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اینچندنفر
کنایهتوییتریضرغامیبهعدماعالممیزانمشارکتدرانتخابات
خبرآنالین :سید عزت هللا ضرغامی ،در توییتی با هشتگ مشارکت و ویروس نوشت:
«الکترونیکی کردن کل انتخابات پیشکش! الاقل رقم نهایی مشارکت که بالفاصله بعد از
پایان رای گیری ،از طریق تعداد تعرفه های مصرف شده قابل تشخیص است را اعالم کنید.
ظاهرا ویروس اطالع رسانی ،از سقوط هواپیما به نتیجه انتخابات هم سرایت کرده است.
تغذیه افکار عمومی را به دیگران واگذار نکنیم».

مشارکت  42/57درصدی در انتخابات
ایسنا :وزیر کشور آمار مشارکت در انتخابات را  ۲۴میلیون و  ۵۱۲هزار و  ۴۰۴نفر اعالم کرد .عبدالرضا
رحمانی فضلی با بیان اینکه واجدین شرایط  ۵۷میلیون و  ۹۱۸هزار و  ۱۵۹نفر هستند ،اظهار کرد۲ :
میلیون و ۹۳۱هزار نفر رای اولی داشتیم .وی با بیان اینکه 42/57درصد از واجدین شرایط در انتخابات
شرکت کردند ،گفت :این درحالی بود که ما هم ورود بیماری کرونا را داشتیم و هم شرایط سیاسی و
مسائلی مثل سقوط هواپیما ،حوادث آبان و دی را داشتیم و در این شرایط این میزان حضور و مشارکت مردم کامال قابل قبول است.

تعطیل کردن حرم دست ما نیست ،اینجا پناهگاه مردم است
ایرنا:یکی از مسئوالن حرم حضرت معصومه(س) گفت :تعطیل کردن حرم پیام تلخی دارد ،اینجا
پناهگاه مردم است و نشستن مردم در گوشهای از حرم ،مشکلی پیش نمیآورد .سید علیاکبر
حسینینژاد؛ مشاور تولیت حرم حضرت معصومه(س) گفت :مسئوالن در حال ضدعفونی
داخل حرم هستند .تعداد زائران هم کم شده است و االن در حرم بیشتر خارجیها ،پاکستانی و
هندیها و  ...حضور دارند .تعطیلکردن حرم باید در شورای تامین استان ،یا شورای امنیت ملی تصمیمگیری شود.

زنگ هشدار و خطر برای صاحبان بصیرت!
جماران :ابوالفضل سروش ،نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی ،در حساب توییتری
خود نوشت« :مشارکت مردم تهران درانتخابات مجلس یازدهم حدود ۲۶درصد بوده
است .بایستی حاکمیت ،جامعهشناسان و دردمندان نظام به دقت بررسی کنند ،چه
عواملی باعث شده ازهر ۱۰تهرانی۵/۷نفر شرکت نکنند و بیاعتنا باشند .این زنگ هشدار
و خطری است برای صاحبان بصیرت!»

خبر
«زمستان» رسول حسینینژاد
ِ

 پاسارگاد« :وقتی که بهمن میآید ...رابطه که قرار بود چیز
جمالت
بهتریباشد،حاالزمستاندارد،رابطهزمستاندارد».این
ِ
نوشته شده بر روی دیوار ،خودش بهترین معرفی برای آثار رسول
حسینینژاد است که بر روی دیواری از «کتاب مستطاب» نصب
شده است .حسینینژاد در توضیح چرایی ارایه آثارش در این
مکان میگوید :من دنبال فضایی میگشتم که کارهایم را ارایه
دهم .نگارخانه راز و نگارخانه باغ سنگی که جدیدا کافه گالری
شده جای مناسبی برای ارایه نیست و کارها دیده نمیشود .من
به یک دیوار خنثی و سفید و یک فضای خلوت نیاز داشتم .وی
ادامه داد :در کتابفروشی مستطاب دیدم یکی از دیوارها خالی
است و فضای خوبی برای نمایش آثار دارد ،به آقای محمودیان
مدیر کتابفروشی پیشنهاد دادم که اگر امکان دارد یکی از دیوارها

شگفتی انتخاباتمجلس چهبود؟
ِ
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را برای ارایه آثار اختصاص دهند ،ایشان هم پذیرفت .حسینی در
مورد آثار ارایهشده گفت :آخرین مجموعهام به اسم «زمستان»
را در معرض دید عالقهمندان گذاشتم .وی در توضیح مجموعه
زمستان که شامل پنج عکس است ،گفت :پارسال مدیر هنری
گالری یادگاران کرمان از من خواست یک کار عکاسی را که مرتبط
با مفهوم زمستان باشد در گالریشان ارایه بدهم .آنها فضایی به
من دادند و من «زمستان رابطه» را برای این نمایشگاه انتخاب
کردم و آن نمایشگاه دی پارسال به مدت یک هفته برپا شد .به
گفتهی حسینی نسخه اول این آثار موجود نیست و عالقهمندان
میتوانندنسخهدوم وسوماینکارهاراخریداریکنند.وی اظهار
امیدواری کرد ارایه آثار در کتاب مستطاب به روالی تبدیل شود و
بقیه هنرمندان هم کارهای کوچک را در آنجا ارایه دهند.

 خسرو آواز ایران که شایعه درگذشتش زلزلهای در جان طرفداران پرشمار ایشان انداخت.

غبارآلوده مهر و ماه
علی حاجمحمدی

امروز جایی خواندم که استاد
شجریان سه روز است فوت شده و
فشارهایی بر همایون شجریان وارد
کردهاند تا این خبر را اعالم نکند .به
صحت و سقم این خبر کاری ندارم،
به فضا و شرایطی کار دارم که در
آن میتوان چنین خبری را منتشر
کرد .فضایی چنان غبارآلود و مبهم که در آن هر خبر و شایعهای
قابلنقل و انتشار است .چقدر باید ذهن و گوش جامعهای را
متشنج و بیاعتماد ساخت تا هرکه هرچه بگوید ،محلی از توجه
داشته باشد .فضایی که زاییدهی نبود آزادی رسانهها و عملکرد
فاجعهبار مسئوالن و قدرتمندانی است که در تصمیمگیریها و
سیاستگذاریهایشان چنان عمل میکنند که ارزشمندترین
داشتههای یک ملت را به تاراج میسپارند .اعتماد اجتماعی به
حاکمیتوقدرتحاکمیکیازارزشمندترینداراییهاستواولین
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جناب آاقي

حس
پ
حاج شهباز ن ور

ـیرجان و
ـریف سـ
ـردم شـ
ـده مـ
ـوان نماینـ
ـه عنـ
انتخــاب جنابعالــي بـ
ـیر در یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی كــه نشــانگر
بردسـ
قدردانــی مــردم از شــما و بیانگــر تعهــد ،کارآمــدی ،شایســتگی و
توانمنــدی جنابعالــي میباشــد را صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده،
امیــد اســت در ســایه الطــاف الهــی موفــق و پیــروز باشــید.

سینا اصفهانیزاده

مدیرعامل شرکت بتن بلندآسمان

حس
پ
جناب آاقي حاج شهباز ن ور

انتخــاب مجــدد جنابعالــی بــه عنــوان نماینــده
مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس
شــورای اســامی را تبریــک عــرض نمــوده،
امیــد اســت بــا توجــه بــه دیــدگاه ،تعهــد و
تجربــه شــما شــاهد پیشــرفت و توســعه هرچــه
بیشــتر شــهرمان باشــیم .موفقیــت و ســربلندی
روزافــزون جنابعالــی را از خداونــد منــان
مســئلت مینمایــم.

محمود محمودزاده ،شرکت حمل و نقل شوکا

دستآوردآنآرامش جامعه.
مردم ایران در طول قرون و اعصار به بیاعتمادی مزمن نسبت
به قدرتهای حاکم دچار شدهاند و حق هم دارند .امروز و با
اتفاقات سالها و ماههای اخیر این بیاعتمادی به باالترین سطح
خود رسیده است .به غلط گمان میکنیم چند صباحی پس از
اینکه دروغپردازیهایمان برمال میشود ،همه چیز به فراموشی
سپرده میشود .اتفاقا تاثیر ماندگارش میماند و میشود همین
بیاعتمادی موجود .تا جایی که زنده بودن و یا درگذشت یک
هنرمند هم میتواند موضوع شایعه قرار گیرد و صد البته در این
وانفسا محال است مردم به رسانهها اعتماد کنند .این فضای
حاکم ،آرامش را که اولین نیاز حیاتی بشر است ،از او میگیرد و
جامعه را در تنش و ناامنی فرومیبرد .چوب این بیاعتمادی را نه
فقط مردم کوچه و بازار و کف خیابان که همهی ساکنان این خاک
خواهند خورد .فقدان آرامش در زندگی روزمره و ناامنی روانی پیامد
این بیاعتمادی است که از دیرباز به ما ارث رسیده است و هنوز
هم بر این آسیاب آب ریخته میشود.

جدی

شوخیشوخی،
شد!
«اینها را رقیبجدی
نمیدانم» این جمله
واکنش شهبازحسنپور در
ِ
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ِ
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ِ
ِ
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مجلسیازدهم بود .گفتوگویی که در روزهای
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اتفاق پیشبینینشدهای ،ممکن خواهد بود.
هر
ِ
نرای ،دارای
معیارهایی که در گذشته برای صاحبا 
ارزش بود ،امروز به ضدمعیار تبدیل شدهاند و
چینش ستادها نیز دچار دگرگونیهای عجیبی
ِ
ن شرایطی ،هر سیاستمداری
شده است .در چنی 
ش برنده بداند ،یعنی نتوانسته است
که خود را از پی 
سیاسیامروز،تطبیقدهد.
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متوالی،ب ه
ِ
انتخاب شده و از این حیث ،رکورددار محسوب
میشود .البته سیداحمد حسینی نیز در چهاردورهی
مجلس حضور داشته ،اما آخرین حضور وی ،پس از
تحمل دو شکست از سیدمحمد هاشمی در جریان
ِ
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اری
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ِ
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معلول ضع 
حسنپور مرتبط باشد،
ِ
ساختاری جریانهای سیاسی در سیرجان است .در
ِ
دورهی قبل ،اصالحطلبان با «خوشخیالی» همهی
تخممرغهای خود را در سبدِ ابراهیمجهانگیری
دلیل
گذاشتند و در این دوره اصولگرایان به
ِ
ت درونی» ترجیح دادند تخممرغها را در
«اختالفا 

حاصل آن خوشخیالی و
سبدهای جداگانه بریزند.
ِ
ایناختالفاتدرونی،ادامهیحضورشهبازحسنپور
درمجلساست.شگفتیازاینبزرگترسراغدارید؟
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و ...جزیی از بازیهای انتخاباتی است که
ِ
مثل ساز ِ
ط رایدهندگان میشود.
عروسی،
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از
ِ
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ِ
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ِ
ِ
باستانیپاریزیافتادم.گویاوقتی«ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ»ﺣﺎﮐﻢ
ﮐﺮﻣﺎﻥ میشود« ،ﺣﺴﯿﻦﺧﺎﻥﺑﻠﻮﭺ» از بزرگان شهر
را دستگیر ﻭ بههمراه ِ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﺮﺩﺳﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ
میاندازد .از بدِ حادثه ﻓﺮﺯﻧﺪ حسینخان ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺑﻪ ﻣﺮ 
ﺽ ﺩﯾﻔﺘﺮﯼ ﺩﭼﺎﺭ میشود .حسینخان از سر ِ
ناچاری ﺑﻪ ﺍﻓﻀﻞﺍﻟﻤﻠﮏ ،وزیر فرمانفرما میگوید :ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺑﮕﻮ  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻥ میدهم و ﭘﺴﺮخردسالم
ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﮐن ﺗﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻮﺩ و نمیرد .ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ وقتی
پیشنهاد ِ را میشنود ،میگوید :من که ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯼ
نظم ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ۵۰۰
ﻡ و ِ
ﮐﺮﻣﺎﻥ هستم  ،ﺍﻧﺘﻈﺎ 
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺷﻮﻩ ﻧﻤﯽﻓﺮﻭشم .با رد ِ این پیشنهاد ،ﻓﺮﺯﻧﺪ
حسینخان ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ،جلوی پدر جان میدهد.
دستبرقضا سال بعد ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩ ِ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ
ﺩﯾﻔﺘﺮﯼ ﺩﭼﺎﺭ میشود .او ﺑﺮﺍﯼ شفای پسرش ۵۰۰
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺬﺭﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻘﺮﺍ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ بلکه فرزندش ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﻭﻟﯽ این کار سودی نمیبخشد ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪش
جلویچشمانشجانمیدهد.
ﺭﻭﺯﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ب ه وزیرش میگوید :ﻋﺠﺐ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼﺍﺳﺖ ،ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﻭ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯼ درکار ﻧﯿﺴﺖ،
ﻻﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ فقیری ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺍﻃﻌﺎﻡ ﮐﺮﺩﻡ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﻪﺍﻡ زنده ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻠﮏ در جواب او میگوید :ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ
ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ و نظم
ﻧﺰﻧﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯼ ِ
ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ  ۵۰۰گوﺳﻔﻨﺪ و ﺭﺷﻮﻩی ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯼ
ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﯽﻓﺮﻭﺷﺪ! آری؛ کرونا دیر یا زود ریشهکن
کاسبان کرونا گمان نبرند این نانی که
ِ
میشود ،اما
آغشته به خون مردم کردهاند ،از گلوی آنها پایین
خواهدرفت.
تو با خلق آسانبگیر ،نیکبخت /ک ه فردا نگیرد
خدا ،بر تو سخت!

جناب آاقي

حس
پ
حاج شهباز ن ور

انتخــاب جنابعالــی بــرای چهارمیــن دوره متوالــی بــه عنــوان
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای اســامی
نشــانگر حســن اعتمــاد مــردم و ســابقه ســالها تــاش خالصانــه
و مجدانــه شــما در جهــت آبادانــی و ســازندگی ایــن دیــار و نیــز
نشــاندهنده تجربــه ،درایــت و شایســتگیهای حضرتعالــی در
طــول دوران خدمتگــزاری بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
ایــران و مــردم فهیــم و شــریف شهرســتانهای ســیرجان و
بردســیر اســت .ضمــن عــرض تبریــک و تهنیــت ،اکنــون کــه
بــار دیگــر ،ایــن مســئولیت خطیــر و دشــوار بــر دوش شــما
نهــاده شــده اســت ،امیــد اســت بــا اســتعانت از درگاه احدیــت
و بــا اســتفاده از تجــارب ارزنــده ،تــاش ،پشــتکار و روحیــه
خســتگیناپذیری همچــون گذشــته منشــا پیشــرفت و توســعه
هرچــه بیشــتر ایــن خطــه از ایــران اســامی باشــید .از درگاه
خداونــد متعــال ســامتی و موفقیــت روز افزونتــان را خواســتارم.
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