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دولت برنامههای حمایتی و اقتصادی خود را به سرعت اجرایی کند
امامجمعه شــیراز گفت :دولــت تاکید کرده که برنامهها و بســتههای حمایتی ویژه
خانوادههای تضعیف شده دارد و توقع مردم از دولت این است...
یادداشت                              فریبرز دهقان

محتکران

انتقاد ستاد امر به معروف
و نهی از منکر استان فارس
از دستگاههای اجرایی

رئیـس سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر
اسـتان فـارس از عـدم توجـه دسـتگاههای اجرایی
نسـبت بـه اصـول امر بـه معـروف و نهـی از منکر
انتقـاد کرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از شـیراز،
سـلیمان مهـدوی ظهـر یـروز پیـش از خطبههـای
نمـاز جمعـه بـا انتقـاد از کـم توجهـی بـه امـر بـه
معـروف و نهـی از منکـر اظهـار داشـت :چـرا  6ماه
اسـت نامـه تشـکیل سـتاد امـر بـه معروف توسـط
شـهرداری پاسـخ داده نشـده اسـت؟ آیـا نمیدانیـد
کـه در مناطق حاشـیهای شـهر فرقههـای ضاله در
حـال فعالیت هسـتند؟ اگـر آگاهی نداریـد که دیگر
شـورای شـهر نیستید.
وی بـا بیـان اینکـه بـه دنبـال ایجـاد گفتمـان
عمومـی   و بسـتری بـرای اجـرای امـر بـه معروف
توسـط مـردم هسـتیم ،گفـت :ماموریـت سـتاد امر
بـه معـروف اجرایـی نیسـت و یکـی از اصلیتریـن
وظایـف ایـن سـتاد آمـوزش اسـت و سـتاد در
تخصصهـای مختلـف آمادگـی دارد.
دبیـر سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر
اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه دسـتگاههای دولتی
کـه همـکاری در جهـت توسـعه فعالیتهـای امـر
بـه معـروف نداشـتهاند را در نمـاز جمعـه معرفـی
خواهیـم کـرد گفت :هیچ دسـتگاهی وجود نداشـته
اسـت کـه بـا قوانیـن و اطالعیههـای سـتاد امر به
معروف آگاهی و آشـنایی نداشته است و بیش از 50
شـورای اداری در این زمینه نیز در اسـتان تشـکیل
شده است.
وی افزود :با تمام ادارات اتمام حجت شده و  40هزار
قانـون و جـزوه در اختیـار ادارات قـرار داده شـده و
بایـد هـر دسـتگاه بـا توجـه بـه فعالیتهایـی کـه
داشـته نهـی از منکـر را اسـتخراج کـرده تـا دیگـر
هیـچ بهانـهای بـرای تخلـف نباشـد.
چشم شیشه ای
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آغاز رزمایش بزرگ عاشورائیان محمدرسول ا( ...ص) در فارس
فرمانده سپاه فجر اســتان فارس با اشاره به مشارکت  ١٧گردان بیتالمقدس در
این رزمایش گفت :امروز  ٧٤گردان در فارس به رزمایش...

ویژه برنامه های فارس برای میزبانی از شهدای گمنام
مدير كل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس از تشييع تعداد  ٩شهيد
دفاع مقدس در ايام عاشوراى حسينى در شيراز...

مدير كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس تشریح کرد:

جای پا باید به سر بشتافتن

ویژه برنامه های فارس
برای میزبانی از شهدای گمنام

صفد ر د وام  /عصر مرد م

مدير كل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى
دفاع مقدس از تشــييع تعداد  ٩شــهيد دفاع
مقدس در ايام عاشــوراى حسينى در شيراز و
برخى شهرهاى استان خبر داد.
ســرهنگ پاســدار حميد رضــا گرامی   روز
پنجشنبه در نشســت خبرى خود با خبرنگاران
در شــيراز اظهار داشــت :به تعبير قرآن كريم
شــهدا زنده هســتند ،از اين رو تشــييع شهدا
موجب تزريق اميد در جامعه خواهد شد.
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های
دفــاع مقــدس فــارس بــا تاکید بــر اینکه
بر اساس درخواست های موجود شهدا در تکایا،
هیأت های مذهبی حضور خواهند يافت ،اضافه
كرد :آئين وداع با اين شــهداى عزيز شــامگاه
روز يكشــنبه  ٢٥شهريور ماه بعد از نماز مغرب
و عشاء و با حضور هيأت هاى مذهبى در محل
آســتان قدس احمدى و محمدى حرم مطهر
شاهچراغ (ع) برپا خواهد شد.
وى همچنيــن از برپايى آئين تشــييع اين
شــهداى دوران دفاع مقدس صبح روز دوشنبه
 ٢٦شهريور ماه از محل فلكه شهردارى شيراز
به سمت حرم مطهر شــاهچراغ(ع) خبر داد و

گفت :اين شــهداى گرانقدر پس از تشييع در
شيراز به شــهرهاى اقليد ،جهرم ،الر ،داراب و
خرامه منتقل خواهند شد.
وى ادامــه داد٢ :شــهید در فدامی   داراب،
٢شــهید در معزآباد جابری خرامه ٢ ،شهید در
نظــام آباد اقلید ،یک شــهید تیپ  ٣٣المهدی
(عج) جهرم ،یک شهید در پادگان شهید نجفی
الری در الرستان تشییع و تدفین می   شوند.
سرهنگ گرامی   گفت :یک شهید دیگر هم
بعد از تاسوعا و عاشورا در صدا و سیمای مرکز
فارس خاکسپاری خواهد شد.
او اضافــه كــرد :این شــهدا مربــوط به
تک دشــمن در ســال ٦٧منطقه «زبیدات»،
عملیات های «والفجر « ،»٨کربالی  »٤جزیره
«ام رصــاص»« ،خیبر» جزیــره «مجنون» و
«رمضان» در شرق بصره بوده اند.
وى همچنين ادامه داد ،:پنج شهید آن مربوط
به عملیات «والفجر  »٨جزیره «باوارین» بوده
که سن این  ٩شهید دوران دفاع مقدس از ١٦
تا  ٣٢بوده است.
مدير كل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع
مقدس فارس ادامــه داد :تعداد  ٩٠٠مفقود در
اســتان فارس داريم كه مربــوط به نيروهاى

سپاه ،ارتش ،جهاد و ژاندارمرى می   باشند.
وى تأكيــد كرد :همچون اســتانهاى ديگر
در جهــت شناســايى اين شــهداى مفقود از
خانواده هایشــان آزمایــش  DNAگرفتــه
شــده اســت ،با اين حال به دليــل گذر زمان
برخــى مواقــع آزمايش هــاى  DNAهــم
جوابگو نمی   باشد.
وى در بخــش ديگــرى از اين نشســت
مطبوعاتى به فرا رســيدن ايام دفاع مقدس نيز
اشاره كرد و گفت :دفاع مقدس زيباترين جلوه
اتحاد و انسجام ملّى مردم كشور ما بود.
وى افزود :حاال اين سئوال در اذهان تداعى
می   شود كه به چه علّت با وجود الگوى مناسبى
چون دفاع مقدس ،نتوانسته ايم در تأمين نيازها
آنچنانكه بايد اقدامات مناســبى انجام دهيم تا
تحريم و هجوم دشمنان موجب اضطرار در بين
مردم نشود؟!
وى افــزود :شــهداى مــا بــا ايثارگرى و
جانفشانى ســرمايه اصلى خود را فدا كردند تا
هم اكنون ما در آرامش بسر بريم.
سرهنگ گرامی   در پايان از برگزارى بيش از
پنج هزار و  ٧٠٠برنامه در هفته دفاع مقدس در
سطح استان فارس خبر داد.

آغاز رزمایش بزرگ عاشورائیان محمدرسولا( ...ص) در فارس
تســنیم :فرمانده ســپاه فجر استان فارس
با اشــاره به مشارکت  ١٧گردان بیتالمقدس
در ایــن رزمایــش گفــت ٧٤ :گــردان در
فارس به رزمایــش محمد رســولا( ...ص)
پرداختند.
به نقل از روابط عمومی   ســپاه فجر استان
فارس سردار هاشــم غیاثــی در جمع  ٣هزار
بســیجی رزمایــش محمد رســولا( ...ص)
اظهار داشــت :مردم و نیروهای مســلح باید
در جهت کارآمــدی و ارتقای آمادگی تالش
کنند و در صورت ضرورت در میدانهای نبرد
حاضر شوند.
وی افزود :مشــارکت مردم در قالب بسیج
شکل میگیرد و همین مشــارکت در امنیت
کشور بسیار تاثیرگذار بوده و هست.
فرمانده ســپاه فجر فارس بــا بیان اینکه
بسیج محور استراتژیک نظام در امنیت داخلی
و دفاع خارجی اســت ،افزود :بسیج همواره در
خدمت مردم بوده و خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بسیجیان رویشهای
حاکمیت الهی هســتند افزود :بخش اکثریت
بسیجیان دفاع مقدس را درک نکردهاند و این
حاوی پیام ناامیدی برای دشمنان و امیدواری

برای مردم است.
ســردار غیاثی با اشــاره به مشارکت ١٧
گــردان بیتالمقدس در ایــن رزمایش گفت:
امروز  ٧٤گردان در فارس به رزمایش محمد
رسولا( ...ص) پرداختند.
وی ادامــه داد :در ایــن رزمایش  ٣برنامه
از  ٩شــهریور با حضور  ٤گــردان جهادی در
قالب  ٨هزار نیرو در فارس شــروع شــده و
فعالیت برای محرومیتزدایی تا  ٢٩شــهریور
ادامه دارد.
فرمانده ســپاه فجر با بیــان اینکه بخش
ســوم رزمایش در هفته دفاع مقدس اســت
افــزود :تجمع  ٣هــزار نفری بســیجیان در
شــیراز به صورت میدانی در رزمایش حضور
خواهند داشت.
در ابتــدای این رزمایش ســردار غیاثی با
صــدور رمــز یامحمدرســولا( ...ص) آغاز
این رزمایش سراســری را در اســتان فارس
کلید زد.

عیادت خادمین استانه ازکودکان بیمار
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در افسـانه های کهـن
ایـران زمیـن داسـتان
مـاردوش
ضحـاک
آموزنـده و مایـه عبـرت
اسـت و زمـان و مـکان
را نشناسـد و در هـر زمـان مصداقـی دارد .ضحـاک
پادشـاهی بـود ظالـم و سـفاک کـه دو مـار همچون
شـاخه درختی بـر شـانههایش برآمدند که هـر روز از
مغـز دو جـوان تغذیه میشـدند چنانکـه حکیم طوس
از احـواالت آن روزگار میفرمایـد:
شده بر بدی دست دیوان دراز
به نیکی نبودی سخن جز به راز
در دوران مـا مارهـا نمـادی از آز و طمع محتکران
هسـتند کـه متـاع خـود را ارزان خریـده و بـر اثـر
کمبـود گـران بـه مـردم عرضـه میدارنـد.
محتکـران از انسـانیت بویـی نبـرده و خودخواهی
و کـژی و کاسـتی آئینشـان اسـت کـه بـا دزدیـدن
سـرمایه مـردم آنها را بـه فقر و فالکت میکشـانند و
جهـان را بـه کام خـود میگرداننـد.
محتکـران در سـتمکاری و طـراری بیپـروا
شـدهاند قـوت الیمـوت و اسـباب مردمـان را نـازل
بخرنـد و بـه گـزاف بفروشـند و از گـرز گـران قانون
نترسـند.
ای محتکـران کـه متـاع خـود را نهـان کردهایـد
هـوش داریـد کـه گـرز گـران قانـون دیـر یـا زود بر
فـراز شـما فـرود آیـد و همچـون ضحـاک مـاردوش
شـما را بـه زوال و هالکـت خواهـد کشـاند.
دنیـا همیشـه به کام نخواهـد ماند بکوشـید که به
نام نیـک بمانید.
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نهضت ها ی اســامی یکی از نــکات بارز و نقطه عطف
تاریخ پر فراز و نشــیب اسالم محســوب میشود .گذر زمان و
غبار فراموشی تاریخ چه بسیار اقدامات رزمندگان تاریخ اسالم
که بر علیه کفر و خودکامگی برخاســته اند به باد فراموشــی
سپرده است اما در این بین قیام هایی است که پس از گذشت
قرن ها ماندگاری اش پر رنگ تر شــده است .نهضت عاشورا
در ســال  61هجری قمری از جمله قیام های تاریخ بشریت
اســت که فلسفه آزادیخواهی این نهضت از مرزهای اسالمی
هم فراتر رفت .قیام امام حسین در عصری صورت می گیرد که به تعبیر فرزدق با مردمی مواجه بود که
همه تیغ بر چهره آرمان های خود می کشیدند .همین نگاه موجب شد که خیل عاشقان کاروان عشق
ابا عبداهلل در مســیر عشقبازی با حق قرار گیرند و تا ســر منزل مقصود به پیش روند .فلسفه نهضت
بزرگ عاشــورا اصالح نهضت اسالمی بود .هر چند بسیاری از خیر خواهان عاقبت این قیام را گوشزد
می کردند اما نگاه حضرت در این قیام افق های دور دین اسالم و عاقبت رسالت جد بزرگوارش بود .
حضرت همواره به همراهانش تاکید می کند که عاقبت این قیام شهادت است و چه زیباست این شعر
:
عمان سامانی که میگوید
نیست در این راه غیر از تیر و تیغ
گو میا هر کس زجان دارد دریغ
جای پا باید به سر بشتافتن
نیست شرط راه رو بر تافتن
آری شــهادت برای رسیدن به سر منزل مقصود که عشق آن موجب شد حضرت حج خود را نیمه
تمــام گذارد تا به هدف اصلی یعنی عشــق و آزادگی و دفاع از آرمان ها دســت یابد .اما این کاروان
سرشار از عشق مرامنامه ای با واژه های ایثار دارد که فراخور هر کس نیست چرا که به تعبیر شاعر
عشق ز اول سر کش و خونی بود
تا گریزد هر که بیرونی بود
برای همین ســرور آزادگان در شب عاشــورا به همراهان خود اعالم مى كند؛ هر که می خواهد از
محک تجربه عشق در تاریخ به میان گذاشته شد و عاشقان
سیاهی شب استفاده کند و برود .آن شب ّ
تاریخ مشخص شدند.
چند روز ديگر ســالگرد جانفشــانى ها و رشــادت هاى جوانان ايران در دفاع مقدس است ،دفاع و
عشقبازى هايى كه ادامه زنجیره عشق و عاشقی عاشورائيان بود تا دوباره تاریخ را تکرار کنند و تصویر
کربال را برای معاصران خویش با جلوه خون به نمایش گذارند.
محرم رسید و دلمویه های گرفتاران دوباره آغاز میشود این گریه برای عاشقان بسیار مسرت بخش
اســت که دل در گرو یار دارند با اشــک دوســتداری خود را ابراز می نمایند .مرگ در عرصه عاشورا
جایی ندارد
مرگ آشامان ز عشقش زندهاند
دل ز جان و آب جان بر کندهاند
آب عشق تو چو ما را دست داد
آب حیوان شد به پیش ما کساد
و اینجاست که عاشورا برای اهل نظر می تواند نقطه عطف و سرآغازی نو برای از خود باز ماندن
و رسیدن به حق باشد .این نوشتار تقدیم به روح همه معلمین و خدمتگزاران در عرصه قلم به نهضت
عاشــورا و هدیه معنوی آن نثار روح مرحوم پدرم که از پیر غالمان این آســتانه بود و روح و جان مرا
به فرهنگ اصیل عاشورایی آمیخته کرد.

امامجمعه شیراز:

دولت برنامههای حمایتی و اقتصادی خود را به سرعت اجرایی کند

تســنیم :امامجمعه شــیراز گفت :دولت تاکید کرده که برنامهها و بســتههای حمایتی ویژه خانوادههای
تضعیف شده دارد و توقع مردم از دولت این است که برنامههای خود را به سرعت اجرایی کند.
حجتاالسالم و المسلمین لطفا ...دژکام اظهار داشت :اولویتهای امر به معروف و نهی از منکر با توجه
به تاکید مقام معظم رهبری ایجاد حکومت اسالمی   با توجه به نهضت امام حسین (ع) و حفظ عزت و آبروی
جمهوری اسالمی   ایران در صحنههای بین المللی است و کسانی که دستشان در پیشگاه خارجیان دراز است
از امام حسین(ع) باید خجالت بکشند و بدانند از قیامت باید به این امام بزرگوار پاسخ دهند.
وی بیــان کرد :رونق دادن به اقتصاد و تولید در جامعه نیز در دیگر اولویتها اســت و باید برخی بدانند
که حق ندارند با بیتدبیری به اقتصاد کشــور ضربه بزنند ،ابتذال اخالقی نباید در جامعه وجود داشــته باشد
چراکه چهره اسالم را زشت خواهد کرد.
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس در     باره عزاداری درمحرم نیز گفت :اگر از هر طرف وارد شــهر شوید
متوجه خواهید شــد که همگی در عزای امام حســین(ع) نشستهاند و این نکته در تمام کشور وجود دارد اما
در استان فارس به طریق اولی بوده است.
وی تاکید کرد :در دین نیز بسیار تاکید شده که باید توجه ویژهای به اینگونه مراسمها شود زیرا انسان
خود را آماده میکند تا سعادتمند شود و این سعادت در دنیا و آخرت است .در این مراسمها باید بتوانیم از
صحبتهایی که توسط وعاظ میشود حداکثر استفاده کنیم.
دژکام تاکید کرد :هیئات حسینی در استان فارس همراه با حضور پرقدرت عالمان سبب افزایش فضیلت
مردم میشوند البته نباید فراموش کنیم که علما بهسمت جوانان بیایند و جوانان نیز استقبال کنند.
امامجمعه شــیراز عنوانکرد :فارس و شــیراز معروف به این است که سبک خاصی در مداحی دارد ،باید
این سبک خاص استان فارس و شیراز حفظ شده و درکل جامعه تعمیم داده شود.
نماینده ولیفقیه در اســتان فارس در     باره مسائل اقتصادی نیز گفت :در حوزه اقتصادی در جامعه نیز در
کنار صبر باید توجه داشــته باشــیم که تغییر نرخ ارز و طال برای عدهای ســخت و برای برخی دارای سود
خواهد بود یکی از این کســانی که سود خواهد برد ،دولت اســت .این سود باید برای حل ضعف اقتصادی
استفاده شود.
وی بیان کرد :دولت تاکید کرده اســت که برنامهها و بستههای حمایتی ویژه خانوادههای تضعیف شده
دارد و توقــع مردم از دولت این اســت که برنامههای خود را در جهت حمایت از اقشــار ضعیف جامعه به
سرعت اجرایی کند.
            عکس :پریسا گلریز خاتمی

