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به گزارش محمدرضا طاهري؛ شفافيت آراي نمايندگان مجلس 
هـاي اي است كه به يكي از موضوعات داغ شـبـكـهچند هفته

اجتماعي به خصوص توئيتر تبديل شده است. ماجرا از توئـيـت 
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده اصفهان در مـجـلـس شـروع 

آوري شد، حاجي دليگاني با انتشار تصويري از امضاهاي جـمـع
شده براي طرح شفافيت آراي نمايندگان نـوشـت: بـهـتـريـن 
معيارهاي ارزيابي نمايندگان توسط مردم اين است كه بدانـنـد 
نمايندگان آنها در خصوص طرح ها و لوايح مختلف در مجلس 
چه نظراتي داشتند. طرح يك فوريتي شفافيت آراي نمايندگان 
تحويل هيئت رئيسه مجلس شد. اسامي باقي حاميان شفافيـت 

 آرا را با شما در ميان خواهم گذاشت.
همزمان در مجلس شوراي اسالمي سه طرح دربـاره افـزايـش 
شفافيت وجود داشت. اگر چه اين امر را مي توان نكته مثبتـي 
دانست كه بخش زيادي از نمايندگـان بـه اهـمـيـت چـنـيـن 

 موضوعي اشراف و آگاهي داشتند.
هفته گذشته مجلس شوراي اسالمي به فوريت بررسـي طـرح 

نامه داخلي مجلس كه قانون آئين 119الحاق دو تبصره به ماده 
از سوي محمدجواد فتحي، نماينده اصالح طلب و حسينـعـلـي 
حاجي دليگاني، نماينده اصولگراي مجلس تهيه و بـه امضـاي 

جمعي از نماينده رسيده بـود 
راي منفي داد. بر اين اسـاس 
نمايندگان مجلس ابـتـدا بـه 
تقاضاي تعدادي از همكـاران 

خود مبني بر علني شدن راي به فوريت اين طرح، پاسخ منفـي 
دادند و در ادامه نيز يك فوريت طرح مذكور به راي گـذاشـتـه 
شد اما اكثريت مجلس با فوريت بررسي طرح مخالف بودنـد و 

راي مخالف و پـنـج راي مـمـتـنـع از  108راي موافق،  59با 
 نماينده حاضر فوريت طرح راي نياورد. 194مجموع 

با يك بررسي از تعداد نمايندگان فارس كه اين طـرح را امضـا 
نماينده اسـتـان فـارس از  10كرده بودند متوجه مي شويم كه 

 امضا طرح شفافيت آرا حمايت كرده بودند.
آن طور كه اكبري نماينده شيراز در مجلس مي گويد عملياتي 
شدن اين طرح در شرايط فعلي باعث مي شود كه شبكه هـاي 

 مجازي مديريت آرا نمايندگان در مجلس را به دست بگيرند. 
از سويي ديگر زارع نماينده آباده در مجلس شوراي اسالمي كه 
از موافقين طرح شفافيت آرا در مـجـلـس اسـت مـي افـزايـد 
عملياتي شدن اين طرح باعث مي شود كه نمايندگان قـبـل از 
اينكه به طرح ها راي دهند در مورد موضوعاتي كه در مجلس 

مطرح مي شوند، مطالعه كنند و با يك اطالعات كافي موارد و 
موضوعاتي كه در مجلس مطرح مي شود را رسيدگي كننـد. از 
طرفي ديگر رجبي نماينده شيراز در مجلس هم بـر ايـن بـاور 
است كه تصويب طرح شفافيت آرا نمايندگان در مجلس باعث 
مي شود كه گروه هاي فشار خاصي اعم از گروه هاي صنفـي، 
سياسي و ... در قبل از تصويب طرح ها در خـارج از مـجـلـس 
تشكيل شود. نماينده شيراز در مجلس در گفتگو با افسـانـه بـا 
بيان اينكه دو نوع طرح شفافيت آرا در صحن مجلس ارائه شد، 
مي گويد: يكي از اين طرح ها كه در چـنـد روز گـذشـتـه بـه 
مجلس ارائه شد در سال گذشته كليد خورد كه نمايندگـان بـه 
داليل متعددي به آن راي ندادند. علي اكبري مي افزايد: يكي 
ديگر از طرح هاي شفافيتي كه در سال جاري مجـلـس ارائـه 
شده است توسط جبهه پايداري مديريت مي شود كه اين طرح 

 هم به داليل گوناگوني راي نمي آورد.

عضو فـراكسـيـون امـيـد 
مجلس با بـيـان ايـنـكـه 
عوامل متعددي براي راي 
نياوردن ايـن دو طـرح در 
مجلس وجود دارد، مي گويد: با توجه به اينكه در قانون اساسي 
آمده است كه نمايندگان مردم در مجلس از اختيار كامـلـي در 
ارائه راي خود برخوردارند بنابراين افراد با هدف ايـنـكـه يـك 
جبهه فشار بر روي نمايندگان ايجاد كنند به دنبـال راي آوردن 
طرح شفافيت در مجلس هستند. نماينده شيراز در مجلس بيان 
مي كند:  از آن جا كه نمايندگان مجلس همگي با طرح هايـي 

شوند به صورت صد در صدي موافق يا كه در مجلس ارائه مي
مخالف نيستند بنابراين راي آوردن اين طرح باعث مي شود كه 
نمايندگان در هر زمان داليل موافقت و مخالفت با طرح هـا را 

هاي مختلف اعالم كنند. نماينده شيـراز در مـجـلـس به گروه
معتقد است كه راي آوردن طرح شفافيت در مجلس باعث مـي 
شود كه اختيار و امنيت راي نمايـنـدگـان مـردم در مـجـلـس 
مخدوش شود چرا كه بسياري از افرادي كه اين طرح را امضـا 
كردند اذعان داشته اند كه در صحن مجلس به آن راي نـمـي 

 دهند.

اكبري خاطرنشان مي كند: نبود زير ساخت هـاي مـنـاسـب و 
تشكل هاي حزبي قوي در كشور كه بتواند از بسياري از موارد 
صيانت كند از ديگـر داليـلـي اسـت كـه سـبـب شـده اسـت 
نمايندگان به طرح شفافيت آرا ينمايندگان راي ندهـنـد. عضـو 
فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه عملياتي شدن ايـن طـرح 
در شرايط فعلي باعث مي شود كـه شـبـكـه هـاي  مـجـازي 
مديريت آرا نمايندگان را به دست بگيرند،  مي گويـد: ايـن در 

حاليست كه راي آورن طرح شفافيت باعث مي شود كه همواره 
بسياري از افرادي كه هدف خاصـي را دنـبـال مـي كـنـنـد از 
نمايندگان توضيح بخواهند كه مديريت اين بـخـش در بـلـنـد 
مدت با مشكالتي مواجه مي شود كه بنده فكر نمي كنـم كـه 
اين طرح در صحن  بتواند اعتماد نمايندگان را به خـود جـلـب 

 كند و راي بياورد.
اكبري ادامه مي دهد: اگر ما خواستار افزايش كيفيت مجلس و 
عملياتي شدن برنامه ها و طرح هايي كه در مجلس ارائـه مـي 
شود هستيم بايد در مرحله نخست نمايندگـانـي را كـه از راي 

دادن به طرح هايي كه در مجلس ارائه مي شود شانه خالي مي 
 كنند را شناسايي كنيم.   

 2ادامه در صفحه 

 طرح شفافيت آراء و نمايندگان فارس

توانند ها نمي هيأت
 سكوالر باشند



 2018سپتامبر  17/  1440الحرام محرم 7/  1397شهريور  26/ دو شنبه  467/ شماره  16سال   تحليل 2صفحه 

به گزارش شهرسبز به نقل از روابط عمومي دفـتـر امـام 
جمعه كازرون، حجت االسالم خرسند امام جـمـعـه ايـن 

2شهر در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته ( شـهـريـور  3
9 ) ضمن ياداوري ايام سوگواري اباعبداهللا حسين (ع) و 7

در آستانه عاشورا و تاسوعاي حسيني گـفـت: مـجـالـس 
 عزاداري و هيئات بايد باشكوهتر از هر سال برگزار شود.

خطيب جمعه كازرون با اشاره به اينكه دشمـن بـه طـور 
عريان و آشكارا با استفاده از رسانه هاي معاند و فضاهاي 
مجازي با عزاي امام حسين (ع) اظهار مخالفت مي كنـد 
تاكيد كرد: همه بايد تالش كنند كه عزاداري باشكوه و با 
شعور بيشتري از لحاظ كمي و كيفي نسبت به گـذشـتـه 

 برگزار بشود.
وي افزود: در مراسمات سعي شود تا اشعـار آمـوزنـده بـا 
لحن مناسب خوانده شده، خطبا مطالب مورد نـيـاز نسـل 
جوان امروز، درسهاي عاشورا و حماسه حسيني بيان كنند 
و توجه ويژه اي به اقامه نماز در روز تاسوعا و عاشـوراي 
حسيني و توجه به نظـم و بـهـداشـت در ايـام عـزاداري 

 اباعبداهللا الحسين (ع) صورت بگيرد.
وي اضافه كرد: اين جنگ هم كامال مـعـلـوم اسـت كـه 
توسط آمريكا و اسرائيل و پول كشورهاي قارون منطـقـه 
مثل سعودي و امارات دنبال مي شود و اهداف انها هم از 
اين جنگ، القاي آينده مبهم از وضعيت اقتصادي ايـران، 
القاي فروپاشي اقتصادي، القاي غيرقابل تـحـمـل شـدن 
معيشت مردم، بزرگ نمايي اعترضات و فضاسازي رسانـه 
اي است، براي اينكه اين اعتراضات را تبديل به اغتشاش 

 كنند.
امام جمعه كازرون ادامه داد: نمايش نامطـلـوب و سـيـاه 
نمايي از وضعيت فرهنگي و اجتماعي، القاي ناكـارامـدي 
نظام اسالمي و نظام واليت فقـيـه، گـره زدن تـمـامـي 
مشكالت به رهبري و نيروهاي متديـن و الـقـاي وجـود 
فساد گسترده در نظام كه نتيجه آن بدبين كـردن مـردم 

نسبت به همديگر، به مسوولين و به نظام اسالمي اسـت، 
هدف دشمن از اين تهاجم بوده كـه از تـمـام ابـزار هـم 
استفاده مي كند.حجت االسالم خرسنـد وظـايـف مـردم 
بويژه رسانه ها و نخبگان را از ديدگاه مقام معظم رهبري 
اينگونه برشمرد: اوال اينكه هيچ دولتي بدون كمك مردم 
موفق نمي شود. نبايد اعتمـاد مـردم از دسـتـگـاه هـاي 
دولتي، قضايي و نيروهاي مسلح سلب شود. كه البته اين 
مقدار به عملكرد دستگاههاي اجرايي، قواي سـه گـانـه، 

 نيروهاي نظامي، امنيتي و انتظامي برمي گردد.
خطيب جمعه كازرون با انتقاد از گفـتـه هـاي بـرخـي از 
مسوولين بيان داشت: بعضاً مي بينيم برخي افراد، مسـؤل 
يا نماينده مجلسي حرف هاي دشمن شاد كن و منافقانـه 
مي زنند كه آدم بعضي وقت ها مي گويد نكـنـد ايـنـهـا 
نفوذي باشند. نماينده اي متأسفانه در همين استـان هـم 
هست كه آدم از سالمت عقل آنها بعضي وقت ها ترديـد 
مي كند، در اين موقعيت بحث رفـرانـدوم را پـيـش مـي 
كشد. كه ما بياييم از مردم سؤال بكنيـم كـه بـا تـرامـپ 
مذاكره بكنيم يا نه. وي افزود: خب به چه چيـز تـرامـپ 
شما دل خوش كرده ايد. با آن تجربه برجـام كـه هـنـوز 
جوهر مركبش خشك نشده، آن تجربه مذاكره ترامپ بـا 

كره شمالي، آن برخورد ترامپ با روسيه و چين كـه تـازه 
آنها ابرقدرت هم هستند. شما چه توقعي داريد و مذاكـره 
با يك حيوان وحشي بي منطق بدسيرت چه معنايي دارد. 
يعني مشكل امروز كشور اين است؟ بجاي اين بنشينـيـد 
مشكالت كشور را حل كنيد. بجاي اينكه در ايـن زمـان 
گرفتاري مردم، دو هفته مجلس را تعطيـل كـنـيـد و بـه 
مرخصي تابستاني برويد، بنشينيد مشكالت را حل كنيـد. 
مرخصي رفتن چه معنا دارد؟ بجاي حرف هاي نامـربـوط 
زدن، بنشينيد مشكالت را حل كنيد. شما حاضر نيستيد از 

 تان بگذريد. مرخصي
امام جمعه كازرون ادامه داد: بعد روز قـبـل از مـرخصـي 
طرح تشديد مبارزه با مفسدان رأي نمي آورد. يا ايـنـكـه 

نماينده براي تقسيمات كشوري به رئيس جـمـهـور  206
نامه مي نويسند. امروز تقسيمات كشوري معضـل كشـور 
است؟ خب يك گوشه اي از آن در اين شـهـر خـواسـت 
برگزار شود، چه مشكلي بوجود آورد. خـطـيـب جـمـعـه 

كازرون با تأكيد به مسؤلين بر حركت در جهت سيـاسـت 
هاي كلي نظام تصريح كـرد: امـروز هـر حـرف و اقـدام 
خالف رعايت مصالح و سياست هاي كلي نظام كه طبق 
قانون اساسي توسط رهبر انقالب تبييـن مـي شـود، هـر 
كسي خالفش حركت كند، خواسته يا ناخواسته جاسـوس 
دشمن است، تعارف هم نداريم. دستگاه هاي اطالعـاتـي 
بايد در اين مسائل حساس باشند و بررسي و ريشه يابـي 

 بكنند.
وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درباره وظايـف 
مسوولين و نخبگان در شرايط كنوني گفت: رسانه هـا از 
بيان مبالغه در بيان مشكالت و انتقادها كه موجب ترويج 
ويروس بدبيني مي شود پرهيز بكنند. جريانات سياسي از 

ها از دعوا كردن پرهيز كننـد.  دعواهاي سياسي و دستگاه
دولت به سمت استفاده از ديدگاه هاي كـارشـنـاسـي در 
مسائل ارزي بانكي و اقتصادي برود و مسـائـل كشـور را 
ريشه يابي بكنند. حجت االسالم خرسنـد بـا تـوجـه بـه 
هجمه دشمن عليه رهبري بيان داشت: متأسـفـانـه مـي 
بينيم دشمن همان نقطه اميد مردم يعني رهبري را مورد 
تهاجم قرار مي دهد. مي گويند چرا مقام معظم رهـبـري 
به ضعف هاي مسوولين تذكر نمي دهند. ايشان چند بـار 
بگويند؟ خودشان در ديدار با خبرگان فرمودند كـه بـنـده 
خودم اهل انتقادم و اهل مسامحه در برخورد با مشكالت 
و دستگاه هاي مسوول نيستم، اما تأكيد دارم كـه نـحـوه 
گفتن و اقدام كردن نبايد به گونه اي باشد كه مردم دچار 
بيماري بدبيني بشوند. فرمودند من در جلسات خصوصـي 

 مسائل را مي گويم.
وي افزود: خب برخي را ضرورت ندارد مردم هم بشنونـد. 
باالخره مثل تذكرات ايشان كـه بـعـضـاً جـدي اسـت و 
پيگيري هايشان بويژه در مسائل اقتصادي. اما نظـام مـا 
يك نظام مردم ساالري و تفـكـيـك قـواسـت. بـرخـي 
مشكالت بدون تعارف بايد بگوييم كه نتيجـه انـتـخـاب 
خود مردم است. وقتي كه انتخابات مي شود مسوولـيـت 
رابه افرادي مي سپارند كه چند شعـار مـي دهـنـد و بـه 
همان شعارها بسنده مي كنند. امام جمعـه كـازرون ابـراز 
داشت: خب مردم رأي مي دهند، رهبري كه نمي تـوانـد 
مقابل رأي مردم بايستد. او از رأي مردم حـفـاظـت مـي 
كند. شما ببينيد چقدر تهاجم شد عليه دولـت كـه حـتـي 
دولت بايد استعفا بدهد، رهبري فرمود كه دولت بـايـد بـا 
قدرت بايستد، كارش را بكند و به قول هايي كه به مردم 
داده وفا كند. رهبري از راي مردم حـراسـت مـي كـنـد. 

بـا  88همچنان كه در در انتخابات هاي ديگر و در فتنـه 
قدرت و صالبت از رأي مردم حراسـت كـرد. امـروز هـم 

 رهبري از رأي مردم حراست مي كند.

وي افزود: اين يعني حفاظت از مردم ساالري ديني، ايـن 
يعني در جمهوري اسالمي بن بست نداريم و از راه هـا و 
نهادهاي قانوني دستگاه ها و قواي سه گانه مي تواننـد و 
بايد مشكالت كشور را حل كنند. و قطعاً هم بدانيد بنـده 
با قاطعيت مي گويم با لطف الهي و عنايات حضرت ولـي 
عصر و ارشادات مقام معظم رهبري، نـظـام جـمـهـوري 
اسالمي و ملت ايران اين مرحله و امتحان سـخـت را بـا 

 موفقيت پشت سر خواهد گذاشت.
خطيب جمعه كازرون در ادامه با توجه به افزايش قيمـت 
اجناس متذكر شد: اما بايد اين را هم به مسوولين بويـژه 
دولت محترم تذكر بدهيم، كه بحث نظارت بر قيمت هـا 
در بازار، در شركتها و كارخانه ها صورت بگيـرد. نـبـايـد 
همه فشارها به مـردم و طـبـقـات ضـعـيـف وارد شـود. 
متاسفانه امروز هرجنسي را كه مي خواهيم تهيه كنـيـم، 
سه چهار برابر شده است. دولـت بـايـد كـنـتـرل كـنـد، 
دستگاههاي نظارتي چكار مي كنند، بازار عرضه و تقاضـا 
را كنترل كنيد. وي اضافه كرد: هرجنسي كه كامـال هـم 
توليد داخل است را گران مي كننـد و مـي گـويـنـد دالر 
گران شده است. پول ملي ما كه دالر نيست. مردم ما كه 
به دالر حقوق نمي گيرند كه به دالر خرج كنند. بنابراين 
اجناس مورد نياز و مايحتاج مردم را كـه نـبـايـد بـا دالر 
محاسبه كرد. كنترل كنند. به اقشار ضعيف نبايد بيـش از 
اين فشار وارد شود تا انشاله باصـبـر و حـوصـلـه مـردم 
مشكالت حل شوند. الحق مردم شـايسـتـه و قـدردان و 
صبوري داريم، بخاطر ان دلدادگي كه به نظام اسالمي و 
شهدا دارند، ديديد تشييع شهداي گمنام روز گذشـتـه در 
تهران باشكوه برگزار شد. ما هنوز شهيد به كشورمان مي 
ايد، نبايد فراموش كنيم نبايد غفلت زده بشويم. مـا فـردا 
مديون اين شهدا هستيم، اين را بايد هـم مسـوولـيـن و 

 مردم قدر بدانيم.
حجت االسالم خرسند با توجه با برخي تحريكات دشمن 
در ارتباط ايران و عراق در آستانه اربعين حسينـي اذعـان 
كرد: ترامپ هم به سرنوشت ديگر روساي جمهور امريكا 

دچار خواهد شد كه حتي جنازه برخي را مار و عقرب هـم 
خورده است. اما اسالم و انقالب و امام حسـيـن (ع) مـي 
ماند. اين شيطنت هايي كه در روابط ملت ايران و عـراق 
مي كنند كه عراقي ها در ايران چه كاري ميكنـنـد و يـا 
ايراني ها در امور داخلي عراقي ها دخالت مي كنـنـد. در 
مشهد عده اي را عليه عراقي ها و در بصـره عـده اي را 

عليه ايراني ها تحريك مي كنند. همه اين ها را بـدانـيـد 
 براي اربعين است.

وي ادامه داد: آنها از عظمت امام حسين و اربعـيـن مـي 
ميليون انسان با پاي پياده حركـت مـي  20ترسند. اينكه 

فرمود راه قدس از كـربـال مـي گـذرد،   كنند. اينكه امام
يعني بدانيد كه راه قدس از اربعين امام حسين مي گذرد. 
و اين اربعين نويدبخش پيروزي امت اسالمي اسـت. لـذا 
معلوم است كه دشمن نقشه مي چيند. امام جمعه كازرون 
اضافه كرد: عده اي هم ميگويند دلمان براي فـقـرا مـي 
سوزد و نذورات امام حسين را خرج فقرا بكنـيـد. در ايـن 
مملكت ساالنه چند ميليون مسافر، صدها مـيـلـيـون ارز 
خارج مي شود و به تركيه و تايلند و دبـي و كشـورهـاي 
ديگر كه بعضا هم براي عياشي است مي رونـد، چـرا آن 
پول ها را خرج فقرا و نيازمندان نمي كنيد. اما نذري امام 
حسين را انگونه مي گويند خرج فقرا كنيـد. خـب نـذري 
امام حسين به فقرا مي رسد. اربعين را كه مرفهـيـن بـي 
درد نمي روند. اينها كار دشمن است چون از عظمت امام 
حسين مي ترسند. امام حسين (ع) كسي بود كه خلـفـاي 
بني عباس و بني اميه و صدام قلدر هم نتوانستنـد جـلـو 
اين محبت را بگيرند و شماهم نخواهيد توانست. شمـا از 

 بين خواهيد رفت اما حسن بن علي جاودان خواهد ماند.

-ها نـمـي مقام معظم رهبري تأكيد كردند: هيأت
سـكـوالر  (ع)توانند سكوالر باشند، هيأت امـام حسـيـن 

نداريم! اينكه آدم در يك مـجـلـس روضـه يـا هـيـأت 
عزاداري مراقب باشد كه مبادا اسالم سياسي بشود، ايـن 

 غلط است.
، علماي اعالم و بزرگـان ديـن السالم عليهمتأكيد معصومين 

بر تعظيم شعائر اسالمي و مذهبي صرفـاً بـراي ثـواب و 
خاطر تأثيرات مثبت سـيـاسـي   پاداش آن نبوده بلكه به

آفريني آن بر زنـدگـانـي  سازي و سعادت اجتماعي، آينده
ها بوده و هست كه ثواب و پاداش هم به همـيـن  انسان

شك اقامه عزاي حسـيـنـي و اجـتـمـاع لحاظ است. بي
باشكوه عاشورايي يكي از شعائرا... اسـت (مـن يـعـظـم 
شعائرا... فإنها من تقوي القلوب) و پيداست كه آن همـه 

ي عاشورا، بـراي ايـن تأكيد بر نگه داشتن زنده و پوينده
دهنده بوده كه اين موضوع بسيار مهم بيداركننده، آگاهي

و به حركت درآورنده امت عليه هرگونه ظلم و سـتـم و 
عدالتي است و هميشه نقش عاشورا عامـل مـؤثـري بي

ستيـزي براي زدودن آثار كفر و نفاق و بيدادگري و ظلم
در برابر يزيديان هر زمان بوده است از همين روست كه 

ي هميشگـي دشـمـنـان تشـيـع و موجب خشم و كينه
حاكمان نااليق، ظالم و غاصب و مستكـبـر واقـع شـده 

است. هميـشـه 
اميـه خلفاي بني

عـبـاس و و بني
هـاي حكـومـت

جــور بــا تــمــام تــوان 
اند، ولي شيـعـيـان بـا درصدد جلوگيري و محو آن بوده

هاي زياد اين مراسم را حفظ و اين فداكاري و جانفشاني
اند و اين موضوع خود منـشـأ شعائر بزرگ را پاس داشته

هايي از جمله انقالب اسالمي ايـران ها و انقالبنهضت
مـا هـرچـه ” فرمودنـد: (ره) گرديده است كه امام خميني 
و بر زنده نـگـاه داشـتـن و “ داريم از محرم و صفر داريم

 تر برگزار كردن آن سفارش فرمودند.هرچه باشكوه
تر اين كه بقاي اسالم نـاب مـحـمـدي از ايـثـار و مهم

فداكاري حسين بن علي است، همانطور كه نقـل شـده 
“ : إن االسالم بَدوُهُ محمديٌ و بـقـاءُهُ حسـيـنـي” است 

و استمرار و بـقـاي آن از (ص) خدا اسالم آغازش از رسول
باشد. پرواضح است كه نقش موثر مي(ع) حسين بن علي 

مراسم سوگواري باشكوه حضرت اباعبدا...الـحـسـيـن و 
ياران باوفايش در زنده نگه داشتن اسالم ناب و راستيـن 
در برابر افكار ارتجاعي ضداسالمي و زنده نگه داشـتـن 

بـر هـيـچ كـس عليهـم السـالم شعله فروزان مكتب اهلبيت 
پوشيده نيست و اين نقش بوده كه نقشه هاي دشمن را 

نقش برآب كرده است. مبارزه ملت انقالبي ايران با نظام 
هـاي طاغوتي پيش از انقالب با تمسك به همين آموزه

عاشوراي حسيني بود، اين آموزه ها همان موتور محركه 

شيعه بوده و هست كه پس از هزار و چهار صد سـال از 
ظهور اسالم شاهديم كه پرچم شيعـه در مـنـاطـقـي از 
جهان اسالم بلند شده است و باعث عصبانيت استكبار و 
متحجرين منطقه و جهان گرديده است. اين دشمنـان و 
مخالفين سرسخت شعائر و مراسم حسيني هنگامي كـه 
از جلوگيري آن عاجز شدند درصدد نفوذ و تحـريـف آن 
برآمدند و سعي در مخدوش نمودن و اشتباه جلـوه دادن 

اي بعنوان گوينده، نـويسـنـده، مـداح، آن نمودند و عده
خوان و گرداننـده و...، بـطـور مسـتـقـيـم و ذاكر، روضه

غيرمستقيم اجير كرده و مأمور اين انحراف نمودند تا در 
مجالس و محافل عزاي حسيني به نشر مطالب خرافـي، 
غيرصحيح، غيرمستند، غيرمعتبر و يا غلوآميز بپردازنـد و 
با تحريك احساسات از راه غـلـط و يـا اضـافـه كـردن 

هاي نامتناسب و غيرضـرور و مـزاحـم، وسايل و عالمت
عزاداران را از فهم درست اهداف نهضت و قيام اباعبدا... 
الحسين باز دارند و سعي بر اين دارند تا عـزاداري امـام 

بطور كلي از هرگونه مسائل سياسي صحيـح و  عحسين 
ستيزي و استكبارستيزي دور نمايـنـد و مـنـظـور از ظلم

را خـالـصـه بـراي ثـواب، ع عزاداري براي امام حسين 
برآورده شدن حاجات و شفاي مرضا بـدانـنـد و مـرتـب 
مواظب باشند كه كسي سخني، شعاري، مـطـلـبـي كـه 
مربوط به سياست و اجتماعيات است بر زبـان نـيـاورد و 

 اين نوعي تفكر استعماري و سكوالريستي است.
اي مريد ناآگاه به نـام اين عوامل مزدور با همراهي عده

كن، عمالً مجالس عزاداري را از محـتـواي مجلس گرم

آفرين و انقالبي عليـه ظـلـم و صحيح تاثيرگذار، حركت
عدالتي خالي و با حذف منـبـر و واعـظ و ستمگري و بي

سخنران و طرح معارف ديني و احكام الهي اين شعـائـر 
دين و اين مجالس عزاي حسيني از مسير اهـداف امـام 

ي نمايند. متأسفانـه ايـن بـرنـامـهحسين ع منحرف مي
استعماري، خرافي و تحريفي بحدي پـيـش رفـتـه كـه 
موجب نگراني مراجع عظام و علمـاي اعـالم گـرديـده 
است و رهبر معظم انقالب هم هر سال در ديدارهـائـي 

اندركاران عـزاي كه با مبلغين، مداحان و ذاكرين و دست
انـد و اباعبدا... الحسين ع دارند، همـه را مـتـذكـر شـده

اند. از جمله اين كه فرمودند: هـيـأت رهنمودهايي داشته
سـكـوالر نـداريـم،  عسكوالر نداريم، هيأت امام حسيـن

اينكه آدم در يك مجلـس روضـه يـا هـيـات عـزاداري 
مراقب باشد كه مبادا مباحث اسالم سياسـي بشـود ايـن 
غلط است. يعني هيأت اين نيست كه به سياست كـاري 

ها عادت كـردنـد كـه نداشته باشد چون بعضي سخنران
گويند ما سياسي نيستيم، ايـن غـلـط اسـت. ايشـان مي

فرمودند: يكي از خصوصيات ائمه طاهرين اين بوده كـه 
همه آنها مبارزين و مجاهدين في سبيل ا... بودند، يكـي 

هـا در مـوضـع از ائمه طاهرين را سراغ نداريـدكـه ايـن
 )82/ 8/ 2مجاهدت و مبارزه قرار نداشته باشند(

خـاصـيـت بنابراين ترويج عزاداري سـكـوالر و بـي
ترين حركت عليه شيعه اسـت و عـزاداري خطرناك

سكوالر و منهاي نظام و انقـالب نـداريـم. شـكـي 

جاي دعواها و منازعات ع نيست كه مجالس اهلبيت 
سياسي نيست و شايد افراط برخي سياسيون هم در 

تاثير نبوده است. عالقمنـد زدائي مجالس بيسياست
تواند نسبت بـه ظـلـم و جـنـايـات امام حسين نمي

استكبار جهاني و صهـيـونـيـسـت وآل سـعـود... و 
مظلوميت و درد و رنج مردم يمن، اوضاع سوريـه و 

هـا و عراق و شيعيان بحرين و... تهديدها، تحـريـم
حصر اقتصادي اسـتـكـبـار جـهـانـي نسـبـت بـه 

ها و فسـاد اداري ها و اختالسكشورخودمان، دزدي
مان و وجود مديـران نـااليـق و و اقتصادي مبتالبه

تواند معترض نبـاشـد، تفاوت باشد، نميخيانتكار بي
 گر نباشد. تواند مطالبهنمي

گري و انتقاد و تذكر و اعـتـراض هـم وظـيـفـه مطالبه
انقالبي و هم وظيفه ديني امر به معروف و نهي از منكر 

ها درسي است كه از مكتب امـام مردم است. و همه اين
اند. و بايد هر چه زودتر بايـد سـاز و كـار حسين آموخته

قانوني آن فراهم شود تا جلوي هر گونه سـوءاسـتـفـاده 
گرفته شود و هم مسؤالن و مديران بدانند كه مردم حق 

گري دارند؛ تا نتوانند به اشتباه اعتراض و انتقاد و مطالبه
 شان ادامه دهند.و خطاكاري

هاي  هر كس با هر حرف يا اقدام خود، خالف مصالح و سياست
 كلي نظام حركت كند، خواسته يا ناخواسته جاسوس دشمن است

 توانند سكوالر باشندها نمي هيأت
 علي اسدزاده

ابعاد حماسه حسيني 
مورد كم توجهي قرار 

 گرفته است
نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام جـمـعـه شـيـراز 
گفت: متاسفانه به ابعاد حماسي و افتخـارات هشـت سـال 

 دفاع مقدس كم توجه شده است.
1به گزارش شهرسبز، آيت ا... لطف ا... دژكام دوشنـبـه  9 

شهريور در آيين نكوداشت رزمندگان دوران دفاع مـقـدس 
هاي ابتدايي پس از جنگ نـگـاه   در شيراز گفت: در سال 

 هنرمندان تغيير كرد.
ها تنها بـه مـرثـيـه سـرايـي  وي با بيان اينكه در آن سال

پرداخته شد و كمتر جنبه افتخاري دوران دفاع مقدس مـد 
نظر بود؛ گفت: پس از آن هم جريان مقدس گرايي كـار را 

 در دست گرفت.
آيت ا... دژكام گفت: هشـت سـال دفـاع مـقـدس كـاري 
حماسي و ملي بود. هر ملت براي هويت خود به حمـاسـه 
نياز دارد؛ درباره رشادت هاي رزمندگان سخن گفتـه نشـد 

 اما مرثيه سرايي و مقدس گرايي بسياري انجام شد.
امام جمعه شيراز با شرح روايتي از واقعه كـربـال و دعـوت 
مردم به مقاومت عليه دشمنان امروزي، گفت: دشـمـنـان 

نمي دانند كه ما در مكتب امام حسين (ع) نشستـه ايـم در 
 اين مكتب درس آموخته ايم.

آيت ا... دژكام خاطرنشان كرد: اين ملت در دل خود مـرام 
حسيني دارد و نمي تواند از ان دست بـردارد. بـه حـمـدا... 

امروز ما تنها نيستيم و مرزهاي ما محدود به ايران نيست؛ 
به دنيا ثابت خواهيم كرد كه پيروان و عزاداران زهـرا(س) 

 نمي گذارند اين پرچم به زمين افتد.
مدير كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استـان 

رده رزم و پشتيبـانـي  37فارس نيز گفت : استان فارس با 
 رزم مشاركت جدي در سال هاي جنگ داشت.
هـزار  257سرهنگ حميدرضا گرامي افزود: نقش آفرينـي 

ايثارگر در حساس ترين مناطق عملياتي بر كسي پوشيـده 
 نيست و خود گوياي اين مشاركت است.

گرامي با بيان اينكه آموزه هاي دفاع مقـدس را بـايـد بـه 
عنوان سند افـتـخـار در مـدارس، دانشـگـاه هـا، ادارت و 

 5محالت تبليغ كرد؛ گفت: مراسم وداع و تشـيـع پـيـكـر 
شهيد گمنام در حرم حضرت شاهچـراغ(ع) طـي روزهـاي 

 شهريور برگزار مي شود. 26و  25

 19نمايشگاه عكس محرم در 
 نگارخانه فارس برپا مي شود

به گزارش شهرسبز؛ مديركل فرهنگ و ارشـاد اسـالمـي 
 19استان فارس گفت: نمـايشـگـاه عـكـس مـحـرم در 

نگارخانه در اين استان برپا مي شود كـه از ايـن تـعـداد، 
1چهار نگارخانه در شيراز و  نمايشگاه در ديگر مناطـق  5

استان خواهد بـود. صـابـر سـهـرابـي افـزود: عـالوه بـر 
نمايشگاه عكس، برنامه هاي ديگري در قالـب تـعـزيـه، 
تئاتر خياباني، اكران فيلم هاي سينمايي و مستـنـد، تـلـه 
تئاتر و كارگاه تخصصي تعزيه به احترام و ارزشمندي ايام 
محرم در شيراز و شهرهاي استـان بـرپـا مـي شـود. وي 
اظهار داشت: نمايشگاه عكسي نيز از پياده روي اربعـيـن 

در هفت نگارخانه استـان بـرپـا مـي شـود و  1396سال 
همچنين تعزيه هاي در شيراز توسط پنج گروه تعزيـه در 

3پنج نقطه پر تردد شهري و در  شهـرسـتـان اسـتـان  0
فارس، ويژه دهه اول محرم برگزار مي شود. مـديـركـل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس با اعالم اجراي نمـايـش 
هاي صحنه اي ويژه محرم، گفت: تاكنون سه اثر مجـوز 
دريافت كرده اند كه در سه سالن و هر گروه ده شب اجرا 
دارند. وي ادامه داد: تئاتر خياباني نيز به همين مناسبت با 
اجراي نمايش هـاي سـوگـواره اي و كـاروانـي تـوسـط 

گروه در شيراز اجرا مي شود كه در ادامـه بـا  2هنرمندان 

بيشتر شدن گروه هاي هنري از اجراي آنها استقبال مـي 
كنيم. اين مقام مسئول با بيان اين كه فيلم هاي تـنـگـه 

مـحـرم در  8و  7،  6ابوقريب و به وقت شام همزمان با 
مكان هاي تاالر حافظ، پارك بعثت و نمايشگاه شهـرك 
شهيد بهشتي به نمايش در مي آيد، اظهار داشت: نمايش 

مستند از روايت فتح به تهيه كنندگي و كـارگـردانـي  10
شهيد آويني در سينما غزل اداره كل فـرهـنـگ و ارشـاد 
اسالمي فارس توسط انجمن فيلم كوتاه شيراز و انجمـن 

سينماي جوان به نمايش در مـي آيـد. وي بـا تسـلـيـت 
فرارسيدن ايام سوگواري حسيني اظهار داشت: هنرمندان 
با هنرآفريني خود در قالب توليدات ويـژه ايـام مـحـرم و 
توجه به فرهنگ عاشورا؛ باعث خواهـنـد شـد تـا از ايـن 
طريق همه اقشار و بويژه نسـل امـروز بـا جـامـعـه هـم 

 زيست، هم نوا و همگام شوند.

 طرح شفافيت آراء و نمايندگان فارس
 1ادامه از صفحه 

نماينده شيراز در مجلس تصريح مي كند: طبق پيگيري هايـي 
كه بنده در بخش ارائه راي نمايندگان در كميسيون داخـلـي و 
تلفيق انجام دادم به اين نتيجه رسيدم كه بعضي از نمايندگـان 
در مجلس به بسياري از طرح ها راي نـمـي دهـنـد و ايـن در 

8حاليست كه در بسياري از موارد حدود  نفر از نمايندگان بـه  0
 طرح هايي كه در مجلس ارائه 

مي شود راي نمي دهند. به گفته او گاهي اوقـات بسـيـاري از 
طرح هايي كه در مجلس ارائه مي شوند به دليل اهميتي كه در 
بخش هاي سياسي و امنيتي دارند به صالح كشور و منافع ملي 
نيست كه مشخص شود كدام نمايندگان با آن موافق يا مخالف 

 بوده اند.
رجبي ديگر نماينده شيراز در مجلس در گفت و گو با افسانه بـا 
بيان اينكه بنده از اول جزء افراد مخالف اين طرح در مجـلـس 
بودم، مي گويد: با توجه به اينكه هيچ مخالفتي با شفافيت ندارم 

 در نتيجه همواره در طول سال هايي
كه در مجلس فعاليت مي كنم نظرم را در تمام برنامـه هـا بـه  

وضوح اعالم كرده ام اما نبايد فراموش كرد كه طرح شفافـيـت 
آراي نمايندگان تبعاتي دارد كه به تبع آن باعث مـي شـود كـه 
نمايندگان در اظهار نظر آزاد نباشند و اين در حاليست كـه ايـن 

 طرح خالف قانون اساسي است. 
فرج ا... رجبي مي افزايد: از آنـجـا كـه ارائـه گـزارش تـوسـط 
نمايندگان مجلس در رابطه با رفتار، عملكرد، حضور و غـيـاب، 
ديدگاه و ... به مردم يك امري بسيار پسنديده و مهم اسـت در 
نتيجه ارائه نقطه نظرات و ديدگاه نمايندگان به مردم هم يـك 
موضوع بسيار مناسب و ارزشمندي محسوب مي شود اما نبايـد 
فراموش كرد كه تصويب طرح شفافيت آراي نمـايـنـدگـان در 
مجلس باعث مي شود كه گروه هاي فشار خاصي اعم از گـروه 
هاي صنفي، سياسي و ... قبل از تصويب طرح هـا در خـارج از 
مجلس تشكيل شود، به طوري كه نمايندگان را براي راي دادن 

 به يك موضوع و جهت خاص تحت الشعاع خود قرار دهد. 
نماينده شيراز در مجلس خاطر نشان مي كند: اگر نمايندگان با 
افراد و ساليق آنها كه خواستار ديدگاه نمايندگان درباره مسائل 
مختلف و طرح هايي كه در مجلس ارائه مي شوند، آشنا باشنـد 
با روي باز به آنها در تمامي بخش ها توضيحات و عدله خود را 
بيان مي كنند اما شفافيت آرا در اين بخش با ابهاماتي مـواجـه 

 است. 
عضو فراكسيون اميد مجلس تصريح مي كند: اگر يك بررسـي 
و ارزيابي از طراحان طرح شفافيت آرا نمايندگـان در مـجـلـس 

داشته باشيم متوجه مي شويم كه اين افراد قبل از اينـكـه ايـن 
طرح را وارد صحن مجلس كنند اذعان داشتند كـه مـا بـا ايـن 
هدف كه بتوانيم زمينه اي را براي فشار نمايندگان در ارائـه آرا 

 ايجاد كنيم اقدام به طراحي و برنامه ريزي اين طرح كرديم. 
وي با بيان اينكه نبايد آزادي بيان و اظهار نظر نماينـدگـان در 
بخش قانون گذاري از موكالن مردم در مجلس سـلـب شـود، 
بيان مي كند: بنابـرايـن راي نـدادن بـه طـرح شـفـافـيـت آرا 
نمايندگان نه تنها ايرادي ندارد بلكه باعث جلوگيري از خيانـت 

 نمايندگان به قانون اساسي مي شود.
مسعودي رئيس مجمع نمايندگان فارس درمجلس با بيان اينكه 
آماري در رابطه با تعداد نمايندگان استان فارس كـه بـه طـرح 

گويد: با توجـه بـه شفافيت آرا راي داده اند در اختيار ندارم، مي
اينكه يك طرح جامع و كامل تري در ادامه اين طـرح در حـال 
ارائه به مجلس است باعث شد كه نمايندگان به طرح شفافيـت 

 آرا در صحن راي ندهند.
اصغر مسعودي مي افزايد: از آن جا كه پاسخگويي مسئوليـن و 
شفافيت در عملكرد آنها يك امر پسنديده و ارزشـمـنـد اسـت، 
بنابراين زماني كه اين افراد مي دانند كه عملكرد آنها به مردم و 
رسانه ها اعالم مي شود در نتيجه آنها سعي مي كنـنـد كـه در 
بساري از امور خود مانند نوع برخورد، رفتار و ..... احتياط كننـد 
كه بي شك رعايت اين موارد از سوي نمايندگان و مسئولين به 

 نفع جامعه و كشور است.
نماينده ني ريز و استهبان در مجلس خاطر نشان مي كـنـد: از 
آن جا كه ممكن است بسياري از نمايندگاني كه يـك طـرح را 
امضا مي كنند به آن راي ندهند اما اين احتمال هم وجـود دارد 

 كه بسياري از امضا كنندگان اين طرح به آن راي نداده باشند.
به گفته او نمايندگاني كه در مرحله نخست طرح شفافيت آرا را 
امضا كردند در زمان راي گيري تالش مي كردند كه اين طرح 

 در مجلس راي نياورد.
نماينده آباده، بوانات و خرمبيد در مجلس شوراي اسـالمـي بـا 
بيان اينكه بنده يكي از امضا كنندگـان ايـن طـرح بـودم، مـي 
گويد: به عقيده بنده طرح شفافيت آرا يكي از نقاط مثبت كار و 

فعاليت نمايندگان در مجلس است كه مردم به واسطـه آن مـي 
توانند از تصميماتي كه نمايندگان در مجلس اتخاذ مي كـنـنـد 
آگاه شوند. وي  ادامه مي دهد: بنابراين عملياتي شدن اين طرح 
باعث مي شود كه نمايندگان قبل از اينكـه بـه طـرح هـا راي 
دهند در مورد موضوعاتي كه در مجلـس مـطـرح مـي شـونـد 
مطالعه كنند و با اطالعات كافي از موضوعات بـه طـرح مـورد 

 نظر راي دهند.
به گفته او طرح شفافيت آرا نمايندگـان بـاعـث مـي شـود كـه 

 مجلس به يك بلوغ مناسبي برسد.
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 »خون خدا  « 

 محمدحسين برزويي
 آفريده است تو را، گوهر يكتا هستي!
 شرف و عاطفه  را مظهر و معنا هستي

 (ع)نام نيكوي تو را خوب نهادند حسين 
 اوج احسان و كرم، در دل صحرا هستي

 “خون خدا”آفرينش همه شيداي تو اي 
 مرد شكيبا هستي“ كرب و بال”اي كه در 

 (ص)ي تابان رسول اي بر شانهتربيت ديده
 هستي(س) پرورش يافته، در دامن زهرا 

 “آسمان بار امانت نتوانست كشيد”
 بين درياي بال گوهر يكتا هستي

 “وجود”آفتاب دو جهان، الگوي رفتار 
 هستي“ طاها”ي واژهسبب عزت و گل

 ي  قرآن به لبانت جارينغمه“ ني”روي 
 آوا هستيروح آيات خدا ديده، خوش

 شوق ايصال و شجاعت، ثمر احسانت
 به حيات بشريت، تو مسيحا هستي
 جان بدادي به خاليق و بكُشتي ُمردن
 از ازل تا به اَبد عَلّم االَسمَا هستي

 »شاه ِ شمشاد قدان«
 مريم حقيقت

 هر كه سوداي رخ ماه تو در سر دارد
 بي گمان در دل خود مهر پيمبر دارد
 تن به طوفان زدنت در دل درياي خطر
 ارث نابي ست كه ذريه ي حيدر دارد
 اشبه الناس ترين سبط پيمبر به رسول
 دل به قد قامت زيباي تو مادر دارد

 تر كن از عشق لبي ،صوت اذان برخيزد
 روح زهراست در اين معركه لشكر دارد
 آتش كينه ي اين قوم به عشاق علي

 وجه دردي ست كه پهلوي تو و در دارد
 ”يَسـِّر ا... طـريقـاً بِـكَ يـا مُلتَـمِسي“

 اي خوش آنكس كه در اين واديه رهبر دارد
 ارباً اربا شدي از روي كرم حضرت عشق
 تا كه هر كس كمي از جسم تو را بردارد

 ”لَمَـعَ البَـرقُ مِـَن الطّـور و آنـستُ بـه “
 يك نفر در كف خود ساغر ِ كوثر دارد

—————————————-- 
 »پرچم حجاب«

 جوالهام نظام
 چيزي زذوالفقارپدر كم نداشته است

 هفتاد زخم خورده و مرهم نداشته است
 ازخطبه اش صداي علي ميرسد به گوش
 مثل صداي فاطمه محرم نداشته است
 دنيا حديث معجراورا شنيده است

 اين حجب تاكجاست كه مريم نداشته است
 پاكي به پاي چادرتان سجده ميكند

 ملك حجاب قبل تو پرچم نداشته است
 باران اشكهاست همه روضه هايتان

 يك شاخه �ل كه اينهمه شبنم نداشته است
 اليوم كيومك به ابد وصف حال توست
 حتي حسين اينهمه ماتم نداشته است

 »رسم روزگار«
 رضيه رستگار

 غصه من عشق دنيا بود و زخم قاضيان
 غصه مردان حق، مظلوم و درد عالم است
 پس بنال اي ني كه در دام بال افتاده عشق

 قامت خورشيدمستان، ماه نورافشان خم است
 يار مظلومان حسين(ع) سيد و ساالر زينب

 خفته در خون با دو طفالن،شادي فردا غم است
 آه و واويال و حسرت، غصه دار زينبم(س)
 غصه دار پيكر بي دست خونين، يادم است

 ايي برگرد شمعآن يتيمي را كه چون پروانه
 از نفس افتاده،غرق خون و غرق شبنم است
 جاي آب تازه در رأس گلو شمشير كين

 هاي درهم استحاكم قلب من امشب، غصه
 اين چه فصلي از فصول زندگي باشد، بگو

 ماتم استفصل خون و فصل اشك و آه وماه
 زنده شد هر ساله يا رب،خاطراتي را كه باز
 ساز غمگينش براي زخم دلها مرهم است
 سرزمين كربال شد تكيه گاه اين و آن

 قبله حاجات عشاق است و صدها مريم است
 السالم اي سرزمين كربال، ياران چه شد

 عاشقان راه حق، دنيا پر از پيچ و خم است

  »سوار بر خون«
 محسن نقدي

 غروب و عصري سوار بر خون، 
 سواره از پيكري گذشته

 تر،  چكه شب و آسمان چكه
 شب از دو چشم تري گذشته

 سراب افتاده روي دريا، 
 و سال افتاده روي امروز

 ترك تشنه است صحرا،  ترك
 قيامت از محشري گذشته

 هايي كه نوش كرده،  چه زخم
 هايي كه گوش كرده چه زخم

 ها كه نديده تا ظهر،  چه داغ
 چقدر از هر دري گذشته

 هاست،  چقدر سيراب آسمان
 جاست جسمِ زخمي آن چقدر بي

 اگر از اين رود دل بريده، 
 اگر از انگشتري گذشته

 غروب بر پيكري ست جاري، 
 ها بهاري لباسي از غنچه

 قراري،  كسي ست اسفند بي
 ها كه بر ديگري گذشته چه

 قلم شكسته قلم خميده 
 غزل غزل خط به خط چكيده
 ديده،  پوش است و سرخ سياه

 ببين به هر دفتري گذشته
 شب است در ظرف روز وارون، 

 ها غرق رودي از خون فرات
 و سايه افتاده روي خورشيد، 
 گلويي از خنجري گذشته

 ستاره، شب است و شب اوج بي
 پاره شب است و ماهي ست پاره 

 زند چراغي،  به قلب شب مي
 شب آفتاب از سري گذشته

 
 

 

به گزارش سميه رعيتي؛ زماني كه تمام ياران امام حسين 
شهيد شدند، حضرت علي اصـغـر (ع) در خـيـمـه از  (ع)

تاب شده بـود. امـام حسـيـن (ع) ايـن طـفـل  عطش بي
كوچك را برداشت و به سمت سپاه دشمن رفت. طفـل را 

از ياران ” بر دستان خود گرفت و خطاب به دشمن فرمود: 
بينـيـد  است. نمي و فرزندانم، كسى جز اين كودك نمانده 

و در ادامـه فـرمـود: “ كه چگونه از تشنگى بى تاب است؟
وگـو  ، در حال گفت“ ان لم ترحمونى فارحموا هذا الطفل” 

آمد و گوش تا گوش حلقوم  بود كه تيرى از كمان حرمله 
 على اصغر (ع) را دريد. 

امام حسين (ع) خون گلوى او را گـرفـت و بـه آسـمـان 
 پاشيد.

در زيارت ناحيه مقدسه، درباره اين كـودك 
ــد ــي ــه ــده اســت:  ش ــى ” آم ــل الســالم ع

الحسين، الطفل الرضيع، المـرمـى   بن عبدا...
الصريع، المشحط دما، المصـعـد دمـه فـى 

بالسهم فى حجر ابيه، لعن   السماء، المذبوح
و در “  ا... راميه حرمله بن كـاهـل االسـدى

عاشورا آمـده اسـت:  هاى   يكى از زيارتنامه
و على ولدك على االصغر الذى فجـعـت ” 
 “. به

شـيـرخـواره،   هـاى از اين كودك، با عنوان
شش ماهه، باب الحوائج، طفل رضيـع و... 

شود و قنـداقـه و گـهـواره نـيـز از   ياد مي
مفاهيمى است كه در ارتـبـاط بـا او آورده 

 شود. مي
به همين خاطر است كـه در تـمـام دوران 
تاريخ و تمام جنگها نبـردي نـابـرابـرتـر و 
مظلوم تر از قـيـام كـربـال نـيـسـت و در 
 عمظلوميت قيام كربال حضرت على اصغـر

 را معتبرترين سند اين مظلوميت ميتوان ناميد. 
اى را در تاريخ شهادت، به چنـيـن   چشم تاريخ، هيچ وزنه

داننـد،   على اصغر را باب الحوائج مي است.  سنگينى نديده
گر چه طفل رضيع و كودك كوچك است، اما مـقـامـش 

 نزد خدا واالست.
از همين رو است كه سالهاي سال است كـه هـر سـالـه 

اند اولين جمعه محرم را با نام مقدس ايشان متبرك كرده
و مسلمانان جهان همايش جهاني در جهت گراميـداشـت 
-مقام اين بزرگ مرد كوچك در سراسر جهان برگزار مي

كنند.اين همايش كه با حضور مادران و شيرخواران شش 
نقطه استان فـارس و 500ماهه اجرا ميشود امسال نيز در 

 در شيراز با محوريت سومين حرم اهل بيت برگزار شد.

اين مراسم در واقع بيان كننده داستان اتفـاقـي بـزرگ و 
تاثيرگذار است كه بيش از هزار سال قبل رخ داد و منشـا 
آغاز حركتي شد كه تـا امـروز تـداوم داشـتـه و هـر روز 
گسترش بيشتري در اقصي نقاط جهان پيـدا مـي كـنـد؛ 
راوي اين داستان مادران و فرزنـدان شـيـرخـوار و زبـان 
روايت احساس و شور و عاطفه اي ماندگار در قلب هـاي 
همه عاشقان و پيروان سردار عشق و انسانيت و آزادگـي 

 است.
شيرخوارگان مشاركت يافته در اين مـراسـم مـعـنـوي و 
همايش عظيم؛ لباسهاي سبز كه نماد پرچم علوي اسـت 
پوشيده و پيشاني بندهايي مزين به اسماء ائمه معصومين 

 و فرزندان شهيد حسين ابن علي(ع) بر سر دارند. 
فرزنداني كه از اكنون خود را حـامـالن پـرچـم حضـرت 

 مهدي صاحب زمان(عج) به جهانيان معرفي مي كنند.
مادران شركت كننده در اين مراسم پرشور، نذرنامه اي را 
قرائت كرده و كودكانشان را نذر راهي بي انتها در مسيـر 
ظالم ستيزي مي كنند كه امام حسين(ع) در كربال آغازگر 

الـزمـان  آن بوده است.آنان بلند فرياد مي زنند: يا صاحـب
كـنـم، او را بـراي  (عج) فرزندم را نذر ياري قيام تـو مـي

ظهور نزديكت برگزين و حفظ كن، يا مسيح حسيـن (ع)، 
 .يا علي اصغر (ع) ادركني

خوب كه نظاره ميكني ميبيني كه تمام افرادي كه در اين 
همايش شركت كرده اند بي شك هر كدام حاجتي دارنـد 
و با دلي شكسته دخيل بسته اند به حـريـم حـرم طـفـل 
 كــوچــكــي كــه بــاب الــحــوائــج نــامــيــده شــده اســت
از مادري گرفته كه پانزده سال است چشم انتظار فرزندي 
است و هر سال در اين مراسم شركت ميـكـنـد تـا مـادر 
ميانسالي كه پسر خردسالش را بر روي دست گـرفـتـه و 
دعا ميكند برأي تمام مادران چشم انتظار فرزند، از او كـه 
ميپرسم اين كودك نوه اش است يا فرزندش با چشمانـي 

اشكبار ميگويد سالهاي سال منتظر حضور فرزندي بـودم 
كه زندگي ام را نجات دهد تا اينكـه دو سـال پـيـش بـا 
شركت در اين مراسم با دل شكسـتـه از حضـرت عـلـى 
اصغر خواهش كردم صاحب فرزندي شوم تا او را غالم و 

 كنم. عنذر اهل بيت 
و امسال با فرزند هفت ماهه ام علي اصغر در اين مراسـم 

 شركت كرده ام .
از همه قشر با هر ديدگاهي برأي حضور در مراسـم بـاب 
الحوائج كوچك شركت كرده بودند زيرا هـنـوز هـم كـه 
هزاران سال از قيام بر حق حسـيـن ع مـيـگـذرد مـردم 
عاشقانه دل در گرو عشق به اين خاندان به سر مي برنـد 
و اين اعتقاد و دلبستگي نه تنها در فارس بلكه در سراسر 
كشور و برخي از كشورها مشاهده ميشود چـنـانـچـه بـر 

أمـيـال   اساس امار مجمع جهاني حضرت على اصغـر ع
نقطه در فارس در پنج هزار نقطه از كشور  500عالوه بر 

ــد. ــزار ش ــرگ ــان ب ــه ــور ج ــل كش ــه ــش از چ ــي  و ب
به گفته برخي از برگزار كنندگان اين همايـش جـهـانـي 

المللي نخبگان منـابـر  مجمع در صدد هست اجالس بين
اي  اصغر(ع) حيات كربال در آيـنـده شيعي را با عنوان علي
با بـزرگـداشـت شـهـادت طـفـل   نزديك برگزار كند، تا

هـاي  هـا و عـاطـفـه شيرخواره امام حسين(ع) به وجـدان
 اي انساني وارد شود. آزادگان جهان لرزه

به گفته منافي پور دبير مجمع جهاني حضرت على اصغـر  
هدف از برگزاري مراسم شيرخوارگان حسيني در خارج از 

؛ به كداميـن “ بأيّ ذنبٍ قتلت” كشور، ايجاد سؤال كليدي 
گناه كشته شد؟! براي مادراني است كـه ايـن مـراسـم را 

گـوي كـربـال  كنند و اگر بتوانيم فقط واقـعـه مشاهده مي
باشيم و در اين مهم امانت را رعايت كنيم، قطعاً بهتريـن 

 ايم. خدمت را به بشريت كرده

 آغاز رزمايش عاشوراييان فارس اصغر، حيات كربالعلي

به گزارش محمدمهدي اسدزاده/ خبرنگـار شـهـرسـبـز؛ 
رزمايش اقتدار عاشوراييان امروز بعد از ظهر با گردآمدن 

بسيجيان در حرم سوم اهل بيت، بارگاه حضـرت احـمـد 
بن موسي، شاهچراغ(ع) آغاز شد. فرمانده سـپـاه فـجـر 

ساله دشمنـان  40فارس در اين گردهمايي گفت: تالش 
براي از بين بردن انقالب بي فايده بوده و انقالب از اين 
بحران ها نيز عبور خواهد كرد.سردار سيد هاشم غياثـي 

ا... (ص) و  هزار بسيجي رزمايش محمد رسول 3در جمع 
در آغاز رزمايشي به همين نام در استان فـارس اظـهـار 
داشت: مردم و نيروهاي مسلح بايد در جهت كارآمدي و 
ارتقاي آمادگي تالش كنـنـد و در صـورت ضـرورت در 

هاي نبرد حاضر شونـد.وي ادامـه داد: مشـاركـت  ميدان
گيرد و همين مشاركت در  مردم در قالب بسيج شكل مي

امنيت كشور بسيار تأثيرگذار بوده و هست.فرمانده سپـاه 
فجر فارس با بيان اينكه بسيج محور استراتژيك نـظـام 
در امنيت داخلي و دفاع خـارجـي اسـت، افـزود: بسـيـج 
همواره در خدمت مردم بوده و خواهد بود.وي با اشاره به 

هاي حاكميت الهي هستند افـزود:  اينكه بسيجيان رويش
اند و  بخش اكثريت بسيجيان دفاع مقدس را درك نكرده

اين حاوي پيام ناميدي براي دشمنان و اميدواري بـراي 
 مردم است.

گــردان  17ســردار غــيــاثــي بــا اشــاره بــه مشــاركــت 
گـردان در  74المقدس در اين رزمايش، گفت: امروز  بيت

ا... پرداختنـد. وي ادامـه  فارس به رزمايش محمد رسول
 400شهريور با حضور  9برنامه از  3داد: در اين رزمايش 

شده  هزار نيرو در فارس شروع 8گردان جهادي در قالب 
 شهريور ادامه دارد. 29زدايي تا  هاي محروميت و عرصه

فرمانده سپاه فجر با بيان اينكه بخش سوم رزمايش در 
3هفته دفاع مقدس است افزود: تجمع  هـزارنـفـري  0

صورت ميداني در رزمايش برگزار  بسيجيان در شيراز به
خواهد شد. در ابتداي اين رزمايش سردار غـيـاثـي بـا 
صدور رمز يامحمدرسول ا... (ص) آغاز ايـن رزمـايـش 

 سراسري را در استان فارس كليد زد.

 باغيرت
 غالمرضا كافي

بو بر و بازو، يله گيسو، صله ابرو، گل خوشاي خوش
 گريبانلب و مشكنفس وخشك

اي هيمنه هي هو،علوي رو، قرشي خو، حبشي مو، 
 همه ي دلخوشي گريه نصيبان

باچشم غزل خيز و دالويز و دل انگيز و شكر ريز 
 گر قرآنلباني كه ترنم

برخيز و بپرهيز از اين فتنه ي يكريز كه لبريز شد از 
 رشك وحسد جان رقيبان

قرص قمر اي ماه لقب، شاه نسب، پاك حسب، رعد 
 غضب، برق نگاهت جگر آشوب

اي فخرعجم، ميرعرب، نخل رطب، كوه ادب نيست 
 به جز نام خوشت مشق اديبان

اي شير دژم، ميرعلم، چهره بقم، باغ ارم، عجب 
 ترين رشك پلنگانعجم، ماه

اي تيغ دو دم، خصم ستم، ماه حرم، شاه كرم، دست 
 قلم هست تو را يار غريبان

اي نايره دم، شعله نفس، گونه قبس، برق فرس، موج 
 ارس ،آمده از علقمه عطشان

هان اي همه چيز اي همه كس، كشته هوس، خيمه 
 شكيبانعسس، دادرس قاطبه ي تنگ

نما، اي بحروفا، نهرسخا، شهرعطا، دست شفا، قبله
 جانم وجانانم ابالفضل

هم خشم خدا، قهر قضا، تيررها، تيغ بال بر   سر 
 ستمان خلق فريبانكاسب

اي ماه بدل، كوه بطل، صخره مثل، شير جدل، باد 
 وش تيزتك عابس وعباس

هيبت جبل اي لفظ عسل، چهره غزل، هست ازل تا 
 ابدت سلسله ي نسل نجيبان

هيهات ازاين گريه اثر، سوگ خبر، داغ شرر، اشك 
 ثمر، قصه ي ساالرشهيدان

اي قرص قمر،تشنه جگر، سوخته پر، خيز كه 
 تنهاست كنون زينب و خفتند حبيبان!
—————————— 

 »كاش«
 شهدخت روستايي فارسي

 
 شد حسينكاش اين دنيا خودش زيرو زبر مي

 آب زمزم از سر اين رود رد مي شد حسين
 جاي حلقوم سپيد اصغر شيرين زبان

 دست شمر و حرمله سهم تبر مي شد حسين 

 حافظ: در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كانجا
 سرها بريده بيني بي جرم و بي جنايت 
گذر زمان جسم انسان را فرسوده مي كـنـد، انسـان مـي 
داند زمان او را فرسوده و فرتوت و در نهايت فاني و نابود 

كند و از او عبور مي نمايد! تالش مي كند كه بر زمان مي
فايق آيد. انبيا و اوليا كه تعالي روح دارند و الهي هستنـد 
مي دانند ذات حق، بي نهايت است، پس تالش مي كنند 

 كه زمان را به سمت بي نهايت را درنوردند. 
آيا زمان بر امام حسين(ع) فائق آمد يا امام حسين (ع) بر 

  زمان فائق شد !!
 حافظ: جهان فاني و باقي فداي شاهد و ساقي                   

 كه سلطانيّ عالم را طفيل عشق مي بينم 
هجرت واقعه جانگداز و شگفت انـگـيـز رخ داد.  61سال 

جنگي تمام قامت بين حق و باطل و سـپـاهـيـان نـور و 
ظلمت، از يك طرف لشكرياني كه در عـدد و ارقـام زيـاد 
بودند انديشه ي تاريك و خفاش صفت داشتـنـد. از نـور 
اسالم و رحمت الهي گريزان و (همچون سران آمريـكـا و 
اسرائيل اكنون) تمام كوشش خود را به كار مي بستند تا 

يُرِيدُونَ لِيُـطْـفِـئُـوا نُـورَ ا.... ” نور اسالم را خاموش كنند. 
 “بِأَفْوَاهِهِمْ وَا... مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

به مردم زمان دروغ مي گفتند و اسالم را وارونـه جـلـوه 
دادند و به تعلقات دنيوي و هواهاي نفسانـي گـرايـش مي

شديد داشتند و در جمع زر و سيم و پول و ثـروت (ارز و 
دالر و باغ و بوستان و ويال و ...) و رسيدن به كـاخ سـبـز 
يزيد و آمريكا بسيار كوشا بودند. از سوي ديگر لشكري با 

نفر كه عاشقان عارف امـام زمـان خـود  72عدد محدود، 
.“ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا ا... عَلَيْـهِ ” بودند  . .

كه تمام قامت ايستاده بودند و از دين خدا دفاع كنـنـد . 
مرداني كه زاهدان شب و شيران روز بـودنـد و در ركـاب 
سرور و ساالر عشق حضرت امام حسين (ع) مطيع فرمان 
بودند تا با اخالص عمل و عشق به توحيد، جـان خـود را 
در راه مكتب ارزشمند اسالم فدا نمايند و امام حسين در 
حق ياران با وفاي خود مي فرمود: من اصحاب و يـارانـي 
بهتر از ياران خود و اهل بيت و خانداني با وفاتر و وظيفه 

تر از اهل بيت خود سراغ ندارم. حماسـه عـاشـورا شناس
تابلو و آيينه تمـام نـمـاي تـمـام ارزش هـاي انسـانـي و 

 اعتقادي است. 
استقامت در راه دين خدا، ايثار و از جان گذشتن، اصالح 
رفتارهاي نادرست كه در دين خدا بدعت نهاده بـودنـد و 
ايستادگي در مقابل انسان هاي كج انديش فاسق و فاسد 
و كذاب و فرصت طلباني كه به دين و ايمان و بيت المال 
و مسلمين خيانت مي كردند، تا چـنـد روزي در بـاتـالق 

هواهاي نفساني و تعلقات دنيوي آلوده دامن و زالو صفت 
 به زندگي ننگين خود ادامه دهند. 

 بشنويد از مولوي اي دوستان                 
 ماجراي كربال زين داستان
مولوي كه انساني عارف عامل و معتـقـد بـه ارزش هـاي 
انساني و معنوي است حماسه عاشورا را اينگونه در ديوان 

 شمس تبريزي به قلم مي آورد و توصيف مي نمايد. 
 )2707(غزل 

 كجاييد اي شهيدان خدايي                       
 بال جويان دشت كرباليي

 كجاييد اي سبك روحان عاشق                
 پرنده تر ز مرغان هوايي

 كجاييد اي شهان آسماني                      
 به دانسته فلك را در گشايي

 كجاييد اي ز جان و جا رهيده                  
 كسي مر عقل را گويد كجايي

 كجاييد اي در زندان شكسته                    
 بداده وام داران را رهايي

، ثارا... است. در راه اصالح دين جدش، بال (ع)امام حسين 
 را در كربال با جان خريد! 

پرواز روح امام حسين(ع) و يارانش از مُلك تا ملكوت بود. 
امام آسماني بود و به تجمالت دنيا دل نبست و سـه بـار 
تمام دارايي خود را بين فقرا و مساكين تقسـيـم نـمـود. 

رَضـِـيَ ” عقل كل بود و جان را عاشقانه تقديم خدا نمود/ 
 “ا... عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

زندان بندگي طاغوت و يزيد را شكست و جان خود را در 
راه دين داد تا مردم را از قيد اسارت و بـردگـي رهـايـي 

 بخشد!
 كجاييد اي در مخزن گشاده                           

 كجايي اي نواي بي نوايي
 در آن بحريد كاين عالم كف اوست                   

 ز ما ني بيش داريد آشنايي
 كف درياست صورت هاي عالم                   

 ز كف بگذر اگر اهل صفايي
 دلم كف كرد كاين نقش سخن شد                    

 بهل نقش و به دل رو گر زمايي
وجود مقدس امام حسين(ع) گنجينه ي اسرار الـوهـيـت 
بود و راس حسين بر سر نـي نـواي دلـكـش قـرآن مـي 
خواند. امام حسين (ع) و يارانش در درياي رحمـت ديـن 
حق شناور شدند! و زندگي، بيهوده و باطل اسـت اگـر بـا 
حسين نباشيم. امام حسين از زمان و مكان پيـش بـود و 

 ما گرفتار زمان و مكانيم . 
 حسن ختام از خواجه حافظ خوش كالم:

 مريد پير مغانم ز من مرنج اي شيخ               
 چرا كه وعده تو كردي و او بجا آورد

 حماسه حسين (ع) 

 محمدحسين برزويي 

 مثنوي معنوي  -124داستان 
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 عاشورا، مهدویت و عدالت
 

مهدويت رجعت خير است. امام هميشه زنده شيعه پرچم حق و عدل را بر خواهد افراخت، در دوراني كه ظلم همه جـا را فـراگـرفـتـه بـاشـد. 
تـوانـد پـيـام  هاي ظهور و مفاهيمي چون رجعت مـي اي وثيق با عاشورا دارد. نشانه طلبانه دين، رابطه شك مهدويت در پيوند با روح عدالت بي

 بازگشت به مفهوم عدالت را بدهد. 
خواستيم بر كسانى كـه در ” ) و 105انبيا، “( و در حقيقت در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد” آيات 

تـوان در  ) را نيـز مـي5(قصص، “  شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم و ايشان را وارث [زمين] كنيم   آن سرزمين فرو دست
 ارتباط پيوند عاشورا، مهدويت و عدالت تفسير كرد. 

 عکس: محمدمهدی اسدزاده
 ا... در شيرازآغاز رزمايش عاشوراييان محمدرسول

 عکس: محمدمهدی اسدزاده
 گاه حسيني در زرقانبرپايي خيمه

 عکس: محمود نوذری
 چيني در خشترطب

از هجرت، سـرزمـيـن   61سال  فرد؛ ا... دهقانامان
فشـانـي  بزرگ و آتـش عاشورايي  كربال شاهد وقوع 

هاي سوزناكِ  ي عراق و دل سوزان در گرمايِ سوزنده
يارانِ اندك و خاندان پرتعداد رسول مكرم اسالم بـود 

ي مسيـر هـاي  كننده هاي آن نه تنها روشن كه شعله
ي حاكميت بيهوده بوسفيـانـي و  آينده، بلكه لرزاننده

هـاي  هاي حكـومـت نـفـوذي موجب فروريزشِ پايه
مسيحيان صهيونيستي گرديد .در همين راستا و نـظـر 

بـاز آمـوزيِ  ي اتفاقات عاشورا و  باز مطالعه به لزوم 
هاي نهضت كربال، موارد زير مورد اشـاره قـرار  درس

 گيرند. مي
اي از زمـيـن،   قطعه درست است كه كربال تنها -1

هـاي  از مـاه ماهي بخشي از زمان و محرم  عاشورا 
اي   تـكـه قمري بوده اما كعبه نيز، در ظاهر، تنـهـا 

 ايامي الحجه ذي اي از شبه جزيره و  گوشه سنگ، مكه
براي طواف خانه خداست كه البته هر دو، به إذن خدا، 

مكاني و زماني و در نتـيـجـه مـوجـب  تقدس داراي
پاداشِ اُخروي به زوارِ واقـعـي  ثواب دنيوي و اِعطاي

گـاه  مـعـنـويـت،  مكان هم، جوشش  بوده و هر دو
فرشتـگـان،  گاه  گاهِ نسل ابراهيم خليل  و منزل قربان

 اوليا، انبيا و شهدا بوده و خواهد بود .

فشانِ  عشق، مـحـبـت،  عاشورا  به  آتش ترسيمِ  -2
شجاعت، اخالق، منطق، عدالت و آغازِ مجدد تاريـخ، 

فدايي يـاران  ي اخالص، ايثار و جان ضمن آنكه نتيجه
خداونـد  تقدير منسوبان حسيني (ع ) بوده، همچنين  و

و عنايت ويژه خداوندي براي حفاظت از دين اسالم و 
غـديـر،  ي  آيين رسول اله (ص)، تكمـيـلِ واقـعـه

بازي  ماندگاري حكومت علوي و همچنين افشاي دغل
گانِ اموي و اتمام حجت بر مومنـيـن ،  سياست پيشه

مسلمين و مستضعفين تا روز قيام مهدوي عج بوده و 
هـاي  روي بديهي است در صورت عدم توجه به كـج

دين حَنيف در همان آغاز، به  حكومت يزيدي، اسالم و
 پايان مي رسيد!.

هـايِ  ي ثاراله، رگ زيرِگلوي شش ماهه سفيدي  -3
قتلگاهِ يـادگـارِ  اله، گوديِ  ي رسول گردنِ مورد عالقه

وداعِ جـانسـوزِ دو  ي  لـحـظـه ي زهـرا،  فاطمه
تيرِ زهرآگين بـه قـلـبِ  اله، اصابتِ  ي آلُ جگرگوشه

قرآنِ رأسِ سيد جـوانـانِ  تالوتِ  سيما،  اكبرِ مه علي
ي  هاي آتشينِ دُخت اكبرِ خـديـجـه ها، خطبه بهشتي

 گرمـاي اله، هاي اطفالِ صغيرِ سيف عُظمي،  گوشواره
هـاي  ي دشت كربال ،  العـطـش، الـعـطـش سوزنده

كمرِ حسين (ع )  شكستن اله، شيرخوارگانِ حرم ذبيح

ي سـقـوط  هنگامه ها، ي شجاعِ خيمه بر بالين فرمانده
پيكرِ بي دست عباس بن علي بر زمين بالخيز نينوا ، 

راسِ  خون خدا از قفا و.. هـمـه، از  جداييِ ي زمانه
چشمه هاي جوشانِ آتش فشان روز عاشورا بوده كـه 

گاهِ عشقِ دل دادگانِ به امامِ حسينـيـان  جوشش تا ابد
 بوده و خواهد بود .

گاهِ محـبـت، عشـق، »  فَوَران «  گر چه عاشورا  -4
هاي خـانـدان عصـمـت و  ايثار، برادري و مصيبت

طهارات است در عين حال اما ، بر اسـاس تصـريـح 
ي اطهار و تأكيد رسول گرامي اسالم ( ص )،  ائمه

شـافـيـان دنـيـا و   امام حسين ( ع )  يـكـي از
هاي آتـش  نشانِ شعله كنندگان آخرت و آتش شفاعت

در يَوْمَ الَ يَنْفَعُ مَالٌ وَالَ بَنُونَ بوده و طبيعي است كـه 
حسينـي  اين عنايت تنها شامل كساني خواهد شد كه

فاطمـي مسـيـر، خـدايـي  محمدي روش ،  مرام، 
 باشند. مدار  واليت و  مردمي نگاه سرشت،

و اما سخن آخر !، برادران و خواهران ايمـانـي و     
انساني و عزاداران مكتب حسيني!، توجه داشته باشيم! 

هايي همچـون  كه هدفِ نهايي براي اقدامات و برنامه
گَرداني، سِـنـج و  پوشي و عَلَم سينه و زنجيرزني، سياه

هاي  خواني، اطعام و سُفره روي و روضه زني، پياده دُهُل

سرايي و.. هـمـانـا  نذري، گريه و ريختنِ اشك و ماتم
عاشوراييان و  نگه داشتن اَعمالِ عبارت است از زنده

هاي حسـيـن  عمل به اخالق، رفتار، كُنِش و واكُنِش
(ع) و ياران و اهل بيتِ عاشوراسازِ آن نـازنـيـن در 

پـوش و  شـهـادتْ خلعتِ با دوستان و ياوران  تعامل
بِنـوش!  داران مِيْ فروش و دين با سالوسان دين برخورد

 بوده و در همين رابطه بديهي است:
الف) روز عاشورا ، جميعِ خُلق و خُـوي انسـانـي و 
كماالت اخالقي و ايماني در جمعِ يـاران انـدك و 

اي از  فداكارِ حسيني، نمايان شد و در مقابل مجموعه
ها و تمايالت شيطاني و ناانساني در لشكريـان  خصلت

حد و حصرِ ابوسفياني آشكار گرديد و امـروز هـر  بي
تواند خود تشخيص دهـد  تنهايي نيز، مي شخصي، به

يزيدي! است؟ يا كه اخالق ، رفتار و اَعمالش حسيني
؟ و خدا نكند ظاهرمان حسيني اما سخن، عـمـل و 

 كردارمان يزيدي باشند! .
آفـريـنـيِ  شـُـبـهـه ي كربـال  از ي واقعه ب) ريشه
هاي يهـوديـان  هاي جاسوسي و تالشِ نفوذي سازمان

صهيونيستي در راسِ مديرانِ حاكميت دست سـاز و 
نـهـضـت  ريشه ي اسالمِ اموي حاصل گرديـد و بي

عاشورا نيز درست با هدف مقابله با همين دسـيـسـه، 

هـا،  سـازي شبهه اندازي شد، توجه كنيم كه ماشين راه
تر از هر زمـانـي  سازان نيز كار آزموده تر و شبهه مدرن

عاشوراييِ مقابله بـا  نهضت هستند!، پس بر ماست كه
مان  هاي آينده شُبهات، همچنان ادامه يابد تا ما و نسل

هجرت سـهـيـم  61آوردهاي عاشوراي  نيز در دست
 باشيم.

ج) سيرآب كردن دشمن و اسبان جنگيِ آنان در عيـنِ 
تسلط بر شاه راه آبي، ننوشيدن آب در عين تشنـگـي، 
حفاظت از امام و واليت در حالِ آگاهي از كشته شدن 
تا لحظاتي ديگر، بازگشت از اشتباه و عاقبت به خـيـر 
شدنِ آزاد مردي همچون حُر  در آخـريـن سـاعـات 

ي  عُـدّه و عِده ها و نترسيدن از زندگي، تحمل سختي
دشمن، گذشتن از جان، مال، فرزند و دنيا به خـاطـر 

ي اسالمي، بصيرتِ شناخت  دين، اسالم و امامِ جامعه
ي تبليغات سهمگين دشـمـن و..  خير از شر در زمانه

ِ  عبرت آتش اي از تنها گوشه بـديـلِ  هـاي بـي فشانِ
عاشورا بوده كه بايستي طي روزهاي باقي مـانـده از 

يـابـي  بصـيـرت ي اول محرم سال جاري، بـراي دهه
مان ،  هاي آينده نسل  صحيح و عاقبت به خيريِ خود و

 از خداي حسين (ع) خواهانش باشيم.

 نشان عذابِ مؤمنانِ خطاكار!  عشق و ايثار، حسين (ع ) آتش»فشانِ  آتش «عاشورا

سياه پوش كردن شهر و اهتزاز 
متري در ميدان بعثت  40پرچم 

توسط شهرداري كازرون به مناسبت 
 فرا رسيدن ماه محرم 

به گزارش روابط عمومي شهرداري كازرون همـزمـان بـا 
فرا رسيدن ماه محرم الحرام ، با حضور شهردار كـازرون، 
اعضاي محترم شوراي اسالمي، مسـئـوالن شـهـرداري، 
كارگران خدمات شهري و جمعي از شـهـرونـدان عـزيـز 
پرچم  يا حسين (ع) در ارتفاع چهل متري ميدان بعثت به 
اهتزاز درآمد همچنين شـهـرداري كـازرون بـه مـنـظـور 

پاسداشت ايام سـوگـواري سـرور و 
ساالر شهيـدان بـا سـامـانـدهـي و 
برنامـه ريـزي در جـهـت هـر چـه 
باشكوه تر برگزار كردن مراسم دهه 
محرم درسطح شهر كازرون نسبـت 
به فعالـيـت هـاي  الزم اهـتـمـام 

 ورزيده است.
در همين راستا شهرداري با نصـب  

بنـرهـا و پـرچـم هـاي عـزاداري، 
سياهپوش كردن ميدانها، بلوارهـاي 
سطح شهر ، تامـيـن روشـنـايـي و 
تنظيف شبانه روزي مسير حـركـت 
هيئت ها و دسـتـه هـاي عـزاداري 
درسطح شهر ، و بهسازي معـابـري 
كه منتهي به مساجد و حسـيـنـيـه 
هاي عزاداري مي باشد جهت تسهيل دربرگزاري برنـامـه 
هاي ايام عزاداري سيد و ساالر شهيدان اقدامـات الزم را 

 به انجام رسانيد. 
همچنين از ديگـر اقـدامـات شـهـرداري مـي تـوان بـه 
ساماندهي تكيه گـاه هـاي داراي مـجـوز و در اخـتـيـار 
گذاشتن تابلو هاي شهري به هيئـت هـاي مـذهـبـي  و 
مساجد به منظور گراميداشت ايـن ايـام  و سـيـاه پـوش 

 كردن فضاي داخلي و بيروني شهرداري اشاره نمود.
برگزاري مراسم پرفيض زيارت 
عاشورا در نمازخانه شهرداري 

 كازرون
به گزارش روابط عمومي شهرداري و شـوراي اسـالمـي 

شهر كازرون، همزمان با ايام محرم و سوگواري سـيـد و 
ساالر شهيدان حضرت ابا عبداهللا الحـسـيـن(ع) مـراسـم 
پرفيض قرائت زيارت عاشورا صبح روز پنج شنبه  در نماز 
خانه شهرداري باحضور پرسنل شهرداري كازرون برگـزار 

 شد.
اين درحالي است كه همچون سنـوات گـذشـتـه از اول  

محرم تا پايان صفر هر پنج شنبه اين مراسم معـنـوي در 
 محل نماز خانه شهرداري برگزار مي گردد.

نشاني كه ناجي جان  داوطلب آتش
 يك شهروند شد

در  حادثـه واژگـونـي و 
حريـق يـك خـودروي 
سواري در نيـمـه شـب 

شـهـريـور،  23جمـعـه 
نشـان  حضور يك آتـش

ــل  ــح ــب در م ــل داوط
ــك  ــان ي ــه، ج ــادث ح
شهروند را نجات داد.به 

عمـومـي  گزارش روابط
ــوراي  ــرداري و ش ــه ش
اسالمي شهـر كـازرون، 

در حالي كه در اين حادثـه، پـس از واژگـونـي خـودرو از 
ناحيه موتور دچار حريق شده بود و راننده در خودرو گـيـر 

نشـان داوطـلـب  كرده بود، آقاي محمود دهقـانـي آتـش
كازروني حاضر در صحنه بالفاصله و تا قبـل از رسـيـدن 

هـاي  كننده نشاني، با استفاده از خاموش تيم عملياتي آتش
دستي همراه خود اقدام به اطفاء حـريـق نـمـوده و جـان 
راننده را نجات داد.وي همچنين تا رسيدن تيم عمليـاتـي 

نشـانـان نـيـز  اقدامات اوليه امـدادي را انـجـام داد.آتـش
سـازي و  بالفاصله پس از رسيدن به محل اقدامات ايمـن

سرد كردن را انجام دادندبنابر اين گزارش، راننده مصدوم 
جهت اقدامات درماني به نيروهاي اورژانس تحويـل داده 

تـريـن  ترين و زبده شد.آقاي محمود دهقاني يكي از فعال
نشاني و خدمات ايمنـي  نشانان داوطلب سازمان آتش آتش

شهـرداري كـازرون اسـت و تـا كـنـون در مـانـورهـا و 
 هاي متعددي حضور موثر داشته است  عمليات

نشاني و خدمات ايمني شـهـرداري كـازرون  سازمان آتش
نشانان داوطلبي كـه بـا  ضمن تقدير از ايشان و كليه آتش

دهـد،  پذيري و تعهد خود سازمان را يـاري مـي مسئوليت
 نهد. ها را ارج مي هاي آن ها و فعاليت تالش

شهرداركازرون به عنوان مدير برتر  
در بين مديران شهرستان معرفي 

 شد.
مراسم تجليل از كارمندان نمونه به مناسبت گراميداشـت 

هفته دولت در سالن اجتماعات شهيد عسـكـري كـازرون  
برگزار و مهندس علي باقري شهردار كازرون به عـنـوان 
مدير برتر در بين مديران شهرستان مـعـرفـي  وبـا لـوح 

 تقديري توسط فرمانداركازرون از وي تقدير شد.
فعاليت شاخص، نظم و انضـبـاط اداري، وجـدان كـاري، 

اي و ارتـقـاء كـمـي و كـيـفـي خـدمـات از  اخالق حرفه
معيارهاي انتخاب افراد نـمـونـه در سـه سـطـح مـديـر، 

 كارشناس و كارمند بوده است.
علي باقري از آذرمـاه سـال گـذشـتـه سـكـان هـدايـت 
شهرداري كازرون را برعهده گرفته ودر مدت حضور خـود 
توانسته با وجود محدوديتهاي مالي اقدامات مناسـبـي در 

زمينه پرداخت به موقع  مطالبات كارگـران وكـارمـنـدان 
شهرداري ،نوسازي وبازسازي مبلمان شـهـري وچـابـك 
سازي امور اداري وتكريم ارباب رجوع را در مـجـمـوعـه 

 شهرداري كازرون انجام دهد.


