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گوناگون

یک «امام حسین» را
سیاسینکنیدلطفا

آیتاهلل مکارم :هیاتها اب زار دست اف راد سیاست باز نشوند

آیتاهلل مکارم شیرازی توصیههای مهمی را خطاب به مداحان ،عزاداران و
هیأتهای مذهبی در برگزاری مراسم سوگواری اباعبداهلل الحسین (ع) بیان و تاکید
کرد باید رعایت حال همسایگان صورت گیرد ،صدای بلندگوها به گونه ای تنظیم
شود که اگر خدای ناکرده همسایه ای دچار کسالت و بیماری است ،اذیت نشود .وی
همچنین اظهار کرد :روسای هیاتها از اسراف و تبذیر بپرهیزند ،چشم و هم چشمی
نداشته باشند و اجازه ندهند هیاتشان ابزار دست افراد سیاست باز شود.

عصر ایران؛ مصطفی داننده -از سخنان تند منصور ارضی
در مورد هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در مراسم عرفه
میشد فهمید که امسال محرمی سیاست زده در پیش است.
سابقه سخنان این افراد در هیاتهای مذهبی نشان داده است
که نقد آنها نه از روی کارشناسی بلکه بیشتر با رنگ و بوی
سیاسی مطرح میشود .سوالی که در این میان مطرح میشود
به این معناست که آیا واقعا یک مداح باید در جلسات مذهبی
به ویژه در ایام محرم اظهار نظر سیاسی کند یا خیر؟ در اینجا
منظور از اظهار نظر سیاسی ،مسائل جناحی است.
مجلس عزاداری امام حسین متعلق به مداح ،سخنران یا هر
فرد دیگری نیست .سینه زن ،گریه کن و مداح همه در مراسم
برابر هستند و هیچکس در این دستگاه باالتر از دیگری نیست.
بنابراین مداح و یا سخنران حق ندارد در مجلسی که به نام
امام حسین برگزار میشود از روی منبر حرف جناحی بزند و از
مراسمی که با پول مردم و با نام امام حسین تشکیل شده است
استفاده کند و اظهار نظر جناحی کند.
بسیاری از مستمعان جلسات مذهبی از طرفداران یک جناح و
یا افراد سیاسی هستند .یعنی شاید کسی که در جلسات منصور
ارضی و یا سعید حدادیان شرکت میکند به روحانی رای داده
باشد و یا طرفدار هاشمی و مشایی باشد .سخنان تند مداحان
شاید باعث شود این افراد به دلیل توهینهایی که در جلسات
میشود دیگر در هیاتهای مذهبی حضور پیدا نکنند.
نیت مردم از حضور در چنین مراسمی استفاده از فضای
معنوی آن است .مردم دوست ندارند نیت آنها آمیخته به مسائل
جناحی به ویژه مسائل انتخاباتی شود.
وجه تمایز یک مداح با دیگر افراد جلسه امام در چیست؟
مداح صدای خوبی دارد که دیگران از آن بهره نبردهاند و به این
واسطه او تبدیل به اجرا کننده مراسم میشود و دیگران گریه
کن و سینه زن .در کجای فقه اسالمی آمده است صدای خوب
مجوز اجتهاد در امور مذهبی و سیاسی است؟
متاسفانه مداحان سیاسی باعث شدهاند که مراسم مذهبی
در ایران رنگ و بوی جناح زدگی به خود بگیرد .مراسمی که
سالها توسط مردم برپا و اداره شده است .این رفتارها باعث
شده که دیگر هیاتهای مذهبی هم رنگ و بوی گذشته را
نداشته باشند.
نباید اجازه داد شأن واالی هیات های مذهبی در حد میتینگ
های این حزب و آن جناح تقلیل یابد؛ این ستمی آشکار به
ساحت قدسی امام حسین است.

عذرخواهی «عارف» از مردم به خاطر روحانی

باخبر -رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان گفت :نقد مردم را می پذیریم
چون مسئولیت داریم .از مردم بابت مشکالت عذرخواهی میکنیم چون دولتی را روی کار
آوردیم که مجبوریم صورتمان را با سیلی سرخ کنیم .محمدرضا عارف روز (دوشنبه) در
دیدار دبیرکل و برخی اعضای حزب همبستگی دانشآموختگان ایران (هدا) اظهار داشت:
بسیاری از مشکالت ما به دلیل نداشتن حزب فراگیر است؛ اگر دوتا حزب فراگیر داشتیم،
اصال احتیاج به شورای عالی اصالحات یا ائتالف نبود.

چهاردههماتصمیمگرفتیم،یکبارملتدرهم هپرسیتصمی مبگی رند
ایرناپالس-سخنگوی فراکسیون امید مجلس با تأکید بر لزوم اجرای همهپرسی گفت:
چهار دهه مسئوالن برای مردم تصمیم گرفتند .با وجود اینکه بخشی از تصمیمات غلط بود،
اما مردم همراهی کردند .یک بار بگذاریم مردم برای مشکالت کشور که به دلیل اختالف
جناحهایسیاسیالینحلمانده،تصمی مبگیرند.بهرامپارساییباتأکیدبراینکه«درشرایط
فعلی بهترین راهکار عبور از بحران ،برگزاری همهپرسی است» ،گفت :اگر واقعاً رأی مردم را
قبول داریم در عمل آن را نشان دهیم.

طرح تعطیالت زمستانی با ۵روز تعطیلی اج را م یشود
آفتابنیوز :معاون رئیسجمهوری و رییس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری با بیان اینکه اجرای طرح تعطیلی زمستانی مدارس باعث رونق گردشگری در
استانهای جنوبی میشود ،از آماده بودن زیرساختهای گردشگری برای اجرای این طرح
خبر داد .علی اصغر مونسان درباره آخرین تغییرات طرح تعطیالت زمستانی مدارس ،گفت:
«به منظور عملیاتی شدن تعطیالت زمستانی مقرر شد مدارس در این طرح پنج روز تعطیل
باشند که با احتساب پنجشنبه و جمعه این تعطیالت در یک هفته خالصه میشود»

بالتکلیفی هفت میلیون تن کاال در بنادر کشور
بهارنیوز :مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیئت نمایندگان این
اتاق با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت :امروز  139هزار کانتینر در بنادر کشور
رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کاال است که  2.5میلیون تن آن را کاالی اساسی
تشکیل میدهند و صاحبان آنها هر روز باید هزینه دموراژ و انبارداری بدهند .اگر مشکالت
به شکل کنونی ادامه پیدا کند تا سه ماه آینده ما شاهد قحطی مواد اولیه در بازار خواهیم
بود.

یک آپارتمــــــــــــان 100متـــــــری دوخوابه
(طبقــــــــــــــه اول) با کلیه امکانـــــــــــــــات
در خیابان طالقانــــــــــــی جنوبـــــــــــــــــــــی
رهـــــــــن و اجــــــــــاره داده می شود
09133478365

همکـار گرامـی
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انتخاب مجددجنابعالــــــی به عنوان نماینده اتاق اصناف استان
کرمان در اتاق اصناف ایران را تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را از درگاه احدیت خواستارم.
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قبولی شما را در رشته ی دندانپزشکــــــی دانشگاه
علوم پزشکــــــی رفسنجـــان تبریک می گوییم .
پیروز و سرافراز باشید

سارا و مسعود (دینداری پاریزی )

مهدکودک و پیش دبستانی ریحانـــه سـرا

با ساختمانی مدرن و محیط جدید در خدمت کودکان شما
با دو مجوز از سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش
از سنین 6ماهه تا پیش دبستانی
با  19سال سابقه کاری
از ساعت 6:30صبح تا  8شب در دو شیفت
با امکاناتی شامل؛ سیستم تهویه  ،سیستم گرمایشی و سرمایشی از سقف ساختمان و اسباب بازی های
پلی اتیلن ،چمن مصنوعی ،پارکت و...
با مدیریت :خانم افسانه گلزاری

آ
غاز شد

(کارشناس ارشد روانشناسی و مدیر کانون مهدکودک های شهرستان سیرجان)

پیج اینستاگرام َمهد:
reyhaneh_mahd

آقای اسحاق جهانگیری! کوپن حرف تان سوخته است
عصر ایران؛ جعفر محمدی " -اگر در
زمینه افزایش امید مردم به آینده به خوبی
عمل کنیم ،شرایط سخت در همین سال
 ۹۷پایان مییابد ".این جمله را اسحاق
جهانگیری گفته است ،معاون اول رئیس
جمهور و البته راست گفته است؛ اگر مردم
امیدوار شوند مشکالت ،هم تحمل پذیرتر
می شوند و هم حل و فصل شان سریع تر و
کم هزینه تر اتفاق می افتد .اما مردم چگونه
امیدوار می شوند؟
قطعاً دوران حرف درمانی و وعده تراپی
تمام شده است؛ گوش مردم پر است از
حرف های زیبا و خطابه های پرطمطراق
و وعده های آنچنانی .مسؤوالن باید بدانند
که کوپن حرف شان سوخته است .از جمله
همین حرف های جهانگیری در باب امید،
هیچ امیدی به مردم نمی دهد.
مردم نه تنها حرف ها را باور نمی کنند که
در مواردی معنای عکس از سخنان مسؤوالن
شان برداشت می کنند .تردید ندارم اگر فردا
مسؤول بلند مرتبه ای در دولت وعده دهد
که دالر ارزان خواهد شد ،پس فردا صف
خرید دالر در بازار سیاه شکل می گیرد
چون "ارزان می شو ِد مسؤوالن" یعنی "گران
می شو ِد مردم" ! و این یعنی فاجعه ای بدتر
از بمباران اتمی هیروشیما.
مرد ِم خسته از چپ و راست ،اصالح طلب
و اصولگرا و اخیرا ً اعتدالگرا  ،فقط و فقط در
یک وضعیت امیدوار خواهند شد و آن ،دیدن
و لمس کردن نشانه های امید است.
نشانه های امید اما کدام اند؟ برای یافتن

آدرس امید ،باید جایی رفت که ناامیدی از
آنجا شکل گرفته است:
.1حذف شایستگان :یکی از مهم ترین
علل نابسامانی ها در جامعه امروز ایران این
است که افراد شایسته و متخصص به دالیل
سیاسی و فکری کنار گذاشته شده و افرادی
از یک حلقه محدود سیاسی و فکری زمام
امور کشور را در دست گرفته اند.
بدیهی است وقتی بخش عمده ظرفیت
علمی و تخصصی کشور به راحتی آب
خوردن حذف می شود ،تدبیر آینده و حل
مشکالت کنونی به خوبی اتفاق نمی افتد و
کشور ،رفته رفته با انباشت مصائب مواجه
می شود.
هر وقت مردم ببینند که دایره انتخاب شان
برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باز
شده است و می توانند از همه طیف های
فکری و سیاسی انتخاب کنند ،وقتی مردم
ببینند وزرا و استانداران و مدیران کل و ...
یک شکل نیستند و بهترین ها ،متخصص
ترین ها و ایران دوست ترین ها از همه طیف
ها بر مسندهای ریاست و وزارت و وکالت
و  ...نشسته اند ،آنگاه امیدوار خواهند شد
و همراهی شان با نظام شان صد چندان
خواهد شد.
 .2به رسمیت نشناختن سبک های
زندگی مختلف مردم :مردم ایران  90میلیون
نفرند و متشکل از اقوام گوناگون ،زبان های
متنوع ،ادیان و مذاهب متفاوت و عقاید
فردی مختلف.
نمی شود از همه افراد  -از متدینین اصیل

و پایبند تا افراد نه چندان باورمند  -انتظار
سبک زندگی یکسانی داشت .صد البته هیچ
جامعه ای رفتارهای خارج از عرف را بر نمی
تابد .اما قرار نیست عرف را حاکمان تعیین
کنند؛ عرف را خود مردم با رفتارهایشان
شکل می دهند.
هر گاه به سبک های زندگی مختلف مردم
ایران در چارچوب هنجارها و عرف جامعه
احترام گذاشته شود و مردم حس نکنند عده
ای در صدد تحمیل سبک خاصی از زندگی
اند ،آنگاه امیدشان افزون تر خواهد شد و
بیش از پیش در کنار نظام شان خواهد ماند
و از آن حراست خواهند کرد.
 .3سیاست خارجی منقبض :چندی
پیش آیت اهلل مصباح یزدی از نظریه پردازان
جریان راستگرا ،گفته بود" :نمیخواهم
سیاهنمایی کنم اما در میان صد و خوردهای
از کشورهای جهان کمتر از انگشتان یک
دست دوست واقعی داریم .اکثریت شان
به خون ما تشنه هستند .در بهترین حالت
نسبت به ما بیتفاوت هستند .ممکن است
به زبان نرم با ما صحبت کنند اما تجربه نشان
داده که با ما دشمن هستند".
این سخن درستی است ،اما چرا باید
اینگونه باشد؟ کجای اسالم و فرهنگ
ایرانی گفته است این همه دشمن داشته
باشید؟ چرا باید قریب به اتفاق کشورهای
دنیا دشمن ما باشند؟ و مگر می شود در
چنین فضایی منافع ملی را حفظ کرد و راه
پیشرفت را به سرعت پیمود؟
...ادامه در صفحه 2
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دهیار و رییس محترم شورای اسالمی ُکــــران و اعضاء محترم شورا
سرعت بخشیدن به توسعه و عمران روستای کران که سالهاست متوقف گردیده بود نشان از
همت بلند مردان دیار خوش نام کران که نه تنها زبانزد خاص و عام در کشور بلکه بلحاظ اعتقادات

سید محمد کاظم نبوی
اتحادیــه صنف کابینت سازان سیرجان

ثبت نام

صف الستیک در سیرجان # /به_عقب_برنمیگردیم

سیرجان /خیابـــــان خواجو

کوچه شهید سرافراز چهارکوچه سمت چپ

تلفـــــــــــــــــــــــــــــــن 42209012 :

مذهبی قوی بویژه مراسم منحصر به فرد جهانی در دهه اول محرم قابل تقدیر است .امیدوارم با
همکاری مسوولین و مردم در رفع محرومیتهای منطقه و رسیدن به وضعیت مطلوب در خور شأن
و منزلت نام کران موفق و مؤید باشید.

احمــــد پورپاریــــــزی نژاد

مسوول اداره حقوقی مخابرات سیرجان و عضو شورای مرکزی روابط عمومی ها

