
ســخن ســر دبیـــر

 چه زیبا فرمودند ؛ 

 معمار کبیر انقالب اسالمی رحمت اهلل علیه شهادت هنر مردان خداست .

و تو ای شهید آن هنگام که جسم پاکت بر روی مین ها و سیم خاردارها از 

هم متالشی می شد به کدامین قله سعادت می اندیشیدی؟ مردانگی و هنر 

را باید در قامت مردانی جست که مدرسه و درس و دانشگاه و میز و پست 

و وزارت و صدارت را رها کردند و در فکه و شلمچه و دهالویه و هویزه و 

 اروندکنار و خرمشهر و جاهای دیگر سینه سپر کردند تا ما بمانیم!

▪ ای شهید می دانم که در مقابل عظمت تو حرفی ندارم اما با همه وجود تو 

را پاس می دارم و اذعان می کنم که تو را نشناختم ▪بسی گفتیم و گفتند 

از شهیدان/ شهیدان را شهیدان میشناسند▪ و چه زیبا فرمودند رهبر فرزانه 

 انقالب: 

 ) ملت ایران تا ابد مدیون خون شهداست(

وقتی که حضرت امام خمینی رحمة اهلل علیه فرمودند: هنر عبارت است از 

دمیدن روح تعهد در انسان ها براستی مخاطب ایشان چه کسی یا کسانی 

بوده است؟  به راستی متولی حوزه فرهنگ کدام شخصیت حقیقی و یا 

حقوقی است؟ و در این راستا برای احیای هنر و زنده نگهداشتن یاد و نام 

شهدا و به عبارتی دمیدن روح تعهد در انسان ها چه اقداماتی انجام شده 

 است؟

وقتی که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در جنوب کرمان مستقر شد بر 

 خود بالیدیم ، گذشت دورانی که ▪هنر خوار شد جادویی ارجمند

 اما دریغا که ساده پندار بودیم گویا ما به اشتباه خوانده بودیم )ما برون را 

ادامه در صفحه2

پیام امام جمعه شهرستان قلعه گنج 
بمناسبت  چهلمین سالگرد اقامه 

نمازجمعه کشور

انتخــابــات 
 و مجلس آینده

نــامه ایــی به 
 فــرمـانـدار جــدید

شهـــــر دار 
 نـــامه...

نقــد قــوم 
گــرایی
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3 هنر خوار شد جادویی ارجمند!سوت پایان سلفی نمایندگان با موگرینی

آگهی مزایده اجاره سالن دانشگاه آزاداسالمی واحد کهنوج

 خدامراد میرآبادی 

دبیرخانه  محترم  رئیس   98/04/31 مورخ   3274 مجوز  استناد  به  کهنوج  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
نظر  در  کرمان  استان  آزاداسالمی  دانشگاه  و  واحد  معامالت  کمیسیون  نظر  اساس  بر  استان  امنای  هیئت 
در  اجاره  جهت  ذیل  شرح  به  مزایده  طریق  از  را  خود  تنی   ده  سردخانه  و  اجتماعات  سالن  باب  یک  دارد 
باشد. می  تام  اختیار  دارای  پیشنهاد  قبول  یا  رد  در  دهد.دانشگاه  قرار  شرایط  واجد  متقاضیان  اختیار 
باشد. می  معامله  انجام  تشریفات  بر  حاکم  آزاداسالمی  دانشگاه  معامالت  نامه  آئین  مفاد  کلیه  است  بدیهی 

مهلت ارائه مدارک اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/05/19 به آدرس دانشگاه آزاداسالمی ابتدا 
پاکات در دبیرخانه مهر و تاریخ ورود ثبت و سپس تحویل اداره حراست گردد

کلیه افراد حقیقی و حقوقی و کارکنان دولت می توانند در مزایده شرکت نمایند.
آخرین مهلت ارائه مدارک شنبه 98/05/19 ساعت 12 می باشد و تاریخ برگزاری کمیسیون معامالت و انجام مزایده 98/05/20 می 

باشد و بازدید از محل مورد تقاضا از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 10 روز 98/05/19 می باشد.
 ضمانتنامه شرکت در مزایده مبلغ ده میلیون ریال به حساب 0105731414004 بانک ملی شعبه کهنوج بنام دانشگاه آزاداسالمی کهنوج 

جهت سپرده شرکت در مزایده می باشد.
مزایده گران بایستی فیش واریزی را در پاکت الف و پیشنهاد قیمت و مدارک شناسایی)فتوکپی شناسنامه،کارت ملی،آدرس و تلفن(خود 

را در پاکت ب قرار دهند آدرس وشماره تماس روی پاکت نیز درج شود. 
-در صورت برنده شدن و عقد قرارداد اجاره سپرده بعنوان بخشی از مبلغ ودیعه نزد موجر تا پایان قرارداد باقی خواهد ماند ودر 
صورت عدم مراجعه مبلغ ضمانت بعنوان خسارت  به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد.بدیهی است در صورت برنده نشدن سایر 

شرکت کنندگان مبلغ واریزی آنها مسترد خواهد شد.
نوشتن نام و نام خانوادگی،آدرس و تلفن تماس بر روی پاکتها الزامی است.

هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

  آدرس  مبلغ شرکت در مزایده  قیمت پایه هر واحد  مساحت  مورد اجاره  ردیف

  آباد سالن بصیرت دانشگاه آزادکهنوجناصر   ریال 000/000/10  ریال 000/000/60  متر مربع 1600  سالن تاالر  1

  ناصرآباد دانشگاه آزاداسالمی واحدکهنوج  ریال 000/000/5  ریال 000/000/15  تنی10  سردخانه  2

 



 به نام همان بهترین زمزمه
 به  تنها  توانا  خدای  همه

""  حجاب فاصله"
 به اختیار من نمی شود  قلم
 دوباره یار من نمی شود قلم
 به ذهن من نمی رسد گمان

 طناب  من  نمی شود  زمان 
 که تا به عمق لحظه ها روم

 به لحظه ی جدا شدن 
 که تا نویسم از
 غروب آفتاب 

 .    غروب تشنه ای میان آب
 واز وفا

 زخواهری که ناله می کشید ومی دوید از قفا 
 که تا وصیتی به جای آورد
 همان که گفته بود مادرش

 وبوسه ای زند برآن رگ حیات غیرت  زمین 
   برآن گلو
 برآن گلو،

 که دشنه می خورد دمی دگر
 به دست پست مردمی زبون 

  دوباره می روم به عمق لحظه ها
 به لحظه ی رسیدن  خدنگ 

          به الله ای بسی قشنگ
 به حنجر حریر اطلسی

   به لحظه های سرخ بی کسی
 ومی روم که تا شوم 

       زغصه ها 
 به مثل قطره ای کزآن گلو چکید

 چگونه می توان بدون عشق با ادب نوشت
 زکربال ،زلحظه لحظه های کوفه تا حلب نوشت 

 زبی کسی وناله های شب نوشت
 زغیرت عروس ومادر وهب نوشت

 ز آتش درون خیمه ها 
 زتشنگی وتب نوشت .

     ..         و یا
 زحسرت ونگاه آن ستاره ای که می شمرد

 خطوط مانده از سالسلی 
 بدور گردن پدر

  گهی سواره گه پیاده بود 
 کسی که ازشتر فتاده بود 

 برهنه پای او
 به خار وزخم ریگ  گرم بادیه وجاده بود 
 همان که درطلوع پنجمین بهار زندگی 

 خزان باغ می نوشت 
 حوادث غریب کربال

 شبی که بی چراغ می نوشت 
 اگرچه کودک است وبی امان 

 ولی میان شعله ها
    دوچشم کوچکش

 چو پای عمه می دوید
 درون خیمه ها 

  درون خیمه ای    ومی شمرد ازالم           
        ومی شکافت از علوم 

 چرا نمی شود نوشت؟
          چراتمی شود نوشت؟

حجاب فاصله مگر میان من و لحظه های واپسین غم طلوع 
 کرده است  !؟

 که این چنین قلم به اختیار من نمی شود؟
    مصطفی آزادی ) بی ریا(

 تا که از حال دلم بی خبری...
 شعر هایم همگی بی اثرند

 کوچه از بغض خیابان شدنش...
 همه از وحشِت هم دربدرند

 گل نبودی لب دیوار کسی
 -که نداری سر هر حوصله ای

 خسته از کوچه▪ باریکه و تنگ
 رفتم از مرحله تا مرحله ای

 باز در کوچه▪ بی رحم شما
 پای هر خاطره ام می پلکید

 بغضم از سینه گذر کرد،چنان
 رو به درگاِه خدا می ترکید

 هر طرف در دل دستان توام
 تو زمینی تو هوایی،نفسی

 عطر مستی وسط کوچه و باغ
 گاه باید به مشامم برسی

 حاصل کوچه▪ بن بست شما
 علِف هرزه همین فاصله هاست

 سِر هر کوچه غمی سبز شده
 آخرین زمزمه▪ حوصله هاست

 جور هر فاصله را ماه کشید
 صبر هم توی دلم خون شده است

 بر لب جوی، دلم می ترکید
 بنگر بید چه مجنون شده است

 منصوررئیسی
mansourraeisi@

شــعر

انتخابات  و مجلس آینده

 نــامه ایــی به فــرمـانـدار جــدید

 بنگریم و قال را / نی درون را بنگریم و حال را(

▪ حال و  روز فرهنگ این روزها در جنوب استان 

کرمان مانند هلیل اش  به نفس، نفس افتاده و 

مصداق ▪دزدم لحاف برد و شبان گاو پس نداد▪ 

 است!

▪  به راستی بودجه های فرهنگی شهرداری ها 

اداره کل ها حوزه ها و نهادها و این روزها معین های 

بظاهر اقتصادی صرف چه کار فرهنگی می شود؟ 

وقتی که سفر پرطمطراق مدیرکل حوزه فرهنگ و 

ارشاد را به شهرستان منوجان دیدم که با موضوع 

فرهنگ و هنر و سبک زندگی صورت گرفته است با 

خود اندیشیدم که با این سفر،  مدیر کل قرار است 

چه طرحی نو دراندازد ؟ ناگهان به یاد ▪ناگهان 

چقدر زود دیر میشود▪ افتادم یاد پارسال همین 

روزها افتادم که  به یاری واحد فرهنگی سپاه و بنیاد 

شهید در گرمای باالی ۵۰ درجه به خدمت پدران 

مادران و همرزمان شهدای کهنوج با حداقل امکانات 

برای ثبت و ضبط خاطرات و زندگینامه شهدا  چقدر 

دیر رسیدم که یا اکثر پدران و مادران در قید حیات 

نبودند و یا آنقدر قدرت بینایی و شنوایی آنها تحلیل 

رفته بود که یا حرفم را نمی شنیدند و یا صندلی 

 اتاق ضبط را نمی دیدند!

▪ وقتی که کولر اتاق را در گرمای هوا خاموش 

می کردم تا پارازیت های محیط ضبط را کم کنم 

آنقدر شرمنده پدران و مادران سالخورده شهدا و 

همرزمانشان می شدم که ▪ خدا داند و من▪ وقتی 

که اولین شهرستان در سطح استان شدیم که تاریخ 

شفاهی زندگی نامه و خاطرات شهدای کهنوج را 

ثبت و ضبط کردیم آنقدر منتظر ماندم ▪تا دستی از 

غیب برون آید و کاری بکند▪ یادم رفت به متولیان 

حوزه فرهنگ بگویم ▪بمیرید بمیرید در این عشق 

 بمیرید▪

▪ یک سال با همه سختی ها و مشقت ها ولی با 

عشق به شهدا را پشت سر گذاشتیم تا همه آنچه 

را که نگاشته بودم تحت عنوان کتاب ▪نخل های 

ماندگار▪ ثبت و ضبط کنم و برای عرضه ی آن 

به هر کجا که فکرش را کنید پیام دادم و قاصد 

فرستادم اما جواب همان بود ▪دیریست که دلبر 

 پیامی نفرستاد ▪

به کلی مایوس شدم به راستی مفهوم کار فرهنگی 

چیست؟ و متولی آن کیست ؟مفهوم هنر چیست؟ 

و هزینه همایشها و چاپ بنر و سفر ایاب و ذهاب 

و شام ناهار همایش ها چقدر است؟ براستی کتاب 

ماندگار تر است یا همایش یک روزه و پر هزینه؟ 

وقتی که مغازه های سیگار و زغال فروشی شهرم 

بیشتر از کتابفروشی های آن است باید با حکیم 

 طوس همکالم شویم که :

▪هنر خوار شد جادویی ارجمند▪

ادامه سخـــن ســر دبیر

2 رسول خدا صلهّی اهللهّ علیه و آله فرمود:
عابدترین مردم کسی است که واجبات را انجام دهد،و زاهدترین مردم کسی است که از حرام دست بکشد،و با تقواترین مردم کسی است که 

حق را بگوید چه به نفعش باشد چه به ضررش،

ضروری  کشور  در  اقتصادی  فعلی  وضعیت  به  باتوجه 
تجارب  و  دانش  از  استفاده  با  روستاها  دهیاران  است 
جلوگیری  ها  سرمایه  و  ها  بودجه  رفت  هدر  از  خود 
مشورتی  و  کارشناسی  صورت  به  حداقل  یا  و  نمایند 
اجرا  روستا  در  را  ها  برخی طرح  کارشناسان  و  مهندسین 
شود. انجام  مطلوب  نحو  به  هزینه  حداقل  با  که   نمایند 

چاه  بخش  سلمانیه  روستای  دهیار  توجه  قابل  اقدامی  در 
در حال  بلوار  یک  درختان  اجرای طرح حفاظ  در  دادخدا 
احداث از تعداد زیادی اهن االت برای حفاظ گذاری استفاده 
نموده با اینکه فاصله ی درختان چندان هم از یکدیگر دور 

▪ بسیاری از آگاهان به مسائل سیاسی ایران معتقدند 
، که حوادث سال ۸۸ که از آن به شبهه کودتایی 

نظیر انقالب های مخملی و انقالبهای رنگین از آن در  
جهان یاد می شود ،  خواست  اپوزیسیون بود که با 

خرج دالر های گزاف و با کمک عناصر خود فروخته 
داخلی سعی در براندازی انقالب اسالمی ایران داشت 

و تا حدودی توانست بخشی از توده های مردمی را 
تحت عنوان اعتراض ولی برای شورش و ایجاد هزینه 
و تخریب بیت المال به کف خیابان ها بکشاند که تنها 
با آن سخنرانی مقام معظم رهبری مدظله العالی که 
فرمودند: ▪ ... ای موالی ما صاحب این انقالب تویی  

... من جان ناقص و ناقابلی دارم ...▪حضور حماسی 
مردم در ۹ دی شکل گرفت و طرح جاه طلبانه ی  
کودتاچیان خارج نشین و عناصر داخلی وابسته به 

 آنها در نطفه خفه و جهانیان را شگفت زده کرد !
▪این مدیریت مدبرانه مقام معظم رهبری انقالب 

اسالمی ایران وادار به پوست اندازی کرد و جوان شد 
و در پی آن عناصر ضد انقالب و اربابانشان در خارج 

از کشور شناسایی و یک پاالیش اساسی در سطح 
 سیاسیون رده باال صورت گرفت .

اما ریشه های ثروث اندوز  و بی ایمانی که در میان 
طبقات باالی جامعه پراکنده و از  دارایی های نظام 
تحت عنوان ▪سفره انقالب▪ نام می بردند و بعدها 

برای خود حقوق نجومی قائل و دست به رانت و 
اختالس و پولشویی زدند  به دنبال آن بودند تا چهره 
ی انقالب را مخدوش و تابلویی از ناکارآمدی انقالب 

را به نمایش  و دارایی های کشور را به یغما ببرند که 
به  اعتبار آیه شریفه ی *  و مکروا و مکراهلل واهلل خیر 

 الماکرین*  موجب بی اعتباری خودشان گردید.
▪  همین تقابل باعث شد تا  انقالب در ریل و مدار 

اصلی تر خود قرار گیرد اما از آن طرف عناصر 
نفوذی با گراهای خود به خارج از کشور ، کوشیدند 
از ناکامی آشوب های داخلی به نحوه دیگری بهره 

برداری کنند که   در نتیجه  تحریم های  ظالمانه ی  
دارویی و  شرکت های هواپیمایی و صدور قطعنامه 

های متفاوتی علیه ایران به دنبال داشت که نهایتا » 
مذاکرات فرساینده و بی نتیجه ی دولت های نهم و 

دهم آنها را کاغذپاره خواند و  پرونده ایران را راهی 

عظمای  مقام  تعبیر  به  انقالب،  سالگی  چهل  از  عبور 
با  که  است  انقالب  دوم  گام  در  گذاشتن  قدم  والیت 
اسالمی  شورای  مجلس  ی  دوره  یازدهمین  انتخابات 
و  شد  خواهد  متبلور  جاری  سال  اسفندماه  دوم  در   ،
تا کنون   بدو پیروزی  از  ایران  انقالب اسالمی  اگر چه 
اذعان  توان  می  اما  بوده  مواجه  فرودهای  و  فراز  با 
موجود  مشکالت  همه  رغم  علی  که  داشت  داشت 
است. رسیده  کامل  پختگی  به  دیگر  حاال   موجود 

اقشار  و  ها  دانشگاه  تکثر   و  تعدد  مدعا  این  گواه   ▪
شبکه های  وجود  همچنین  و   کرده  تحصیل  مختلف 
اخبار  و  اطالعات  ارسال  و  مجازی  فضای  و  اجتماعی 
و  نوع  آن   دنبال  به  که  است،  روتوش  بدون  و  آنی 
سطح  با  متناسب  هم  انتخابات  برگزاری  شکل 
با  اطالعات  و  اخبار  به  آنها  دسترسی  و  مردم  آگاهی 
االن  که  طوری  به  است  کرده  فرق  کلی  به  گذشته 
انتخابات از اشخاص به گروه  محوریت و میدان داری 
است  کرده  پیدا  تغییر  کرده  تحصیل  جوانان  و   ها 
رو  انتخابات پیش  به جرئت  می توان گفت که در   ▪
پیروزی  و  ساز  جریان  که  بود  خواهند  جوانان  این 
زد  رقم خواهند  را  کاندیدا  یا یک  یک جناح سیاسی 

سالمی دوباره خواهم کرد به جناب فرماندارکه 
 چندهفته ایی ازفرماندار

بودنش میگذرد.به قاعده که باید حالت خوب باشد و 
 چرخ روزگار بروفق مرادت،در

یک سال گذشته سومین فرمانداری هستی که 
سرکارآمده،امیدوارم ماندنت درازا داشته باشدتا مجال 

تبدیل ایده به امکان را داشته باشی.برای شروع 
کار توصیه میکنم گوسفندی قربانی کن و منصور 
و اسماعیل را از زیر قران رد کنی و بگو که هیچ 

چیزارزشش بیشتراز رفاقت و دوستی نیست،جناب 

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت؛

 اعضای مرد چهل وسه  ساله اهل روستای تمگران 

قلعه گنج که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، 

 اهدا می شود.

دکتر علی ساالری مقدم معاونت درمان دانشگاه علوم 

 پزشکی جیرفت  در جمع خبرنگاران اظهار داشت:

 رحمدل بامدادپور مرد چهل و سه ساله اهل روستای 

تمگران قلعه گنج روز یکشنبه ششم مرداد ماه بر اثر 

سانحه تصادف در این شهرستان دچار صدمات زیادی 

 شده بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت عنوان 

کرد: این بیمار هفتم مرداد ماه به بیمارستان امام 

جیرفت اعزام و پس از مشاهده مرگ مغزی بیمار 

توسط تیم اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 

 خانواده وی برای اهدای عضو رضایت دادند.

وی از اعزام این بیمار برای اهدای عضو به بیمارستان 

باهنر کرمان خبر داد

                               خبرنگار؛ادیب حیدری 

اعضای بدن مرد 43 ساله 
قلعه گنجی اهدا می شود.

 شورای  امنیت  کرد!
▪ با روی کار آمدن دولت های یازدهم و دوازدهم  

و ادعای آن که زبان مذاکره را می داند در جهت 
راستی آزمایی و  در راستای آنچه که برجام خوانده 

می شود تعداد سانتریفیوژها محدود ، راکتور آب 
سنگین اراک تعلیق ، آنچه که غنی سازی شده بود 

 اکسید و نهایتا« بتن شد!
▪ اما همانطور که مقام معظم رهبری بارها اعالم 

کرده بودند که طرف های مذاکره قابل اعتماد 
نیستند و برای حصول نتیجه مذاکرات ، تضمین 

بگیرید علیرغم مذاکرات فرساینده نتیجه ای حاصل 
نگشت و سهم تقریبا« ) هیچ(  ما باعث گردید تا 
دولت دوازدهم فرصتی تا ۱۶ تیر برای طرف های 

مذاکره در نظر بگیرد و چنانچه به خواسته به حق 
و قانونی ایران جامه عمل پوشانده نشود ، ایران 

فعالیت هسته ای خود را مطابق با نیاز کشور در 
 قبل از مذاکرات از سر خواهد گرفت 

▪ترامپ  که با خروج خود از برجام، دول اروپایی را 
مامور سر گرم  کردن ایران در مذاکرات بی نتیجه 

کرده است از یک طرف  با پیش کشیدن اینستکس 
که  هیچ نفعی از آن عاید کشور ما نخواهد کرد 

سعی در دور زدن و سرگرم کردن ایران دارد و از 
آن طرف با هواپیمای فوق پیشرفته و رادار گریز  
خود سعی در سنجش توان نظامی ایران و  تهیه 

نقشه و فیلم برداری جاسوسی از نقاط حساس 
ایران داشت که با درایت و شجاعت دالورمردان 
سپاه اسالم همانطور که با متجاوزان انگلیسی و 
آمریکایی به حریم آبی ایران واکنش نشان داد 
بار دیگر نشان داد که ایران قدرت اول  منطقه 

خاورمیانه است و ذره ای از تمامیت ارضی و آرمان 
 های خود کوتاه نخواهد آمد

▪ بنابراین ۱۶ تیر سال ۱۳۹۸ آخرین فرصت 
درنظرگرفته شده ایران برای طرف های مذاکره بود 
که به پایان رسید و  تیم مذاکره کننده که زحمات 

زیادی را در راستای به نتیجه رساندن برجام 
متحمل شده بود طاقتش طاق شد  و به سازمان 
انرژی اتمی دستور داد فعالیت هسته ای خود را 

 مطابق با نیاز کشور از سر گیرد
▪ طرح این التیماتوم از طرف ایران آشوبی در 

سـرمقاله
۱۶ تیر پایان آخرین فرصت ایران به کشورهای طرف مذاکره

کشورهای طرف مذاکره به خصوص آمریکا 
انداخته که باعث نوعی  دستپاچگی و بی برنامگی 
مفرط در دولت های طرف مذاکره و آمریکا شده 
است که  طبق گفته ی سیاستمداران آمریکایی 

حتی خود ترامپ هم نمی داند مواضعش در مقابل 
ایران چیست؟! بنابراین موضع  اقتدارگرایانه 

ی ایران در دیدار نخست وزیر ژاپن - فرستاده 
ترامپ -  با مقام معظم رهبری که آمریکا را 

صاحب صالحیت برای شنیدن پیامش ندانستند 
و  از آن طرف سرنگونی یک پهپاد فوق پیشرفته 
آن ها در تعرض به خاک کشورمان موضع  ایران 

 را در برابر آمریکا مشخص کرد
▪ حاال مانده اند دول اروپایی که  عروسک های 
خیمه شب بازی آمریکا  محسوب می شوند و 

خوب می دانند که کنترل تنگه استراتژیک هرمز 
در اختیار ایران است و هرگونه اقدام گستاخانه 
و احمقانه آنها فاجعه ای در جهان به بار خواهد 

 آورد که هیچ کشوری از آن منتفع نخواهد بود
▪ گرچه تحریم های ظالمانه بیماران و صنایع 

پزشکی و شرکت های هواپیمایی ایران را با 
مشکل روبرو کرده است اما همراهی مردم 
با دولت سبب گردیده که امروز کشورهای 

چندملیتی و آمریکا  دست  چپاول به ذخایر و 
منابع ما نیازند و بال تشبیه به چشم گاو شیرده 

 به کشور  ما نگاه نکنند. 
▪اگر چه مشکالتی در کشور هست که بخشی 

از آنها مربوط به تحریم ها و بخش اعظمی از آن 
ها مربوط به سهم خواهی و ثروت اندوزی و جاه 

طلبی بعضی از رجال سیاسی است لیکن اگر 
همه مسئولین کشور همانند عزم و اراده ای که با 
انتصاب حجت االسالم دکتر سید ابراهیم رئیسی  

برای ناکام گذاشتن فاسدان، اختالس گران در 
قوه قضائیه  به وجود آمد ،  یک دل و هم صدا 
باشند یقینا » پیروزی از آن مردم خواهد بود و 
به فرموده معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت 

امام خمینی رحمة اهلل علیه » آمریکا هیچ غلطی 
نخواهد کرد«  ان تنصروا اهلل  ینصرکم  و یثبت 

اقدامکم »
 خدامراد میرآبادی 

و این درست منطبق بر بینش و دور اندیشی و آگاهی 
رهبری  معظم  مقام  توسط  کشور  موجود  وضع  از 
اند. کرده  تعبیر  انقالب  دوم  گام  به  آن  از  که   است 

▪ علی ایحال ، انتظار می رود که جوانان پرشور و انقالبی 
تحمیلی  جنگ  و  جبهه  در  که  جوانانی  از  از  تأسی  با 
با دست خالی و تنها  ایران  عراق و هم پیمانانش علیه 
با اتکال به ذات اقدس الهی ووحدت کلمه شگفتی ساز 
قرن معاصر شده اند،  به دور از هرگونه سیاست زدگی 
و واقع شدن پله برای تعالی یک شخص یا یک جریان 
دانش  و  فهم  بر  تکیه  با  و  بینش  و  درایت  با  سیاسی 
به  تنها  به خداوند منان  با توکل   ، خود و خرد جمعی 
توسعه و تعالی همه جانبه ی حوزه انتخابیه خود فکر و 
اقدام عملی کنند چرا که صاحبان این انقالب و کشور 
دار  عرصه  میراث  انقالبی هستند که  و  پرشور  جوانان 
اند. شده  ایثار  و  شهادت  فرهنگ  و  جهاد  و  جنگ   ی 

▪ آنچه مبرهن است این است که در گام دوم انقالب 
جوانان پرشور و مومن و انقالبی  تسلیم زیاده خواهی و 
لجاجت افرادی که به جوانان اعتماد نکرده و آنها را وارد 
عرصه میدان مدیریت های اقتصادی و سیاسی نکرده و 
 نمی کنند نخواهد شد و این بار خود میدان دار خواهند شد

و  گسترش یک  ایجاد  با  بار  این  انتظار می رود   ▪
سایه  زیر  سیاسی  های  طیف  همه  که  وسیع  چتر 
فرزانه  رهبر  مقتدایمان  و  موال  زعامت  تحت  آن 
قدرت  پرچمدار  و  راهگشا   ، گیرند  قرار  انقالب 
 سیاسی برای ایجاد دموکراسی به معنی واقعی باشند

اللهی  حزب  جوانان  که  پیداست  ناگفته  البته   ▪
ریش   ، گزمه  تجارب  منکر  آموخته  دانش  و  و 
چرخه  در  که  کسانی  و  قبایل  روسای   ، سفیدان 
اند ،  این کشور استخوان خرد کرده  های مدیریتی 
نخواهد بود و می کوشند تا به عنوان مشاور و راهنما 
نمایند. فیض  کسب  نیز  آنها  های  داشته  از  داور   و 

فرصت  هنوز  انتخابات  برگزاری  زمان  تا  گرچه   ▪
باقی است اما انتظار می رود با برگزاری یک همایش 
فراگیر و فراجناحی در خصوص ارائه راهکار  و بهره 
اقشار  و  آحاد  و  نظرات همه جوانان  نقطه  از  مندی 
جامع  کاندیدای  معرفی  به  نسبت  جامعه  مختلف 
الشرایط اقدام الزم معمول و شخص مورد نظر را به 

جامعه معرفی نمایند ان شااهلل
 خدامراد میرآبادی 

فرماندار یادت باشد که اینجا در سیاست همه 
منم هستند و هیچ کس به خاطردیگری نیم 

من نمیشود.حقیقتش رابخواهی حال شهرزیاد 
خوب نیست،حواست به اصناف و قیمت اجناس 

باشدچرا که مردم به بازاریان اعتماد دارندو قیمت 
روی اجناس رانمی خوانند،حواست به آموزش 
وپرورش باشد که خدای ناکرده سیاست مشق 

شب فرزندانمان راسیاه نکند،به شهرداری همیشه 
سربزن چرا که شهردارها قلب ساده ایی دارندو 

زودگول میخورند.مابقی ادارات را فاکتور میگیرم 

چرا که مجال این همه نیست.سابقه ات را که میخواندم 
خوشحال شدم ،چراکه اهل فرهنگ و هنرهستی و شعر 
در روزگارت جریان دارد)خوشبحال مردانی که زنانشان 

برایشان شعرمیخوانند(اهل هنر و فرهنگ بودنت رابه 
فال نیک میگیرم و اطمینان دارم در کنارت میشود به 

هنر و فرهنگ سازی فکرکردو ساعتها از شاملو ونیما 
خواند،شاید یکی از همین روزها باکوله باری ازشعردرب 

 اتاقت را بزنم،امیدوارم درب را باز کنی..... 
                                                صابرصفی خوانی

نیست و به نظر می رسد بدون رعایت اصول فنی 
بر  عالوه  ها  فعالیت  اینگونه  است  گرفته  انجام 
بلکه  اینکه هزینه ی بیشتری را شامل می شود 
این است که  بهتر  از  زیبایی کاسته می شود و 
شوند. اجرا  بیشتری  نظارت  با  ها  طرح   اینگونه 

)خبرنگار؛ ادیب حیدری(



سوت پایان سلفی نمایندگان با موگرینی
 شهـــــر دار نـــامه...

قابل توجه شهردار و شورای شهر منوجان؛

پارک کالت منوجان به حال خود رها شده است.

کتاب نخل های ماندگار

مطالعه ی مقاله زیر که اکثر مطالبش خالی از لطف و فایده نیست توصیه می شود:

نقــد قــوم گــرایی

۳
)مقام معظم رهبری(

اگر ما بتوانیم تولید داخلی را رونق دهیم اشتغال به وجود می آید، تورم حل خواهد 
شد،استعداد جوانان شکوفا میشود.

خبر خاصی نیست . فقط آفتاب است و آفتاب . گرما و گرما . پخت 
کنگ مضافتی بر خوشه های سربه زیر و استوار  و خمیازه ی باد بر 

پسین دم کرده ی آبادی . . تب خال عشق بر  لب های شیرین مضافتی 
 و بوسه ی بلبل بر سرخی خال ها .. 

صبر ایوب هم که داشته باشی نمی توانی تمام روز را در خانه بمانی . 
باشد گرم . باشد لوار ...  از جنس این نازپرورده های باالنشین نیستیم 

که با نوازش آفتاب پوستمان بپالسد . خدا سر شاهد در دل همین 
دمای پنجاه درجه کار میکنیم . بیل می زنیم و ککمان هم نمی گزد 
. باشد لوار . باید دل به دریای پاتوق زد که لبریز حرف است . مهدی 
و سعید و وهاب و جابر و.... خیلی خوب حرف می زنند و اتفاق ها را 

 تفسیر می کنند . . . خیلی هم خوب . 
از خانه تا پاتوق راهی نبود . رسیدن من همان و ملحق شدن تقی به 
جمع پاتوق نشینان هم همان . مردی با قد متناسب و شکمی تقریبا 
برآمده و موهای جو گندمی که عینک قشنگی بر تخت دماغش جا 

 خوش کرده است . 
 حالت چطوره تقی ؟

 خوبی ؟ چه خبر ؟ شهردار جدیدتان در چه حاله ؟ 
وهاب که چینه دانش همیشه پر حرف است. سوال را توی هوا قاپید و 
در پاسخ گفت ؛ شهردار شهردار است دیگر ..  باتجربه . کاربلد و خوش 

 تیپ . مثل همین بازیگر هندی است . ها .. شاهرخ خان . 
مهدی که طبق معمول با موهایش بازی می کرد به پوزخندی گفت ؛ 
تقی جان ، اگر شهردار قبلی را دیدی سالم  ما را برسان و بگو خوبتنه 
؟ هر چه گفتیم بیا و آبی بر داغ دل این خیابان خاک خورده باش به 

خرجش نرفت که نرفت . همیشه ی خدا در مصاف با ما آتش بود . نمی 
دانست که عاقبت آتش ، خاکستر است و خاکستر را هم روزی باد با 

 خود خواهد برد . اینقدر کار بود . هر آمدنی رفتنی دارد . 
آه و نفرین این پیرزال های نمازخوان ..... دیدی حاال ؟ این هم نتیجه 

 اش . . ای داد بیداد . دنیای قشنگی است .
سرکار با عینک ته استکانی اش نگاهی خیره به مهدی کرد و در پاسخ 
گفت : بله خالو .. تا شهردار بود هیچ  کدامتان نمی توانستید گیالس 

هایش را بخورید ، حاال که استعفا داده دهان های گشادتان را باز کرده 
 اید و وراجی می کنید . ببند اون کت کفتار را ... 

اسد که روی جدول های پاتوق دستشویی وار نشسته بود در ادامه 
گفت : نگاه کن دایی . ما همان وقتش هم حرفمان را می زدیم . ولی 

صد داد و بیداد که گوش شنوا نبود . مگر از همین تریبون نماز جمعه 
چند بار موضوع خیابان ابوذر غفاری مطرح نشد ؟ ... ولی کو گوش 

شنوا .. ما حرفمان را می زنیم . چه کار کنیم . نشخوار آدمیزاد حرف 
است ،حرف هم که نزنیم می پوسیم . ترسی هم نداریم . ملت میلیارد 

میلیارد اختالس می کنند آب از آب تکان نمی خورد ، حاال ما از  حرف 
 زدن بترسیم ! . . آن هم دو کالم حرف حساب . 

 خوووووب تقی جان . . از شهردار جدید بگو . چطور است ؟ 
تقی که نوک سبیل هایش را به دندان می گرفت و با آن ها بازی 

می کرد در پاسخ گفت : خدا را شکر همه ی شهردارهای ما خوبند 
. کارشان درست است . حاال اینکه شما معترض هستید چیز بعیدی 
نیست . باالخره هر مدیر و مسئولی مخالفانی هم دارد . همانطور که 

 موافقانی هم دارد . این طبیعی است . 
نصراهلل با نگاهی لبخندآمیز رو به تقی کرد و گفت ؛ بله خالو . اگر تو 

تعریف نکنی پس که تعریف کند . نان خور اداره شان هستی . ولی 
 چشمهایت چیز دیگری می گویند . 

تقی : حرف حق ، حق است . حاال شما می خواهید باور کنید یا نکنید 
 . 

نبود  مناسب،  روشنایی  وعدم  مناسب  سبز  فضای  نداشتن 
از  پارک  درختان  شدن  خشک  ورزشی،  و  تفریحی  وسایل 
که  است  منوجان  شهر  قدیمی  و  کوچک  پارک  مشکالت  جمله 
گیرد. رونق  دوباره  تا  می طلبد  را  مسئوالن  و  متولیان   همت 
به گزارش خبرنگار نشریه ی افاق جنوب، در زندگی روزمره شهری 
به  نیاز  بریده  را  امان خانواده ها  و گرمای سوزان هوا  که سر  و صدا 
جهت  روزانه،  مشغله های  از  دوری  برای  خانواده ها  که  است  مکانی 
کنند  استفاده  آن  از  تفریح  و  انجام ورزش  فراغت،  اوقات  گذراندن 
است. ها  مکان  این  از  یکی  شهر  سطح  پارک های  و  بوستان ها   که 
است. شهری  جوامع  یافتگی  توسعه  شاخص های  از  سبز   فضاهای 
ندارد  هم  زیادی  وسعت  که  منوجان  بوستان شهر  یا  پارک  از  یکی 
مکانی که سال ها قبل مورد توجه قرار می گرفت و درختان ان سبز 
و خرم بودند  بهترین مکان های تفریحی و گردشگری شهروندان و 
مهمانان پارک و فضای سبز کنار قلعه ی منوجان )کالت منوجان ( 

کتاب  ) نخلهای ماندگار ( اثر خدامراد میرآبادی است که طراحی 
جلد آن را آقای  احمد شهبازی کهنوجی به زیبایی هر چه تمامتر 

 انجام داده است 
این مجموعه که زندگی نامه و خاطرات شهدای شهرستان کهنوج 

است قرار است به زودی تامین هزینه و برای چاپ راهی یکی از 
 انتشاراتی های کشور شود. 

این کتاب که صفر تا ۱۰۰  آن توسط جوانان سرزمین نخل و 
خورشید  صورت گرفته است ان شاءاهلل  هدیه ی شایسته ای 

 باشد برای ارواح مطهر شهدای جنگ تحمیلی و امام شهدا . 
مشتاقانه منتظر  می مانیم که به همت متولیان فرهنگ هر چه نه 

زودتر آن را  در شهرستان های جنوب کشور رو نمایی کنند

سعید که تا اینجای بحث سرش به کار خود بود زبان باز کرد : 
نگاه کن دایی ، از قول اهالی خیابان ابوذر غفاری به شهردار جدید 
بگو ، ما فعال دستمان از شهر کوتاه  است ، ولی دستمان در دست 

خداست . عادالنه عمل کن که مبادا پیش خدا شکایت ببریم . 
 کاری نکنی نفرینت کنیم دهانت کج شود . از ما گفتن بود . . . ها . 
سرکار : ای آغاااااا .. این حرف ها چیه که می زنید . مقصر خودتان 
هستید . پنجاه نفر بلند شدید و در انتخابات شورا شرکت کردید ، 
باختید و مقصر خودتانید . عذابتان به گردن همان هایی که کوتاه 

 نیامدند . 
در آغوش باد بوی کباب بود که در کوچه می پیچید . دلخواه و 

 خوش مشام ...
 صابر : این موقع عصر چه وقت کباب است ؟ 

تقی : کار کار جوزعلی است . به خوراکش اهمیت می دهد . 
همیشه ی خدا بوی کبابش گوشه ی دماغ آبادی هست . خدا 

حفظش کند و کبابش روبه راه باشد همیشه . . . همین طور خوب 
 است . غم دنیا را نباید خورد . مگر چقدر قرار است زنده باشیم ؟ . 

سرکار که روی پیشانی اش چند قطره عرق نشسته بود لیکوی 
 محلی از گوشی خود پخش کرد : 

 پشت مده غیزی ...
 جگرم اسوزی ...

 ای دست گپونت ...
 ناخورم نونت ...

تقی بدون خداحافظی راه خانه را در پیش گرفته بود . و بقیه 
جماعت دل به نوای محلی سپرده بودند که جابر خطاب به من باب 

 تازه ای باز کرد و سکوت پاتوق را شکست ..
 تو نمی خواهد خیلی سنگ خیابان را به سینه بزنی . 

اداره ی آموزش و پرورشتان که چند ماه است معاون ندارد چی ؟ !! 
تا حاال ندیده بودم این طور معاونت اداره ای بی صاحب بماند ؟ این 

 اولین بار است که اینطور می بینم ...

--- خداییش راست می گوید بنده ی خدا . تکلیفش را روشن 
 کنید . این همه نیروی خوب دور و برتان ریخته . 

مثال همین سعید زمانخانی . . مگر چه کم دارد ؟جوان . پرانرژی 
. کاری و کاربلد . زیرمجموعه و کارشناس مسئول همین قسمت 

هم هست . جدای از همه ی این حرف و حدیث ها ، بومی است . 
 بگذارید یک جوان بومی کسب تجربه کند . بسم اهلل ..

لواری گرم پهنه ی خیابان را آهسته می پیمود و مردی افغان از 
انتهای خیابان در حالی که جوجه هایش همراهش بود به سمت ما 

 می آمد . 
 سرکار آهنگ گوشی را عوض کرد ؛

 دختر این شهر واسه من دلدار نمیشه ...
 دوای درد این دل بیمار نمیشه ...

 میرم شهر دیگری ...
 تا بگیرم همسری ...

کم کم زمان بوی غروب می داد که اسد قدم زنان و تسبیح در 
 دست خود را به سوی مسجد می کشاند . . 

 باید نماز خواند و دعا کرد .
 حی علی خیرالعمل .

                                                سعید سالمی . رودبارجنوب

�� نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
تقریبًا چهار شعار مقام معظم رهبری 

مدظله العالی را که معموالً ابتدای 
هر سال شمسی متناسب  با وضعیت 
موجود کشور مطرح می شود پشت 

سر گذاشتند تا به خط پایان نزدیک 
 شوند 

��و در این مدت کشور آبستن بروز و 
ظهور حوادث طبیعی و غیر طبیعی 
زیادی نظیر سیل، زلزله، حادثه ی 

کشتی سانچی، سقوط پرواز تهران 
-- یاسوج، ریزش معدن یورت ، 
فیش نجومی ، برگزاری جلسات 

علنی دادگاه مفسدین اقتصادی، 
عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به 

ارز جهانگیری، گریختن و دستگیری 
مفسدین اقتصادی وابسته به مدیران 

وزیران دولت تدبیر و امید، نادیده 
گرفتن قدرت و توانمندی دفاعی 

ایران در حد آبگوشت بزباش و 
فشار یک دکمه توسط آمریکا برای 

مهار قدرت دفاعی ایران  توسط 
برخی از عناصر دولت تدبیر و امید  

،فیلترینگ تلگرام وجود عناصر 
غیرمفید در تیم مذاکره کننده 

، حوادث جده و کشتار حاجیان 
ایرانی، دیپلماسی خنده، نابسامانی 

بود اما اکنون شاهد این هستیم که زمین ان خشک و خالی 
کنار  در  مکان  این  که  است  خشکیده  ان  درختان  و  است 
های  پایه  و  فرسوده  و  کهنه  فلزی  تاب  یک  با  تاریخی  اثر 
های  شب  و  ناکافی  و  شکسته  ان   های  چراغ  که  روشنایی 
دست  این  از  مشکالت  بدلیل  و  است  تاریک  کالت  پارک 
 متأسفانه شهروندان نمی توانند از از آن استفاده بهینه نمایند.
کمبودهای  از  گالیه  با  منوجانی  شهروندان  از  یکی 
؛ گوید  می  ما  خبرنگار  به  پارک  این  در   بسیار 
سکو برای نشستن وجود ندارد و نور و روشنایی هم چندان 
تعریفی ندارد. تعداد کمی چراغ برای این فضا در نظر گرفته 
المپ ها  و  شده  تخریب  نیز  تعداد  همین  که  است  شده 
شکسته است. پارک از نظر بهداشتی وضعیت مناسبی ندارد 
است. در حد صفر  آن  فضای سبز  و  بازی  وسایل   و وضعیت 

                                        خبرنگار افاق جنوب ادیب حیدری

جهان در قرن 2۱ وارد فاز تازه ای از زندگی و تعامالت شد، در چنین
تعامالتی هیچ کشوری نمیتواند خود را از این تحوالت و تعامالت
دور نگه دارد و بی اعتنا و منزوی باشد.امروز کشورها و دولت ها

نمیتوانند بر خالف سیر تحوالت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان
برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. جهانی شدن یک فرآیند واقعی
است و به معنای تعامل و نزدیکی بیشتر کشورها، ملتها و فرهنگها
می باشد و از دل این نزدیکی، تبعات و نتایج بسیاری متوجه تمام

افراد جهانی خواهد شد.جهانی شدن موجب میشود اختیارات دولت
های ملی،مسوولین حکومت و قانون گذاران محدود شده و کنترل
کامل آنها بر سیاست،اقتصاد و فرهنگ کاهش یابد.با جهانی شدن

ارزشها ،فرهنگ ،سیاست و ایده ها به شکل سیال به دیگر کشورهای
جهان میرسد.ایده ها در سطح ملی ، قومی و طایفه ای کاهش و

حکومتهای خودکامه و دیکتاتوری تضعیف ودیگرنمیتوان مردم را در
افکار منجمدوکهنه نگهداشت و افکار غلط و خودخواهانه را بر آنها

تحمیل کرد. با رشد تکنولوژی و فناوری ها ،جهان به دهکده ای تبدیل
شده که همه از احوال و زندگی همه آگاهند.

حال در این فرایند جهانی شدن جایگاه و خواستگاه قومیت ها و
طایفه گرایی کجاست؟ *طایفه گرایی مانع پیشرفت است یا نه؟*

*آثار سوء قومیت گرایی و طایفه گرایی چیست؟* اثرات سوء طایفه
گرایی تا کجای جامعه سیر میکند ؟طایفه گرایی تا چه حد به شایسته

ساالری لطمه وارد میکند؟
شاید قبل از هرچیز دیگری بتوان قومیت گرایی را *بزرگ ترین آفت*

محیط های کوچک سنتی دانست. چالشی که بیگمان در عصر حاضر عنصری 
نا متجانس با فضای جهان امروزی به شمار می آید و باتمدن و

دنیای مدرن در تناقض است. این عصبیت و برتریطلبي در بین طایفه
ها است که قوم دوستي ستوده را به قومپرستي مذموم تبدیل کرده و

جریان فکري و سیاسییی را بهنام طایفه گرایی و قومیتگرایي )پان
ناسیونالیسم( ایجاد میکند.نمود این فرهنگ مذموم در زندگی امروز
بعضی کشورهای جهان سومی و اقوامی در ایران ،ازجمله لر ، کرد ،
ترک ،بلوچ و ...مشاهده میشود.در گیرودار انتخاب افراد برای تصدی

مشاغل نمایندگی و یا گزینش ها و عزل و نصب های اداری با وضوح
بیشتری مشهود باشد.بیگمان انتخاب بر اساس چنین تفکر و سنجه
ای راه را برای برگزیدن افراد اصلح و انتخابی شایسته تر دشوار می

سازد و بروز افکار و اندیشه های نو و جوان را با تنگنا روبرو می کند،تا
اینچنین شهر و دیار ما همچنان بعد مسافت میان خود و پیشرفت را
به وضوح لمس نماید و نتوانیم خود را همراه کاروان رشد و پیشرفت

همگام سازیم.
طایفه گرایی به معنای به کار گماردن خویشان و افراد طایفه در صدر
مناصب اجرایی بدون توجه به شایستگی های دیگران برای اداره امور
می باشد. طایفه گرایی با هدف تقسیم پست ها و مناصب مختلف به

عنوان »غنیمت« در میان خویشان و اطرافیان خود بدون توجه به
عواقب منفی اینگونه عزل و نصب ها بر سرنوشت شهرستان تابعه

و حتی کل استان ، صورت می گیرد. از مهمترین دالیل گرایش به
قبیله و طایفه گرایی در بین خواص و نخبگان نبود نهادهای مدرن و

نابسامانیهای سیستمی و اجتماعی این نهادهاست.
از این نیز که بگذریم تاکید همراه با تعصب بر برخی آداب و سنن غلط

و ناکارآمد آفت بزرگتری است که قومیت گرایی با خود به همراه
می آورد .باورهای نادرست ،اعتقادات دگم وخرافاتی ،حسادت های

بیجا ،چشم و هم چشمی های نابجا،پشت هم اندازی و کار گریزی و
همواره به امید آینده ها بودن و غفلت از حال ،تقدم منافع فردی بر

مصالح جمع، همگی خلقیات ناپسند ماست که سد سدیدی است میان
ما و سعادت و پیشرفت.

تغییر کند و فرد مایل به حرکت به سوی ساختارطایفه گرایی معلول یک بی سامانی اجتماعی است ،وقتی تمام مظاهر جامعه 
جدید است ،اما این ساختار دست نیافتنی است ،اومجبور میشود
به ابزارهای سنتی روی آورد. جامعه استان ما با یک بی سازمانی

اجتماعی روبروست و اگر نهادهای مدرن اجتماعی رفتار و کردار خود
را به درستی و بر اساس مالکهای منطقی انجام دهند شاهد طایفه

گرایی به این شدت نخواهیم بود.
عملکرد ناپخته و وعده های حساب نشده ی کاندیداها در افزایش قبیله
گرایی نقش بسزایی دارد. *چون مردم یک ایل یا طایفه فکر میکنند در

زمان فالن نماینده به آنها توجه نشده بلکه به فامیل وطایفه خودش
رسیدگی کرده، وباید کسی از طایفه خودشان انتخاب کنند تا به

بازار خودرو و ارزاق عمومی از رب 
گوجه  کیلویی ۲۰ هزار تومان گرفته 

تا پیاز ۱۵ هزار تومانی از ورود مقامات 
خارجی گرفته حمله ی دواعش 

به مجلس شورای اسالمی و حرم 
مطهر امام خمینی) ره( از انتصابات 
فامیلی گرفته تاظهور ژنهای خوب 
از  نطق های پیش از دستور گرفته 
تا نمایش ساپورت در صحن علنی 

مجلس از سواری لکسوس گرفته تا 
حضور در گمرک از نطق های حمایت 

از مدیران مخلوع گرفته تا اخذ 
بودجه هایی مفید برای بیمارستان ها 

پتروشیمی ها فوالد ها و ارزش افزوده 
ها از اظهار فضل با ربط و بی ربط نواب 
مجلس گرفته تا شعرخوانی نمایندگان 
مجلس از دعوت از اعضای کمیسیون 
ها گرفته تا  اشخاص بلند پایه دولتی 

در حوزه های انتخابیه همه و همه 
حوادث خوب و بدی بود که در پرونده 
نمایندگان مجلس و دولت  در خصوص 

اقدامات عملی و تشکیل جلسات 
 ضروری ثبت و ضبط خواهد شد

�� لکن آنچه که این روزها بیشتر 
حائز اهمیت است ورود ناو هواپیمابر 

ابراهام لینکلن به آب های خلیج 
فارس و احیانًا بازی با دوم شیری 

است که در صورت بروز هر حرکت 
نابخردانه ای  خود را به ورطه گاه 

 هالکت خواهد رساند
�� با این همه اوصاف ترامپ دیوانه 
عاقل تر از آن است که علی رغم  

پالسهایی  که از داخل و خارج 
کشور دریافت می کند بخواهد برای 

اقتصاد مفلوک آمریکا که خود با 
دوشیدن اعراب  و رقص شمشیر، 

آن را تقریبًا نجات داده است هزینه 
تراشی و بحرانی مثل جنگ الجزایر 

درست کند او در این مدت نشان 
داد شانتاژ های بیخودی نظیر آن 

که ۱۳ آبان اقتصاد ایران به بن 
بست مطلق خواهد رسید و انقالب 
اسالمی ایران رنگ جشن پیروزی 
۴۰ سالگی را به خود نخواهد دید، 

 الف های زیادی در غریبی زده است 
��اما نمایندگانی که روزی می 

کوشیدند گرفتن عکس سلفی با 
خانم موگرینی رئیس اتحادیه اروپا 
را به عنوان برگ برنده در تصویب 

برجام مخابره و به نمایش بگذارند و 
چنین القا کنند تا اروپایی ها برای 

همکاری در رونق بازار و اقتصاد 
ایران صف کشیده اند چه پاسخی 

برای تشکیل جلسه علنی در 
خصوص بروز حوادث یاد شده و آن 

عکس های سلفی آن روز دارند؟
                       خدامراد میرآبادی 

خواسته خود و طایفه رسیدگی کند. در صورتی که اگر موازنه برابری
فرصت در مناطق مختلف استان صورت گیرد طایفه گرایی کم رنگ و

فرد شایسته در راس انتخاب قرار میگیرد.*
قبیله گرایی در انتخابات یک نوع ناهنجاری اجتماعی است . در استان

ما اگرچه در انتخابات مختلف فرد شایسته را میشناسیم ولی با
صرف اینکه وابستگی طایفه ای به ما ندارد او را انتخاب نمی کنیم.
این یعنی انحراف از هنجار،از حقیقت و از شایسته ساالری. قسمتی

اعظم این پدیده طایفه گرایی نتیجه ساختار نادرست فرهنگی و
سیاسی جامعه است. *طایفه گرایی موجب محو شدن شایستگی ها
و شایسته ساالری است.* این پدیده نادرست حتی به افراد تحصیل

کرده مثل اساتید دانشگاهها سرایت کرده است،آنها به خاطر به دست
آوردن امتیازات شخصی به کاندید طایفه ای رأی می دهد و متأسفانه

این خواص به موضوع قومیت گرایی و قبیله گرایی مشروعیت می
بخشند.این نتیجه ی بی سامانی اجتماعی است که برنامه ریزان

کشوری موجب میشوند.
به قول ”کیدنز“ ما به جایی رسیده ایم که رفتار سنتی مان در مقابل

رفتار نوین قرار گرفته و نه مدرن هستیم و نه سنتی،یعنی گرفتار
تناقضی شده ایم که از خصوصیات جهان سوم است و ما مجبوریم در
تناقض زندگی کنیم که باید برای حل این تناقض چاره اندیشی کرد.

چگونه میشود ادعاهای مدرن در جامعه داشته باشیم و به مولفه
های سنتی هم بپردازیم ؟این تناقضی است که سالیان سال به همراه

داریم.اگر به تاریخ مراجعه کنیم می بینیم که جاهایی که تمدن صورت
گرفت خبری از قبیله نبود، تمدنهایی مانند عیالم به عنوان قبیله

شناخته نشدند و طایفه ای نبودند،یعنی ۵۰۰۰هزار سال پیش بافت
قبیله ای نداشتند ولی تاریخ اعراب یک زندگی طایفه ای و قبیله ای
بود وآنها چون بیابانگرد بودند و متمرکز نمی شدند و زندگی سختی

داشتند در کنار هم برای دفاع از خود به صورت طایفه ای زندگی
میکردند.

*شاید چندان دور از واقعیت نباشد اگر بگوییم که امروز بزرگترین
رسالتی که بر دوش تحصیل کردگان و اهل علم این دیار قرار دارد

آگاه سازی ذهن خود و اطرافیانمان برای نفی فرهنگ مذموم طایفه
گرایی وقوم گرایی و تبعات منفی آن باشد.* لذا با توجه به اینکه

دیدگاههای قومیتی و طایفهگرایی مانع پیشرفت استانمان شده از
رسانه ها ،دانشگاهیان،فرهنگیان ، نخبگان و تحصیل کرده هاانتظار

میرود به صورت اورژانسی با آگاه ساختن هم استانیهای عزیز از اثرات
سوء این پدیده زمینه را برای برافراشتن پرچم رشد و ترقی مهیا

سازند وشایستهساالری را بهعنوان کلید عبور از محرومیت در سطوح
مختلف جامعه استان ، نهادینه کنند.

در این راستا برای گذر از این پدیده سنتی و برانداز انتظار میرود
۱- دولت در مسیر به روز رسانی و همگام سازی نهادها،با نهادهای روز

کشورهای پیشرفته گام بردارد .چون از دالیل مهم طایفه گرایی نبود
نهادهای مدرن و به روز در مسیر شایسته ساالری است

2- رسانه ها از جمله صدا و سیما،روزنامه ها و... از طرق مختلف
نسبت به تفهیم اثرات منفی،عواقب طایفه گرایی و لزوم توجه به

شایسته ساالری اطالع رسانی کنند.
۳- از برچسب زنی ها و تعبیرهای نادرست و غلط در مورد طایفه ها

جدا خودداری کنیم
4- حس برتری طلبی طایفه ای را به شایسته ساالری منطقی مبدل

کنیم
۵- خوب بودن و بد بودن افراد را به طایفه و قبیله منتسب نکنیم

۶- نمایندگان ،تصمیم گیرندگان و مسوولین تا حد امکان از وعده های
حساب نشده و امکان ناپذیر خود داری کنند، و به جای حل مشکالت

افراد طایفه یا هواداران ، افراد را با توجه به توانایی و شایستگی
انتخاب کنند و وعده هایی که میدهند حساب شده و امکان عملی

شدن داشته باشند و به مصالح عمومی بیندیشند.
7- دانشگاهیان ،فرهنگیان ،نخبگان و تحصیل کردگان در

محافل ،کالسهای درس،همایش ها و ...تعلیمات الزم را در خصوص
برون رفت از معظل طایفه گرایی و محاسن شایسته ساالری تذکر

دهند
                                                             مجید خوزان



 باسمه تعالی

روز جمعه پنجم مرداد سال 1358 برابر با سوم 
ماه مبارک رمضان سال 1399 ق، اولین نماز 

جمعه بعد از پیروزي انقالب اسالمي به امامت 
مرحوم آیت اللهَّ سیدمحمود طالقاني در دانشگاه 

تهران برگزار و همایش هفتگی مسلمین پس از 

پیام امام جمعه شهرستان قلعه گنج 
بمناسبت  چهلمین سالگرد اقامه 

نمازجمعه کشور

سالها تعطیلی ، به برکت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران احیا شد  و به عنوان نماد و نمودی از 

به هم پیوستگی فرد و اجتماع و نیز همپا و همراه 
بودن سـیاست و دیانت ، صداهای همدلی و 

 دست های همدردی را به هم گره زد .
اکنون با گذشت 40سال از آغاز اقامه ی  اولین 

نماز جمعه پس از پیروزی انقالب اسالمی با عنایت 
به ظرفیت های فوق العاده ی سیاسی ، اجتماعی 

و فرهنگی نهاد نماز جمعه به نظر میرسد تریبون 
هاي نماز جمعه به دلیل جایگاهي که دارند 

همان گونه که گام دوم انقالب شروع شده، نماز 
جمعه هم باید در مسیر ارزشمند انقالب اسالمی 

با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( با ایجاد ارتباط و همبستگی بین افراد 
جامعه، وفاق اجتماعی الزم برای دستیابی به اهداف 

گام دوم انقالب را محیا و با نقش هدایتگرانه به توصیه 
هاي رهبري معظم )حفظه الل ( از جمله امیدآفریني 
در جامعه در راستای مصالح امت اسالمی ،جامه عمل 
پوشانده و بستر و زمینه الزم را برای توسعه و ترقی 

در ابعاد علمی و معنوی فراهم آورد که البته این 
مهم با عنایت و همت شما مردم انقالبی و والئی و 
رقم زدن صحنه های با شکوه حضور خود در نماز 

جمعه به آسانی قابل دسترسی و تقویت است لذا جا 
دارد درچهلمین سالروز اقامه اولین نماز جمعه در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی از همه شما مردم 

عزیز و مسئولین محترم شهرستان قلعه گنج که طی 

سالهای برگزاری نماز جمعه در این شهرستان 
با حضور گرم خود از این  سنت دیرپای 

محمدی  ص و فریضه مهم اسالمی به خوبی 
صیانت نمودید ، نهایت سپاس و قدردای را 

 داشته باشم .
 امیدوارم همچنان با انگیزه مضاعف شما 
ملت مومن و مخلص  در راستای حفظ و 

گسترش ارزش های دینی و انقالبی همواره 
با ایفای نقش در سنگر نماز جمعه زمینه ساز 

تعالی فرهنگی و معنوی در ایران عزیز اسالمی 
 باشیم.  

     انشاالل 
                                               احمد نجنو 

                    امام جمعه شهرستان قلعه گنج

عملکرد دفتر امام جمعه شهرستان قلعه گنج به روایت تصویر 


