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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
سومین سالگرد عروج ملکوتی برادر مجاهد نستوه، امام جمعه بصیر و شجاع شهرستان کازرون و عضو سابق شورای 

 مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 

 حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محمدخرسند 
ر اکه از رهروان صدیق امام )ره( و رهبری )حفظه اهلل( و یاور محرومین و مستضعفین بود در سحرگاه شب قدر، همچون 
موال و مقتدایش امام المتقین، امیرالنومنین  حضرت علی )علیه السالم( با خنجر 
کین یک عنصرخبیث و ناپاک از سلسله ابن ملجم ملعون به شهادت رسید، 

دهیم و همچنان خود  یادش را برای همیشه زنده نگهداشته و راهش را ادامه می
دانیم و صمیمانه به  را در غم از دست دادن آن سرباز راستین والیت شریک می

مردم شریف و انقالبی شهرستان کازرون و استان فارس،جامعه روحانیت، ائمه 
ی مؤتلفه اسالمی بخصوص خانواده محترم  محترم جمعه و جماعت و مجموعه

کنیم. برای آن  آن شهید واالمقام و فرزندان گرامیش صمیمانه تسلیت عرض می
ی الهی و حشر با  برادر عزیز و شهید فراموش ناشدنی، غفران و رحمت واسعه

اولیاء الهی و برای خانواده معظم و بازماندگان صبر و اجر از خداوند متعال 
 مسئلت داریم. 

 غالمحسین چوبینی؛ 
 دبیرحزب مؤتلفه اسالمی استان فارس

 بنیان کارآفرینی ما؛ از گذشته تا دانش

هاییی نیو، بیا  دانیم هر روز دستگاه *می
وری بیشتر و هزینه کمتر، به بیازار  بهره
گییری از  ها، برای بهره آید و کارخانه می
ها، خود به خود باید نیروی انسیانیی  آن

کمتری را نیز به کار گیرند. در ایین جیا 
کارگر، هرچند توانمند پیرورش ییافیتیه 
هیای  باشد، جای خیود را بیه دسیتیگیاه

 دهد. خودکار می
 2صفحه 

پیام تسلیت معاون استاندار و 
فرماندار ویژه شهرستان کازرون به 

االسالم  مناسبت سالگرد شهادت حجت
 خرسند

 
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

های قدر، امام جمعه انقالبی، والیی،  در سحرگاهی از شب
ایثارگر، فعال، موفق و میردمیی شیهیر کیازرون، شیهییید 

ا... تعیالیی  )رضواناالسالم و المسلمین شیخ محمد خرسند حجت

 .رخت شهادت را پوشید و به لقاءا... پیوستعلیه( 
آن روحانی بزرگوار و مجاهد که سالیان طوالنی از عمر پر  

برکت خود را با روحییه انیقیالبیی و روحیییه جیهیادی در 
های انقالب اسالمی و در مسیر وحیدت و  پاسداشت ارزش

های مقدس انقالب اسالمی همت فیراوان نیمیود و  آرمان
موجب اتحاد و منشاء آثار و برکات و خدمات بسیییاری در 

های مختلف بود که ثمرات آن مانیدگیار و در آخیرت  حوزه
 .ای پربار خواهد بود ذخیره

اینجانب سالگرد شهادت مظلومانه جانباز سرافیراز اسیالم، 
االسیالم و  دوسیت، حیجیت ای مردمیی و میردم امام جمعه

را به محضر حضیرت )رضوان ا... علیه( المسلمین محمد خرسند 
، ناییب بیرحیقیش حضیرت امیام )ارواحناله الفداء(ا...االعظم بقیه
وییهه  ، خانواده معظم شهید واالمقام و به)مدظله العالی(ای خامنه

مدار و شهیدپرور شهرستان کازرون تبرییک و  مردم والیت
نمایم و از درگاه ذات اقدس ربوبی بیرای  تسلیت عرض می

آن روحانی شهید، طلب مغفرت و علیو درجیات مسیئیلیت 
 .نمایم می
شاءا... که روح رفیع ایشان در جوار حضرت امیرالمومنین ان
 .آرمیده و با صالحین و انبیاء الهی محشور گردد)ع( 

 محمدعلی بخرد 
 فرماندار ویهه شهرستان کازرونمعاون استاندار و  

پیام شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر 
کازرون در پی سالروز شهادت امامان جمعه 

االسالم والمسلمین حاج  کازرون شهید حجت
االسالم  شیخ محمد خرسند و شهید حجت

والمسلمین حاج آقا عبدالرحیم دانشجو در 
 ماه مبارک رمضان

 بسم رب الشهداء و الصدیقین 
 شهادت هنر مردان خداست

شهیدان بزرگوار حجت االسالم والمسلمین حاج محمید 
االسالم والمسلمین  عبدالرحیم دانشجو  خرسند و حجت

عمرشریفشان را در خدمت به اسیالم و میردم سی یری 
کردند و سال ها پرچم ارشاد و هدایت مردم را در سنگر 
 امییامییت جییمییعییه در کییازرون  بییر دوش داشییتیینیید  
از ویهگی های این دو شهید گرانقدرکه اخالص، صبیر، 
 تالش، تواضع و دلسوزی سرلوحه زندگی آنها بود،

پایبندی به سیره ائمه اطهاروایستادگی وازخود گذشتگی 
آن دو عزیز بود که یادشان را بی شک در کنار شهیدای 
هشت سال دفاع مقدس این مزر و بوم در خاطره ها ی 
مردم قدر شناس کازرون تابینیاک وجیاوییدان گیرامیی 
خواهد ماند. شهادت ایین دو بیزرگیوار در میاه میبیارک 
رمضانی ماه میهمانی خدا سعادت مضاعیفیی اسیت کیه 
 خداوند به این دو شهید عزیز عنایت فرموده است. 

اینجانبان سالروز شهادت امامان جمعه کازرون حضیرت 
حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محمد خرسینید و 
حضرت حجت االسالم و المسلمین شیخ عبیدالیرحیییم 
دانشجو به رهروان آن روحانیییون میتیدیین و میبیارز ، 
روحانیت معزز، مردم شریف کازرون و به ویهه خیانیواده 
های محترم آن شهیدان تسلیت عرض نیمیوده ، بیرای 
روح بلند آن دو عزیز علیو درجیات و هیم نشییینیی بیا 

 اولیاءاهلل در ملکوت اعلی را مسئلت داریم.
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 یدا.. آمالی 
 و نقش پررنگ او در؛

فرهنگ 
 کتابخوانی

 
به گزارش شهرهبزهبهز بهه زهسهی ا  زه  ه  

پژوهی؛ مبحوم ح ج  هاا... ممه  هی  ر  ک  رون
 ر کوی مصلی ک  رون   هاه  8031مربم ه 

به جر ن گشو . پارش وکیی  ا گستبی بو  
و  م زی که  اا... کو کی بیش زبهو   پهارش 
 رگذش  و او به همهباه مه  ر و بهبا رازهش 
راهی شیبا  شا. تحصیهت  ابهتهاا هی را ته  
مسطع ششم  ر مارزهه مشهیهب ا هر شهرهب 

 گذرازا. 
گهو ها   او  ر گفتگو ی ب  رو ز مه طلوع  مهی

شهمهسهی بهبای   هان اوهوام و  8003ز ل 
ی   وزت ن به که  رون ممهام. نهون ههتوهه

    ی به مطبوه    اشتم و  ر شیهبا  ا  من 
بب م  جو  ی کت ب و رو ز مه و مجله  بربه می

ببای مط  عه شام. گفتنا ننیر نهیهزی  ر 
 ک  رون زیس ! 

شا  ز راح  شام و گفتم ازس ن ج معه را  به
ز    و ج معهه ازسه ن را  ههب  و بهب ههم  می

تأثیب  ارزا؛ ب  ا هم  کنیهم  ر ا هر شهرهب 
ت ر خی که ر شه  ر تماّن و پیشبفه  بشهب 

فبوشی تأزیس کنیم ت  اهه  هی   اشته  کت ب
منا شوزا و خهو م  زه   ک  رون ا  من بربه

 ک ر شام. به
ای کونهک ا  به  ار  مم  ی  ک ز ل  ر مغ  ه

   ر 24 وزفی  اش  و زپس ت  ز ل  خواجه
ای کونک  ر میاان ت ر هخهی خهیهبا    که

ای  ر خهیه به ن  )شرااء( و ا  من پس مغه  ه
شراای جنوبی)که خوشبخت زهه ههمهنهنه ن 
ببوبار از ( به فبوش کت ب  تو  ع زشب ه   

افزار پب اخ . وی به   و مطبوه   و زیز زوش 
ابتک راتی همنون کبا ه  ا ن کت ب  اههاای 

کشی  ر هیها فهطهب و  کت ب به صور  وبهه
خوازهی که  رون  زرم بسزا ی  ر تبو ج کت ب

هه ی   اش . وی زز  ک به شص  ز ل شعله
خوازی را  ر شرهب  فبو ان شمع کت ب و کت ب

ک  رون و منطسه روشر زگه  اش . مهبحهوم 
مم  ی  رکن ر ا ر فع  ی  فبهنگی خو   ب ره  
 ر وهه مهه   ههک خههبههبزههگهه ر  بهه  ازههعههکهه   

ه ی شربزت ن  ر جبا ا مرم کشور   ز رز ئی
مسئو یر را ا  مشکت  مب م مگ ه کهب  و به  
پیگیبی  مسبب بربو  و  ه  ا هجه   شهبا ه  
برتبی ببای  زاگی مب م و منش ء خهامه   
بسی ری همنون تتش بهبای زهبپهوشهیهاه 
زمو ن زبنشمه مب خیبا  ببای جلوگیبی 

ازهاا ی  ا  م و ه شان مب مصبفهی مهب م  راه
مسطع ممو شی متوزهطهه  ر که  رون بهبای 

 مب م ک  رون بو .
زبازج م ا ر مب  صبور ههبصهه فهبههنه  و 

8کت ب ک  رون  ش مهگه ه نهره رشهنهبهه  1 
بههب اثههب زههکههتههه مههغههزی  8012فههبور  ههر 

 رگذش ؛ ام  راه او همنن ن ا امه  ار  و به  
 ر خی ب ن شراای  فبوشی مم  ی افتخ ر کت ب

 جنوبی همنن ن  زاه و پو  ز .

به یکی از مساجد کازرون رفتم. پس ۱۴۴۱رمضان  ۴
از نماز مغرب و عشا خواستم از مسجد بیرون بییاییم 
که امام جماعت مسجد صدایم کرد و گفت: ماشیین 

 داری؟ 
 گفتم: بله! 
 شه منو تا خونه برسونی؟ گفت می

 گفتم: چرا که نه.
گوشت دارییم...  هنگامی که رسیدیم، گفت: افطار آب
 شیم.  اگه تشریف بیاری، خوشحال می

تیرسیم دییر  ها آش خریدم... می گفتم: نه! برای بچه
 بشه. 

گفت: یه روز، یه جا، یه پیشنهاد دادی، میا عیمیلیی 
 کردیم. حاال فقط پنج دقیقه قدم رنجه بفرما. 

اش شدم. مرا به اتاقی که نزدیک در حیاط  وارد خانه
 بود، برد.

در را باز کرد، دیدم خدا بده برکت از پاییین تیا بیاال 
های برنج چیده بود و دو تا فیرییزر هیم پیر از  کیسه

گوشت بره و مرغ بود. گیفیت: رییا نشیه... تیعیدای 
۵ی  خانواده زیرپوشش داریم. هیر میاه بیه انیدازه ۲ 

میلیون تومان برنج، روغن، گوشت بره و مرغ بییین 
آن...  کنیم. آنهیا بیه ایینیجیا نیمیی ها تقسیم می آن

برند... بیشتر  شان می دوستانی هستند که شبانه برای
 شوند.  آنها خبر ندارند که از کجا تأمین می
 شاءا... .   گفتم خدا پدرت بیامرزه... قبول باشه ان

افزون بر ایشان دو تیا امیام جیمیاعیت دییگیر هیم 
دهند؛ فحش  شناسم که همین کارها را انجام می می

خیورنید؛ کیارد و چیاقیو هیم خیوب  هم خیوب میی
شیان  خورند؛ الاقل در کازرون تجربه چاقوخوردن می

 را داریم.
شهیر  ای را در فرهنگ در تعطیالت عید امسال، مغازه

روی پارک میردانیی دییدم کیه هیم روشیوییی  روبه
اش در اختیار مسافران نوروزی گذاشتیه بیود و  مغازه

تا پریز نصب کرده بود تا  ۹هم روی یک تکه تخته، 
ی  شان را شیار  کینینید. میغیازه های رایگان موبایل

شناسم که افیزون  دیگری را در خیابان خرمشهر می
داد؛ حیتیی  جوش هم رایگان می بر شار  رایگان، آب

اش هم در اختیار مسافران گذاشته بود و  توالت مغاز ه
اش تا لب جوی خیابان لوله کشیده بود برای  از مغازه
شان. همین مغیازه،  وشوی ظرف و شاید لباس شست
هایی زیرپوشش دارد که ماهانه جنس مجانی  خانواده
دهد و نه با تخفیف. در شهیر چینید تیا  ها می به آن

دانم چرا ایران چون قیطیر در  دانم؟  نمی هست نمی
های مجازی نوشته بودنید  رود که در شبکه بوق نمی
دارهیاییش، جیام  درصد تخفیف میغیازه ۵۴به خاطر 

۵شود؛ چه ربیطیی بییین  جهانی در آن برگزار می ۴ 
درصد تخفیف و جام جهانی است؟ من که عقلم قید 

 فروش را...  دهد؛ شما حساب کنید سن پر تقال نمی
 ۵/۲شاید به خاطر این باشد که  قطر با جیمیعیییت 

۸میلیون نفر که  ها کیارگیران خیارجیی  درصد آن ۸
کند  هزار بشکه نفت صادر می ۱/۴۲۲هستند، روزانه  

میلیییون نیفیر،  ۸۲( و ایران با جمعیت ۵۴۱۸)تاریخ 
 (.۵۴۱۸کند ) هزار بشکه نفت صادر می ۸۲۴روزانه 
آلیود  ی دیگر هم هست؛ یا آب در خانه گل یک نکته

کنند یا مرغِ همسایه غیازه  آلود می است یا آن را گل
کینیه  کنه یا می یا غاز ما مرغه یا غاز ما قاز قاز نمی

رسه... شاید هم غیاز میا  صداش به گوش کسی نمی
ذاره دییگیرون ییکیی  ذاره ییا میی تخم دوزرده نمی
اش  هیای میا هیمیه کنند. شاید هم مرغ حسابش می

اش  ذاره یا غازهای ما همیه خروسه و اصالً تخم نمی
اش  های اونیا هیمیه کالغه و ما خبر نداریم یا کالغ

 مرغه نمیدونم... خودم که گیج شدم.

یتخفیفرابطه
 وجامجهانی

 

 فرد کاظم دهقانیان
، آغاز قرنی نیو و سیال نیو بیود. ۱۴۴۱سال 

چون هر ساله، رهبر فرزانه انقالب اسالمیی، 
در آغاز سال، شعار سال را با دیدگاه وضعیت 
کلی کشور بیان کرد: پشتیبانیی از تیولییید و 

هیا در ایین  بینیییان اشتغال با رویکرد دانیش
اییم  ها که گذشت، سال به سیال، دییده سال

بیخیش  که به تینیدی شیعیار سیال زیینیت
های تلوزیونی و در و دییوار شیهیرهیا  شبکه
شوند و چون نوروز گذشت، هیمیه رخیت  می
بندند و خیلی که بخواهند دیده شیونید،  برمی

هیای اداری جیا خییوش  بیر سیربیرا نییامیه
 کنند. می

ها را بیه  توان شعار سال در یک نگاه کلی می
ترتیب اینگونه دید: فرهینیگ، فیرهینیگ و 
اقتصاد، اقتصاد و اشتغال و امیروز اشیتیغیال 

 بنیان. دانش
چه خوب بود اگر شعار سال، خواسته مردمی 

هیای میردمیی و  ها و جنبش شد و جریان می
آمیدنید و آن را از  دانشجویی پیای کیار میی

گذاری، قضاییی و  های اجرایی، قانون دستگاه
 کردند. حاکمیتی درخواست می

به راستی در سال گذشتیه کیه شیعیار سیال 
هیا آغیاز شید،  زدایی ها و مانع تولید، پشتیبانی
ها و مسیئیولییین چیه بیود؟  دستاورد دستگاه

هرچند باید این را دانست که نیمیی از سیال 
دولت و قوه قضاییه در دستان کسانی بیود و 
 در نیمی دیگر در دستان کسان دیگری...

این که سال گذشته چه شد را شایید نیتیوان 
تیوان از  پیگییری کیرد، بیا ایین هیمیه میی

اکنون پرتوان این درخواست را کیرد کیه  هم
های گوناگیون  ها و راهبردهای دستگاه برنامه

بینیییان  برای پشتیبانی از کارآفرینیی دانیش
 چیست؟

هیا و  برای رسیدن به خواست، بایید رسیانیه
نهاد پای کار باشند؛ کیاری  های مردم سازمان

ها چییسیت و آییا  ندارم که دیدگاه کالن آن
همسو با رهبری هستند یا نه، با ایین هیمیه 

۱دانم و آگاه هستم و در  می سال گذشتیه،  ۲
هیای  ام که گیرفیتیاری ام و گفته بارها نوشته

کشور درست به فیرهینیگ کیارآفیریینیی و 
گیردد و نیه  درآمدزایی درست و قانونی برمی

 هیچ چیز دیگر...
دهیه  ۲هیا نیزدییک بیه  دولت و دسیتیگیاه
محور داشتند که سرانجام به  رویکردی دولت

و بیه  ۲۴و  ۲۴های  هدررفت و نابودی نسل
انجامید. رویکردی که بیا افیزاییش  0۴ویهه 

سواد و تحصیالت در کشور، تنیهیا و تینیهیا 
آمییوخییتییگییان  جییای کییار را بییرای دانییش
دانسیت و ایین را از  دانشگاهیی، دولیت میی
آموز به مدرسه تا  همان بدو پا گذاشتن دانش

هیای  بیرون آمیدن از دانشیگیاه، بیه گیونیه
 کردند. گوناگون درون او نهادینه می

۱در  سال گذشته، با شناسایی این فرهنگ  ۲
کاری و هدررفت و نابودی  نادرست که به بی

سرمایه انسانی متخصی  کشیور )اییران در 
کشور برتر مهندسی و  ۲یک دهه گذشته از 

پزشکی بود( که تا نیم قرن دیگر، کشور بیه 
آن دست نخواهد یافت، انجامییید، روییکیرد 
آموزش دانشگاهی به رویکرد پرورش نیروی 
کارِ کارآمد دگرگون شد. دگرگونیی ر  داده، 

یافت درستی نبود؛ چراکه به جای بالندگی  ره
کشور با افزایش دانش کاربردی و کیارآمید، 
به کاهش دانش با برآیند افیزاییش نیییروی 

ها باید کیار  کارگر انجامید. کارگری که سال
کند تا از رهگذر کارگری به جیاییی بیرسید. 

چیز برایش فراهم شیود،  کارگر، تنها اگر همه
تواند در اندازه دسیتیاوردهیای خیود کیه  می
گاه دانش ندارد، پیشیرفیت کینید. ایین  ریشه

رویکرد نیز شکست خیورد؛ هیرچینید دولیت 
 پیشین تا پایان راه، بر آن پافشاری کرد.

سازان کارآفرینی در کشور، هنگامیی  تصمیم
به دگرگونی دیدگاه کارآفرینیی بیا روییکیرد 
پرورش نیروی کار دست زدنید کیه جیهیان 

رفییت از  رویییکییرد دیییگییری را بییرای بییرون
کاری پی گرفت. این رویکرد جهانیی بیه  بی

گذاران شد؛ آن  زودی راهبردی برای سیاست
بنییان  راهبرد رفتن به سوی کارآفرینی دانش

 بود.
گیاهیی  بینیییان کیه ریشیه کارآفرینی دانش

دانشگاهیی دارد، دانشیگیاه را جیاییی بیرای 
آگاهی در راستای کارآفرینی درآمدزا برپیاییه 

آموخیتیه  دانست. این دیدگاه، دانش دانش می
دانشگاهی را کارآفرینی نوآور بیایید پیرورش 
دهد که در بازار رقباتیِ میاشییینیی بیتیوانید 

 سربلند کند.
وری  هایی نو، با بهره دانیم هر روز دستگاه می

آیید و  بیشتر و هزینه کیمیتیر، بیه بیازار میی
ها، خود بیه  گیری از آن ها، برای بهره کارخانه

خود باید نیروی انسانی کمتری را نیز به کار 
گیرند. در این جا کارگر، هرچنید تیوانیمینید 
پییرورش یییافییتییه بییاشیید، جییای خییود را بییه 

دهد. در این جاسیت  های خودکار می دستگاه
که افزایش نیروی کارگر، نه تنیهیا دردی را 

کند، که پس از چینیدی  در بلندمدت دوا نمی
 کند.  خود چون دُملی چرکین، سر باز می

کارگر در آینده اگر درباره چیستایی درد خود، 
ناآگاه بماند، به خشم اجتماعی، فیرهینیگیی، 

انیجیامید؛ اگیر بیه  اقتصادی و سیاسیش می
چیستایی درد خود آگاه شود به سرخوردگیی، 
افسردگی، خشم درونی و بیزاری از خود کیه 

های روانیی و گیاه  برآیندی همچون بیماری
رسد. اگر حاکمیت بتوانید  خودکشی دارد، می

فشارهای برآمده بر کارگر را بر خود ب ذیرد و 
بخشی چون بیمه بیکیاری  با راهکارهای آرام

های سنگیینیی را  و... با آنان راه بیاید، هزینه
برای نیم قرن بر کشور تحمیل خواهد شید؛ 

تواند کشور را به آبیادانیی،  های که می هزینه
پیشرفت و سربلندی برساند به فرسودگی، از 
هم گسیختگی کشور همیراه بیا نیابیودی و 
هدررفیت بسیییار زییاد مینیابیع انسیانیی و 

 غیرانسانی خواهد انجامید.
بنیییان بیر دو بیال دانشیی  کارآفرینی دانش

ها و آشنایی و آگاهی به  ها و نوآوری آفرینش
مدیریت کارآفرینانه به روز اسیتیوار اسیت. از 
این رو بر همه دانشگاهیان و شیایید بیتیوان 
گفت آموزش و پرورش کشور اسیت کیه در 
کنار نگاه نو به دانش در راستای کارآفرینیی، 
مدیریت کارآفرینانه را نیز آموزش و پیرورش 

 دهند.

 کارآفرینیما؛
 بنیانازگذشتهتادانش

 محمدمهدی اسدزاده
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ریزی و خالقیت در کارهاا   برنامه
 راهکار فاصله گرفتن از روزمرگی 

شههرههب ار کهه  رون زشههسهه  شههورای ا اری 
ر هزی و زهوموری  ر  شرب اری بب  زوم ببز مه

 ک ره  و تکب م ارب ب رجوع  ت کیا کب .
مرنا  رض  زوذری ب  ت کیها بهب اههمهیه  

ر زی و ختوی   ر ک ره   خطه ب بهه  ببز مه
پبزنی شرب اری اظر ر کب   ببز مهه ر هزی 
همباه ب  ختوی  و زوموری می توازا به هه  
 ف صله گبفتر کی مجموهه ا  رو مبگی شو . 
شرب ار ک  رون همننیر خ طبزشه ن کهب   
همه مسئو یر و ک رشن ز ن شرهب اری ز م 
از  ب  ارب ب رجوع ب  مربب زی و زعه صهار 
رفت ر کننا   با هم زطور که م  ازتظ ر  ار م 
ووتهی وار  ا اره ای مهی شهو هم به  مه  به  
مربب زی رفت ر کننا    گهبان ههم نهنهیهر 

 ازتظ ری ا  م   ارزا.
ر زی  وی موفسی  هب ک ری را  ر گبو ببز مه

 ازس  و گف   ا  امبو  م  ب  ا  ک ببزه مهه 
ر زی  ویق جر  ازج م امور  اشته ب شیم ت  

 بتوازیم ک ره  را برتب به پیش ببب م.
شرب ار ک  رون  ر بخش   گبی ا  زخنه ن 
خو  ا  تتش هه ی مهجهمهوههه پهبزهنهی 
شرب اری و حم  ه  هه ی اهیه ی شهورای 
ازتمی شرب ک  رون به خ طب تحسق بو جه 

ش ءاهلل  ر  ز ل گذشته تشکب کب  و گف   ان
ز ل جا ا ب  تتش بهیهشهتهب مهجهمهوههه 
شرب اری  ش ها تغییبا  مثبتی  ر جهره  

 توزعه شرب ب شیم.
وی همننیر ب  ت زی ا  ز م گهذاری امسه ل 
توز  مس م معظم رهببی به ز ل تهو هیها  
 ازش بنی ن و اشتغ ل مفب ر  شرهب اری هه  
را  کی ا  موثبتب ر ارگ زر   ر تحسق افزا ش 
تو یا هنوان کب  و افهزو   اگهب مهجهمهوههه 
شرب اری بتوازا محیطی ش    امر و پو   به 
وجو  بی ور   زبم  هه گهذاران ههم حه ضهب 

شوزا که  ر ننیر محیهطهی زهبمه  هه  می
گذاری کننا که خو  ا ر امب منجب به روزق 
کسب و ک ر و توزعه شرب و افزا ش تو هیها 

 خواها شا.
شرب ار ک  رون افزو   م  ب  ا  ر ک ره  م ن 
ختوی  و زوموری  اشته ب شیم   عنی  ن ر 
رو مبگی زشهو هم  ا هبا هه ی که ر مه ن را 
ببطبف کنیم و  ر اجبای پبوژه ه   ک رهه ی 

 زوتب و ختق تبی به مب م ارا ه کنیم.
برگزاری محفل انس باا قارآن در 

 پارک باغ نظر کازرون
محفی ازس ب  وبمن ب  حیور و ری ببجستهه 
کشور  ر ب غ زظب که  رون به  ههمهکه ری و 

 مش رک  شرب اری ک  رون ببگزار شا.
 ر ا ر محفی ازس ب  وبمن که ب  مشه رکه  
امور فبهنگی اجتم هی شهرهب اری که  رون 
ببپ  شاه بو   شرب ار  ام م جمعه  فبمه زهاه 

ز حیه مس وم  بسیج زپ ه و اوش ر مختهله  
 مب م حیور  اشتنا.

 ر ا ر ببزه مهه مهعهنهوی  پهیهش ا  وه ری 
کشوری   کی ا  و ر  ن شربزته ن زهیهز بهه 

 تتو  م  تی ا  وبمن پب اخ .
به گزارش رواب  همومی شرب اری که  رون  
ا ر محفی ب  همک ری شرب اری   فتب امه م 
جمعه  ز حیه مس وم  بسیج زپ ه  زه  مه ن 
تبلیغ   ک  رون و زم  ناه متو ی موووفه  ر 
م ه مب رک رمی ن ب  هاف برهبه مهنهای ا  
ببک   و فیوض   ا هر مه ه اجهبا و وهبهی ا  
شبوع محفی ازس ب  وبمن  زم   جمه هه  و 

 ضی ف  افط ر ببگزار شا.
 

 دیدار با بنیاد مسکن شهرستان
شرب ار ک  رون به من زب  رو  بنی   مسکر 
ب   کتب و زم  او ی رئیس بنهیه   مسهکهر 
شربزت ن   اار و ا  خام   و تهتش هه ی 

 او و مجموهه بنی   مسکر تسا ب کب .
به گزارش رواب  همومی شرب اری ک  رون  

مرنا  رض  زوذری  ر ا ر   اار ب  اش ره به 
زخن ن مس م معظم رهببی و ام م خمیهنهی 
 ر حم    ا  بنی   مسکر  اظر ر کب   بنی   

8مسکر ازستب ازتمهی و حسه ب  3 بهه  3
فبم ن ام م )ره( ت زیس شا که امهبو  ا هر 
زر   به  کی ا  ببک   و صاو   ج ر ه ببای 

 کشور بال شاه از .
شرب ار ک  رون بب  زوم بسهیهج ههمهگه زهی 
ا ارا  ب  هاف تحسق زری  ملهی مسهکهر 
ت کیا کب  و گف   خوشبخت زهه  ر که  رون 
ازتسب ل خوبی ا  طبح زری  ملی مسهکهر 
شاه و بن ببا ر ز م ازه  ا ارا  ذی ربه  
ببای تحسق و به زتیجه رزیهان ا هر طهبح 

 زر    همک ری را ب  هما گب  اشته ب شنا.
وی که  ر بنی   مسکر شربزهته ن حه ضهب 
شاه بو   اض فه کب    ر موضوع مسکر ملی 
مجموهه شرب اری مم  ه هبگوزه همک ری ب  

 بنی   مسکر از .
شرب ار ک  رون ب  اش ره به ت ثیب مثب  بنی   

مسکر ک  رون  گف    حم   و تتش ه ی 
بنی   مسکر  ر روزت ه  و شربه ی ک  رون 
و بی زت  ش از  و ازص ف  ک ره ی خهوبهی 

  ر روزت ه  و شربه  ازج م شاه از .
وی ا امه  ا   هبنه روزت ه  و حومه شربه  
مب  تب ب شا  طبیعت   ر توزعه و پیهشهبفه  

 شربزت ن هم ت ثیب مثب  خواها  اش .
 کتب و زم  اوو ی ب  اببا  خبزنای ا  ا هر 
  اار  گزارشی ا  هملکب   کسه  هه بهنهیه   
مسکر ارائه کب  و گف    ر ز ل گهذشهتهه 

جلا زنا ب  همک ری ا اره ثب  ازن   و ۷1۵
۰امتک ص  ر و همنهنهیهر  0 خه زهه  ر  3

مسکر هم ببای محهبومه ن 80۷روزت ه   و 
 ز خته شا.

وی ازتسب ل مب م ا  طبح زهرهیه  مهلهی 
مسکر را خوب توصی  و اظر ر کهب   بهبای 
تسریی  ر ک ر ارب ب رجوع   و  فتب   هگهب 
 ر زظب گبفته ا م ت  پ زخگوی مب م ب شنا  
حتی ب  توجه به کمبو  زیبو تم م تتشمه ن 
را به ک ر بسته ا م ت  ک ر اربه به ن رجهوع به  

 زبه  بیشتبی ازج م گیب .
 

دهای  از فضاسازی تاا سارویاس
رایگان ناوگاان اتاوباوسارانای 

 شهری در میالد امام مجتبی درون
شرب ار ک  رون گف  ازتف  ه ا  اتوبوزره ی 
 رون شرهبی   ر رو  مهیهت  امه م حسهر 

 مجتبی )ع( را گ ن از 
به گزارش رواب  همومی شرب اری که  رون 
مرنا  رض  زوذری ب  اهتم ا ر خبب گفه   
تم می اتوبو  ه  و مینی بو  هه ی  رون 
شربی به من زب  فبارزیهان مهیهت  امه م 

4حسر مجتهبهی )ع( فهب ا  هکهشهنهبهه  1 
توازنا  فبور  ر را گ ن از  و شربوزاان می

 ا  ا ر خام   ازتف  ه کننا.
شرب ار ک  رون اظر ر کب   فی ز  ی زطح 
شربا  جمله زصب ر سه ه ی رزگهی  رزه  
ممیزی جااول محی ه ی ببگزاری مهبازهم  
زصب بنب و زورپب ا ی  ر میه   هر و په رک 
ه ی زطح شرب ا  اواام     گب شرهب اری 
ک  رون به من زب  میت  ام م حسر مجتبی 

 )ع( از .
 

اتصال خیابان کارگر شمالای باه 
 مطهری جنوبی

شرب ار ک  رون گف   اتص ل خی ب ن ک رگهب 
 شم  ی به مطربی جنوبی مغ   شاه از . 

مرنا  رض  زوذری  ر تشب ح جزئی   ا ر 
طبح  گفه   به  تهوجهه بهه  ر خهوازه  و 
مط  ب   شربوزاان ا  شرب اری  ر رازت ی 
تکمیی خی ب ن ک رگب شمه  هی و اتصه ل بهه 
خی ب ن مطربی جنوبی  هملی   همبازی بهه 
منظور اتص ل  و خی ب ن و احااث تهسه طهع 

 مغ   شاه از .
وی تسریی  ر تب   خو روه  و روان ز  ی 
تبافیک را ا  اهااف ا ر پبوژه هنوان کهب  و 

گف   ب  احااث و اتص ل ا ر  و خی به ن بهه 
هم  ب ر تبافیکی خی ب ن ازتظه م و خهیه به ن 

 ح فظ ک هش می   با.
شرب ار ک  رون ا امه  ا   هم اکنون هملی   
خ کبب اری جر  احااث مهیهاان و اتصه ل 
ا ر  و خی به ن  ر حه ل ازهجه م ازه  کهه 

ش ءاهلل به  و ی پس ا  هملی     بز  ی  ان
خی ب ن ک رگب شم  ی ا امهه مزهفه  ه  ا هر 

 خی ب ن ا  زب گبفته خواها شا.
 

ریزی بارای ماباابالاه باا  برنامه
 های فصل گرما سوزی آتش

 ر مزت زه مغ   فصی گهبمه  و به  تهوجهه بهه 
زو ی به منظهور  افزا ش احتم ل وووع متش

هم هنگی و ب  بینی اواام   ز م  ر مواجره 
ه ی مباتع و به غه     زو ی و مس بله ب  متش

جلسه زت   ما هب ه  بهحهبان شهرهب اری 
 ک  رون تشکیی شا.

به گزارش رواب  همومی شرب اری ک  رون  
 ر ا ر جلسه شرب ار ک  رون ضمر تشکب ا  
هملکب  زت   ما ب   بحبان شرهب اری  ر 
مواوع بحبان اظر ر کب   متش زو ی مباتهع 
و ب غ   ب  رزیان فصی گبم   کی ا  بحبان 

ه  ی از  که شرب اری و زیبوهه ی زهته   
ما ب   بحبان ب  من مواجه هستنها کهه  ر 
ا ر خصوص ز م از  پیش ا  وووع بحبان 
اواام   ز م ازج م گیهب . مهرهنها  رضه  
زوذری  ر ا امه بب تشکیی ک رگبوه مشتبک 

ه ی مببوطه جر  ب  بهیهنهی  ب  حیور واحا
زس ط شن ز  ی شاه مستهعها متهش زهو ی 
ت کیا کب  و گف   ا  هم اکنون می توازیم ب  
هز نه کمتب جهلهوی بهحهبان را بهگهیهب هم  

ه ی  بن ببا ر  ر ا ر رازت  ز م از  ک رگبوه
تشکیی شاه پس ا  ب  بینی زهسه ط حه  ثهه 
خیز شن ز  ی شاه  بتف صهلهه زسهبه  بهه 
پ کس  ی و ا  بیر بب ن هل  ه ی هب  اواام 

 کننا.
وی  ر بخش   گبی ا  زهخهنه ن خهو  به  

هه   ر  اش ره به وضعی  زه مهطهلهوب به رش
 مست ن گذشته و افزا ش  و هنگه م  مه ی 
هوا  ر منطسه ک  رون  تصب ح کب   ب  توجهه 
به افزا ش  م ی هوا و ت بست ن گهبم پهیهش 
رو  حفظ وضع موجو  فی ی زبهز شهرهبی 
 کی ا  او و تر ی شرب اری از   بن بهبا هر 
واحا فی ی زبز ا ر موضهوع را بهه صهور  
و ژه  ر زظب  اشته ب شا و تمریاا  مختل  
 ر خصوص مبی ری فی ی زبز شهرهبی بهه 

صور  رو ازه و مستمب ازج م شو  و  ر ا هر 
خصوص اگب کمبهو ی ههم وجهو   ار    ر 

هه   ازبع وو  زسب  به ت میر زهیه  مهنهای
 اواام شو .

ممو ش زیبوه ی شرب اری توز  زه  مه ن 
متش زش زی جر  مس بلهه به  متهش زهو ی  
فبهن  ز  ی و ممو ش شهرهبوزهای بهبای 
پیشگهیهبی ا  متهش زهو ی  په ک زه  ی 

ه ی هب  ح شیه خی ب ن ه   مباتع و تپه  هل 
ه   تریه ا وا  و م شیر مز  و هم هنگی ب  
ا ارا  ذی رب  ا  جمله مصوب   ا ر جلسه 

 بو .

 اخبار شهرداری کازرون
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جمعی      ی ا  تظ هبکهنهنهاگه ن جهلهو 
پ  گ ن حلسه   ه بو زا  زب جمعیه  جهلهو 

ی من بهه گه راژ زهتهنهج  پ  گ ن بو  و  زب  ه
صاا هلهیهه رژ هم شه ه  رزیا؛ مب م   ک می

 .  ا زا همنن ن شع ر می
ز ه   ه و زیم صبح بو ؛ ام  ت ر خ  ویسش 

   م زیس . خبب مور ه بو زا که زه زهفهب ا  
افسبان ارتش را به جبم حم    ا  ازسهتب و 

ازا؛ مبحهوم  ام م خمینی) ره( ب   اش  کب ه
شریا  ازشجو مثی همیشه بلهنهاگهو را بهه 

ای کوت ه گف     ز  گبف  و پس ا  مسامه
کنم که اگهب  به فبم زاه ن پ  گ ن اخط ر می

ت   ک ز ه    گب افسبان ازهسهتبهی را م ا  
زکنیا  هب نهه   ها ها ا  نشهم خهو ته ن 

   ا ا. 
م ن زبو    همه  ر ازتظ ر زشستیم؛  ل تو  ل

شو ؟ م  که  خاا   اگب م ا ش ن زکننا نه می
زه توپی  ار م زه ت زکی و زه مسهلهسهلهی و 

ه ز  و اگب به م   ارتش مجرز به ازواع زتح
شو م و ب   ا ن  حمله کنا همه ت ر و م ر می

ننا شریا و  خمی ب  ها بهه طهبف شهرهب 

 شوزا. ببگب  م. افسبان هم م ا  زمی
مبحوم شریا  ازشهجهو به  کهمه ل مرامهش 

کب . ازگ ر زه ازگه ر کهه  زشسته بو  و فکب می
خواها بیفتا و  ه  ا هر کهه  هک  اتف وی می

پ  گ ن را ترا ا کب ه از . مب م گ ه شعه ر 
شازها. بهبخهی   ا زا و  وب ره ز ک  می می

کب زا که اگب ارتش حملهه  نون مر فکب می

 شو ؟  کنا  نه می
 ک ز ه  زگذشته بو  کهه افسهبان را م ا  

ه  به مغوش مب م ب  گشتنا و به   کب زا و من
 ازتسب ل پبشور مب م روببو شازا. 

ی په  گه ن  کم  ز  ا  مهحه صهبه مب م کم
بب اشتنا و به زوی شرب حبک  کب زها. من 
مووع پ  گ ن ا  شرب  ور بو . هنگ م ببگش  

ا  شریا  ازشجو پبزیام اگب افسبان را رهه  
کب  ا؟ م  که حهتهی  کب زا نه ک ر می زمی

 زتی هم همباه زااشتیهم؛ نهون   ک نوب
ای به زیم  ش زش زا و  همیشه   بخنا ز  ه

گشتیم... بعا ههم  گف   هیچ !! به خ زه ببمی
 خنا ا. مر که بفرمی زفرمی ج  خور م.

ز گفته زم زا  شریا  ازشهجهو بهه پهیهبو ی 
ازستب صا رصا اطمین ن  اش  و همهیهر 

شا  ک تنه رهببی  ا م زش بو  که ب ه  می
ازفتب مب م ک  رون را به هراه بگیب ؛ ا هر 
مب  بزرگ افزون بب ا هر کهه زهبی زهتهب  

اش   اش   ولبی مهرهببه ن ههم  ر زهیهنهه
هه ی جهای و  تپیا و ببختف زخنبازهی می

اش بو    ترا ا مز وران ش ه  که ک ر هبرو ه
 گو بو .  مب ی بسی ر ش  اب و بذ ه

تهب ا  شهوخهی و  ه ی خصوصی او  ر زشس 
  اش .  گو ی  ز  ببزمی بذ ه

خاا ش بی مب ا  که شر    حهسهش بهو  و 
 پ  اش جر  ش...

 اش داشت  مرد بزرگی که سری نترس و قلبی مهربان در سینه
 فرد دکتر کاظم دهقانیان

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا محمد و علی اهیل  

 بیته الطیبین الطاهرین المعصومین السیما بقیه اهلل فی االرضین
ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی بویهه به همه دوستان، 
بستگان ،خانواده ، همسر و فرزندان و اینکه اِنَّ خیر الزاد التیقیوی 
همیشه به یاد مرا باشید؛ زیرا که پیامبر میکیرم اسیالم )ص( 
فرمودند : اَکثِروُا ذِکرَ الموتِ فَاِنَّهُ هادِمُ اللَّذاتِ حائلُ بینکم و بَییینَ 
الشَّهواتِ . زیاد به یاد مرا باشید زیرا که آن ویران کننده لذتها و 

 مانعی است بین شما و میان خواسته های نفسانی شما.
اینجانب بنده حقیر و کوچک و معصیت کار و عصیانگیر خیداونید 
بزرا با اقرار و شهادت به وحدانیت ذات باریتعالی و شهیادت بیه 
کلمه ال اله اال اهلل شهادت به انَّ محمداً رسول اهلل و انَّ علیاً ولیی 
اهلل و ضمن حلیت از همه مومنین و برادران ایمانی و دوسیتیان و 
همشهریان و خانواده به ویهه والدین گرامی و برادران و خواهیر و 
همسر و فرزندان عزیزم، همگی را به رعایت تقوای الهی و دوری 

از شبهات که توصیه قرآن کریم و پیامبر اسیالم و اهیل بیییت 
کنم و تأکید به همگی مبینیی بیر  طاهرینش می باشد دعوت می

دریغ از نظام اسالمی و اصل والیت مطلقیه  حمایت و پشتیبانی بی
فقیه و رهبری معظم انقالب و حفظ وحدت و آرامش و دوری از 
تفرقه و اختالف دعوت می نمایم. ضمناً سه فرزندان و نور دیدگانم 

کنم و بیه  را به تقوای الهی و جدیت در درس و بحث توصیه می
کنم در تربیت فرزنیدان  همسر مهربانم نیز ضمن حلیت توصیه می

تالش و یکی از آنان را جهت تحصیل علوم دینی و شاگردی امیام 
صادق )ع( راهنمایی نمایند. که قطعاً موجب رضایت و عینیاییت 
حضرت ولی عصر )عج( ارواحنا له الفداء به آنان و ایین خیانیواده 
خواهد بود . ضمناً از همه مومنین و همشهریان طلب حیاللیییت 
نموده و امید است در مواقع استجابت دعا و در شب اول قبر ایین 
بنده گنهکار و عاصی و روسیاه را فراموش ننمایند و اگر شخیصیی 
طلبی دارد مراجعه نماید، در صورت صحت ادعا پرداخت نمیایینید. 
شب اول قبر یک نفر را مأمور کنند تا پاسی از شب در کنار قیبیر 

قرآن تالوت نمایند و تلقینات را تکرار نمایند و یک سال نیمیاز و 
 سه سال روزه به نیت بنده انجام شود.

از حضور همه برادران و خواهران طلبه به ویهه مدییران میدارس 
علمیه خواهران و برادران که دوران امامت جمعه بنده مسئیولیییت 

اند حاللیت طلبیده و اگر قصوری بوده و یا عصبانیتی و ییا  داشته
توجهی که قطعاً بوده، بنده را ببخشند و از محضر اساتید محترم  بی

به ویهه آقایان صحرایی و عارف و ائمه جمعه موقت شهرستان بیه 
ام طیلیب  ویهه آقای عزمی به جهت زحماتی که به آقیاییان داده

بخشش دارم . از برادران عزیز شاغل در دفتر امام جمعه که بسییار 
زحمت و تالش در حل مشکالت مردم داشته اند تقدیر نموده و از 

هایی که نسبت به این عزییزان  ایجاد مزاحمت و بعضاً با ترشرویی
را داشته ام طلب حاللیت می نمایم و انشاهلل حقیر را دعا نمایند و 

 با امام جمعه بعد از اینجانب نهایت همکاری را بنمایند.
 انشاهلل و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته . 

 محمد خرسند 

 نامه امام جمعه فعال و موفق پرتالش کازرون  شهید واالمقام حاج شیخ محمد خرسند  وصیت



انا هلل و انا الیه راجعون  و ال تحسبن الذین قتلو فیی 
 سبیل ا... امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون

هایی  های مبارک قدر؛ شب دوباره رمضان آمد و شب
با ارزشی بیش از هزار ماه... جبرئیل و میالئیکیه بیر 

شوند و چه زیبا بود کیه رمضیان سیه  زمین نازل می
میاه  ۵2سال پیش، در چنین شب میبیارکیی )شیب 

مردی در معیشت مالئکه  رمضان( روح ملکوتی بزرا
الهی به عرش اعلی پرواز کرد تا مییهیمیان خیوان و 

ای  اش که مانند عقده سفره الهی شود و آرزوی دیرینه
کرد به فعلیت برسید و آن آرزو  ش سنگینی می بر دل

چیزی مگر وصال و ملحق شدن به همیرزمیان 
 شهیدش نبود.
القدر پس از ساعتیی تضیرع و  آری در شب لیله

زاری در درگاه الهی با شمشیر اشقیا که با کید و 
انید، امیام  صفتانی که هنوز هم زنیده مکر بزدل

االسیالم  جمعه مظلوم کازرون، شهییید حیجیت
، کسی کیه هیمیییشیه رضوان ا... علیهمحمد خرسند

همراه مردم و مظلومین بود از میان ما پر کشید 
و برفت... اما بر اساس ن  صیرییق قیرآن آن 

وقت برای ما نمرده است؛ که زنیده و  عزیز هیچ
 در نزد پروردگار عالمیان متنعم است.

افسوس و گریه ما نه به برای شهادت آن عزیز، 
که با این رحلت و شهادت مظلومانه، شهر ما از 

بیهیره و  وجود یک عنصر پیوییا و میوفیق، بیی
اند و بر  نصیب شد؛ گرچه معتقدیم شهدا زنده بی

اعمال ما ناظر، نبود فیزیکی مردی کیه از سین 
نوجوانی در راه سربلندی کشور و شهیرش گیام 
برداشت، سخت و جانکاه است. کسی که ترکش زمان 
جنگ در زانوی پایش را به عنوان سند افتخار دفاع از 

 میهن، با خود در آرامگاهش به ارمغان دارد.
آن عزیرکسی بود که دفترش تنها جایگاه مستمندان 
و قشر عادی جامعه بود که از جاهای دیگر نیاامییید 
بودند. کسی که پیوندش با رزمندگان و آزادگان را تا 
لحظه آخر قطع نکرد و خاطرات بزرگانی هیمیچیون 
آزاده سرافراز س اه اسالم سردار رحیم قنیبیری خیود 

 شاهد مدعای ماست.
همراهی و همگامی آن عزیز با مردم در جریان طرح 

غیرکارشناسی تیقیسیییم 
شهرسیتیان نیقیطیه اوج 

داری آن عزیز بیود.  مردم
در اییین راه از نییااهییالن 
بسیار جفا دید... روحیییه 

به یادگیار علیه السالم صبوری که از موالیش امام حسین
ای بود که در برابر نامالیمت و نامیردی  داشت، آورده

نااهالن، همچون کوه استوار بایستد و در راه پیشرفت 
 زادگاه و شهرستانش گام بردارد.

محمد جان! گرچه فقدان فیزیکیت در این مدت بر ما 
فرسا گذشت و میوجیب از دسیت دادن  سخت و جان

والدین عزیز و رنجورمان به ویهه پدر عزیزمان شد؛ ما 
همیییشیه  نیفیس قیدسیی تیو را در کینیار خیود و 

کنیم و روح بلندت در کنار  مان احساس می شهرستان
مردمان رنجور و خسته شهرت قرار دارد. امیدوارم بیا 
تالش مسئولین و مردم، با پیشیرفیت شیهیرسیتیان 

 مان روح بزرا تو نیز شادتر از گذشته شود. مظلوم
جا دارد که از قدرشناسی مردم بیزرا شیهیرسیتیان 
کازرون در برابر زحمات و خدمات تو س اسگزار باشیم 
که اوج آن در تشییع جنازه تو بروز کرد کیه چینییین 
جمعیتی نه تنها در سطق شهرستان که در اسیتیان و 

 نظیر بود. کشور کم
درود و سالم و صلوات خدا بر روح بلند و مطهیر تیو 

ای که متولد شدی و در زمانی کیه در  باد... در لحظه
ترین شب سال به وصال معبودت نایل گشتی و  بزرا

در زمییانییی کییه دوبییاره مییحییشییور خییواهییی شیید...          
 یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

 ای ســـنگین بر دل شـــهادت، آرزویـــی دیــرینه و عـقـده
ن خرسند  حسی 
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 یکی به تیغ احمق جاهل، یکی به تیر منافق. 
یکی در شب پایان ماه صیام و اتیمیام روزه رمضیان 
)شب عیید فیطیر(، ییکیی در پیاییان شیب احیییا و 

داری، قرائت قرآن و دعا و منیاجیات و راز و  زنده شب
 نیاز و گریه و زاری در درگاه حضرت باری.
 هر دو هنگام رفتن از مسجد به خانه!!

 یکی برای افطار کردن روزه.
 یکی برای گرفتن روزه.

ی  هر دو پاک و مطهر از اشتباه و خطیا بیه وسیییلیه
های قدر، عبادت و  داری ماه رمضان و درک شب روزه

 اطاعت، توبه و ندبه.
 هر دو در تاریکی شب و سکوت کوچه.
 یکی در اول شب، یکی در آخر شب.
ی نیفیاق و نیامیردی  یکی هدف تیرهای پر از کینیه

ی جمود  )ناکثین و منافقین(، یکی هدف تیغ پر از کینه
 جاهل و احمق )مارقین(.

یکی افطار با خون اندیشگاهش افطار کیرد و ییکیی 
 سحری را با خون مهرگاهش...

سال پیش، مغرب آخرین روز ماه رمضیان  2۹درست 
ی نماز جماعت مغرب و  بود که پس از اقامه 0۴سال 

عشاء در حالی که نمازگزاران برای افطار مسیجید را 
آقیای  کردند، ناگاه منافقی ناشنیاخیتیه حیاج ترک می

آقیا  کند: حاج دانشجو، امام جماعت مسجد را صدا می
آقا را  سؤالی دارم؛ تا برای قصد پلیدی که داشت حاج

معطل کند، تا خیابان و کوچه از نمازگیزاران خیلیوت 
 شود. 
ی نزدیک خانه شید،  آقا دانشجو وقتی وارد کوچه حاج

منافقین کوردل موتورسوار از تاریکی و سکوت شب و 

آقا دانشجو  خلوتی کوچه استفاده کردند و از پشت حاج
های خشک و تشنیه هیدف  را در اوج مظلومیت و لب

های کینه و شقاوت خود قرار دادند... افیطیاری   گلوله
خونین برای او رقم زدند تا اینکه در راه بیمیارسیتیان 
دعوت حق را لبیک گفت. او به بهترین و بیاالتیریین 
پاداش خود یعنی شهادت در راه معبودش رسیید و بیا 
 عروج روح بلندش در جواب قرب الهی آرام گرفت. 

ا... و شهر را عزادار کرد؛ زیرا که هیمیه  اما امت حزب
شناختند و مؤمنین و نمیازگیزاران از او  دانشجو را می

ها داشتند. سالیانی او واعظ شهیر شهیر بیود و  خاطره
های  بودند و یا از خطابه  مردم به مواعظ او گوش داده

اش بهرهمندشده بودند. او در امیور خیییر و  نمازجمعه
های ذخیره و خیرییه قیائیم هیمیراه  تأسیس صندوق

تیریین  بودنید. او را از شیاخی   دوستانش مؤثر دیده
های انقالبی و پیشتاز می شناخیتینید کیه در  روحانی

روزهای خطر، خطرپذیر بود و شجاعانه مسیئیولیییت 
مجالس ختم شهیدآقا مصطفی خمینی )ره( و مجالس 
چهلم شهدا در انقالب پذیرفت و به عنوان صاحب عزا 

هیای  ی خطرها و سختی جلو مردم ایستاد. او در همه
 انقالب با مردم همراه بود. 
های پایداری و  ی عرصه با پیروزی انقالب هم در همه
هایش پویا و برجسته بیود.  حفاظت از انقالب و آرمان

ی انقالب، حزب جمهوری اسالمی، فدائیان  در کمیته
اسالم، دادگاه انیقیالب بیه عینیوان قیاضیی شیرع... 

های مؤثرش در شهر و روستیاهیا، دفیاع از  سخنرانی
ی نماز جیمیعیه و  ها و اقامه انقالب و بسیج به جبهه

هایش... جانشین و یار و همراه میؤثیری بیرای  خطابه
 اهلل ایمانی بود.  مرحوم آیت

تر، پایگاه مردمی و محبوبییتیی کیه در میردم  و مهم
داشت، منافقین و ضد انقالب او را تحمل نکیردنید و 
هدف کییینیه خیود قیرار دادنید... بیه بیرکیت خیون 

های  های نظامی و تیم اش، بسیاری از شاخه مظلومانه
ترور منافقین در کازرون و شهرهای دور و نزدیک از 
هم پاشید و تعداد زیادی از کسانی که در لیست ترور 

 ها بودند، جان سالم به در بردند.  آن
ی خدوم و محبوب را  القدر، امام جمعه و اما شهید لیله
 چه کسی کشت؟

ی شهادت موالی متقیان  این پرسش نخست درباره 
امیرمؤمنان )ع( که این ایام متعلق به اوست، میطیرح 

اند که امیرالمؤمنییین  نظران گفته شد و برخی صاحب
علی )ع( را جهل جامعه به شهادت رساند و یا گفیتیه 
 شده که علی )ع( را جمود افکار کشت و نه افراد. 

گروه خوارج متعصب، پرخاشگیر، احیمیق، جیاهیل و 
بصیرت که نقاب تقوا و دینداری بر چهره داشتنید،  بی

ولی دچار انحراف فکری و اعتقادی بودند. یعنی اعتقاد 
گری و انحراف حذف امام از جامعه، و این یک  خارجی

تفکر بود که از سوی معاویه و عمروعاص ایجاد شید. 
در واقع شاید صحیق باشد که گفته شود قاتل عیلیی 

رویی با علی  ها بودند، زیرا که وقتی توان روبه )ع( این
شان ندیدند، جمود فیکیر و  )ع( را در خود و لشکریان
لوحِ متعصبِ متحجیرِ میتینیسیکِ  اندیشه جهال ساده

بصیرت اهل کوفه را وسیله قیرار دادنید تیا هیدف  بی
شان را دنبال کنند واین یک جریان است،نه یک  شوم
 فرد.
 یادشان گرامی و راهشان پر رهروباد 

 در سوگ دو شهید رمضان کازرون 
 عیل اسدزاده

همه از خداییم و به سوی او 
 گردیم برمی

بار دیگر یکی از مردان الهی و 
خدمتگزاران اهل بیت )ع( و جانبازان 
سلحشور از میان ما رخت بربست. 

بخش روح سلحشوری و  جانبازان تداوم
ویژه در میان  مقاومت در جامعه به

ساز انقالب اسالمی  های آینده نسل
تواند  هستند که فیض وجودی آنان، می

فضای جامعه را به خیر و صالح رهنمون 
های مخلصانه جانباز  سازد. مجاهدت

 سرافراز و رزمنده عزیز 

جانباز سرافراز 
 اصغر صادقی علی

بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ او تمممام 
تالش و کوشش خود را همممواره بمرای 

منت به ممردم  خدمتگزاری صادقانه و بی
انجام داد. درگذشت این جانباز سرافراز 
و رزمنده عزیز را به جامعه فرهنمگمی و 
رزمندگان شهرستان کازرون و به ویمژه 
به خانواده محترم آن مرحوم تسملمیمت 
عرض نموده، از خداوند متعال بمرای آن 
مرحوم غفران و رحمت واسعه المهمی و 
برای بازماندگان صبر جزیل مسململمت 

 دارد.
شهردار و شورای اسالمی شهر 

 کازرون

 و بشرالصابرین... 
 اناهلل واناالیه راجعون 

 خانواده معزز 
اصغر صادقی خبر درگذشت  مرحوم علی

 نابهنگام برادر عزیز 

پاسدار و جانباز 
 اصغر صادقی علی

که عمر پر برکت خود را با تمام تمالش 
صرف پاسداری از انقالب اسمالممی و 
خون شهدای عزیز و آرمان واالیشمان 
در هیات رزمندگان نمود، موجب تأثر و 

 تألم فراوان گردید. 
مصیبت فقدان آن برادر مؤمن و مخلص 
به خانواده محترم و فرزندان گرامیمش 
تسلیت و تعزیت عرض نموده، غفران و 
رحمت واسعه الهی و حشربما شمهمدا 
برای آن فقید سعید و صبر جمیل و اجمر 
جزیل و سالمتی برای بمازممانمدگمان، 
بستگان و دوستان و همرزممانمش در 
هیأت رزمندگان از درگاه ایمزد ممنمان 

 مسألت دارم.
 االحقر علی اسدزاده 



های انسانی در باالتریین سیطیق  در اسالم ارزش
اند. در این میکیتیب فیقیرا  ممکن ارج نهاده شده

ا... هستند و همیه بیر سیفیره رزق او روزی  عیال
خورند. خدای رزاق به توانگران و اغنیا دستور  می
دهد که انفاق کنند تا میورد رحیمیت او واقیع  می

 خواهد بندگانش را امتحان کند. شوند. گویا می
نزدیک به پنجاه سال پیش از این و در روزگاری 

های وقت بیا میردم ارتیبیاط چینیدانیی  که دولت
هییا را از خییودشییان  نییداشییتیینیید و مییردم دولییت

دانستند و بیشتر مردم با چیزهایی همیچیون  نمی
بیمه و بازنشستگی آشنا نبودند و کمیتیه امیداد و 

هییای امییروزی نییبییود،  بییهییزیسییتییی و خیییییریییه
مردانی با کوشش و جوانمردانی با غیرت از  بزرا

این شهر برخاستند و بار کمک به مستمینیدان و 
 یاری رساندن به مستضعفین را به دوش کشیدند.

های متدین بودنید و  این افراد که بیشتر از بازاری
شان مساجد بیود، بیا پشیتیییبیانیی  محل اجتماع

روحانیت آگاه و دلسوز شهیر، سیازمیانیی را پیی 
ریختند تا نیازهای ضروری مردم که میعیییشیت  
بود و رسیدگی به فقرا و محرومین را سیرلیوحیه 

ها را به دو گونیه  کارشان بگیرند. آنان این کمک
 آغاز کردند:)عج( با نام مقدس حضرت قائم

صندوق ذخیره قائم که بانک امام زمان نیییز  -۱
شد، در راستای: افزایش بنیه مالیی و  شناخته می

رونق کسب و کار اقشیار میتیوسیط جیامیعیه بیا 
الیحیسینیه(،   های بدون بهره )قیرض پرداخت وام

هیای  الحسینیه ازدواج بیه زوج پرداخت وام قرض
های درمانی بییمیاران بیه  جوان و پرداخت هزینه

 العالج  های صعب ویهه بیماری
صینییدوق خیییییرییه در راسییتییای گییردآوری  -۵ 

های بالعوض بیه  های مردمی برای کمک کمک
 پذیر و محرومین. اقشار آسیب

ای بنام صینیدوق ذخیییره  اندازی مؤسسه ایده راه
قائم )عج( برای نخستین بار در نشست انجیمین 

نیهیاد  امور دینی کازرون که یک سازمیان میردم
مذهبی سیاسی بود، داده شد. این مؤسسه میالیی 

در چند باب مغازه متعلق به مرحوم  ۱2۲۵از سال 
پور در خیابان امام خیمییینیی  حاج محمد رضایی

)روبروی بانک کشاورزی( به صیورت آزمیایشیی 
کار خود را آغاز کرد. در یک سال نخست، چینید 

هیای دولیتیی،  هیا و اداره تن از کارکنیان بیانیک
داوطلبانه کارهای بانکی میراجیعییین را انیجیام 

دادند. در این بازه، صندوق تنها عصرهیا کیار  می
 ۱کرد. می
با اخذ مجیوز رسیمیی از اداره ثیبیت  ۱2۲2سال 
های ثبت اسناد و تهیه جای مناسیبیی در  شرکت

خیابان شهدای جنوبی )روبروی بانک ملت(  و به 
کارگیری سه کارمند، در آیینی، رسماً کار خیود را 

  ۵آغاز کرد.
های پیس از آن، بیا خیریید   این صندوق در سال

قطعه زمینیی از شیهیرداری کیازرون و سیاخیت 
 ساختمانی دو طبقه در جای کنونی، مستقر شد.
در این میان نقش دو روحانی برجسته شهرستان 

ا... سید احمد پیشیوا، امیام جیمیاعیت وقیت  آیت
ا... شیخ اسدا... اییمیانیی  مسجد نو )شهدا( و آیت

( بیه چشیم ۲۴و  0۴)امام جمعه کازرون در دهه 
ا... اییمیانیی افیزون بیر کیمیک و  آیید. آییت می

های الزم در قم و تهران، ریاست هیات  راهنمای
امیینییاء صیینییدوق را هییم بییر دوش داشییت و در 

 شود.  صورتجلسات اولیه نام او دیده می
مرحومان حاج محمد معنویان، حاج محمدمهدی 

پور، حاج یدا... یوسفیان،  رفان، حاج محمد رضایی
ا... رحیمیی،  امیری، حاج فتق حاج سید اسدا... شاه

نییاز، حیاج  حاج حسین سبحانی، حاج رجبعلی بی
محمدتقی جمشیدی، حاج کرامیت دوانیی، حیاج 

زاده و نیز حاج اصغر مکارم از هیییأت  احمد رحیم
 امنا و مؤسس این صندوق بودند.

در نخستین نشست اعضاء هیات امنیاء و هیییات 
مدیره برگزیده شدنید. میکیارم میدییرعیامیل و 
محمدحسین مختاری و مرحوم حاج غالمحسین 

 2پور نیز بازرس شدند. مصالیی
ها سرپرستی صندوق خییرییه   گفتنی است که آن

و کتابخانه قائم را نییز بیر دوش داشیتینید. ایین 
های نخست با استقیبیال خیوب  صندوق در سال

های متدین، در این  مردم روبرو شد. بیشتر بازاری
صندوق حساب باز کردند و موجیودی خیود را از 

 ها به این صندوق آوردند. دیگر بانک
 

 صندوق خیریه قائم )عج(
سازمان این صندوق نیز نخیسیت در ییک بیاب 
مغازه متعلق بیه میرحیوم بیهیاری در خیییابیان 

اندازی شد. این موسسه نیز بعدها به  ابواسحق راه
 محل کنونی واقع در خیابان حضرتی منتقل شد.

های خیود را   این موسسه هر ساله گزارش فعالیت
از طریق چاپ بروشور و توزیع آن در شهرستیان 

 رساند. به آگاهی مردم می

 پاورقی  
العابدین  محمدحسین مختاری، اصغر مکارم، زین -۱

اصغر دریاب، یدا... طراوت و مرحیوم  زاده، علی صفایی
پور، عصرها کار میراجیعییین را  غالمحسین مصالیی

 داند. انجام می
زاده و دهقان، سه کارمنید  آقایان زهرایی، صفایی -۵

 رسمی نخست صندوق بودند.
صدور مجوز فعالیت، کار اصلی این موسسه بیود؛  -2

زیرا بدون آن امکان ادامه کار وجود نیداشیت. در آن 
هنگام مأمورین شهربانی، مرتباً دخالت کرده و درصدد 
تعطیلی آن بودند. از سوی دیگر این سازمان منحصر 
به صندوق ذخیره نبود؛ که شامل صندوق خییرییه و 
کتابخانه هم بود. در اساسنامه نخستین، مجوز هر سه 
مورد یک جا گرفته شد. در این باره حاج اصغر مکارم 
از سوی هیأت مؤسس، مأمور شد تا بیرای گیرفیتین 

گیویید: بیرای  مجوز اقدام کند. وی در این بیاره میی
گرفتن نمونه اساسنامه نخست با توصیه دوستان بیه 
مسجد لرزاده تهیران در میییدان خیرسیان رفیتیم و 

الحسنه این مسجد را گرفتم.  اساسنامه صندوق قرض
س س به قم رفتم و دو نمونه اساسنامه دییگیر از دو 

الحسنه جداگانه را گرفتم و به کازرون  صندوق قرض
ای  برگشتم. با استفاده از این سه اساسنامه، اساسنامه

جامع و کامل که در آن کتابخانه، خیییرییه و حیتیی 
صادرات و واردات نیز  گنجانده شده بود، آماده کردم 
و به هیات موسس دادم. هیات موسس نیییز پیس از 
بررسی آن، از من خواستنید تیا میراحیل اداری آن را 
پیگیری کنم. من هم اساسنامه را به اداره ثبت اسناد 
بردم. رییس وقت آن اداره، آقای رفیعی بود. نخسیت 
بخشی از اساسنامه را خواند و س س کارمندی بینیام 
آقای کوهرنگی را صدا زد و از جیب خود هزینه سفر 
او را پرداخت کرد و گفت این اساسنامه را خودت بیه 
شیراز ببر و ثبت کن؛ چون این شخ  جوان است و 
شود و  اگر خودش برود در پیچ و خم اداری گرفتار می

شاید این کار خیر معطل بماند.  کوهرنگی اساسنامیه 
 ثبت کرد . ۱۲۴را یک روزه در شیراز با شماره

از 
حاج رمضان 

خرسند، آن چهیره 
انقالبی، خیراندیش، پوییا 

و  متدین، باید چینییین فیرزنید 
۱گرفیت. سیال  برومندی پا می 2۲۱ 

بود که به انجمن امور دینی کازرون، 
نهاد مذهبی سیییاسیی،  سازمان مردم

بخشی  پیوستم. آن روزها برای آگاهی
قرآنی در شهر و روستاها هیمیراه بیا 
دیگر اعضای جوان همراه بیودم. هیر 
هفته غروب روزهای پنجشنبیه درب 
منزل حیاج رمضیان را بیرای رفیتین 

سالیه در را  ۸-۲زدم و گاه محمد  می
 کرد و این آغاز آشنایی ما بود. باز می

بییا پیییییروزی انییقییالب اسییالمییی و 
اندازی دفیتیر حیزب جیمیهیوری  راه

اسالمیی در کیازرون، مین مسیئیول 
حزب در کازرون شدم. محمد خرسند 

آموزش بود  نیز از اعضای شاخه دانش
 که در بخش خوشنویسی پویا بود. 
چند بار همراه دوستان و همرزمانیش 

رفیت. سیال  های جنگ میی به جبهه
برای آموختن علوم دینیی بیه  ۱20۴

حوزه علیمه کیازرون رفیت. روحیییه 
انتقادی داشت و از روحانیونیی نیبیود 
که تنها به گفتن احیکیام و مسیائیل 
دینی بسنده کنید. سیری پیر شیور و 
روحی متالطم داشت. خیلی زود اهل 
منبر و خطابه شد و به تحلیییل وقیاییع 

هیا را بیا  ها و گرفیتیاری پرداخت  گاه نارسایی می
 داد.  قدرت، عتاب و خطاب تذکر می

با تعطیلی حزب جمهوری اسیالمیی، جیمیعیییت 
انیدازی شید؛  مؤتیلیفیه اسیالمیی در کیازرون راه

مسوولیت آن مدتی با من و س س شهید خرسنید 
 آن را تا هنگام رفتن به قم بر دوش داشت. 

در مجمع عمومی سه ساالنه جمعییت میوتیلیفیه 

ای بشاش و خندان  اسالمی که نامزد شد، با چهره
گفت: من احساس کردم که در این شیورا هیمیه 

خیوان کیم  ها وجود دارد و تنیهیا روضیه تخص 
دارند و من تصمیم گرفتم خودم را کاندیدا کینیم  
تا در صورت انتخاب این نقیصه هم برطرف شود 

خوان این شورا شیوم... اگیر رای  و من هم روضه
 بدهید خرسندم... اگر رای ندهید باز هم خرسندم.

هرچند ایین 
سخنان باعث خنده 
همگان شد، با رای خوبی 

نیفیره در کینیار  2۴برای جمیع 
ا...  بییزرگییانییی چییون حییبیییییب
عسکراوالدی مسلمان، محمدنبیی 
حبیبی، اسدا... بادامچیان و دیگران 
 شد.   تا هنگام شهادت برگزیده می

بادامچیان، دبیرکل کنیونیی حیزب 
مییوتییلییفییه اسییالمییی در یییکییی از 
سفرهایش به کازرون، از خرسینید 

خواست تا سخنگوی مؤتلفیه در  می
دیدار با سیران کشیور بیاشید؛ از او 
اصرار و از خرسنید نی یذییرفیتین. 

گیفیت: بیدون  بادامچیان به او میی
 شما جلسه کمبود  دارد. 

ا... آقا  ، هنگامی که آیت۱2۸0سال 
بزرا بنیادی، امام جمعیه کیازرون 

ا... بینیییادی  گیری کرد، آیت کناره
روی ایشان نظر مساعد همیراه بیا 
اصییرار داشییت. هییرچیینیید مییا هییم 

کردییم، ولیی کیار بیه  پیگیری می
های رسمی،  درازا کشید و در گزینه
 نامی از او نبود.  
االسالم حسین بنیادی،  ظاهراً حجه

اهلل  پذیرفته شده بود و تنیهیا آییت
بنیادی با او مخالف بیود. از سیوی 
دیگر مسوولیت مهمی هم در حوزه 
علمیه قم داشت. در نهایت تصمیییم 
گرفت اولویت را به سمتی کیه حیوزه بیه ایشیان 
واگذار کرده بدهد و از امیامیت جیمیعیه کیازرون 

 پوشی کند. چشم
ا... آقابزرا بنییادی، امیام  پس از آن حمایت آیت

جمعه پیشین وبسیاری از روحانیون و متیدنییین، 
 االسالم خرسند به امامت جمعه رسید. حجت
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 هایذخیرهوخیریهقائم)عج(کازرونآشناییباصندوق

 اصغر دریاب علی

 رأی؛خرسندخرسندبارأیوبی
 اصغر دریاب علی

 عکس: محمدمهدی اسدزاده

قانونو3آگهیموضوعماده
نامهقانونتعیینآیین33ماده

تکلیفوضعیتثبتیاراضیو
 هایفاقدسندرسمیساختمان

 823۰30883343384۷8ببابب رأی شم ره 
موضوع و زون تعییر  8233/ 84/ 3۵مورخ 

ه ی  تکلی  وضعی  ثبتی اراضی و ز ختم ن
ف وا زنا رزمی مستسب  ر واحا ثبتی حو ه 
ثب  ملک ک  رون تصبف   م  ک زه بتمع رض 
متس ضی مو ی محماازم هیی بوا ور ی فب زا 

ص  ره ا  ک  رون  8صفب بشم ره شن زن مه 
زرم زر م  03زرم ا   41زسب  به 

 01۵/23ششااز    ک ب ب خ زه به مس ح  
اصلی مفبو  و  ۵8فبهی ا   00متبمببع پتک 

واوع  0اصلی وطعه  ۵8مجزی شاه ا  پتک 
ف ر  ک  رون خب ااری ا  م  ک  ۵ ر بخش 

رزمی )زرم ا حصه متس ضی( محب  گب  اه 
از .  ذا به منظور اطتع هموم مباتب  ر  و 

شو .  ر  رو  مگری می 8۷زوب  به ف صله 
صورتی که اشخ ص زسب  به صاور زنا 
م  کی  متس ضی اهتباضی  اشته ب شنا 

توازنا ا  ت ر خ ازتش ر او یر مگری به ما   می
 و م ه اهتباض خو  را به ا ر ا اره تسلیم و 
پس ا  اخذ رزیا  ظبف ما   ک م ه ا  
ت ر خ تسلیم اهتباض   ا خواز  خو  را به 
مباجع وی  ی تسا م زم  نا. با ری از   ر 
صور  ازسی ی ما  مذکور و هام وصول 
اهتباض طبق مسبرا  زنا م  کی  ص  ر 

 خواها شا.
          8238/  38/  03ت ر خ ازتش ر زوب  اول  

  8238/ 34/ 82ت ر خ ازتش ر زوب   وم  
  - او  ازص ری 

 رئیس ثب  ازن   و امتک ک  رون
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 محمدرضاپوالدی

 نامه  دل
 هاالرضابهنیکییاسریع

 اِهدِنافیالصراط،یامولی
 مستقیمآنصراطِرحمانی
 تربیت،باادیبِربّانی
 راهِایمانوبینشوتقوا
 راهِبرهانوحکمتِسینا

 راهِقرآن،بهارِقلبِمتین
 داریِرسولِامینراهِدین

 راهِاحسان،بهمردمِمحروم
 راهِنصرتوَیاریِمظلوم
 راهِزیباپرستیوتوحید

 راهِعشقونشاطونورامید
 هاراهِاخالصوپاکیِدل
 راهِعرفانودیدنِیکتا

 دادهراهِمردانِمردِدل
 ریاوآزادهشاهدوبی

 راهِمعراج،ازدلِدنیا
 هاراستی،رستگاریِدل

 راهِوحدتپرستشِیکتا

 ثَنَویّت،ثالث،راهِخطا!
 ایخدایِعلیموالرحمان

 مالکِیومِدین،بابرهان
 هااِهدِناازدلِسیاهی

 سمتِرضوانوگلشنِطاها

 هایِقرآنیواژهراهِگل
 راحِروحوریاحِرحمانی
 راهِدوریازآتشِسوزان
 راهِعزّت،کرامتِانسان
 راهِعلموکمالِعقلِبَشر

 راهِحکمت،دعاوذکرِسحر
 راهِحجت،امامِقائمِنور
 راهِقسطوعدالتِمشهور

 شهید
 ترینگلِسپیدیمماسرخ

 ها،دمیدیمبرصبحِحماسه
 یِخاطراتِتاریخدرصفحه

 روییدهزخون،کهماشهیدیم
 برطارمِآسماننوشته

 رفتیمزخاکوروسپیدیم
 یِخونوضوگرفتیمدرچشمه
 یمعرفتدویدیمتاقلّه

 ازباغِشبابسیبِدنیا
 یزندگی،نچیدیمیکمیوه

 بازیشبهوسدروسوسه
 جزنورِخدا،بهدلندیدیم

 یکبال،بهجنگِخصمِانسان
 یکبال،بهآسمانکشیدیم

 گفتندکه:زندگی،چهزیباست
 باذکرِسحر،برآنپریدیم

 ازجامِاَلستِجاودانی

 نوشیده،بهمقصدبرسیدیم
 سبزیم،حضورِشاهدِنور
 آندمکه:بخونِخودتپیدیم
 ازحضرتِحق،امانگرفتیم
 برعفوِگنه،نورامیدیم

 یِشهرپارهخونین،دلِپاره
 رفتیموزشهرپَرکشیدیم

 ا... ضیافت
 هااینپیامرسددرگوشِجانمی

 ایمسلمان،آمدهماهِصیام
 یِماهِکَرامت،بازشدسفره

 ماهِتکریمِخداآغازشد
 ماهِتوحیدوحیاتِنابِناب

 هایِآفتابماهِفتحِقلّه
 ماهِاخالصِعمل،ماهِنماز
 باخداگشتن،شبِرازونیاز

 ماهِاحسانوسخایِاّتصال
 ماهِاستیالیِدل،سمتِکمال
 ماهِبخشش،ماهِتقواداشتن
 شرقِدل،باغِمحبتکاشتن
 ماهِعشقومهربانیوشکیب
 استغاثه،آیتِاَمّنیجیب
 سیر،ازآفاقباتورِخدا
 پَرزدندرباغِاَنفسبادعا
 ماهِبرکت،ماهِرحمت،ماهِنور
 ماهِاستغفار،باقلبِشکور
 ماهِآیاتِخداوندِحکیم
 ماهِبینش،ماهِقرآنِکریم
 ماهِتدبیروبهارِمعرفت
 ماهِقربوانتشارِمعرفت
 ماهِتقدیروقضاوحکمِحق
 لیلهالقدرواَدایِمستحق
 ماهِاستغفاروگلگشتِدعا
 هاماهِنورانیشدن،درلحظه
 ماهِاستکمالِروحِمعنوی
 ازکتابِجانفزایِمثنوی

 ماهِرقصِجان،بهبستانِوجود
 غرقدردریایِمعناباسجود
 ماهِاِکرامِیتیمومستمند

 ماهِشیطانراکشیدندرکمند
 ذرّه،دراینماهجویدآفتاب

 هایِنابِنابدرفضایِآیه
 بوستانِدل،معطّرکن،بهفکر

 فکراگرجامدشود،بگشایذکر

 هایی از  سروده

 -محمدحسین برزویی
 کازرون

داری،اخالص،مردم
مداریبصیرت،والیت

خصوصیاتشهید
 خرسند

به گزارش فاطمه اسدزاده، خبرنگار شهرسبز؛ حجت 
میکیان، مسیئیول سیابیق شیورای  االسالم میلیک

وگو با  سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس در گفت
خبرنگار ما، شهید خرسند را یکی از ائیمیه جیمیعیه 
پرتالش در سطق استان و حتی کشور عنوان کرد و 
اظهار داشت: یکی از بارزترین خصوصیییت ایشیان، 

هیا و مشیکیالت میردم  این بود کیه روی دغیدغیه
مند و پیگیر بیودنید و هیرجیا کیه احسیاس  دغدغه
کردند که مردم مشکلیی دارنید و بیرای رفیع آن  می

نیاز به پیگیری و ارتباط با مسئوالن باالدستی است، 
داشتند و خیییلیی  برای حل آن مشکالت قدم برمی

اوقات برای پیگیری و رفع مشکالت مردم در حیال 
 سفر به مرکز استان و کشور بودند. 

منید  آورم که همیشه گله وی با بیان اینکه به یاد می
بودند از اینکه چرا مسئولین وقت به مشکالت مردم 

کنند؟ با توجه به اینکه به آنهیا  توجهی نمی
اعالم و گوشزد شیده اسیت؟، اخیالص در 

شود صیرفیا  عمل، یعنی آنچه که انجام می
برای رضایت خدا باشد و خدا را مدنظر قرار 
دهند، از ویهگی بارز دیگر ایشان دانسیت و 
گفت: هیچگاه بیه دنیبیال نیام و نشیان و 
شهرت نبود و شخصی نبود که بیخیواهید 
خود را مطرح کند تا شهرتی پیدا کند؛ بلکه 

نامی و گمنامیی  همه کارها را در نهایت بی
کردند اگر مشیکیلیی  و مخلصانه دنبال می

کردنید  شد، هیچگاه اعالم نمی هم حل می
 که من پیگیری کردم.

مسئول سابق شورای سیاستگیذاری ائیمیه 
جمعه استان فارس، روحیه والییتیمیداری، 

پذیری و اعتقاد قلبیی بیه والییت، و  والیت
های ولی فقیییه، اطیاعیت  پیگیری دغدغه

محض از ایان و پشتیبانی از والیت فقیه به عنیوان 
یک رکن اساسی و یک واجب برای خود، از دییگیر 
خصوصیات بارز شهید لیله القدر است که در جلسات 

ها، روی این نکته هم خییلیی  و برخوردها و صحبت
تاکید داشتند و تقریبا به محض اینکه مقام معیظیم 

کیردنید، ایشیان جیزء  ای مطرح میی نکته یا دغدغه
کرد تا حرف مقیام  اولین کسانی بود که پیگیری می
 معظم رهبری بر زمین نماند.

مکان ادامه داد: در عیین هیمیه  االسالم ملک حجت
خصوصیات فردی که بیان شد، تحلیلگر خوبی هیم 
در زمینه سیاسی بودند و در کنار اینکه فردی دینیی 
و مذهبی بودند، تبحر خوبی در تحلیییل سیییاسیی 

های ائیمیه  داشتند؛ به نحوی که معموال در همایش
جمعه، برای تحلیل مسائل سیاسی، از ایشان دعوت 

 کردیم.  می
ارتباط با مردم، مردمی بیودن بیدون هیییچیگیونیه 
تشریفاتی، از دیگر خصوصیاتیی بیود کیه مسیئیول 
سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس 
به آن اشاره کرد و گفت: در دفتر شهید خرسنید بیه 
شنید  روی همه مردم باز بود و مشکالت مردم را می

و شب شهادت هم در بین مردم بودند و بدون هییچ 
تشریفاتی در بیین میردم بیودنید و دعیای قیرآن را 
خواندند و در جلوی منزلشان مظلومانه به شیهیادت 

 رسیدند.

آیت ا... مکارم شیرازی در پیی شیهیادت امیام 
 جمعه کازرون در شب قدر، پیامی را صادر کرد.
متن پییام آییت اهلل میکیارم شیییرازی در پیی 
 شهادت امام جمعه کازرون به شرح زیر است:
"خبر بسیار ناگوار حادثه شهادت امام جیمیعیه 
کازرون حجت السالم والمسلمین آقای خرسند 
بسیار مایه تأسف گردید، نامبرده عالمی فرزانیه، 
مجاهد و از عالقمندان صدیق انقالب اسالمی و 

 از طرفداران آرامش در منطقه بود.
تیر  انگیز هنگامی ناراحت کینینیده این حادثه غم

شود که بدانیم در ماه رمضان و در شب احیا،  می
بعد از مراسم احیا واقع شده است. آن فقید سعید 

گفت منطقه  در مالقاتی که با اینجانب داشت می
 ناآرام است و مسئولین هم توجهی ندارند.
انیگیییز  امیدواریم هر چه زودتر این حادثیه غیم

یابی شود و مجرمان به سزای اعمیالشیان  ریشه
برسند تا کسی به خود اجازه ندهد به آسانی یک 
 امام جمعه معروف را اینچنین به قتل برساند.

این عالم فرزانه از ائمه جمعه فعال و حامی حوزه 
 علمیه در منطقه کازرون بود.

اهالی محترم کیازرون کیه میردمیی شیرییف و 
دیندارند و همچنین مسئولین میحیلیی میراقیب 
باشند، آرامش را حفظ کنند تا خدای نکرده ایین 

 حادثه منشأ حوادث ناگوار دیگری نشود.
حقیر این حادثه دردناک را به تمام اهالی محترم 
کازرون و ائمه جمعة استان فارس بیه خصیوص 

ویهه به خاندان محتیرم آن  به علمای اعالم و به
کنم؛ علیو  فقید سعید صمیمانه تسلیت عرض می

درجات آن مرحوم و صبر و اجر برای خانیواده او 
 را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

پیام آیت ا... مکارم 
شیرازی در پی شهادت امام 

 جمعه کازرون
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امام زمان در کالم امام مبام        
 معظم رهبری

 ب  زپ هی ا  شریاان خواها مما ... 
کس زی ک  ر  وران  ف ع مسا  زب 
ا  پ  زشن خته  ر صفوف  ف ع مسا  

کب زا  منتظبان حسیسی  شبک  می
 بو زا. 

03 /3۵ /8018 

کینیار حیاج آقییا  
خرسند نشسیتیه 
بییودم و بییا هییم 

کردیم  گفتگو می
که صداییم کیردنید؛ پشیت  -از هر دری سخنی-

تریبون رفتم. پس از ادای سالم و خیوانیدن شیعیر 
صلوات، شروع کردم بیه شیعیرخیوانیی، اشیعیاری 

ی شهدای مسجد الزهرا)س(، برای هر شهید  درباره
 یک بیت...

پس از پایان سخن، برگشتم کیه کینیار حیاج آقیا   
جیا کیرد و  بنشینم. جلویم بلند شد؛ عبایش را  جابه
گیمیا اگیه مین  در حالی که ایستاده بود، گفت: می

 گی؟  شهید شدم برام شعر می
خندیدم و گفتم: حاج آقا شما شهید بشیید، چشیم!! 

 دهید. شما که اصالً تکانی به خود نمی
گم اگه شهییید شیدم  خندید و گفت: من جدی می

 برام یه شعر بگو.
گم شما شهید بشید،  بازم گفتم: خب منم جدی می
 گم. چشم یه غزل خوب برات می
ی من از سر مزاح بود  س س هر دو خندیدیم؛ خنده

ی او از سر رضایت، به شهیادتیش اییمیان  و خنده
کند  کردم که شوخی می داشت و من هنوز فکر می

آمید،  چون هرگاه در هر مجلسی فرصتی پیش میی
کرد و بیه قیول روحیانیییون  سر شوخی را  باز می
 رساند.  السرور می مجلس را به  ادخال

وگیو را فیرامیوش  ها گذشت و من این گفیت سال
، ساعت سیه و ۱2۹۸رمضان  ۵2کردم؛ تا سحرگاه 
 ی بامداد...  چهل و پنج دقیقه

موبایلم زنگ خورد... یکی از دوستان بیود؛ گیفیت: 
حاج آقا را با کارد زدن... وضعش خوب نیییسیت... 

 اآلن بیمارستانم... 
لباس پوشیدم که به بیمارستان بروم. دوباره تلفین 
زنگ زد: حاج آقا خرسند شهید شید... چیرا؟ کیی؟ 

 علتش چی بود؟ 
او که همیشه کنار مردم بود... حتی در تقسییمیات 

کیرد...  ی مردم حمیاییت میی شهرستان از خواسته
داد  ای تذکر می کسی که به  مسووالن در هر زمینه

کرد، به هیمیه چیییز اشیراف  و به راحتی انتقاد می
ی سلمان  نامه داشت؛ آن قدر که در مورد تیتر هفته

کرد. در  داد و با ما بحث می گاهی نظر می هم گاهی
مورد مسائل روز کشور هم مانند برجام قاطعانه نظر 

 آمد. شان نمی ها  خوش داد؛ هرچند که برخی می
 بگذریم...  

 استاد قدیم گفته کاه کانه )کهنه( باد نده.
آن روز گذشت تا افطار، پس از افطار چون هوا دم  

کرده بود به حیاط آمدم و روی تخت نشستم کنیار 
های شمعدانی و اطلسی، به شهید خیرسینید  گلدان
کردم که ناگهان به یاد مسجد الزهرا )س(  فکر می

ی شعرخوانی... یادم آمد که چه قولی  افتادم و جلسه
قدر این میرد بیه شیهیادتیش  ام وچه به ایشان داده

اطمینان داشت و برای من فقط یک شوخی بیود... 
یک لحظه در خود فرورفتم و به معنای واقیع دلیم 

ای اخیتیالس  شکست که در این ممیلیکیت عیده
شیونید؛ در  کنند؛ ماشین ضدگلیولیه سیوار میی می

کنند... کیارد و  گذرانی می چنانی خوش ویالهای آن
خورند... البتیه زمیانیه  ای دیگر می اش را عده گلوله

طور که معاویه در کا  سبیزش  عوض نشده، همان
پرداخت و ران گوسیفینید بیه  به عیش و نوش می

کشیید و ضیربیتیش را میوال عیلیی )ع(  نیش می
 خورد.  می

 باالخره حاصل خلوت با خویش شد این غزل:
 
 دیدی دال که مرغ سحر پَر کشید و رفت  

 یک سینه داغ بر دم خنجر کشید و رفت

 
 ای که بر سر مردم مقام داشت آن سایه 

 دامن ز دست شهر جنون، در کشید و رفت
 
 خوان سحر با هزار بال آن مرغ خطبه 
 ای دریده به خون پر کشید و رفت با سینه 

 
 هنگام قدر بود و سحر بود و مست عشق
 جامی ز دست پیر مغان سر کشید و رفت

 
 محراب مهر، خالی و منبر تهی ز مهر 

 دستی ز مهر بر سر منبر کشید و رفت 
 

 ی خون تا که شد خموش آن شب خطیب خطبه
 ی آخر کشید و رفت فریاد خون ز خطبه

 
 چاک عمامه غرق خون شد و لباده چاک

 در خاک و خون ردای پیمبر کشید و رفت
 

 یک کوچه غرق گل شد و یک شهر ازدحام 
 چتری ز اشک حادثه بر سر کشید و رفت

 
 آن مرغ پر شکسته که در خون نشسته بود 

 ی رهبر کشید و رفت نقشی ز خون به سینه

 یــک ســــیـنـه داغــــــــــــ
 فرد دکتر کاظم دهقانیان

مشن  ی و ارتب طم ب  شریا  ازشجو  به پهیهش ا  
 گب  . ازستب ببمی

 ر مسجا ام م حسیر)ع(  ر زم   جم هه  بهه  
کهب م.  ارای صهفه   هه  هی  ا ش ن اوهتهاا مهی

و ژه تهسهوا   ازس زی  و زج   ی اختوی بو زا؛ به

اخههتص  تههواضههع و وهه طههعههیهه   ر امههور. او ا  
 پیشت  ان ازستب بو زا. 

 خاطره اول:
هنگ می که منه فهسهیهر کهور ل او را تهرها ها 

کب زا  شبی  بیر  و زم   مغبب و هش  گف    می
مب م! نناب ری از  که مر را تلفنی تهرها ها 

کننا. مر به ا ر ترا اه  اههمهیهتهی وه ئهی  می
زیستم؛ موضعم مشخص و تغییبز پذ ب از . مر 

 ه  زتبز زنا. را ب  ا ر تلفر
 خاطره دوم:

رو  مخب م ه مب رک رمی ن بو . شرهیهای را  ر 
تشیهیهع کهب  هم. پهس ا   »ولعه زیا«روزت ی

تشییع  مر رازناه م شیر  نارور بنی   شهرهیها 
کهب م. زه گهره ن  بو م و ب  زبه  رازناگهی مهی

شریا  ازشجو به مهر گهفه   موه ی حسهیهنهی 
م ن  تب ببو  ا نج  کشته زشو م! بگذار خون  واش

 ج  ی بب ز  که تأثیبگذار ب شا.
پس ا  ببگش  ببای او مه زم   به مسجا رف  و 
هم ن شب  من فسیر کور ل او را ب   ب ن رو ه به 

 شر    رز زازا.
 روحش ش   و راهش پب رهبو ب   

مانجاییبریزدکهبگذارخون
 تأثیرگذارباشد

 
 سید عبدالصاحب حسینی

 های مختلف شهدای فروردین ماه کازرون در عملیات


