خطبه نماز جمعه کازرون ( 4اسفند )96؛

مدارای بیش از حد با اغتشاشگران موجب پررو شدن آنان میشود /کار پرورش نیازمند سرمایهگذاری جدی است

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کازرون ،حجت االسالم خرسند امام جمعه کازرون در خطبه نماز جمعه این هفته (4
اسفند) با گرامیداشت روز امور تربیتی و تربیت اسالمی (روز سهشنبه  ۸اسفند) بیان داشت :امور تربیتی و پرورشی در آموزش
و پرورش مسئله بسیار مهمی است ،به طوری که پرورش مهمترین وظیفه این سیستم بوده و بر آموزش تقدم دارد .چرا که
آموزش از راه دور نیز ممکن بوده اما این پرورش است که نیازمند الگوست.
وی ادامه داد :متاسفانه امروز آموزش و پرورش ما مشکالت فراوانی دارد .کار پرورشی نیازمند سرمایهگذاری است در حالی
که اعتبار مناسبی برای این امر تخصیص داد نمیشود .بارها گفتیم که هم دولت و هم مجلس ،جلو هزینه تشریفات ،سمینارهای
بیخود و ریخت پاش ها و رانتها را بگیرند و به آموزش و پرورش بدهند ،خواهید دید همه مشکالت آن حل خواهد شد.
خطیب جمعه کازرون افزود :تا زمانی که نسبت به آموزش و پرورش نگاه ابتدایی و مصرفی وجود دارد ،مشکالت پرورشی و
آموزشی حل نمیشود .البته در صورتی که انگیزه و تعهد در بین معلم و مدیران باشد ،کارهای خوب فرهنگی نیز از جمله
یادواره و نمایشگاه های خوبی برپا میشود .ولی این مانع از توجه ویژه مسئولین به این بخش نمیشود .شرایط در سطح شهرستان
راضی کننده است اما در سطح کالن باید هزینه و اعتبار خوبی اختصاص داده شود .دشمن برای جوانان ما خرج می کند اما ما
توقع داریم که با دست خالی مانع از انحراف انان بشویم.
وی با تاکید بر توجه بیشتر به اقتصاد مقاومتی گفت :طی بازدیدی از هنرستان کازرون ،دیدیم که دانش آموزان ضمن فراگیری
نحوه تولید ابزار و وسایل ،دست به تولیداتی میزنند که می تواند در کارآفرینی و اشتغال آینده آنان مفید بوده و در زمینه اقتصاد
مقاومتی کمک کند .به همین جهت از دولت و خیرین میخواهیم که در این زمینه به خرید وسایل و امکانات کمک کنند که اجر
این کمک میتواند حتی بیشتر از مدرسهسازی نیز باشد.
حجت االسالم خرسند با اشاره به روز حقوق مصرف کننده خاطرنشان کرد :مصرف کننده در ایران محکوم است به خوب پول
دادن و مصرف جنس نامناسب! یکی از موارد اقتصاد مقاومتی این است که به کیفیت تولیداتمان بیفزاییم .البته در برخی زمینه ها
از جمله پوشاک و کفش پیشرفت های خوبی داشته ایم .اما برخی تولیدات ایرانی را مارک خارجی میزنند و به دو سه برابر
قیمت میفروشند که البته این ایراد به ما مصرف کنندگان برمیگردد که کاالی خارجی را به ایرانی ترجیح میدهیم.
وی با انتقاد از برخی تصمیمات در حوزه تولیدات داخلی گفت :در صنعت خودرو پیشرفتی که باید ،نکردیم که علت آن حمایت
از رانت است نه تولید .چرا که عده ای در این بخش منافعی داشته و سعی در تامین آن است ،مردم نیز اختیاری در این زمینه
ندارند .لذا باید حمایت عملی از مصرف کننده و تولید کننده واقعی باشد .باید بدون اعمال زور تعرفه ،رقابت مناسب بین تولیدات
ایجاد شود ،البته ضمن در نظر گرفتن منافع مصرف کننده از تعرفه در جای مناسب خود که میبایست ،استفاده شود.
امام جمعه کازرون ضمن تسلیت به مناسبت حادثه اخیر سقوط هواپیمای مسافربری بیان داشت :حادثه سقوط هواپیمای یاسوج که
 ۶۶نفر از هموطنانمان در آن جان خود را از دست دادند واقعا دلخراش بود .امیدواریم با ریشه یابی ،از تکرار چنین حوادثی
جلوگیری شود.
وی همچنین با محکوم کردن اقدامات اغتشاشگرانه برخی دراویش در تهران یادآور شد :متاسفانه شاهد آن بودیم که در هفته
گذشته در تهران و در شب شهادت صدیقه کبری س ،برخی تحرکات و اغتشاشاتی صورت گرفت که ریشه آن مشخص است.
هرچند این اقدامات در ظاهر به نام دراویش است که البته باید با آنها و رهبرانشان نیز برخورد شود .چرا که عذرخواهی کفایت
نمی کند و باید پاسخگو باشند .کسانی که دکانی به اسم تصوف به راه انداخته اند و شرارت پروری و اراذل پروری می کنند .این
قضیه فراتر از دراویش است ،بلکه ضد انقالب و منافقین پشت این قضیه هستند تا فضای جامعه را ملتهب کرده و در شب
شهادت مظلومترین بانوی عالم به مقدسات و اموال مردم دهن کجی کنند.
حجت االسالم خرسند ادامه داد :نیروی انتظامی در این قضیه مظلوم واقع شدند و تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی و بسیجیان
شهید شدند .که در نهایت پس از مدارا ،با قاطعیت ظرف  15دقیقه این بساط جمع شد .اما سوال ما اینست که چرا در همان
لحظات اولیه به نیروی انتظامی اجازه ندادند که زودتر اقدام کنند و وادار به مدارا شدند .باید اجازه بدهند با وقاحت تمام بخاطر
آزادی دو سارق که منتسب به دراویش هستند نیروی انتظامی را تهدید بکنند.
وی افزود :برای نظامی که امنیت کشورهای دیگر را تامین میکند ،قابل قبول نیست که اجازه دهند برخی دراویش برای نظام خط
و نشان بکشند و چند نفر را شهید کنند ،سپس شورای تامین به نیروی انتظامی اجازه ورود به قضیه را بدهد .ما میدانیم که

نیروی انتظامی در همان آغاز نیز می توانست وارد شود اما چرا اجازه ندادند در همان لحظه اول قضیه را حل کند .نباید اجازه
داد اغتشاشگران ،اوباش و ضد انقالب انقدر پررو شوند .دیدیم در جریان اغتشاشات قبل ،نمایندگان مجلس بجای تصویب قانون
برای رفع مشکل مردم ،پیگیر مناسب بودن وضعیت دستگیر شدگان اغتشاش اخیر در زندان بودند .اگر به فکر زندانی هستید ،به
فریاد آن زندانی برسید که برای بدهکاری در زندان است نه چند اوباش واغتشاشگر .مگر امنیت شوخی بردار است ،مسلما نتیجه
توجه به اراذل و اوباش ،پررو شدن ضدانقالب میشود که در شب شهادت حضرت زهرا س که جامعه سوگوارست ،این اقدام
صورت بگیرد .مسوولینی که متولیان این امر هستند در این شیوه باید تجدید نظر بکنند و در این واقعه به نیروی انتظامی اجازه
سریعتری برای مقابله با ارادل و اوباش داده میشد تا خسارات جانی و مالی به مردم وارد نشود.
خطیب جمعه کازرون با انتقاد به روحیه اشرافیگری برخی مسوولین گفت :مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریزفرمودند که
اشرافی گری و امتیازطلبی مسووالن ،بی مباالتی به بیت المال و بی اعتنایی به طبقه مستضعف ،حرکات ضد انقالبی است .به
گفته حضرت آقا ،مردم اگر دیدند مسوولی روحیه اشرافی گری دارد و یا به فقرا بی توجه است ،حتی در صورت داشتن ریش و
تسبیح نیز ،کار وی ضد انقالبی و ارتجاعی است.
امام جمعه کازرون ضمن تشکر از تیم هندبال شهرستان کازرون بیان داشت :این تیم در لیگ برتر علیرغم امکانات محدودی که
دارند ،همت و کاری انقالبی کردند و با کسب سهمیه آسیایی به جام باشگاه های اسیا صعود کردند .لذا هم مردم و خیرین و هم
مسئولین از این تیم حمایت کنند .با توجه به اینکه این تیم به نام شهرداری است ،شهرداری نیز با وجود مشکالت اقتصادی،
وظیفه حمایت و مساعدت بیشتری از اعتبارات فرهنگی دارند .که امیدواریم تیم در مرحله آسیایی نیز موفقیت های خوبی بدست
آورند.
وی همچنین با توجه به بارش باران در کازرون گفت :جا دارد شکر نعمت نزول رحمت الهی را بجا بیاوریم .که هم با زبان و
هم با کردار و گفتار موانع را برطرف کنیم تا خداوند نیز الطاف و رحمتش را بر این منطقه و مملکت اسالمی نازل بفرماید .از
حضور مردم نیز در روز عزاداری شهادت حضرت صدیقه کبری س و تشییع دو شهید بزرگوار نیز تقدیر کرده و انشاله این
مملکت بیمه فاطمه زهرا س باشد.

