
ميهمان داخلي و خارجـي بـه      500كازرون اين روزها در تدارك ميزباني از حدود 
. منظور برقراري كنگره ي بين المللي سلمان فارسي در اين شعهـرسـتـان اسـت      

ساله دارد و در اين مدت فراز و نشيب هاي فراوانـي را     5كنگره اي كه سابقه اي 
 . پشت سر گذاشته تا بدين جا رسيده است

 پيشينه كنگره 
حـجـت   .  اين كنگره اما چه مسيري را طي نمود تا به تصويب هيات دولت رسـيـد  
من از “  :  االسالم و المسلمين خرسند در گفتگو با كازرون نما در اين باره مي گويد

اوايلي كه وارد كازرون شدم يكي از دغدغه هايم اين بوده كه ما بتوانيم از بزرگان 
اين شهر و ديار تجليلي بكنيم كه در راًس آنها حضرت سلمان فارسي است خـب    
بنا به برخي روايات و مستندات حضرت سلمان منتسب به اين منطقه است حاال از 
اين بحث هم خارج بشويم عظمت شخصيت حضرت سلمان هست كه بعد از اهل 
بيت هيچ كسي به عظمت ايشان نداريم، كسي كه منّا اهل البيت است و بـه دو      
علت هم به حضرت سلمان كم لطفي و حتي ظلم شده يكي واليت مـدار بـودن     
ايشان هست كه باعث شده در بين برادران اهل سنت خيلي در رابطه با شخصيـت  
ايشان كار نشده و دوم فارس بودن و ايراني بودن ايشان هست؛ خب اين وظيـفـه   
ي ماست واقعاً تجليل كنيم االن شما از يك جوان سؤال كنيد در رابطه با حضرت 
سلمان چي ميدونيد شما غير از اون قضيه خندق كه حاال ديگه مشهور شـده تـو     
جنگ خندق پيامبر به پيشنهاد سلمان خندقي رو حفر كردند چيز ديگري از زندگي 
حضرت سلمان مطرح نيست،لذا حضرت سلمان خيلي شخصيت غريبي هستند كه 
اين هم واقعا خيلي زيبنده نيست؛ خب ما اومديم چون شخصيت،يه شـخـصـيـت     
بزرگ و بين المللي و درجه يك امت اسالمي است كاري هم كه بايد براي ايشون 

مـن  .  بايد برگزار بشود يك كار برجسته اي بايد باشد لذا ما اين را مطرح كـرديـم    
نامه اي نوشتم خدمت رئيس جمهور آقاي احمدي نژاد در روز افتتاح جاده دشـت    
ارژن به كازرون كه آمدند كازرون و گفتم كه ما ميخواهيم همچين كاري را انجام 
بدهيم و تقاضا داريم شما دستور بدهيد كمك بشود ايشون هم دستور دادنـد بـه       
آقاي صفارهرندي كه مساعدت كنيد و بعد با پيگيري هايي كه شد در سـفـر دوم     
رياست جمهور به استان اين جزء مصوبات دور دوم سفر قرار گرفت كه البـتـه در     

هم تالش كردند كـه    -آقاي دهقان ناصرآبادي   –اين زمينه نماينده محترم وقت 
اين جزء مصوبات سفر قرار بگيرد ، آقاي رضازاده استاندار وقت و وزير وقـت هـم     
تفاهم نامه اي امضاء كردند كه اين كنگره در كازرون برگزار بشود هزينه هايش را 
هم وزارت ارشاد و استانداري تامين كند و ما هم يك شوراي سـيـاسـت گـذاري       

 ”.براي اين كار تشكيل داديم
 درصدي اعتبارات پيشنهادي 70تقليل 

ابتداي كار با آن كه هم دلي خوبي در .  تصويب اين كنگره اما پايان راه نبوده است
برپايي كنگره وجود داشته است لكن اولين مشكل در اين مسيـر را مسـوولـيـن         

امري كه اعتبار پيشنهادي يك ميلياردي را .  استاني در تامين اعتبار ايجاد مي كنند
امام جمعه محترم كازرون در ايـن بـاره مـي        .   به پانصد ميليون كاهش مي دهد

ميليـون  500پيشنهاد ما يك ميليارد تومان بود كه به نظرم تقليل دادند به “  :  گويد
تومان ،دوتا كنگره بنا شد در فارس برگزار بشه كنگره سلمان فارسي و كـنـگـره      
احمد نيريزي شوراي سياست گذاري رو هم ما تشكيل داديم و در رأسش هم آيت 
اهللا ايماني قرار داشتند و با حضور استاندار و بعضي مديران كل، سه مرتـبـه ايـن      
جلسه در محضر آيت اهللا ايماني برگزار شدو  شخص خود استاندار آقاي رضـازاده    
دو مرتبه شركت كردند يك بار هم در زمان آقاي احـمـدزاده بـود كـه ايشـون            

مسافرت بود معاون سياسي شان آقاي دهقانان شركت كردند و كار هم داشت جلو 
 “ . ميرفت

اتفاقات حاشيه اي عزل صالح پور فرماندار كازرون و انتقادات امام جمعه كـازرون    
به استاندار فارس و به تبع عدم پيگيري مجدانه استاندار در كاهش اعتبار اما بـراي  

ايشان در ايـن بـاره بـه        .  بار دوم اين اعتبار را به سيصد ميليون كاهش مي دهد
بعداز اين انتقادات ما به استاندار و مسائلي كه “  كازرون نما اين گونه توضيح دادند 

در كازرون به وجود آمد، اين تاًثير گذاشت روي بحث كنگره ي سلمان و مسائلـي  
پيش آمد، ديدم كارشكني هايي دارد مي شود كه اين كـار بـرگـزار نشـود، اون           
اعتباراتي كه بايد تخصيص ميدادند را ندادند وعمالً كار تعطيل شد در اين مـدتـي   

ميليون اعتبار رو واريز كرد به حساب اداره ي  150كه كار تعطيل شد وزارت ارشاد 
 “. كل ارشاد

 ميهمان ناخوانده
و در     –اين اختالفات سبب شد تا استانداري فارس برگزاري اين كنگره را راسـا    

به بنيـاد    –برخي شايعه ها با موافقت نماينده محترم رهبر انقالب در استان فارس 
اين عمل استانداري با واكنش مـديـران كـازرون و        .  فاس شناسي محول نمايد 

شخص امام جمعه روبرو مي شود كه البته به موفقيت نمي انجامد و بـر هـمـيـن       
اساس نوعي تقسيم كار ميان بنياد فارس شناسي و مجموعه فعال در بـرگـزاري       

بنياد فارس شناسي مامور بـه راه    .  كنگره سلمان فارسي در كازرون ايجاد مي شود
اندازي و اداره كميته علمي اين كنگره بين المللي گرديده و امـور مـربـوط بـه           
هماهنگي ها و بسيج امكانات و مسايل مالي نيز بر عهده اداره كل فـرهـنـگ و        
ارشاد اسالمي فارس گذاشته مي شود و در مقابل پيگيري امور اجرايي در كـازرون  

در راس اين هرم اما شـوراي    .  به عهده جمعي با مسووليت فرماندار قرار مي گيرد
سياست گذاري قرار دارد كه مسووليت اين شورا با حضرت آيت اهللا ايماني بوده و   
استاندار فارس، حجت االسالم والمسلمين محمد خرسند، امام جمعه كـازرون بـه     
عنوان دبير شورا، فرماندار كازرون، نماينده مردم كازرون در مـجـلـس شـوراي           
اسالمي، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس، مدير بنياد فـارس شـنـاسـي،         
مديركل صدا و سيماي استان فارس، رئيس دانشگاه تهران، رئيس دانشگاه شيـراز  

 . نيز در اين شورا عضويت دارند
جندي بعد نيز بنياد فارس شناسي به اعالم اعضاي هيات علمي كنگره بين المللي 
اقدام نمود و آقايان دكتر آذرتاش آذرنوش، دكتر احمد بادكوبه هزاوه، دكتر احـمـد   
بهشتي، دكتر علي بيات، دكتر رسول جعفريان، دكتر نجف جوكار، دكتر شـكـرالـه    
خاكرند، دكتر سيد احمدرضا خضري، دكتر علي محمد ساجدي، دكتر علي اكـبـر     
صفي پور، دكتر محمدعلي كاظم بيگي و خانم دكتر ژاله آموزگار را به اين سـمـت   

متعاقبا فراخوان كنگره اعالم و اقدام به جمع آوري مقـاالت در ده      .  منصوب كرد
 . محور كنگره صورت گرفت

بنياد فارس شناسي كه اكنون به عنوان پيش برنده اين كنگره بين الملـلـي زمـام      
امور را در اختيار داشت پس از اعالم فراخوان با نظر شوراي سياست گذاري اقـدام  

 91در ارديبهشـت مـاه       “  محرم حريم نور “  به برگزاري پيش همايشي با عنوان 
و “  نصراهللا شاه آبادي، قرهي، احمد بـهـشـتـي       “  نمود كه طي آن حضرات آيات 

حجت االسالم و المسلمين خرسند پيرامون شخصيت حضرت سلمان به سخنراني 
پرداختند و از هنرنمايي استاد حسام الدين سراج و شعرخواني مهرانگيز نوبهارنيز در 

 . اين برنامه استفاده شد
 3ادامه در صفحه  

جستجوي گنج در  
 گرز بهرام

با دستگير شدن تخريب كنندگان گرز بهرام در 
شهرستان كازرون، مشخص شد كه آنها با تخريب نقش 
برجسته و جداكردن گرز به دنبال گنج در ميان اين اثر 

 .كم نظير تاريخي بودند

 
دود انفعال پايگاه پژوهشي بيشاپور در 

   چشم اهالي منطقه
محوطه باستاني بيشاپور سالهاست كه با شعار ثبت جهاني، چنگ به اصول و ضوابطي انداخته 

هاي  خواسته كه از يك سو كامال صحيح است و از سوي ديگر مانع رسيدن اهالي منطقه به
سالهاست كه يكي از مناطق تحت حفاظت پايگاه پژوهشي بيشاپور نياز به . طبيعي شده است

دليل عدم تمركز و حضور نداشتن مسئوالن هنوز راهي پيدا نشده تا  شبكه گازرساني دارد اما به
 .ي مردم با پاسخي مناسب مواجه شود خواسته

 . 

 شب شعرجوانه هاي ادب
شب شعري كه برگزار كننده هايش همه جوان و  

نوجوان بودند از هماهنگي و اجرا و طراحي و دكور 
گرفته تا شاعران و مجري؛ دوستاني كه همگي از 
نوباوگان ادبي و هنري و اميدهاي آينده 

 . .شهرستان هستند

حمله دختران كازرون به مدال هاي 
 زرين كاراته

اين مسابقات كه در بخش كاتا ودر سبك شيتوريوكن شي كان  
برگزار شد با قهرماني تيم فارس به پايان رسيد و مهسا رئوفي 

وشيال بهره براز باشگاه مهرگان كازرون به مقام سوم كشور 
 .دست پيدا كردند

كشف سه تن ماري جوانا در 
 كازرون 

 
: جانشين فرمانده نيروي انتظامي شهرستان كازرون گفت

ماموران مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان ، بيش از سه تن 
گياه توليد مواد افيوني ماري جوانا را از يك باغ انار در روستاي 

 .تنگ چوگان اين شهرستان كشف كردند

نماينده كازرون در مجلس شوراي 
 ملي

 
ي قوي كازرون در نهضت مشروطه و نيز در  رغم سابقه علي

ي بيست و  حمايت از ملي شدن صنعت نفت، اين شهر تا دوره
 . بهره بود اي مستقل بي يكم مجلس شوراي ملي از وجود نماينده

 ورزشـــــي

 اجتمـــاعــي

 تاريخــي

كنگره سلمان فارسي تالشي اثر گذار براي  
تثبيت جايگاه شهر شيراز به عنوان سومين 

 حرم اهل بيت 
ايمان راسخ ،خرد ورزي ،حقيقت جويي ،حـق    : استاندار فارس گفت

طلبي و بصيرت سلمان فارسي الگويي ماندگار براي تمام بشريـت  
 .در همه ادوار تاريخ است

برگزاري كنگره بـيـن   : مهندس حسين صادق عابدين اظهار داشت
المللي سلمان فارسي در تاريخ هاي دهم ويازدهم آبان ماه جـاري  
در شهرستان كازرون نقطه عطف و فرصت مناسبي براي تشريح و 
تبيين ابعاد شخصيتي اين صحابي و يار و همراه  پيامـبـرگـرامـي     

و )  عليـهـم السـالم        ( و اهل بيت عصمت و طهارت )  ص( اسالم 
فرصتي است تا پژوهش هاي ديني و معرفتي جامع تر و عميق تر 
در خصوص شخصيت سلمان فارسي صورت پذيرد و تالشي براي 

 .شناساندن اين شخصيت ايران اسالمي است
وي بابيان اين موضوع كه الزم است پژوهشگران و محققان تاريخ 
اسالم ابعاد گسترده تري از شخصيت كم نظير سلمان فارسـي را    
براي تمام حقيقت جويان و حق طلبان عـالـم آشـكـار سـازنـد،           

بصيرت و واليت پذيري سلمان فارسي عامل و ركن اصلـي  : گفت 
عليـهـم   ( قرار گرفتن او در حلقه و حريم خاندان عصمت و طهارت 

سلمـان را از      )  ص( بود تا آن جا كه پيامبر گرامي اسالم )  السالم 
 .اهل بيت خواندند

نماينده عالي دولت در استان فارس با تاكيد بـرلـزوم هـمـكـاري        
مجموعه مديران دستگاه اجرايي با دستگاه هاي فرهنگي متـولـي   

براساس فرمايش : برگزاري كنگره بين المللي سلمان فارسي افزود 
فارس در قلـه  )  مد ظلله العالي( صريح رهبر فرزانه انقالب اسالمي 

است و حفظ و ارتقاء جايگاه اين استان در عرصه هاي مخـتـلـف    
نيازمند مشاركت همه جانبه مردم و مسئولين استـان در مسـيـر        
حركت روبه رشد فارس در تمام بخش ها به خصـوص عـرصـه        

 .است)ص(فرهنگ اسالم ناب محمدي 
برگزاري كنگره بين الـمـلـلـي     : مهندس صادق عابدين ياد آور شد 

سلمان فارسي در استان فارس و شهرستان كازرون مي تواند بـه    
عنوان سر آغاز يك حركت ارزشمند و ماندگار در حـوزه انـديشـه      
،فرهنگ و معارف اسالمي و تالشي اثر گذار براي تثبيت جايـگـاه   
واالي استان فارس و شهر شيراز به عنوان سومين حرم اهل بيـت  

وي در بخش ديـگـري از     . در ايران اسالمي باشد)  عليهم السالم ( 
سخنان خود در تشريح دالئل برگزاري كنگره بين المللي سلـمـان   

اين كنگره در اجراي مصوبه دور دوم سفر :  فارسي خاطر نشان كرد
هيات دولت به استان فارس برنامه ريزي شده و به مرحله اجرا در   

 .خواهد آمد
فرهنگي به منـظـور تـبـادل       � استاندار فارس ايجاد فضاي علمي 

اطالعات پژوهشگران داخلي و خارجي،تالش براي ايجاد پـيـونـد    
بين نسل امروز جامعه ايراني با مفاخر فرهنگي و ديني كوشش در 
جهت وحدت فكري جهان اسالم را از جمله اهداف برگزاري ايـن  

 .كنگره شمرد
كنگره بين الملـلـي سـلـمـان        : مهندس صادق عابدين ياد آور شد

فارسي در يازده محور پژوهشي و مطالعاتي با عناوين شرح حـال    
،سلمان در احاديث و روايات شـيـعـه و      ) از واليت تا وفات( سلمان 

سني ،واليت محوري سلمان،سلمان در آثار تاريخي ،سـلـمـان و      
فتوحات حكومتي ،سلمان در آئينه متون عرفاني ،سلمان ايرانيان و 
اسالم ،سلمان در آئينه شعر و ادب فارسي ،سلمان از منظـر خـاور     
شناسان و سلمان و نياز انسان امروز به بررسي ابعـاد وجـودي و       

 .معرفتي سلمان فارسي خواهد پرداخت
وي همچنين از حضور علما و انديشمندان داخل و خارج از كشور و 
مسئولين ارشد كشوري در مراسم افتتاحيه كنگره بين الـمـلـلـي       

مقاله داخلي و خارجـي   150بيش از :سلمان فارسي خبرداد و گفت 
با موضوعات و عناوين مشخص شده به دبير خانه علمي كـنـگـره    
رسيده است كه پس از بررسي هيات علمي كنگـره ،تـعـدادي از        

 . مقاالت به عنوان مقاالت برتر انتخاب خواهد شد

 آخرين خبر  

 هفته نامه سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي 
 شهرستان كازرون 

آبان ماه  3چهارشنبه .02شماره . سال اول
 . صفحه 8. 1391
و اهل بيت ) ص(صلوات بر محمد : قيمت

 عصمت و طهارت 

رضـازاده   به گزارش كازرون نمـا احـد     
از  بــنــيــاد شــهــيــد كــازرون     ريــيــس

تنديس چهار متري شهيد دانشجو  نصب
وي در   .  در ميدان ورودي شهر خبر داد  

باعنايت به اينكه جنـگ   : اين رابطه گفت
امروز دشمنان واستكباربانظام مـقـدس     
جمهوري اسالمي،جنگي نرم وتـهـاجـم    
هاي فرهنگي است ودشمن،اين جـنـگ   
رابدون وقفه وبا بهره گيري از امكـانـات   
رسانه اي وسايبري خودعلـيـه مـنـافـع        
وظرفيت هاي نظام اسالمي ارائـه مـي     

مي طلبد كه دفاع دربرابر اين تهاجم . دهد
هاوتوطئه متناسب بااين جنگ تـعـريـف    
شودوبرنـامـه ريـزي هـايـي دقـيـق              
وفراگيرفراهم كردكه عـالوه بـر دفـع          
تهاجم،جامعه رانيز واكسينه ومصنوئـيـت   
دائمي بخشيدواين امر ممكني نـيـسـت      
مگربااثـبـات ارزشـهـاوداشـتـه هـاي            
غرورآفرين آنان،بطوري كه ايـن عـزت     
وافتخارباذره ذره زندگي روزمـرّه مـردم     
عجين شده ودرمتن زندگيشـان جـاري     

ويكي ازبهترين راه هاي اين . وساري شود
امر ترويج فرهنـگ شـهـيـدوشـهـادت         

فرهنگي كه دردامن خودانسانهايـي  . است
راپرورش دادكه خصوصيات واالهـمـت     
بزرگ وعزت نفس وروحيه قوي وبـزرگ  
منشي،زهرگرايي وعدم وابستگي به دنيـا  
ودرنهايت نثار تمـامـي داشـتـه هـاي          
خودوحتي جان پاكشان رانيز،به وضـوح    

ــافــــت              ــوان يــ ــي تــ   . مــ
خانواده هاي مكرم آنان نيز كه به قـول    
حضرت امام رحمت اله عليه بـه مـلـت      
ايران آبرو وحثيت دادندوبه فرموده مقـام  
معظم رهبري خانواده هاي معظم شهـدا  
يك امتياز به همه دارندوآن امتيـاز ايـن     
است كه يك پيوند خونين بااسالم وقرآن 
پيداكرده اند كه هيچگاه ازوظيفه خود كه 

همان تبليغ رسالـت پـيـامـبـر گـونـه            
  . عزيزانشان هست فراموش نمي كنـنـد  

لذا در چنين شرائطي ما بـايـد از تـوان        
وامكانات خود در يـا اوري رشـادتـهـا         
وايارگريهاشهدا و ايثارگران و خـانـواده       
هاي انان كه سختي هاي فراواني بـراي  
پيروزي وسربلـنـدي ايـران اسـالمـي          
متحمل شدنند انجام دهـيـم در گـام          
نخست اين بنيادبا همـكـاري خـانـواده       
شهدادرگام نخست وبا يك حركت خـود  
جوش باپشتيباني مالي خانواده هااقدام به 
نشر اين فرهنگ غني نموده و با نصـب    
تصاوير آن چهره هاي مقـدس كـه در       
هاله اي از نور و طهارت جلوه نمايي مي 
كنند فضاي شهر را معنـويـت خـاصـي       
بخشيده اند و آنان را چون ستارگاني در   
زمين به جلوه گري و نورافشاني نشانـده  
اند و به تنديسي از درس غـيـرت واز         
خودگذشتگي تبديل شده اند و در گـام      
بعدي بر اساس پيگيرياي بعمل امـده از    
سوي خانواده شهيد دانشجو وبنياد شهيد 
وبراساس مصوبه كار گروه فـرهـنـگـي       
اجتماعي استانداري فارس و حوزه هنري 
فارس و هماهنگي ادره كل بنياد شهـيـد   
فارس اقدام به ساخت تنديس شـهـيـد      
دانشجو جهت نصب در مـيـدان ورودي     
شهر كازرون نموده است كه ارتفاع ان با 
بيس چهار متر به همين زودي نصب و   
رونمائي خواهد شد اين طرح بـا هـدف     
ترويج فرهنگ شهيد و شهادت وحراست 
از ارمانهاي شهدا وامامشهيدان و مـقـام   
شمخ روحانيت انجام شده وامـيـدواريـم    
نسل جوان رابيش از گذشته بـاايـثـار و      
فداكاري شهداوخانواده معظم انها اشـنـا   
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به گزارش كازرون نما به نقل از آنا باتصويب شوراي                 
هاي كارشناسي    گسترش آموزش عالي وزارت علوم رشته       

ارشدرياضي محض ،شيمي آلي و              
 (PhD)رشتهدكتري تخصصي            

هاي موجود اين واحد       فيزيولوژي به رشته  
 .اضافه شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا، شريفي        
رئيس واحد كازرون و عضو شوراي              
گسترش دانشگاه آزاد اسالمي در استان         
فارس با اعالم اين خبر با بيان اينكه واحد          
كازرون پتانسيل وامكانات جذب بيش از         
يكصد رشته را در مقاطع مختلف                

دانشگاه كازرون طي سه سال       :  دارد،گفت
گذشته توانسته بيش از سي رشته را              

 .تأسيس و راه اندازي نمايد

رئيس واحد كازرون در خصوص جذب رشته ازسوي               
ازساير دانشگاههاي   :دانشگاههاي همجوار اظهار داشت      

همجواردرسطح استان و شهرستان انتظارداريم     
درجذب رشته هاي جديد از در خواست رشته         
هايي كه قبال دراستان وشهرستان ايجاشده         
خوداري نمايند، زيرا در آينده بامشكل جذب         

 .دانشجو روبروخواهند شد
متاسفانه واحد   :شريفي درادامه تصريح كرد      

كازرون سالهاي گذشته در خصوص جذب          
رشته موفق نبوده ودر اين امر كوتاهي              

هاي   شده،اميدواريم با توجه به زيرساخت        
موجود ودر راستاي رفع نيازهاي بازار كار            

هاي جديد     منطقه بتوانيم با جذب رشته        
وتربيت نيروي متخصص كار در توسعه و            
 .پيشرفت سطح علمي و پژوهشي جامعه گامي مؤثر برداريم

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس براي دومين بار در              
جشنواره شهيد رجايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در              

 . برتر شد 90ارزيابي عملكرد سال 
به گزارش كازرون نما، در ميان دستگاه هاي نمونه استاني              
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مهندس جمشيد معيني معاون         
اداري مالي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس به عنوان            
مدير برگزيده و تالشگر كه بيشترين تاثير و سهم را در ارتقا و              
ميل به اهداف و شاخص هاي عملكردي سازماني داشته است،          
اعالم شد و از سوي سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد             
اسالمي معرفي و مقام برتر را همراه با جايزه ويژه دريافت كرد            

 . و از وي تجليل شد
مهندس جمشيد معيني با اشاره سه عامل     

مواردي :  مهم در پيشبرد هر سيستم گفت     
چون منابع انساني، برنامه ريزي و اعتبار        
از مهم ترين شاخصه هايي هستند كه به        
منظور ارتقا و بهبود هر سازمان و نهاد و          
دستگاهي بايد به صورت جدي و             
كارشناسي شده مورد بررسي و اجرا قرار        
گيرد و از طرف مديران هر سازمان به           

 . آن توجه و نگاهي ويژه شود
اداره كل فرهنگ و    :  جمشيد معيني افزود  

ارشاد اسالمي فارس نيز با توجه به منابع        
انساني متخصص و دلسوز و كارشناسان خبره خود در حوزه             
هاي مختلفي از جمله فرهنگ ، ادب و هنر، علوم قرآني، فني             
و اداري و با درايت و از طريق امكانات موجود و حداقل نيروي             
انساني توانسته است بحمداهللا با رويكرد انسان محوري كه در           
حوزه مديريت خود دارد فعاليت گسترده و تاثيرگزاري را با               
توجه ويژه به شاخص هاي عمومي و اختصاص در سطح                

 .استان توليد و هدايت نمايد

معاون اداري مالي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس             
تالش و جديت تمام كاركنان دلسوز و فرهنگي         :  اظهار داشت 

اين اداره كل به همراه توليدات فاخر اصحاب فرهنگ، ادب و            
هنر استان، ما را ياري نمود تا در دو سال پياپي به عنوان                  
دستگاه برتر استاني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مطرح           
و معرفي شويم كه كسب اين افتخار در نظام اسالمي كشور              
 . عزيزمان مديون توان و تخصص همكاران اداره كل مي باشد

پيرو اين تجليل مراسمي به منظور تقدير و        :  وي در ادامه گفت   
معرفي كارگروه ها و مسووالن اين جشنواره در سطح استان             
فارس برگزار مي شود تا از طريق توسل به سومين حرم اهل              

و ساحت مقدس     )  عليهم السالم     (بيت   
شاهد )  عليه السالم (حضرت احمدبن موسي     

رشد و شكوفايي فرهنگ، ادب و هنر در حوزه         
دين با رويكرد گسترش و تعميق فرهنگ           

مهندس جمشيد معيني معاون    .  اسالمي باشيم 
اداري و مالي اداره كل فرهنگ و ارشاد              
اسالمي در پايان با برشمردن اين نكته كه           
تمامي اصحاب فرهنگ، ادب و هنر به همراه         
اصحاب رسانه و فعالين حوزه هاي مختلف          
قرآني به عنوان بازوهايي توانمند به ما ياري         
: رسانده اند ابراز خرسندي كرد و گفت             

اميدوارم تا با ياري خداي مهربان در سال            
هاي آينه نيز دبيرخانه دائمي در اين راستا فعاليت جشنواره              
شهيد رجايي را با جديت ادامه داده تا بتواند گوشه اي از                  
زحمات و تالش هاي كاركنان خدوم و زحمت كش دولت               
جمهوري اسالمي ايران را به ظهور رسانده و در مقابل تهاجم            
ضدفرهنگي رسانه هاي غربي و دشمن به صورتي جدي وارد            
ميدان نبرد جنگ نرم شويم و با ابراز فرهنگ و توليدات                 
ارزشمند هنرمندان و اهل قلم و دانش و معرفت در اين وادي             

 .  سربلند و پيروز باشيم

دستگيري عامالن تخريب گرز  
 بهرام در كازرون

دادستان عمومي و انقالب شـهـرسـتـان كـازرون از          
دستگيري عامالن تخريب گرز بهرام در اين شهرستان 

 .خبر داد
نصراهللا ايزدي خواه در اين رابطه در گفتگو با خبرنگـار  

به دنبال تخريب گرز بهرام در سال گذشتـه  :  مهر گفت
دستگيري تخريب كنندگان در دستور كار قرار گرفت و 

شناسايي اين افراد را در )  عج( سربازان گمنام امام زمان
 .دستور كار خود قرار دادند

در اين راستا با انجام اقدامات گسترده دو :  وي ادامه داد
تخريب كننده اين اثر تاريخي در شهرستـان كـازرون     

 .شناسايي و دستگير شدند
اين دو نفر هم اكنون در : دادستان كازرون اظهار داشت

بازداشت به سر مي برند و تحقيقات از آنها آغاز شـده    
 .است

 
 
 
 

 قطع درختان باغ نظر 
به گزارش كازرون نما، مسوولين شهرداري اين روزهـا  
در حالي كه مشغول به ترميم فضاي سبز بـاغ نـظـر        

كه به دليل قدمتـشـان مـي      ( هستند  به درخت هايي 
نـيـز   )  توان آنها را حافظه تاريخي سبز كازرون ناميد   

بر اساس ايـن گـزارش     .  آسيب هاي جدي رسانده اند
تعدادي از درخت هاي اين باغ تاريخي به واسطـه ي    
ايجاد فضاي سبز و كاشت چمن قطع و از بين رفـتـه     

 . اند
اين در حالي است كه چندي پيش برخي از رسانه هاي 
كازرون از قطع تعداد قابل توجهي از درختان بلوط  و   
مخفي كردن ان ها در قسمتي از شهر و سـوزانـدن       

تـوجـه بـه      .  مقدار قابل توجهي از آنان حكايت داشت
درختان و حفاظت و مراقبت از آنان يكي از دستـورات  

 . موكد شرع مقدس اسالم است 
 
 
 
 

نوسازي ناوگان ميني بوس راني 
تحت نظارت سازمان اتوبوس 

 راني كازرون 
به گزارش دريافتي كازرون نما، محسن پيران در جمـع  

ناوگان ميني بوس راني نياز : رانندگان ميني بوس گفت
مـديـر عـامـل       . به ساماندهي بهتر و دقيق تري دارد  

سازمان اتوبوس راني،ضمن نامناسب خواندن وضعيـت  
با :اكثر ميني بوس هاي موجود در شهرستان اضافه كرد

پيگيري هاي گسترده و هماهنگي هاي بعمل آمده،ان 
ميني بوس هاي تحت نظارت اين سازمـان كـه     .. شاءا

داراي عمر باالي ده سال مي باشند،به ترتيب نوسازي 
 .خواهند شد

 
 

 
  

بامداد شنبه پنج زمين لرزه شيراز 
 و كازرون را لرزاند

پنج زمين لرزه بامداد روز شنبه شيراز و كازرون فارس           
 .را لرزاند

به گزارش كازرون نما به نقل از شبكه لرزه نگاري              
شيراز وابسته به مركز لرزه نگاري كشوري موسسه ژئو         
فيزيك دانشگاه تهران ، زمين لرزه نخست به قدرت           

) ريشتر(چهار و دو دهم درمقياس امواج دروني زمين           
ثانيه بامداد شيراز را       52دقيقه و      40ساعت يك و     

 .لرزاند
 50/52شمالي و     38/29اين زمين لرزه در موقعيت        

 .كيلومتري شيراز رخ داد 27شرقي در 
همچنين پس از آن ، زمين لرزه اي در كازرون به               

ثانيه   38دقيقه و     47قدرت دو و دودهم در ساعت دو         
و دو زمين لرزه دو و نيم ريشتري ديگر در شيراز يكي            

ثانيه و ديگري در      39دقيقه و     55در ساعت شش و      
ثانيه وزمين لرزه دو و       19دقيقه و     20ساعت هفت و    

 21دقيقه و     40هفت دهم ريشتر در ساعت هفت و          
ثانيه در كنارتخته از توابع شهرستان كازرون به وقوع           

 .پيوست 
از خسارات احتمالي اين زمين لرزه تاكنون گزارشي           

 .مخابره نشده است
 
 
 
 
 

بيش از سه تن گياه ماري جوانا 
 درباغ اناركازرون كشف شد

جانشين فرمانده نيروي انتظامي شهرستان كازرون          
ماموران مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان ،           :  گفت

بيش از سه تن گياه توليد مواد افيوني ماري جوانا را از            
يك باغ انار در روستاي تنگ چوگان اين شهرستان            

 .كشف كردند
سرهنگ بهروز كشتكار ، روز شنبه درگفت و گو با ايرنا 

مالك اين باغ ، اين گياه را كه به درخت انار              :  افزود
شباهت دارد ، به صورت پراكنده دربين درختان انار ،            

 .كاشته بود
درصورتي كه مالك اين باغ موفق به       :  وي بيان داشت  

توليد مواد ماري جوانا از اين گياه مي شد، افزون بر              
كيلوگرم از اين گياه ، ماده مخدر ماري جوانا               300

استحصال مي شد كه ارزش ريالي آن براي متهم سه           
 .ميليارد ريال بود 

مالك باغ ياد شده به ماموران          :  كشتكار ادامه داد   
ميليون ريالي داد كه ، ماموران           30پيشنهاد رشوه    

 .ضمن رد اين رشوه آن را ضميمه پرونده متهم كردند
همچنين :  جانشين فرماندهي انتظامي كازرون گفت        

درجريان كشف اين مواد ، دودستگاه خود رو ويك             
دستگاه تلفن همراه ازمتهم كشف وتوقيف شد و وي با          
اعتراف اوليه درنيروي انتظامي به عنوان متهم اصلي با         

 .پرونده متشكله به مراجع قضايي تحويل داده شد
 

شميراني معاون فرهنگي و امور جوانان اداره كل ورزش    خبـــــر
 و جوانان البرز شد 

با حكم مدير كل ورزش وجوانان استان البرز ، قدرت اهللا شميراني به سمت معاونت فرهنگي و امور جـوانـان   
قدرت اهللا .پيش از اين هادي خليلي اين مسئوليت را بر عهده داشت. ورزش و جوانان استان البرز منصوب شد

شميراني در استان فارس مشاور امور ايثار گران اداره كل تربيت بدني استان فارس ومعاون فرهنگـي وامـور     
شميراني در كارنامه خود مديريت دارالقرآن، مديريـت  . شهرستان هاي اداره كل تربيت بدني فارس بوده است 

كانون فرهنگي وتربيتي، مسئول سازمان دانش آموزي، معاون مالي واداري اداره آموزش وپرورش واخيراَ نيـز  
 مدرك مربي گري درجه . مسئول گسترش فرهنگ نماز، قرآن وعترت ناحيه يك كرج را عهده دار بوده است

 dهمچنين از او دو اثر با نـام    . و همچنين كمربند مشكي دان كاراته از تخصص هاي ورزشي شميراني است
 .هاي نسيم نبوت ومروري بر خاطرات باز نشستگان به چاپ رسيده است

 هفته نامه سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي شهرستان كازرون
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هم اينك پنج پروژه مهم ريلي      :  معاون وزير راه و شهرسازي گفت   
درصد تمام    25دراستان فارس دردست اجراست كه اين ميزان          

 .پروژه هاي ريلي است كه در كشور درحال ساخت است
مهندس سيد احمد صادقي در         
حاشيه بازديد ازچند پروژه            
راهسازي در شهرستان كازرون       
ومحور دشت ارژن به اين             
شهرستان ، يكشنبه درگفت و گو       
با درخشنده خبرنگار كازرون نما،       

هم اكنون مطالعه     :  بيان داشت  
ارتباط خط ريلي فارس به             
خوزستان درحال انجام است و         
اميدواريم بتوانيم شهرستان         
كازرون را هم از طريق يكي از          

 .اين پنچ پروژه به خطوط ريلي متصل كنيم 
وي در بخش ديگري از مطالب خود در مورد تونل دردست                 

قول مي دهيم كه   : ساخت محرم در محور كازرون به بوشهر گفت
تا پايان دولت دهم ، اين محور كه يكي از خواسته هاي مردم                

 .شهرستان كازرون است ، به اتمام رسد

تا كنون فقط چهاردرصد از اعتبارات مورد نياز         :  صادقي ادامه داد  
به اين پروژه تخصيص يافته است و دراولين گشايش اعتبارات ،            
اين محور دراولويت قرار دارد وهرميزان اعتبار كه الزم باشد ،               

 .تامين خواهيم كرد
معاون وزير راه و شهرسازي ، بيان       

 500تونل محرم دو هزار و       :  كرد
 500متر طول دارد كه تا كنون          

 .مترآن حفاري شده است
نماينده مردم شهرستان كازرون در     
مجلس شوراي اسالمي هم دراين     

ما تمام تالش     :  بازديد ، گفت    
خودرابراي اتمام اين محور انجام      
خواهيم داد وتا كنون جلسات          
متعددي با مسووالن در اين زمينه      

 .درتهران داشته ايم 
درسفر چند ماه قبل وزير راه          :  شاهين محمد صادقي افزود     

ميليارد   60وشهرسازي به كازرون ، افزون براعتبارات تخصيصي،        
 ريال ديگربه اين محور اختصاص يافت 

 

 :معاون وزيرراه و شهرسازي در كازرون وعده داد
اتمام تونل محرم تا / احتمال اتصال كازرون به راه آهن
با تالش مأموران انتظامي اين شهرستان دوباند سارق ترانس ،              پايان دولت 

به .سيم برق ، كابل مخابراتي و اماكن خصوصي دستگير شدند             
گزارش هاشمي كشكولي خبرنگار كازرون نما، محسن سروقد در         

در پي  :  گفت و گو با هاشمي كشكولي در كازرون اظهار داشت             
فقره سرقت سيم برق و كابل مخابراتي در سطح                22وقوع  

شهرستان كازرون پليس آگاهي      
اين شهرستان توانستند با بكار        
گيري از توان انتظامي و اطالعاتي 
خود دريك عمليات غافلگيرانه       

 . سارقان ياد شده را به دام بيندازد 
با اعتراف سريع     :  وي افزود     

سارقان تعداد دو نفر مالخر            
شناساي و دستگير شد و تالش        
براي دستگيري ساير همدست       

فرمانده .آنان نيز ادامه دارد            
در طي  : انتظامي كازرون ادامه داد 

نفر در رابطه  9يكماه گذشته تعداد 
با تير اندازي در مراسمات عروسي با هماهنگي مراجع قضايي             

سروقد در ادامه از انهدام      .  دستگير و سالح آنان توقيف گرديد         
كيلو گرم گياه افيوني ماري جوانا در روستاي تنگ            300بيش از   

اين مقدارمواد افيوني كه در باغي   : چوكان كازرون خبرداد و افزود 
به صورت پراكنده در بين درختان انار كشت شده بود كشف و               

صاحب باغ ياد شده دستگير و براي         :  وي گفت   .منهدم گرديد   

رسيدگي بيشتر به مقامات قضايي اين شهرستان تحويل داده             
: اين مسؤل در بخش ديگر سخنانش خاطرنشان كرد             .  شد  

فرماندهي انتظامي كازرون به منظور تقويت پليس و تقويت              
تجهيزات نيروهاي انتظامي اين شهرستان در امر توسعه حرفه            

دستگاه   8دستگاه خودرو و      6گرايي پليس موفق به اضافه كردن       
موتور سيكلت به ناوگان خود         

 .شد 
در راستاي  :  سروقد اضافه كرد     

ارتقاي امنيت اجتماعي و ايجاد       
نظم طرح هاي متعددي توسط       
نيروي انتظامي كازرون به صورت     

فرمانده .مستمر در حال اجرا است      
انتظامي كازرون همكاري مردمي    
را ضامن امنيت و ارائه خدمات         
بهتر توسط پليس عنوان كرد و        

مردم به منظور     :  بيان داشت     
توسعه و ارتقاي امنيت بيشتر         

 .اجتماعي بايد اطالعات خود را به نيروي انتظامي انعكاس دهند 
وي در پايان از مردم خواست كه فقط موارد فوريت دار از جمله               

اطالع دهند و از ذكر موارد فاقد          110سرقت و نزاع را به پليس        
خوداري كنند تا سرعت و دقت حضور اين          110فوريت در بخش    

 .نيروها در صحنه بيشتر شود 

 

 فرمانده نيروي انتظامي كازرون خبر داد 
 دستگيري دو باند سارق ترانس و سيم برق در كازرون 

اي روان شناسي و زبان وادبيات      �نخستين گفتمان بين رشته   
عرفان و راهبردهاي آن در درمان         »فارسي تحت عنوان      

به مناسبت هفته سالمت و روان به همت انجمن          «افسردگي
علمي روانشناسي و هسته علمي روان شناسي بسيج                 
دانشجويي دانشگاه سلمان فارسي كازرون در اين دانشگاه           

 .برگزار شد
در اين برنامه كه يكشنبه بيست و نهم مهرماه در سالن                 
اجتماعات دانشكده فني و مهندسي دانشگاه سلمان فارسي           
كازرون برگزار شد، دكتر خيراهللا محمودي عضو هيأت علمي          
بخش زبان و ادبيات فارسي  با اشاره به رابطه ي بين عرفان              

... اسالمي و مشكالت روانشناختي مانند افسردگي، اضطراب و       
خود  »منشأ بروز مشكالت رواني دور شدن فرد از    : تأكيد كرد 

 .مي باشد  «حقيقي 
وي در ادامه با اشاره به اشتراك و تفاوت عرفان و مكاتب                

هر دو ديدگاه عرفان و روان      :  روان شناسي خاطر نشان كرد      
فرد با او هستند با اين       «خود   »شناسي به دنبال شناساندن     

 »تفاوت كه ديدگاه هاي روان شناختي غرب گرا به دنبال            
هستند اما عرفان به دنبال كشف و          «خود واقعي و غربي      

 .است  «خود حقيقي  »شناسايي 

يعني خودي   «خود واقعي و غربي      »:  محمودي توضيح داد    
 »كه در طول زندگي كشف شده و ماهيت يافته است امام              

يعني خودي كه فرد بايد آن طور باشد و              «خود حقيقي    
مشخص كننده حقيقت هستي يك انسان و جايگاه حقيقي به          

معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه سلمان         .شمار مي رود   
فارسي كازرون با بيان چگونگي حل مشكالت رواني بر انسان 

اگر انسان بتواند از هر مرحله علم به حقيقت به          :  ها تأكيد كرد  
مرحله ي يقين و باور نسبت به حقيقت خود برسد بسياري از             

 .مشكالت روان شناختي به وجود نمي آيد يا حل مي شود
استاد برجسته ادبيات فارسي دانشگاه سلمان فارسي كازرون          
ضمن اشاره به جايگاه دين در مسائل روان شناختي تصريح            

دين ما سرشار از مفاهيم روان شناختي است كه                :  كرد
 .روانشناسان و دانشجويان بايد از آن بهره جويند

در ادامه برنامه خانم صادق زاده عضو هيأت علمي دانشگاه            
سلمان فارسي كازرون با اشاره به وجود رابطه بين رشته ي             

اين جلسه آغازي است     :  روان شناسي وادبيات فارسي گفت     
براي برگزاري سلسله نشست هاي بين رشته اي كه در                

 .دانشگاه سلمان فارسي برگزار خواهد شد
در پايان برنامه به دانشجويان برتر مسابقات هفته سالمت            

 .جوايزي اهدا شد

 
نخستين گفتمان بين رشته اي روان شناسي و زبان  

 وادبيات فارسي برگزار شد

هموار كردن مسير توليد ملي     :  خطيب نماز جمعه كازرون گفت    
 .هاي مهم مسؤالن باشد و برداشتن موانع سر راه آن از دغدغه

االسالم  به گزارش هاشمي كشكولي خبرنگاركازرون نما، حجت
هاي نماز جمعه كازرون در سخناني          محمد خرسند در خطبه    

بيش از نيمي از سال گذشته است و مسئوالن           :  اظهار داشت 
بايد گزارش بدهند كه در اين مدت در راستاي ايجاد زمينه               
توليد ملي و اشتغال تا چه اندازه پيشرفت كار صورت پذيرفته             

 .است
شود كه نه تنها افزايش كار     برخي مواقع مشاهده مي: وي افزود

و توليد نبوده بلكه كاهش هم وجود داشته و اين بيانگر اين               
است كه مسئوالن امر در مسيري      
كه مقام معظم رهبري مشخص      

 .اند اند حركت نكرده كرده
: امام جمعه كازرون گفت          

جمهوري اسالمي ايران به بركت     
واليت فقيه توانسته است به قله       
عزت و سربلندي برسد و از           

هاي پر پيچ و خم عبور           گردنه
 .كند

خرسند در ادامه از مسئوالن         
خواست كه همواره مقيد            
رهنمودهاي مقام معظم رهبري     
باشند تا كشور از مشكالت و          
مسائل اقتصادي كه دشمنان        

اند   براي اين ملت ترسيم كرده      
 .نجات پيدا كند

وي در بخش ديگر سخنانش به بركات مراسم برائت از                 
مراسم :  مشركين و ديگر اعمال مهم حاجيان اشاره كرد و گفت         

اي در تمام ابعاد        حج براي مسلمين منافع بسيار گسترده         

سياسي، فرهنگي و اجتماعي دارد كه بايد از اين بركات بهره             
 .كافي را ببرند

در )  ع(حضرت ابراهيم   :  خطيب نماز جمعه كازرون اضافه كرد     
پرستي مبارزه كرد و  كعبه را نيز          طول عمر خود با شرك و بت      
 .پرستي بنا نهاد به منظور مبارزه با شرك و بت

نظير بايد استفاده     حاجيان از اين فرصت بي     :  خرسند ادامه داد  
كنند و اخوت و برادري با مسلمين و اراده خودشان نسبت به              

 .پيامبر اسالم را بيش از پيش نشان بدهند
وي در ادامه فرمايشات مقام معظم رهبري در خراسان شمالي           
را بسيار جامع و متين و راهگشا توصيف كرد و از مسئوالن و              
قواي سه گانه خواست كه         

اي  به آن داشته         توجه ويژه 
باشند و به عنوان مالك عمل      

 .خود قرار دهند
امام جمعه كازرون در پايان        
سالروز شهادت مظلومانه        

 1366زائران خانه خدا در سال   
توسط فرقه ضاله وهابيت و        

داشت و      آل سعود را گرامي    
اين حادثه به عنوان       :  افزود

يك ننگ ديگر براي آل سعود      
در تاريخ ماندگار شد كه در         
حرم امن الهي  به قتل عام          

رحمانه و جنايت دست          بي
 .زدند
هاي   امروزه نيز با كمك     :  خرسند در ادامه خاطرنشان كرد      

ترين جنايت در عراق، افغانستان  معنوي و مادي آل سعود فجيع
 پذيرد  و سوريه صورت مي

 :امام جمعه كازرون
مسئوالن همواره مقيد به رهنمودهاي مقام معظم رهبري 

 باشند 

 :در جشنواره شهيد رجايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 

 مهندس جمشيد معيني مدير نمونه كشوري شد

 

االسالم محمد خرسند در ادامه  حجت
فرمايشات مقام معظم رهبري در 

خراسان شمالي را بسيار جامع و متين و 
راهگشا توصيف كرد و از مسئوالن و 
اي   قواي سه گانه خواست كه توجه ويژه

به آن داشته باشند و به عنوان مالك 
 .عمل خود قرار دهند

 

تصويب سه رشته جديد تحصيلي در دانشگاه آزاد 
 اسالمي واحد كازرون



انتشار ويژه نامه خورشيد در 
 خاك در دانشگاه پيام نور 

در دانشگاه پيـام نـور      «خورشيد در خاك »نامه  ويژه
 .كازرون منتشر شد

به گزارش دريافتي كازرون نما، محمدجعفر شـفـيـعـي     
مسئول نشريات دانشگاه ضمن عرض تسليت اظـهـار   

با نهايت تـالش  )  ع(همچنان كه امامان معصوم: داشت
و فداكاري از مرزهاي عقيدتي محافظت و نگهـبـانـي    
نمودند بر عالمان و مبلغان به عنوان وارثان انبـيـاء و     
امامان الزم است كه از مرزهاي عقيدتي به سـخـتـي    
محافظت و نگهداري نمايند و تحت هيچ شرايطي بـر    
. مرزهاي اعتقادي مصالحه و معامله و كوتاهي نكنـنـد  

به يقين چنين مرزباني از پاداش عظيم و بـي حـدي       
مناسبت سـالـروز    به:  شفيعي افزود.  برخوردار خواهد بود

شهادت نهمين اختر تابناك آسمان امامت و واليـت      
خـورشـيـد در       »نامه  ويژه) ع(حضرت امام محمد تقي

حاوي مطالبي در باره اين امام همام تـوسـط      «خاك
 . روابط عمومي دانشگاه پيام نور كازرون منتشر شد

نامه شامل امام جواد و    الزم به يادآوري است اين ويژه
راز شهادت ، تقواي الهي ، برتري دانش ، تفوق علمـي  

 .و مطالبي ديگر پيرامون حضرتش مي باشد
 
 
 

قرعه كشي مسابقه  قرآني تسنيم  در 
 دانشگاه پيام نور كازرون برگزار شد

در مراسمي با حضور رئيس مركز و اعضـاي شـوراي     
فرهنگي دانشگاه قرعه كشي مسابقه  قرآني تسنيم  در 

به گزارش دريافتـي كـازرون     .  مركزكازرون برگزار شد
نما، در پايان غالمحسين جام جم از مركز صفـاشـهـر،    
الخاص قره زاده ، سيدعبدالكريم كاظميان و مـريـم       
دهقاني از مركز ممسني ، محمد مختاري ، شـيـريـن      
نوذري و ابراهيم قاسمي نيا از مركز نـودان، سـعـيـد       
درستكار و كريم وطن خواه از مركز داراب، سـمـيـه        
فرهمند جهرمي از مركز جهرم، افسانه روستا از مركـز  
ارسنجان و محسن زارع، هدي عليـزاده و مـرضـيـه         
 .بهادري از مركز كازرون برندگان مسابقه تسنيم شدند

گفتني است روابط عمومي دانشگاه پيام نور كازرون  با 
همكاري امور فرهنگي دانشگاه طـي يـك بـرنـامـه          
ابتكاري و خالقانه ، با هدف تعميق و تـرويـج روش       
تفكر و تدبر در آيات قرآن كريم و كاربردي نمودن اين 
كتاب آسماني در زندگي روزمـره افـراد، اقـدام بـه             

ويـژه  �  تسـنـيـم   � برگزاري مسابقه قرآني  با عنوان   
مسئولين، اعضاي هيئت عـلـمـي  و كـارمـنـدان               

 .دانشگاههاي پيام نور فارس نموده است
 
 
 
 

رئيس دانشگاه پيام نور كازرون 
 :در جمع زوجهاي دانشجو

رعايت حجاب و عفاف از ضرورت هاي سالمت روحي 
 .و عاقبت خير در زندگي و سعادت ابدي مي باشد

مراسم ازدواج زوج دانشجوي دانشگاه پيام نور كـازرون  
با حضور استادان، دانشجويان و كاركنان در فضاي بـا    
نشاط دانشجويي در سالن آمفي تئاتر دانشگاه بـرگـزار   

 .شد
به گزارش دريافتي كازرون نما، در اين مراسم اسـدالـه   
عباسي رئيس دانشگاه پيام نور كازرون ضمن تبـريـك   

و حضرت زهرا)  ع( سالروز پربركت ازدواج اميرالمومنين
جوانان دانشجو را به غنيمت شمـردن فـرصـت      )  س( 

هاي زندگي توصيه نمود و رعايت حجاب و عفاف را از 
ضرورت هاي سالمت روحي و عاقبت خير در زندگي و 

عباسي در پايان سخـنـان   .  سعادت ابدي توصيف كرد 
خود اساتيد و دانشجويان را به علم آمـوزي سـفـارش      
نمود و آن را مقدمه خداشناسي و خـدمـت بـه ديـن         

 .توصيف نمود
 
 
 
 

در  6-3-3اجراي نظام 
 آموزش و پرورش كازرون

-92به گزارش دريافتي كازرون نما، در سال تحصيلي 
هاي وزارت ¬از اولويت برنامه 6-3-3اجراي طرح  91

 . آموزش و پرورش بوده است
مـديـريـت       6-3-3در جهت اجرايي شدن طرح نظام 

آموزش و پـرورش كـازرون اقـدام بـه تشـكـيـل                
هاي فضاي آموزشي و نيروي انسانـي بـراي     ¬كميته

ها، تجهيزات و تـامـيـن    ¬مرتفع نمودن كمبود كالس
 . معلم براي پايه ششم ابتدايينمود

هـاي  ¬در همين راستا در پنج واحد آموزشي كـالس   
درس جديدي احداث شد، براي پنج واحـد آمـوزشـي      

به صورت موقت )  ساخته¬هاي پيش¬كالس(كانكس 
استقرار يافته است و در چهار مدرسه به منظـور رفـع     
مشكل كالس درس تغيير كاربري در قسـمـتـي از          

 . ساختمان به وجود آمده است
هاي زياد مـديـريـت      ¬ولي متأسفانه با وجود پيگيري

آموزش و پرورش كازرون و ساير مسئوالن شهرستـان  
هنوز در بخش هوشمندسازي مدارس، اين شهرستان با 

 .كمبودهاي زيادي مواجه است
 
 
 
 

گراميداشت سالروز شهادت امام 
 07در مركز آموزش ) ع(جواد 

 كازرون 
 29به گزارش صفري خبرنگار كازرون نما، همزمان با 

ذي القعده سالروز شهادت نهمين اختر تابناك آسمـان  
) ع( امامت و واليت امام محمد تقي ،جـواد االئـمـه        

مراسم سوگواري و عزاداري در حسينيه مركز آمـوزش  
شهيد ترابي كازرون با حضور امير سرتيپ اسـدي     07

فرماندهي مركز و با شركت گسترده فـرمـانـدهـان و       
 .كاركنان اين يگان برگزار گرديد

در اين مراسم كه پس از اقامه  نماز جماعت ظـهـر و     
عصر برگزار شد؛حجت االسالم عزيز رضايي رئـيـس     
عقيدتي سياسي مركز ضمن تسليت سالروز شـهـادت     

سالگـي بـه      25اين امام عزيز كه در جواني و در سن 
شهادت رسيدند ، به بيان فرمايشاتي از اين امام همـام  

در روايتي نوراني براي )  ع( امام جواد :  پرداخت و گفت 
انسان مومن سه خصلت را الزم مي شمارد كه عبارتند 
از توفيق از طرف خداوند متعال و نصيحت گر دروني و 
قبول و پذيرش از كسي كه از بيرون او را نصيحت مي 
كند تا مبادا دچار جهل، غفلت و يا خودبينـي و خـود       

بـه  )  ع( در ادامه يكي از مداحان اهل بيت .  فريبي شود
نوحه خواني و ذكر مصيبت پرداخت و حاضران در ايـن  

 .مصيبت جانسوز اشك ماتم ريختند

 خبـــــر

به گزارش دريافتي كازرون نما، مراسم جشن بـزرگ    
و حضرت فاطمـه زهـرا     )  ع( سالروز ازدواج امام علي 

چهارشنبه بيست  «ازدواج آسماني»تحت عنوان )  س( 
و ششم مهرماه در دانشگاه سلمان فارسي كازرون بـه  

 .همت بسيج دانشجويي اين دانشگاه برگزار شد
به گزارش دريافتي كازرون نما، مراسم جشن بـزرگ    

و حضرت فاطمـه زهـرا     )  ع( سالروز ازدواج امام علي 
چهارشنبه بيست  «ازدواج آسماني»تحت عنوان )  س( 

و ششم مهرماه در دانشگاه سلمان فارسي كازرون بـه  
 .همت بسيج دانشجويي اين دانشگاه برگزار شد

در اين مراسم كه در سالن اجتماعات استاد علي دواني 
دانشكده فني و مهندسي اين دانشگاه بـرگـزار شـد،      
حجت االسالم قهرماني سخنران مراسم، با اشاره بـه    
سخن عالمه شهيد مطهري در كتاب سيري در سيـره  

) ع( نبوي با موضوع ضرورت الگوگيري از اهل بيـت    
الگوي : در زندگي و در همه دوران ها خاطر نشان كرد

رفتاري و اخالقي ما در زندگي مي بايست اهل بـيـت   
باشند و ما بايد عاشق آنها باشيم و عاشق واقعـي  )  ع( 

اهل بيت مي بايست يك زندگي اهل بيتـي داشـتـه      
باشد و در مشكالت و سختي ها به آن بـزرگـواران       

 .تمسك جويد
وي ضمن مهم دانستن انتخاب هـاي زنـدگـي در          
سرنوشت يك فرد، انتخاب همسر را مهمترين انتخاب 

در :  براي هر انسان به شمار آورد و خاطر نشان كـرد   
قرآن آمده است كه بسياري از افراد در روز آخرت بـه  

 .خاطر بي دقتي درانتخاب دوست پشيمان شده اند
چه بسا بي دقتي در انتخاب هـمـسـر      :  وي ادامه داد

منجر به جهنمي شدن زن يا مرد شود و برعكس چـه  
بسا دقت در انتخاب همسر باعث بهشتي شدن زن يـا  

اين فعال فرهنگي شهرستان كازرون ضمـن  . مرد شود
اشاره به در نظر داشتن معيار ايمان در انتخاب همسـر  

بسياري از ثروتمندان و بـزرگـان و صـاحـب         :  افزود
به خواستگاري حضرت ) ص(مقامان زمان پيامبر اكرم 

رفتند اما ايشان كسي را به عنوان همسر )  س( فاطمه 
خود برگزيدند كه مظهر ايمان به خدا بود كـه ايـن       

 .موضوع بايد براي ما درس آموز باشد
در انتخاب همسر حتماً بايد داشتن ايمان را :  وي افزود

به عنوان مالكي مهم در نظر داشت؛ چرا كه عـوامـل   
ظاهري بعد از مدتي به دست فراموشي سپـرده مـي     

 .شوند و اين ايمان و باطن است كه ماندگار مي ماند
حجت االسالم قهرماني ضمن بيان دليل بسيـاري از    

بايد در انتـخـاب   :  جدايي ها بعد از ازدواج تصريح كرد
همسر از عقل استفاده برد؛ چرا كه علت بسـيـاري از     
جدايي ها بي دقتي و به كار نبستن عقل و بـه دام        
 .افتادن در تور احساسات شدن در انتخاب همسر است

اين فعال فرهنگي ضمن برشمردن عوامـل سـخـت      
شدن ازدواج و مهيا نبودن آن براي جوانان، به شـدت  
از رسوم خود ساخته گروهي از مردم كه باعث تأخيـر  

بـه  :  در سن ازدواج مي شود انتقاد نمود و تصريح كرد
گفته قرآن ما گاهي اوقات چيزهايي مي پرستيم كـه    

مـهـريـه    :  وي اضافه كرد. خودمان آن ها را آفريده ايم
هاي سنگين، هزينه هاي سرسام آور ازدواج، هزيـنـه   
هاي كمر شكن جهيزيه ، شرط خانه و مـاشـيـن دار      
بودن و شغل داشتن براي پسر، همه و هـمـه رسـوم      
خود ساخته اي هستند كه باعث باال رفتن سن ازدواج 

 .در كشور ما شده اند كه هيچ ربطي به اسالم ندارند
به هر ميزان كه زندگي مان بر اساس سيـره  :  آقا داماد

باشد، زندگي زيباتر و شيـريـن   )  ع( و زندگي اهل بيت 
عاقالنه انتخاب كنيم تا عاشانه زنـدگـي   /  تر مي شود

خانه و ماشين ندارم ولي ازدواج كردم و اآلن     /  كنيم
دست پخت خانم را به غذاي سلف دانشگاه /  راضي ام

 .ترجيح مي دهم

ازدواج بايد زير نظر و تـحـت لـواي          :  عروس خانم
آرامش روح و روان كه انسان بعد از   /  خانواده ها باشد

ازدواج به دست مي آورد در پيشرفت زندگي او خيلـي  
يك انسان، ابتدا بايد راهش /  مي تواند مفيد واقع باشد

پاسخ منطقـي بـه     /  مشخص شده باشد تا ازداوج كند
پرسش هاي مهم زندگي همان رسيدن بلوغ فـكـري   

كـه بـه      «ازدواج آسـمـانـي     »در جشن بزرگ . است
و حضرت فاطمه )  ع( مناسبت سالروز ازدواج امام علي 

به همت كانون زنان و خانواده بسيج دانشجويي )  س( 
دانشگاه سلمان فارسي در اين دانشگاه برگـزار شـد،     
زوجي جوان و بسيجي سخنان جالب توجهي پيرامون 
نحوه آشنايي، ازدواج سنتي و مدرن، ويـژگـي ازدواج     
دانشجويي، مقايسه زندگي قبل و بعد ازدواج، مهريـه،  
شرايط دختر و پسر براي ازدواج، دست پخت همـسـر   

 ايراد كردند... و 
سعيد زارع خـفـري،     
تازه داماد اين جشـن  
با اشاره بـه نـحـوه        
آشــنــايــي خــود بــا     
: همسرش توضيح داد

وقتي كـه مـادر و         
برادرم براي پيگيـري  
يك كار شخصي وارد 
دانشگاه شدند، با يكي 
از كارمندان دانشگـاه  
كه آشنايي نسبي بـا    

معيارهايم براي ازدواج داشت، روبرو شدند و حاج خانم 
را به آنها معرفي كرد بعد هم ايشان را به بنده معرفي 

 . كردند و بعد از انجام تحقيقات ما پسنيديم
مسئول سابق بسيج دانشجويي دانشگاه سلمان فارسي 
كازرون ضن بيان ويژگي ازدواج در محيط دانشجويي 

وجود افراد با فرهـنـگ و آداب و         :  خاطر نشان كرد
رسوم مختلف از ويژگي هاي محيط دانشجويي اسـت  
كه اين موضوع دقت در انتخاب همسر آينـده را دو      

از آنجايي كه در در فضـاي  :  وي افزود. چندان مي كند
دانشجويي سن دو طرف تقريباً متناسب و يـكـسـان      
است، با واسطه افرادي مطمئن مي توان معيـارهـا و     
شناخت هاي مورد نظر را به دست آورد و فرد مـورد    

 .نظر را انتخاب كرد
وي در پاسخ مجري برنامه مبني بر تعداد سكه هـاي  

ما قبل از ازدواج با توجه به تـعـداد     :  مهريه جواب داد
مصومين با چهارده سكه به توافق رسيـديـم و ايـن        
موضوع يكي از معيارهايمان به شمار مي آمد كه ايـن  

 .گفت آقا داماد با تشويق دانشجويان همراه شد
براي ما خيلي مهم بود كه زندگي مـان را    :  وي گفت

، خيلي ساده شروع كنيم و )ع(مطابق الگوي اهل بيت 
بر اين باور بوديم به هر ميزان كه زندگـي مـان بـر        

بـاشـد، زنـدگـي       )  ع( اساس سيره و زندگي اهل بيت 
 .زيباتر و شيرين تر مي شود

دانشجوي سابق رشته فيزيك دانشگاه سلمان فارسي 
كازرون ضمن بيان شرايط يك پسـر بـراي ازدواج         

ما بايد در موضوع ازدواج عـاقـالنـه    :  خاطر نشان كرد
 .انتخاب كنيم تا عاشانه زندگي كنيم

الزمه ي تصميم گـيـري بـراي      :  آقا داماد اضافه كرد
زندگي مشترك، مشخص كردن هـدف از ازدواج و        
معيارها براي زندگي است كه اين همان رسيـدن بـه     

 .بلوغ فكري است
وي در پاسخ به سؤالي درباره لزومِ داشتـن خـانـه و        

من كه خـانـه و       :  ماشين و كار براي پسر جواب داد
 .ماشين ندارم ولي ازدواج كردم و اآلن هم راضي ام

مسئول سابق بسيج دانشجويي دانشگاه سلمان فارسي 
كازرون ضمن بيان بسياري از رسوم خود ساخته كـه    
مانع ازدواج جوانان مي شوند، به سخنان اخيـر امـام     

در جمع مردم استان خراسان ) مدظله العالي(خامنه اي 
شمالي درباره سبك زندگي اسالمي اشاره نـمـود و       

ما بايد نگاهي ساده و دور از اشـرافـي       :  تصريح كرد
گري به زندگي داشته باشيم و به اين نكـتـه تـوجـه       
نماييم كه پـدران و      
مادران ما از نـظـر       
مادي، اول زندگيشان 
و اآلنشــان قــابــل     
 .مقايسه با هم نيست

وي همچـنـيـن در      
پاسخ سـؤالـي كـه        
غذاي سلف دانشگـاه  
را ترجيح مي دهيد يا 
خانم ، قاطعانه پاسـخ  

از هــر جــهــت     :  داد
دست پخت خانـم را    
به غذاي سلف دانشگاه ترجيح مي دهم كه اين پاسخ 

 .تشويق حضار را به همراه داشت
نكته جالب توجه اين برنامه صحبت هاي مـادر آقـا       
داماد بود كه در بين دانشجويـان حضـور داشـت و          
هنگامي كه از آقا داماد پرسيده شد كه آيا در زنـدگـي   

عصباني مي شوي يا نه؛ نتوانست ساكت بنشيند و بـا  
بياني بسيار صميمي و   
ساده كه از قـلـبـش        
برمي خواست ضـمـن   
تبريك سالروز ازدواج   

ــي        ــل ــام ع و )  ع( ام
و آرزوي ازدواج بـراي هـمـه          )  س( حضرت فاطمه 

به ياد ندارم پسرم حتـي يـك     :  دانشجويان جواب داد
مرتبه پيش من عصباني شده باشد كه اين گفته مـادر  

 .آقا داماد با تشويق همه دانشجويان همراه شد
در :  آقا داماد در تكميل صحبت ها مادرش ادامـه داد   

سالي كه از عمرم مي گذرد به ياد ندارم  23طول اين 
كه در خانواده عصباني شده باشم و در دعواها معموالً 

 .كتك خور بودم
ازدواج »خانم مهسا اسـدي تـازه عـروس جشـن             

ضمن مقايسه شيوه هاي ازدواج سنـتـي و      «آسماني
از آنجايي كه در اين سنين احتمال :  جديد، بيان داشت

لغزش و خطا وجود دارد، ازدواج بايد زير نظر و تحـت  
لواي خانواده ها باشد و آشنايي هاي دانشجويي هـم    

 .حتماً بايد با واسطه انجام گيرد
وي با اشاره به راه هاي طي شده و بـه بـن بسـت        
خوردن افرادي كه از راه هاي جديد مانند اينترنت بـا    
هم ازدواج مي كنند و پس از مدتي از يكديگـر جـدا     

تجربه ي خانواده ها واقعـاً  :  مي شوند خاطر نشان كرد
ارزشمند است و جوانان در ازدواج حتماً بايـد بـه آن       

 .توجه داشته باشند
مسئول واحد خواهران بسيج دانشجـويـي دانشـگـاه       
سلمان فارسي كازون با مقايسه زندگي قبل و بعـد از    

زندگي مراحل مختلفي دارد كه هر كس :  ازدواج افزود
طبق طبيعت انساني بايد همه اين مراحل را تـجـربـه    

 .كند
زنگي مجردي يك سـري مـزايـا و        : وي اضافه كرد

ويژگي هاي خاص مربوط به خو را دارد، امـا قـدم         
برداشتن در زندگي براي كسي كه راهش را مشخص 

 .نموده و ازدواج كرده خيلي راحت تر است
من بر اين باورم اين آرامش روح و روان     :  وي افزود

كه انسان بعد از ازدواج به دست مي آورد در پيشرفـت  
 .زندگي او خيلي مي تواند مفيد واقع باشد

) فناوري اطـالعـات  (   ITدانشجوي سال سوم رشته 
دانشگاه سلمان فارسي كازرون به تـوضـيـح دربـاره       
: شرايط يك دختر براي ازدواج پرداخت و بيان داشـت 

من در بين دانشجويان مشاهده مي كنم كه مي گويند 
ازدواج كنيم تا راهمان مشخص شود؛ اما من بر ايـن    
باورم كه يك انسان اعم از دختر و پسر ابـتـدا بـايـد       

 .راهشان مشخص شده باشد تا ازداوج كنند
مسئول واحد خواهران بسيج دانشجـويـي دانشـگـاه       
سلمان فارسي ضمن توضيح درباره بلوغ فكري ادامـه  

انسان براي ازدواج بايد خود و معـيـارهـايـش را       :  داد
بشناسد و هدفش را از ازدواج ترسيم كند و بدانـد در    
زندگي چه هدفي را دنبال مي كند كه پاسخ منطـقـي   

 به اين پرسش ها همان رسيدن بلوغ فكري است

 در دانشگاه سلمان فارسي «ازدواج آسماني»برگزاري جشن 

 پاي صحبت زوج هاي جوان دانشجو

 دكتر بيژن جهانبخشي عضو شوراي انجمن اولياء استان شد   
اي با حضور كارشناسان انجمن اوليا و مربـيـان اسـتـان فـارس و            � به گزارش دريافتي كازرون نما، جلسه

نمايندگان اوليا و مديران مدارس سراسر  استان در تاالر مالصدار باشگاه فرهنگيان شيراز به منظور انتـخـاب   
در ابتدا جناب آقاي اديب رئيس گروه انجمن اوليـا و    .  اعضاي شوراي انجمن اوليا و مربيان استان برگزار شد

مربيان ضمن خيرمقدم گويي به حضار در جلسه به شرح اهداف شوراي انجمن اوليا و مربيان استان پرداختنـد  

آموزان و مديرا ن مدارس � و ضمن تشكر و قدر داني از اعضاي شوراي انجمن قبل از كانديداهاي اوليا دانش
گيري از   � در پايان جلسه راي. خواستند خود را به حضار در جلسه معرفي نموده و اهداف خود را مطرح نمايند

نفر حائز بيشترين آرا  6حضار به عمل آمد كه از بين مديران مدارس، سه نفر در مقاطع مختلف و از بين اوليا، 
شدند كه در اين ميان آقاي دكتر بيژن جهانبخشي از منطقه كازرون به عنوان يكي از منتخبين شوراي انجمن 

 .استان معرفي شدند
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 نيم نگاه
 دانشجويي

بايد در انتخاب همسر از عقل استفاده برد؛ چرا 
كه علت بسياري از جدايي ها بي دقتي و به كار 
نبستن عقل و به دام افتادن در تور احساسات 

وي  ضمن .شدن در انتخاب همسر است
برشمردن عوامل سخت شدن ازدواج و مهيا 

نبودن آن براي جوانان، به شدت از رسوم خود 
ساخته گروهي از مردم كه باعث تأخير در سن 

 ازدواج مي شود انتقاد نمود 

 ادامه از صفحه اول    
 وعده هاي پيش همايش

در اين مدت و در طول برگزاري پيش همايش مسوولين               
مختلف استاني برنامه هايي رابراي روزهاي برقراري كنگره           

تدوين �  اعالم نموده بودند كه از جمله آن ها مي توان به               
سمفوني سلمان فارسي، تهيه تنديس سلمان فارسي و نصب           
آن در مركزشهر، سرايش شعر سلمان فارسي براي كودكان،           
تهيه مستند سلمان فارسي، ساخت انيميشن سلمان فارسي           
براي كودكان و انتشار چندين كتاب به عنوان خروجي موثر             

 .كنگره بوده است
 مدائن خواهر خوانده كازرون 

در كنار اين همايش بود كه مسوولين به اعالم خواهرخواندگي          
كازرون و مداين پرداختند تا از اين طريق سلمان فارسي                

 . پيوندي دوباره با كازرون بيايد
 مراجع عظام تقليد ميزبان مسوولين كنگره 

اندك زماني پس از برگزاري پيش همايش بود كه سفر                 
اعضاي شوراي سياست گذاري كنگره بين المللي حضرت            
سلمان به مشهد مقدس و ديدار با دو مرجه عالي قدر جهان              

به �  مكارم شيرازي و صافي گلپايگاني      �  تشيع حضرات آيات    
ديدارهايي كه به منظور    .  خبر اول رسانه هاي محلي تبديل شد      

آشنا شدن با نظرات ايشان در ارتباط با چگونگي برگزاري              
. كنگره سلمان فارسي و دادن وجهه ملي به اين همايش بود            

چندي بعد نيز حضرت آيت اهللا ايماني در سفر به قم با حضرت 
آيت اهللا جوادي آملي ديدار كردند و ايشان نيز به تجليل از اين 
شخصيت بزرگ جهان اسالم و ارايه رهنمود در هرچه بهتر             

 . برگزار شدن اين كنگره دادند
 ميهمان ويژه مراسم

با آن كه در روز برگزاري پيش همايش كنگره، مسوولين               
استاني و شهرستاني خبر از حضور آيت اله العظمي مكارم               
شيرازي و محمود احمدي نژاد رييس جمهور محبوب                 
كشورمان داده بودند ولي شنيده هاي كازرون نما از احتمال             
منتفي شدن سفر هر دوي اين ميهمانان در همايش خواهد             

امري كه منجر به تالش دست اندركاران برگزاري كنگره         .  بود

در جايگزين نمودن يكي ديگر از مراج عظام تقليد و مسوولين           
 . عالي رتبه كشور به اين همايش هستند

 زنگ آغاز كنگره نواخته شد
و نه كشوري  و بين المللي اين            –با شروع تبليغات استاني      

در سطح استان فارس و شهرستان كازرون، مسوولين  –كنگره 
برگزاري همايش بر اساس ظايف خود به ارايه برنامه هاي              
پيش بيني شده در جهت برگزاري هرچه بهتر اين كنگره در             

 .كازرون پرداختند
مقاله به كنگره بين      150:امام جمعه كازرون در اين باره گفت       

المللي سلمان فارسي كازرون ارسال شده كه پس از بررسي             
مقاله براي ارائه در اين كنگره         37هيات داوران از اين تعداد       

 .برگزيده شده است
حجت االسالم محمد خرسند در گفت و گو با درخشنده                

و   10در اين كنگره كه در روزهاي       :  خبرنگار كازرون نما افزود   
 500آبان امسال به ميزباني كازرون برگزارمي شود از              11

نفرازانديشمندان و پژوهشگران ديني از داخل و خارج كشور و           
همچنين شماري ازعلماي اهل سنت براي شركت دعوت شده         
است و پيش بيني مي شود كه دو هزار نفر دراين گردهمايي              

 .شركت جويند
با توجه به فرمايش رهبر معظم       :  امام جمعه كازرون ادامه داد    

انقالب ، مبني براين كه در مورد ايران پس از اسالم مي                 
بايست ، پژوهش و فعاليت هاي تحقيقاتي بيشتري صورت            

برگزاري كنگره بين المللي سلمان فارسي مي         :  گيرد ، گفت  
تواند ، آغازي براي اجراي منويات رهبر معظم انقالب در اين            
زمينه باشد و اميدواريم كه اين گونه كنگره ها ، تداوم يابد و               

 .درسايراستان هاي كشورهم برگزار شود
همچنين مقررشده است همزمان با آغاز اين        :خرسند بيان كرد  

كنگره از تنديس سلمان فارسي در ميدان ورودي شهر كازرون          
 .، رونمايي شود

وي با اشاره به اين كه برخي از ويژه برنامه هاي اين كنگره در 
اين كنگره با حمايت و       :  شيراز برگزار خواهد شد ، گفت          

همكاري حوزه علميه قم ، نماينده ولي فقيه دراستان فارس و            
امام جمعه شيراز ، استاندارفارس ، بنياد فارس شناسي ، اداره             
كل فرهنگ و ارشاداسالمي و مراكز دانشگاهي فارس و حوزه           

 .علميه كازرون ، تدارك ديده شده است
دبير بخش بين الملل كنگره سلمان فارسي نيز در اين باره               

مقاله رسيده به دبير خانه سلمان فارسي         150از مجموع   :  گفت
 . مقاله در كنگره قابل ارائه است  37، تعداد 

به گزارش هاشمي كشكولي خبرنگار كازرون نما،  فرزاد روانبد          
مقاله   12از تعداد مقاالت قابل ارائه در كنگره ،          :  اظهارداشت  

سخنراني علمي بطور همزمان در       8مقاله خارجي و      4داخلي و   
 .دو سالن دانشگاه آزاد اسالمي كازرون ارائه مي شود 

وي دستاورد بخش خروجي علمي كنگره سلمان فارسي را             
در اين رهگذر از    :  كتاب ارزنده عنوان كرد و افزود          6مجموع  

دو نسخه خطي سير زندگي حضرت سلمان ، يك جلددر قالب           
كتاب شناسي سلمان، مجموعه مكتوبات سلمان ، مجموعه           
چكيده و كامل مقاالت كنگره و نيز يك كتاب در حوزه ادبيات            

 . تحت عنوان خضر وادي دهم به بهره برداري مي رسد 
دبير بخش بين الملل كنگره سلمان فارسي در ادامه نيز از               

مهمان خارجي از كشور هاي مصر ، لبنان ، سوريه            27شركت  
، عراق ، تركيه و اردن و چند تن از شخصيت هاي اهل تسنن              
داخل كشور در كنگره سلمان فارسي در كازرون خبر داد و               

هيأت امناي بارگاه حضرت سلمان از شهر مدائن         :  اضافه كرد   
و يك تن از مراجع عاليقدر كشور در مراسم افتتاحيه كنگره نيز       

 .حضور دارند 
شبكه هاي تلوزيوني يك ، دو ، سه و راديو           :  روانبد ادامه داد    

قرآن بطور زنده مراسم كنگره را از طريق شبكه جام جم براي            
 . عالقه مندان در سراسر دنيا بخش مي كند 

آبانماه   10وي آغاز به كار مراسم كنگره را عصر روز چارشنبه            
در صبح همين روز با      :  سالجاري اعالم كرد و بيان داشت         

حضور معاون وزير علوم و فناوري اطالعات مركز مطالعات            
علمي در دانشگاه سلمان فارسي كازرون به بهره برداري مي            

 .رسد 
بر اساس همين گزارش مراسم افتتاحيه كنگره سلمان عصر           

آبانماه در مصالي نمازجمعه و بخش علمي         10روز چهارشنبه   
آبانماه در دانشگاه آزاد اسالمي        11كنگره در روز پنج شنبه       

كازرون با همكاري ديگر دانشگاه هاي اين شهربرگزار مي             
 .شود 

وگو با هاشمي     مدير اجرايي كنگره سلمان فارسي نيز در گفت        
هاي   كشكولي از احداث ايستگاه استقبال از مهمانان در ورودي        

در اين  :  شهر كازرون و دشت ارژن خبر داد و اظهار داشت            
شوند و كار پذيرايي و        ها مسئوالن شهر مستقر مي       ايستگاه

 .گيرند استقبال مهمانان را به عهده مي
هاي موجود در كازرون با          دانشگاه:  حاصل عسكري افزود   

مديريت دانشگاه سلمان فارسي مسئوليت تشريفات مهمانان         
 .گيرند در سالن برگزاري كنگره را به دست مي

وي از تمام مسؤالن ادارات خواست كه هر كدام يك بنر در              
مورد كنگره سلمان براي باال بردن توجه اذهان عمومي به              

 .سردر اداره خود نصب كنند
مراسم افتتاحيه اين   :  مدير اجرايي كنگره سلمان فارسي گفت      

گيرد و در      كنگره در مصالي نماز جمعه كازرون انجام مي          
 .كند دانشگاه آزاد اسالمي اين شهرستان ادامه پيدا مي

: مسؤل كميته فرهنگي كنگره سلمان فارسي هم خبر داد              
غرفه توانمندي هاي كازرون را در حاشيه كنگره           40بيش از   

 .بين المللي سلمان فارسي به نمايش مي گذارند 
محمد مرحمتي بازسازي درياچه پريشان ، آب نماي شهرستان         
كازرون ، دشت نرگس ، دشت شقايق و نشان زندگي عشايري           

 .را از جمله برنامه هاي حاشيه اين كنگره برشمرد 
كازرون نما اما اميدوار است كه اين كنگره بين المللي هر چه             
با شكوه تر و در شان و جايگاه حضرت سلمان برگزار و منشا              
بركات فراوان براي شهرستان و شناخت بيشتر مردم شهرستان     

 . و كشور از اين شخصيت بزرگ اسالم شود

 :كازرون نما بررسي مي كند
 كنگره بين المللي چگونه خواهد بود؟



 خبـــر

ي پيش رو برشي از پژوهش نويسنده در  مقاله:  توضيح
ايـن  .  اسـت  «انقالب اسالمي در كـازرون   »موضوع 

مقاله در چنـد قسـمـت      
تقديم خوانندگان محترم 

 .خواهد شد
ي قـوي     رغم سابقه علي

كــازرون در نــهــضــت     
مشروطه و نيز در حمايت 

ي بيست و  از ملي شدن صنعت نفت، اين شهر تا دوره
اي مستـقـل    يكم مجلس شوراي ملي از وجود نماينده

 1320اين در حالي است كـه از سـال         .  بهره بود بي
هايي براي برخورداري كازرون از اين امتياز در    تالش

بـه عـنـوان      .  مجلس شوراي ملي صورت گرفته بـود 
ي سيزدهم مجلس طرحـي از سـوي        نمونه در دوره

ارائه شد كه بـه    )  از نمايندگان اين دوره( آقاي اعتبار 
نفر بر تعداد نمايندگان مجلس شـوراي   26موجب آن 

شد و كازرون از جمله شهرهايي بـود     ملي افزوده مي
ي مسـتـقـل         كه بر اساس اين طرح داراي نماينـده 

اين طرح نه تنها در مجلس سيزدهـم بـه     )  1.( شد مي
ي شانزدهم تالشي از سوي  نتيجه نرسيد بلكه تا دوره

ي    مجلسيان براي برخورداري كازرون از نـمـايـنـده      
 .مستقل در مذاكرات مجلس ثبت نشده است

) از نمايندگان شيـراز ( در اواسط اين دوره؛ آقاي معدل 
اي    در نطقي خواستار برخورداري كازرون از نمايـنـده  

 :وي در اين باره گفت. مستقل شد
ي خـودش را در         كه دولت حاضر برنامه براي اين»

ي اول موضوع اجراي ملي شدن صنعت نفت و    درجه
ِ نـظـر    قسمت دوم قانون انتخابات قرار داده بنده جلب

دولت را در تقديم اليحه و جلب نظر كميسيون كشور 
را در تعديل و اصالح و جلب نظر آقايان نمايـنـدگـان    

ي    محترم را در موقع تصويب به حقوق از دست رفته
يك قسمتي از مملكت كه اينها داراي نمـايـنـدگـان     

كنم كه  كنم و براي نمونه عرض مي خاصي نبودند مي
قسمتي از مملكت ما در اول مشـروطـيـت از قـلـم          

ي    اند و حق اين بوده است كه به اينها نماينـده  افتاده
هـا جـزو        بعضي از ايـن حـوزه        .  خاصي داده بشود

اند ولي حقاً مستحـق وكـيـل       هاي ديگري شده حوزه
در قسمت فارس يكي بندر لـنـگـه    .  باشند مستقل مي

بايستي اهميت اين قسمت را در    است كه آقايان نمي
قسمت ]  هم[ يكي .  كميسيون كشور از نظر دور بدارند

كازرون است كه اين شهر قديمي و شهـر بـزرگ و       
يكـي  .  پرجمعيت از داشتن وكيل مستقل محروم است

ي ممسني است كه شايد اهميت او در تـهـران      ناحيه
محرز نيست و ليكن در قسمـت فـارس مـردم بـه           

براي اينكه صداي مردم آنجـا  .  اهميتش واقف هستند
در اينجا منعكس شود و اين مطلب به عرض مجلـس  
شوراي ملي رسانده بشود، به عرض آقايان نمايندگان 

بايستي به اين قبيل نقـاط و     رسانم كه مي محترم مي
اين موارد توجه خاصي از طرف كميـسـيـون كشـور       
مبذول شود و اميدوار هستم كه اين تذكر مردم آنجـا  

 (2)«.مورد توجه واقع شود
از ديگر نمـايـنـدگـان دوره       ( چندي بعد آقاي رضوي 

هـا و       گيـري  در قسمتي از نطق خود از پي)  شانزدهم
هاي اهالي كـازرون بـراي بـرخـورداري از            تلگراف
ي مستقل خبر داده و خواستار توجه مجلس به  نماينده

 :وي در اين باره گفت. اين موضوع شد
در غالب اوقاتي كه فرصتي بـه     16ي   از اول دوره»

دست آمده راجع به ازدياد نفرات وكالء در مـجـلـس      
بحث شده است از اياالت و واليات و از شهرسـتـاهـا    

شود و اين مطـلـب    هم مكرر تلگرافاتي به مجلس مي
شود بعضي جاها بخصوص از اول دوره و  يادآوري مي
ي شانزدهم انجام بگيرد  كه انتخابات دوره پيش از اين

اين مطلب را گوشزد كرده بودند و حق هم دارند يكي 
ي شيراز بـوده و     ها كه جزو حوزه از آن نواحي و حوزه

ي كازرون است كساني كه در    بنده در نظر دارم حوزه
كنند مطابق آمـار     ي شيراز و كازرون زندگي مي حوزه
هزار نفر است كه در حدود دويست هزار نفر  793اخير 

كازرون هـم  .  كنند ي كازرون زندگي مي آنها در منطقه
شهري است بسيار قديمي و همـيـشـه داراي يـك         

بـــوده و     مردمان هوشيار و رشـيـد     

ي آنجاست مثل ممسني كـه   هايي كه ضميمه قسمت
ي    هايي است كه به وسطه البته آنجا هم يك قسمت

ي    موقعيت جغرافيايي قابل توجه است از اول دوره      
شانزدهم اهالي كازرون تقاضا كردند كه انجمن نظـار  
محل براي آنها يك وضعيت اضافي قائـل بشـود و       
براي آنها يك دو نفر وكيل قائل بشوند آنـهـا امـيـد       

بـراي     16ي  داشتند كه مجلس شوراي ملي در دوره
آنها يك فكري خواهد كرد ولي متأسفانه نشد و اآلن 

بـنـده   .  انتخابات نزديك است اين بحث هـم هسـت    
خواستم استدعا بكنم كه آقـايـان صـرف وقـت          مي

بفرمايند و از روي قوانيني كه در چندين دوره و در       
چندين نوبت مورد بحث قرار گرفته يـك لسـيـتـي         
استخراج بكنند و تعداد نمايندگان هر محل را از روي 
جمعيت يا چيز ديگري ترتيبي بدهند كه اين كار سر و 

اي از اشكاالت انتخابيه از  صورتي بگيرد قسمت عمده
 (3)«.رود بين مي

ي شانزدهم بلكه تا چهار  ها نه تنها در دوره اين تالش
ثمر ماند تا اينكـه بـاالخـره       ي پس از آن نيز بي دوره

پس از اصالح قانون انتخابـات، مـردم كـازرون از          
ي  ي مستقل در انتخابات دوره ا ي انتخابِ نماينده اجازه

 .بيست و يكم  مجلس شوراي ملي برخوردار شدند
 
 تقارن دو واقعه 

ي بيست و يكم مجلس شوراي ملي در  انتخابات دوره
شود كـه     برگزار  1342حالي قرار بود در شهريور ماه 

در خرداد ماه همان سال آغـاز  )  ره( نهضت امام خميني
شده بود و مردم كازرون به رهبري روحانـيـت آگـاه      
خويش همراهي خود را با اين نهضـت آغـاز كـرده        

ي مشاركت در انتـخـاب    اين همزماني از انگيزه.  بودند
ي شهر در ميان مردم كازرون كاسته و    اولين نماينده

شد تا انقالبيون كازروني با عدم مشاركت در  باعث مي
 .ي منفي با رژيم روي آورند انتخابات به مبارزه

 
گيري رقابت انتخاباتي و انتـخـاب    شكل 

 طباطبايي
اعضاي انجمن شهر   رقابتي كه پيش از آن در انتخاب

و نيز انتخاب اعضاي انجمن نظارت بر انـتـخـابـات       

مجلس شوراي ملي در كازرون وجود داشت، اينك بـا  
برگزاري انتخابات مجلس؛ شكل ديگـري بـه خـود        

ها بيش از هـر چـيـز حـالـت           اين رقابت.  گرفت مي
داشته و يك طـرف  )  بين محل باال و پايين( اي  محله

 .بودند) از محل باال(اين رقابت خوانين كازرون 
دكتر محمدعلي معدل و سيد عبدالحسين طباطبـايـي   
رقباي يكديگر در انتخابات مجلس بيست و يكـم از    

 .ي كازرون بودند ي انتخابيه حوزه
حزب ايران نوين كه حزب حاكم بر كشـور بـود از         

. كـرد    كانديداتوري دكتر محمدعلي معدل حمايت مي
ي شـيـراز در        دكتر معدل اهل شيراز و برادرِ نماينده

 .مجلس بيستم بود
سيد عبدالحسين طباطبايي اما از اهـالـي كـازرون          

) غير حزبي( بود كه به صورت منفرد )  ي مصلي محله( 
 .كانديدا شده بود

 26باالخره انتخابات مجلس بيست و يكم در تاريـخ    
برگزار و سيد عبدالحسين طباطبايي  1342شهريورماه 
رأي از مجموع آراي مـأخـوذه بـه       10088با اكثريت 

 )4.(ي كازرون انتخاب شد عنوان اولين نماينده
 

 ي سيد عبدالحسين طباطبايي درباره
) ش.  هـ   (   1299سيد عبدالحسين طباطبايي در سال 

ي  خانواده.  ي مصالي كازرون متولد شده بود در محله
. اي اصيل و از سادات كازرون بودند طباطبايي خانواده

 :گويد ي خويش مي ي خانواده وي درباره
مان  ي جدي ي مصلي در خانه در كازرون و در محله»

الهداي كازروني كه  ي مرحوم حاج سيدمحمد علم خانه
برخي ... بريم تا مرحوم بحر العلوم متولد شدم نَسب مي

هـاي   هاي طباطبايي از سادات طباطبايي يكي از شاخه
. انـد    ي جبل عامـل آمـده     لبنان هستند كه از منطقه

ي بزرگ ما هم دختر مرحوم حاج مـحـمـدتـقـي       جده
 (5)«.مجلسي؛ پدر مال محمدباقر مجلسي بوده است

طباطبايي دوران ابتدايي را در كازرون، دبيرستـان را     
ي    در شيراز و تحصيالت دانشگاهي خود در رشـتـه    

حقوق را در دانشگاه تهران سپري كرده و از سـال        
پس از اتمام تحـصـيـالت دانشـگـاهـي بـه             1325
هـايـي      وي مسئوليـت .  هاي قضايي روي آورد فعاليت

چون رياست دادگاه عالي جناحي فارس را بر عـهـده     
 .داشت

ي    از جمله امتيازات طباطبايي برخورداري از روحيـه  
. داري، صراحت لهجه و بياني قوي و شيـوا بـود     مردم
از نماينـدگـان گـرمسـار در         ( رضايي  اصغر شيخ علي

ي    در مصاحبه با نويسنده درباره)  مجلس شوراي ملي
 :گويد قدرت بيان سيد عبدالحسين طباطبايي مي

رفـت   نشست، آقاي طباطبايي مي آن زمان هويدا مي»
پشت تريبون حواسش جمع بود كه آقاي طباطبـايـي   

ما چند تا سخنران داشتيم كـه    ...  خواهد بگويد چه مي
آمد و سكوت  كردند جمعيت زياد مي وقتي صحبت مي

رفت صحبت  آقاي طباطبايي مي... گرفت مجلس را مي
گرفت خبرنگارها تـمـام    كرد سكوت مجلس را مي مي

صحبت ايشان بدون نـت بـود ولـي        .  شدند جمع مي
خوانيد از نـظـر      ببينيد مثل اينكه شما داريد كتاب مي

دستور زبان فارسي فعل و همه چـيـز سـرجـايـش          
 (6)«.بود

ي بيست و  ي دوره رييس كميسيون بودجه( مرتضوي  
نيز در يكي از جـلـسـات        )  دوم مجلس شوراي ملي

ي بيست و دوم مجلس شوراي مـلـي وقـتـي          دوره
احساس كرد كه برخي نمايندگان مجلس تحت تأثيـر  
انتقادات صريح و شيواي سيد عبدالحسين طباطبايـي  

 :اند گفت ي بودجه قرار گرفته از اليحه
خداوند استثنائاً به بعضي از بندگان خـودش يـك       »

فرمايند كـه واقـعـاً ايـن          موهباتي خاصي عنايب مي
هاست كه يكي از آنها قـدرت     ها خاصِ همان موهبت

بيان و خوش بيان بودن است كسي كه از يك چنيـن  
موهبتي برخوردار است با قدرت، اين موهـبـتـي كـه       
بايستي گفت يك عنايت خاص پروردگار است قـادر    

خواهد به شنونده  است مطالب را آن طور كه دلش مي
خودش تلقين بكند كه الاقل براي مدتي تحت تأثيـر  

  البته بنـده هـيـچ     .  اين بيانات و اين الفاظ قرار بگيرد
توانم ادعا كنم كه از چـنـيـن       وقت نمي

موهبتي برخوردار هستم و يا در مـقـام     
مقايسه به آن حد كـه جـنـاب آقـاي         
طباطبايي هـمـكـار مـحـتـرم از آن             

 )    7.(برخوردارند
              

طباطبايـي و سـه دوره          
 نمايندگي پي در پي

سيد عبدالحسين طباطبايـي تـوانسـت      
عالوه بر نمايندگي كازرون در مجـلـس   

ي پس از آن نيـز   بيست و يكم، دو دوره
به عـنـوان    23و  22هاي  يعني در دوره

با ايـن    .  ي كازرون انتخاب شود نماينده
 1354تا سال  1342حساب وي از سال 

 .اين عنوان را بر عهده داشت
نيز در  1346مرداد ماه  13وي در تاريخ 
ي بيست و دوم با اكثريت  انتخابات دوره

و در تـاريـخ   )  8( رأي از مجموع آراي مأخوذه  17711
ي بيست و سوم با  در انتخابات دوره 1350تير ماه  18

به نمـايـنـدگـي كـازرون        )  9( رأي   21814اكثريت 
 .انتخاب شد

طباطبايي در طول دوران نـمـايـنـدگـي خـود در               
، تـحـقـيـقِ       ) 10( هايي چون دادگسـتـري     كميسيون
،   ) 12( هاي اداري ، امور استخدام وسازمان) 11( سئواالت

 .فعاليت داشت) 14(و برنامه) 13(پست و تلگراف
 
حمايت آيت اهللا پيشوا از كانديداتـوري   

 طباطبايي
ي سـوم     يكي از حواشي قابل توجه در انتخابات دوره

؛ 1350نمايندگي سيد عبدالحسين طباطبايي در سال   
ي جمعي از علماي كازرون در حـمـايـت از       اطالعيه

 .كانديداتوري وي بود
اين اطالعيه از سوي آيت اهللا پـيـشـوا از جـملـه             

روحانيان انقالبي و پرنفوذ كازرون كه با طباطـبـايـي    
 .، تهيه شده بود)15(نسبت خويشاوندي داشت

(اين اعالم حمايت اگرچه به سود طباطبايي تمام شد 
اما انتقادات شديدي را به خصـوص از سـوي         )  16

اعتراض .  انقالبيون كازرون متوجه آيت اهللا پيشوا كرد
انقالبيون كازرون از آن جهت بود كه وي با اين اقدام 
خود موجبات گرمي تنور انتخابات نظامي را فـراهـم     

در حال مبارزه با اصل آن )  ره( آورد كه امام خميني مي
 .بود

مهندس رجبعلي طاهري از انقالبيون بنام كازرون كه  
بخش قابل توجهي از مبارزات انقالبي استان فارس را 

كرد اما معتقد است كه شايد علت حمايت  مديريت مي
آيت اهللا پيشوا از طباطبايي برخورداري از ظرفيت وي 

ي مجلس و    جهت دست يافتن به اطالعات محرمانه
 )17.(ي با حكومت بود برداري از آنها در مبارزه بهره

اين ادعا خصوصاً با توجه به حمايت قاطع آيـت اهللا     
و نيز اطـالع    )  ره( خرداد امام خميني 15پيشوا از قيام 

يافتن پيشوا از جريان تصويب كاپـيـتـوالسـيـون در        
مجلس بيست و يكم از طريق سيد عـبـدالـحـسـيـن       

توسـط  )  ره( طباطبايي و انتقال اين خبر به امام خميني
آقاي پيشوا و نيز مواضع انتقادي طباطبايي در مجلس 

 .شوراي ملي قابل توجه است
 
 هاي سياسي فراز و نشيب 

كه گفته شد؛ سيد عبدالحسين طبـاطـبـايـي      همچنان
توانست به صورت منفرد به مجلس شوراي ملـي راه    

وي در ابتداي نمايندگي خود در حالي كـه بـه       .  يابد
بـود،  )  نخـسـت وزيـر ايـران        ( شدت مخالف منصور 

پذيرفت تا به حدي كـه   عضويت در هيچ حزبي را نمي
دكتر محمد بقايي يـزدي    

ي مجلس شـوراي   نماينده(
ي  در متني كه درباره)  ملي

ي  وضعيت نمايندگان دوره
مجلس نوشته اسـت،     21

ي سيد عبدالحسيـن   درباره
 :نويسد طباطبايي مي

سيد عـبـدالـحـسـيـن         »
ي    طباطبايي نـمـايـنـده      

كازرون؛ قاضي دادگستري 
. بوده، قدري متعصب است

ــك        ــزدي ــان ن ــت از دوس
ي شيراز  نماينده «جاويد»

با مرحوم مـنـصـور      .  است
شديداً مخالف بود و چـنـد   
نطق مخالف عليه كارهاي 
وي ايراد كرد ولي بعـد از    

هنوز مـنـفـرد      .  منصور ديگر صدايي از وي برنخاست
با نمايندگان گرم و صميمي است و روي هـم    .  است

 )18!(نظر است رفته بي
شك اين قضاوت تنها در ظرف زماني خود قـابـل    بي 

ارزيابي است چرا كه طباطبايي پس از مرگ منـصـور   
هاي بعد ايراد  اي عليه دولت  هاي تند و گزنده نيز نطق

وي همچنين در طول سه دوره نمايندگي خود به . كرد
بسياري از اجازات مالي مجلس به دولت و قراردادهاي 

 .داد المللي رأي ممتنع يا مخالف مي بين
ي    دوره( ي ديگر آنكه وي در اواخر همين دوره  نكته 

از حالت غيرحزبي خارج و همبستـگـي   )  بيست و يكم
خود با فراكسيون پارلماني حزب مردم كه به عـنـوان   

 .شد را اعالم كرد فراكسيون اقليت مجلس شناخته مي
نمايندگان مردم طوالش در مـجـلـس      ( هالكو رامبد  

مجـلـس    21ي  از دوره 364ي  در جلسه)  شوراي ملي
 :شوراي ملي اعالم كرد

با كمال مسرت خواستم به عرض مجلس مـحـتـرم    »
برسانم كه دو نفر از نمايندگان محترم جنـاب آقـاي     
جاويد و جناب آقاي عبدالحسين طـبـاطـبـايـي كـه         
شخصيت ايشان در مدت اين چهارسال به كساني كه 

اند روشن گشته و احتياج  قبالً با ايشان آشنايي نداشته
به توصيف بنده نيست، عضويت حزب مردم را قبـول  

انـد و اجـازه          اند و به امثال بنده افتخار داده   فرموده
اند كه همبستگي ايشان را به فراكسيون پارلماني  داده

 (19)«.حزب مردم به عرض مجلس برسانم
ي مـردم فسـا در            نماينده(     دكتر سيد جواد مهذب 

ي    نيز در يكي از جلسـات دوره   ) مجلس شوراي ملي
مجلس شوراي ملي پس از آنكه دفاع او از حـزب   22

ايران نوين مورد اعتراض آقاي طباطبايي واقـع شـد،     
اتفاقاً از كازرون شمـا جـنـاب      »:  خطاب به وي گفت

شـود   معلوم مي.  آقاي طباطبائي حزب مردم برنده شد
 (20)«.ايد ايد و خوب خدمت كرده خوب كار كرده

 
 ترين مواضع طباطبايي در مجلس مهم 

ي مجلـس   گرچه حضور هر شخص به عنوان نماينده
و يـارانـش   )  ره( شوراي ملي در زماني كه امام خميني 

هـا و       براي مبارزه با اين حكومت متحمل سـخـتـي   
شدند، امري نامطـلـوب بـود و         هاي فراواني مي رنج

شركت در انتخابات رژيم از سوي مبارزين انـقـالبـي    
ي تمـام    توان درباره شد اما با اين حال نمي تحريم مي

چرا كـه  .  نمايندگان اين مجالس قضاوت يكساني كرد
توان يافت كه مدافع  در ميان آنها معدود افرادي را مي

اند و سيد  بوده  حقوق ملت و معترض به عملكرد دولت
عبدالحسين طباطبايي از اين گروه انگـشـت شـمـار       

 .است
تالش ما در اين نوشتار بر آن است تا بـه بـررسـي       

شـوراي مـلـي         23تـا       21مواضع وي در مجالس 
دانـم كـه      و البته تذكر اين نكته را الزم مي.  بپردازيم

) هـا  ها و قوت ضعف( بررسي تمام ابعاد شخصيتي وي 
 . نيازمند فرصتي ديگر است

 
 مخالفت با تصويب قانون كاپيتوالسيون. 1

ي    در اولين دوره از نمايندگي طباطبايي يعني در دوره
بيست و يكم مجلس شوراي ملي قانون ذلـيـالنـه و      

بر اسـاس    .  تحقيرآميز كاپيتوالسيون به تصويب رسيد
/ 2157ي      ي شـمـاره   با توجه به اليحه»اين قانون 

دولت و ضمايم آن كه در  25/11/1342  -18/  2291
به مجلس سنا تقديم شده به دولـت   21/11/42تاريخ 

هـاي     شود كه رييس و اعضاي هيـئـت   اجازه داده مي
مستشاري نظامي اياالت متحده را در ايران كـه بـه       

هاي مربوطه در اسـتـخـدام دولـت        موجب موافقتنامه
هايي كه  ها و معافيت باشند از مصونيت شاهنشاهي مي

ي  ماده)  و( شامل كارمندان اداري فني موصوف در بند 
 1961اول قرارداد وين كه در تاريخ هجدهم آوريـل    

بـه امضـاء        1343مطابق بيست و نهم فروردين ماه 
 (21)«.باشد برخوردار نمايد رسيده است مي

سيد عبدالحسين طباطبايي اما از جمله نمايندگـانـي    
هايي را در جهت مخالفت با اين قانون و  بود كه تالش

جلوگيري از تصويب آن و يا الاقل تلطيف مفاد آن به 
 :شود عمل آورد كه در ادامه به آنها اشاره مي

 
مخالفت با اليحه و پيشنهاد موكـول  .  1ـ1

 اي ديگر گيري به جلسه رأي كردن 
ي  سيدعبدالحسين طباطبايي كه در ميان بحث درباره

ي كاپيتوالسيون خطاب به نائب رييس مجلس  اليحه
شوراي ملي خود را به عنوان مخالف اين 
اليـــحـــه  
معرفي كرده 
بود، همـراه  
ــا جــمــع     ب
ديگـري از    
نماينـدگـان   
پيـشـنـهـاد     
ــول   ــوكـ مـ
كـــــــردن 

گـيـري    رأي
ي اين  درباره

اليحـه بـه     
اي    جلـسـه  

ــر را     ــگ دي
مـــطـــرح  

متن .  كردند
اين پيشنهاد 

نمايد به عـلـت طـول         پيشنهاد مي»: بدين شرح بود
بحث، جلسه تعطيل و باقي مذاكرات به روز پنجشنبـه  

 (22)«.موكول شود
اين پيشنهاد كه عمالً موجبات تعويق در تصويب اين  

آورد مورد مخالفت نـمـايـنـدگـان       قانون را فراهم مي
اكثريت قرار گرفته و متقابالً پيشنهاد كفايت مذاكرات 

 .مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت
 
پيشنهاد محدوديت شمول قـانـون   .  1ـ2 

 كاپيتوالسيون
از ديگر اقدامات طباطبايي براي مخالفت با اين اليحه 

 :وي در اين راستا پيشنهاد كرد. تلطيف مفاد آن بود
بنا به قول جناب آقاي نخست وزيـر؛ پـيـشـنـهـاد         »
شود، تصريح گردد مستشاران نـظـامـي كـه از            مي

نـمـايـنـد      مصونيت موضوع قرارداد و متن استفاده مي
منحصر به رييس و افسران مستشاري نظامي آمريكـا  

 (23)«.باشد
زمان با اين پيشنهاد، پيشنهاد ديگري از سـوي       هم 

مبني بر خـروج  )  ي سنقر نماينده( آقاي صادق احمدي 
ي اين قـانـون      درجه داران غير افسر از شمول تبصره

پس از آن     .  مطرح شد كه مورد تصويب قرار نگرفت
عبدالحسين طباطبايي مجدداً بر پيشنهاد خود تأكـيـد   
ورزيد كه در نتيجه نايب رييس مجلـس خـواسـتـار       

ي تفاوت اين پيشنهاد با پيشنـهـاد    توضيح وي درباره
آقاي احمدي شد كه طباطبايي در توضيح اين تفـاوت  

پيشنهاد آقاي صادق احمدي ايـن بـود كـه        »:  گفت
هاي آمريكـايـي كـه در         گروهبان آن عده از نظامي

درجات پايين قرار دارند از اين مصونيت خارج باشـنـد   
آقاي نخست وزير مثل اينكه اين را قبول كـردنـد و     
فرمودند كه مقصود آن كادر باال است و در وضع ايـن  

دهد اگر قبول داريد بنده ايـنـجـا       اليحه تغييري نمي
 «. ام   عين فرمايش جنابعالي را در اين پيشنهاد آورده

بـنـده   »:  حسنعلي منصور اما در پاسخ به وي گـفـت    
شود از هم تفكيك كـرد     عرض كردم كه اين را نمي

دار اينها به عنوان تكنـيـسـيـن      افسر وسيويل و درجه
است نه به عنوان يك گروهبان اگر راننده باشد و در   
خدمت ارتش هم وارد نخواهد شد و اين تكنيسين اگر 

توانيم استثنا كنيم بنـده   دار باشد ما نمي درجه
طباطبايي اما در پاسخ  «. اين را عرض كردم

دار نـوعـاً در        درجه»:  به نخست وزير گفت
زبان ما به گروهبان و سرجوخه و استـوارهـا   

شود اگر اينها را بخواهيم مستثـنـي    گفته مي
ي خودتان در كلمات ايـن   بدانيم بنا به گفته

اليحه بايد تغييراتي داده شود تا اين نـقـص   
و منصور بار ديـگـر    «. حقوقي به وجود نيايد

يك تكنيسين ممـكـن اسـت      »:  تأكيد كرد
گروهبان باشد ممكن است براي يك كـاري  
احتياج به يك گروهبان بـاشـد يـعـنـي او          
تخصص دارد ولي گروهبان هم هست پـس  

طباطبايي  «. توانيم مستثني بكنيم اين را نمي
ايـن  »:  اما با اصرار بر پيشنهاد خود گـفـت    

مغاير است به هر حال اگر قبول فرموديد اين 
مستثني است يك تغييري در اليحه بدهيـد  
كه وضعيت حقوقي آن تأميـن بشـود ايـن        

رأي هـم    !)  رأي!  رأي:  نمايـنـدگـان   ( عرض بنده بود 
بـاالخـره بـا اصـرار          «! شوند گيرند باز هم رد مي مي

ي كازرون نسبت به اين موضـوع نـيـز رأي         نماينده
گرفته شد كه اين پيشنهـاد نـيـز مـورد تصـويـب             

 )24.(نمايندگان قرار نگرفت
 

 گيري مخفي با مهره پيشنهاد رأي. 1ـ3
از ديگر اقداماتي كه از جانب سيد عـبـدالـحـسـيـن         
طباطبايي و جمعي ديگر از نمايندگان براي مقابله بـا    

ي كاپيتوالسيون صورت گرفت، طـرح   تصويب اليحه
گيري مخفي با مهره نسـبـت بـه ايـن           پيشنهاد رأي
تـوانسـت      ي اخـذ رأي مـي           اين شيوه.  اليحه بود

مالحظاتي كه احتماالً برخي از نـمـايـنـدگـان در            

در اين پيشنهاد .  گيري علني داشتند را از بين ببرد رأي
 :چنين آمده بود

  رياست معظم مجلس شوراي ملي» 
ي داخلي مجلس شـوراي     نامه آيين 148ي  طبق ماده

ي    ي استـفـاده   ي اجازه تقاضا دارد در اليحه ) 25( ملي
هـا و       مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيـت 

هاي قرارداد وين اخذ رأي مخفي بـا مـهـره         معافيت
عبدالحسين طباطبايي، ملكشاه مظـفـر،   . /  انجام گيرد

سرهنگ حسيني، ايلخان، باالخانلو، جـاويـد، دكـتـر       
پـور،   اسدي، دكتر رمضاني، موقر، امام مردوخ، سرتيپ

نيري، مهندس بهبودي، پاينده، معتمدي، زهتاب فرد، 
اين پيشنهاد مورد تصويب نماينـدگـان    (26)«. رامبد

 .قرار گرفت
پس از اخذ رأي مخفي با مهره براي اين اليحه، بـر   

 74ي كاپيتوالسيون بـا       اساس اعالم مجلس اليحه
بـر   . رأي مخالف به تصويب رسـيـد   61رأي موافق و 

رأي  136اساس اعالم مجلس مجموع آراي اخذ شده 
بود در حالي كه تعداد نمايندگان حاضر در جلسه بـه    

 )27.(رسيد نفر مي 180بيش از 
سيدعبدالحسين طباطبايي معتقد است؛ تصويب ايـن   

ي داخلي مجـلـس صـورت       نامه قانون برخالف آيين
به نظـر  » : گويد وي در مصاحبه با نگارنده مي.  گرفت

رئيس .  من اين قانون در مجلسي كه بود تصويب نشد
خود گفت كه تصويب شـد چـون مـوافـق          جلسه بي

ي اين مجلس  ي زيادي در جلسه ي وقت عده نامه آئين
اي    گيري شروع شد يـك عـده     بودند موقعي كه رأي

ي داخلـي   نامه ها موافق آئين رفتند بيرون كه رأي اين
تعداد كساني كـه    ]  مجموعاً[ شد و  مجلس، ممتنع مي

رأي نداده بودند بيشتر از تعداد كساني كه رأي دادنـد  
چند نفر از نمايندگان واقعاً شجاعانـه صـحـبـت       .  بود

من هم نوبت صحبت داشتم تصميمم بر ايـن    .  كردند
بود كه صحبتم را خيلي كوتاه بكنم در حد يك بـيـت   

 شعدر، شعر اين بود كه
  مكن كاري كه در پا سنگت آيد
 جهان با اين فراغي تنگت آيد
  چو فردا نامه خوانان نامه خوانند
 چو نام خود ببيني نگت آيد

هـمـكـاري    .  خواستم همين شعر را بـخـوانـم    من مي
كه در پايان صحبتش همين دو بيت شعر را ...  داشتيم
و به حد كافي هم در مخالفتش صـحـبـت     ) 28( خواند

اي بـيـرون        در موقع رأي گيري يك عـده .  شده بود
ها را جزو كسـانـي كـه       رئيس مجلس بايد اين. رفتند

اصالً اين نديـده  .  كرد دهند، حساب مي رأي ممتنع مي
بر اساس همان تعداد آرايي كه داده بـودنـد بـراي          
كاپيتوالسيون گفت تصويب شد كه هنوز هـم مـن       

ي    نـامـه     اين خالف آئين.  معتقدم كه اين قانون نشد
 (29)«.داخلي مجلس تصويب و اعالم شد

 
ي اطالع رساني بـه امـام      واسطه.  1ـ4 

 )ره(خميني
پس از تصويب قانون كاپيتوالسيـون حضـرت امـام        

شديدترين موضع را در مقابل تصويب اين )  ره(  خميني
اما پرسشي كه در اين راستا مطرح .  قانون اتخاذ كردند

ها و بـا كـدام      كه امام از چه روشاست شود آن  مي
در مـجـلـس        ها نسبت به تصويب اين اليحه واسطه

 .شوراي ملي كسب اطالع كردند
هاي متعددي وجود دارد و بـعـيـد       در اين رابطه نقل 

هـاي     با واسـطـه    )  ره( نيست كه حضرت امام خميني
متعددي نسبت به تصويب اين قانون و مفاد آن كسب 

مهندس رجبـعـلـي طـاهـري از          .  اطالع كرده باشند
اي در رهبري مبارزات  مبارزان انقالبي كه نقش عمده
ي يـكـي از          درباره.  مردم استان فارس داشته است

ــاي     روش اطالع امام از مفاد ايـن    هـ

يكي از نمايندگان مجلس بـه نـام     »:  گويد قانون مي
پيـشـوا   ]  سيد احمد[ طباطبايي از طريق حجة االسالم 

خبر تصويب كاپيتوالسيون را به گوش امام رسانـد و    
از ديگر مطالبي كه در اين .  محتواي آن را توضيح داد

زمان مجلس تصويب كرد و اسناد آن از طريق آقـاي  
طباطبايي و آقاي پيشوا به دست امـام رسـيـد، وام        
دويست ميليون دالري آمريكا به ايران و بازپـرداخـت   

بر اساس اين قـرارداد،    .  سيصد ميليون دالري آن بود
المال به عـنـوان      ي بيت يكصد ميليون دالر از بودجه

 (30)«.شد ها ريخته مي سود به جيب آمريكايي
اي بـا       سيد عبدالحسين طباطبايي خود در مصاحبـه  

االسـالم     نويسنده بر انتقال خبر اين مصوبه به حجت
.(والمسلمين پيشوا و برخي افراد ديگر تصريح داشـت 

31( 

مهندس رجبعلي طاهري از مبارزان انقالبي كه 
اي در رهبري مبارزات مردم استان  نقش عمده

هاي  ي يكي از روش درباره. فارس داشته است
يكي از »: گويد اطالع امام از مفاد اين قانون مي

نمايندگان مجلس به نام طباطبايي از طريق حجة 
پيشوا خبر تصويب ] سيد احمد[االسالم 

كاپيتوالسيون را به گوش امام رساند و محتواي 
 . آن را توضيح داد

 1 -نماينده كازرون در مجلس شوراي ملي 

 رضا صنعتي
 تاريخ معاصر 

 برگزاري  جلسه سنگر سازان بي سنگر دوران دفاع مقدس   
به گزارش دريافتي كازرون نما، جلسه سنگر سازان بي سنگر دوران دفاع مقدس در مديريت جهادكشـاورزي  

طـي ايـن     .  اين جلسه به منظور هماهنگي جهت تدوين دانشنامه دفاع مقدس برگزار گرديـد .  برگزار گرديد
نشست حاج كتويي زاده مسئول هيئت رزمندگان شهرستان كازرون درخصوص نقش و جايگاه جهادگران در 

دوران دفاع مقدس مطالبي بيان نمود حاج آقا قائمي مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه نقش رزمندگان بعنوان 
حامالن پيام ايثار و مقاومت قابل توجه برشمرد مهندس گندمي مدير جهادكشاورزي با اشاره به تغيير شرايط 
و ضرورت انتقال پيام شهدا و رزمندگان اهميت تدوين دانشنامه دفاع مقدس را ياد آوري نـمـود در ادامـه        
حاضرين درخصوص اطالع رساني به ساير رزمندگان و برگزاري جلسات هماهنگي جهت مستند سـازي و      

 تدوين دانشنامه جهادگران رزمنده نكاتي را بيان كردند

 هفته نامه سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي شهرستان كازرون
 4 تاريخ  02شماره . 1391آبان ماه 3. چهارشنبه

 گزارش از شب شعر نوجوانه ها

شب شعرجوانه هاي 
 ادب

دوشنبه شب، اولين شب شعر نوجوانان و جوانان شاعـر  
شهرستان كازرون با عنوان شب شعر نوجوانه هـا در      

 تاالر نصراهللا مرداني برگزار شد
همزمان با روز جهاني كودك و نـوجـوان در تـاالر          
نصراهللا مرداني اداره فرهنگ و ارشـاد شـهـرسـتـان          

در حالي كه خنـكـاي    21الي  19:30كازرون از ساعت 
مهرماه پاييزي روح شاعرانه به هواي كازرون داده بود 
شب شعري متفاوت از آنچه تا كنون در شهـر ادب و      
هنر كهن ديده اين برگزار گرديد، شب شـعـري كـه        
برگزار كننده هايش همه جوان و نوجـوان بـودنـد از        
هماهنگي و اجرا و طراحي و دكور گرفته تا شاعران و   
مجري؛ دوستاني كه همگي از نوباوگان ادبي و هنـري  

شب شعري كه بـا  .  و اميدهاي آينده شهرستان هستند
ترغيبي با راهـنـمـايـي اسـتـاد           –ديدگاهي تشويقي 

دهقانيان فرد دبير كالس شعر و ادب ارشاد و اسـتـاد     
دانشگاه و حمايت حاج آقا معـرف سـرپـرسـت اداره         

در . فرهنگ و ارشاد اسالمي كازرون طرح و اجرا گرديد
اين محفل بسيار دوستانه كه با مجري گـري خـوب       
دوست عزيز و شاعر جوان و فعال انجمن شعر و ادب   

صميمي تر از آنچـه پـيـش      �   حسين فروزنده�آقاي 

بيني شده بود اداره مي شد پس از خوش آمد گـويـي     
توسط حاج آقا معرف، شاعران نوباوه و نام نا آشنـايـي   

، � ندا جمشـيـد زاده    � ، � رضا شايسته نيا: � همچون 
شقايق �  ، � محمد جواد مرداني�  ، � نسيمه دهقاني� 

� ، � زهرا حاتمي�  ، � محسن پناهي�  ، � اميرعضدي
، � خانم بهبـودي � ، � افشين رسولي� ، � اسما انصاري

به شعرخواني پرداخته و فضاي تاالر � سجاد اميريان�  
را روحي تازه بخشيدند كه البته دكور زيبا و موسيـقـي   
متن مناسب انتخاب و اجرا شده ي هنـرمـنـد جـوان       

بهاري را     –تراوت شاعرانه ي پاييزي �  حسين بنياد�
 .براي مخاطب دو چندان مي ساخت

در اثناي شعر خواني نوجوانه ها با دعوت ناگهـانـي از     
عيسي �و جناب � جمال اژدري�دوستاني چون جناب 

به عنوان شاعران نوجوان سابـق و جـوان       �  نوروزي
امروز عالوه بر استفاده از شعر زيبا و شعرخواني خـوب  

 .ايشان نشاطي نيز در جريان شب شعر ايجاد گرديد
در پايان و قبل از اصلي ترين بخش برنـامـه يـعـنـي        
اهداي هدايا كه البته فراموشي اين بخش در بيـشـتـر    
شب هاي شعر اساساً ذوق شاعر را به مخـاطـره مـي      
اندازد، استاد دهقانيان فرد تفألي به حضـرت حـافـظ        
شيرازي زدند و نيت جمله حاضرين را در غزل زيبايـي  
از ايشان به تعبير نشستند كه خود كاري نو در اجـراي  

 .شب هاي شعر كازرون مي نمود
در آخر و پس از اهداي هداياي شاعران نوباوه و دست 
اندركاران برپايي شب شعر نوجوانه هـا، نشـريـه ي          

بـيـن   �  نوجوانه هـا   � مخصوص اين شب شعر با نام 
حاضرين پخش شد و البته بازخوردي كه حضار داشتند 

 .نشان از رضايتي قابل قبول داشت
در پايان بد نيست اشاره اي داشته باشـيـم بـه عـدم         
تبليغات كافي براي چنين مراسم درخوري كه اگر بـود  
شايد ظهور شهر كازرون در عرصه ملي چنين كم رنگ 

 .نمي نمود
 
 
 

حجت االسالم انصاري در دانشگاه سلمان 
 :فارسي

عدم نصيحت پذيري دليل انحرف 
و مردود شدن بسياري از بزرگان 

 در طول تاريخ است
به گزارش دريافتي كازرون نما، مراسم سـوگـواري و     
مرثيه خواني به مناسبت سالروز شهادت امام مـحـمـد    

دوشنبه بيست و چهارم مهرماه بـه  )  ع( تقي جواد األمه 
همت بسيج دانشجويي دانشگاه سلمان فارسي در ايـن  

 .دانشگاه برگزار شد
در اين مراسم كه با حضور عاشقان و ارادتمـنـدان آن     
حضرت در نمازخانه دانشگاه سلمان فارسي برگزار شـد  
حاج آقا انصاري سخنران برنامه با برشمردن ويژگي و   

) ع( خصلت هاي مورد نياز مؤمنان از منظر امام جـواد    
 .به توضيح اين موارد پرداخت

داشـتـن   »)  ع( وي با استناد به حديثي از امام جـواد      
را اولين ويژگي براي يك فـرد مـؤمـن       «توفيق الهي

اين توفيق الهي اسـت كـه     :  قلمداد كرد و بيان داشت
باعث انجام واجبات ومستحبات مثل اقامـه نـمـاز، و        
 .گرفتن روزه و حضور در مراسم هاي مذهبي مي شود

كه در قـرآن   «داشتن واعظ دروني»اين فعال حوزوي 
از آن به نفس لوامه و در ادبيات فارسي به وجدان تعبير 
: مي شود را دومين خصلت مؤمن به شمار آورد و افزود

ــظ داشتن  واعـــ
ــي دروني  ــل ــام ع
مهم براي بسيـار  

جلوگيري 
ــا در    انسان  هـ
گناهان و   بــرابــر 

انحرافـات  
 . است

حـــــوزه استـاد  
شهرستان علميه 

كـــازرون، 
تسلـيـم   »

ــودن  در بـرابـر   ب
نصيحـت  حق و 

«پذيري  
را سومين ويژگي و خصلت مورد نياز مؤمنان دانست و 

دليل بارز انحرف و مـردود شـدن         :  خاطر نشان كرد
بسياري از بزرگان در طول تاريخ عدم نصيحت پذيري 

 .است
ما بايد براي هالك نشدن در زندگي بـه  :  وي ادامه داد

نصيحت ها و توصيه هاي بزرگان به ويژه ائمه اطهار و 
باالخص امام زمان گوش فرا دهيم و به آنهـا عـمـل      

 .نماييم
اين مراسم معنوي و روح بخش با مرثيه خواني و سينه 

 .به پايان رسيد) ع(زني مداحان اهل بيت 

  

 
سيد عبدالحسين طباطبايي اما از جمله  

هايي را در  نمايندگاني بود كه تالش
جهت مخالفت با اين قانون و جلوگيري 
از تصويب آن و يا الاقل تلطيف مفاد آن 

 به عمل آورد 

 

ي  يكي از حواشي قابل توجه در انتخابات دوره
سوم نمايندگي سيد عبدالحسين طباطبايي در 

ي جمعي از علماي كازرون  ؛ اطالعيه1350سال 
اين اطالعيه .در حمايت از كانديداتوري وي بود

از سوي آيت اهللا پيشوا از جمله روحانيان 
انقالبي و پرنفوذ كازرون كه با طباطبايي نسبت 

 .، تهيه شده بود)15(خويشاوندي داشت



پيشرفت هـمـه     —مرضيه فروزنده  :  سرويس فرهنگ 
يك :  بخش دارد 2جانبه، يا تمدنسازي نوين اسالمي، 

بخش ابزاري كه هـمـان   
ارزشهاييست كه معـمـوال   
ــيــشــرفــت     ــنــوان پ ــع ب

اختراع و علم (برميشماريم 
و صنعت و اقتصاد و اقتدار 
سياسـي و نـظـامـي و           

دقت داريم؟تماااااام اينـهـا   ...)[ تاثيرگذاري بين المللي و
و يك بخش حقيقي يا اصلي يا متنـي،  ] ند تازه� ابزار� 

كه همانچيزيست كه ما ميخواهيم به دنيا عرضه كنيم 
و آن عبارت است از آنچه متن زندگي ما را تشـكـيـل    

سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع خـوراك، نـوع     . ميدهد
لباس، نوع تفريحات، خط، زبان، كسب و كار، سـفـر،     
رفتار ما با اطرافيانمان، با همكارمان، با والدينمان، بـا    
همسرمان، با فرزندمان، با پليس، با رئيس مـان، بـا       

اين بـخـش   ... مرئوسمان، با رفيق، با بيگانه،بادشمن، و
هاي تمدن است و بخـش اول سـخـت        � نرم افزار� 

 «.افزار
 !به همين پيچيدگي! به همين سادگي

سال رهبر بـه بـحـثـهـاي كـالنِ            4،5امروز بعد از 
 «نهضت نرم افزاري»و  «تمدنسازي نوين اسالمي»

 !برگشتند
روز �  عمـومـي  � اين بحث را رهبر براي بار اول بطور

آن .  در حرم مطهر رضوي باز كردنـد  85اولِ فروردين 
و يـادم    �  توليد علـم � هم خيلي مبهم و فقط با لفظ 

امروز توليد علـم،   »هست كه با همين يكي دو جمله ِ
توليد كار، توليد ابتكار، توليد كاال، كاالى مورد نـيـاز     
مردم، توليد انسان كارآمد، توليد فرصت و توليد عزت، 

اللَّه  مجاهد فى سبيل.  هر كدام از اينها يك جهاد است
توليد كننده است؛ بايد هم علم را بياموزيم و هم علـم  

چقدر ذوق كرديم و انرژي گرفتيـم و    «.  را توليد كنيم
را در سـرفصـل        «نهضت نـرم افـزاري    »سرفصل 

و منظورمان همان نهضت توليد !  كارهايمان قرار داديم
و يادم هست .  علمِ مفيد براي اهداف عالي انقالب بود

كه چقدر همين يكي دو جمله را زير و باال كرديـم و    
ذره بين انداختيم و سعي كرديم از عطفها و ربطـهـاي   

منظور رهبر از توليد علم، چه »جمله حاليمان شود كه 
تا كم كم بحث برسد به انتقـادات   «جور علمي است؟

از سيستم آي اس آي بازي و نظام آموزشي حفظمحورِ 
خالقيتكش و  خالصه هنوز موضوع برايمان در حوالي 
ارتباط صنعت و دانشگاه چرخ مي زد، تـا كـم كـم          
بحثهاي فرهنگستاني افتاد بين جمعهاي كـوچـك و     

بـعـنـوان     «علوم انسانـي »نادري از دانشجوها و پاي 
جايي كه خيلي خيلي خيلي بيشتر و جديتر از عـلـوم     

و مـوج    ! ( مهندسي نيازمند تحول است، به ميان آمـد 
تغيير رشته هاي آرمانخواهانه، كـه آن روز هـنـوز            

نبود و قطره قطره بود، از همانجاهـا كـلـيـد       �  موج� 
اين حرف چه زمانيست؟ اگر در سـيـر دروس       )  خورد

رهبر دنبالش بگردم، مـيـشـود حـدودهـاي ديـدار             
 � .85پاييز-سمنان�دانشجويي 

البته پيشتر از اينها رهبر  اواخر دهه هفتاد در يكي دو   
جمع خيلي خيلي خاص و نخبگاني مانند حوزه علميـه  
قم و يا انجمن قلم مطرح كردند و افراد و مـحـافـل      
خيلي خيلي خاصتر و نادرتري پي اين حرف را گرفتـه  

كه به نقلي،  «فرهنگستان علوم اسالمي»مثل .  بودند
از اوايل انقالب در اين انديشه ي تحول علوم بـوده،    

كه رهبر باب اين موضوع را    78ولي از حدود سالهاي
باز كردند يكي از دو سه مركز كه براي تفسير مقصود 
رهبر مورد رجوع و استناد عالقه مندان بود، هـمـيـن      

و البته بحثي ندارم كه آيا ايـن آراأ      .  فرهنگستان بود
دقيقا همان منظور رهبر بود يا نه، اما باب گفتـگـو از     

 .همانجاها باز شد
(!) كنار فرهنگستان، و شايد تيپِ دانشگاهي تر و غربي

ترِ همان نگاه فرهنگستان را طيف مشهور به نسبيگرا 
تـومـاس   »طيفي كه شروع كردند به معرفي   .  داشتند
انقـالبـهـاي    »، فيلسوف علم، و بحث مشهور «كوهن
 .ي او«پارادايمها»او و اصطالح مشهورتر  «علمي

جريان دانشجويي مذهبي عالقه مند به انقالب،البـتـه   
جرياني به اندازه ي تك و توك جويهاي بـاريـكـي،      

�شوك� عمدتا با  حرفهاي فرهنگـسـتـانـي وارد و          ِ
مجذوبِ بحث انتقاد از علوم و تحول علوم ميشد، امـا  
بعدا با حرفهاي تيپ كوهن رابطه ي بهتري برقرار مي 
كردند و لذا در اندك زماني مفاهيم گفتمان و پارادايـم  
و پيشفرضهاي علم و پارادايمهاي رقيب و دوران گذار 

به اصطالحات رايجي دربخش قابل تئـجـهـي از      ...  و
 )تا همين امروز!(دانشجويان تبديل شده بود

نهضت نـرم    »كنار اين دو قرائت پرطرفدار از مبحث 
، قرائت افراطي تـيـپ مـهـدي         «افزاري و توليدعلم

نصيري و سنتگراهاي شديد را هم البته بايد قـرار داد    
. كه ذات علم و تكنولوژي غربي را كفرآميز ميشمارنـد 

اين نگاه هم البته طرفداران خيلي خيلي پـرشـمـاري      
 )87تا حدود سال (ميان دانشجويان يافت 

در فضاي عمومي اشاره اي به  85رهبر در آغاز سال 
كردند و خيلي خـيـلـي بـه        «توليد علم»مقوله ي 

ماه بعد در ديدار دانشجـويـي   6تا .  و گذشتند.  اجمال
در اين ديدار رهبر كل سخنراني را   .  85سمنان، پاييز

مغالطه هـا را      .  اختصاص دادند «تحول»به مفهوم 
كه مرز .  درمورد اين مقوله برشمردند و توضيح دادند

تحول با ركود كجاست، مرز تحول با هرج و مرج و   
و آنجا هـدف جـمـهـوري       ...  آنارشيسم كجاست؟ و

تحـولـي   .  اسالمي را يك تحول بزرگ عنوان كردند
تحولي به سـمـت   .  كه بايد به دست جوانان رخ دهد

و در توضيح مولفه هاي ايـن تـحـولِ      .  رشد بشريت
 مطلوب، ليستي از پرسشها ارائه دادند، شبيه به ليست

و گفتند اينها موانع تحولند؛ و بايد پروژه هاي !   امروز
علمي را به بررسي جوانب اين تحـول اخـتـصـاص       

در زمينه ى آموزشهاى مديريتى از پيشرفتهاى  »:داد
دنيا فرا بگيريم، آن را بين خودمان بر طبق نيازها و   

عرف و فرهنگ خودمان تحليل و فهم كنـيـم و بـا        
جامعه مان تطبيق كنيم؛ درباره ى مشكالت اجتماعى 
اى كه در كشور وجود دارد، تحقيق كنيم و راه ريشـه    
كردن اينها را پيدا كنيم و به دنبال اين برويم كـه راه    

اسراف يك بيمارى اجتماعـى  .  مبارزه با اسراف چيست
راه مبارزه با مصرف گرايى چيست؟ راه مبارزه با .  است

ترجيح كاالى خارجى بر كاالى ساخت داخل چيست؟ 
در دانشگاهها پـروژه هـاى       .  اينها تحقيق مى خواهد

تحقيقى بگيريد، استاد و دانشجو كار كنيد، نتيجـه ى    
تحقيق را به مسئوالن كشور بدهيد؛ به رسـانـه هـا        

اين، مـى    .  بدهيد تا سرريز شود و فرهنگ سازى شود
 «. شود پيشرفت

اينجا رهبر استارت بحث را زدند، ذهنها از گـيـردادنِ     
صرف به علوم پايه و مهندسي كم كم به سمت علـوم  
انساني و مشكالت اساسيتر آن حوزه گرايش ميافت؛ يا 

اگر نه مشكالت، دست كم به پتانسيلِ علوم انسانـس  
 !براي حل مشكالت كشور

كه مباني نظري پيشرفت از    86مرحله ي بعد در بهار 
از .  نگاه اسالم را در دانشگاه فردوسي مشهد باز كردند

انسان ازنگاه اسالم گفتند و ابعاد مختلف وجـوديِ او    
 ...و

ديدار بعدي كه به اين موضوع اختصاص يافت، ديـدار  
ربـط انـقـالب      »دانشجويي دانشگاه شيراط بود كـه    

مـا  :  را باز مـي كـرد       «اسالمي با نهضت نرم افزاري
اساسا انقالب نكرديم تا وضع رفاهي و اقـتـصـادي        

ي جامعه مان بهتر شود يا  كشوري باشيم مـيـان   ... و 
يك الگوي اسـالمـي     »ما انقالب كرديم تا .  كشورها

و اين الگو شـدن  .  جلوي چشم ملتهاي دنيا قرار دهيم
نياز به نرم افزارهاي الزم، يعني علوم الزم براي اداره   

اين مرحله ي بعدي از تفهيم منظـور   «. ي جامعه دارد
يعني به كسانـي  .  نهضت نرم افزاري به دانشجوها بود

كه بزعم رهبر قرار بود اين نهضت و تحول بـدسـت     
اينجا بزعم حقير حتي تكليف اصـلـيِ   .  آنان انجام شود

جريان دانشجويي درعرصه ي بين الملل هم به همين 
چون مهمترين خـدمـت   !  نهضت توليد علم معرفي شد

ما به بشريت و به دين ارائه ي الـگـوي ايـده آل            
و اين الگو نـيـازمـنـد     �.  عملي� ارائه ي .  اسالميست

مطالعه ها و آسيبشناسيهاي دقيـق از جـامـعـه ي           
توليد نـرم  !  انسانهاست و اين تحقيقات يعني توليد علم

 !افزار

! بود «رفع اشكال»بعد از اين مراحل و مقدمات نوبت 
كه  87در ديدار نخبگان دانشجويي با رهبر در رمضان 

كسي از نخبگان كه پشت ميكروفن قرار گرفت، شروع 
كرد به ارائه ي بحثهاي افراطي نصيري كه چون هـم  
هيجان انگيز بود و هم سهل الفهم و هم ظاهر مرتبت 

شايد هم بـه عـلـل        ( با دغدغه هاي رهبري داشت، 
بشدت درميان دانشجويان رواج يافته بـود و    !) ديگري

ملت را از رشته هاي فني و مهندسي و پـايـه دلـزده      
 .ميكرد

آنجا رهبر خيلي شديد برخورد كردند و چندبار با تاسف 
و شگفتي تاكيد كردند كه انتظار نداشتم نخبه هاي ما 

و توضيح دادند كه تكنولوژي !  اينطور مغلوط فكر كنند
كه ميگوييد قالبي دارد و محتوايي و اساسـا عـلـم و        
برتري علمي ميان تمدنها و ملتها دست به دست شده 
و ما اگر با تمدن غربي مشكل داريم به فالن دلـيـل     

اگـر كسـي هـنـوز         ...( است و به فالن دليل نيست و
فكرميكند تكنولوژي و هرآنچه از غرب رسيده يكسره 
نجس و كفرآميز است، توصيه ميكنم حتما سري بـه    

 . )آن صحبتهاي ايشان بزند
گذشت، كم كم مطالبات رهبر از دانشجـويـان رنـگ      

يـا بـهـتـر بـگـويـم            .  سياسي تري به خود گـرفـت  
. از  همان مطالبات رهبـر شـد    «برداشتهاي سياسي»

درديدار دانشجويي بعدي رهبر از دانشجويان خواستند 
كه چهارچوب حركت نهضت اسالميمان را به خـوبـي   
بشناسند و مراقب باشند كه سردمداران كشور از ايـن    
كانال، از اين چارچوب ِ حركت خارج نشـونـد و بـه        

 .بيراهه هايي كه عمر يك نسل را هدر ميدهد نيفتند
اما، اتفاقي كه افتاد آن بود كه درفضاي نـزديـك بـه      
انتخابات، آن چارچوب حركت نهضـت اسـالمـي را        
معادل فالن خط سياسيِ تابلودار برداشت كردند و آن   
بيراهه هايي كه نسل ها را هدر ميكند هـم شـدنـد        
جريان انحرافي و موج سبز و مشايي و مدرك كـردان  

 ...و
ديدار بعدي دانشجوها با رهبر دانشگاه علم و صنـعـت   

و !  بود و بعدتر هم كه انتخابات و فتنه و افسـرجـوان    
 ...عمار و برداشتهاي سطحي سياسي و

ديگر حرفهاي كالن ِ تمدنگرا از رهبر نشنيـديـم، يـا      
كمتر شنيديم، در يكي دو نشـسـت انـديشـه هـاي          

آنهم نه با غلظت .  راهبردي، و در يكي دو ديدار طالب
 .قبل

، اسم سال هم از عناوين خيلي خيلي 88همزمان سال 
كه خـود  ( كلگرايانه مثل اتحاد ملي و انسجام اسالمي 
كـلـي   ...  الفاظ اتحاد و انسجام و جابجا نيامدنشـان و   

به يـك  ...  و «نوآوري و شكوفايي»و يا )  حرف داشت
! خـداي مـن     !!! «اصالح الگوي مصرف»باره  شد 

يعني واقعا االن اولويت ما فقط همين اسـت؟؟؟ نـه       
ساختن دنيا؟ نه تركاندن سقف فلك؟؟؟ فقط الـگـوي   
مصرفمان را اصالح كنيم؟؟؟ همينقدر جزئي؟ همينقدر 

 !...  شخصي؟ همينقدر روزمره؟
گويي رهبر تمركز كردند روي يك مصـداق خـيـلـي       

انگار كم كم خبري از آن   .  خاص و جزئي از پيشرفت
جـهـاد   . : آرمانهاي بلند جهاني و عميق انساني نـبـود    

 .و از اين دست.. حمايت از توليد ملي..اقتصادي
و گويي فضاي دانشجويي هم چسبـيـد صـرفـا بـه          
تجمعات و بيانيه هاي سياسي و زنده باد و مـرده بـاد     

ديگر خبـري از    ... درمورد اشخاص خاص و بي اهميت
رهبر هم انـگـار   .  آن دانشجوهاي تحول آفرين نيست

بيشترين تالششان درمورد دانشجوها مـعـطـوف بـه       
براي كاهشِ آسيبهـاي  . همين فضاي سياسي زده است

تاكيدهاي مداوم بر كالن نگـري،  :  اين سياست زدگي
تاريخ خواني، تامل، شتاب زدگي، تقواي سـيـاسـي و      

 ...ترك توهين و تهمت و
هم رنـگ  � كرسيهاي آزادانديشي� حتا ايده ي بزرگ 

حتا صحـبـت هـاي رهـبـر          .  سياسي به خود ميگيرد
دردانشگاه كرمانشاه در تبيين ساختـار نـظـام ايـران         

و اصول و فروعـش، مـورد     )  بعنوان الگو براي جهان( 
 !تفاسير سياسي قرار ميگيرد

راستش، در آن  سالهاي اوايل دهه هشتاد، كه امـثـال   
ماها در گوشه و كنار دانشگاههاي مـمـلـكـت مـي          

تمدن باشـكـوه   »خواستيم تحول بزرگ ايجاد كنيم و 
و در اين راستا نشت نشا ميخوانديم  «! اسالمي بسازيم

و  نظام آموزشي مملكت را به نقد ميبستيم و براي 
سيستم آموزش و پژوهش دانشگاه خودمان طـرح  

و دائم از نقشه جامع علمي ميپرسيديـم  !  مينوشتيم
...  ساله ادعا ميكرديم و 20و درمورد سند چشم انداز

يك استادي بود بنام حجة االسـالم فـالح، كـه        
و .  قرائت ديگري از همان فرمايشات رهبر داشـت   

 و انزواگرايي! متهم ميشد به حجتيه بودن
درواقع هرچه ماها سر به بيرون داشتيم و دنـبـال     
اصالح از باال به پايين، و در تالش براي دسترسي 

و !  به باالييهـا و تـفـهـيـم كـردن بـهـشـان                 
، ايشان نظر به درون داشتنـد و    !  متقاعدكردنشان
معتقد بودند آدمي كـه از پـسِ         .  اصالح از پايين

مديريت خودش برنيايد از پس مديريت جامعـه و    
معتقد بودند شما نهضـت  .  كشور هم برنخواهد آمد

نرم افزاري را اول در زندگي شخـصـي خـودتـان       
اول سعي كنيد زنـدگـي خـودتـان را         !  جابيندازيد

بعد اگر اين را يـاد   «بطور اسالمي مديريت كنيد»
گرفتيد، فردا، يا همين امروز، هرمسئوليت و مديـريـت   
اجتماعي هم كه داشتيد، درونا بلديد چطور اسالمي از   

ميگفتند شما سواالت زندگيِ خودتان .  پسِ آن بربياييد
البته از دين، نه از هر آدم عـمـامـه    ( را از دين بپرسيد 

، وقتي روش كنكاش ديني را درمسائل خودتان )  داري
تجربه كرديد، در هر تحقيق علمي اي خودبخود بلديد 

 ...و. چطور از دين سوال كنيد
خالصه اين وضع بود و بود و بود  و رهبر ديگر اسمي 
از تمدن باشكوه اسالمـي نـمـي آورد و جـريـان              

 «وظيـفـه  »دانشجويي به بازيهاي ديگري به عنوان 
 !چسبيده بود؛ تا امروز

تاكتيك رهبر در اين مسـكـوت گـذاشـتـنِ        .  نميدانم
شايد منتظر جاافتادن درسهاي قبلي .  چندساله چه بوده

شايد هم تكاپوي سياسي، دستگرمي اي بـوده    .  بودند
و .  براي از رخوت و بيتفاوتـي درآوردنِ دانشـجـوهـا        

تا وقتي مسئوليت بزرگ تحول .  اعتمادبنفس يافتنشان
به دوششان گذارده ميشود، مثل سالهاي قبـل گـيـج      

 !نزنند
شايد هم اين زمان الزم بود تا رهبر با زبانِ قاطبه ي   

و ميزان دقت و دغـدغـهـو      !  دانشجويان آشناتر شوند
و بدانند !  موشكافيِ محافل دانشجويي ، دستشان بيايد

كه كمتركسي به بيانات و درسهاي رهبر بـه چشـمِ       
جـريـان   .  ي كه بايد دنبال شود نگاه ميكنـد «سرنخ»

و ( دانشجويي متاسفانه از سطح و الفاظ كالم رهـبـر       
خب با اين چـنـيـن    .  آنطرفتر نميرود)  هركالم ديگري

 !مخاطبي چطور بايد سخن گفت؟
بايد خود الفاظ به اندازه ي كافي باز و تشريح شـده و    

! باشند «لقمه ي جويده»دقيق و جزئي و به اصطالح 
رسما چندبار نمايـنـده هـاي       88و87درطي سالهاي ( 

دانشجويي جلوي آقا آمدند پشت تريبـون و آنـقـدر        
كـه  !  درمورد بديهيات گفتند شمابگيد ما چكار كنـيـم؟  

! رهبر هم گفتند همه چيز را كه قرار نيست من بگويم
پـيـدا   . خودتان تحليل كنيد،خودتان تشخيص دهـيـد    

 .)كنيد
البته همزمان در يه اليـه زيـرِ جـريـان سـيـاسـي              

چون !  و نه رواج دادن( دانشجويي، آن روند رواج يافتن 
ِ    ) بشدت يك پديده ي خودبخودي بـود ايـن رواج      

بحثهاي كوهني و علم بومي يعني چه و علم ديـنـي     
و !  نيز با شدت روز افزوني درجريان بود...  كدام است و

! شايد همين جريان زيرين مدنظر  مخاطب آقـا بـوده    
 !اهللا اعلم

حاال امروز رهبر  بازگشتند بر سر وظيفه ي اصـلـي       
بـرقـراري تـمـدن       »...):   و حوزويان و   ( دانشجويان 

 .خب اين وظيفه ي همه است  «باشكوه اسالمي
اين بار رهبر به طور صريح و دقيق كارويژه ي اهـل     

مطالعه و پژوهـش  :  علم و دانشجويان را تعريف كردند
و نه مثال چانه زنـي بـا       ( براي برقراري چنين تمدني 

 ...).فالن مسئول و
رهبر امروز حتي سرفصلهاي اين پژوهشـهـا را هـم        

ديگر لقمه از اين جويده تـر؟؟؟ مـيـتـوان       !  برشمردند
هريكي را برداشت و در رشته هاي مختلف مـوضـوع     

يعني توليـد نـرم     !!!  اين يعني توليد علم!  پاياننامه كرد
شـروع   «سواالت بومي»يعني علمِ بومي كه از !!! افزار

و البته ميتونه از روشها و منابـع بـومـي هـم         ( ميشه 
 .)استفاده كنه

روز تنفيـذ  .  بشخصه امشب و امروز را فراموش نميكنم
روز اطمينانم به صحت راهي كه !  حكمم ازطرف رهبر

انگار .  خدا را شاكرم! روز پيدا شدن مسير آينده م! ميرم
اين صحبتها  رزق دو سال درگيري عمليم با سـبـك     

 ! ...زندگي بود
... ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافتا علي نفسنا و ثبت اقدامنـا 

 ...و ثبت اقدامنا... و تبت اقدامنا
 :چندتانكته

امروز رهبر دقيقا تشريح كردند كه تقليد چرا نـه؟  .  يك
نـه در    ( كه مشكل ما با تمدن غربـي كـجـاسـت؟         

و در   .  كفرآميزبودن، بل در مهاجم بودنِ آن فرهـنـگ  
اين مشكل هم با تحليلهاي عجيب فلسفـي  .)  مبانيش
به اظـهـارات   !  در آمده «تاريخ»با استناد به !  درنيامده
 !مستند

تا حاال نديده بودم كسي از بزرگان ديني بـه ايـن     . دو
مجهول بـودن الـگـوي      � جسارت و صراحت درمورد 

همه هميشه طوري وانمود !  صحبت كنه�  مطلوب زن
مي كردند كه انگار همه چي واضح و روشنه و تو اگـر  

تشريـف  «فمنيست»نميفهمي يا تناقضي ميبيني حتما 
مهم فـرمـودنـد    �  سوال:� اما رهبر بعنوان يك !  داري

چه كنيم تا زن مجبور نباشه بين كرامت و حقوق و   »
نقش اجتماعي و وظايفش در منزل يكي را انـتـخـاب    

 !«كند؟
بـيـمـاريـهـاش      »خاصيت سبك زندگي اينه كه   .  سه

بعنوان يك مثال كه خودم شـخـصـا     !«نامحسوس ه
 «خانه هاي مجردي»آقا از پديده ي :  تجربه كرده م

بـيـمـاري    »در برخي شهرهاي بزرگ بعنـوان يـك       
ياد ميكنند و مي پرسند چطور شد كه چنـيـن    «غربي

 بيماري اي در جامعه ما رسوخ كرد؟
در اينكه پديده ي خانه ي مجردي آسيبهاي روحي و   
رواني و اجتماعي زيادي دارد و با فرهنـگ خـانـواده      

اما  دقت .  محور ديني ما هم مغاير است  شكي نيست
كه ميكنيم ميبينيم چقدر با يكسري گزاره كه براي ما 

:  ست ، جامعه ي ما دچار اين بيماري شـده   «بديهي»
من بعنوان يك نوجوان در اين كشور، بديهيست كـه    
. بايد خوب و خوب و خيييييليييي خوب درس بخوانـم 

وقتي درس خواندم  بديهيست كه بايد در بـهـتـريـن     
دانشگاههاي كشور پذيرفته شده و مشغول به تحصيل 

و بديهيستكه چنين دانشگاهي درشهر من نيست .  شوم
و فرداروزي كه بدليلي خوابگاه بـهـم   ...  و بايد خوابگاه

تعلق نگرفت يا فارغ التحصيل شدم  و براي تخصـص  
ويژه ي من فقط درهمان شهر محل دانشگاه شـغـل     
هست، باز هم بديهيست كه رو بـيـاورم بـه خـانـه            

چنان كه ميبينيم من درهيچ لحظه اي از اين !  مجردي
اما مجموعه  «قصد نداشتم شبيه غربيها شوم»فرايند 

�بديهي� ي تصميمهاي  من منجر به اين مـوضـوع      ِ
اين يك تالش عجله اي بود براي لبيكـي  .  شده است
 كنكاش مسائل زندگي«به دعوت»... 

آنچه در زير مي خوانيد بخشي از روايت برادر كريم مظـفـري از     
ماجراي درگيري نيروهاي سپاه با ناوگان دريايي آمريكا در خليـج  

 :فارس است
مغرب كه شد، همگى پياده شديم و   
كنار ساحل نماز مغرب و عشايمان را 

پس از نماز، نادر مـهـدوى   .  خوانديم
بعـد بـاهـم      .  سخنرانى كوتاهى كرد

خواى به كشـتـنـمـان       معلومه مي!  نادر:  من گفتم.  روبوسى كرديم
 !بدى

 .ريم نه، طبق مأموريت پيش مي -
 !چه خوابى برامون ديدى معلوم نيست... خدا رحم كنه -

ببينم ميتونى كارى كنى كه امروز جسدمون رو :  نصراهللا هم گفت
 .برگردونن بوشهر

تا آن روز آن هـمـه           .  در دل همه چيزى بهمان الهام شده بود
ماموريت آمده بوديم؛ اما كسى اين قدر درباره مـرگ صـحـبـت       

 -نـاخـداى لـنـج           -در اين وقت، آقاى محمدشاهى .  نكرده بود
بخوريد كـه شـربـت      :  ها گفتند   بچه.  شربتى برايمان درست كرد

 !شهادت ميخوريد
چندى قبل از .  شب ساعت هفت بود كه مهدوى فرمان حركت داد

اين، هواپيماهاى عراقى به جزيره فارسى حمله كرده و رادار جزيره 
شديم، ديگـر    از اين نظر از جزيره فارسى كه دور مي .  را زده بودند

هيچگونه ارتباط رادارى با بوشهر يـا جـزيـره      .  خدا بود و خودمان
 .فارسى نداشتيم

المللى    آنجا آبراه بين.  مقصد، دوازده مايلى پشت جزيره فارسى بود
هاى عربـى كـاال مـى          هاى خارجى كه براى دولت   بود و كشتى

به كنار اولين بويه كه رسـيـديـم،    .  زدند  بردند از آنجا نفت بار مى   
 .مهدوى برايمان جلسه توجيهى گذاشت

اينجا هم عربستان و   .  اينجا جزيره عربى است.  اينجا بويه است  -
اگر در راه مشكلى پيش آمد بايد به جزيره فـارسـى     .  كويت است

يـا   «فـروزان »اگر نتوانستيم، بايد به طرف سـكـوى       .  برگرديم
 .سكوهاى ديگر برويم

جمع شـيـد،   :  دوباره نادر گفت.  حركت كرديم و به منطقه رسيديم
 .كارتون دارم

قايق موشكى به سمت بـويـه بـرود،        :  جمع كه شديم نادر گفت
شما را با رادار چـك    .  ناوچه، وسط است و قايق شفيعى آخر باشد

كنم و باهاتون ارتـبـاط       مى 
 .دارم

هلى كوپترهـاى  :  سپس گفت
آمريكايى در اينجا مرتب در   

غالبا جزيره . حال پرواز هستن
زنن   هاى ما رو مى   يا كشتى 

 .ما در اين ماموريت بايد اين هلى كوپترها رو بزنيم و بندازيم
من تا آن .  ايم  تازه آن موقع بود كه فهميديم براى چه كارى آمده 

همچـنـيـن از      .  وقت در حمالت زمينى زيادى شركت كرده بودم
اما اين اوليـن  .  هاى فراوانى در خارك بودم   نزديك شاهد بمباران

كردم؛ ماموريتى رو در    بارى بود كه در چنين ماموريتى شركت مى
 .كوپترهاى آمريكايى؛ رو در روى شيطان  رو با هلى

در اين وقت بود كه من بـراى    .  حركت كرديم و از هم جدا شديم
: فـورا گـفـتـم      .  اولين بار موشك استينگر را با چشمان خود ديدم

 گوشى؟
 .صبركن! تو كه جيگر منو خون كردى: كريمى گفت

راستش يكى از گوشـام  .  گوشى الزم دارم.  بابا، گوش من خرابه  -
 .رو تو عمليات از دست دادم

 .  دم صبر كن شليك بكنم، بعد بهت مي -
 خوام چه كار؟ بعد از مردن سهراب، دواى بيهوشى رو مى  -
 .ها گوشى بده  آقاى محمديا به بچه -

اش بـيـرون          انداز استينگر را از كارتن   من ديدم محمديا موشك
اين هـم  :  آورد، يك تكه ابر را پاره كرد و به دست من داد و گفت

 !گوشى
 اين چيه؟: با تعجب گفتم

 !گوشى -
 اين چه جور گوشيه ديگه؟ -
 !اين آمريكايى اصل است. تو بذار داخل گوشت -

خواهيد بديـد،    فهميدم اين گوشى رو مى   اگر مى :  به شوخى گفتم
 !كردم تان مى  همان بوشهر پياده 

 .خواهى پياده كن مى . االن هم دير نشده-
 .نه، كارت رو بكن -

: در اين وقت نادر تماس گرفت و گفت.  ابر را داخل گوشم چپاندم
 ايد؟  آماده

 .ريم به طرفش داريم مى . بينم تو رادار چيزى مى  -

با دوربـيـن   .  حركت كرديم و حدود يك كيلومتر از نادر جدا شديم
كوپتر آمريـكـايـى       ديد در شب نگاه كردم و ديدم چند فروند هلى

 .كنند دارند در منطقه پرواز مى 
شد، به مجرد آنكه هدف را    كار استينگر چنين بود كه تا آماده مى

تيررس در 
ديد، به   خود مـى  
ــورت  صـ
شليـك  اتوماتيك 

و گلوله كـرد    مى 
ــدف به طـرف   هـ

البته بـا  . رفت   مى
شد   مى دست هم 
 .كردشـلــيــك  
ــود و   هوا گـرم   ب
سر تـا    شب بـر    
سر دريـا  
  مـــــىحكمرانى 
آسمـان  . كـــــرد
 .بودظالمانـى  
شفيعى با نصراهللا 

 در چه حالى؟: تماس گرفتم و گفتم
 شما چطورى؟! در خدمتيم -
. دهـد      ريم سمت هدف، اما استينگر جواب نـمـى    ما داريم مى   -

 .اش نيست هدف در تيررس 
بـه  .  در همين حال، يك فروند هواپيما از باالى سرمان عبور كـرد 

 .ظاهرا هلى كوپتره: كريمى گفتم
 .نه، اين هواپيماى مسافربرى يا جنگيه -

 چى شد؟: نادر تماس گرفت و گفت
 .ده هيچى، هدف دم به تله نمى  -

سيم، من و نادر و نصـراهللا      در بى 
همديگر را به اسم كوچـك صـدا     

زديم و هميشه همين سه نـام    مى 
ها تكـرار     سيم  بود كه مرتب در بي

شد؛ غافل از اينكه آمريكايـى    مى 
ها و ناوهاى آنها، مكالمات مـا را      

 .البته اين را بعدها فهميدم. دهند كنند و گوش مى  ضبط مى 
 چه كار كرديد؟! كريم: نادر گفت

 .گيرد، فاصله دوره  استينگر نمى! نادر -
رفتيم و چون موفق بـه   ديديم، به طرفش مى   كوپتر را مى تا هلى 

دائـم هـلـى      .  گشتيـم    شديم، سر جاى اولمان باز مى   زدنش نمى
آمدند و     مرتب مى .  كوپترها در آسمان منطقه در حال پرواز بودند

به طرف هـلـى   .  ظاهرا بو برده بودند كه ما آنجا هستيم.  رفتند  مى
داد و به جاى ديـگـرى       رفتيم مسيرش را تغيير مى كوپتر كه مى  

 .رفت مى 
دونيد جـريـان چـيـه؟         مى :  نادر گفت.  بار ديگر نزد نادر برگشتيم

شما بايد بريـد تـو     .  خوايم بكنيم   دونن ما چى كار مى  ظاهرا مى 
 .كوپتر از ناو بلند شد بتونيد بزنيدش مسير تا هلى 

ايـن  .  من در سمت چپ ناوچه نادر بودم و نصراهللا در سمت راست
دفعه البته طناب نبسته بوديم؛ بلكه همينطور كنار هم پهلو گرفتـه  

ما كم كـم  .  آب به طرف پشت جزيره فارسى جريان داشت.  بوديم
حدود صد الى دويسـت مـتـر        .  گرفتيم  از بويه داشتيم فاصله مى 

 .فاصله داشتيم
شفيعى در قايقش دراز كشيـده بـود و       .  شب بود 9ساعت حدود 
من هم به نـاوچـه   .  كرد  نادر روى نقشه كار مى .  كرد  استراحت مى

كردم بيژن داشت رادار را نگـاه    تكيه داده بودم و بيژن را نگاه مى 
كريمى و محمديا هـم  .  رفت  رسولى هم با دوشكا ور مى .  كرد  مى 

اسـتـيـنـگـر      .  موشك را روى دوش گذاشته و آماده عمليات بودند
شـد بـايـد        وقتى موشك آن شليك مى   .  برخالف آرپى جى بود

شد و يكى ديگر از كارتن بـيـرون      رفت مركز و پر مى   دوباره مى
 .آوردند مى 

. ناگهان صداى خفيفى مثل صداى ويز ويز زنبور به گوشم خـورد   
 .آد  بيژن، يه صداى ويزويزى داره مى: بالفاصله به بيژن گفتم

 !پشه است -
 سرتون رو باال كنيد ببينيد اين صداى چيه؟. شوخى ندارم -

نگاه كن تو رادار، ببين كسى از طرف جزيره بـه    :  از بيژن پرسيدم
 آد؟ سمت ما مى 

 .نه -
 .آد به هر حال يك صدايى مى  -
 .من تو رادار چيزى ندارم -
 .رادار ما سطحيه. تو رادار نبايد هم داشته باشى -

 .آد بلند شو، صدايى داره مى : به نادر گفتم
. وقتى همه باهم بلند شديم تا ببينيم چه خبره، صدا شديدتر شـد   

كـوپـتـر       هنوز چند لحظه بيشتر سپرى نشده بود كه ناگهان هلى
. بزرگى را روى سرمان ديديم كه موشكى به طرفمان پرتاب كـرد 

من با .  موشك آمد و خورد به قايقى كه نصراهللا شفيعى در آن بود
عالوه بر .آرنج دسته موتور را فشار دادم عقب و از ناوچه جدا شديم

موشك دوم از روى .  موشك، هلى كوپتر شروع كرد به تيرباران ما
به دنبال آن بوديم كه هـلـى     .  سر ما رد شد و داخل آب فرو رفت

آنقدر هيجان زده بودم كه حتى نگاه نكردم كه چه .  كوپتر را بزنيم
 .على يارت: به كريمى گفتم. بر سر قايق نصراهللا آمده

در كمال ناباورى و .  كريمى سريع چرخيد و موشك را شليك كرد
شگفتى، موشك استينگر به هلى كوپتر آمريكايى خورد و آن را در 

نور ناشى از انفجار، همه جا را روشـن كـرد و           .  هوا منفجر كرد
صداى مهيبى برخاست و قطعات متالشى شده هلى كوپتر مـثـل   

 .باران باريد روى آب
از .  ناخودآگاه از ته حلق، فرياد صلوات و اهللا اكبر همه بلـنـد شـد     

 .لرزيد ترس و شادى، بدنمان مثل بيد مى 
 .دومى: توسلى و گرد فرياد زدند 

كرديم كه قايق ما از چند طرف   داشتيم استينگر بعدى را آماده مى
ديدم كـه  . قايق مان يك عدد دوشكا داشت.  مورد حمله قرار گفت
در اين وقت نـاوچـه   .  سوزد  ور است و دارد مى    قايق شفيعى شعله

در اين غـوغـا     .  كوپتر تيراندازى كرد  نادر با دوشكا به طرف هلى 
اهللا رسولى نيز داشت از صحنه درگيرى فيلمبردارى مـى       حشمت

. كرد و محمديا زير بغل كريمى را گرفته بود تا كريمى شليك كند  
هنوز كريمى موشك استينگر دوم را شليك نكرده بود كه موشكى 

. كوپتر بعدى آمد و به سينه قايق ما اصـابـت كـرد       از طرف هلى 
قايق نصف شد و هركس به جايى پرت شد و داخل آب افـتـاد و     

 .خودم ديدم كه آقاى محمديا در جا شهيد شد

 
صنايع دستي معروف كازرون 

 روبه انقراض مي رود 
مسئول اداره ميراث فرهنگي و گردشـگـري كـازرون      

نمد مالي ، ملكي بافي و دولچه دوزي از جملـه  :  گفت 
صنايع دستي معروف كازرون هستند كه بـعـلـت بـي       

 .توجهي روبه انقراض مي رود 
به گزارش محمد حسين هاشمي كشكولي خبـرنـگـار    

در :  كازرون نما، محمد رضا معيـنـي اظـهـارداشـت          
شهرستان كازرون از قديمي ترين ايام ، صنايع دستـي  
متنوعي ميان ساكنين اين شهر رايج بوده كه برخي از   
آن ها به مرور زمان دستخوش تغيراتي شده و بـرخـي   

 .ديگر نيز بطور كلي روبه فراموشي رفته است 
وي اساسي ترين علت ركود صنايع دستي را جايگزين 
شدن صنايع ماشيني و نيز بي توجهي اقبال عمومي به 

 .اين صنعت را عنوان كرد 
مسئول اداره ميراث فرهنگي و گردشگري كازرون در   
ادامه به صنعت دولچه دوزي در كازرون كه چند مدت 
. پيش ثبت فهرست ميراث ملي گرديده است اشاره كرد

اين صنعت ، پيشينه تاريخـي زيـادي در       :  وي گفت 
كازرون داردو از واژه عربي دلو به معني آوند آب كشي 
، ظرف مخروطي شكلي است كه از پوست دباغي شده 

ساخته شده كه با سه پايه چوبي روي زمين قرار )  چرم( 
مي گيرد و براي خنك كردن آب به صورت طبـيـعـي    

 . استفاده مي شود 
امروزه با گسترش شبكه لوله كشـي  :  معيني اضافه كرد

و فراواني يخچال اين فرآورده صنعتي دستي كه داراي 
مزاياي فراواني براي سالمتي جسم و تن انسان داشت 

 . نيز از مصرف افتاده است 
وي در بخش ديگر سخنانش به صنايع دستي ديـگـر     
شهرستان كازرون ازجمله نمد مالي ، گـيـوه دوزي ،       
دول دوزي ، قالي و قاليچه و گليم بافي اشاره كـرد و    

با ماشيني شدن ابزار آالت زندگي و نـيـز   :  ابراز داشت 
بي توجهي به آن با گذشت زمان يكي پس از ديگـري  
به بوته فراموشي سپرده مي شود و هنر مندان آن بـه    

 .مشاغل ديگر روي مي آورند 
هنرجو بطور رايگان  20اين مسئول در پايان از آموزش 

در برخي از رشته هاي صنايع دستي روبه انقـراض در    
كازرون توسط اداره ميراث فرهنگي اين شهرستان خبر 

با آموزش اين تعداد هنرجو اميد :  داد و خاطرنشان كرد 
آن مي رود كه با همت و عنايت مسئوالن ، صـنـايـع    
دستي روبه انقراض در اين شهر احيا شود و رونـدي      

 . روبه گسترش يابد 
 
 
 
 

برگزاري جشن دانشجويان 
جديدالورود در دانشگاه پيام نور 

 كازرون
جشن توجيهي دانشجويان جديدالورود مركز كازرون در 

 .سالن آمفي تئاتر دانشگاه برگزار شد
به گزارش دريافتي كازرون نما، اسرافـيـل جـاويـدي       
معاون مركز كازرون در جشن توجيهي دانشـجـويـان      
جديد الورود ضمن خوش آمد گويي به دانشجويان اين 
مركز و بيان مختصري از تاريخچه دانشگاه پيـام نـور     

اين جلسه به منظور آشنايـي  :  كازرون خاطر نشان كرد
اوليه دانشجويان جديد با آيين نامه هاي دانشـگـاه و     

 . قوانين مربوطه به دانشجويان برگزار شده است
دانشجو بايد به دنبال علم و كتاب و آمـوزش  :  وي ازود

. برود و مسلما كالس درس استاد كافي نخواهـد بـود    
تمام وقت دانشجو بايد به تحصيل علم و دانشجـويـي   

 . بگذرد و در اين راه بايد از جان مايه بگذارد
جاويدي با اشاره به ضريب هوش و توان عـلـمـي و        

هـاي     استعداد باالي دانشجويان پيام نور ، كسب رتبـه 
برترپژوهشي، دانشجويي و دانشگاهي در آزمـونـهـاي    
جامع را بهترين گواه اين مطلب برشـمـرد و اظـهـار         
اميدواري كرد اين روند با همت دانشجويان همچـنـان   

وي در پايان آيين نـامـه هـاي آمـوزشـي          .  ارتقا يابد
 . دانشگاه را تشريح نمود

در ادامه اين مراسم مسئول امور فرهنگي دانشـگـاه ،     
مسئول تربيت بدني ، مسئول بسيج دانشجويي به ايراد 

از ديگر برنامه هاي ايـن مـراسـم      .  سخنراني پرداختند
پخش نماهنگ ، تقدير از پذيرفته شدگان كارشنـاسـي   
ارشد و برگزيدگان علمي ، فرهنگي و ورزشي كـه در    
مسابقات كشوري و استاني داراي رتبه شـده بـودنـد        

 .انجام گرفت
 

 خبــر

 

 فرهنگ پايداري

 پالك هشت

 افتتاح نمايشگاه آثارخوشنويسان دركازرون   
به مناسبت هفته خوشـنـويسـي ،      :  سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان كازرون گفت

 .نفرازهنرمندان خوشنويس ممتازوفوق ممتاز دراين شهرستان گشايش يافت 9يك نمايشگاه از آثار
 35درايـن نـمـايشـگـاه          :  حميد معرف ، روز يكشنبه به درخشنده خبرنگار كازرون نـمـا افـزود       

اثرخوشنويسي با خطوط نستعليق ثلث ، نقاشي خط وشكسته نستعليق ازهنرمندان يـاد شـده بـه          
 .نمايش گذاشته شده است

اين نمايشگاه درنگارخانه پرنيان اداره فرهنگ وارشاد اسالمي كازرون به مـدت يـك     : وي ادامه داد
 .هفته براي بازديد عالقه مندان در دو نوبت صبح و بعدازظهر دائراست
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هرچه ماها سر به بيرون داشتيم و دنبال  
اصالح از باال به پايين، و در تالش براي 
و ، ! دسترسي به باالييها و تفهيم كردن بهشان

. ايشان نظر به درون داشتند و اصالح از پايين
معتقد بودند آدمي كه از پسِ مديريت خودش 
برنيايد از پس مديريت جامعه و كشور هم 

معتقد بودند شما نهضت نرم . برنخواهد آمد
افزاري را اول در زندگي شخصي خودتان 

 :سال و  با بياني متفاوت صورت گرفت 5بعد از حدود  
 تاكيد مجدد رهبر انقالب بر مطالبه ي تمدن سازي

 فرهنگ عمومي

 دست نوشته

 

 حمــاسـه نصـراهللا شفيعـي 



 الهي است,عشق مردم به واليت    خبـــر
نتيجه : وفاطمه زهرا اظهار داشت)  ع( امام جمعه جره باالده ضمن گراميداشت اول ذيحجه سالروز ازدواج علي 

 .و حاصل اين پيوند مبارك وجود امامان معصوم است كه جملگي از نسل علي وزهرا هستند
امروز يكي ازبرنامه هاي مهمـي  : حجت االسالم دهقان سنت حسنه ازدواج را موجب بقا ونسل دانسته وگفتند

كه بايد دردستور كار مردم قرار گيرد تكثير نسل وجمعيت است كه اگرروي اين موضوع برنامه ريزي درستـي  

نشود درآينده فاجعه وبحران بزرگي جامعه مارارتهديد خواهد كرد وهمه ما بايد هشدار مقام معظـم رهـبـري      
 .درمورد تجديد نسل را جدي گرفته ونگذاريم اشتباه دهه هفتاد دوباره تكرار شود

امام جمعه بخش جره وباالده با اشاره به سفر استاني مقام معظم رهبري به اسـتـان خـراسـان شـمـالـي              
استقبال پرشور با شكوه مردم از رهبر معظم انقالب نشان از عشق مردم به واليت است كه اين عشق :افزودند

فرمايشات مدبرانه وحكيمانه مقام مـعـظـم    : وارادت يك عشق الهي است نماينده ولي فقيه دربخش ادامه داد
 .رهبري درخراسان شمالي نسخه شوابخشي است كه مسئولين واحاد ملت بايد نصب العين خودقرار دهند
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 6 گردشگري
اعتبارات احياي درياچه پريشان هنوز تخصيص نيافته 
و بر اين اساس عدم اجراي طرح هاي احيا نيز هر روز 

 .تاالب را بحراني تر مي كند
به گزارش خبرنگار مهر، درياچه پريشان ايـن روزهـا     
حال خوشي ندارد، از يك طرف چـاه هـاي اطـراف        
درياچه داشته هاي اين تاالب را به خود مي مكند و از 

 .طرفي طرح هاي احيا نيز به اعتبارات نياز دارد
اين اعتبارات هنوز تزريق نشده و تاالب نيز هـر روز    

 . يك گام در بحران بيشتر غرق مي شود
يك كارشناس محيط زيست در استان فارس پيرامون 
اعتبار تخصيص يافته براي احياي درياچـه پـريشـان      

مدتي قبل مقرر شد كه اعتباري براي احـيـا و     :  گفت
حفاظت از تاالب پريشان تخصيص يابد و تاكنون در   
حاليكه اين درياچه همچنان با خشكي مطلق دست و 

 .پنجه نرم مي كند اعتباري پرداخت نشده است
بر اساس آخريـن اطـالعـات      :  علمدار علمداري افزود

طرح  از جمله طرحهـاي آبـخـيـزداري،        10بيش از 
آبخوان داري، طرحهاي كنترل استفاده و برداشـت از    
منابع چاه ها، تغيير الگوي كشت، صرفه جـويـي در       
مصرف آب، استفاده از طرحهاي مصرف كمـتـر آب     

از سوي دستگاه هاي مختلف استـان فـارس از       .... و
ارائـه شـده     ...  جمله محيط زست، جهادكشـاورزي و   

 .است
وي با بيان اينكه اختصاص اعتبار به تنهايي نمي تواند 

احياي تاالب پريشان 
را همراه داشته باشد، 

سـاالنـه   :  بيان كـرد   
 35تـا       20بيش از   

ميليون متر مـكـعـب    
آب از چــاه هــاي       
ــه       ــاچ ــراف دري اط
پريشان برداشت مـي  
شود كه در صـورت    
ادامه ايـن رونـد و         
تخصيص اعتبار بـه    
تنهايي و بدون توجـه  

به مصرف آب در اين محدوده نمي توان براي احيـاي  

 .درياچه گام برداشت
اين طرحها بـه  :  اين كارشناس محيط زيست ادامه داد

تنهايي نمي تواند باعث احياي درياچه شـود از ايـن       
ضروري است كه دستگاه هاي مختلف براي مديريت 

در اين منطقه چاره انديشي كنند تا در ...  مصرف آب و
صورت تخصيص اعتبار گام مهمـي بـراي نـجـات         

 .درياچه پريشان از اين وضعيت بحراني برداشته شود
وي در خصوص راهكارهاي الزم براي احياي درياچه 

در اين راستا ضروري اسـت كـه       :  پريشان تاكيد كرد
تعادلي بين برداشت آب از چاه هاي اطراف درياچه و   
ميزان بارش ايجاد شود نه اينكه ميزان برداشت بسيار 

 .بيشتر از ميزان بارش باشد
سال است كه سـفـره آبـهـاي        15وي با بيان اينكه 

: زيرزميني اطراف درياچه بيالن منفي دارند، بيان كرد
اين بدان معناست كه ميزان آبي كه به اين سفره هـا    
وارد مي شود كمتر از ميزان آبي است كه از چاه هـا    
برداشت مي شود كه در اين رابطه بـايـد مـديـريـت        

 .مصرف آب در دستور كار قرار گيرد
علمداري با بيان اينكه بايد كشت محصوالت اطـراف  

در اين خصـوص  :  درياچه پريشان مديريت شود، گفت
بايد اعتباراتي اختصاص يابد كه در اختيار مردمي كـه  
از طريق كشت امرار معاش مي كنند قرار گيرد در غير 
اين صورت با اين طرحها نمي توان درياچه را احـيـا     

 .كرد
عدم پرداخت اعتـبـار   

 براي احياي درياچه
 13دبير مـوسـسـه        

فــرورديــن در ايــن     
خصوص به خبرنگـار  

در :  مهر بـيـان كـرد     
حاليكه با تـالش و      
پيگيريهـاي صـورت     
ــط      ــوس ــه ت ــت ــرف گ
مسئوالن شهرسـتـان   
كازرون  مقرر شد كه 

ميلـيـارد ريـال       100
براي احياي اين درياچه اختصاص يابد اما بـه وجـود     

ارائه طرحهاي مختلف اين اعتبار همچنان پـرداخـت     
 .نشده است

در حال حاضر وضـعـيـت      :  علي اكبر كاظميني افزود
درياچه پريشان بحراني است و بايد هرچه سـريـعـتـر     
نسبت به تخصيص اعتبار و پيگيري اين موضـوع از    

 .سوي مسئوالن استاني اقدام شود
 طرحهاي احياي پريشان به تهران ارسال شد

معاون محيط زيست طبيعي اداره كل حفاظت محيـط  
زيست استان فارس نيز در اين رابطه به خبرنگار مهـر  

در آخرين جلسه كه به منظور تخصيص اعتبـار  :  گفت
براي احياي پريشان با حضور اسـتـانـدار و ديـگـر            

مسئوالن استاني تشكيل شد طرحها و پـروژه هـاي     
محيط زيست، جهادكشاورزي، آب مـنـطـقـه اي،           

 .مورد بررسي قرار گرفت... هواشناسي و
در اين جلسه مقرر شد :  محسن جعفري نژاد بيان كرد

كه هر دستگاهي كه براي احياي درياچه طرحي مـي  
دهد بودجه اي را از همان دستگاه براي اجراي طـرح  

 .اختصاص دهد
وي با بيان اينكه طرحهاي مذكور براي بررسـي بـه     

همچنين مقرر شـد    :  تهران ارسال شده، اظهار داشت
كه در راستاي احياي درياچه پريشـان از تصـرفـات        
احتمالي درياچه جلوگيري شود همچنين راهكـارهـاي   

الزم براي توسعه كشاورزي با مصرف كمتر ميزان آب 
 .در دستور كار جهادكشاورزي قرار گيرد

معاون محيط زيست طبيعي اداره كل حفاظت محيـط  
همچنين در ايـن      :  زيست استان فارس اظهار داشت

جلسه مصوب شد كه برداشت آب غيرمجـاز از چـاه       
هاي درياچه كنترل شود تا ميزان آب بـرداشـتـي از      

 .ميزان آب ورودي كمتر نباشد
اميدواريم كه با اجـراي ايـن       :  جعفري نژاد بيان كرد

طرحها و تخصيص اعتبار گام خوبي بـراي احـيـاي        
درياچه پريشان و خارج شدن اين درياچه از وضعـيـت   

 .بحراني برداشته شود

چاه هاي اطراف تاالب /احياي پريشان در گرو اعتبارات 
 مديريت شود

 
بارش باران و آب گرفتگي و  

 تخريب در بخش هاي  كازرون
، وزش بـاد          به گزارش دريافتي كازرون نما،بارندگي

شديد و رعد و برق شب گذشته ، سبب جـاري شـدن     
هايي در بخش هاي مـخـتـلـف        سيل و بروز خسارت
 .شهرستان شده است

براساس اين گزارش، بالفاصله پس از اطالع از وقـوع  
گروه امداد و نجات جمعيت هـالل احـمـر         3سيل ، 

كازرون به همراه تجهيزات و امكانات كامل امدادي به 
مناطق آسيب ديده اعزام شده و به امدادرساني و توزيع 

 .اقالم امدادي پرداختند
آماده باش و امداد رساني نيروهاي امـداد و نـجـات          
جمعيت هالل احمر ، تا عادي شدن شـرايـط  ادامـه        

 .خواهد داشت
 
 
 
 

فاطميه روستاي ابوالحسني 
 كازرون راه اندازي مي شود

به گزارش دريافتي كازرون نما، يـك بـاب مـنـزل           
 .مسكوني در شهرستان كازرون وقف شد

حجت االسالم عمران جمشيدي سرپرست اداره اوقاف 
اين موقوفه شامل يك باب :  و امور خيريه كازرون گفت

متر است كه توسط واقف  310منزل مسكوني به متراژ 
ارجمند نوراهللا كشاورزي با نيت راه اندازي فاطميه در   
روستاي ابوالحسني بخش جره و باالده شـهـرسـتـان       

 .كازرون به ثبت رسيد
ميليون ريال اسـت     100ارزش اين موقوفه :  وي افزود

كه ان شاء اهللا با نظارت اداره كل اوقاف و امور خيريـه  
فارس طبق نيت واقف ارجمند جهت راه اندازي فاطميه 

 .مورد استفاده قرار خواهد گرفت
 
 
 
 

افتتاح  پل وحدتيه خشت و 
كنارتخته را از بن بست خارج  

 مي كند
با افتتاح پل دردست :  معاون وزير راه و شهرسازي گفت

احداث وحدتيه ، فاصله استان فارس به استان بوشهر ، 
 .كيلومتر كوتاه تر مي شود 30

به گزارش روزشنبه ايرنا ، سيد احمد صادقي در بازديـد  
از چند پروژه عمراني درشهرستان كـازرون ، بـيـان          

 70ميليارد ريال  20تا كنون با اعتباري افزون بر: داشت
درصد از عمليات احداث پل وحدتيه به انجام رسـيـده     

 .است
با احداث اين پل وادامه اين مسير كه طـول  :  وي افزود

آن از وحدتيه شهرستان دشتستان دراستان بوشهر تـا    
كيلومتراست ، عالوه  30خشت كازرون دراستان فارس 

بر اين كه بخش هاي خشت وكنارتخته كازرون را از     
كيلو متر استان فـارس را     30بن بست خارج مي سازد 

به بوشهرنزديك تر مي كند ونقاط حادثه خـيـز ايـن        
 .محورنيزحذف خواهد شد 

امسال پنج ميليارد ريال اعتبار براي :  صادقي اضافه كرد
 10ادامه عمليات احداث اين پل تامين خواهيم كرد و   

ميليارد ريال اعتبار مورد نياز آن را از محل اعـتـبـارات    
 .تامين خواهد شد 92سال 

ايـن پـل     :  عبدالكريم پناهي ، مجري اين پروژه گفت 
متر طول و هفت متر ارتفاع دارد و با هشت دهانه  176
 .متري برروي پل شاپورساخته مي شود 22
 
 
 
 

محمدباقر ميرزايي مسئول ستاد 
 نماز جمعه قائميه شد

به گزارش دريافتي كازرون نما، طي حكمي از سـوي    
حجت االسالم و المسلمين عباس نماينده ولي فقيه در 
بخش چنارشاهيجان و امام جمعه قائميه طي حكـمـي   
حاج محمدباقر ميرزايي بعنوان مسئول ستاد نماز جمعه 
قائميه منصوب و حكم مسئوليت وي در بين الصالتين 
نماز جمعه به ايشان اعطا گرديددر ضمـن طـي لـوح        
سپاسي از سوي امام جمعه محترم از زحمات چنـديـن   
ساله حاج فرجاله رستمي مسئول پيشين ستـاد نـمـاز      

 .جمعه تقدير و تشكر بعمل آمد
 :متن حكم صادره بشرح ذيل مي باشد
 جناب آقاي حاج محمدباقر ميرزايي

نظر به تجربيات فرهنگي و مذهبي جنابعالي و اهميـت  
نماز جمعه كه نماد وحدت دين،سياست و تجلي حضور 
معنوي و ايماني مومنين و مومنات است ، شمارا بعنوان 
مسئول ستاد نماز جمعه بخش چنارشاهيجان منصـوب  
مينمايم ،اميداست باتدابير حسنه وبا هماهنگي مسئـول  
دفتر و اعضاي ستاد و بهره گيري از تمام نـيـروهـاي      
واليي موجبات مجد،شكوه و عظمت نماز جـمـعـه را      

 .فراهم سازيد
 باتشكر
 قهرمان عباسي
 امام جمعه بخش چنارشاهيجان

 
 
 
 
 

باجان ودل :شهردار قائميه
 كارخواهم كرد

به گزارش كشاورزي خبرنگار كازرون نما، عباسي امـام  
جمعه قائميه به همراه مرادي مسـئـول بـخـشـداري        
چنارشاهيجان ونيز تعدادي از مسئولين ومـعـتـمـديـن      

 بخش ديداري با شهردارجديد قائيمه داشتند
درايـن  : عباسي خطاب به كريمي شهردار قائميه افـزود   

موقعيت حساس كشوري مسئوليت را قبـول كـرديـد      
 . تشكر مي كنم

به ياري خدا با هـمـاهـنـگـي        :  ايشان خاطرنشان كرد
وهمدلي وهم انديشي باشما درجهت حق مـردم ايـن     

اميدوارم كه نـام  :  ديار تالش كنيم عباسي تصريح كرد
 نيكي از شما در افكا رمردم اين بخش بجاي ماند 

بـا جـان ودل       : شهردار قائميه دراين ديدار اظهارداشت
ونيت خيروتوكل به خدا كارخواهم كرد؛ ايشان با تاكيد 
براينكه شهرداري قائميه از بضاعت خوبي بـرخـوردار     

دو برنامه ريزي يـكـي كـوتـاه مـدت          : نيست افزودند
وديگري بلند مدت دردستور كار است وبا اين بـرنـامـه    
ريزي ها هدفم رضايت مردم است ايشان نسبـت بـه     
مسئله بهداشت وپاكيزگي سطـح شـهـروزيـبـاسـازي         

 دربرنامه هايش تاكيد بسيار داشتند
مرادي مسئول بخشداري چنارشاهيجان نيـز ضـمـن      
خيرمقدم وخوشامدگويي به شهردار جديـد خـواسـتـار       
همكاري وتعامل شهردار جديد با كلـيـه مسـئـولـيـن         
وادارات بخش با محوريت امام جمعه شدند واز ايشـان  
خواستند درارائه خدمات صادقانه به شهروندان قائيمه با 

 .تمام توان تالش وكوشش نمايند
 
 
 
 
 

محوطه باستاني بيشاپور سالهاست كه با شعار ثبت جهاني،              
چنگ به اصول و ضوابطي انداخته كه از يك سو كامال صحيح             

هاي   خواسته  است و از سوي ديگر مانع رسيدن اهالي منطقه به          
سالهاست كه يكي از مناطق تحت حفاظت        .  طبيعي شده است  

دليل   پايگاه پژوهشي بيشاپور نياز به شبكه گازرساني دارد اما به          
عدم تمركز و حضور نداشتن مسئوالن هنوز راهي پيدا نشده تا            

 .ي مردم با پاسخي مناسب مواجه شود خواسته
ـ   خبرگزاري ميراث  ـ   گروه ميراث   فرهنگي   10بيش از     فرهنگي 

در .  گذرد  جهاني محوطه باستاني بيشاپور مي       سال از وعده ثبت   
بهانه ثبت جهاني شدن بيشاپور مردم منطقه             اين سالها به   

مند   طور طبيعي از برخي امكانات زندگي بهره           اند به   نتوانسته
چنانچه يكي از مناطق تحت حفاظت پايگاه پژوهشي           .  شوند

بيشاپور نياز به           
هاي گازرساني      شبكه

دليل حضور    دارد اما به  
نداشتن و عدم تمركز     
مسئوالن در پايگاه      
هنوز راهي پيدا نشده     

ي مردم    تا اين خواسته  
با پاسخي مناسب        

درحالي   اين.  مواجه شود 
است كه نه بيشاپور در     
اين سالها گامي براي     
نزديك شدن به         

جهاني    سكوي ميراث  
برداشته نه مردم         

طور    اند به     توانسته
اتفاقي كه اين روزها سبب . طبيعي نيازهاي زندگي را تامين كنند

اي دور ترجيح دهند و        شده بسياري از مردم، حال را به آينده         
ثبت محوطه باستاني بيشاپور را جز دردسر چيزي بيشتر براي             

 . اهالي ندانند
، نگاهي به عملكرد پايگاه پژوهشي بيشاپور        CHNگزارش    به

گذرد حاكي از     سالي كه از تأسيس آن مي  11در طول نزديك به 
آن است كه عملكرد پايگاه مذكور نه تنها در حد و اندازه شهري             

ي ثبت شدن در فهرست آثار جهاني را دارد، نيست،               كه دايعه 
بلكه انفعال و پراكندگي مشهود در عملكرد اين مركز باعث بروز           

 .مشكالتي براي اهالي منطقه شده است
فرهنگي با حائز اهميت شمردن       فعال ميراث  «عباسپور  محسن»

عنوان يكي از مناطق برجسته اما منفعل         شهر تاريخي بيشاپور به   
طبيعتا در محوطه ساساني بيشاپور مانند هر : گويد مي CHNبه 

هاي خاصي در      ي باستاني ديگري الزم است كنترل          منطقه
ي خدمات معمول اجتماعي به        خصوص عبور تأسيسات و ارائه     

اهالي ساكن در مناطق اطراف آن صورت بگيرد، اما طي                 
هاي گذشته به دليل فقدان حضور مديريتي متمركز در               سال

اصلي ترين نهاد حفاظتي از اين شهر و بدون پاسخ ماندن                 
هاي مطرح شده از سوي اهالي منطقه،           بسياري از درخواست  

هاي فراواني در ميان روستاييان اطراف ايجاد شده كه            نارضايتي

بدون شك اين مسئله مشكالتي را براي شهر تاريخي بيشاپور           
 . به دنبال دارد

گفته وي، سالهاست كه اهالي روستاهاي واقع در تنگ چوگان          به
عنوان يكي از مناطق تحت حفاظت پايگاه پژوهشي بيشاپور            به

هاي گازرساني دارند و عليرغم اينكه         نياز به تأسيسات و شبكه     
توان با لحاظ كردن تمهيدات فني و انجام مطالعات ميداني             مي

باستان شناسي، راهي بدون مشكل  براي ايجاد تأسيسات               
گازرساني در محل فراهم كرد، اما به دليل عدم حضور مستمر             
مسووالن اين پايگاه در منطقه و به دنبال آن نبود مطالعات               
باستان شناسي مربوطه، اين خواسته ي مردم با پاسخي مناسب           

 .مواجه نشده است
هاي   بدون شك تداوم اين مشكالت به مرور باعث ايجاد نگرش         

قهري در بين برخي     
از اهالي منطقه نسبت    
به آثار تاريخي         

اين در    .  شود    مي
صورتي است كه        
چنانچه پايگاه         
پژوهشي بيشاپور به     
صورت پويا و سرزنده    

هاي   به ايفاي نقش   
محول مي پرداخت،     

طور قطع            به
توانست از            مي

توانمندي بوميان      
منطقه براي حفاظت    
هرچه بيشتر از آثار       

ها هم كم نيست، استفاده         تاريخي موجود كه اتفاقا تعداد آن       
 . بهينه كند

به اعتقاد عباسپور طي دو سال اخير مشاهده شده كه پايگاه               
شناسي و  ي باستان پژوهشي بيشاپور بدون حفر كوچكترين گمانه

همچنين بدون انجام مطالعات ميداني معمول، مجوز عبور جاده          
را از يكي از حساسترين مناطق نزديك به شهر تاريخي بيشاپور،           
يعني دهانه شمالي تنگ چوگان صادر كرده است و حتي پس از            
مطرح شدن انتقادهاي مكرر در اين خصوص، حاضر به ارائه             

 . توضيح در مورد علل صدور مجوز مذكور نشده است
هاي اخير با مشكالت متعددي از        شهر تاريخي بيشاپور در  سال     

هاي پياپي، تشديد فرسايش، تخريب نقش          جمله آتش سوزي  
مواجه بوده است كه با      ...  بهرام در تنگ چوگان، عبور جاده و        

رسد كه پايگاه  نظر مي هاي موجود به نگاهي به اتفاقات و تخريب
توانست در تمامي اين      عنوان نهادي كه مي     پژوهشي بيشاپور به  

ها شود، كمترين دخالتي      موارد اثرگذار باشد و مانع بروز تخريب       
 .شود ديده نمي

فرهنگي اعتقاد دارد، انفعال مشهود اين پايگاه          اين فعال ميراث  
گيرد كه چنانچه اين مركز در         پژوهشي در شرايطي صورت مي    

پي ايفاي نقش قانوني خود به عنوان نهادي فعال و پويا بود مي             
ها فارغ    توانست فرصت هاي شغلي مناسبي را پيش روي ده           

 .التحصيل بيكار رشته هاي باستانشناسي ايجاد كند

دود انفعال پايگاه پژوهشي بيشاپور در چشم  
 اهالي منطقه

اين روزها شهر تاريخي سرمشهد در استان فارس                  
جوالنگاهي براي حفاران غيرمجازي شده كه در بخشهاي          
مختلف اين شهر سارقان ميراث فرهنگي در حال كند و كاو           

 .هستند
به گزارش خبرنگار مهر، شهر تاريخي سرمشهد با                 

هكتار مساحت بزرگترين شهر ساساني اسالمي ايران         600
محسوب مي شود كه وسعت فراوان آن در كنار كمترين حد           
ممكن نظارتي باعث شده كه عرصه مناسبي در اختيار               
حفاران غيرمجاز قرار گيرد تا از اين غفلت استفاده كرده و             

 .تيشه به ريشه بناهاي تاريخي اين منطقه بزنند
متأسفانه مشاهدات ميداني در اين شهر باستاني حاكي از آن          

است كه حفاران      
غيرمجاز به طمع     
كشف آثار تاريخي    
در چندين نقطه از     
اين شهر اقدام به      

 .حفاري كرده اند
عضو شوراي        
مركزي انجمن هم    
انديشان جوان در     
اين خصوص به      
: خبرنگار مهر گفت   

با وجود اينكه شهر     
تاريخي سرمشهد    
به دليل قدمت و       

وسعت قابل توجه آن مي تواند ناگفته هاي فراواني را از               
تاريخ ايران به ويژه در دوران ساسانيان و همچنين ورود              
اسالم به ايران بيان كند اما متأسفانه فقدان كمترين توجهي          
به آن باعث شده كه حفاران غيرمجاز در كشف آثار مدفون            
در اين شهر گوي سبقت را ربوده و صدمات متعددي را به              

 .اين آثار وارد كنند
نكته حائز اهميت در اين خصوص       :  مجسن عباسپور افزود  

پيش روي قابل مالحظه  اين حفاران غيرمجاز در برخي از            
ترانشه هاي ايجاد شده به گونه اي كه عمق پيش روي در             
يكي از اين ترانشه ها مويد اين مسئله است كه اين                  
سودجويان چندين روز با خيال راحت توانسته اند حفاريهاي          
خود را انجام دهند بدون اينكه از حضور مأمورين ترسي              

به عنوان مثال در يكي از اين         :  وي ادامه داد  .داشته باشند 
حفاريها، سودجويان كانالي به ارتفاع يك تا يك و نيم متر             
را به عمق حدودا هفت متر در سقف يكي از بناهاي شهر               
تاريخي سرمشهد ايجاد كرده اند و توانسته اند پيش تر از              
كارشناسان و حفاران سازمان ميراث فرهنگي، به بنا راه             

 .يابند

گرچه در حال حاضر     :  اين فعال ميراث فرهنگي ادامه داد       
گشت زني در منطقه توسط تعداد انگشت شماري از                 
نيروهاي يگان حفاظت صورت مي گيرد و در اين ميان              
برخي از اهالي منطقه نيز دلسوزانه و به صورت خودجوش            
مراقبتهايي را انجام مي دهند، اما به دليل گستردگي زياد             
اين شهر و همچنين تعدد آثار موجود در اطراف اين شهر              
تاريخي به طور حتم انگشت شمار نيروهاي يگان حفاظت           
نمي توانند كنترل و حفاظت قابل قبولي در اين منطقه               

 .داشته باشند
عباسپور با بيان اينكه كم توجهي نسبت به حفظ و حراست            
از اين شهر تاريخي آنجا بيشتر نمايان مي شود، اظهار               

نه تنها   :  داشت
هيچگونه فنس    
كشي در اطراف     
اين شهر انجام     
نشده بلكه به جز     
دو تابلوي         
فرسوده كه متعلق   
به چند سال پيش    
است، از وجود      

تابلوهاي 
هشداردهنده 

مربوط به ثبتي      
بودن اين شهر      
 .نيز خبري نيست

عالوه بر حضور حفاران غيرمجاز در منطقه،           :  وي گفت 
افزايش سطح اراضي كشاورزي بر روي اين شهر تاريخي           
نيز باعث شخم خوردن آثار و بروز صدمات فراواني به آنها             

 .شده است
در :  عضو شوراي مركزي انجمن هم انديشان جوان افزود         

زمان حيات آذرنوش طرح ايجاد پايگاه پژوهشي در اين             
منطقه دنبال مي شد، كه بابد دوباره اين مسئله پيگيري              
شود و با داير شدن يك پايگاه پژوهشي مستقل و هدفمند،            
عالوه بر حفاظت فيزيكي و افزايش مطالعات باستان               
شناسي در اين منطقه، فرصتهاي شغلي مناسبي نيز براي ده          
ها فارغ التحصيل باستان شناسي كه اكنون به عنوان افراد            
جوياي كار ناگزير به جذب شدن در فعاليتهاي اقتصادي             

 .غيرمرتبط هستند نيز ايجاد شود
كيلومتري شرق كازرون و در     40شهر تاريخي سرمشهد در     

از جمله برجسته ترين آثار      .  منطقه جره و باالده قرار دارد      
كشف شده در اين شهر تاريخي مي توان به نقش برجسته            
بهرام و همچنين بزرگترين كتيبه خط پهلوي دنيا، تل               

 .اشاره كرد... خندق و

حفاري غيرمجاز / سرمشهد جوالنگاه سودجويان 
 طمع كشف آثار تاريخي به

 

سال است كه سفره آبهاي  15وي با بيان اينكه 
زيرزميني اطراف درياچه بيالن منفي دارند، 

اين بدان معناست كه ميزان آبي كه : بيان كرد
به اين سفره ها وارد مي شود كمتر از ميزان 

آبي است كه از چاه ها برداشت مي شود كه در 
اين رابطه بايد مديريت مصرف آب در دستور 

 .كار قرار گيرد



 اصغر يوسفيان   
 دست قشنگ هندبال كازرون 

 
در ادامه معرفي افتخار آفرينان ورزش كازرون به يكي 
ديگر از اين عزيزان خواهيم پـرداخـت كـه سـالـهـا           
تماشاگران كازروني به عشق ديدن بازيهاي زيـبـا و       
تماشايي او راهي ميادين ورزشي ميشدند و هـمـيـن        
تماشاگران او را ملقب به يكي از ماندگارتريـن لـقـب      

) دست قشـنـگ  (  هاي ماندگار در عرضه ورزش كردند
بله لقب زيباي دست قشنگ متعلق به كسي نـيـسـت    

 60واوايل دهه    50جزء ستاره هندبال كازرون در دهه 
كه با حركات زيباي دست با توپ هندبال جادو ميكـرد  
كسي كه با تكنيك منحصر بفرد خود همه را بـوجـد     

 .مياورد 

 كازرون 1335اصغر يوسفيان متولد 
 ملقب به اصغر دست قشنگ

عضو باشگاههاي هندبال پاس و پرسپوليس كازرون و 
سال در تـيـم        10حضور باشكوه وپر افتخار به مدت 

 منتخب كازرون
كسب مقـام قـهـرمـانـي در رده هـاي               :  افتخارات

دعوت بـه  /  آموزشگاهها و بزرگساالن فارس به كرات 
 3تيم هندبال فارس جهت شركت در قهرماني كشور   

 بار
اصغر يوسفيان نيز به مانند اكثر ورزشكاران قـديـمـي      
كازرون از ورزش مدارس به جامعه ورزشـي كـازرون     

 .معرفي شد 
دبيرستان شاپور مهد پرورش اين عزيز ورزشكار بود در 
ابتدا اصغر آقا با بسكتبال دوران پرشكوه ورزشي خودرا 
آغاز نمود ولي با گسترش ورزش جذاب وزيباي هندبال 

ايشان به سمت اين رشته نوپا كشيـده   50در آغاز دهه 
 .شد واين خود شروع بود بر دوران پر افتخار ايشان

تكنيك منحصربفرد قدرت شوت زني و اخالق ومنـش  
پهلوانيش باعث شد كه خيلي زود بـه يـك چـهـره           

 .فراموش نشدني در ورزش كازرون تبديل شود
اصغر آقا از بازيكنان نسل دوم هندبال كازرون بود كـه  
با اكثر نسل اوليها هم دوره شد ودركـنـار بـزرگـانـي        
همچون مرحوم هوشنگ نظربين كه خود از بهترينهاي 
هندبال فارس بود وهچنين عبدالصاحـب نـيـكـويـي        

 ابراهيم اسدالهي حسن رزمي جعفر اوليا
بـه  ...  ابوالفتح نظرزاده صدراله حبيبي خسرو بهبهاني و

 .افتخار آفريني پرداخت
اصغر دست قشنگ حضور در كنار هـمـبـازي خـودرا       
بزرگترين افتخار ميداند واز منش ورفتار تك تك ايـن  

 .عزيزان قدر داني ميناميد
كسب قهرماني متوالي در رده هاي آموزشگاهها فارس 
وسپس تكرار همين قهرمانيها در سطح بـزرگسـاالن     
استان باعث شد كه هندبال در كـازرون طـرفـداران        
زيادي پيدا كند وبه پرافتخارترين رشته ورزشي كازرون 

 در سطح كشور برسد

 حسن رزمي و اصغر يوسفيان/ جعفر اوليا 
به عضويت تيم منتـخـب    50اصغر آقا كه از اوايل دهه

در اين تيم ماند وسپـس   63كازرون رسيده بود تا سال 
 .براي هميشه از هندبال خداحافظي نمود

مسابقات هندبال در كازرون بصـورت   60و 50در دهه 
اصغر آقا در تيـمـهـاي پـاس       . باشگاهي برگزار ميشد 

وپرسپوليس عضويت داشت وبارها با اين تيمها به مقام 
 .قهرماني رسيد 

بازيهاي زيبا و تكنيكي اصغر آقا باعث شد كه خيـلـي   
ازجوانان كازروني به هندبال عالقمند شده وبـه ايـن       
رشته ورزشي گرايش پيدا كنند كه ميتوان از ملي پوش 
سابق هندبال كازرون بهادر رياضي نام برد كه الـگـو     
ورزشي خودرا اصغر دست قشنگ و صدراله حـبـيـبـي     

 .ميداند
استاد علي اصغر گروش استاد علي اصغر توكلي مرحوم 
رضا رهايي فرد مربيان اصغر آقا بودند كه حق بزرگـي  

 .بر گردن ايشان دارند
نام اصغر دست قشنگ هـمـواره در اذعـان مـردم             

 .ورزشدوست كازروني جاويد وماندگارخواهد بود 
 خداقوت دست قشنگ دوست داشتني

 
 

مسابقات شناي قهرماني پنج 
شهرستان فارس دركازرون 

 برگزارشد
مسـابـقـات    :  رييس هيات شناي استان فارس گفـت    

شناي شهرستان هاي كازرون ، اقلـيـد، سـپـيـدان ،          
 .مرودشت و آباده به ميزباني كازرون برگزار شد

محمد كاظم مداح ، روز شنبه در گـفـت و گـو بـا             
درايـن  :  درخشنده خبرنگار كازرون نما بـيـان داشـت     

 13و      12،    11، 10شنا گردر رده سني  80مسابقات 
سال در استخرسرپوشيده كازرون با يكديگر به رقابـت  

 .پرداختند
اين مسابقات شنا دررشته پروانه، كرال سينه :  وي افزود

 و كرال پشت برگزار شد
 
 
 

 محمدرضا پوالدي 
 

 با پيشكسوتان

: محمد رضـا پـوالدي        -سرويس ورزشي 
شهريورمـاه سـال جـاري بـراي ورزش كـازرون                
يادآوردوران پـرشـكـوه      
. وافتخار گـذشـتـه بـود      

دختران كازروني كه بـا    
شور واشتياق فراوان در   
اواخر اين ماه براي مسابقات قهرمانـي كشـورراهـي      
شيراز شده بودند با كسب مقام قهرماني تيمـي و دو      
 .عنوان انفرادي دست پر وسرافرازانه به خانه برگشتند

اين مسابقات كه در بخش كاتا ودر سبك شيتوريوكن 
شي كان برگزار شد با قهرماني تيم فارس به پـايـان     
رسيد و مهسا رئوفي وشيال بهره براز باشگاه مهرگـان  

ولي ايـن  . كازرون به مقام سوم كشور دست پيدا كردند
پايان كار دختران شجاع كازروني نبود ودو روز بعد در   
جدال براي انتخاب مسابقات بين المللـي ژاپـن ودر       

بادرخشش فوق العاده موفق بـه    jksسبك شوتوكان 
مربيگري تيم . برنز شدند 2نقره و  4مدال طال  5كسب

دختران كازرون در اين دوره برعهده سركار خانم فروغ 

استواري  بودكه ايشان از قهرمانان  مـطـرح كشـور        
 .ومدرس فدراسيون كاراته ميباشند

مهسا رئوفي    مقام اول كومـيـتـه نـوجـوانـان           -1 
 )اعزامي به مسابقات ژاپن(
 شيال  بهره بر  مقام اول كوميته نونهاالن-2
 زهرا خديو مقام اول كوميته بزرگساالن-3
 فروغ  استواري مقام اول كوميته بزرگساالن-4
 شادي نايبي  مقام اول كوميته نونهاالن -5
 زهرا رضا زاده مقام دوم كوميته نوجوانان-6

 حلما حميدي مقام دوم كوميته نونهاالن-7
 شكوفه تركمن مقام دوم كوميته بزرگساالن-8
 شبنم پناهي  مقام دوم كوميته نوجوانان-9

 مرضيه علي پور مقام سوم كوميته نونهاالن-10
 زهرا ديده ور مقام سوم كوميته بزرگساالن  -11

با پايان يافتن اين دور ه از مسابقات بالفاصله افتخـار  
آفرينان كازروني  در معيت تيم فارس راهي مسابقـات  
قهرماني كشور در سبك شيتوريوهانكوريو به اسـتـان   
اصفهان شدندوطي مبارزات نفس گير در شهر زريـن    

 25نـقـره و     17مدال طال  17شهر اصفهان با كسب 
. برنز موفق به كسب مقام نايب قهرماني كشور شدنـد 

 36مدال كسب شده توسط تيم فارس    59از مجموع 
مدال ان متعلق به دختران شجاع كازرون بود كه ايـن  

مربيگري و سرپرسـتـي   .  براي اولين بار رخ داده است
تيم فارس هم برعهده سركار خانم فروغ استـواري از    
كازرون بوده كه اين هم برگ زريـن ديـگـري بـر           

 .افتخارات كازرونيها ميباشد
 :در بخش كوميته 

زهرا رضا زاده و زهرا گل در رده     / خانم مهسا رئوفي 
زهرا اسكندري / نوجوانان مدال طال ومرضيه علي پور 

و فاطمه زهرايي در رده نونهاالن مدال طال و در رده   
بزرگساالن شكوفه تركمن و فروغ استواري مدال نقره 

زينب قاسمي مدال بـرنـز   / زهرا ديده ور / وزهرا خديو 
/كسب كرده وهمچنيت در رده جوانان مريم دهقان   

حديث خيراتي مدال نقره ودر رده نونهاالن شيال بهره 
فاطـمـه   / يسنا رئوفي شادي نايبي/ ريحانه شجاعي/ بر 

ياسمن فرهادي مدال برنز وشبنـم پـنـاهـي       / شيخي 
منش ورويا احمدي در رده نوجوانان مدال برنز كسـب  

 .كرده و باعث غرور مردم كازرون شدند
 بخش كاتاي انفرادي

سركار خانم فروغ استواري مقام اول بزرگساالن كشور 
و زهرا خد يو وشكوفه تركمن مقام سوم بـزرگسـالـن    
كشور را بدست آورده ودر رده نوجوانان سركار خـانـم   

محدثه دهقان وزهرا حضرتي مـقـام دوم       /  زهرا گل 
كشور ودر همين رده زهرا رضا زاده به مـقـام سـوم        
كشور دست يافته ودر رده جوانان مريم دهقان موفـق  
به كسب مقام سوم كشور شده در رده نونهاالن نـيـز     
شيال بهره بر قهرمان كشور وهمچنين مرضيه عـلـي     

 .پور و حلما حميدي نايب قهرمان كشور شدند
 بخش كاتاي تيمي

مرضيه علي پور و شبنم پناهي منش به / مهسا رئوفي 
مقام نايب قهرماني كشور دست يافتند ونـام شـهـر        

 .هميشه سبز كازرون را پرآوازه تر از قبل نمودند
از نكات مهم وجالب اينكه تمام هزينه هاي اعزام اين 
قهرمانان توسط خودشان پرداخت شده واز طرف اداره 
ورزش وجوانان كازرون هيچگونه كمك وهمكاري بـا  
. اين عزيزان نشده كه درجاي خود قابل تا مل ميباشد

آيا براستي وظيفه اين اداره محترم چيست؟  هـمـيـن    
مسابقات مذكور كه در رزين شهر اصفهان به پـايـان     
رسيده قرار بوده كه در كازرون بـرگـزار شـود ولـي         
متاسفانه رييس عزل شـده اداره ورزش وجـوانـان          
كازرون از اختصاص  يك سالن به ايـن مسـابـقـات       

 .قهرمان كشوري دريغ كرده بود 
مسئولين محترم شهرستان كازرون آيا سزاوارست كـه  
خودقهرمانان اين هزينه ها را تقبل كنند؟ آيا با وجـود  
تقبل هزينه ها نميشد با يك پالكارد ورسـانـه ايـي        
كردن اين افتخار بزرگ خستگي را از تن ايـن شـيـر      

 زنان بدر كرد؟  
كازرون نما بنوبه خود اين افتخار بزرگ را به جامـعـه   
ورزش كازرون ومديريت باشگاه مـهـرگـان كـازرون       
وساير عزيزان قهرمان وخانواده هاي محـتـرم آنـهـا       
تبريك گفته وموفقيت روز افزون اين عزيـزان را از      

 .يزدان پاك خواهان وخواستار ميباشد
 

 گزارش 
 هندبـــال

 :در مسابقات قهرماني كشور صورت گرفت
 حمله دختران كازرون به مدال هاي زرين كاراته 

رييس دانشگاه علمي كاربردي شهرستـان  
دانشجويان اين دانشـگـاه     :  كازرون گفت

درصورتي كه طرحي ارائه دهند كـه بـه       
عنوان يك طرح پژوهشي و كـارآفـريـن      
مصوب شود، مشمول دريافت تسهيالت با 

 .بهره كم مي شوند
دكترمهرداد مومن زاده ، روز سه شنبه در   

تا كنون دوتعاونـي  : گفت وگو با ايرنا افزود
با هدف اشتغالزايي براي دانشجويان ايـن  

 .دانشگاه به تصويب رسيده است 
وي دربخش ديگري از مطالب خود ، بيان 

به رغم اين كـه مـدت زمـان          :  داشت 
كوتاهي است كه از شروع فعاليـت هـاي     
دانشگاه علمي كاربردي شهرستان كازرون 
سپري مي شود، ليكـن ايـن دانشـگـاه         
توانسته است به پيشرفت هاي خوبـي در    

زمينه علمي و ورزشي در بـيـن سـايـر           
دانشگاه هاي علمي كـاربـردي اسـتـان         

 .فارس و حتي كشور دست يابد
ازجمله آنها مي توان بـه    :  وي اضافه كرد

كسب مقام سوم علمي بين مراكز دانشگاه 

هاي علمي كار بردي استـان فـارس در       
وكسب مقام سـوم   91-90سال تحصيلي 

درالمپياد ورزشي كشور در رشته كـاراتـه     
 .دانشجويان علمي كاربردي اشاره كرد

هم اينك يك هزار :  مومن زاده اضافه كرد
درصـد آنـان        60نفر دانشجو كه  800و 

مدرس تمام  120بومي هستند و همچنين 
وقت و پاره وقت دردانشـگـاه عـلـمـي          
كاربردي كازرون به تحصيل و تـدريـس     

 .اشتغال دارند
وي شمار رشته هاي تحصيلي دانشـگـاه     

رشته اعـالم   27علمي كابردي كازرون را 
رشته متعـلـق    9از اين تعداد :  كرد و گفت

به مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و   
 .مابقي كارداني است

 

دانشجويان علمي كاربردي كازرون با ارائه طرح پژوهشي  
به گزارش پوالدي خبرنگار كازرون نـمـا،    تسهيالت دريافت مي كنند

مهرماه ودر ادامـه       29عصر روز يكشنبه 
مسابقات ليگ دسـتـه دوم كشـور در            

 14:30استاديوم شهدا كازرون واز ساعت   
دقيقه دو تيم شهداي سيف آباد و مـس      

 .ورزقان تبريز به ديدار هم رفتند
تيم مهمان كه از يك مربي سرشـنـا س     
بنام احد شيخ الري بهره ميبرد از هـمـان   
دقايق اوليه بازي با پرس شديد و سرعـت  
در حمله موفق شد نبض بازي را بـدسـت   
گرفت تيم سيف آباد در آفسايـد گـيـري      
موفق شد توسط مهاجم جوان خود رضـا    
 .فرامرزي دروازه حميد فريدوني را باز كند

سيف آباد كه نسبت به بازيهاي قبلي خود 
با چند تغيير پا به ميدان گـذاشـتـه بـود         

نتوانست هماهنگ عـمـل كـرد وتـوپ         
وميدان را در نيمه نخسـت بـه حـريـف         

 .سرحال خود واگذار كرد
در نيمه دوم خسروي مربي جوان سـيـف   
آباد با تغيير سيستـم وافـزودن مـهـدي         
مريدي تا حدودي بازي را بدست گـرفـت   
ولي نا هماهنگي ونداشتن برنامـه مـانـع      
بزرگي برسر نتيجه گيري نماينده كـازرون  
بود وبا يك اشتباه ديگر در خط دفـاعـي     
سيف آباد رضا فرامرزي بـا دروازه بـان         
كازرون تك به تك شد وبراحـتـي خـود      

 .وتيمش را دو گله كرد
در حاشيه بازي وبعد از گل دوم مـهـمـان    
تماشاگران تيم سيف آباد برعليه كادر فني 

در نيمه اول دروازه بـان    .  شعار سر دادند 

تيم مس بر روي مهـاجـم سـيـف آبـاد          
مرتكب پنالتي شد وداور هم در سوت خود 
دميد ولي قبل از اعالم ضربه پـنـالـتـي       
كمك داور اعالم آفسايد كـازرون كـرده     

 .بود
از اين بازي تماشاگران استقبـال خـوبـي      
كرده بودند كه در آخر از بازي ضـعـيـف      

 .نماينده خود ناراحت راهي منزل شدند
حضور فرماندار ومـعـاون وهـمـچـنـيـن          
پيشكسوتان فوتبال كازرون كه حـتـي از     
شيراز براي اين مسابقه قدم رنجه كـرده    

 .بودند قابل توجه بود
 5بازي با كسـب     6شهداي سيف آباد از 

 .امتياز چشم به روزهاي آينده دارد

 

 شكست خانگي نماينده كازرون در ليگ دسته دوم كشور 

 جلسه كارگروه مسابقات قهرماني كاراته استان 
بنا به پيشنهاد هيات كاراته و تاييد اداره ورزش اولين جلسه كارگروه مسابقات قهرماني كاراته اسـتـان     

به ميزباني شهرستان كازرون برگزار ميگردد در محل اداره ورزش     )  ٌص  ... ( فارس جام محمد رسول ا
 .و جوانان تشكيل شد 

صفري سرپرست اداره ورزش و جوانان ، سرهنگ اسدالهي معاونت سـتـاد     :  در اين جلسه يك ساعته 
پيشگيري و حفاظت اجتماعي دادگستري ، سرهنگ فرهيخته نماينده نيروي انتظامي ، لقماني نماينـده  
شوراي شهر ، استاد پهلواني معاونت اداره گاز ، حسيني مسئول تربيت بدني سپاه و همچنين نمـايـنـده    

 بخشار مركزي و ظهرابي رئيس هيات كاراته حضور داشته و نقطه نظرات خود را بيان كردند
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با دستگير شدن تخريب كنندگان گرز بهـرام  
در شهرستان كازرون، مشخص شد كه آنهـا  
با تخريب نقش برجسته و جداكردن گرز بـه  
دنبال گنج در ميان اين اثر كم نظير تاريخي 

 .بودند
به گزارش خبرنگار مهر، نقش گـرز بـهـرام      
يكي از نفيس ترين نقش بـرجسـتـه هـاي       
موجود در مجموعه ساساني تنگ چوگان در   

اين نـقـش     .  شهرستان كازرون فارس است
برجسته سال گذشته از سوي افرادي تخريب 

 .شد
اكنون تخريب كنندگان دستگير شده انـد و    
در تحقيقات به عمل آمده، آنها اعالم كـرده  
اند كه تصور مي كردند كه درون گرز گنجي 
نهفته است و براي سرقـت گـنـج، آن را          

 .تخريب كرده اند
در اين رابطه عضو شوراي مركزي انجـمـن   
هم انديشان جوان در گفتگو با خبرنگار مهـر  

پس از تخريب نقش برجسته بهرام در :  گفت
تنگ چوگان شهرستان كازرون كـه در در      

به وقوع پيوسـت حـدس و        90اواخر سال 
گمان هاي فراواني در خصوص علل احتمالي 
وقوع اين تخريب مطرح شد و وقـتـي ايـن      
تخريبها به گونه هاي مشابه در سال جـاري  
براي نقش قنديل نيز تكرار شد بيش از هـر  
چيز احتمال سريالي بودن اين تخريبها قـوت  

 .گرفت
بـا دسـتـگـيـري        :  مجسن عباس پور افزود

تخريب گران نقوش برجسـتـه كـازرون و        
نگاهي به قصد و هدف آنها براي انجام ايـن  
تخريبها، دو مسئله مهم ذهن را درگير مـي    
كند نخست اينكه فقدان حداقلهاي حفاظـت  

فيزيكي از نقوش برجسته، عرصه منـاسـبـي    
براي اين تخريبها در مقابل تخريب گران به 
وجود آورده به گونه اي كه اين اشخاص پس 
از ناكام ماندن در تخريب نقش بـهـرام، بـا      
خيالي آسوده از فقدان امنيت در مـحـوطـه      
نقش قنديل نيز استفاده كردند و صدماتي را   

 .به آن نقش نيز وارد كردند
در اين خصـوص گـرچـه      :  وي اظهار داشت

پيش از اين هشدارهاي مكـرري از سـوي       
فعاالن ميراث فرهنگي به مسئوالن مربوطـه  
داده شده بود اما متأسفانه همچنان شـاهـد     
بدون حفاظت ماندن چند نقش برجسته ديگر 

در كازرون و بسياري ديگر از نقـاط كشـور     
هستيم كه با توجه به تجربه اين تخريبها به 
نظر مي رسد همچنان زمينه سـاز تـكـرار        
تخريبهاي از اين دست و موارد مشـابـه آن     

 .باشد
عضو شوراي مركزي انجمن هم انـديشـان     

دومين مسئله اي كه با توجه :  جوان ادامه داد
به داليل و اغراض مطرح شـده از سـوي         
تخريب گران نقوش تاريخي كـازرون مـي       
توان دريافت اين است كه اين آثار پـرارزش  
كازرون بر اثر ضربات ناآگهي و عدم اطـالع  
تخريب شده اند زيرا گفته مي شـود هـدف     

اصلي تخريب گران يافتن گنج از دل ايـن      
 .نقوش بوده است
در همين خصوص به نظر :  عباسپور بيان كرد

مي رسد افزايش آگاهي هاي عـمـومـي در      
سطح توده مردم براي اصالح ايـن تـفـكـر       
اشتباه كه متأسفانه هنوز در ميان بـرخـي از     
عموم مردم رواج دارد و به ميراث مـلـي و       
تاريخي يك كشور به چشم گنج نگـاه مـي     
كنند بايد جز اصلي ترين محورهاي آموزشي 

 .سازمان ميراث فرهنگي قرار گيرد
تا زماني كه عـده اي بـه         :  وي تاكيد كرد

ميراث ملي كشور به چشم گنج و نه هويـت  
نگاه كنند شاهد بروز و تكرار تخـريـبـهـاي     
مشابه ديگري خواهيم بود از اين رو افزايـش  
آگاهيهاي عمومي در خصوص انتقال مفهوم 
درست و واقعي ميراث فرهنگي بـه عـمـوم      

ترين و برجسته ترين حفاظـت  �  مردم، قوي
از محوطه ها و آثار تاريخي محسـوب مـي     

 .شود
 رسيدگي ويژه به پرونده تخريب كنندگان

دادستان عمومي و انقالب شهرستان كازرون 
تخريب كنندگان اين :  در اين رابطه بيان كرد

نقش برجسته توسط سربازان گمـنـام امـام      
در شهرستان كازرون دسـتـگـيـر     )  عج( زمان
 .شدند

اين دو متهـم در    :  نصراهللا ايزدي خواه گفت
بازجوييها مدعي شدند به گمان اينكه درون   
گرز بهرام گنج است اقدام به تخريـب ايـن     

 .نقش برجسته كرده اند
اين دو متهم با قرار سنگين هـم    :  وي افزود

 .اكنون در بازداشت به سر مي برند

 :اعتراف تخريب كنندگان گرز بهرام پس از دستگيري 
 درون گرز بهرام به دنبال گنج مي گشتيم
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 . علي بحراني

آزاده نجفيان، دانشجوي كارشناسي ارشـد  
زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شـيـراز در     
مقاله اي تحت عنوان معرفي و بـررسـيِ       

، در اين شماره آورده «او سلمان شد»رمانِ 
 :است

كتاب او سلمان شد، ماجراي سلوك و زندگي سلمان 
داستان با روزبه جوان در جيِ اصفهـان  .  فارسي است

روزبه به تعاليم و سـخـنـان مـوبـدان        .  شود آغاز مي
گـردد؛   زرتشتي مشكوك است و به دنبال حقيقت مي

اما پدر او كه فرمانرواي جي است، از كنجكاوي پسـر  
كه آن را تهديدي بـراي قـدرت       بيمناك است؛ چون

داند در مقابل موبداني كه در كمين جايگاه او  خود مي
 .هستند

روزبه در جستجوي خود با مسيحيانِ ساكن جي آشنا 
براي رهايي .  آيد شود و در دل به اين كيش در مي مي

كه قصد زنداني كـردن او را      ( از دست پدر و موبدان 
شود  ، با راهنمايي كشيش كليسا، راهي شام مي) دارند

 . تا با داناترين علماي مسيحيت آشنا گردد
پردازد؛ با فـراز و     او در شام به تحصيل و جستجو مي

گردد و در نهايت پـاي   هاي گوناگون روبرو مي نشيب
كه بشارت آمـدنـش را       ( در راه ديدن آخرين منجي 

نهد و به عنوان برده به يهوديان فروخـتـه    مي)  شنيده
شـود   در پايان اين مسيرِ دشوار، مسلمان مي.  شود مي

گـردد و ايشـان نــام   و به دست پيامبر اسالم آزاد مي
سـلـمـان    .  دهند او را از روزبـه بـه سلمـان تغـيير مي

ترين افتخارات ايرانيان در طول  فارسي يكي از بزرگ
ويژه به دليل اهميـت   به.  آيد تاريخ اسالم به شمار مي

كه او را از اهل بيت خود معـرفـي   ( او نزد رسول خدا 
ي    و نيز خدمات چشمگـيـرش در غـزوه       )  كنند مي

 .خندق
است تا در اين كتـاب بـه آن        زاده تالش كرده هاشم

ي زندگي سلمان بپردازد و    بخشِ كمتر پرداخته شده
كه چگونه او به مقام اهليت در نزد خاندان پيغمبر  اين
 .رسد مي

از اين ديدگاه، اثرِ حاضر را بايد كتابي پـيـشـگـام و       
مندان به تاريخ اسالم و ايـران       خواندني براي عالقه

دانست كه اطالعات سودمندي را در قالب داستان در 
دهـد؛ امـا      اختيار طيف وسيعي از خوانندگان قرار مي

ي اين اثر شايان يادآوري است آن    اي كه درباره نكته
است كه او سلمان شد، با وجود موفقيت در تصـويـر     

شـدن،     شخصيت حضرت سلمان پيش از مسـلـمـان   
ي يك رمان يا داستان بلند است،  گونه كه شايسته آن

 .بافت داستاني ندارد
كه با داستان يا سرگذشـتـي    در اين كتاب بيش از آن

اي از      ي سلمان روبرو باشيم، بـه سـلـسـلـه        درباره
خوريم كه با لحن ادبـي و     ها و ماجراها بر مي روايت

 .اند شاعرانه به يكديگر مرتبط شده
شمـارِ   رسد نويسنده به سال به بياني ديگر، به نظر مي

زندگي سلمان فارسي مقاديري گفتگو و توصـيـفـات    
. است و آن را به شكل كتاب ارائه داده  شاعرانه افزوده

به همين دليل با اوج و فرودهاي داستاني در اين اثـر  
روبرو نيستيم و كتاب در يـك خـط مسـتـقـيـمِ               

 .رود گونه به پيش مي گزارش

با اين توضيحات، چندان دور از ذهن نيست كـه در      
پردازي نيز اثري نتوان يافت و  اين كتاب از شخصيت

رود    گونه كه از يك اثر داستاني انتظار مي خواننده آن
هاي فرعي اثر آشـنـا      با شخصيت اصلي و شخصيت

 .نشود
ترين دليلِ نبود بافت داستاني را در اين اثر،  شايد مهم

ي نـويسـنـده بـه            بايد مقيدبودن بيش از انـدازه     
 .هاي تاريخي زندگي سلمان دانست روايت
اسـت در مـورد          زاده تا جايي كه ممكن بـوده  هاشم

كه سلمان و حوادث زندگي ( محورهاي اصلي داستان 
پردازي نداده و ترجـيـح    ي خيال ، به خود اجازه) اوست
دارانـه     داشتنِ روايات، امـانـت   است با پيشِ چشم داده

بنويسد و تخيل خود را تنها در حـوادث فـرعـي و          
رَد        كننده هاي غيرتعيين توصيف ي داستان به كـار بـ

هاي مكرر از طبيعت يا حضور شيطـان   مانند توصيف( 
كه سلمـان گـاه و       

گاه با او مـواجـه      بي
 ).شود مي

ي ايـن   شايد خواننده
نوشته پيـش خـود     
گمـان كـنـد كـه         
نــويســنــده، قصــد    

ــان  ــت ــردازي    داس پ
نداشته و هـدف او      

ي    گزارش پيوسـتـه  
زنــدگــي ســلــمــان   

است؛ اما لحن و  بوده
ي  توصيفات شاعرانه

نويسنده در كـنـارِ       
كارگيري گفتگو در  به

ها، اين احتمال را    روايت ماجراها و معرفي شخصيت
كند و به همين دليل با اثري روبرو هستيم كـه   رد مي

در مرز بين يك گزارش مستند و رمان تاريـخـي در     
 .نوسان است

ي ديـد     اي ديگر كه بايد به آن اشاره كرد، زاويه نكته
نويسنده از ديـدگـاه دانـاي كـلّ         .  اين داستان است

است كه در ايـن       نامحدود براي روايت استفاده كرده
 .اثر داراي نقاط قوت و ضعف متفاوتي است

ي    يكي از نكات مثبت استفاده از اين ديدگاه دربـاره 
اين داستان، اشرافي است كه خوانـنـده بـه تـمـام          

تواند بـه   كند و مي ماجراهاي پيرامون سلمان پيدا مي
و هچنين دليل چگونگي سير و ( موقعيت و جايگاه او 
، آگاه و مسلـط شـود؛ امـا        ) شدن سلوك او تا سلمان

ي    انـدازه    از   نگري، در كنار احتياط بيـش  همين كلي
هـا،     نويسنده در پرداخت داستاني و تصوير شخصيت

كه ما ديدي بيروني از شخصيت سلـمـان     باعث شده
ي  گونه كه الزمه آن( داشته باشيم و از دنياي درونش 

ي    كتابـي دربـاره    
سيـر و سـلـوك        

، ) معـنـوي اسـت     
بـه  .  مطلع نگرديـم 

ديگر بيان، در ايـن  
كتـاب تـحـوالت      
دروني شخصـيـت   

ي    اصلي از زاويـه 
بيرونيِ داناي كـل  
روايت شده و آن     
تأثيري را كه بايـد  
ــده       ــن ــوان ــر خ ب

 .گذارد نمي
از ايــن مــنــظــر     

توان گفت كـه     مي
بهتر بود نويسنده، دست كم در بخشي از داستان، از   

پرداخت تـا   ديدگاه اول شخص به روايت ماجراها مي

تـر   خواننده بهتر و روشن
ــي        ــواالت درون ــا اح ب
شخصيت اصلـي آشـنـا      

 .شد مي
از ديگر سو، استفـاده از    

جانبه و    ديدگاه داناي كل نامحدود به دليل نگاه همه
از باال به حوادث، بيش از پيش لحن و شكـل يـك     

بخشد و همين موضوع بـاز   گزارش تاريخي به اثر مي
هم اين كتاب را از يك اثر داستاني تا حد بسـيـاري     

 .كند دور مي
گفتگوهاي گنجانده شده در ضمن ماجراها نيـز جـز     

ي سراسر توصيف خـارج     كه متن را از يك نوشته آن
هاي مقابل  كند، تأثير چنداني در معرفي شخصيت مي

ها  سلمان ندارد و همان لحن و صداي نويسنده در آن
 .شود نيز شنيده مي

حتي در گـفـتـگـوهـا؛ چـه           ( به عالوه، لحن كتاب 
، كتابي و بسيار سنگيـن  ) ها ها و چه مونولوگ ديالوگ

است و به همين دليل در خواننده ايجاد صميمـت و    
اي بين سـلـمـان و       كند و هميشه فاصله راحتي نمي

چه زماني كه او پسر نوجـوان  ( شود  مخاطب ديده مي
جوياي حقيقت است؛ و چه آن زمان كـه سـلـمـان       

 ).شود فارسي مي
همچنين هر چند سير داستان از ابتدا، آهسته و همراه 

ي اوج      با توصيفات بسيار است، به انتها و نـقـطـه     
شويم اين حركت بسيار تـنـد      حوادث كه نزديك مي

رسد نويسنده از روي بعضـي از     شود و به نظر مي مي
گـذرد؛     جزئيات و حوادث، با نگاهي سـطـحـي مـي      

كه خواننده به همراه روزبه تمام اين مسير را    درحالي
است تا به پيامبر برسد و اكنون كـه ديـدار      طي كرده
، مايل به شنيدن جزئيات بيشتري از زندگي و  رخ داده

شرايط روزبه و جايگاه او در نزد پيغمبر و نقشش در   
زاده بسيار خالصـه بـه      ابتداي اسالم است؛ اما هاشم

پردازد تا به ماجراي آزادشدن روزبه  آوردن حوادث مي
به دست پيامبر برسد كه با اين كـار، بـخـشـي از           

 .رود جذابيت كتاب در اين سرعت از دست مي
هاي داستان را نـيـز        توان برخي از صحنه البته نمي

ناديده گرفت كه نويسنده موفق شده با تأثيـرگـذاريِ   
هـا بـپـردازد         شايسته به شرح و نقل وقايع و صحنه

گفتگوي روزبه با دو برادري كه بـراي داوري    :  مانند( 
ي    اند؛ گفتگوي او را خليل راهب دربـاره    نزد او آمده

تر، توصيف لحظاتي كـه   آخرين منجي و از همه مهم
روزبه در خدمت رسول خداست و با يكي از زيباترين 

). گـذاري او    ي آزادي و نام ها يعني لحظه اين صحنه
رسد و خواننده را مشـتـاق      كتاب در اوج به پايان مي

 .گذارد شنيدن و دانستن بر جاي مي
كتاب او سلمان شد، تالشي اسـت در مـعـرفـي و           

اسالمي در  ي ايراني شناساندن هرچه بيشترِ اين چهره
تواند خوانندگان را با خود همـراه   قالب داستان كه مي
 .مند كند ي اين مرد بزرگ عالقه و به دانستن درباره

زاده، شـركـت چـاپ و نشـر            سيدناصر هاشم:  اثر. 1
 .1388، 2الملل، چ  بين
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 خبــــر

 تلخندك: طرح از خط كش                                                      
 هوگوچاوز برنده انتخابات 

زمين چمن كازرون را بـنـام    
 ...شخص خاصي مصادره نكنيد 

مدتي است دريكي از جرايد منتشره در شهـرمـان   
مطالبي سطحي وبعضا بدور از واقعيت با نام تاريخ 

بـا تـمـاس بـا         . فوتبال كازرون به چاپ ميرسد   
نويسنده مطلب عنوان نموديم كه اين مـطـالـب      
دقيق نيست وآن بنده خدا فرمودند كه اينهـا دل    
نوشته شخصي خودم ميباشد و در پاسخ به تذكـر  
ما عنوان كردند از خاطرات شخصي خودم استفاده 

 ....ميكنم و
بهتر دانستيم كه مردم و خوانندگان ايـن وبـالگ     

كه در طـول  
مدت يكسال 
گذشته سعي 
نموده كه بـا  
ارائه مطالـب  
مســـتـــنـــد 
ونزديك بـه  
واقــعــيــت   
حـــقـــايـــق 

ورزش 
ــازرون را     ك
ــررســي و     ب

خاطرات را گردآوري كند در جريان امر قرار داده   
تا بهتر وروشنتر به تحريف تاريخ بنفع عـده ايـي     

 .خاص پي ببرند
ورزش سياست نيست ،ورزش پست ومقام وجـاه    
وجالل نيست كه آن را براي خود غضب كنيد در   
صورت تكرار جعل تاريخ ما هم روش خودرا تغيير 

 . داده وناگفته هاي ورزش را بيان خواهيم كرد
در تازه ترين دل نوشته دوست عزيزمان در مـورد  
زمين چمن فوتبال كازرون مطالبي به چاپ رسيده 

 .كه مارا مجبور به پاسخ گويي كرده است
در عكس فوق استاندار وقت فارس در حال دست 
دادن با بازيكنان تيم منتخب كازرون قـهـرمـان      

ليگ فارس ديده ميشود ودر همين جا طي  1358
صحبتهاي كه بازيكنان ،مربيان وكادر سرپرستـي  

ورياست تربيت بدني كازرون با استاندار نمودند از   
ايشان بعنوان پاداش قهرماني چمن نمودن زميـن  

خــاكــي اســتــاديــوم   
كازرون بود كه ايشان 
پذيرفته ومقدمات كـار  

 .را مهيا نمودند
رسول هدايت بعنـوان  

نماينده بازيكنان شخصا اين تقاضا را از استـانـدار   
 .كرد ومورد قبول واقع شد

عمليات اجرايي شروع شـد در آن       1359از سال 
سال استاد خداكرم دژكام رييس هيت فـوتـبـال      
وغالمرضا خرمك دبير ايشان ومرحوم سيد حسن 
ــي   ــالمـ سـ
رياست اداره 
تربيت بدنـي  
را بـرعـهـده    

در .  داشتـنـد  
 1360سال   

وبا بركنـاري  
مـــرحـــوم  
ــي   ــالمـ سـ
ــدن   ــداش وج
استاد دژكـام  
بــاز هــم      
عمليات ادامه داشت تا اينكه چند بار بذر چـمـن     
پاشيده شد ولي در رشد موفق نبود ونگراني اهالي 

 .فوتبال به دنبال آن بوجود آمد
ورزشكاران ومردم كازرون ناميدنشده وبا هـمـت     
وپشتكار از اطراف درياچه پريشان وروستاي پـل    
آبگينه  چمن خود رو كه به مور معروف ميباشد را 
با كاميون ،وانت به استاديوم منتقل كرده وبا دست 

 .خود آنرا در زمين فوتبال فرش نمودند
افراد زيادي در اينكار مشاركت داشتند وبا احتمـال  
فراموشي واز قلم انداختن نام همه آن عزيـزان از    
نامبردن اسامي زحمتكشان كه حق بـزرگـي بـر      
نسل بعدي فوتبال دارند معذوريم وبهتر آنست كه 
كسي اين خدمت بزرگ را بنام شـخـص كسـي      

 .مصادره نكند

 فرهنگ بزرگداشت

به گزارش دريافتي كازرون نـمـا،   
مرحله اول عزيمت كاروان هـاي    
راهيان نور شهرستان كـازرونـبـا      

همكاري بسيج دانـش  
 720آموزي، با اعـزام    

نفر از دانـش آمـوزان     
ــه دوم        ــاي ــر پ ــت دخ

 15دبـيــرسـتــان بــا       
دستگاه اتـوبـوس در       

از مدرسه »قالب طرح 
به مناطـق   «تا مدرسه

جنگي سال هاي دفاع 
 .مقدس آغاز شد 

اين مراسم بـا حضـور     
حجه االسالم والمسلمين خرسنـد  
امام جمعه، ساير مسـئـولـيـن و         
جمعي از خانـواده هـاي دانـش        

آموزان اعزامي در گلـزار شـهـدا      
 . بهشت زهرا برگزار شد 

گفتني است دانـش آمـوزان بـه        
مدت سـه روز از        
منـاطـق جـنـگـي        
شلمچه ، طالئيـه ،    
هويزه و اروندكنار و   
يادمان شهدا بازديـد  
خواهند كرد و راويان 
آنها را در جريان كار 
سترگ رزمـنـدگـان    

 . قرار مي دهند 
دانــش آمــوزان از     
طريق اين سفرهـاي  
كوتاه وارد مدارس جديـدي مـي     

 شوند 

مديرجهاد كشاورزي شهرستـان  
براساس بـرآورد    :  كازرون گفت

كارشناسان ، بارندگي و تـوفـان   
سـاعـت      48شديد 

ميليارد  156گذشته 
ريال به محصوالت 
مزارع و بـاغ هـاي     
اين شهرستان زيان 

 .رساند
عبد السول گندمي ، 
روز ســه شــنــبــه     
درگفت و گو با ايرنا 

اين توفان به محصـوالت  :  افزود
هـكـتـار از         500يك هزار و   

اراضي كشاورزي وبـاغ هـاي       
 80تا  20شهرستان كازرون بين 

 .درصد خسارت وارد كرده است
اين سـانـحـه      :  وي بيان داشت

 550طبيعي به مـحـصـوالت        
هكتار از نخلسـتـان   

هكتار ذرت  630ها، 
هكتـار   200پائيزه ، 

 50انجـيـرديـم ،        
 70هكتاركنجد و     

هكتاربرنج آسـيـب     
 .رسانده است

: گندمـي گـفـت        
همچنين براثـرايـن   

واحد دامـداري ايـن      15توفان 
درصـد   60تا  20شهرستان بين 
 .زيان ديده است

آذر ماه امسـال هـمـزمـان بـا            
هشتصدمين سال توليد حكيـم ،    

طبيب و فيلسوف ايرانـي  
عالمه قـطـب الـديـن         
ــره       ــگ ــن ــرازي ك ــي ش
بزرگداشت اين شخصيت 
برجست علمي در شيـراز  

 .برگزار مي شود
دكتر كـامـران بـاقـري       

كشـورهـا   :  لنكراني افزود
ي مصر ، سوريه ، لبنـان  

و برخي از كشورهـاي اروپـايـي      
براي حضور در اين كنگره و ارائـه  

 .مقاله ابراز تمايل كرده اند 
آذر ماه  30و  29وي با بيان اينكه 

اين كنگره برگزار مي شـودادامـه   

سازمان فرهنگي آسيسكو ،   :  داد 
فرهنگستان علوم و فرهنگسـتـان   
علوم پزشكي از جـملـه   
مراجع علمي هستند كـه  
در برگزاري اين كنگـره  

لنكرانـي  . مشاركت دارند
فرصت ارائه مقالـه بـه     
دبير خانه كنگره را تـا      

 آبان ذكر كرد  15
آثار اين طبيب ايـرانـي     
شامـل شـرح كـتـاب         
مختصر اصول ابن حاجب، شـرح    
مفتاح العلوم سكاكي، شرح كتـاب  
حكمه االشراق، شـرح كـلـيـات       
قانون، تحفه شاهي در علم هيئت 

 و روضات الجنان است

السالم توسط  شرح حديثي زيبا از امام باقر عليه
 :آيت اهللا مصباح يزدي

مردم آخرالزمان از  
كنند،  نمايانى تبعيت مى روحانى

 كنند كه تظاهر به عالم بودن مى
 

در كتاب تـهـذيـب و       ) قدس سره( مرحوم شيخ طوسى
همچنين مرحوم كلينى در اصول كافى چنيـن روايـت     

عـلـيـه    ( عن جابر عـن ابـى جـعـفـر         ... ” :  كنند كه مى
يكُونُ فى آخرِ الزَّمانِ قَوم يتَّبع فيه قَـوم    “  قال ) السالم

مراؤُونَ، يتَقَرَّؤُونَ و يتَنَسّكُونَ، حدثاء، سفَهاء، ال يوجِبونَ 
      ،ـنُـوا الضَّـرَرنْكَر، االّ اَذا اَمنْ مياً عال نَه رُوف وعراً بِمأُم
                   و الــرُّخَــص ــهِــمــونَ الَِنْــفُــســطْــلُــبي

، 22، باب   180، ص 6االصول، ج  تهذيب(  “ ... الْمعاذيرَ
، روايـت    55، ص     5اصول كـافـى، ج          ؛21روايت 

در :  فرمـايـنـد    به جابر مى ) عليه السالم( حضرت باقر ) 1
آخرالزمان مردمى خواهند بود كه از گروه خاصى پيروى 

كنند، و در رفتار و گفتارشان به آن گـروه خـاص          مى
آن گروه خاص كه مورد اعتماد مـردم  . ) كنند اعتماد مى
ها را    گيرند، طبعاً از كسانى هستند كه مردم آن قرار مى

عالم و اشخاص موجهى دانستـه، و مـورد اعـتـمـاد            
 ).كنند ها را گوش مى شمارند و حرف آن مى

يتَـقَـرَّؤُنَ و     ”  : باشند اين اشخاص داراى اين صفات مى
در صدر اسالم، .  ؛ يتقرؤن از ماده قرائت است“ يتَنَسّكُون

باالترين علما كسانى بودند كه قرآن و علوم قرآنـى را    
به ايـن    .  دادند دانستند و به ديگران تعليم مى خوب مى
خواسـتـنـد     ؛ مثالً هنگامى كه مى“ قُرّاء”  : گفتند افراد مى

براى شهرى، كشورى، يا گروهى كه تازه مسلمان شده 
فرستادند و    بودند مبلغ بفرستند، يكى از اين قُراء را مى

كردند و  خواندند، تفسير مى ها قرآن را براى مردم مى آن
دادند، و به اين وسـيلـه آنـان را هـدايـت               تعليم مى

به همين جهت قراء به عنوان علماى برتر در .  كردند مى
اما افرادى بودند كه خـود را    .  صدر اسالم مشهور بودند

يعنى افرادى بـودنـد كـه        .  آوردند به لباس قراء در مى
صالحيت اين كار را نداشتند، اما به اين كـار تـظـاهـر       

در اصطالحات امـروزى   “ نما روحانى”  عبارت.  كردند مى
 .معادل مناسبى براى آن است

فرمايند مردم آخرالـزمـان از      مى ) عليه السالم( امام باقر
كنند، كه تظاهر به قارى بودن  نمايانى تبعيت مى روحانى

همچنين تظاهـر بـه عـبـادت         .  كنند و عالم بودن مى
، از ماده نُسك است و ناسك يعنى “يتنسكون” .كنند مى

يعنـى تـظـاهـر بـه           تنسك . كند كسى كه عبادت مى
خيلى اهل عبادت نيستند، ولى در حضور .  كردن عبادت

گيرنـد، كـه مـردم تصـور            اى قيافه مى مردم به گونه
  .ها اهل عبادت هستند كنند آن مى

هـا     افرادى كه مردم در آخرالزمان از آن “ حدثاء سفَهاء”
نگر هستند  كار و سطحى هاى تازه كنند، انسان پيروى مى

ال يوجِبونَ أمراً بِمعرُوف و ال نَهياً عن ”  . و عمقى ندارند
هـا     اين افراد كه مردم از آن     “ منْكَر االّ اذا اَمنُوا الضَّرَر

كنند، تكليفى براى امر به معروف و نهـى از     تبعيت مى
گويـنـد امـر بـه          ها به مردم مى منكر قائل نيستند، آن

معروف و نهى از منكر واجب نيست، مگر جـايـى كـه      
ضررى نداشته باشد، امر به معروف و نهى از مـنـكـر        
جايى واجب است كه گفتن و نگفتن آن بـراى شـمـا        
مشكلى ايجاد نكند، واال اگر امر به معروف و نـهـى از     
منكر مشكلى ايجاد كند واجب نيست، و نبايد نسبت به 

، “ يطْلُبونَ الَِنْفُسهِم الرُّخَص و الْمعـاذيـر  ”  . آن اقدام كرد
كنند، به دنـبـال    اين افراد كه تظاهر به عمل و تقوا مى

. اى هستند كه از زير بار تكليف شانه خالى كنـنـد   بهانه
ناخـواه،   چون باالخره امر به معروف و نهى از منكر خواه

افرادى كه مورد نهى از منكـر  .  مشكالت و تبعاتى دارد
گيرند، اين مسأله برايشان ناخوشايند اسـت و       قرار مى

شوند، ممكن است به دنبال ايـن   ديگر مريد انسان نمى
هاى مادى و احترامى كه براى  نهى از منكر مثالً كمك

انسان داشتند ديگر انجام ندهند و از اطـراف انسـان         
اگر انسان بگويد چرا اين منكر را انجـام  .  پراكنده شوند

ات درست نيست، چـرا   دهى، يا اين كه فالن معامله مى
گونه بر پا كردى، چـرا در فـالن        مراسم ازدواج را اين

جا مجلس رقص به راه  مجلس مطرب بردى، چرا در آن
انداختى، چرا مرتكب گناه شدى، و مواردى از اين قبيل، 
كسانى نهى شدن از اين منكرات را دوست ندارنـد، از    

و برخى افراد نيز بـراى  .  شوند اطراف انسان پراكنده مى
كه موقعيت خود را بين مردم از دست ندهند، سعـى   اين
گونه مطالب را مطرح نكنند، و به دنـبـال      كنند اين مى

گردند كه از زير بار تكليف امر به معروف و  اى مى بهانه
نهى از منكر شانه خالى كنند، تا بتوانند با مردم بسازنـد  

 .و كنار بيايند
نما هستند، در واقـع     نما و روحانى خوب، اين افراد عالم

. ها صالحيت رهبرى و راهنمايى مردم را نـدارنـد       اين
ها عالمان حقيقى را از ميدان بيرون كرده و خود را    اين

افرادى با اين خصوصيات براى .  اند به جاى آنان جا زده
كه عالمان حقيقى را از صحنه بيرون كننـد، بـايـد       اين

لذا .  ها را از چشم مردم بيندازند كارى انجام دهند كه آن
هـايـى      كنند براى آن عالم حقيقى، بـرچسـب   سعى مى

تـريـن      سـاده .  هايى پيدا كننـد  ضعف درست كنند، نقطه
توانند انجام دهند اين است كه اشتبـاهـى    كارى كه مى

در كالم يا رفتار آن عالم حقيقى پيدا كنند و آن را زيـر  
باالخره علماى حقيقـى  .  بين قرار داده و بزرگ كنند ذره

هم كه معصوم نيستند، ممكن است گاهى اشـتـبـاهـى     
مرتكب شوند، فرض كنيد در بين صد سخنرانـى يـك     
جمله را اشتباه بگويند، آمارى را اشتباه نقل كنـنـد، در     

اى از قرآن دچار خطا شوند، ديگران كه پاى  خواندن آيه
گويند اين  اند، وقتى اشتباه او را بفهمند، مى منبر نشسته

كه در نقل  آقا اشتباه كرد، بلد نيست قرآن بخواند، يا اين
ولى اگر بنا باشد خود اين آقايـان  .  فالن آمار اشتباه كرد

فهمنـد صـحـبـت        گاه مى ده دقيقه سخنرانى كنند، آن
 .كردن چه مشكالتى دارد

 محضر استاد

 نگاه نقد
 آزاده نجفيان

ميليارد ريال به محصوالت 156توفان  
 كشاورزي كازرون زيان رساند

دانش آموز دختر كازروني  720اعزام  
 به اردوي راهيان نور

كنگره بين المللي عالمه قطب الدين  
 شيرازي برگزار مي شود

 ورزش
 محمدرضا پوالدي

ترين دليلِ نبود بافت داستاني را در  شايد مهم
ي  اين اثر، بايد مقيدبودن بيش از اندازه

هاي تاريخي زندگي سلمان  نويسنده به روايت
اي ديگر كه بايد به آن اشاره كرد،  نكته.دانست
نويسنده از . ي ديد اين داستان است زاويه

ديدگاه داناي كلّ نامحدود براي روايت استفاده 
است كه در اين اثر داراي نقاط قوت و  كرده

 .ضعف متفاوتي است

كابوس مرگ در جاده كازرون   
 شيراز

شيراز مدتي است كه به يكي از حـادثـه     -جاده كازرون
 .سازترين جاده هاي كشور تبديل شده است

به گزارش كازرون نما به نقل از رويداد؛ وقوع دو حادثه 
شـيـراز،     -ساعت در جاده كـازرون    3مرگبار به فاصله 

باعث شد همه نظرها به اين جاده خـطـرنـاك جـلـب        
جاده اي كه در كارنامه گذشـتـه خـود سـابـقـه           . شود

وحشتناكي در خصوص حـوادث جـاده اي داشـتـه             
حوادثي كه در يك سال گذشته باعث شده اسـت  . است

تعداد زيادي مسافر يا جان خود را از دست بدهند يا بـه  
 .طرز ناگواري مجروح شوند

يكي ديگر از حوادثي كه در اين جاده رخ داد و جـان      
افراد زيادي را گرفت، واژگوني ميني بـوس سـرويـس      

نفر جان خود را از  18در اين حادثه . مدرسه دخترانه بود
 .دست دادند

كيلومتري  85در  90برخورد خودروي پژو با سواري ال 
نفر از سرنشينان اين خودروها  5شيراز كه در جريان آن 

راهي بيمارستان شدند و برخورد وانت پيكان با تريـلـي   
نيز از حوادثي بودند كـه  ... كه باعث مرگ يك نفر شد و
 .در اين جاده خطرناك رخ داد

چرا جاده شـيـراز     :  با اين اوصاف، حال سوال اين است
كازرون به يكي از پرحادثه ترين جـاده هـاي كشـور        

 تبديل شد؟
اين جاده چهار بانده، جزو يكي از جاده هاي قـديـمـي    
ايران به شمار مي رود كه با وجود سه گردنه در آن، بـه  

 .يكي از خطرناكترين جاده ها نيز تبديل شده است
يكي از راننده هايي كه بارها در اين جاده در رفت و آمد 

فرو رفتگي هاي فراوان در جاده كـه   »:  بوده، مي گويد
هر بار به جاي رفع عيب اساسي، ال پوشاني مي شوند و 
همچنين عدم روشنايي تونل ها، پيچ هاي حادثه ساز و 
خطرناك از جمله مواردي است كه باعث خـطـرنـاك      

به غير از اين موارد، شـيـب   .  شدن اين جاده شده است
هاي تند و پيچ هايي با قوس كم نيز داليل ديگري بـر  

 «.حادثه خيز بودن آن است

شايد به دليل همين معايب و نـقـص هـا بـود كـه              
كارشناسان پليس بارها و بارها در خصوص حادثه سـاز  

اما به رغم هـمـه ايـن      .بودن اين جاده تذكر داده بودند
تذكرات وحوادث مشابه، هنوز هم اين جاده قرباني مـي  

 .گيرد
 
 

مراسم اختتاميه كالس هاي طرح 
تابستاني مجتمع فرهنگي شهيد 

 بهشتي برگزار شد
به گزارش  صفري خبرنگار كازرون نـمـا،  مـراسـم           
اختتاميه كالس هاي طرح تابستاني مجتمع فرهنـگـي   

كـازرون   07شهيد بهشتي كوي سازماني مركز آموزش 
با حضور امير سرتيپ اسدي فرماندهي اين مركز و بـا    

 . شركت خانواده هاي كاركنان برگزار گرديد
در اين مراسم حجت االسالم عزيز رضـايـي رئـيـس         

دين مبـيـن   :  عقيدتي سياسي مركز طي سخناني گفت 
اسالم در تمامي ابعاد زندگي دنيوي و اخـروي انسـان     
برنامه و دستورالعمل جامع و كامل دارد و اين مشـكـل   
مسلمانان و بشريت است كه با كمي آگاهي و ضـعـف     
پايبندي اعتقادي و عملي آنها به اين برنامه ها  قادر به 
بهره برداري كافي در جهت رشد و تعـالـي فـردي و        

 . اجتماعي خود نيستند
در پايان به اساتيد ، مربيان ، دانـش آمـوخـتـگـان و          
برندگان مسابقات قرآني ، فرهنگي و ورزشي هدايـايـي   

 .به رسم يادبود اهدا گرديد 
 

 
 

 
مركز  91تقدير از مزدوجين سال 

 07آموزش 
به گزارش  صفري خبرنگار كازرون نما،  بـمـنـاسـبـت      

و حضـرت    )  ع( سالروز ازدواج امير مومنان امام عـلـي     
و روز ازدواج ، طـي مـراسـمـي از           )  س( فاطمه زهرا 

ازدواج نموده و بـه     1391كاركنان پايوري كه در سال 
اين  سنت رسول مكرم اسالم  عمل كرده و تشـكـيـل    

 . خانواده داده اند ، هدايايي به رسم يادبود  اهداء گرديد 
در اين مراسم حجت االسالم عزيز رضـايـي رئـيـس         
عقيدتي سياسي مركز با بيان بعضي از اصول تربـيـتـي    
اسالم كه در زندگي بزرگان دين ما از جملـه حضـرت     

از آغاز تا پايان زندگي آنها )  س( و فاطمه زهرا )  ع( علي 
مـا  :   به عنوان الگو و اسوه ما به چشم مي آيد گفـت    

بايد تالش كنيم فرزندان و خانواده خود را در سـايـه       
تعاليم اسالمي پرورش دهيم تا هم در دنيا و هم بعد از   

 .حيات دنيوي از بركات آن بهره مند شويم

     

 »او سلمان شد«معرفي و بررسيِ رمانِ

 كازرون نما
 پذيراي مطالب شما 


