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نماز ظهر عاشورا با حضور سوگواران حسینی در فارس
ســوگواران امام حسین(ع) در فارس سومین حرم اهل بیت(ع) نماز ظهر عاشورا را به
یاد رهبر قیام کربال برپا کردند...
فریبرز دهقان

تحلیل خبر

ایران -آمریکا

بـه زودی رئیس جمهور
بـه نیویـورک مـیرود تا در
اجلاس سـازمان ملـل
متحـد شـرکت کنـد .رفتن
رئیـس جمهـور بـه آمریکا
در زمانـی کـه تنشهـای
ایـران و آمریـکا بـه اوج
رسـیده اسـت باعـث گمانهزنیهـای بسـیاری شـده
کـه شـاید مذاکـرات پنهـان و آشـکاری صـورت
بگیـرد یـا نگیرد واقعیت این اسـت کـه تحریمهای
آمریـکا تأثیـرات خـود را داشـته و تعـدادی از
شـرکتهای خارجـی از جملـه توتـال فولکـس
واگن ،مرسـک ،پـژو ،ژنـرال الکتریک ،لـوک اویل،
ریالنـس ،کوپریشـن ،زیمنس و ایربـاس و ...و دیگر
شـرکتهای اروپایـی ایرانـی را تـرک کردنـد و
البتـه مشـکالت ارزی و غیـره و امـا آمریـکا چـه
میخواهـد و بـه دنبـال چیسـت .بـه گفتـه (برایـان
هـرک) نماینـده ویژه آمریـکا در امور ایـران :ایاالت
متحـده بـه دنبـال مذاکـره در     بـاره پیمانی بـا ایران
اسـت کـه هـم برنامـه هسـتهای و هـم برنامـه
موشـکی ایـران را دربرگیـرد.
هـر چنـد خواسـتههای آمریـکا فراتـر از ایـن
اسـت و ایـن کشـور خواسـتار کاهـش نفـوذ ایـران
در عراق اسـت .خواسـتار عـدم حمایـت از حزبا...
لبنـان و حوتیهـای یمـن اسـت و البتـه مسـایل
حقـوق بشـری و اقلیتهـای قومـی   و مذهبـی.
لیسـت درخواسـتهای آمریـکا انتهـا نـدارد.
آقـای هوک در سـخنانی در مؤسسـه (هادسـن)
گفـت :توافـق تـازهای کـه مـا امیدواریـم بتوانیم با
ایـران امضـا کنیم مثـل برجام یک توافق شـخصی
میـان دو دولـت نیسـت ما بـه دنبال یـک عهدنامه
هسـتیم هـر چند کـه رهبـران ایـران عالقهمند به
گفتگـو نیسـتند و هـر چنـد دونالـد ترامـپ و جـرج
پومپئـو وزیـر امـور خارجـه آمریـکا بارهـا خواسـتار
مذاکـره مسـتقیم بـا ایـران بودهاند.
بعـد از چهـل سـال چالـش بـا آمریـکا هـر
کـس بـا الفبای سیاسـت آشـنا باشـد ایـن را درک
میکنـد کـه آمریـکا بـه دنبـال امتیازگیـری و
منافـع ملـی خـودش میباشـد آن هـم از موضـع
قـدرت یـا بـه عبارتـی میخواهـد عهدنامـهای
را بـه ایـران تحمیـل کنـد کـه ضامـن منافعـش
باشـد .سیاسـتمداران مـا هـم بایـد بـه هـوش
باشـند کـه در تلـه ،کمیـن و سـیم خاردارهـای
آمریـکا گیـر نکننـد و در هـر اقدامی   کـه میکننـد
منافـع بیـش از هشـتاد میلیـون ایرانـی را مدنظـر
داشته باشند.
چشم شیشه ای
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پیکرهای پاک  6شهید گمنام در فارس آرام گرفت
پیکرهای پاک  6شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام سوگواری حسینی
در سه شهرستان استان فارس تشییع و به خاک سپرده شدند...

امامجمعه شیراز مطرح کرد:

نیاز به فردوسیها برای روایت
حماسه دفاع مقدس

فارس :امامجمعه شــیراز با تأکید بر اســتقالل
نماینــدگان خانه ملــت در امضــای معاهدههای
بینالمللی گفت :مجلس شــورای اســامی   نیاز به
مدرسها دارد.
آیتا ...لطفا ...دژکام در خطبههای نماز جمعه با
اشــاره به معاهده بینالمللی (اف ای تی اف) و لزوم
در نظر گرفتن استقالل کشور در این معاهده اظهار
داشــت 4 :الیحه از طرف دولت تحت عنوان (اف
ای تی اف) به مجلس دادهشده و مجلس نیز  2ماه
بررسی این لوایح را عقب انداخت.
وی افــزود :ما بــه نمایندگان مجلــس اعتماد
کردیــم و آقایان بایــد بدانند کــه در این مملکت
شهدایی تکهتکه شــدند که آنان بر کرسی مجلس
بنشــینند و این جلوس به قیمت خون چندصدهزار
شهید تمامشــده و اینجور نیست که هر چه دلمان
میخواهد انجام دهیم.
نماینده ولیفقیه در اســتان فــارس تأکید کرد:
نمایندگان مجلس در بررســی معاهده (اف ای تی
اف) مراقب باشــند حقی را به خارجیها ندهند که
چنان میدان دستشــان بیفتد که فردا نتوانیم به آنها
ایراد بگیریم و در جواب بگویند خودتان خواستید و
امضا کردید.
امامجمعه شــیراز با بیــان اینکــه نباید فریب
قدرتهــای بینالمللــی را خورد ،افــزود :ما هرگز
نمیگوییم از مزایای کاری که خوب است بگذریم،
اما انتظار دلسوزی از نمایندگان داریم.
دژکام بــا بیان اینکه مجلس مــا نیاز به آیتا...
مدرسها دارد ،تصریح کرد :آیا ملت راضی اســت
که از بیرون کشــور بیایند و بگویند این کار را انجام
دهید و آن کار را نه؟ خُ ب تکلیف اســتقالل ما چه
میشود؟ لذا از نمایندگان انتظار داریم به این مسئله
بسیار مهم توجه داشته باشند.
دفاع مقدس یادگار  8سال رشادت ملت
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت
هفتــه دفاع مقدس اظهار داشــت :این هفته یادگار
 8سال مقاومت دســتتنهای ملت شریف ایران در
برابر استکبار است ،اســتکباری که با هواپیماهایی
از بلوک شــرق و غرب به کشــور هجوم میآورد.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با تأکید بر اینکه
شهدای عزیز ما اســطورههای داستانها نیستند و
حقیقت محض هســتند ،افزود :آنها در  8سال دفاع
مقدس غوغا کردند و کسانی همچون فردوسی باید
پیدا شــوند تا حماسههای این  8سال را روایت کنند
آیین شام غریبان حسینی در شیراز

و بگوینــد کــه دنیا چه کرد تا جلــوی یک ملت با
دستخالی بایستد اما نتوانست.
امامجمعه شــیراز با بیان اینکه همگان نســبت
به اینهمه فــداکاری و ایثار و حماســه رزمندگان
بدهکار هستند و کسی نباید ادعای طلبکاری داشته
باشــد ،ادامه داد :این امنیتی که در کشــور است و
این عظمتی که موجب شــده دشــمنان نتوانند به
مــا نزدیک شــوند ،حاصل خون شــهدا و مقاومت
رزمندگان اســت و ما بدهکار آنان هستیم و باید به
هدف و آرمان آنان احترام بگذاریم.
دژکام با اشــاره به روحیه ســازشکارانه برخی
در داخل کشــور نیز گفــت :برخیها بدون توجه به
آنهمه رشــادت و ایثار در دفاع مقدس برای حفظ
استقالل کشــور ،به دنبال این هستند که کشور را
تســلیم بیگانگان کنند که همینجا به آنان هشدار
میدهیم که اگر بیش از این بخواهند این رفتارهای
خالف آرمانهای شهدا را ادامه دهند ،صبر ملت نیز
ممکن است تمام شود.
وی افــزود :هیچکس حق ندارد به خون هزاران
شهید کشور و آرمانهای آنان پشت پا زند و اگر ما
در برابر برخی ســازشکار و خائن ساکت هستیم به
معنای این نیست که در مقابل آنان حرفی نداشته و
یا جرات اظهارنظر نداریم ،بلکه امروز مصلحت این
است که سکوت کنیم.
نماینده ولیفقیه در اســتان فــارس تأکید کرد:
امروز سربازان مملکت به آن اندازه قدرت دارند که
دشمنان و نفوذیهای داخلی آنان را با هم سرجای
خود بنشانند.
عکس :پریسا گلریزخاتمی /عصر مردم

همه میگویند تربیت اما عکســش را
انجام میدهند!
امامجمعه شــیراز در بخش دیگری از ســخنان
خود با اشاره به بازگشایی مدارس نیز گفت :آرزوی
همه ســعادتمند شدن نســل بعدی ما است اما این
سعادتمندی ویژگیهایی الزم دارد که ادب و تربیت
الزمه اصلی آن است.
دژکام با انتقاد از وضعیت فعلی آموزشوپرورش
در امــر تربیت اظهار داشــت :متأســفانه رویکرد
آموزشوپــرورش در طول این ســالها مبتنی بر
آموزش تنها است ،درصورتیکه باید بیشتر به تربیت
و پرورش اهمیت داد.
وی تصریــح کرد :همــه قبول داریــم که باید
به تربیــت اهمیت دهیم اما آنچــه انجام میدهیم
برعکس آن است که میگوییم و والدین اگر دلشان
برای فرزندانشــان میســوزد برنامههای اخالقی و
تربیتی را باظرافت اجرا کنند تا اینگونه نشــود که
خرج بچههایی کنیــم که به درد ایران نخورند و به
نفع استکبار کار کنند.
توطئه یزیدیان در گریه بدون شــعور
برای امام حسین(ع)
وی در خطبه نخست نیز با اشاره به تحریفهایی
که در عزاداریها برای امام حســین (ع) از ســوی
دشمنان انجامشده اســت ،گفت :تحریفکنندگان
واقعــه عاشــورا کاری بــه ظلم ظالمــان ندارند و
میگویند فقط گریــه کنید ،درحالیکه تنها گریهای
که با شــعور و پایبندی به اهداف امام حســین (ع)
باشد ،ارزش دارد.
دژکام افزود :پس از واقعه عاشــورا همانها که
گریه میکردند مورد نفرین حضرت زینب (س) قرار
گرفتند چراکه در حق امام حسین نامردی کردند.
امامجمعه شیراز با بیان اینکه توطئههای یزیدی
در مملکت بسیار اســت ،خاطرنشان کرد :اینکه(به
لحاظ اقتصادی) کار ملت را بهجایی میرســانند که
انســان تفاوت بســیاری تنها در چند روز در زندگی
احســاس میکند ،خود نمونــهای از توطئه یزیدی
است که امروز هم قابلمشاهده است.
نماینده ولیفقیه در اســتان فــارس تأکید کرد:
ندای ملت ایــران خطاب به آقای ما امام حســین
(ع) ایــن اســت که اگــر کوفیها در کربال شــما
را تنها گذاشــتند مــردان اصیل و نجیــب ایرانی
دســت از انقالب حســینی خود تا پیــروزی کامل
بر نخواهند داشت.
عکس :علی گزبلند /عصر مردم

نیاز به فردوسیها برای روایت حماس ه دفاع مقدس
امامجمعه شــیراز با تأکید بر اســتقالل نمایندگان خانه ملــت در امضای معاهدههای
بینالمللی گفت :مجلس شورای اسالمی   نیاز به مدرسها دارد...
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نماز ظهر عاشورا با حضور سوگواران حسینی در فارس

ایرنا :ســوگواران امام حسین(ع) در فارس ســومین حرم اهل بیت(ع) نماز ظهر عاشورا را به یاد رهبر
قیام کربال برپا کردند.
اقشار مختلف مردم پس از عزاداری در رثای شهادت امام حسین (ع) در حرم مطهر حضرت احمد بن
موســی شاهچراغ (ع) ،نماز ظهر عاشــورا را به امامت آیتا ...سید علی اصغر دستغیب تولیت این آستان
مقدس به جماعت برپا کردند.
سوگواران عاشورایی در شیراز بنا به رسم دیرین حرکت کاروان های خود را به سمت حرم شاهچراغ(ع) از
نخستین ساعات بامداد آغاز کردند و هنگام ظهر در این حرم مطهر و هر مکانی که بودند ،نماز ظهر را ادا کردند.
همچنین برخی افراد داوطلب اقدام به تدارکات و خدمات رسانی به مشتاقان نماز ظهر عاشورا کردند.
مردم عزادار ،چهارشــنبه شب همزمان با تاسوعا تا پاسی از شب به عزادارای در تکیه ها ،حسینیه ها و
حرم مطهر شاهچراغ (ع)مشغول بودند.

پیکرهای پاک  6شهید گمنام در فارس آرام گرفت

ایرنا :پیکرهای پاک  6شــهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام ســوگواری حســینی در سه
شهرستان استان فارس تشییع و به خاک سپرده شدند.
مردم شهرســتان های داراب ،اقلید و خرامه روز چهارشــنبه همزمان با تاسوعای حسینی به استقبال
و بدرقه پیکرهای مطهر این شــهدا رفتند .این شــهدا در تک دشــمن در ســال  1367همچنین و در
عملیات های والفجر  ،8کربالی  ،4خیبر و رمضان به فیض شهادت نائل آمدند.
بنا بر گزارش های ارســالی خبرنگاران ایرنا از سراسر استان فارس ،پیکرهای  2شهید در فدامی   بخش
فورگ داراب 2 ،شــهید در نظام آباد اقلید و  2شــهید نیز در معزآباد جابری شهرســتان خرامه تشییع و
خاکسپاری شدند .همچنین پیکر مطهر سه شهید گمنام روزهای آینده در جهرم ،الرستان و مرکز صدا و
سیمای فارس آرام خواهند گرفت.
پیش از این ،پیکرهای پاک این شــهدا روز دوشــنبه  26شهریورماه جاری در شهر شیراز تشییع شد و
مردم سومین حرم اهل بیت در ایران اسالمی   در همراهی این فرزندان سرافراز وطن تا حرم مطهر حضرت
احمد بن موسی شاهچراغ (ع) اشک ریختند.

باز هم پاکبان ها عاشقانه برای عزاداران حسینی قد خم کردند

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شــیراز گفت :این سازمان به منظور خدماترسانی مطلوب
به شــهروندان ،برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداله
الحسین(ع) و یاران باوفای آن حضرت ،با تمام توان در این ایام در مکانهای عزاداری حضور یافت.
خوشبخت افزود :تمام پاکبانان و ناوگان خدمات شهری در این ایام آمادهباش کامل بودند و در روزهای
تاســوعا و عاشورای حسینی بیش از  1000نفر از پاکبانان در سه شــیفت کاری عاشقانه برای عزاداران
حسینی قد خم نمودند.
وی اضافه کرد :اســتقرار مخازن  660لیتری مجهز به بنرهای فرهنگی در مسیرهای عزاداری ،تکایا
و محل اهدای نذورات ،اســتقرار تانکرهای آب جهت تجدید وضوی عزاداران در روز عاشــورا در پایانه
شهید دستغیب ،حضور معاونین ،مدیران و کارکنان ستادی در مراسم عزاداری ،حضور  24ساعته دستگاه
نظارت و همچنین افزودن خودروهای ضربت به ناوگان جمعآوری پســماند خشک و تر از جمله خدمات
این سازمان در این ایام بود.
خوشــبخت ســپس اظهار نمود :با توجه به اینکه یکی از مســایلی که امروز سالمت انسان ،بهداشت
عمومی   و محیط زیســت را تهدید میکند اســتفاده بیرویه از ظروف یکبار مصرف دیر تجزیهپذیر است،
ســازمان مدیریت پسماند برای سومین سال پیاپی ضمن برگزاری مراسم تعزیه در خیابان شهید دستغیب
در مسیر عزاداری هیئات مذهبی و برپایی غرفه آموزش و فرهنگسازی در آن محل ،بیش از  1500لیتر
شــربت در لیوانهای گیاهی توزیع و با حضور  30نفر کارشناس آموزش ،شهروندان را از معایب استفاده
از ظروف دیر تجزیهپذیر آگاه نمود.
به گزارش امور ارتباطات و آموزش شــهروندی ســازمان مدیریت پســماند ،خوشــبخت در پایان از
شهروندان فهیم شیراز به عنوان ساکنین سومین حرم اهل بیت(ع) و عزاداران حسینی خواست با توجه به
رشد چند صد درصدی استفاده از ظروف یکبار مصرف دیر تجزیهپذیر در چنین مراسمی ،با عدم استفاده
از این ظروف یا جایگزین کردن آنها با ظروف گیاهی تجزیهپذیری و همچنین عدم رهاسازی در معابر و
جداول این سازمان را در حفظ محیط زیست و نظافت شهر یاری نمایند.
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