مردم          عدالتی  این بی 
در مجلس یورای اسالمی است زیرا  که یکی از                

هاست و    ها نظارخ بر همین      های ذاتی آن     مسئولیت
متأسفانه خودیان در ادوار مختلف مجلس در معامله          

اند و به     ها یده   عدالتی  وکیل و وزیر موج  بیشترین بی     
ی آیاده در     اند. در یماره    نظر خودیان زرنگی کرده    

 این رابطه بیشتر خواهم نویت.

 ادامه دارد ...  

 رهبر انقالب اسالمی در روز درختکاری دو اصله نهال میوه کاشتند؛

 است تخریب جنگلها و محیط زیست تخریب منافع ملی

اا حک  مدیر ح زه علمیه استان 
فارس مسئ   جدید ام ر ویانتی 

 معین شد
متن حکم انتصاب مسئول امور صیانتی حوزه علمیه استان           

 فار 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

جااب حجه ااسالم و المسلمین محمد جعفر جوین               
 «دامت توفیقاته»

 سالم علیکم

نظر به مرات  فضل، تقوا، تعهد و یایستگی، جاابعالی به              
عاوان مسئول امور صیانتی حوزه علمیه استان فار                
ماصوب می یوید. صیانت واقعی از جایگاه روحانیت که              
ازمه آن دایتن تقوا، درایت، دوراندیشی، دلسوزی و                
امانتداری است و دقت در تعامل با اساتید و طالب مدار              
علمیه استان همراه با حفظ یخصیت و جایگاه آنها بر اسا            
سیاست های مدیریت عالی حوزه های علمیه مورد توق  می          
باید. از تالش های حجج اسالم آقایان ماصورآبادی و                
همایی در طول دوران مسئولیت و سرپرستی امور صیانتی           
استان فار  تشکر می کام. عزخ، سربلادی و موفقیت              
حوزه های علمیه در مسیر سربازی حضرخ ولی عصر ارواحاا          

 فداه را از خداوند متعال مسألت دارم.

 محمد استوار میمادی

 مدیر حوزه علمیه استان فار 

1011۰1۰۰1۱ 

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایاده ولی فقدیده          
در استان فار  و امام جمعه یدیدراز، آیدت اهلل              
لطف اهلل دژکام نمایاده مردم استدان فدار  در            
مجلس خبرگان رهبری، ضمن سدخدادراندی در            
صحن این مجلس و با ایاره به ایدن کده مدقدام                
معظم رهبری اهداف و سیاستهای فرهاگی کشور       
را تعیین کرده اند و خالئی در این زمیاده وجدود      
ندارد افزود سازوکارهای مااسد  بدرای اجدرای           
اسااد نقشه مهادسی فرهاگی و سیاستهای کالن       
نظام که توسط ایشان ابالغ یده اسدت طدراحدی          

 نشده است.

نمایاده مردم استان فدار  در مدجدلدس            
خبرگان رهبری در نهمین اجال  رسدمدی        
این مجلس مدیریت فرهاگی در سه سطدح        
راهبردی، اجرایی و فرایادی را ندیدازمدادد           
بررسی دانست و افزود اگر این بررسی انجام        
یود مشخص می یود در راستای رسیددن        
به اهداف فرهاگی نظام جمهوری اسدالمدی        
ایران چه کارهایی انجام یده و چه کارهایی   

 باید انجام یود.

آیت اهلل دژکام با ایاره به تدجدربده هدای              
موجود گفت در تخصیص بودجه فرهادگدی        
کشور برای اجرای نقشه مهادسی فرهاگی کشدور        
دچار مشکل هستیم و یک پیشاهاد این است کده       
یک استان به عاوان نمونه برای اجدرای ندقدشده             
مهادسی کشور انتخاب یود و این نقشه در آن           
استان اجرا یود تا مشکالخ و ندواقدص مدوجدود             
آیکار یود و از این تجربه در سدایدر اسدتداندهدا                
استفاده یود و نقشه مهادسی فرهاگی در سراسر        

 کشور اجرا یود.

 آیت ا... دژکام در اجالسیه خبرگان رهبری: 

سازوکار مناسب برای اجرای سند نقشه مهندسی 
 فرهنگی کشور طراحی نشده است
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جانبازان شهرداری و ش رای 
 اسالمی شهر کازرون تجلیل شدند
به مااسبت میالد حضرخ ابوالفضل )ع( و روز             
جانباز، از جانبازان یهرداری و عضدو جداندبداز            

 یورای اسالمی یهر تجلیل ید.

به گزارش روابط عمومدی یدهدرداری کدازرون            
یهردار کازرون، مهاد  رضا ندوذری یدهدردار        
کازرون در این برنامه، ضمن تدبدریدک اعدیداد              
یعبانیه و میالد حضرخ ابوالدفدضدل)ع( و روز              
جانباز، گفت: جانبازان قهرمانان واقعی و سدادد           

 افتخار انقالب اسالمی ایران هستاد.

وی تثبیت انقالب اسالمی را مرهون تالش ها و          
مجاهدخ های یهدا، ایثارگدران و جداندبدازان            
دانست و اظهار کرد: اگر مدجداهددخ هدا و از                 
خودگذیتگی یهدا و جانبازان عزیز نبود، ایدن         
انقالب به نتیجه نمی رسید و تا امروز تداوم پیدا          

 نمی کرد.

یهردار کازرون افزود: امروز به برکدت هدمدیدن          
مجاهدخ ها و از خود گذیتگی و ایثدار، ندظدام             
مقد  جمهوری اسالمی ایران در دنیا سدرافدراز         
است و هرجا مبارزه ای عدلدیده زورگدویدان و                
استعمار گران صورخ می گیرد، نشاخ گرفته از          
 اندددقدددالب اسدددالمدددی ایدددران اسدددت.            
مهاد  نوذری ادامه داد: ما قددردان زحدمداخ            
یما جانبازان سرافراز هستیم و ان یدا  اهلل بدا          
تالش در کار و خدمت به مردم سعی می کایدم           
 در آخرخ یرماده یما و یدهددا ندبدایدیدم.               
در پایان این مراسم یهردار کازرون بدا اهددای           
لوح سپا  و هدیه از جداندبدازان یداغدل در                
یهرداری و عضو جانباز یورای اسالمدی یدهدر           

 تجلیل کرد.

 

در جلسه ش رای اسالمی شهر 
کازرون اا مقامات نظامیص انتظامی و 

 قضایی تاکید شد؛

تر پارکها و  پایش مستمر و جدی
 اماکن عم می در دست ر کار

در جلسه یورای اسالمی یهر کازرون با مقاماخ        
نظامی، انتظامی و قضایی یهرستان بدر پدایدش       

تر پارکها و اماکن عمومی یهر  مستمر و جدی
 تاکید ید.

به گزارش روابط عمومی یهرداری و یدورای        
اسالمی یهر کازرون، محسن روزبهدی رئدیدس          
یورای اسالمی یهر کازرون یامگاه امدروز در          
این جلسه که با حضور سدرهدادر زراعدتدیدان              
فرمانده نیروی انتظامی ، سرهار توکل فرمانده       
ناحیه مقاومت بسیج سپاه و دکدتدر رحدمداندی             
دادستان عمومی و انقالب یدهدرسدتدان و بده              
میزبانی یورای یهر برگزار یده بود، اظهار کرد:        
مرات  مختلف امایت در کشور از خداندواده تدا          
محله، یهر، یهرستان و استان، امری پیوسته و         
در هم تایده است که اثری دمیاووار بر یکدیگدر          

ای وارد یدود،       دارد و اگر به یکی از ایاها خدیه       
 آثار آن در دیگر بخشها نیز بروز پیدا خواهد کرد.
وی با تشکر از تالش و اقداماخ نیروهای نظامی،         
انتظامی و دستگاه قضایی در تامین امایت گفت:        
امایتی که امروز مردم در آن زندگی و تدادفدس            

روزی سفیران    های یبانه   می کااد، حاصل تالش   
امایت در اقصی نقاط کشور است که آسایش و          

اندازند تدا مدردم          سالمت خود را به مخاطره می     
 باواناد در امایت و آرامش زندگی و کار کااد.

رئیس یورای اسالمی یهدر کدازرون بدررسدی            
های اجتماعی یهر را به عاوان یکی از          نیازمادی

وظایف یورای یهر نام برد و افزود: یورای یهر          
باید بر حس  این وظیفه، بدایدد وضدعدیدت و                

های اجتماعی یهر را رصد و پایش کدرده           چالش
و به مسئوان امر انتقال دهد، باابراین برگدزاری         
 چادیدن جدلدسداتدی امدری ضدروری اسدت.                  
روزبهی یکی از دغدغه های یدورای یدهدر را             

بیای و فراهم کردن موجباخ رفاه مردم در           پیش
فضاهای عمومی و تفریحی بریمرد و خاطرنشان       
کرد: بر همین اسا  از چادین سال قبل طدی            
مصوبه ای یهرداری را مکلف کردیم تا تدامدیدن           

هدای    رویاایی تمام پارکهای سطح یهر و پار       
حاییه ای یهر را در دستور کدار قدرار دهدد،             

هایی به صورخ برج نور در نقداط          همچاین چراغ 
کور نص  ید تا مردم بتواناد با آرامش از ایدن        

 فضاهای یهری بهره ببرند.

وی با ایاره به ایاکه یورای یهر و یهرداری در          
حال تجهیز فضاهای عمومی و تدفدریدحدی بدا              
امکاناخ مدرن و نو است، ادامه داد: از نیدروهدای           

خواهیم که بدرای       نظامی و انتظامی و بسیج می     
تامین آرامش بیشتر یهروندان در کاار مجموعه       
یهرداری و یورای یهر بایدادد و مدا را در                
مدیریت یهری یاری کااد، بدون یک مجموعه       
مدیریت یهری کازرون نیز در کاار مدتدولدیدان           
امایتی است و دوش به دوش و دست به دسدت           
هر کاری که بتواند برای ارتقای امایت و آرامش         

 مردم انجام خواهد داد.

فرمانده نیروی انتظامی یهرستان کازرون نیز در       
این جلسه وضعیت امایت یهرستان کدازرون را        
مثبت ارزیابی کرد و گفت: برای ارتقای امادیدت           

در یهر و یهرستان نیازماد مشدارکدت هدمده            
جانبه هستیم، به این معاا که نیروی انتظامی در         
کاار ارگانها و مردم باید دست بده دسدت هدم              
دهاد و به ارتقای بیشتر امایت یهرستان کمک        

 کااد.

سرهار اسماعیل زراعتیان با بیان ایاکه باید به        
سمت خودمراقبتی حرکت کایم، افزود: ندیدروی         
انتظامی آماده است با استفاده از ظرفیتهای خود        
و همکاری سایر دستگاههای اجرایدی و مدردم           
امایت را در سطح یهر بیش از پیش افدزایدش            
دهد و حتی به سمت محله محوری در مقدودلده            

 امایت حرکت کاد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه یهرستان نیز       
ضمن تاکید بر هماهاگی و تعامل مثبت ارکدان          
امایتی یهرستان، گفت: رویدکدرد مدجدمدوعده             
امایتی، اقتدار با احترام است، یعای رفتار ما در          
مقابل مردم احترام است، اما در عین حال اقتدار         
در برخورد با معدود بر هم زنادگان آرامش مردم  

 است. 

سرهار غالمرضا توکل ایجاد طرح امایت پارکها 
با پیوست فرهاگی را ضرورخ یهدر خدواندد و             
اضافه کرد: این طرح می تواند با کدمدک خدود              
یهرداری و بهره گیری از ظرفیدت ندیدروهدای            

 بسیج بسیار اثرگذار باید.

در ادامه صادق رحمانی دادستان عدمدومدی و            
انقالب یهرستان کازرون نیز در سخداداندی بدر            
ضرورخ پایش مستمر اماکن عمومی و پدارکدهدا          
تاکید کرد و گفت: نقاط مستعد وقوع جدرم در            
پارکها با همکاری نیروی انتظامی و یدهدرداری          
یااسایی یده و با بهره گیری از ظدرفدیدتدهدای             

 ها افزایش یابد.  مختلف، گشت

همچاین در این جلسه مقرر ید هماهاگی ازم        
در خصوص تامین امایت مسافران نوروزی ندیدز         

 انجام ید.

 

غرس یکصد نها  و ت زیع رایگان 
درخت در روز درختکاری در 

کازرون/ شهردار کازرون: اا تحقق 
شعار هر شهروندص یک نها  

ت انند در حفظ و  شهروندان می
ت سعه فضای سبز شهر ایفای نقش 

 کنند
در مراسمی همزمان با روز درختکاری، یدکدصدد          

 اصله نهال در کازرون غر  ید.

به گزارش روابط عمومی یهرداری کدازرون، در         
این مراسم که با حضور یهردار و اعضای یورای         
اسالمی یهر، امام جمعه، معاون اسدتدانددار و            
فرماندار ویژه یهرستان، فرمانده ناحیه مقاومدت       
بسیج سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس اداره       
مااب  طبیعی، جمعی دیدگدر از مسدئدولدیدن               
یهرستان و گروههای دوستدار طبیعت بدرگدزار        

یهید سلدیدمداندی       ید، یکصد اصله نهال در تپه     
 کایته ید.

یهردار کازرون در حاییه این مدراسدم گدفدت:           
قرار می  «هر یهروند، یک نهال»یعار امسال را    

دهیم تا هر کدام از یهروندان با کدایدت یدک             
اصله نهال، در حفظ و توسعه فضای سبز یدهدر           

 ایفای نقش کااد.

مهاد  رضا نوذری با ایاره به برنامه ای که از           
سوی واحد فضای سبز یهرداری تدار  دیدده         
یده بود، افزود: نهال های کایته یده یدامدل            
کُاار و گل کاغذی بود که به دلیل مادظدر ایدن              

 ها، در این مکان غر  ید.  تپه

وی همچاین ادامه داد: تا پایان سال مجموع در          
یدهدیدد     1011اصله نهال به یاد    1011مجموع  
کفن یهرستان کازرون از سدوی واحدد            گلگون

فضای سبز یهرداری در سطح یهر کایته مدی         
 یود. 

به گزارش روابط عمومی یهرداری کازرون، پس       
از این برنامه نیز با هدف تقویت مشارکت مدردم          
در توسعه فضای سبز، تعدادی نهال رایگدان در          

 یهرداری میان یهروندان توزی  ید.

 

دیدار شهردار و اعضای ش رای 
اسالمی شهر اا رئیس اداره ثبت  و 

 اسناد کازرون
به گزارش روابط عمومی یدهدرداری  کدازرون            
یهردار و اعضای یورای اسالمی یهر با  رئیدس          
اداره ثبت اسااد و امال  یهدرسدتدان کدازرون            
دیدار و انتصاب رضا رجبی زاده را به ریاست این          

 اداره تبریک گفتاد.

مهاد  رضا نوذری یهدردار کدازرون از داود            
زاده رئدیدس        انصاری رئیس سابق، رضا رجدبدی      

جدید و معاون اداره ثبت اسااد یهرستدان کده           
های ازم را در همه امور با مدجدمدوعده             همکاری

یهرداری دارند، تشکر کرد و گفت: آقای رجبدی          
زاده فردی دارای اخالق نیکو، مسلط به قوانین و         
پیگیر کار مردم هستاد. در این دیدار، دو طدرف           
بر تعامل و همکاری بیش از پیش جهت خدمدت    
 رسانی مطلوب تر به یهروندان تاکید کردند.

در پایان این دیدار یهردار کازرون با اهدای لوح         
سپا  از رضا رجبی زاده رئیس اداره ثبت اسااد         

 و امال  کازرون تجلیل کرد.

 اخبار شهرداری کازرون
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به گزارش فاطمه اسدزاده، خبرنگار یهدرسدبدز۰    
ناصر جوکار مسئول سازمان بسیج فرهدادگدیدان     

هزار بسته معیدشدتدی     1۱فار ، از اهدا  توزی  
هدای   اهدایی فرهاگیان بسیجی فار  به خانواده

آموزان نیازماد استان خدبدر داد و اظدهدار      دانش
اسفاد ماه از ساعت  1۱دایت: این برنامه در روز  

صبح در محل اداره کل آموزش و پرورش  ۹تا  ۸
هزار بسته همدراه بدا    1۱یود و  فار  برگزار می

یک هزار بسته اهدایی فرمانده سپاه فجر فدار   
 آموزان نیازماد سطح استان می یود. میان دانش

: این بسته  ها در قال  کاروانی بزرگ  جوکار گفت
با سدی خدودرو از اداره کدل آمدوزش و پدرورش      

های محروم  فار  راهی ییراز و برخی یهرستان
 استان می یود.

به گفته وی، این برنامه در راستای فدرمدایشداخ    
مقام معظم رهبری مبای بر کمک موماانده و در  
آستانه ی  عید و ورود به ماه مدبدار  رمضدان    

یود که بسیجیان فدرهدادگدی فدار        برگزار می
1توانستاد با یک اقدام جهدادی،   هدزار بسدتده    ۱

آموزان نیازمادد   های دانش معیشتی را به خانواده
 استان اهدا کااد. 

مسئول سازمان بسیج فرهاگیان فار  با بدیدان   
 011ها  این که ارزش ریالی هر کدام از این بسته

: این بسته  ها یامل برندج،   هزار تومان است افزود
حبوباخ، روغن، رب گوجه، تن ماهی، ماکاروندی،  

 سویا و دیگر خواربار روزمره است.

: این برنامه به هدمدت سدازمدان       وی تصریح کرد
بسیج فرهاگیان فار  و با همدکداری اداره کدل    

 برگزار می یود.آموزش و پرورش استدان و سدپداه فدجدر فدار        

 آموزان نیازمند استان های دانش سال بسته معیشتی اهدایی فرهنگیان فارس به خانواده ۶۱توضیح 

به گزارش یهرسبز فریدون عباسی دوانی با ایداره         
به مذاکراخ وین، گفت: در حال حاضر جدمدهدوری            
اسالمی ایران در موض  قددرخ قدرار دارد. تدیدم                

ای به نام قداندون اقددام           مذاکره کااده هم پشتوانه   
راهبردی با خود همراه دارد که اهداف و استراتدژی          

 مذاکراخ را مشخص کرده است.

قانون اقدام راهبردی پشتوانده تدیدم ایدراندی در               
 مذاکراخ

عضو کمیسیون انرژی مجلس یورای اسالمی افزود: 
در قانون اقدام راهبردی تاکید یده که مدذاکدراخ           

هدا و      باید با محوریت اجرای تعهداخ برجامی غربی      
ایااخ متحده انجام یود زیرا جمهوری اسالمی بده         
تمام تعهداخ خود عمل کرده است. ما پذیرفتیم در          
صورخ بازگشت آنها به تعهدداخ طدبدق مصدوبده              

ای خود را هدم        های هسته   مجلس، برخی از فعالیت   
 متوقف خواهیم کرد.

ها به سرکردگی آمریدکدا        عباسی با بیان ایاکه غربی    
به جمهوری اسالمی ایران بدهکار هستاد، تصدریدح     
کرد: آنها نمی تواناد تعیین کااده مسائل مطرح در          
مذاکراخ وین بایاد، آنها باید مطالبه ایران را پاسخ         

 دهاد.

ها و اجرای تعهداخ برجام تاها راه          لغو تمام تحریم  
 احیا توافق

نمایاده مردم کازرون و کوهچاار در مجلس یازدهم        
های  با ایاره به افزایش قدرخ دفاعی ایران طی سال

توانادد    ها هماناد گذیته نمی     اخیر، گفت: آمریکایی   
ایران را به حمله نظامی تهدید کااد. آنها اگر دست           
از پا خطا کااد، ایران نابدودیدان خدواهدد کدرد.               
نیروهای مسلح و مردمی ایران که در ماطقه بسیدج     

 تواناد به خوبی از کشور دفاع کااد. یدند می

تواناد با رجدز     ها نمی  عباسی تصریح کرد: آمریکایی    
خوانی تکالیف اضافه به جمهوری اسدالمدی ایدران           
تحمیل کااد. تاها یک راه وجود دارد که آن هدم              

ها و اجرای تعهداخ برجام است. در          لغو تمام تحریم  
غیر این صورخ جمهوری اسالمی به یرایط قبل از         

 ای باز خواهد گشت. امضای توافق هسته

 حصول توافق در صورخ پذیرش مولفه قدرخ ایران

عضو کمیسیون انرژی مجلس یدورای اسدالمدی،           
ها و آمریکا ازایران        معتقد است: در صورتی که غربی      

بخواهاد که دست از اهداف انقالب اسالمی بدردارد،    
ماطقه را رها کاد و توان دفاعی خود را کداهدش              
دهد، توافق هی  گاه حاصل نخواهد ید. جمهدوری          
اسالمی خطوط قرمز و مشخص خاص خود را دارد     
و در مااسباخ جهانی هم تاثیر گذار است لذا اگدر            
آنها مولفه قدرخ ایران را بپذیرند، توافدق حداصدل            

 خواهد ید.

 عباسی:

توانند با  ها نمی آمریکایی
رجز خوانی تکالیف اضافه به 

 ایران تحمیل کنند

دکتر محمدرضا پورکریمی و دکتر بهرهروخ روهروپهور      
اعضاء هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کهاخرون به    

 مرتب  دانشیاری ارتقاء یافتند. 

الملل  بنا ب  گزارش شررسبز اخ روابط عمومی و امور بین
دانشگاه سلمان فارسی کاخرون  پرونهده ارتهقهاء دکهتهر      

علمی بخش فیزیه    محمدرضا پورکریمی  عضو هیئت
دانشگاه سلمان فارسی کاخرون اخ مرتب  استادیهاری به    
 9دانشیاری  در جلو  هیئهت مهمهیهزه که  در تهاریه         

برگزار گهردیهد  بهررسهی شهد و مهورد        0011اسفندماه 
 موافقت قرار گرفت. 

همچنین پرونده ارتقاء دکتر بهرهروخ روهروپهور  عضهو      
علمی بخش فیزی  دانشگاه سهلهمهان فهارسهی       هیئت

کاخرون اخ مرتب  استادیاری ب  دانشهیهاری  در جهلهوه       
بهرگهزار    0011اسفندمهاه   01هیئت ممیزه ک  در تاری  

 گردید  بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

های علمی و  دکتر محمدرضا پورکریمی  تاکنون فعالیت

تحقیقاتی متعددی را انجام داده است. اخ دستهاوردههای    
5توان ب  انتشار  علمی ایشان می مقال  چاپ شهده در   2

مقاله    01و علمی پژوهشی و  ISIمجالت معتبر علمی 
های معتبر دارلهی و   ها و همایش ارائ  شده در کنفرانس

رارجی اشاره کرد.ه دکهتهر روهروپهور نهیهز تهاکهنهون           
های علمی متعددی را دنبال نموده ک  اخ جهمله     فعالیت

مقال  چاپ شده  51توان ب  انتشار  دستاوردهای آنرا می
و عهلهمهی پهژوهشهی و       ISIدر مجالت معتبر علهمهی   

0همچنین  های معهتهبهر     مقال  ارائ  شده ب  کنفرانس 5
 دارلی و رارجی اشاره نمود. 

ب  دنبال ارتقاء مرتب  علمی این دو عضو هیئت علهمهی   
نهیها     دانشگاه سلمان فارسی کاخرون  دکتر غریب فاضل

رئیس دانشگاه سلمان فارسی کاخرون طی پهیهامهی بها     
تبری  این موفقیت ب  دکهتهر پهورکهریهمهی و دکهتهر         

دهنهده   های علمی را نشان روروپور  کوب چنین مرتب 
توانمندی باالی اعضاء هیئت علمی دانشگاه سهلهمهان    

های قابل توج  عهلهمهی ایهن      فارسی کاخرون و ظرفیت

های علمهی دکهتهر     دانشگاه برشمرد و با تقدیر اخ تالش
پورکریمی و دکتر روهروپهور رهاطهر نشهان نهمهود  اخ         

های بویار مناسب دانشگهاه سهلهمهان فهارسهی        ظرفیت
کاخرون  بررورداری اخ حضور و فعالیت اعضاء ههیهئهت    

عههلههمههی جههوانههی اسههت کهه   
های علمی مطلهوبهی    توانمندی

. ارتقاء ایهن دو عضهو     نیز دارند
هیئت علمی دانشگاه سلهمهان   
فارسهی کهاخرون به  مهرتهبه        
دانشیاری عالوه بر آنک  حاکی 

های علمی آنراسهت    اخ توانایی
آمیز دیگهری   های موفقیت برگ

ب  کارنام  عهلهمهی دانشهگهاه      
سلمان فارسی کاخرون در حوخه 
علوم پای  نیز اضهافه  نهمهوده     

 است.  

 

 ارتقاء دو عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون به مرتبه دانشیاری

به گزارش یهرسبزعوض جوکار دریس، یکدی از  
درصد استان فدار  کده در دوران    ۱1جانبازان 

دفاع مقد  به مقام جانبازی ندائدل آمدده بدود،     
 اسفادماه به یاران یهیدش پیوست.  11امروز، 

در روستدای دریدس از تدوابد       100۱وی متولد 
یهرستان کازرون که اردیبهشدت و آبدان سدال    

در مااطق زبیداخ و پاجوین بر اثر مدوج   10۱۰
انفجار و برخورد با میدن مدجدروح و بده فدید        

0جانبازی نائل یده بود، پس از تحمل  سدال   ۸
 رنج نایی از جانبازی، دعوخ حق را لبیک گفت.

 10پیکر مطهر این یهید گرانقدر روز جدمدعده،    
صبح در گلزار یهدای بهشدت   11اسفاد ساعت 

زهرا) ( یهرستان کازرون تشیی  و بده خدا      
 یود. سپرده می

درصد کازرون به یاران شهیدش  ۰۷جانباز 
 پیوست 
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 مماوعیت مابر به دلیل تبلیغ مرجعیت امام

اهلل  پس از فدوخ آیدت   100۹سیداحمد پیشوا در سال 
حکیم در معرفی آیت اهلل خمیای به عدادوان مدرجد      

. بده عدادوان ندمدونده         تقلید فعالیت گسترده ای دایت
)رییس سازمان اطالعاخ و امایت فدار ( در     لحسایی 

ای به ریاست سازمان اطالعاخ و امدادیدت کشدور      نامه
اهلل  روحانیان ییراز بعد از ارتحال آیت  ی فعالیت درباره

سیدعبدالحسدیدن دسدتدغدید ،       ...»نویسد:   حکیم می
حسدیدادی،     اهلل مدلدک   سیداحمد پیشوا، سید کدرامدت  

دیگری از عوامل   الدین حائری و عده صدرالدین و محی
یااخته یده مربوط بده آندهدا خدمدیدادی را تدأیدیدد           

 «نمایاد. می

سیداحمد پیشوا همراه با برخی دیدگدر از روحداندیدان      
اهلل خمیادی پدیدام     فار  به هدف تبلیغ مرجعیت آیت

اهلل حکیدم   ی ارتحال آیت تسلیتی خطاب به امام درباره
. عالوه بدر ایدن، اعدالمدیده       ی  ی جدامدعده     صادر کردند

اهلل  روحانیت ییراز در حدمدایدت از مدرجدعدیدت آیدت        
خمیای نیز به امضای پیشوا رسید. این پیام و اعالمیده   
در مجلسی که در مسجد نو ییدراز و بدا سدخدادراندی       

اهلل حدکدیدم     سیداحمد پیشوا به مااسبت ارتحال آیدت 
. وی همچادیدن بده دلدیدل        برگزار یده بود توزی  ید

هایی که در حمایت از مرجعیت امام خمیای  سخارانی
 المابر ید. ایراد کرد مماوع

در یکی از اسااد ساوا  در ایدن رابدطده آمدده اسدت:      
سیداحمد پیشوا یکی از روحانیون افراطی و طرفددار  »

خمیای و مخالف دولت در استان فدار  بدوده کده در    
گام با سایر روحانیون مخدالدف    های مااس  هم فرصت

اقداماتی علیه مصدالدح کشدور اندجدام داده و در سدال       
[ به طور غیرمجاز بده عدراق مسدافدرخ      100۱]   ۰۱۰۱

اهلل  نموده و با خمیادی مدالقداخ و پدس از فدوخ آیدت      
حکیم در زمیاه انتخاب خمیای به عاوان مرجدعدیدت    

هایی نموده که به هدمدیدن عدلدت       فعالیت و سخارانی
 «المابر یده. مماوع

از یدرکدت وی در    10۱1ساوا  همچایدن در سدال   
جلساتی با حضور برخی از روحانیان یاخدص اسدتدان    
فار  و اخذ تصمیماخ سیاسی در آن جلسداخ خدبدر    
داده است. در این سال وی همراه با برخی از روحانیان  
فار  در تلگرافی به آقای فلسفدی حدمدایدت خدود از      
سخاان وی در پشتیبانی از امدام خدمدیدادی را اعدالم       

 کردند.

 دفاع از زندانیان سیاسی

همراه با جمعی از علمای فدار    10۱1پیشوا در سال 
اهلل میالنی و بدرخدی از مدراجد  قدم       ای به آیت در نامه

خواستار تالش آنها برای ممانعت از اعدام چادد تدن از   
جوانان مسلمان و مبارز ]اعضای سازمان مدجداهددیدن      
خلق[ ید. بر اسا  گزارش ساوا  سیداحمد پیدشدوا     

هدا بده    از جمله روحانیانی است که مأمور تسلیم ندامده  
 یود. مراج  می

 10۱۱آذر  01وی همچاین در سخاانی که در تاریدخ  
در مسجد نو ایراد کرد برای آزادی زندانیان سدیداسدی    
. در گزارش ساوا  از این سخدادراندی آمدده       دعا نمود

[ پددس از  ۱۱]   01۰۹۰0۱روز  1۹:۰۱سدداعددت »اسددت:  
خاتمه نماز در مسجد نو ییراز آقای سیداحمد پیشدوا  

دارد اگر ما  به مابر رفته، ضمن سخاان خود اظهار می
. در    هدف دایته باییم از آزار و یکاجه ترسی نداریدم

مدداران و تدیدمدسدار       مملکت ما خیدلدی از سدیداسدت     
سرلشکرها هستاد، خیلی از کارگر و عمله هستاد، بده  

کااد یک من نان و گدویدت و ندخدود      زحمت کار می
خورند و هاوز سدرش بده بدالدش      فراهم کرده، ی  می

نرسیده که خواب رفته و صبح روز بعد با روی خوش و 
خیزد ولی ثروتماد ما از این زندگی خوب  یاداب برمی

که فکر مردم را از بیدن بدرده    استراحت ندارد. برای این 
. چرا تیمسار مقربی   ی  باید قرص خواب آور میل کاد

با این زندگی خوب و ریاست، جاسو  و خرابکار ید؟ 
با این همه حقوق و مزایا و مایدیدن و راندادده، بدرای      

. در خاتمه به یرح زیر دعا ندمدوده     این که هدف ندارد
است:د خدایا زندانیان ما را نجاخ بده و خدایا آیدت اهلل   
العظمی خمیای مرج  عالیقدر ما را به سالمت بددار و  

 «گویاد. جمعیت با صدای بلاد آمین می

 مماوعیت خروج از کشور

سیداحمد پیشدوا   10۱0و  10۱1های  ساوا  در سال
را مماوع الخروج از کشور کرده، بدا مسدافدرخ وی بده     

. در یکی از اسداداد     سوریه و عربستان مخالفت می کاد
  : سیداحمد پدیدشدوا    »ساوا  در این رابطه آمده است

یکی از روحانیون افراطی و طرفدار خمیای و مخدالدف   
]  ۰۱۰۱دولددت در اسددتددان فددار  بددوده... و در سددال    

[ به طور غیرمجاز به عراق مسافرخ ندمدوده... و       100۱
[ بددا  10۱0و  10۱1]   ۰۱00و  ۰۱01هددای  در سددال

مسافرخ او به سوریه و عربستان سعودی مخالفت یده 
 «است.

نیز ساوا  فار  بدر ضدرورخ    10۱۱در فروردین ماه 
مماوع الخروج بودن یش نفر از روحاندیدان یداخدص     

 کاد. ییراز از جمله سیداحمد پیشوا تأکید می

 مبارزه با بهاییت

هدای خدود در    تدالش  10۱۱سیداحمد پیشوا در سال 
ی بهاییان را در ییدراز گسدتدرش     جهت مقابله با فرقه
ترین مرکز بهاییت یدیدراز اقددام بده      داده، در حسا 
ی علمیه کدرد. وی بده مدادظدور احدداث         احداث حوزه

ی  ی علمیه به خدریدد مدادزلدی روبدروی خدانده         حوزه
)کعبه  ی بهایدیدت( و در قدلد        ی فرقه محمدعلی باب 

 «بدیدت  »ی  هایی که این فرقه به ماظور توسعده  خانه
 خریده بودند، اقدام کرد.

ای به برخدی   پیشوا برای رسیدن به هدف خود در نامه
اهلل خویی خواستدار کدمدک     مراج  تقلید از جمله آیت
ی علمیه در محل مذکور یدد.   آنها جهت ساخت حوزه

ی مذکور حساسیت سداوا  را بدراندگدیدخدت. در         نامه
ی ساوا  درباره این اقدام پیشدوا آمدده    بخشی از نامه

رسداندد؛ سدازمدان      محترماً به استدحدضدار مدی    »است:  
اطالعاخ و امایت فار  گدزارش ندمدوده کده اخدیدراً       

اهلل خویی به نجدف   ای جهت آیت سیداحمد پیشوا نامه
ایرف ارسال و در آن مطالبی راج  به احداث مدرسده  
حجت ابن الحسن الدمدهددی )ع( در یدیدراز و وجدود         
ماازلی مربوط به فرقه بهایی در اطدراف ایدن مددرسده     
. سازمان مذکور   ذکر و تقاضای کمک مالی نموده است
ضمن ارسال یک برگ فتوکپی نامه مورد بحث و نقشه 
زمین مذکدور اضدافده ندمدوده کده یداد یدده مدادزل           

الدین امیای را به مبدلدغ پدادج مدیدلدیدون ریدال           امین
خریداری نموده و قصد دارد بعد از تدجددیدد بدادا بده       
. با توجه به ایدن   کده   مدرسه علوم دیای اختصاص دهد

گسترش فعالیت او در این زمیاه به مصلحت نیست در 
 «این زمیاه نظریه ابالغ گردد.

ی پدیدشدوا بده      ای از ندامده   ساوا  پس از ذکر خالصه
سیداحمد پیدشدوا ضدمدن     »نویسد:   اهلل خویی، می آیت
های بهایدیدان و    کاد در مقابل فعالیت که تالش می این

نفوذ آنها در ییراز دست به اقداماتی بدزندد؛ کدویدش     
ی  دارد ]که[ از این طریق با اقددام دولدت در زمدیداده       
ساختمان دانشگاه مالصدرا در ییراز نیز مقابله نمایدد  

ی مذکور تصریح کدرده اسدت.    و این موضوع را در نامه
ضمااً ایجاد مدرسه علوم دیای و یا مرکزی که جادبده   
تجم  طالب علوم دیای را در مقابل محل مورد توجده  
بهاییان دایته باید بعید نیست در آیاده برخوردهایی 

. علی  که سیداحدمدد    هذا با توجه به این را موج  گردد
پیشوا روحانی افدراطدی و طدرفددار خدمدیدادی اسدت          
مستدعی است اوامر صادره را در مدورد اقددامداخ یداد     

 «یده ابالغ فرمایاد.

پیشوا بعدها توانست با جدیت و پشتکار خدود مدکدان    
توسعده   «بیت المهدی»ی   مذکور را با عاوان مجموعه

ی امام مهدی )عج( بخشی از ایدن     ی علمیه دهد. حوزه 

 مجموعه است.

 مخالفت با جشن هار

بده مدخدالدفدت بدا        10۱۱پیشوا در یهریور ماه سدال  
برگزاری جشن هار در ییراز پرداخته، در این رابدطده   

 هایی ایراد کرد. سخارانی

 0در قسمدتدی از گدزارش سداوا  فدار  بده تداریدخ         
در ی  قبل »در این رابطه آمده است:   10۱۱یهریور 

هارمادان صحبت کرد   آقای پیشوا در مسجد نو درباره
و گفته است هارمداددان ایدن زمدان افدرادی مداندادد         
. مفاخر مدلدی ایدن دوره هدم افدرادی        گوگوش هستاد

بایاد که بدرای آندهدا جشدن بدرپدا        ماناد گوگوش می
. مردم در این جشن  می ها نباید بروند تا خودیان  کااد

 «ها را برپا نسازند. مجبور یوند این قبیل جشن

ساوا  پس از این سخارانی از وی با عادوان یدکدی از    
. پیشوا همچایدن    گر و ناراحت یاد می وعاظ اخالل کاد

در جلساتی که برای مخالفت با جشدن هدادر یدیدراز      
ید، حضور فعالی دایت. او همراه با بدرخدی     برگزار می

ای بده دولدت وقدت     از علمای ییراز در ضدمدن ندامده    
 ی برگزاری این جشن تذکر داد. درباره

 اعتراض به کشتار مردم قم

اهلل خمیادی و   ی اطالعاخ به آیت پس از اهانت روزنامه
سیداحمد پیشوا بده   10۱۱کشتار مردم قم در دی ماه 

. سداوا  در          ایراد سخارانی عدلدیده رژیدم اقددام کدرد
گزاریی ضمن ایاره به سخارانی پیشوا در مسجدد ندو   

بعد از تظاهراخ ی  جمدعده در مسدجدد     »نویسد:   می
جام  و سخارانی سید عبدالحسین دستغید  و ید    

سخارانی مجدالددیدن مدحدالتدی در       ۰0۰11۰0۱یابه 
در  ۰0۰11۰0۱عصددر و یدد  گددذیددتدده  مسددجددد ولددی

سخارانی آقای پیشوا در مسجد نو قرار بدر ایدن یدده    
گدیدر یدود و اطدراف      که پلیس غافل است که برای این

مساجد را محاصره نکاد بعد از نمداز جدمداعدت ید       
آقایان امام جماعت بدون دعوخ قبلی به مابر رفتده و  
موضوع اهانت به آقای خمیای و جریان کشتدار مدردم   
قم را برای مستمعین و مردم بازگو کادادد و مدردم را    
روین کااد که دولت چگونه در ی  تاریدک مدردم را   
به مسلسل بسته است و به همدیدن جدهدت در مدردم      

 «ایجاد انزجار نمایاد.

نیز به ماداسدبدت چدهدلدم        10۱۱پیشوا در بهمن ماه 
یهدای قم در مسجد ندو سدخدادراندی و مدردم را بده        

ها و نمازجماعت در روز مذکور تشدویدق    تعطیلی مغازه
از »کرد. در گزارش ساوا  در این رابطه آمدده اسدت:     

کلیه آقدایدان روحداندیدون و       ۰۸۰11۰0۱روز پاجشابه 
وعاظ و طالب ییراز در موق  نماز جمداعدت ظدهدر و     
مغرب و عشا  به عموم مردم ابالغ کردندد کده طدبدق     

ی  کلیه ۰۹۰11۰0۱دستور مراج  عالم تشیّ  روز یابه 
ها به عاوان همدردی و تصادف بده روز چدهدلدم      مغازه

یهدای قم تعطیل عمومی خواهد بود و حدتدی ندمداز     
جماعت در این روز تعطدیدل خدواهدد بدود از جدملده        
روحانیون که ی  جمعه در ایدن مدورد سدخدادراندی       

د سید عبدالحسین دستغدید  در مسدجدد     1اند.   نموده
د مجدالدیدن  0د سیداحمد پیشوا در مسجد نو ۰جام  

 «بایاد... عصر می محالتی در مسجد ولی

 ماجرای اردیبهشت کازرون

نیز سیداحمد پیشوا از تأثیرگذارتدریدن    10۱۱در سال 
روحانیان ییراز در مبدارزه بدا رژیدم و مسدجدد وی از      

اردیبهشدت مداه    ۰1های مبارزه بود. او در تاریخ   کانون
پس از یهادخ سه تن از مردم انقالبی کازرون بده   ۱۱

درخواست برخی از افراد سریاا  این یهر و پدس از  
اهلل ییخ بها الدین محالتدی بده هددف     مشورخ با آیت

جلوگیری از کشتار بیشتر مردم بده کدازرون رفدت تدا     
. هم  زمانی سفر وی  برای آرام کردن آنها سخارانی کاد

با سفر ماوچهر آزمون استاندار وقت فار  به کدازرون  
و تالش برای آرام کردن مردم سو تفداهدمداتدی را در     

 میان انقالبیون کازرون برانگیخت.

پس از غوغای مسجدد  »گوید:   او خود در این رابطه می
نو که در جریان آن چاد نفر یهدیدد و زخدمدی یدده      

یهریان و از جدملده     های مکرر هم بودند، نظر به تما 
دید آقای بها الدین   آقای حاج محمد معاویان، با صالح

محالتی به همراه همین آقای امیای )حاضر در جلسده   
( به کازرون آمده و در مسجد نو سخدادراندی       گفت وگو

کردم. آمدن من اتفاقًا همدزمدان یدد بدا آمددن آقدای        
)که ظاهراً برای ساکت کردن مردم آمدده بدود(     آزمون 

در صورتی که من هرگز ایشان را دد حدتدی تدا زمدان      
 «اعدامش د ندیده بودم.

مبارزاخ پیشوا با رژیم طاغوتی پهلوی قبدل و بدعدد از    
این سفر حاکی از آن است که سفر وی را به هی  وجه 

توان در جهتی مخالف با مسیر اندقدالب ارزیدابدی      نمی
. بهترین دلیل بر این مدعا تداوم مبارزاخ انقالبدی    کرد
وی با رژیم در ییراز است. اسااد متعدد ساوا  حاکی  

گیری بدرای مدبدارزاخ     از یرکت او در جلساخ تصمیم
انقالبی است. ما در ادامه به برخی از این اساداد ایداره    

 خواهیم کرد.

 مسجد پیشوا کانون مبارزه

در مسجد ندو   ۱۱مرداد  10سیداحمد پیشوا در تاریخ 
سخاان تادی علیه رژیم در حضور هزاران نفر از مردم 
ییراز بیان دایت که ماجر به برپایدی تدظداهدراخ در     

. گزارش  نویسدد:   گر ساوا  در این رابطه می ییراز ید
در مجلسی که با حضور  10۰۱۰0۱روز  11۰۰1ساعت »

قری  پاج هزار نفر در مسجد نو یهر یدیدراز بدرگدزار     
گردیده، سیداحمد پیشوا یکی از روحانیون افدراطدی و   

مابر رفته و ضمن بحث پیرامون  سریاا  این یهر به
اهلل خمیای در مورد احکام روزه  ویژه روح فتوای علما به

و انتقاد از آزادی که در جوام  غدربدی مدطدرح اسدت،      
ایم گاددم   اظهار دایته: حاا که به تمدن بزرگ رسیده 

را از آمریکا، پایر و گویت را از بلغارستان و استرالدیدا   
کایم، در صورتی که تا دیدروز صدادرکدادادده       وارد می

. اگر ماناد دندیدای     بودیم و امروز مصرف کااده هستیم
ساختیم و جشن هار دایتیدم   غرب بم  و هواپیما می

. اما ما حدتدی     خوب و بد آن با یکدیگر تطبیق می کرد
توانیم یک سوزن بسازیم. ناطدق افدزوده: جدواندان        نمی

نباید از تبعید و یکدادجده هدرا  دایدتده بدایدادد،          
که امام موسی ابن جعفر ]ع[ در تبدعدیدد        طوری همان

هارون بود، یما نیز باید پیرو ایشان بایید. جمدعدیدت     
کااده در مجلس مذکور با خاتمه آن از مسجدد   یرکت

وسدیلده    اهلل خمیای به نف  روح خارج و با دادن یعار به
زا و سار مأمورین انتظامی را مورد حدملده    مواد آتش
آور و  اند که مأمورین با استفاده از گداز ایدک   قرار داده
مقابله با آندهدا پدرداخدتده و آندان را        پاش به مایین آب
. در این حادثده چدادر یدک دسدتدگداه         متفرق کرده اند

نیروبر ارتش یاهاشاهی که در اختیار یهربانی بوده و 
همچاین یک یعبده بداندک صدادراخ ایدران تدوسدط        
اخاللگران به آتش کشیده یده که خامدوش گدردیدده    
است. در حادثه مورد بدحدث راندادده ندیدروبدر ارتدش          

نفر پاسبان ندیدز از نداحدیده       یاهاشاهی مجروح و یک
یددخ مصددوم و یدش ندفدر از اخداللدگدران          چشم به

  «اند... دستگیر گردیده

در مسجد ندو بده    ۱۱مرداد ماه  1۱او مجدداً در تاریخ 
. ساوا  در گزاریی در این رابدطده     سخارانی پرداخت

پددس از  1۱۰۱۰0۱روز  1۱:1۱سدداعددت »نددویسددد:   مددی
خاتمه سخارانی سیداحمد پیشوا در مسجد ندو یدهدر    

نفر از جوانانی که در مسجد حضور  ۰11ییراز، حدود 
اند، پس از خروج، در سه نقطه یهر یدیدراز بده     دایته

تظاهراخ خیابانی مبدادرخ کدرده و یدک بداب مدغدازه       
فرویی را به آتش کشیده و خساراخ مختدصدری    اغذیه

نیز به سه دستگاه اتومبیل نیروبر ارتش یاهادشداهدی    
. آتش  وارد کرده سوزی مغازه مذکور بالفاصله توسط  اند

. مدأمدوریدن        مأمورین آتش نشانی خاموش یدده اسدت
گران را متفرق و چهدارندفدر از آندان را      انتظامی اخالل
.در این حادثه دو ندفدر از مدأمدوریدن        دستگیر کرده اند

 «اند. انتظامی جراحاخ مختصری بردایته

مدرداد مداه    1۱سخارانی پیشوا در مسجد نو در تاریخ 
 1۱:0۱سداعدت   »نیز به تظاهراخ انقالبی انجامید:   ۱۱
پس از سخارانی مذهبدی سدیدداحدمدد       1۱۰۱۰0۱روز 

ندفدر از    ۱11پیشوا در مسجد نو یهر یدیدراز، حددود    
کااده در مجلس سدخدادراندی، پدس از       جوانان یرکت

های اطراف آن به تظاهراخ  خروج از مسجد، در خیابان
زا  گرانه پرداخته و با سار و دو بطری مواد آتش اخالل

به مأمورین مستقر در محدل حدملده و چدادد جدام از       
های سیاما مهتاب و یک یعبه باندک صدادراخ    ییشه

. مأمورین مدذکدور بدا اسدتدفداده از         ایران را یکسته اند
تیر هدوایدی،    ۱آور و یلیک  پاش، گاز ایک مایین آب
. دسدتدگدیدر         0گران را متفرق و  اخالل . . نفر از آنان را 
 کردند.

 ادامه دارد ...

 نما. ماب : کازرون

 پيشواي كازرون به روایت اسناد ساواک )قسمت دوم(
 رضا صنعتی
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 میالد امام حسین مبارکباد
 ی  بگردید و آفتاب آمد
 دلبری پا  و بی نقاب آمد
 طیف ِاو با سبد سبد گلِ سرخ
 ماهرویان ماهتاب آمد

 خواند زن است و می زهره بربط
 آفریاش، برقص و تاب آمد
 روی دامان ِفاطمه، آن ی  
 گوهر ناب ِنابِ ناب آمد
 جبرئیل،گاهواره، جابانش 
 از سما، سوی ِآن جااب آمد

 پطرو ، امش  ببال، یادان باش
 پَر پرواز، چون عقاب آمد

 چاکش، یقایق ِصحرا سیاه
 یورِ مستی، به ییخ و یاب آمد
 صد هزاران، فریته نورافشان
 جان ِ رَبّ ِذی الحساب آمد
 بهرِ تبریک و تهایت به رسول
 جبرئیل، یهر آفتاب آمد
 پای تا سر مدیاه، نورانی است
 در ی ِ تیره ماهتاب آمد
 چلچراغ ِ دلِ رسول اهلل
 یا که: فرزندِ بوتراب آمد
 مست از گیسوانِ یلدایش
 لار، لاگان نسیمِ ناب آمد
 بارد فاطمه، ایکِ یوق می

 یاهِ ل  تشاه، با یتاب آمد
 در نگاهش، طراوخِ مهتاب
 ی  ز گیسوش، در حجاب آمد
 عطرِ دامان ِدختر خوریید
 از زمین تا سهی به تاب آمد
 مؤماان را یفا و رحمت باد
 بر دلِ ظالم، اضطراب آمد
 مست از جامِ ساقیِ ازلست 
 از میستان ِخُم، خراب آمد
 قامتش، سروِ گلشنِ طاهاست
 عایقی، پا  و دل کباب آمد
 آفتابی به یور و ییدایی
 در دلِ عایقانِ ناب آمد

 گاهِ اهلِ واست مرقدش، قبله
 کربالیی که فتحِ باب آمد
 روی دامانِ حضرخِ زهرا
 یک غزل غاچه، مهرِناب آمد

 

 یا حسین )ع(

 یقایق، بر نگاهت آتشین است!
 هواخواهِ تو، رَب العالمین است
 مالئک، ماخِ سیمایِ جمیلت

 گاهِ مؤماین است جمالت، قبله
 یفق از رویِ سُرخت، گشته گلگون
 مکان و امکان، سرخ و متین است

 هایِ سرخ رنگش بهار و اله
 ز خونِ سرخِ تو، زیباترین است

 زمین سرخ و زمان سرخ و جهان سرخ
 تمام آفریاش، این چاین است
 گلِ سرخ ِمحمّد، دلبرِ سرخ

 که خونت در سریتِ ما عجین است
 تویی ثارال... و محبوبِ یکتا

 آفرین است وَ خونت در جهان، نقش
 نمازِ سرخِ عایورا چه زیباست!

 نظیر و نازنین است نمازی بی
 بهارِ آتشینِ قل  ِزهرا) (؟!

 علی قلبش ز داغِ تو، غمین است
 حسین ای  آفریاش، از تو زیبا
 جهان از پرتوِ حُسات، بهین است
 هوااول، هوااخر خدا باد

 اخ، اولین و آخرین است قیام
 میالد امام حسین مبارکباد

 

 عباسِ مهتاب 
 امش  نگاه ِآسمان، مهتاب دارد
 چشمِ یقایق فرصتِ نایاب دارد
 روییده در دیتِ افق، عبا ِ مهتاب
 اُمّ الباین بر دستِ خود، مهتاب دارد
 واید نگاهِ مرتضی، در چشمِ عبا 

 تاب دارد یِ بی در یک سبد، قاداقه
 من خاطراخِ سبز خود، تکرار کردم
 دیدم کتابی پر ز عشقِ ناب دارد

 تابِ بافشه تارِ نسیم و رقصِ بی
 در کوچه باغِ آرزویم، خواب دارد

 ی تا  یِ پروین بچیدم خویه از خویه
 جامِ وجودم، مستیِ پایاب دارد

 ساقیِ ییدای ِحسین، در باغ توحید
 ای یاداب دارد ها، چهره آن سویِ گل

 یِ دل، میزبانِ ماهتاب است آییاه
 جامی پر از مشک و گالب و آب دارد
 با اختر ی  تابِ ایکم، آسمان هم
 باغِ یکوفایِ یهابِ ناب دارد

 من تا سپیده، مستِ ساقیِ رییدم
 امش  نگاهِ آسمان، مهتاب دارد

 

 در مدح امام سجاد)ع(
 سید اسالم ماهِ مؤماین
 در نماز نور برجِ ساجدین

 چارمین خوریید طاهای سپهر
 العابدین حضرخ سجاد، زین

 عابد زاهد به محرابِ نیاز

 ی محبوب رب العالمین باده
 در رکوعِ عشق دالِ قامتش

 دهد زیات نماز راکعین می
 های نور بر باغِ لبش آیه

 خَلق و خُلقَش مثل ختم المرسلین
 بر سپاهِ یام فریادی رساست
 نای او از نیاوایِ اربعین
 دمد از صحیفه، نور حکمت می
 بر ی ِ مهتابیِ اهل یقین

 جاری از دریای جانش موجِ علم
 تاجِ رزّینِ تمام عالمین

 ذوالفقار حلم و برهانش فصیح
 در بالغت چون امیرالموماین
 پورِ ساارِ یهیدانِ بقاست!

 یمس هفتاد و دو اختر، یاه دین
 مادرش پا  و متین و پارسا
 یهربانو، بانویِ ایران زمین

 ای زنسلِ عصمت و علم و یرف
 سید سجاد، زینَ العابدین

 میالدامام سجاد)ع( مباکباد

 محمدحسین برزویی-کازرون

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

هاي فاقد سند  ثبتی اراضی و ساختمان
 رسمی

 101۱101111۰111۰1۱برابر رأی یدمداره        
موضوع قانون تدعدیدیدن          ۰1011  ۰11  ۰1مورخ  

هدای     تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختدمدان       
فاقد ساد رسمی مستقر در واحد ثبتدی حدوزه           
ثبت ملک کازرون تصرفاخ مالکانه بدالمدعدارض         
متقاضی آقای غالمرضا دهقان ناصرآبادی فرزندد       

صادره از کازرون در   ۰۸0رضا بشماره یااساامه    
یشدانر  یک قطعه زمین مزروعی به مساحدت         

 1۸۱فرعی از      ۱۹0مترمرب  پال      0۰۸۱0۰۱۹
فرعدی از      ۰اصلی مفروز و مجزی یده از پال         

فدار      ۱واق  در بدخدش         0اصلی قطعه     1۸۱
کازرون خریداری از مالک رسمی آقای نصدرالده         
دهقان فرزند یجر محرز گردیده است. لدذا بده            

ماظور اطالع عموم مرات  در دو نوبت به فاصلده      
یود. در صورتی که ایدخداص          روز آگهی می    1۱

نسبت به صدور ساد مالکیت متقاضی اعتراضدی        
تواناد از تاریخ انتشدار اولدیدن           دایته بایاد می  

آگهی به مدخ دو ماه اعتراض خود را بده ایدن              
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظدرف مددخ             
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتدراض، دادخدواسدت           
خود را به مراج  قضایی تقدیم نمایاد. بدیدهدی           
است در صورخ انقضای مدخ مدذکدور و عددم             
وصول اعتراض طبق مقرراخ ساد مالکیت صادر       

 خواهد ید.

 ۰1011 ۰1۰ 10تاریخ انتشار نوبت اول: 

  ۰1011 ۰1۰ 1۸تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 داود انصاری

 رئیس ثبت اسااد و امال 

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

هاي فاقد سند  ثبتی اراضی و ساختمان
 رسمی

 –1011۱101110۸111۱11رأی یمداره       -1
هیأخ موضوع قانون تدعدیدیدن        ۰1011  ۰1۹  ۰1

هدای     تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختدمدان       
فاقد ساد رسمی در واحد ثبتی خشت و کمدارج          
تصرفاخ مالکانه و بالمعارض مدتدقداضدی آقدای            
حمزه مصدق نیا فرزند محمد به یمداره مدلدی            

صادره   ۸0۱و یماره یااساامه      ۰0۹1۱1۱۰10
از ممسای در یش دانر یک قدطدعده زمدیدن              

مترمدربد  تدحدت         ۱1۰11مزروعی به مساحت    
اصلی مفروز و مدجدزا       1۱فرعی از     ۰00۹پال   

خریداری از محمد مصددق        1۱۰0یده از پال     
فار  محرز گردیده  ۱بخش  ۱نیا واق  در قطعه   

 است. 

لذا مرات  به ماظور اطالع عموم در دو نوبت بده           
یود. در صدورتدی کده           روز آگهی می    1۱فاصله  

ایخاص نسبت به صدور ساد مالکیت متقداضدی        
تواناد از تاریخ اولدیدن        اعتراضی دایته بایاد می   

انتشار آگهی به مدخ دو ماه روز اعتراض خود را          
ظدرف  به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسیدد،            

مدخ یک ماه از تداریدخ تسدلدیدم اعدتدراض،                 
دادخواست خود را به مراج  قضایی تقدیم نماید     
و گواهی تقدیم دادخواست را بده اداره ثدبدت              
تحویل دهد. بدیهی است در صورخ اندقدضدای            
مدخ مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرراخ        

 ساد مالکیت حصادر خواهد ید.

 ۰1011 ۰1۰ 10تاریخ انتشار نوبت اول: 

 ۰1011 ۰1۰ 1۸تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 علیرضا کشوری 

 رئیس اداره ثبت اسااد و امال  خشت و کمارج



، بدا    10۱۱اسفاد ماه  1۰،  ۱گام سوم نبرد کربالی     
یدکدی      پایان یافتن مرخصی، به اهواز برگشتم. یکی       

نیروها آمدند و کادر گردان تکمیل ید. در هادگدام            
ا... ایماندی، امدام           سازماندهی گردان بودیم، که آیت    

جمعه کازرون هم از گردان ما بازدید کدرد. او در              
این دیدار، درباره جهاد و مبارزه با دیمن سدخدن            
گفت و سپس هدایایی نیز به گردان و بدرخدی از              

هایی هم به یادگدار       دوستان داد. در پایان نیز عکس      
با رزمادگان گردان گرفته ید. در کادر جدید صالح          

ا... جوکار، جدانشدیدن       نظروند، جانشین یکم، قدرخ 
افشار، فرماندده گدروهدان یدکدم،             دوم، نجف امین  

غالمعلی جوکار، فرمانده گروهان دوم و یدهدبداز            
حبیبی ، فرمانده گروهان سوم یدند. با سازماندهی         

 و هماهاگی، دوباره راهی یلمچه یدیم. 

هایم زودتر از دیگران، به نبردگاه        این بار من و پیک    
رفتیم تا جای گردان را پیدا کایم. مدحدمددعدلدی               

هدا بدود، را در            عسکری، که باز هم یکی از پیک      
چهارراهی گذایتم تا خودروها را راهامایی کدادد.            
با رسیدن خودروها، یایدم که عسکدری، پدس از            
راهامایی آخرین خودرو، با گلوله توپی زخمی یده        
و برای درمان به عق  برگشته اسدت.  در یدک                 
خاکریز دو جداره، گردان را جا دادیدم و سدپدس              
همراه با جعفر عالیکار، برای یااسایی نبدردگداه و            
پیکار ی ، راهی یدیم. جبهه ایدن بدار بسدیدار                

های زیادی در      پیچیده و گار بود؛ لشکرها و یگان      
رفتدادد،     خط بودند و باا به جای خود، به پیکار می         

 آمد.  آمد و گاه نمی گاه پیروزی به دست می

ندجدف ایدرف         ۸هاگام یااسایی، به خط لشکر       
ای    آلود بود؛ به گونده      برخورد کردیم... هوا بسیار مه       

دیدیدم. روی خداکدریدز           متری خود را نمی ۰1که  
ندجدف،      ۸ایستاده بودیم و فرمانده گروهان لشکر        

گفت: ی  پیش، به دیدمدن یدورش              برای ما می  

ایم و هرچاد نخست پدیدشدروی دایدتدیدم،                برده
نتوانستیم به پیروزی برسیم. در آن نبرد فدرمداندده            

چی و چاد تن دیگر، در آن جدا             سیم    گروهان، بی 
اند... نه راه پس دارند و نه راه پیش. او                 گرفتار یده 

امیدوار بود که با یک یورش دیگر، بتواناد آندان را            
رهایی بخشاد. تا هاگامی که بدا هدم گدفدتدگدو                  

ها دایت. نوار   سیمی با آن کردیم هاوز ارتباط بی  می
 سفید حرکت گردان، هاوز بر زمین مانده بود.

پس از یک گشت و گذار بسیار، جای جدید را پیدا           
های   بردیم. آتش    جا می   کردیم و باید گردان را به آن      

پراکاده دیمن، همواره آرامدش مدا را بده هدم                
ریخت... هر گونه برخورد خمپاره و تدو  بده                  می

گردان، بسیاری از رزمادگان بسیجی و پداسددار را           
کرد؛ از این رو پیشرفت کار کدم      یهید یا زخمی می   

ها یا فرستادن یهددا       ید. گاه برای نجاخ زخمی       می
یدند و گردان با  به عق ، برخی از نیروها درگیر می    

 ید. کمبود نیرو روبرو می

پس از نماز ظهر و عصر، با نیروها به سدوی خدط               
جدید راه افتادیم. پسین، به خط مقدم رسیدیدم و            
رزمادگان، به تادی ساگرهای تعجیدلدی خدود را            

ساختاد. من و سعید دهدقدان، کده یدکدی از                   می
های پویا و نتر  من بود، کاار هم نشدسدتده               پیک

ای زمانی ، بداای سدر مدا             بودیم... ناگهان خمپاره     
مافجر ید. پس از انفجار، سرم را بلدادد کدردم و                
نخست چشمم به ران سعید دهقدان، افدتداد کده              
گویت ران پایش کاار رفته و اسدتدخدوان پدایدش            

ها را بهم چسباندم و بدا         پیداست... به تادی، گویت      
چفیه بستم... سپس امدادگر را فراخواندم و سعدیدد        
را با یک برانکار به آمبوانس رساندیم.  سرنویت او           
این بود که همین آغاز، زخمی یود؛ چدراکده اگدر             

گذیت، گمان می رفت به آمدبدواندس           ساعتی می 
 نرسد و یهید یود.

تازه سعید را فرستاده بودم که  نظروند هم زخمدی           

ید و او را نیز به عق  فرستادیم. افدزون بدر ایدن                
دوستان کسان دیگری همچون جمال الوانی که از         
رزمادگان پویای گردان بودند، نیز زخمی یدندد و          
برخی از آنان را به عق  فرستادیم و کسانی چدون            
الوانی با همان زخم، تا پایان کاار ما ماند و سدپدس        
به بیمارستان رفت.   نیم ساعتی گذیته بدود کده              
اکبر توانا ، از نیروهای اطالعاخ لشکر آمد و گفدت:            

سیم زدم و پرسیدم چده        با من بیایید. به رودکی بی      
کام؟ که گفت: با اکبر به جای جدید برو.  پشدت                

کم باریدن گرفت... زمین         سر او راه افتادم. باران، کم      
افدزارهدا و       گِلی، زیر پای ما لیز و لغزنده ید. جار         

یدند... ما باید از روی            ها، دایتاد خیس می     گلوله
 11اکدبدر لشدکدر            نقشه خود را به گردان عدلدی       

آرام در زیر باران بده     رساندیم...  آرام     سیدالشهدا می 
رفتیم که یک خمپاره، ستون ما را از هدم              جلو می 

 فروریخت... برخی یهید و برخی زخمی یدند. 

چون نبرد هاوز آغاز نشده بود، فرصدت        
هدا     و امکان برای بردن یهدا و زخمدی       

هدا را بده عدقد               درنر آن    بود... بی    
فرستادیم؛ این خمپاره، افزون بر یهددا       

ها، آسیبی هدم بده روحدیده              و زخمی 
دیگران زد.  جلو آمدیم، بده حدمدیدد              

اکبر و رضا   زاده ، فرمانده گردان علی      تقی
رضاخانی  که جانشیاش بود، رسیدیدم.       

زاده، بلادقامت، چهاریانه و دارای         تقی
دیسیپلین  خشک نظامی بدود. او در            

مانادی که ما آن را کله قادی          پشت تپه 
خواندیم، مستقر بود و از ایدن جدا             می

کرد. نیروهای     گروهانش را فرماندهی می   
بصره، در   –ی یلمچه    ما هم پشت جاده   

ساگرهای تعجیلی جای دایتاد؛ راهدی      
 رسید.  ی آن به بصره می که ادامه

پس از هماهاگی، گفته ید که گدردان         
اکبر، در گام نخست، خدط عدراق            علی

یکاد و سپس ما با ورود بده خدط عدراق، بدا                  می
نیروهای بعثی که دست چپ خط هستاد، درگدیدر          

مان، پیشروی کادیدم؛       یویم و تا چهارراه پیش روی     
جا بمانیم و پدافاد کایم. ما خدط اول             سپس همان 

دیمن را، خط حمزه روی نقشه نامگدذاری کدرده           
اکدبدر وضدعدیدت           ی گردان علدی   بودیم. از فرمانده   

نیروهایش را جویا یدم. گفت: ما خط حمزه را در             
دست داریم. گفتم: به فرمانده گروهانی کده خدط              

دارد، بگو با یک ماور، جای خود را          حمزه را نگه می   
به ما نشان دهد.  او نیز همین کار را کرد؛ هرچادد              

باره تما  گرفدت و        ما ماوری ندیدیم. دوباره و سه      
باز ماور زدند و ما باز ندیدیم. با این رخداد، گمدان             

ها در خط حمزه نیستادد، پدیدش            این که یاید آن   
 آمد.

 ادامه دارد ... 
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یهید علی اکبر پیرویان در بیست و هشتم دی ماه          
 در کازرون دیده به جهان گشود. 100۸

تحصیالخ ابتدایی را تا مقط  راهامایی در نورآبداد         
گذراند سپس دبیرستان را در کازرون بدا ندمدراخ            

 پشت سر گذایت.1۹عالی و معدل 

از همان کودکی عشق به خداوندد در فدطدرخ و               
یروع به    ۱۰سریتش گاجانیده یده بود . از سال         

فعالیت سیاسی مذهبی از طریق روزنامده دیدواری          
هاگام تحصیل در کدازرون بدا           ۱۱کرد . در سال      

ارسال کتاب ، نشریاخ و اعالمیه های ضدد رژیدم             
 برای دوستان خود به فعالیت خویش ادامه داد.  

رژیم وقت برای تدولدد یداه            10۱۱اسفاد    ۰0در  
جشای برپا کرده بود . علی اکبر در آن روز اعالمیه            
های امام را پخش کرد و سپس با تخری  چراغانی          
و سوزاندن عکس یاه در جلوی مدرسه حدکدمدت           
مورد تعقی  مأموران قرار گرفت و در اثر تیراندازی         

 بازوی چپ او  زخمی ید.

پس از دستگیری در حالی که مدجدروح بدود او               
رایکاجه می دهاد که در اثر خونریزی زیداد بدی            
هوش می یود . پس از انتقال به بیدمدارسدتدان و                
گذیت دو روز بازدایت در بیمارستدان او را بده              
دادگستری می بردند که با ضمانت پدر آزاد مدی            

 گردد.

پدر در خاطره ای از نفرخ علی اکبر نسبت به رژیم           
وقت می نویسد: در زمانی که در ندورآبداد یداغدل        
بودم و علی اکبر محصل بود، یهربانی در آن زمدان         
برای بازدید به نور آباد آمد. تعددادی عدکدس بده                
فرمانداری داده ید تا بین افراد تقسیم کااد از سه          
قاب عکس یاه، ولیعهد، یهربانی به من دادند. بدا            
خود به مازل بردم، مدتی گذیت و هی  تمایلی به          
نص  کردن آن ها ندایتم. یک ید  مدیدهدمدان               
دایتیم فرماندار یکی از افراد مورد نظر بدود و در             

ی باای مازل رفدت و         این هاگام فرماندار به طبقه    
 هی  گونه صحبتی نکرد.

متوجه نشدم که ماظورش چیست ؟ فردا کده بده            
اداره رفتم مرا صدا کرد و گفت : آقای پیرویان باید            
از عکس ها استفاده یود مگر عدکدس مدا را بده                 
عکسی داده اید. گفتم: نه ، گفت : چرا آن هدا را             
نص  نکردی گفتم من خیلی به تجمالخ عالقه ای         
ندارم گفت ولی مثل دیگران باید عکس ما را نص           
کای . ماناد دیگران به خانه آمدم و موضوع را بده              
خانه گفتم و همزمان برای بردایتن عکس ها رفتم         
ولی عکس ولیعهد نبود و هر چده گشدتدم پدیددا                
نکردم . روزها گذیت و انقالب ید از نور آبداد بده              
کازرون آمدیم وقتی که اسباب و اثاثیه را آماده می          
کردیم در زیر زمیای یک دفعه پایم به قاب عکدس           
خورد ، متوجه یدم که عکس ولعیهد اسدت و بدا        
کارد سوراخ سوراخ یده است . فهمیدم کار عدلدی             
اکبر است و وقتی آمد او را صدا کردم و عکدس را               
جلویش گذایتم و گفتم که چرا این کار را اندجدام            
داده ای ؟ و در جوابم گفت من فقط عکدس او را               
سوراخ سوراخ کرده ام ولی اگر او را به چار بیاورم          

 آورم.  زنده زنده چشم او را بیرون می

موفق به اخذ دیپلدم و         ۱۱یهید پیرویان در سال     
سپس با یرکت در کاکور سدراسدری در ریدتده              

یود. وی عضدو        پزیکی دانشگاه تهران پذیرفته می    
انجمن اسالمی دانشگاه تهران می یدود کده در             
 تسخیر انه جاسوسی نقش فعالی را ایفا می کاد.

در این مدخ به سپاه پاسداران می رود و با عده ای            
از برادران پاسدار راهی افغانستدان یدده تدا بده               
دیماان آنان بجاگد و چاد ماهی در آن جا سپری          
می کاد . در نامه ای قبل از رفتن به افدغدانسدتدان            

نویسدد: خددمدت         دلیل این کار خود را ایاگونه می      
 بدددرادر گدددرامدددی مسدددعدددود، سدددالم                
... چاد موضوع را می خواستم به یما بگویدم: اول            

این که در کازرون گفتم قرار است بروم افغانستدان          
یا در همین هفته می روم و به یاری خدا امیددوارم            
که تا آن جا که می توانم و در توان دارم بکویم .               
بهر حال باید با کفر در هر نوعی و در هر زماندی و              
در هر جبهه ای جاگید چه آمریکا باید چه چیدن           
باید چه ژاپن و چه ضد انقالب داخلی و ایدن کده      
بعضی ها تحت تأثیر تبلیغاخ و یایعه های مدردم           
افغان را آمریکایی می خواناد ایدن دروغ مدحد              
است و به این دلیل آمریکایی می گویاد که خدود            
وابسته به یوروی هستاد البته با ایه ها این بچده           
های بی خبر از همه جایی که روزانده بدا آن هدا           
برخورد دارید و داریم . دوم این یایعاخ زیاد اسدت           
و انشا ا... که این یایعه ها برطرف مدی یدود و                  

 گردد.   حقایق روین می

صراط مستقیم راه امام است و دیگران بر باطدلدادد            
ماظورم دیگرانی است که با راه امام  مخالفاد و یدا            
می گویاد که البته به دروغ می گویاد. ما امدام را              
قبول داریم اما مثاًل خاماه ای فدالن اسدت و یدا                
بهشتی بهمان است . کسانی که این حرف هدا را              
می زناد فرمول هایی دارند که اان خیلی از آن ها           
به بن بست رسیده و مقداری سردرگم یده اندد و            
امیدوارم که جوان های ما گول ظاهر ماافقدانده و            

 عوام فریبانه آن ها را بیش از این نخورند. 

بزودی ، به همان سرعتی که ما انقالب کردیم. در            
کشورهای ماطقه دگرگونی های وسی  رخ خواهدد        
داد و اتفاقاخ مهمی خواهد افدتداد کده انشدا ا...                 
خواهیم دید اگر توجه کرده بایید چاد روز پدیدش     

خورد کده از ایدران          صدام حسین سه بار قسم می     
انتقام بگیرد. این به خاطر ضربه بزرگی اسدت کده             
خورده است، یا در عربستان و مصر و .... به هر حال       
من برای مدتی به افغانستان می روم و انشا ا... اگدر           

برگشتم بازگشتم همدیگر را خواهیم دید و اگر نده          
دیدار به قیامت . مرگ تحول است از یک زنددگدی             

 به زندگی دیگر . 

1۱ ۰۰ ۰۱۹ 

 خدا نگهدار یما. اکبر       

بعد از برگشت از افغانستان به سمت مسدئدول و             
مربی  آموزش بسیج کازرون ماصوب می یود و در          
کازرون یروع به فعالیت می کاد که می توان او را           
به عاوان مؤسس بسیج در کازرون دانست . کسانی          
که دوران آموزیی را با او گذرانده اند با روحیاخ و       
اخالق و برخورد و متانت او آیاایدی کدامدل  را                
دارند . تا یروع جار تحمیلی دائم در فعالیدت و             
جا  و جوش بود تا افراد واجد یرایط را سری  تدر         
آموزش دهد تا این که جار تحمیلی یروع و بده            
عاوان اولین فرمانده نیروهای بسیجی راهی ماطقه       

 جاوب ید.

 ادامه دارد ...
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داند که در      امروز هر فرد ییعه می       
آیاده ممکن است که ممکن است          
خیلی نزدیک باید و ممکن است           
دوردست باید، اما  به هر حال قطعی         

عدالتی و    است این بساط ظلم و بی        
زورگویی که امروز در دنیا هست             

 (.۰۱۱ ۰1۹ 10برچیده خواهد ید )
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واقعا مسلم دوست دایتای بدود مدا بدهدش             
مسلم دستهاخ مسل کفده بدیدل         «میگفتیم:   

میمونه بعضی وقتا ماساژمون میداد هر دوکف       
 دسددتددش کددل کددمددرمددون مددیددگددرفددت         
بعد از کربالی چهار من و مسلم ورضا صفاری         
و سید محمود فاطمی وعبدلرضا راهدادده در          
بیمارستان بودیم همگی زخمی یده بودیم به       
نوبت می رفتیم اطاق عمل یبدهدا هدم کده              
میشد حاج اقای حمیدی امام جماعت مسدجدد          
امام حسین میامدن مالقاتمون مسلم خیلدی بدا      

پرستارها یوخی میکرد به پرستارها میگفت اول       
برید تو بادمجون سوزن بزنید تا وارد بشید بدعدد           
به ما بزنید یادمه یبی که میخدواسدت فدرداش            
عمل بشه بابای من اومد بیمارستان به مسدلدم           
میگفت مسلم که میگن تو کربدالی چدهدار از             
اونطرف اب اومده یما بودی مسلم هم میگفدت          
نه اون یه مسلم دیگه بوده فردا هم کهاز اطداق            
عمل اومد بیرون در عالم بیهویی همدش صددا           
میزد وحید وحید و در همن حال گریه میدکدرد           
 خیلی صحاه عجیبی بود همیشه در ذهام مونده

 باام خدا

ییر مردی از خطه فار  یهرسدتدان کدازرون           
فرمانده بزرگ و ایقی که باده تا زمانی که زنده          
ام کارهای عجی  او را در جبهه هرگز فرامدوش          
نخواهم کرد یکی از نمونه کارهای بزرگ این راد         
مرد بزرگ و این فرمانده ایق که به چشم خودم     
میدیدم وقتی رودخانه کارون در زمستان سدال         

بر اثر سیل خرویان طغیان کرد و قایقدهدای    ۱۱
بعثت در آب غرق میشدن ایدن       ۰۰یگان دریایی   

دلیر مرد مثل یک ییر ژیان خودش را بده آب           

کدرد   خرویان میزد و قایق  غرق یده را پیدا می     
و خودم میدیدم که سهمیه غذای خودش را بده          

 خورد. داد و خودش نون خشک می سربازها می

 روحش یاد و یادش گرامی  

 خاطره ای از پاسدار شهید مسلم آشتاب

 راوی :  علیرضا کمال آبادی

 فرمانده یهید:عبا  اسالمی

 فرزند: کرامت اهلل

 محل تولد: کازرون - 1000۰11۰11متولد: 

 محل یهادخ: یلمچه -10۱۱۰1۰۰10تاریخ یهادخ: 

 محل دفن: کازرون گلستان یهدا)سیدمحمد نوربخش(

 قسمتی از وصیتاامه یهید:

اماسخای بادوستان حزب الهی این است کده دربدرابدر            
مشکالخ مانادکوه استواربایید که خددابدایدمداسدت           
ودرحفظ وحدخ بیش از پیش بکویدیدد دیدمدن از               
وحدخ نیروهای متعهد می هراسد،برادران عدزیدزم در          

بعد از گذیت      زندگی ام ازدیدن افرادی که هاوز        تمام
سال از انقالب یکوهماد اسالمی خود راباانقدالب           چاد

می برم مخصوصا افدرادی کده بدا              وفق نداده اند رنج   
مبتذل غربی خواسته یا نا خواسته به این انقالب            لبا 

 و خون یهدا ضربه می زناد.

پس از یما می خواهم اگر چه خودم نتوانسدتدم ایدن              
کارراانجام بدهم،جوانانی که ناخواسته به دام افدرادبدی          
باد و بارافتاده اند را اریاد کاید و جلو فرهار بیگانه را 

 در افکار جوانان مسلمان ما بگیرید. 

 شهید حاج اااا خلیلی

 فرزند: محمدحسن

۰ محل تدولدد:      10۰۱۰1۹۰11متولد:   
 آبادان

۰ محل   10۱0۰1۰۰1۱تاریخ یهادخ:    
 یهادخ: آبادان

 عضویت: جهادگر

 محل دفن: کازرون بهشت زهرا

توضیحاخ: این یهید واامدقدام در         
ماطقه عملیاتی آبادان بر اثربمباران     
هوایی توسط دیدمدن و اصدابدت           
ترکش تمام بدن به یهادخ رسیدده       

 است

 شهید حبیب ا... دهقان

 فرزند: رضا

 100۱متولد: 

 محل تولد: کازرون

 10۱0۰1۰۰1۱تاریخ یهادخ: 

 محل یهادخ: سرپل ذهاب

 عضویت: بسیج

محل دفن: کازرون گلستان یهددا    
 )امام زاده سید محمد نوربخش(

توضیحاخ: این یهید واامقام در       
ماطقه سر پل ذهاب به یدهدادخ        

 رسیده است

 شهید شکراهلل ج کار

 نام پدر: جانعلی 

 یغل: روحانی 

  1000تاریخ تولد: 

 -----محل تولد: 

 10۱۱-1۰-1۱تاریخ یهدادخ:      
 یمسی

 محل یهادخ: یلمچه 

 عضویت: روحانی بسیج

 کیفیت یهادخ: ...

 ------محل دفن: 

 شهید ی سف زارع انه

 فرزند علی محمد

 100۹۰11۰11متولد 

 فار -محل تولد : کازرون 

 10۱1۰1۰۰1۱تاریخ یهادخ : 

تار   -محل یهادخ : خوزستان    
 چزابه

 عضویت: سرباز

علت یهدادخ : درگدیدری بدا             
 نیروهای بعثی

این یهید بزرگوار از یدهددای         
 ناجا در دفاع مقد  هستاد.

 / دفاع مقدس شهرستان کازرون۶2/ ۶۰بمناسبت سالروز شهادت شهدای 


