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افتتاحیه

س
گ نوی

وبال

پایان انتظاری 26 ساله؛

بیمارستان دیر در یک قدمی افتتاح
گفت و گو با وبالگ نویس کنگانی؛

فرمان مقام معظم رهبری برای  جهاد درفضای  مجازی مرا به فعالیت رسانه ای 
ترغیب کرد

  رئیس پلیس فتای استان بوشهر از شناسایی 
و دســتگیری فردی که بصورت اینترنتی اقدام 
به برداشــت غیر مجاز از حســاب بانکی یکی از 

شهروندان توسط این پلیس خبر داد.

  آیت الله غالمعلی صفایی بوشهری نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در خطبه 
های این هفته نماز جمهع بوشــهر با اشــاره به 
دو انتخابات پیش رو در کشــور بر داشتن تقوای 
سیاســی تاکید کرد، و گفت: رعایــت اخالق و 
ادب و آخــرت را مد نظر داشــتن بایــد در وجود 

داوطلبان باشد.

ضمیمه

68

بوشهر

توسط پلیس فتای استان بوشهر؛

سارق کارت شارژ اینترتی در بوشهر 
دستگیر شد

گزارشی از دیدار با خانواده اولین 
شهید بوشهری مدافع حرم؛

از مدال های افتخار شهید 
احمدی جوان تا مقبره ای 
که هنوز بدون سنگ مانده

 آیت اهلل صفایی بوشهری:

بی  و  تقوا  بی  کاندیدای  به  مردم 
اخالق رای نمی دهند
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کم کم دارد دوران وبالگ نویسی به سر می آید اما هنوز هم هستند قلم به دستانی که وبالگ های 
فعالی دارند و اندیشه خود را در قالب های گوناگون در وبالگ های خود منتشر می کنند و مخاطبان 
مختلفی را نیز با خود نیز همراه می نامیند، عبدالمجید اورا  وبالگ نویس موفق کنگانی یکی از این 
قلم به دستان است. عبدالمجید  متولد کنگان است و به شغل شریف معلمی مشغول است، او 5 
فرزند دارد و  به امور امور فرهنگی بویژه مطالعه  و نویسندگی در خصوص مسائل فرهنگی و سیاسی 

روز عالقه ی زیادی نشان می دهد.

پس از انتقاد مسئوالن شهرستان دّیر از روند کند پیشرفت بیمارستان دّیر، مجری طرح از فعال شدن جبهه 
های کاری متعدد این بیمارستان و افتتاح آن در بیستم اسفند سال جاری خبر داد. مدیرعامل مؤسسه 
الهادی در بازدید مشترک به همراه نماینده جنوب اســتان از بیمارستان دّیر از افتتاح این بیمارستان در 
دهه پایانی سال جاری خبر داد.دکتر جواد زارع پور گفت: چند تیم به صورت شبانه روزی در حال کار در 
بیمارستان دّیر هستند و تا بیستم اسفندماه ساختمان بیمارستان به پایان خواهد رسید و شاهد افتتاح 

آن خواهیم بود.
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و  سیاسي،  اجتماعي   روزنامه 
 فرهنگي صبح  ایران

یک شنبه 25 بهمن 1394 
5 جمادی االول 1437

سال هفدهم
شماره 4748

رئیس دفتر رهبر انقالب اسالمی در راهپیمایی 22 بهمن بوشهر؛

بوشهری ها در پاسداری از مرز ایران شهره هستند

شماره 
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با افتخار 
 هر یکشنبه 

همراه 
بوشهری ها

هستیم

بــه  اعتــراض  در  متوالــی  روز  چندیــن  بــرای  بوشــهر   صــدرا  ایــران  دریایــی  شــرکت  پیمانــکاران  همچنیــن  و  پیمانــی  و  رســمی  کارگــران  از  نفــر   200 حــدود      
هایــی  نوشــته  پارچــه  و  شــعار  بــا  و  زدنــد  اعتراضــی  تجمــع  بــه  دســت  بوشــهر  اســتانداری  مقابــل  خــود  ماهــه  چندیــن  ماهــه   8 معوقــه  حقــوق  نشــدن  پرداخــت 
اســت. نبــوده  آنهــا  پاســخگوی  مســئولی  و  مقــام  هیــچ  کنــون  تــا  گویــا  ولــی  داشــتند  را  خــود  حقــوق  پرداخــت  بــرای  اســتانی  مســئولین  از  یــاری  درخواســت 
یکــی از کارگــران این شــرکت گفــت: با وجــودی کــه امــروز دومیــن روز از تحصن مــا جلوی اســتانداری اســت اما هیــچ مســئولی تا کنــون نیامــده که حداقــل حرف هــای ما را بشــنود.

دستان پینه بسته، 
8 ماه منتظر حقوق 

عقب افتاده!

تجمع های مکرر کارگران صدرا 
دربرابر استانداری بوشهر
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حضور پر شور بوشهری ها در جشن 38 سالگی انقالب اسالمی
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 آیــت اللــه غالمعلی صفایــی بوشــهری نماینده ولــی فقیه 
در اســتان و امام جمعه بوشــهر در خطبه های ایــن هفته نماز 
جمهع بوشــهر با اشــاره به دو انتخابــات پیش رو در کشــور بر 
داشــتن تقوای سیاســی تاکید کــرد، و گفت: رعایــت اخالق و 
ادب و آخرت را مد نظر داشــتن باید در وجود داوطلبان باشــد.
وی افزود:هرگروه یا فردی که در انتخابات بی تقوایی و بی اخالقی 
کند مردم به آن رای نمی دهند چراکه مردم ما بصیر و آگاه هستند 
و مردم استان بوشــهر، مردمی با اخالق و با تقوایی هستند؛ کل 
ایران استان بوشهر را به عنوان یک استان والیتمدار می شناسد 

و این افتخار ما است. 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه بوشهر اضافه کرد:این 
افتخار اســت که مقام معظم رهبری به رییس دفتر خود که برای 
سخنرانی در مراسم راهپیمایی به بوشهر سفر کرده بود سفارش 
می کند که ســالم من را به مردم بوشهر برســانید؛ استان بوشهر 
استانی اخالقی و تقوایی است و همه کاندیداها در هر مرحله ای 

که هستند باید تقوای سیاسی خود را رعایت کنند.
آیت الله صفایی بوشهری با تاکید بر پرهیز از اسراف در انتخابات 
اظهار داشت: داوطلبان از چاپ اقالم تبلیغاتی و بنرها به صورت 
انبوه پرهیز کنند؛ کشور در شــرایط خاص اقتصادی قرار دارد و 
به جای این تبلیغات وسیع به فقیران و یتیمان کمک کنند و این 

همان اخالق است.
وی بیان داشت: همه کاندیداها، اخالق مدار در همه مراحل عمل 
کنند و مواظب باشــند که در مولفه خود اسراف نکنند همچنین 

یکدیگر را تخریب نکنند چراکه حرام است.
امام جمعه بوشــهر داوطلبان انتخابات را به رعایت قانون دعوت 
کرد و گفت: هر فردی اگر اعتراضی داشته باشد از طریق مراجع 
قانونی و شورای نگهبان می تواند اقدام کند چراکه همه چیز در 

قانون اساسی جمهوری اسالمی پیش بینی شده است.
وی عنوان داشــت: انتظــار داریم بــا حضور حداکثــری مردم و 
انتخاب اصلح شاهد انتخاباتی پرشــور در کشور با رعایت اخالق 

و تقوا باشیم.

رئیس دفتر رهبر انقالب اسالمی در راهپیمایی 22 بهمن بوشهر؛

بوشهری ها در پاسداری از مرز ایران شهره هستند

نگاهی به اعطای نشان ها در سه دولت گذشته؛ 

مبارزه با آمریکا مدال فتح دارد یا مذاکره با آمریکا؟

 آیت اللــه محمد محمــدی گلپایگانــی رئیس 
دفتر مقام معظم رهبری در سی و هشتمین بهار 
پیروزی انقالب اسالمی در جمع مردم بوشهر با 
بیان اینکه درکنار مردم بوشهر سعادتی است که 
نصیب من شد، گفت: استان بوشهر در دالوری و 
مقاومت در صد ســال اخیر دارای شهرت است.

بوشــهری ها در پاســداری از مرز ایران شهره 
هستند

رئیس دفتر مقــام معظم رهبری بــا توجه به اینکه 
اســتان بوشــهر رئیســعلی ها دارد، اظهار کرد: 
رئیسعلی شــخصی بود کا جان خود را برای دفاع 
از این مرز و ســرزمین فدا کرد و راهی را بنیان نهاد 
که دالورانی همچــون مهدوی ها در ایــن راه قدم 

نهادند .
گلپایگانــی ضمــن اشــاره بــه دالوری نیروهای 
بوشــهری در مقابل متجاوزین آمریکایی، افزود: 
بوشهری ها در پاسداری از مرز ایران شهره هستند 
اخیرا مردم بوشهر حرکت شجاعانه ای در دفاع از 

حریم مرزهای آبی انجام دادند.
تاریخ آمریکا مملو از خیانت و جنایت است

وی بیان کرد: اگر تاریخ ســرزمین آمریــکا را نگاه 
کنید مملو از خیانت و جنایت اســت و مردم سرخ 
پوســت را که صاحبان اصلی آمریکا بودند را قتل 
عام کردنــد و برخی ااز متجــاوزان اروپایی مهاجر 
به آمریکا به آفریقا فرســتاده شــدند و شبانه سیاه 
پوستان را به عنوان برده دزدیدند و به آمریکا آوردند 

و مورد ظلم و ستم قرار دادند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه سیاه 
پوستان آمریکایی فرزندان بردگان هستند، هنوز 
هم مورد تبعیض قــرار می گیرند عنــوان کرد: در 
جنگ جهانــی دوم آمریــکا تنها کشــوری بود که 
از بمب اتمی اســتفاده کرد و دهها هــزار نفر را  در 
هیروشیما و ناکازاکی کشت، در ویتنام نیز جنایت 

های بسیار بزرگی را رقم زدند.
هر بیشــه گمان مبر که خالیســت / شاید که 

پلنگ خفته باشد
این استاد حوزه علمیه افزود: آمریکایی ها به خیال 
خام خود می خواستند به آبهای سرزمینی ما تجاوز 
کنند فکر می کردند اینجا نیز مثل دیگر کشــورها 

است اما اینجا بیشه شیران است.
گلپایگانی تصریح کــرد: من اینجا یک مقایســه 
می کنم، یادتان هست در زمان امام خمینی)ره( 
هواپیمای مســافربری را بر فراز خلیج فارس مورد 
هدف قــرار دادنــد و نزدیک به 300نفر را شــهید 
کردند و آمریکا به فرمانده جنایت کار خودش نشان 

لیاقت یعنی نشان وحشی گری داد.
وی ادامه داد: وقتی آمریکایی های مزدور توسط 
نیروهای ســپاه دستگیر شــدند، دالوران پاسدار 
توســط رهبر معظم انقالب نشــان فتــح دریافت 

کردند، این نشان برابر اســت با آن نشان، اما این 
کجا و آن کجا و این دســتگیری ذلتی برای آمریکا 

بود.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد : شــما 
مستکبران متکبر دیدید که فرزندانتان سر به زانو 
گذاشته و اشــک می ریختند و این نشــان ذلت و 
خاری شما آمریکایی ها است. هر بیشه گمان مبر 

که خالیست / شاید که پلنگ خفته باشد.
بوشهری ها بدانند که تنها نیستند

گلپایگانی  ابراز کرد: بوشــهری ها بدانند که تنها 
نیستند و بزرگترین حامی آنها خداوند بزرگ است و 
دوم حامی آنها 75 میلیون مسلمان مومن و معتقد 

همراه است که با شما همراه هستند.
گلپایگانی تاکید کرد: سومین حامی شما رهبری 
توانمند، آگاه، دانا و شجاع است که در احقاق حق 
به هیچ عنوان کوتاه نمی آید رهبری که همه ملت 

آرزوی دیدن او را حتی برای یک لحظه دارند کجای 
دنیا چنین عالقه و همبســتگی ســراغ دارید من 
خاطره سفر رهبر انقالب به این استان را به یاد دارم  

که مردم با تمام وجود مهمان نوازی می کردند.
گلپایگانی خاطرنشــان کرد: برادران و خواهران؛ 
آمریکا متوجه شده است که از لحاظ نظامی نمی 
تواند غلطی کند و تنهــا راه، نفوذ به مراکز تصمیم 

گیر و تصمیم ساز و حساس کشور است.
وی افزود: یادتان هست که افرادی که دارای سابقه 
انقالبی بودند، نفوذ کردند و به امام حسین)ع( در 
روز عاشــورا توهین کردند، یادتان هست بسیج را 
مورد حمله قرار دادند، یادتان هســت می گفتند 

جمهوری ایرانی، این نتیجه نفوذ است.
امروز غرب التماس می کند که جواب ســالم 

از ما بشنود
رئیــس دفتر مقــام معظم رهبــری با بیــان اینکه 
انتخابات نزدیک اســت و مردم بایــد مراقب نفوذ 
دشمن باشــند، اشــاره کرد: مردم، مراقب باشید 
تا افرادی وارد مجلس خبــرگان رهبری و مجلس 
شورای اسالمی نشــوند که با آبرو و استقالل نظام 
بازی کنند  بلکه افرادی وارد شوند که دلسوز نظام 

و مردم باشند.
گلپایگانی خاطرنشان کرد: اگر تدبیر مقام معظم 
رهبری در سال 88 نبود، امروز نه تاج، نشان بود و 

نه از تاجنشان، خبری.
وی با اشاره به اینکه رهبری فتنه را طی کرد و امروز 
در اوج اقتــدار هســتیم، تاکید کــرد: امروز غرب 
التماس می کند که جواب ســالم از ما بشنود و ما 
امروز در روز تجدید میثاق با رهبری پیروز هستیم.

رئیس دفتــر مقام معظــم رهبری در پایان ســالم 
رهبری معظم انقالب اســالمی را به مــردم ابالغ 
نمودند و بیان کردند که پاسخ بوشهری ها را نیز به 

رهبر معظم انقالب خواهم رساند.

 پــس از انتقــاد مســئوالن شهرســتان دّیــر از رونــد 
کند پیشــرفت بیمارســتان دّیــر، مجری طــرح از فعال 
شــدن جبهــه هــای کاری متعــدد ایــن بیمارســتان 
و افتتاح آن در بیســتم اســفند ســال جاری خبــر داد.
مدیرعامل مؤسسه الهادی در بازدید مشترک به همراه نماینده 
جنوب استان از بیمارســتان دّیر از افتتاح این بیمارستان در 

دهه پایانی سال جاری خبر داد.
دکتر جواد زارع پور گفــت: چند تیم به صورت شــبانه روزی 
در حال کار در بیمارستان دّیر هســتند و تا بیستم اسفندماه 
ساختمان بیمارستان به پایان خواهد رســید و شاهد افتتاح 

آن خواهیم بود.
وی افزود: در حال حاضر ســاختمان بیمارســتان ۹0 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و ظرف مدت یک ماه آینده ۱0 درصد 

باقی مانده نیز به پایان خواهد رسید.
نماینده مردم جنوب اســتان نیز در این بازدید اظهار داشت: 
بعد از انتخابات مجلس نهم بیمارستان دّیر با 7 درصد پیشرفت 
فیزیکی همراه بــود که خوشــبختانه با همکاری مســئوالن 
شهرستان، استان و وزارت بهداشت و نفت امروز پیشرفت قابل 
توجه ای داشته و در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

حجت االسالم والمسلمین موسی احمدی افزود: ناظر مقیم 
در پروژه مستقر شده است و در تالش هســتیم به انتظار 2۶ 
ســاله ی دیری ها پایان داده و عیدی خوبی در پایان سال به 

مردم این شهرستان تقدیم کنیم.
وی گفت: کلنگ بیمارستان 38 تختخوابی دّیر 2۶ سال قبل 
به زمین زده شــد و باید از نماینده ســابق که پیگیری احیای 
آن و احداث ســاختمان جدید در ۶ سال قبل انجام دادند نیز 

قدردانی کرد.
احمدی ادامه داد: اعتبــار اولیه این پــروژه 7 میلیارد تومان 
بوده است اما با تالش و رایزنی های صورت گرفته و همکاری 
وزارتخانه های بهداشت و نفت توانستیم 5 میلیارد تومان برای 
موتورخانــه از وزارت نفت و 2 میلیارد برای محوطه ســازی از 

بهداشت تزریق کنیم.
شــیخ موســی احمدی از همکاری تمام مســئوالن سابق و 
فعلی که در دغدغه پیشــرفت تنها بیمارستان شهرستان دّیر 
داشته و تاکنون نیز همکاری و همراهی خوبی انجام داده اند 

قدردانی کرد.
بنا بر این گــزارش، پیش از ایــن مهدی یوســفی مدیرعامل 
ســازمان منطقه ویژه انرژی پارس نیز از پایان کار بیمارستان 
دّیر در ســال جاری خبر داده بــود و حمزه اعتمــاد فرماندار 
شهرســتان دّیر و حیدر منصوری معاون عمرانــی وی از روند 
کند پیشــرفت بیمارســتان دّیر انتقاد کرده بودنــد و فعالیت 
چند جانبه در چند جبهه برای تحقق برنامه زمان بندی شده 
برای افتتاح این بیمارستان در بیستم اسفندماه سال جاری 

خواستار شده بودند.
در این پروژه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان کارفرما، 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به عنوان پیمانکار، استانداری 
بوشــهر به عنوان ناظر فنی و ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس نیز کار تأمین مالی آن را بر عهده داشته اند.

پایان انتظاری 26 ساله؛

بیمارستان دیر در یک قدمی افتتاح

  بهداشت و درمان

   اخبار کوتــــاه   خطبه
 آیت اهلل صفایی بوشهری در خطبه های نمازجمعه:

مردم به کاندیدای بی تقوا و بی اخالق رای نمی 
دهند

 حســن روحانــی از جــواد ظریــف و علی اکبر 
صالحی به خاطر اقداماتی که منجر به برجام شد؛ 
قدردانی کرد و به آنها نشان لیاقت و شجاعت داد 
و با بــه کار بردن واژگانی دانه درشــت، تالش کرد 
عوامل دولت خــود که باعث به بــار آمدن برجام 
شدند را مورد تمجید قرار دهد و ابراز اینکه امروز 
روز قدردانی ملت ایران از ظریف و صالحی است، 
ظریف و صالحی را ســرداران فداکار ملت نامید.

روحانی که برجام را فتح الفتوح می دانســت بی 
صبرانه در انتظار مدال و نشان بود اما امید دولت 

تدبیر و امید برای کسب مدال فتح ناامید شد.
مبارزه با آمریکا مدال فتح دارد

ســربازان آمریکایی به آبهای ایران تخطی کرده و 
توسط نیروی دریایی سپاه پاسدارن در روز اجرای 
برجام دستگیر شــدند این خبر بازتاب رسانه ای 
گسترده ای در جهان داشــت و بعد از نشان دادن 
اقتدار اسالم و متوجه عدم قصد تعرض به مرز آبی 
و خاکی ایران و پادرمیانی وزیر امور خارجه ایران و 
عذر خواهی وزیر امور خارجه آمریکا و نشان دادن 
رفعت جمهوری اسالمی ایران این سربازان را آزاد 
شدند این اقدام بهنگام ســپاه پاسداران پیام ها و 

درس های زیادی در کل جهان داشت.
رهبر معظم انقالب  بعــد از تقدیر و تشــکر از این 
نیروها در جلسه ای جداگانه به پنج فرمانده ارشد 
این عملیات مدال فتح داد مدالی که شاید آنانکه 
برجام را فتح الفتوح می خواندند انتظارش را می 
کشــیدند و می کشــند اما هرگز به ان دست پیدا 
نخواهند کرد چرا کــه برای فرجــام برجام هزینه 
های ســنگینی ادا کردیم و این فتح الفتوح نمی 

تواند باشد.
 شیطان بزرگ آمریکا در خلیج فارس برای بار دیگر 
در مقابل ایستادگی ملت ایران سرتعظیم و تسلیم 
پایین آورد و نیروهای ســپاه درس برد – برد را برای 
سیاستمردان به خوبی معنا کردند که چگونه نظام 
اسالمی پیروز میدان بود و جبهه استکبار مغلوب 
شــد. می توان نتیجــه گرفت که فتــح الفتوح آن 
مدالی است که از دستان ولی فقیه اهدا شد نه آن 
نشان و پول هایی که با شعارهای عوام فریبانه و با 

فروش سرمایه های عظیم ایرانی به دست بیایند.
برنامــه دیــروز درحالــی رخ داد و مردم ایــران در 
شرایطی شاهد دادن نشان لیاقت به امثال ظریف 
و عراقچــی بودند که آنچــه منجر به برجام شــد؛ 
تعطیلی بخش عمده ای از برنامه هسته ای کشور 
بود. در واقع توافق شــد به خاطر اینکه مطالبات 
دشــمن در مذاکــرات محقق گردیــد. بزرگ ترین 
عملیات تعطیلی هسته ای در دنیا اجرا شد. شاید 
بهترین نمــاد از اتفاقی که برای برنامه هســته ای 
ایران رخ داد؛ همان تزریق سیمان به دریچه قلب 
رآکتور اراک باشــد. به نظر نمی رسد توافقی که با 
تزریق ســیمان به دانش ملی صورت گرفته باشد، 

مستحق این قبیل رفتارهای دولتی باشد.
جلســه مدال ریزان هیئت دولــت در حالی برگزار 
شد که ۱۱ بهمن ماه سردار فدوی فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی و چهار 
تن از فرماندهان ایــن نیرو کــه در جریان توقیف 
شناورهای امریکایی و بازداشت تفنگداران متجاوز 
امریکا در محدوده جزیره فارسی، اقدام شجاعانه و 
بهنگام کرده بودند، به افتخار دریافت »نشان فتح« 

از دست فرمانده معظم کل قوا نائل شدند.
جایگاه نشان ها در قانون

در قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران آمده 
اســت که هــر رییس جمهــور می توانــد در طول 
دوران ریاست خود هر ســال به 45 نفر نشان های 
عمومــی و تخصصی درجــه یک، دو یا ســه اعطا 
کند. از عالی ترین نشــان های جمهوری اسالمی 
ایران، نشــان انقالب اسالمی اســت. نشانی که 

تنها بــه رییس جمهورهــا اعطا می شــود. در این 
میان نشــان های تخصصی و عمومی عبارتند از: 
»نشــان های تخصصــی »دانــش«، »پژوهش«، 
»لیاقت«، » مدیریــت«، »عدالت« و نشــان های 
عمومی »ســازندگی«، »خدمت«، »کار و تولید«، 
»شجاعت«، »ایثار«، »تعلیم و تربیت«، »فرهنگ و 
هنر« و »ادب پارسی« هستند که بهتر است بیشتر 

با ماهیت این نشان ها آشنا شویم.
مزایای دریافت نشان های مختلف

بر اســاس ماده 22 آیین نامه اعطای نشــان های 
دولتی، دارندگان نشــان از مزایــای زیر برخوردار 
می شــوند: الــف: مزایای مادی شــامل: نشــان 
عالی اســتقالل: 200 ســکه بهار آزادی، نشــان 
عالی آزادی: 200 ســکه بهار آزادی، نشــان های 
تخصصــی و عمومی درجه یک: ۱00 ســکه بهار 
آزادی، نشــان های تخصصــی و عمومــی درجه 
دو: 75 سکه بهار آزادی، نشــان های تخصصی و 
عمومی درجه سه: 50 سکه بهار آزادی. ب: مزایای 
غیر مادی شــامل شــرکت در مراســم و آیین های 
رسمی، چاپ نام و مشخصات دارندگان نشان در 
مجموعه های ادواری، نصب تصویر و لوح یادبود در 
شهرداری زادگاه یا موسسه و محل خدمت و اولویت 
در برخورداری از فرصت های مطالعاتی و دریافت 
امکانــات الزم برای اجرای طرح های پژوهشــی و 
تحقیقاتی. بر این اساس، ظریف، صالحی و سردار 
دهقان، هر کدام ۱00 سکه بهار آزادی، عراقچی و 
تخت روانچی هر کدام 75 سکه بهار آزادی و شش 
مقامی که نشان درجه سه دریافت کردند، هرکدام 
50 سکه بهار آزادی دریافت خواهند کرد که جمعا 
جلسه دیروز با یک حساب سرانگشتی 750 سکه 

بهار آزادی برای دولت آب خورد.
مروری بر نشان های سیاسی

مردم از نشان های سیاسی و حزبی خاطره خوبی 
ندارند چرا که  این کار را مانع پیشــرفت و عدالت ، 
حاشیه ساز  و هزینه تراش برای بیت المال میدانند.
اقدام دیروز حسن روحانی واهدای نشان در دولت 
خاتمی و احمــدی نــژاد را در اذهان زنــده کرد.
مسئله ای که باعث سروصدا و گاه انتقادهای تند 
از عملکرد رؤســای جمهور در ارائه این نشــان ها 
می شود تنها به اعطای این نشان ها مربوط نیست؛ 
بلکه مسئله اعطای جوایز نقدی است که همواره 
به همراه این نشــان ها به افراد معرفی شده، اهدا 

می شود.
اما جنجال ها حول محور اعطای نشان های دولتی 
از کجا آغاز شد؟ شــاید در وهله اول به نظر برسد، 
ماجرا از 20 اسفند سال ۹۱ و اعطای نشان درجه 
یک فرهنگ و هنر به اســفندیار رحیم مشایی یار 
دیرینه محمود احمدی نژاد آغاز شــده باشــد اما 
نگاهی به بحث های مربوط به اعطای مدال های 

لیاقت و نشــان های دولتی نشــان می دهد بحث 
دیرینه تر از این حرفها بوده و در سال پایانی فعالیت 
دولت اصالحــات یعنی در ســال 84 نیــز چنین 
بحث هایی صورت گرفته بود.در این ســال محمد 
خاتمی رییس جمهور وقت در مراسمی از ۱5 تن 
از شخصیت هایی که به نظر دولت باید نشان های 

دولتی را دریافت می کردند تقدیر کرد.
جدول نشان های جنجالی دولت اصالحات  در 

روزهای پایانی فعالیت خود در سال 84
از نکات قابل تأمل دراین لیســت، اعطای نشــان 
استقالل به میرحسین موســوی است. براساس 
ماده 3 آئین نامه اعطای نشان های دولتی، نشان 
»اســتقالل« به کسانی اعطا می شــود که با قبول 
مســئولیت های مهم، تالش همه جانبه در تبیین 
اصول و مواضع، ابتکارات شــایان توجــه در نیل 
به خودکفایی و اســتقالل در زمینه های مختلف، 
رهانیدن نظام از خطرات احتمالی، کمک به اشاعه 
جهانی مبانی فکری انقالب اســالمی و خدمات 
ارزنده دیگر در مقاطع حســاس و سرنوشت ساز، 
برای به ثمر رساندن اهداف مقدس نظام جمهوری 

اسالمی ایران نقش اساسی ایفا کرده¬ اند.
این در حالی است که موســوی در آن زمان رئیس 

فرهنگســتان هنر بوده و عماًل نمی توانسته اقدام 
و حرکتی برای اســتقالل و خودکفایی کشــور و یا 
رهانیدن نظــام از خطــرات احتمالــی در پرونده 
خود داشــته باشــد. او البته کمتر از 4 سال بعد، 
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 88، پس از 
اعالم نتایج انتخابات و شکست، نتایج انتخابات را 
نپذیرفت و 8 ماه کشور را با بحران مواجه کرد. این 
اقدام او نه تنها نظام را از خطرات احتمالی مصون 
نداشت و به اشــاعه جهانی مبانی فکری انقالب 
اســالمی کمک نکرد، بلکــه باعث طمــع کردن 

دشمنان برای سقوط نظام شد.
جدول نشان های اعطاشده جنجالی در دوره 

دوم دولت احمدی نژاد در سال 1391
جــدای از حرف و حدیــث هایی کــه درخصوص 
اعطای نشــان هــا در پایان دولــت خاتمی وجود 
دارد، ماجرای نشــان های دولتــی در دولت دهم 
تنها به اعطای نشــان به اســفندیار رحیم مشایی 
ختم نشــد و روز 22 خرداد ۹2 یعنی دو روز مانده 
به برگزاری انتخابات ریاســت جمهــوری یازدهم 
محمود احمدی نژاد به ۱2 نفر از همکاران خود در 
دولت نشــان خدمت داد. بیشترین تعداد اهدای 
نشان  در دولت احمدی نژاد، به خانواده های شهدا 
و جانبازان تعلق داشته است به طوری که در 3 سال 
ابتدایی دولت دوم وی از 55 دفعه ای که نشان اهدا 
شده، 30 مورد آن به خانواده های شهدا، ایثارگران 

و جانبازان تعلق داشته است.
در شــرایط اقتصــادی موجود در کشــور حســن 
روحانی همانند ســال آخر فعالیــت دولت دهم و 
همچنین دولت اصالحات، این نشان ها را به وفور 
به افراد خاص ارائه داد با ایــن تفاوت که احمدی 
نژاد و خاتمی در سال آخر دولت خود دست به این 
اقدام زده اند اما روحانی در اقدامی شتاب زده در 
وسط عمر دولت تدبیر امید به اعطای نشان دست 
جمعی به همکاران در دولت پرداخته است. عده 
ای انتظار داشــتند که وضعیت اعطای نشــان ها 
در این دولت متفاوت باشــد و در دولت نشان ها به 
واسطه دوستی و آشنایی اعطا نشود  بلکه با در نظر 
گرفتــن صالحیت ها و خدمات آن افراد به کشــور 

اعطا شود.

مبین شجاعی مقدم

نیــا صالحــی  ســعادت 

 فجر انقالب

مدال افتخار

تودیع و معارفه مسئول بسیج طالب استان 
بوشهر

  در آیینی با حضور حجت االسالم محمدی شاهرودی مسئول 
سازمان بسیج طالب و روحانیون کشور از حجت االسالم مرتضی 
فالحتی تقدیر و حجت االسالم حمیدرضا جعفری زاده به عنوان 
مسئول جدید بسیج طالب و روحانیون استان بوشهر معرفی شد. 
حجت االســالم جعفری زاده قبل از این مســئول آموزش ناحیه 

بسیج دانشجویی استان بوشهر بوده است.

      

درمانگاه تامین اجتماعی دیلم شبانه روزی 
می شود

 مدیــرکل تامین اجتماعی اســتان بوشــهر   در آییــن تودیع و 
معارفه رئیس شعبه تامین اجتماعی دیلم گفت: درمانگاه تامین 
اجتماعی دیلم ضمن اینکه ازگناوه جدا و مســتقل می شــود به 
صورت شبانه روزی نیز برای مردم دیلم خدمت رسانی خواهد کرد.

      
دیدار نماینده مردم در مجلس با خانواده 

صیادان دستگیر شده در کویت  
  عبدالکریــم جمیری نماینده مردم بوشــهر، گنــاوه و دیلم در 
مجلس شورای اسالمی با خانواده صیادان بوشهری دستگیر شده 

توسط نیروهای نظامی کویت دیدار کرد.
نماینده مردم بوشــهر در این دیدار گفت: طــی چندین تماس با 
قشقاوی معاون امور مجلس وزارت امور خارجه و مکاتبه با وی این 
موضوع را پیگیری کردم و از وی خواستم در جهت حل این موضوع 
و پیشگیری از خطرات احتمالی و نیز آزادی و انتقال آنها به کشور 

تسریع و پیگیری های الزم را انجام دهند.
خانواده صیادان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تالش های این 

نماینده مجلس خواستار پیگیری این مساله شدند.

     
کلنگ زنی نیروگاه اتمی "بوشهر 2"  تا قبل از 

پایان سال 94
 علی اکبــر صالحی رئیس ســازمان انــرژی اتمــی  و عضو تیم 
مذاکره کننده هسته ای کشــورمان  در برنامه تلویزیونی »حوالی 
فردا« گفت: تا قبل از سال ۹4 کلنگ نیروگاه اتمی بوشهر 2 را به 
زمین می زنیم، خوشبختانه با توجه به گسترش این پروژه ها اغلب 

دانشجویان فارغ التحصیل هسته ای جذب کار می شوند.

     

مجهزترین واحد صنعتی فرآوری خرما در 
جنوب کشور در دشتستان راه اندازی شد

سید حسین حسینی محمدی رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان بوشهر عصر امروز در مراســم افتتاح  واحد فرآوری 
خرما در دشتســتان با بیــان اینکه ایــن واحــد مجهزترین واحد 
صنعتی فرآوری خرما در منطقه جنوب کشور است اظهار داشت: 
بزرگترین  کارخانه های بسته بندی و تولید کیک و کلوچه منطقه 
جنوب کشور با سرمایه گذاری ۱۶۶ میلیارد ریال در دشتستان به 

 بهره برداری رسید.

     

دست گل های جدید نامزدهای انتخاباتی؛

از صدور بیمه برای اشخاص تا قحط الرجال در 
دشتستان

 این روز ها با نزدیک شدن به روز های پایانی اعالم رسمی نتایج 
تایید صالحیت نامزد های انتخابات مجلس دهم از گوشه و کنار 
دشتســتان خبر هایی مبنی بر تطمیع کردن افراد سرشــناس به 

گوش می رسد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست.
در روزهای گذشته اخبار شــنیده شــده گواه از آن دارد که یکی 
از کاندیدا های حوزه انتخابیه دشتســتان با بیمــه کردن یکی از 
پیشکسوتان عرصه خبرنگاری و رســانه قصد همراه کردن مردان 
پاک عرصه رسانه را در این شهرستان دارد تا از رقبای خود پیشی 

بگیرد و امیدوارانه تر پا به عرصه انتخابات بگذارد.
از سویی دیگر با نزدیک شدن به آغاز تبلیغات رسمی کاندیداهای 
انتخابات مجلس دهم و رفــت و آمد افراد جهت بــر عهده گرفت 
مســوولیت های مختلف در ســتاد های انتخاباتــی اخبار ضد و 
نقیضی شنیده می شود که حکایت از قحط الرجال در دشتستان 

دارد.
یکــی از نامزد هــای مدعی تصاحــب صندلــی نمایندگی مردم 
دشتستان در بهارستان، متوجه شده است که مرد رسانه ای و کاری 
در این شهرستان یافت نمی شود و دست به دامن شهرستان مجاور 
شد و یک خانم را از بوشهر جهت امور تبلیغاتی و رسانه ای خود به 
دشتستان آورده است تا ثابت کند به کارآفرینی و اشتغال زایی در 

این شهرستان اهمیت ویژه ای می دهد.
جالب آن اســت که چگونه این فرد می خواهد در مجلس شورای 
اســالمی از حق و حقوق مردم شهرستان دشتستان دفاع کند در 
صورتی که آن ها را باور ندارد و نادیده می گیرد و دســت به دامان 

افرادی در شهرستان های دیگر می شود؟
سوال ما از مردم شهرستان دشتستان این اســت که آیا این افراد 
می توانند گزینه مناسبی برای نمایندگی مردم شریف دشتستان 

در مجلس دهم باشد؟ 

     

انصراف یکی از رقبای آیت اهلل صفایی بوشهری  

 آیت الله  حائری شیرازی در پیامی اعالم کرد: همانطور که قبال 
وعده کرده بودم در کنار استخوان داران انقالب و اسالم بایستم و 
در متابعت امام جماعت نظام و همراهی با او نه یک لحظه جلوتر 
و نه یک لحظه عقب تر مأموم بمانم، به همه توصیه می کنم نظام، 

یک نماز جماعت و نماز جماعت، فقط یک امام دارد.
انصراف اینجانب برای حفظ دین و احتراز از تقابل با اســتخوان 

داران اسالمیت و انقالبیت نظام است.
آیت الله محی الدین حائری شــیرازی از حوزه انتخابیه اســتان 

فارس برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری نامزد شده بود.
برخی گــزارش ها حکایــت دارد علت انصراف حائری شــیرازی 
قرارنگرفتن نامش در فهرســت جامعه مدرســین حوزه علمیه قم 

بوده است.
آیت الله صفایی بوشــهری، نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه بوشــهری از حوزه انتخابیه شــیراز برای خبــرگان رهبری 

کاندیدا شده است.
استان فارس 5 کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد که در این 
دوره با انصراف آیت الله حائری شیرازی 7 نفر کاندیدای خبرگان 

رهبری در استان فارس هستند.
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سید حسین موسوی

   در شهر 

گ نویســی بــه ســر   کــم کــم دارد دوران وبــال
می آیــد امــا هنــوز هــم هســتند قلــم به دســتانی 
که وبالگ هــای فعالــی دارند و اندیشــه خــود را در 
قالب هــای گوناگــون در وبــالگ های خود منتشــر 
مــی کننــد و مخاطبــان مختلفــی را نیز با خــود نیز 
همراه مــی نامینــد، عبدالمجید اورا  وبــالگ نویس 
موفــق کنگانــی یکــی از این قلم به دســتان اســت.
عبدالمجید متولد کنگان است و به شغل شریف معلمی 
مشغول اســت، او 5 فرزند دارد و  به امور امور فرهنگی 
بویژه مطالعه  و نویسندگی در خصوص مسائل فرهنگی 

و سیاسی روز عالقه ی زیادی نشان می دهد.
دست نوشــته های عبدالمجید را می توان در وبالگ 
نجوای کنــگان یا در رســانه های محلــی و حتی ملی 

مشاهده کرد.
او با توجه به تســلط به زبان عربی، ترجمه های خوبی 

را  از رسانه های عربی در وبالگ خود منتشر می کند.
به بهانه انتخاب وی به عنوان عضو باشگاه نویسندگان 
مهین بــالگ و همچنین موفقیت وبــالگ او در جذب 
مخاطب  به دیدار این فعال رسانه ای رفتیم تا تجربیات 

و صحبت های ایشان را بشنویم.
به عنوان اولین سوال،  ارتباط کنگانی ها با فضای 

مجازی چگونه است؟
به نظر می رســد که کنگان از نرمش باالئی با توجه به 
سرانه ی جمعیتی  که به عنوان کاربری فضای مجازی 
و بخش ضمینه ی آن یعنی شــبکه های اجتماعی  در 
استان  و حتی درکشور  برخوردار است وفضای فعال و 
روانی را در این زمینه در چهارچوب  شهرستانی دارد. 
اما جوانان و کاربران این شهرســتان عمومــًا علیرغم 
توانمنــدی ذاتی کمتر دوســت دارنــد در عرصه های 
مرتب مطرح شوند، البته دالیل متعدد دیگری هم  در  
این موضوع  دخیل هســت مثل عدم ورود حرفه ی به 
این عرصه، و یا نگاه فرهنگی سهل وممتنع  به آن، و....
از تحصیالت خودتان بگوییــد، و در حال حاضر به 

چه شغلی مشغول هستید؟
با مدرک کارشناســی ادیبات فارسی  و  27 سال سابقه 
ی معلمی درآموزش وپــرورش و درحال حاضر بعنوان 
مربی آمادگی دفاعی در آموزشگاه های شهرم به فعالیت 

مشغول هستم.
از چــه زمانی در فضــای مجازی مشــغول فعالیت 
هستید و از چه زمانی وبالگ نویسی را آغاز کردید؟

 تقریبًا حدود ۶ سالی می شود که بطور متفرقه مطالب 
خود را به ســایت های کنگان ارســال می کردم ولی از 
سال ۹۱ وبالگ شــخصی خودم" "نجوای  کنگان" را  

راه اندازی کردم.
میهــن بــالگ شــما را بــه تازگــی عضو باشــگاه 
نویسندگان خود کرده اســت، عضویت در باشگاه 

نویسندگان میهن بالگ چگونه امکان پذیر شد؟
  در خصوص  شرایط عضویت  در باشگاه نویسندگان" 
وبالگ مدیران میهن بالگ  به دو  دسته معیار نیازمندیم 

معیارهای محتوایی :
١.نوع فعالیت وبالگ مشخص باشد.

٢.محتــوا، جدیــد و تولیــدِی وبالگ نویــس )بــدون 
کپی برداری(

٣.مطالب دارای جنبه های آموزشــی، دست نوشــته 
و... باشند.

وبالگ هــای تبلیغاتی، فروش ـ بازایابــی و آن هایی که 
صرفا اقدام به کپی مطالب دیگر منابع می کنند قادر به 

عضویت در باشگاه نمی باشند.
معیار ظاهری:

١.قالب وبالگ متناسب با نوع فعالیت وبالگ، خالقانه 
و زیبا باشد.

٢.اســتفاده حداقــل از ابزارک هــای رایــج در فضای 
وبالگ ها.

فکر می کنید رمز موفقیت شــما در فضای مجازی 
چه بوده است؟

 عقیدتی و علمی  وارد شــدن بــه این فضــا و متفاوت 
کارکردن  وگذاشتن وقت مورد نیاز

انگیزه اصلی شما برای نوشــتن  و وبالگ نویسی 
چه بود؟

 فرمان مقــام معظــم رهبری بــرای جهــاد در فضای                           
مجازی مرا به فعالیت رسانه ای ترغیب کرد.
حامیان اصلی  شما چه کسانی هستند؟

اساتید و ارجمندی که فعاًل  از ذکر نام شان معذورم.
بیشترین موضوعاتی که شــما درباره آنها قلم می 

زنید چیست؟
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

از مطالب شما پیداست که عالقه زیادی به نگارش 
یا ترجمه موضوعات مرتبط با انقالب اسالمی دارید 

فکر می کنید نوشته های شما چه تاثیری را دارد؟
 انقــالب اســالمی   در میــان دو قطــب کمونیســم و 
امپریالیســم راه  ســومی بود که فرا روی بشریت امروز 
قرار گرفت  جهان  از دو مســیر حاکم بر دنیا  که تحقیر 
و تضعیف کننده  انسانیت است تجربه ی تلخی دارد .  
وقتی به برخی از سایت ها و شبکه های خبری تحلیلی 
بیگانه وارد  می شــدم با ظرفیت باالی انقالب اسالمی 
در تاثیر گذاری بی بدیل بر توده محروم مسلمان و غیر 
مســلمان با نوع تحلیل ها وتفســیرها و برداشــتی که 
از انقالب اســالمی داشــتند برخورد می کردم  با این 
برداشت، یقین حاصل کردم قدرت نرم انقالب اسالمی 
با همه محدویت ها و امکانات اولیه به مراتب نسبت به 
تالش غول رسانه ی استکبار با همه سرمایه مادی وفنی 
تا حد چشمگیری  موفق بوده  و حداقل صدها نویسنده 
واندیشــمندو بیش از دهها  ســایت  بدون اینکه چشم 
داشتی داشته باشند و یا حتی بسیاری از آنان مسلمان 
باشند  و در اقصی نقاط جهان به  نوعی ستایش وتمجید 

وتکــرار آرمانهــای انقالب اســالمی فعالیــت دارند .  
احساس کردم بنده هم می توانم  در اتصال حلقه های  

مفقوده نقشی داشته باشــم  ودر واقع بهترین راه دفاع 
از آرمانهای انقالب ، شناســائی و معرفی عمق جهان 
اطراف دانستم  و اینگونه بود که به این سمت وسو عالقه 
پیدا کردم  و با اینحال  بنده مطمئنم که تاثیر زیادی به 
حول قوة الهی داشــته ودارد و این موضوع را در نحوه 
ی گســتره  وتوزیع مطالب "نجوای کنگان" در مناطق 
مختلف کشور عزیزم ایران  وارتباط گیری برخی سایت 
های معتبر وشخصیت های صاحب نظر می توانم  ابراز 
کنم.  طبیعی اســت وقتــی تحقیق میکنــم می توانم 
براحتی حقیقت را بگویم و واغلب کاربران بدنبال حقیت 

یابی از میان واقعیت های موجود هستند.
ببینید دوره ی معاصر را برخی حسب ظن خود؛  عصر 
دیجیتال، عصر انقالب صنعتی چهارم،انفجاراطالعات 
و... نام گذاری کرده اند . ولی اکثر بزرگ اندیشمندان  
فلیسوف  جهان معاصر متفق القولند :که همه ی این 
موارد با همه عظمت و گستردگی شان  و علیرغم  اینکه 
سیاســت گذاران عمده ی جهان سلطه بعنوان حاکم 
در جهت تحقق اهداف  خاص  از آنها بهره برداری می 
کنند. ولی این درست همان چیزی است که رهبر فرزانه 
انقالب اســالمی سالها پیش برآن انگشــت گذاشته  و 
در جریان نامــه ی اخیر معظــم له به جوانــان غربی و 
آمریکا اثراتش را لمس کرده ایم  با این اوصاف  دســت 
های پشــت پرده چه بخواهند یا نخواهنــد الجرم این 
موضوعات در این بهم خورد هولناک روابط اجتماعی 
همه ی آن  وجه تسمیه دوران معاصر یک ابزار ساده ی 
بیش نخواهد بود که  مهندسی معکوس برای رسیدن 

به یک رهیافت بزرگ بنام "حقیقت" که هر روز بشریت 
به آن نزدیک ونزدیک تر می شود. و جهان سلطه از آن 

وحشتش بیشتر ...طی می کند. واین سنت غیر قابل 
تغییر خدواند ی است

ُه ُمِتُمّ ُنوِرِه َوَلْو  ِه ِبَأْفَواِهِهــْم َوالَلّ ) ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُؤوا ُنوَر الَلّ
َکِرَه اْلَکاِفُروَن(

به عنوان یــک بوشــهری فعال در عرصــه فضای 
مجازی با هم استانی خود چه صحبتی دارید؟

به هم استانی های گرامی عرض ادب و احترام دارم و از 
آنها  عاجزانه درخواست دارم که از سهم مثبت وسازنده 
خودشان در فضای مجازی نهایت بهره را جهت  توسعه، 
پیشرفت استان ارزشمندمان نهایت بهره را ببرند ونقش 

تعیین کننده خود را ایفا کنند.
بویــژه اینکــه  حتــی در خاطــرات  قدیمــی غربــی 
ها  دربوشــهر از مردمان بوشــهر بعنوان انســان های 
باهوش  وخونگرم یاد شده  است ، بنابراین قدر مواهب 

خدادادی  انسانی و مادی خود را بیشتربدانیم.
یک نفر اگر بخواهد وبالگ نویس خوبی شود به چه 

ابزاری نیاز دارد؟
اول : مطالعه ، مطالعه  ومطالعه ... از ارســطو ســئوال 
گرفتند که چگونه برانسان ها مسلط می شوند؟ جواب 
داد : محاســبه می کنند او چند کتاب و چه کتابهائی 

خوانده است  دوم : چشم اندازی تعریف شده
برخی وبالگ نویسان یا فعاالن فضای مجازی اقدام 
به درج مطالب غیر واقعی می کنند چه سخنی با 

آنها دارید؟
چون مردم  برای درک  یــک واقعیت  به زمــان  و دالیل 
زیادی نیاز ندارند لــذا باید با آنها صادق بــود.و اعتبار 
خود را حفظ کرد ازطرفی دیگر اخیرًا  علم روانشناسی 
ثابت کرده است که : میزان سالمت روانی دراشخاص 

عامل به
راســتگوئی وامانتداری  نســبت به ســایر افراد 4 برابر 

است.
  "فرانســیس بیکن" نقاش ایرلندی مــی گوید: "قلم 
چیزی را انجام می دهد که بشر از انجام آن ناتوان است 
و بشرکاری را انجام می دهدکه قلم از توصیف آن عاجز 
است،« پس زیبا و زشــت قلم را مراقب باشیم تا ارزش 

خود و قلم را پاس داشته باشیم
به عنوان سخن پایانی اگر مطلبی مدنظر شما می 

باشد ذکر نمایید:
  دراینجا الزم می بینم بمنظور گرامیداشت یاد وخاطره 
سید اهل قلم شهید واالمقام استاد آوینی  عباراتی را از 

ایشان نقل   کنم:
چــه روزگار شــگفتي! همــه ي تاریخ در اینجــا حاضر 

است...
اگر سالح مؤ من در جهاد اصغر تیغ دو دم است و تیر و 
تفنگ، سالح او در جهاد اکبر اشــك  و آه و ناله به درگاه 
خداست. و اگر راستش را بخواهي، آن قدرتي که پشت 
شیطان را مي شکند و آمریکا را از ذروه ي دروغین قدرت 

به زیر مي کشد این گریه هاست.
اینها بچه هــاي قرن پانزدهم هجري قمري هســتند، 
هم آنان که کره ي زمین قرن هاســت که انتظار آنان را 
مي کشــد تا بر خاك مبتالي این ســیاره قدم گذارند و 

عصر بي خبري و جاهلیت ثاني را به پایان برسانند.
با تشــکر از اینکه وقت گرانبهای خــود را در اختیار ما 

قرار دادید.
من نیز متقاباًل از شما به جهت  فرصت مصاحبه ی که 

برایم فراهم کردید صمیمانه  سپاسگزارم

 حدود 200 نفــر از کارگران رســمی و پیمانی و 
همچنین پیمانکاران شــرکت دریایی ایران صدرا 
بوشــهر  برای چندین روز متوالــی در اعتراض به 
پرداخت نشــدن حقــوق معوقه 8 ماهــه چندین 
ماهه خود مقابل اســتانداری بوشــهر دســت به 
تجمع اعتراضی زدند و با شــعار و پارچه نوشــته 
هایی درخواست یاری از مسئولین استانی برای 
پرداخت حقوق خود را داشتند ولی گویا تا کنون 
هیچ مقام و مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.
یکی از کارگران این شرکت گفت: با وجودی که 
امروز دومین روز از تحصن ما جلوی استانداری 
اســت اما هیچ مســئولی تــا کنون نیامــده که 

حداقل حرف های ما را بشنود.
وی با اشاره به اینکه استانداری برای ما کارگران 
هیچ ارزشی قائل نیست؛ بیان داشت؛ از برج 3 
تا کنون هیچ حقوقی دریافت نکرده ام و با توجه 
به فرا رســیدن عید نوروز هیچ گونــه پولی برای 

مایحتاج ضروری خودم و خانواده ام ندارم.
کارگر دیگری با بیان اینکه ما بالتکلیفیم و هیچ 
کس به مشکلمان رســیدگی نمی کند؛ گفت: 
شــرکت صدرا چندین ماهه ما را بالتکلیف نگه 
داشته است و نه حقوقمان را پرداخت می کند و 
نه تسویه حسابمان می کند که برویم جایی دیگر 

دنبال زندگیمان.
وی می افزاید: هر بار از طرف مسئولین شرکت 
وعده هایی را مشــنویم ولی به هیچ کدام از آنها 
تا االن عمل نشــده اســت و ما حاال بــا توجه به 
رسیدن عید نوروز با جیب خالی جلوی زن و بچه 
مان شرمنده هستیم لطفا آقای استاندار کاری 

برای ما بکند.

صدرا بی صاحبه استاندار بی جوابه

کارکنان و پیمانکاران شرکت دریایی ایران صدرا 
برای چندمین  روز متوالی جلوی اســتانداری 
بوشهر دست به تحصن زدند و با سر دادن شعار" 
صدرا بی صاحبه اســتاندار بــی جوابه" حقوق 

معوقه 8 ماهه خود را طلب می کنند.
حقوقی که ماههاست با بی توجهی عقب افتاده 
و دستان پینه بسته این کارگران همچنان منتظر  

پاسخی برای حقوق معوقعه خود هستند.
شــرکت صنعتي دریایي ایران )صدرا( با هدف 
ساخت و تعمیر کشتي در سال ۱347 در بوشهر 
بــا تعمیر و ســاخت انــواع شــناورهاي دریایي 
فعالیت خود را آغاز نمود و در ســال هاي پس از 
انقالب بنابر نیاز روزافــزون و تقاضاي حاکم در 
بازار خلیج فارس و دریاي خزر فعالیت خود را در 

صنایع فراساحل گسترش داد.
اکنون تالطم شرکت صدرا در دریای مشکالت در 
شرایطی می باشد که اردیبهشت ماه سالجاری 

تالش برای نجات صدرا

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
از تشــکیل کارگروهی برای »نجات صدرا« خبر 

داده بود.
حســینی محمدی در نشســتی خبــری که در 
اردیبهشت سال جاری برگزار شد؛ گفته بود: در 
حال حاضر ۱500 نفر در این مجموعه شــاغل 
هســتند که انتظار می رود با اجرای برنامه های 
موردنظر و همکاری مدیران آن، دست کم ۱500 

فرصت شغلی جدید در آن احیا شود.
وی با بیان اینکه صدرا حدود یک میلیارد و 800 
میلیون تومان به تامیــن اجتماعی بدهی دارد، 

ادامــه داد: بدهی این شــرکت به بانــک و امور 
مالیاتی سنگین تر از این رقم هاست.

این مقام مسئول با بیان اینکه قرار شده مدیران 
صــدرا پیشــنهادات خــود را برای احیــای این 
مجموعه در اســرع وقت ارائه کنند، ادامه داد: 
آن بخشی که از توان استان و دولت است تعیین 
تکلیف می شــود، ضمن اینکه بخشــی از حل 
مســئله به مدیران آن و میزان همکاری شان بر 

می گردد.
اما با گذشــت قریب ۹ ماه از ایــن خبر، تاکنون 
نشانی از تشــکیل چنین کمیته ای یا نتایج آن 
نیست و کار به اعتصاب چندین باره کارگران در 
شرکت صدرا و تجمع مقابل استانداری کشیده 
شده است  اما هیچ مســئولی تا کنون نتوانسته 

مشکل این کارگران را چاره کند.

وعده معاون اســتاندار برا ی حل مشکالت 
کارگران صدرا

ظاهرا به نظر می رســد مدیریت اســتان  در این 
قضیه نیز دچار سردرگمی شــده و قادر به ورود 
موثر به این ماجرا و احقاق حق کارگران نیست، 
شاید هم نگاهها باید به سمت مرکز کشور باشد 
تا شاید آنجا برای صدرا و کارگرانش فرجی شود.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری 

بوشــهر گفــت: براســاس مصوبه کمیســیون 
کارگــری اســتان بوشــهر بخشــی از مطالبات 
کارکنان شــرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( 

هفته جاری پرداخت می شود.
  فتح الله حقیقی  افــزود: همچنین بخش دوم 
طلبی کارکنان شــرکت صدرا تا پایان بهمن ماه 
و مابقــی نیز قبــل از پایان ســالجاری پرداخت 

خواهد شد.
وی یادآورشــد: یکــی از اولویــت هــای کاری 
استاندار بوشهر حل مشکالت شرکت صدراست 
طوریکه افزون بر تحقق مطالبات کارکنان، زمینه 
تــداوم فعالیت این شــرکت نیز بعنــوان یکی از 
قابلیت های اشــتغالزایی با بیش از دو هزار نفر 

نیز فراهم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
بوشهر اظهارداشــت: در همین راستا موضوع 

شرکت صدرا در دولت نیز مطرح شده است.

حقیقی گفت: با حمایت جدی دولت و همکاری 
قرارگاه خاتم االنبیا تمهیدات خوبی در استان 
بوشهر اتخاذ شده اســت تا صدرا رونق گرفته و 

بهتر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.
وی بدون اشاره به میزان طلبی کارکنان شرکت 
صنعتی دریایــی ایران )صدرا( افــزود: کاهش 
بیــکاری و تثبت فرصت های شــغلی موجود از 
سیاســت های دولت اســت و این مهم مشمول 

شرکت صدرا نیز خواهد شد.
 حــال امیدواریم بــا عنایت و تالش مســئولین 
مربوطه استانی و نیز رایزنی موثر با مرکز ماجرا و 
مشکالت این قشر زحمتکش و مظلوم شهرمان 

حل شود و زندگی به کام آنها شیرین گردد.

توسط پلیس فتای استان بوشهر؛

سارق کارت شارژ اینترتی در بوشهر دستگیر شد

رئیس پلیس فتای استان بوشــهر از شناسایی و دستگیری 
فردی که بصــورت اینترنتــی اقدام به برداشــت غیــر مجاز از 
حساب بانکی یکی از شــهروندان توســط این پلیس خبر داد.
سرهنگ داریوش پورسعید رییس پلیس فتای استان بوشهر 
گفت: کارشناســان پلیس فتای بوشهر در پی شکایت فردی 
مبنی بر برداشــت غیرمجاز از حســاب بانکی اش بالفاصله 

ضمن تشکیل تیم عملیاتی ویژه وارد عمل شدند.
این مقام انتظامــی ادامه داد: در تحقیقات گســترده انجام 
شده توسط مأموران مبارزه با جرائم سایبری و انجام بررسی 
های فنی مشخص شــد برداشــت کننده غیرمجاز اقدام به 
خرید کارت شارژ از سامانه شرکت خدمات دهنده اینترنتی 

می نموده است.
ســرهنگ پورســعید تصریح کرد: ضمن هماهنگی با مقام 
قضایی، متهم دستگیر شــده در بازجویی اولیه منکرارتکاب 
هرگونه جرمی گردیــد و پس از اینکه با مدارک اســتخراجی 
مواجه شــد، به ناچار لب به اعتراف گشــود و ضمن پذیرفتن 
بزه منتسبه به صراحت اعالم داشت با شــاکی ارتباط کاری 
داشتم و هنگامی که کارت حساب شاکی در اختیارم بود در 
یک فرصت مناســب رمز دوم کارت ایشان را فعال نمودم و در 
فرصت های بعدی از حســاب وی برداشــت کردم و در ادامه 
پرونده امر درمعیت طرفین جهت سیر مراحل قضایی تحویل 

مراجع ذیصالح داده شد.
رئیس پلیس فتای استان بوشهر در پایان نکات هشداری ذیل 
در رابطه با استفاده ازکارت های بانکی اشاره کرد: سعی کنید 

بطورمرتب حسابهای بانکی خود را چک کنید.
وی افزود: کارت عابر بانک یا اطالعات مهم حســاب بانکی 

خود به ویژه رمز عبور را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.
پورســعید ادامه داد: رمز های عبور خود را به صورت ترکیبی 
طراحی کرده و از کلمات متداول و شــماره های شناســنام ، 
تلفن همراه، شــماره شناســنامه برای این موضوع استفاده 
نکنید و آن را به صورت دوره ای تغییر دهید؛ کارتهای بانکی 
شما دارای اطالعات مهمی اســت در حفظ و نگهداری آنها 

کوشا باشید.
وی بیان داشــت: کلیه تراکنشــهای خود را ذخیره کنید.تا 
جایی که ممکن اســت در انتخاب رمزهــای عبور خود دقت 

کافی داشته باشید.

 مــکان هــای درمانــی بــه عنــوان یکــی از مراکــز مهم 
رجــوع مــردم بایــد تمــام تــالش خــود را جهــت رفــع 
مشــکالت بیمــاران صــورت دهنــد و بــه نوعــی برخورد 
کنند  که مشــکلی بــر مشــکالت بیمــان افزوده نشــود.
بیمارستان شــهدای خلیج فارس بوشهر بیش از سه سال است 
که افتتاح و به بهره برداری رسیده است تا بتواند تا حدودی انبوه 
مشکالت درمانی استان بوشــهر را رفع نماید.برخی از قسمت 
های این مرکز درمانی در حالی به بهره برداری رسید که قادر به 
رفع مشکالت مراجعه کنندگان نیست و فقط در معاینه های اولیه 

را انجام می دهد.
بارها برخــی از مراجعــه کنندگان بــه این مرکــز درمانی گالیه 
هایی از نحوه برخورد کادر پرستاری و امکانات به پایگاه خبری 
تحلیلی سپاس داشــته اند که این رســانه مردمی یکی از آنها را 

مطرح می کند.
رمضانی یکی از مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان شهدای 
خلیج فارس بوشهر در گفت و گو با ســپاس با بیان اینکه برخی 
از پرســتاران برخورد خوبی با بیماران و همراهان بیمار ندارند، 
گفت: چند روز پیش برادرم که مشــکل پالکت خون داشــت را 
به اورژانس بیمارســتان رســاندم که با واکنش مسئول اورژانس 

روبرو شدم.
این شهروند بوشهری با اشــاره به اینکه هیچ کدام از پرستاران 
برادرم را پذیرش نمی کردند، اظهار کرد: مسئول اورژانس علت 

عدم پذیرش بیمار را نبود تخت برای بیمار اعالم کرد.
رمضانی افزود: در پاسخ به مسئول اورژانس گفتم مریض ما داره 
از دست میره، گفت هر کاری می خواهید انجام دهید و هر کجا 

هم که می خواهید بروید.
وی با بیان اینکه فوری بیمار را به بیمارســتان تامین اجتماعی 
منتقل کردیم، بیان کرد: وقتی به بیمارستان تامین اجتماعی 
رســاندیم دکتر معالج گفت اگر چند دقیقه دیرتر به بیمارستان 

می رسید، حاال در قید حیاط نبود.
این شهروند بوشهری خطاب به مسئولین درمانی و ارشد استان، 
بیان کرد: استانی که از منابع الهی غنی باشد شایسته نیست که 
برای یک مریضی ســرپایی چندین مرکز درمانی را عوض کند تا 

یک تخت جهت معاینه پیدا کند.

 گالیه
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گالیه مردم از کادر پرستاری بیمارستان شهدای خلیج 

فارس بوشهر؛ 

اورژانس جا ندارد، هر کجا دوست دارید بروید

عاطفه جعفری

 مقوله شهر و حقوق شــهروندی از زمان شروع اسکان 
بشــر بصورت گروهی و شــکل گیــری اولین ســکونتگاه 
و اجتماعــات بشــر و بدیــن ترتیــب پیدایــش شــهرها به 
وجود آمده اســت چرا که بشــر موجودیســت که در بطن 
وجودی خویــش تمایل به نظــم و قانون دارد ، نیــاز به نظم 
و قانــون را حس میکرده اســت و اقــدام به وضــع قوانین 
برای ســکونت بهتر و دســتیابی بــه اجتماعاتی بــا توان 
هــای بالقــوه مــی کند.قاعدتــا احتــرام بــه ایــن قوانین 
و اجــرای آنهــا در شــهرها محیــط و فضــای شــهری را 
انعطاف پذیــر تر و زیباتر و  قابل ســکونت تــر خواهد کرد .
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. 
این دیدگاه، حقوق و مســئولیت هایی را به شــهروند یاد آور 

می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده  است.
از نظر حقوقــی، جامعــه نیازمند وجود مقرراتی اســت که 
روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی 
مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از 
دید شهری موضوع حقوق شــهروندی، روابط مردم شهر، 
حقوق و تکالیف آنــان در برابر یکدیگــر و اصول و هدف ها و 
وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر 
و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شــهر است که می توان 
بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی 

کشور است.
در واقــع حقوق شــهروندی آمیختــه ای اســت از وظایف و 
مسئولیت های شــهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت 
یا قوای حاکــم و مملکــت و همچنین حقــوق و امتیازاتی 
که وظیفــه تامیــن آن حقوق بــر عهدهی مدیران شــهری 
)شــهرداری(، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشــد. 
به مجموعه این حقوق و مســئولیت ها »حقوق شهروندی« 

اطالق می شود.
مقوله حقوق شــهروندی امــروزه جایگاه ویــژه ای در نظام 
شهری جهانی را به خود اختصاص داده است چرا که تمامی 
فعالیت ها در شهر بر اساس  نیاز های مردم و با توجه به حقوق 

آنان می باشد.
حال اگر بخواهیم نگاهی گذرا به این معقوله در شــهر اهرم 
بیاندازیــم به جرات می توان گفت با توجه به ســابقه شــهر 
نشینی و سکونت در این شهر که قریب به نیم قرن از قدمت 
آن می گذرد متاسفانه  شاهد جایگاهی مناسب  و درخوری 
نیستیم  نیم قرن سابقه شهر نشینی و جایگاهی این چنین 
، خود جای ســوال بســیار دارد و شاید بررســی این چنین 
موضوعاتی در قالب یک مقاله کار چندان صحیحی نباشد 
چرا که به طور قطع بســیاری از مباحــث آن از قلم خواهد 

افتاد.
دالیل توجه یا عدم توجه به حقوق شهروندی در شهراهرم می 
تواند بسیار متنوع باشد چراکه یک ارتباط دو سویه بین مردم 
و مسئولین در یک شــهر برقرار اســت هر چقدر این ارتباط 
تنگاتنگ تر و پر رنگتر باشد رویکردی بهتر و جالبتر از حقوق 

شهروندی و سیمای زیباتر را از شهر را شاهد خواهیم بود.
این که در یک شهر به حقوق شهروندی از جانب مسئولین 
بها داده می شــود یا نه تا حــدودی به خود شــهروندان نیز 
برمی گردد و میــزان تقاضای آنها برای احقاق حقوقشــان 

چقدر است.
چرا در یک شــهر کوچک مانند اهرم مردم تمایلی به اجرای 
حقوق شهروندیشان نشــان نمی دهند  به طور حتم دالیل 
خاصی  وجود دارد که به یکباره نیز شــکل نگرفته اند و طی 
ســالیان متوالی و در دراز مدت این پدیده)بــی توجهی به 
حقوق شــهروندی ( شکل گرفته اســت .عمده ترین دالیل 

شامل:
_عدم توجه به خواسته ها و نیاز های شهروندان  طی چندین 

دوره متوالی
_بی توجهی به مباحث طرح های مشارکتی ؛ این مهم امری 
دو جانبه و دو ســویه هم از جانب شــهروندان هم مسئولین 

می باشد
_فرهنگ و آموزش و اطالع رسانی نامناسب

_عدم آگاهی مردم از حقوقشان
_عدم وجود روحیه سرزندگی بین شهروندان

از عمده ترین دالیل محسوب می شوند، فرهنگ و آموزش 
نسبت به سایر موارد جایگاهی به مراتب باالتر و مهم تر را دارا 
می باشد چرا که فرهنگ شهروندان یک شهر سازنده  و رکن 
اساسی شکل دهنده به کالبد و محیط شهر است  فرهنگ 
جز مواردی اســت که در ابتدایی ترین  و ســاده ترین ارکان  
نظام شهری تا وسیع و پیچیده ترین آنها نقش سازنده دارد .

عــدم آگاهی مردم از حقوقشــان ایــن مهم ناشــی از عدم 
اطالع رسانی وآموزش مناسب می باشد چرا  که  هنگامیکه 
شهروندان از حقوق ابتدایی خویش بی اطالع باشند تالشی 
نیز در جهت احقاق آنان وجود نخواهد داشــت این نیز جز 
وظایف مسولین می باشد که  تالش خود را در راستای اطالع 

رسانی وآموزش مناسب  به شهروندان به کار گیرند.
 اما اینکه میزان این تالش در شــهر اهرم به چه صورت بوده 
است قضاوتش رابر  عهده ی مردم و خود شهروندان خواهیم 
گذاشــت اما به طور قطع وضع کنونی شهر خود به درستی 

بیانگر این موضوع خواهد بود .
مورد بعد عــدم وجــود روحیه ی نشــاط و ســرزندگی بین 
شهروندان می باشد پر واضح است هنگامی که روحیه تحرک 
شادی و نشاط یا به طور کلی سرزندگی در بین شهروندان از 
بین میرود شهر به ســمت یک محیط موات گونه  و بی روح 
سوق پیدا خواهد کرد چیزی که کماکان در برخی نقاط شهر 

شاهد آن هستیم.
اســتفاده از طرح های باال دســت طــرح هایی کــه از باال 
تصویب می شوند و به جای مردم یک منطقه یا ناحیه در مورد 
شهرشــان تصمیم گرفته می شــود در صورتی که از شرایط 
حاکم در آن شهر اطالع چندانی وجود ندارد خود نیز مساله 
ساز هستند و گاها نیز با موفقیت چندانی مواجه  نمی شوند.
حقــوق شــهروندی جــز مــوارد بنیادیــن در 
نظــام شــهری مــی باشــد میــزان تحقــق ایــن 
مهــم وضعیــت کالبــدی, بصــری, اجتماعــی و 
اقتصــادی , یک شــهر را مشــخص خواهــد کرد 
همواره حــق گرفتنــی بــوده اســت چنانچه در 
شــهری مســئولین تمایلــی بــه اجــرای حقوق 
شــهروندان  از خــود نشــان نمــی دهنــد .
ایــن شــهروندان هســتند کــه مــی بایســت در 
راســتای تحقق حقوق خــود اقــدام نمایند بین 
حقــوق شــهروندی ,شــهروندان و مســئولین 
یــک ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد ارتباطی که 
شــکل دهنــده بــه شــهر اســت و روح شــهر 
را در ســیطره ی خــود قــرار خواهنــد داد.

  حق شهروندی

شهروند، بی خبر از حق شهروندی

چرا در شهر اهرم مردم تمایلی به اجرای حقوق شهروندیشان نشان نمی دهند
گفت و گو با وبالگ نویس کنگانی؛

فرمان مقام معظم رهبری برای  جهاد درفضای  مجازی مرا به فعالیت رسانه ای ترغیب کرد

تجمع های مکرر کارگران صدرا دربرابر استانداری بوشهر؛
دستان پینه بسته، 8 ماه منتظر حقوق عقب افتاده!

 خبـــــــــر

مینا مدارا
  وبالگ نویس
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 گفتمان دانش آموزی

دریای معرفت

امام خامنه ای)مد ظله العالی(:
انقالب ما انقالب زینبی اســت. از اول 
انقالب، زنــان یکی از برجســته ترین 
نقشها را در این انقالب ایفاء کردند. هم 
در خود حادثه ی بزرگ انقالب، هم در 
حادثه ی بسیار بزرگ هشت سال دفاع 
مقدس، نقش مادران، نقش همسران، 
از نقــش مجاهــدان اگر ســنگین تر و 
دردناکتر و تحمل طلب تــر نبود، یقینًا 

کمتر نبود. 
بیانــات در دیــدار جمعــی از پرســتاران نمونه کشــور 

1389/2/1

انتقاد

خبــــــــــــر

روزانهم جوان
بوشهر

 رو هب پنجره ایضمیمه هفتگی
روشنایی

تلفن سرپرستی : 33330523

روزنامه جوان آماده دریافت هرگونه خبر  و  آگهی

 از هم استانی های عزیز می باشد.

سرپرستی روزنامه جوان استان بوشهر

استاندار بوشهر به منظور افتتاح پروژه های دهه فجر با 
هیات همراه در حالی وارد عسلویه شد که مورد انتقاد 

برخی از مردم این شهرستان قرار گرفت.
استاندار بوشهر که قبل از افتتاح پروژه ها جهت تجدید 
میثاق به گلزار شهدای شهر بید خون رفته بود، بدون 
توجه ای به جانبازان مراســم تجدید میثاق را کم تر از 
چند دقیقه برگزار و گلزار شهدا را به مقصد محل افتتاح 

پروژه ها ترک کرد.
این اقدام اســتاندار بوشــهر باعث شــد تــا برخی از 
جانبازان شهرستان عسلویه واکنش نشان داده و گالیه 

نامه ای را به دفتر این رسانه ارسال کنند.
در متن این گالیه نامه آمده اســت: شــهدا به گردن 
همه حق دارند آنان که از جانشان و هستی خودشان 
گذشتند و روزهای دفاع در میادین به خاطر دین پا روی 
مین می گذاشــتند ولی امروز بخاطر دنیا و مادیات پا 

روی دین می گذارند.
در ادامه تاکید شــده اســت: متاسفانه شــهر والیت 
مدار بیدخون امروز شــاهد ورود اســتاندار با جمعی 
از مســولین اســتانی وشهرســتانی بود؛ آیا این دیار 
درحد چند لحظه توقف ارزش دیدار با خانواده های 

ایثارگران و رزمندگان و حتی مردم را نداشته است؟

جانبازان خطاب به استاندار نوشــته اند: برادری که 
بر کرسی مسولیت نشســته ای و بخاطر خون شهدا 
مقام و منزلــت داری؛ درد دل ملت منطقه را شــنیده 
ای؟ چرا باید اینقدر نســبت به درد دل مردم شــهید 
پرور بیدخون در کشور امام زمان )عج( که رهبر و ولی 
امرش سید علی خامنه ای )مدظله العالی( است، بی 

تفاوتی باشید.
معترضان در پایان افزوده اند: حال چند سوال مطرح 
است که مســئولین هماهنگ کننده بازدید استاندار 
نباید توجهی به دیدار استاندار با جانبازان، خانواده 
شهدا، نخبگان و اقشــار مختلف مردم می کردند؟ آیا 
اســتاندار که خود از خانواده شهدا اســت نباید این 
مراسم میثاق با شهدا را با احترام بهتری انجام می داد؟ 
آیا مســئولین برخی از کارها را برای احساس تکلیف 

انجام می دهند؟

خانه ای ســاده، زیبا و پــر از گل و گیــاه  و یک گلخانه 
کوچک در سمت چپ حیاط خانه قرار دارد.

آقای ســاجد گنبدی داماد خانــواده احمدی جوان، 
از برادرهای همســرش می گویــد: از بــرادری که در 
تصادف فوت کرده بود، از برادر دیگرش که کنار آن ها 
زندگی کرده و با خواهرزاده های خود همچون دوستی 

صمیمی بود.
آقای گنبدی از خاطرات محمد می گوید. خیلی ساده 
و صمیمــی صحبت می کنــد؛ گویی که ســال ها ما را 
می شناســد؛ از خانه و خانواده همســرش می گوید: 
خانــواده همســرم در خانــه ای قدیمــی دریکــی از 
روستاهای شهر دلوار به نام "باشی" زندگی می کنند، 
پدر همسرم مرد مؤمن و باخدایی است، یک رادیو دارد 
که به دیوار آویز کرده و همیشه موقع اذان آن را روشن 
می کند، مخصوصــًا هنگام اذان صبح کــه همه برای 

نماز بیدار شوند.
عکس شــهید روی دیوار روبروی من اســت، هرلحظه 

حس می کنم به ما نگاه می کند و ما را زیر نظر دارد.
به چایی و بیسکوئیتی که خواهر شهید برایمان آورده 
بود، نگاهــی می کنم ولی از نگاهی که بــه من زل زده 
بود خجالت زده بودم. حواسم به چادرم است که مبادا 

کمی باز شود...
آخرین خواسته شهید، دیدار مادر بود

بازهم حواسم به صدای داماد خانواده جمع می شود که 
در مورد مجروحیت و بستری شدن محمد در بیمارستان 
تهران صحبت می کند: مادر و همسرم را به تهران بردم تا 
   ICUمحمد را ببینند، مادر و خواهر محمد پشت شیشه
به محمد زل زده بودند. مادر را پیش محمد بردم، بدون 
هیچ گونه اشکی و باافتخار به دیدار پسرش رفت، ولی 
زمانی که می خواست صورت محمد را ببوسد، به خاطر 
دستگاه هایی که به او وصل بود، نتوانست و در مقابل 

چشمان همه دست پسر خود را بوسید.
به گفته داماد خانواده، یــک روز بعد از مالقات مادر با 
محمد، قلب محمد مشــکل پیدا می کند و بدون آنکه 
این موضوع را به مادر بگویند، برای آخرین بار مادر را به 

دیدار پسرش می برند.
مادر، محمد را می بینــد و از او خداحافظی می کند و 
صدای بوق دســتگاه به صدا درمی آید؛ مادر در عین 
سادگی، در مورد بوقی که می شنود، می پرسد ولی به 
او می گویند چیزی نیست مادر این دستگاه ها گاهی 
ممکن است این گونه شود؛ ولی مادر است دیگر... او 

می داند پسرش پر کشید و رفت.
گویا محمــد آخرین و تنها خواســته اش، دیــدار مادر 

بود...
خواهر از محمد می گوید؛ از ترکش های ریزودرشتی که 
درراه دفاع از ناموس سیدالشهدا)ع( در دستان برادرش 
جا خوش کرده بود، از محبت هایش، از کارهای خیری 
که مخفیانــه انجام مــی داد، از کالس های آموزشــی 
که برای بچه های بســیجی برگزار می کرد... به وضوح 

می توانستم بغضی که در گلویش بود را ببینم.
و بازهم نگاهم به سمت عکس شهید کشیده می شود.

خواهر محمد از صمیمیتــی می گوید که بین بچه ها و 
دایی شــان بود، از مادرش می گوید که همیشه به فکر 

محمد بود و بدون او چیزی نمی خورد.
و بازهم بغضی که هرلحظه منتظر منفجرشدن است.

خبری نابهنگام که دل پدر و مادر شهید را شکست
خانم احمدی جوان به برادرش افتخــار می کند ولی 
گله ای هم دارد؛ از مســئولین، از کســانی که قبل از 
شــهادت محمد، خبر شــهادت را به خانواده رسانده 

بودند و باعث رنجش خاطر آن ها شده بود.
او می گوید: محمد 43 روز در بیمارستان بستری بود، 
ولی عده ای در همان روز مجروحیتش، خبر شهادتش 

را به ما داده بودند و دل پدر و مادرم را شکستند.
از مســئولین بنیاد شــهید هم گله ای داشت که به جز 
آوردن دو پرچم ایران با آرم بنیاد شهید، حتی به آن ها 

سری نزدند.
مزار شهید مدافع حرم، بدون سنگ قبر

در همه جای کشــور، سنگ قبر مطهر شــهید مدافع 
حرم حضــرت زینب)س(، با بقیه شــهدا فــرق دارد و 
این وظیفه ای است که بر عهده ســازمان بنیاد شهید 
است، ولی خواهر می گوید: به ما گفتند چهارصد هزار 
تومان می دهیم و خودتان برایش سنگ قبر بگذارید. 
اآلن از چهلم محمد هم گذشــته ولی قبر برادرم بدون 

سنگ است.
از او می پرسم کســی هم به دیدار پدر و مادر شما آمده 

است؟
بله اهالی روستاهای اطرافمان سنگ تمام گذاشتند. 
نماینده ای از طرف سردار قاسم سلیمانی و پسر شهید 

حسین همدانی نیز آمدند.
خواهرزاده شهید، کلیپی را که دوستان و اهالی روستا 
برای مراسم شهید ساخته بودند، به ما نشان می دهد. 
صدای مداحی که در کلیپ پخش می شد، باعث شد 
بغض، گلوی همه مان را بگیرد. به چشمان سرخ خواهر 
نگاه کردم، به چشمانی که پر از اشک بود، چشمانش 

هم سرشار از افتخار به برادر بود و هم پر از دل تنگی ...
شــهید خواهــرزاده ای به نــام فرشــته دارد؛ دختری 

بامحبت و صمیمی.

فرشــته من را به اتاقش دعوت می کند. در بدو ورود به 
اتاقش چشــمم به قاب عکس هایی از شهید افتاد که 
باسلیقه خاص و زیبایی به دیوار اتاقش نصب کرده بود. 
آلبومی را به دستم می دهد که خودش با همان سلیقه 
زیبایش او را ساخته بود که در آن عکس های کودکی، 
نوجوانــی و جوانــی خود، بــرادر و دایی شهیدشــان 

خودنمایی می کرد.
خواهــر از فعالیت هــای بیشــتر شــهید می گوید؛ از 

فعالیت های ورزشی و رزمی.
یکی از قاب عکس ها را به من نشان می دهد و می گوید: 
این عکس مربــوط به مســابقه دومیدانی اســت، که 
اتفاقًا محمد در این مســابقه نفر اول می شود. محمد 
حتی مقام بین المللی در رشــته تکواندو داشــت، که 
البته تقدیرنامه هایش را به ما نشــان نمــی داد و ما بعد 
از شــهادتش تقدیرنامه ها و کاپ هــا را در اتاقش پیدا 
کردیم. محمد از پس انداز خود، لوازمی برای ساخت 
مجتمع پایگاه مقاومت خواهــران و کارهای فرهنگی 
خریده و آن ها را وقف کــرده بود، ولی فرصت نکرد این 

مجتمع را بسازد.
از خانواده خواهر شهید مدافع حرم "محمد احمدی 

جوان" خداحافظی می کنیم و راهی می شویم.
در طول مسیر برگشــت به حرف های خواهر محمد و 
همسرش  فکر می کردم، دوست داشتم به مالقات مادر 

و پدر این شهید بزرگوار هم بروم.
بعد از یک هفته با هماهنگی هایی که با معاون فرهنگی 
حوزه علمیه الزهرا)س( بوشــهر انجام دادم، به اتفاق 
تعدادی از دوســتان و طالب حوزه علمیه راهی خانه 

پدری شهید محمد احمدی جوان شدیم.
این اولیــن باری بود که به روســتای باشــی می رفتم. 

روستای زیبایی بود.
به خانه پدری شهید که رســیدیم، با استقبال گرم پدر 

شــهید روبرو شــدیم. وارد حیاط خانه که شدم، حس 
خوبی به من دســت داد، حیاطی بزرگ که از ســمت 
راست آن صدای مرغ و خروس می آمد و در سمت چپ 
حیاط، اتاقی مجزا برای اهالی خانه و در ته حیاط اتاقی 

بزرگ برای پذیرایی از مهمانان وجود داشت.
بعد از ورود به خانه، مادر شــهید با همان سادگی، اما 
به گرمی به استقبالمان آمد. فرشته هم آنجا بود، با او 
سالم و احوالپرسی کردم و از اینکه دوباره او را می دیدم، 

خوشحال بودم.
به اتاق مهمانان که وارد شــدیم، تصاویری از شهید را 
به دیوار زده بودند و همچنیــن چندین قاب عکس در 
گوشه ای از اتاق وجود داشت که ناخواسته نگاه ما را به 

آن سوی اتاق می کشید.
مادر محمد به همه ما خوش آمد گفت و از اینکه به خانه 

آن ها رفته بودیم، ابراز خوشحالی کرد.
از مادر، درباره محمد سؤال کردیم و او از بستری شدن 
محمد در بیمارســتان تهران این طور می گوید: وقتی 
محمد تو بیمارستان بود، رفتم تهران؛ تو ICU بود. رفتم 
پیشش ولی بی هوش بود، دستشو بوسیدم و برگشتم.

روز جمعه بود، دوباره رفتم پیشش ولی دیدم دستگاه 

صدا می ده؛ ازشــون پرســیدم که این صــدای چیه؟ 
بهم گفتند که دســتگاه خرابــه و من رو با هــزار ترفند 
برگردوندن بوشهر. درسته که میگن شهید جاش خوبه، 

ولی داغ فرزند سخته.
گل چهــره حقانــی معــاون فرهنگــی حــوزه علمیه 
الزهرا)س( بوشهر از مادر می پرسد: هیچ وقت اقدامی 

برای ازدواج شهید انجام دادید؟
محمد همیشه می گفت زنی میخوام که رفتارش فاطمه 

وار باشد و حضرت زهرا)س( اون رو تائید کنه.
پدر شهید هم صحبت های خودش را این گونه آغاز کرد: 
پسرم فرمانده بسیج و معلم احکام بود، فعالیت قرآنی 
زیادی انجام می داد و اآلن هم خانه اش حسینیه شده 

و قرار است داخل حیاط خانه اش نیز دارالقرآن بزنند.
مادر: شــب عملیات به هم رزمانش گفته بود که شما 
بخوابید، من هستم و حتی شــیرینی هم پخش کرده 
بود. ایمان باالیی داشــت. فرمانــده اش می گفت که 
همیشه اولین نفر بود که ســرکار می رفت و آخر از همه 

کار را تعطیل می کرد.
خودداری شهید احمدی جوان از مصرف کاالهای 

شبهه ناک
پدر: اولین حقوقش را که گرفت، پیــش حاج آقا رفت 
و برای خود سال خمســی تعیین کرده بود و می گفت 
خودم می خواهم سال خمسی خودم را بدهم. همیشه 
حواســش بــه غذاهایی کــه اســتفاده می کــرد، بود 
به طوری که حتی شیر نیدو را هم نمی خورد و می گفت 

این طور اجناس، امتیازش برای اسرائیل است.
مادر: خیلی احترامش می گذاشتم. همیشه برایم عزیز 

بوده و هست.
پدر: از رسول اکرم)ص( روایت داریم که می فرمایند "هر 
کس چهار پسر داشته باشد و نام یکی از آن ها را به نام 
من "محمد"   نام گذاری نکند، به من جفا کرده است؛ 
من هم به همین خاطر اسم پسر کوچکم را به نام مبارک 

حضرت محمد)ص(، محمد گذاشتم.
در این لحظــه هیچ چیز نمی توانســتم بگویم، فقط از 
خداوند برای این پــدر و مادر عزیز طلــب صبر زینبی 
کردم. به ایــن فکر می کردم کــه آن هــا باوجوداینکه 
عزیزشــان را ازدســت داده اند، هیچ گونــه آه و ناله ای 
نمی کردند و فقط بــه محمد افتخــار می کردند. واقعًا 
نمی دانستم در این لحظه چه بگویم، به بقیه دوستانم 
نگاهی کردم و منتظر بــودم آن ها چیــزی بگویند که 
خانم حقانی گفت: محمد و دایی بزرگوارشــان شهید 
زنده پی، هردو مایه افتخار ما هســتند. شهادت درراه 
خدا آرزوی همه ماست؛ ان شاء الله خداوند شهادت را 

نصیب همه ما بکند.
به مادر شــهید احمدی جوان نگاهی کردم، سرش را 
به زیر انداخته بود ولی می دانستم می خواهد چیزی 
بگوید. در همان حال و با ناراحتی گفت: خیلی ها گفتن 
چرا رفتن تا جونشون رو از دست بدن، ولی آن ها برای 
حفظ دین، حفــظ ناموس و حفظ امنیت کشــورمون 

رفتن. آن ها توی سوریه برای این خاک می جنگند.
خوابی که خبر از شهادت محمد می داد

پدر شــهید احمدی جوان در ادامه حرف همســرش 
گفت: زمانی که محمد در بیمارســتان بســتری بود، 
خواب دیدم سه شخص نورانی به دیدار پسرم آمدند و 
محمد را با خودشان بردند. من از همان موقع متوجه 

شدم که محمد شهید می شود.
از خانه آن ها که راه افتادیم، به سمت مزار مطهر شهید 
محمد احمدی جوان رفتیم که در کنــار امامزاده قرار 
داشــت. هنوز هم برای قبر مطهرش سنگی نگذاشته 
بودند. دلم نه برای شهید، بلکه برای برخی مسئولین 
اســتان ســوخت که بایــد در روز قیامت پاســخگوی 

کم توجهی هایشان باشند.
امیــدوارم مســئوالن ایــن اســتان، کــم                          ی از 
بودجه ای که در اختیارشــان هســت را صرف این کار 
کنند و کمتر در جیب مبارکشان فروکنند، شاید ذره ای 
در حق اولین شــهید مدافع حرم استان بوشهر، ادای 

دین کرده باشند.
 "باشد که همه ما رستگار شویم"

 مسؤول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر:

طرح گفتمان های دینی در مدارس بوشهر اجرا می شود

گزارشی از دیدار با خانواده اولین شهید بوشهری مدافع حرم؛

از مدال های افتخار شهید احمدی جوان تا مقبره ای که هنوز بدون سنگ مانده

در سفر استاندار به قطب انرژی کشور

گالیه جانبازان عسلویه از استاندار بوشهر

مسئول انجمن هنرهای نمایشی آبپخش

پالتو در شهر آبپخش ساخته می شود

  داود جان امیری مســئول انجمن هنرهای نمایشی 
آبپخش با اعــالم این خبر گفــت: نبود پالتــو و کمبود 
فضای مناســب از  مهم ترین مشــکالت جامعه نمایش 
آبپخش است که با همکاری شهردار آبپخش و ساخت 
پالتو در مجتمع فرهنگی هنری این شهر، گامی مهم 
برای توســعه هنر مردمــی تئاتر برداشــته می شــود.
جان امیری افزود: عمده فعالیت هنرمندان تئاتر آبپخش 
در اجراهای عمومی نمایش در سالن مجتمع فرهنگی 
هنری آبپخش اســت که فاقد هرگونه امکانات مناسب 
مانند ســن، نور، صندلــی و به طور کلــی محیطی غیر 

استاندارد برای اجرای تئاتر است.
وی با اشاره به حضور حســین عباسی شهردار آبپخش 
در اجرای عمومی نمایش »وصیــت« در آبپخش اظهار 
داشــت: تاکنون حضــور شــهردار آبپخــش در تمامی 
اجراهــای عمومی تئاتر باعث دلگرمــی جامعه نمایش 
بوده است و پس از مشاهده استقبال مردمی از اجراهای 
عمومی، شــهردار آبپخش ســاخت پالتــو در مجتمع 

فرهنگی هنری بر عهده گرفت.
 مســئول انجمن هنرهای نمایش آبپخش بــا قدرانی از 
حمایت های شهردار آبپخش از هنرمندان تئاتر این شهر 
تصریح کرد: ســاخت پالتو در مجتمع فرهنگی هنری 
آبپخش از اقدامات ارزنده و ماندگار فرهنگی شــهردار 

آبپخش خواهد بود.
جان امیری با بیان اینکه مراحل اجرایی ساخت پالتوی 

آبپخش به زودی آغاز می شود، خاطرنشان کرد: حمایت 
و همکاری مصطفی رضایی رئیس شورای شهر آبپخش 
و اســماعیل ســلیمانی معاون شــهردار آبپخش نیز در 
تحقیق این خواســته به حق هنرمندان آبپخش نقشی 

مؤثر داشته است.
وی  یادآور شــد: تجهیز پالتوی ســاخته شــده را مرکز 
هنرهای نمایشی کشــور بر عهده گرفته است و امیدوار 
هســتیم در آینده ای نزدیک شــاهد بهره برداری از این 

پالتو باشیم.
وی در پایان با بیان اینکه روند رو به گسترش فعالیت های 
هنرمندان تئاتر آبپخش از نظر اجراهای عمومی و حضور 
در جشنواره مختلف نوید جایگاه مناسبی برای آبپخش 
در تئاتر استان بوشهر را می دهد، تصریح کرد: برگزاری 
کارگاه های علمی و آموزشــی از برنامه های آتی انجمن 
هنرهای نمایــش آبپخش بــرای ارتقای ســطح علمی 

هنرمندان این رشته است.
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خدیجه منصوری
مدافع حرم

 مهــراب کیانــی، مســئول ســازمان بســیج 
دانش آمــوزی اســتان بوشــهر شــب گذشــته 
در جمع دانش آموزان بســیجی شــهر بوشــهر با 
اشــاره بــه برگــزاری طــرح گفتمان هــای دینــی 
مدارس در 20 مدرســه شهرســتان بوشهر گفت: 
این طــرح متعلق بــه ســازمان تبلیغات اســالمی 
اســت و بســیج دانش آموزی در اســتان بوشــهر 
بــه عنــوان مجــری طــرح شــناخته می شــود.
وی اظهــار داشــت: کارگروه هــای گفتمــان دینی با 
اســتفاده از تجارب موفق گذشــته جهت برنامه ریزی 
و اجرای بهینــه آیین نامه گفتمان دینی در اســتان و با 
استفاده از ظرفیت های برون و درون سازمانی تشکیل 

می گردند.
مسئول ســازمان بسیج دانش آموزی اســتان بوشهر با 
اشاره به ارتقاء سطح سواد  رسانه ای دانش آموزان گفت: 
فرصت ها و تهدیدهای تکنولوژی های نوین اطالعات 
و ارتباطات ماننده ماهــواره، اینترنــت،  تلفن همراه و 
دیگر وسایل ارتباطی در سبک زندگی اسالمی، چرایی 

و چگونگی اشــاعه غرب زدگی، خودباختگی، هویت 
زدایی دینی و ملی از مباحثی اســت کــه در این طرح 

مطرح می شود.
کیانی افزود: نشــاط، امیــد و خودبــاوری اجتماعی، 
مهارت های زندگی چرایی و چگونگی ترویج خشونت 
و راههای مقابله با آن، اختالالت شــخصیتی، فلســفه 
حجاب، حدود شرعی و کیفیت پوشــش زنان و مردان 
از نگاه قرآن و سیره معصومین )ع(،بررسی ریشه های 

حجاب گریزی )به معنی عام( در جوانان، حدود روابط 
دختر و پســر و محرم و نامحرم در اســالم و آسیب های 
ناشی از عدم رعایت آن از دیگر مباحثی است که در این 

گفتمان ها بیان می شود.
وی افــزود: در ایــن طــرح از اســاتید، روحانیــون و 
چهره های شاخص و مجرب و توانمند بومی که در بانک 
اطالعات اساتید دارای پرونده هستند و نیز دوره کارگاه 
مهارت های گفتمانی را دیده باشند استفاده می شود و 
در هم زمان چهره های مستعد و شاخص جدید را جذب 

و استفاده می شود.
کیانی اظهار داشت: راه اندازی اتاق های گفتمان دینی 
در فضای مجازی و برگزاری کارگاه مهارت های گفتمانی 

از دیگر برنامه های این طرح است.
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر تأکید 
کرد: از دیگر اهداف این طرح مقابله حدی با ناهنجاری 
جدیدی که به طور خاص ظهور پیدا کرده است و برا این 
مهم نیازمند تنویر افکار عمومی بخصوص جامعه گروه 

های هدف است.

معرفی کتاب

معرفی کتاب دختران آفتاب

 یک داستان بلند  درباره دختران ایران
کتــاب »دختــران آفتــاب« بــا اســتفاده از ســبک 
»داستان مقاله« به بررســی و نقد و رد و اثبات مؤلفه ها 
و مباحث و شــبهات حــوزه ی زن و خانــواده و جامعه 
می پردازد و می توان گفــت از موفقیت زیــادی در این 
زمینه برخوردار اســت. مباحث در حیــن برگزاری یک 
اردوی ده روزه ی دخترانه ی دانشــجویی از دانشــگاه 
تهــران اتفــاق می افتد کــه به قصــد زیارت امــام رضا 
علیه السالم راهی مشــهد شــده اند. به مناسبت های 
مختلف و اتفاقاتی کــه می افتد، موضوعــات مطرح و 
بررسی می شوند و به نتیجه می انجامند. راوی داستان 
دختری اســت به نام مریم که به دلیل بی توجهی مادر 
به محیط خانه در اثر توجه شــدیدش بــه کار در بیرون 
از منــزل و ایجــاد گسســت خانوادگی، دچــار روحی 
رنجور و ناآرام شده اســت و تصمیم می گیرد برای تنبیه 
والدینش هم که شــده، چند روزی آن ها را بی خبر رها 
کند. به ذهنش می رســد که فرار کند، اما خوب که فکر 
می کند می فهمد آدم این کار نیست. در همین موقع، 
یاد اطالعیه ی اردوی زیارتی دانشــگاه می افتد و بدون 
معطلی ســاک مختصری آمــاده می کند و خــود را به 
جمع زائرین می رســاند. فاطمه که یکی از مســئولین 
برگزارکننده ی اردوســت، با اخالق خوش و آرامش و با 
وجود فقدان صندلی خالی، موجبات هم ســفر شدن 
مریم با آن ها را فراهم می کند. او در طی سفر با همدلی 
و همراهی که با احســاس بچه هــا دارد، از بروز جدل و 
درگیری های لفظــی بین آن ها جلوگیــری می کند و با 
استفاده از مطالب مرجع و مســتند، به بحث ها جهت 

مثبت می دهد.
این کتاب در چهارده فصل تنظیم شــده و شــخصیت 
اصلــی و راوی داســتان »مریــم« اســت و »فاطمه« از 
مســئولین اردو و بزرگ و اســتاد بچه هاست. »ثریا« هم 
دیگر شخصیت داســتان اســت که با این جمع تفاوت 

دارد. دختر محجبه ای نیســت و به قــول فاطمه، تنها 
نقطه ی اتصالش بــا این جمع، زیارت امام رضاســت. 
»راحله« است و گرایش های فمینیستی اش، »فهیمه« 
و تجربه هایــش از زندگی کوتــاه در غرب! »ســمیه« را 
هم داریم کــه یک دختــر تندمزاج حزب اللهی اســت 
و »عاطفه« کــه اصفهانی اســت، همراه شــوخی ها و 
شیطنت های خاص خودش. این شخصیت ها هستند 
کــه گفت وگوهــا را پیش می برنــد و بحث ها را ســامان 

می دهند.
بی شــک روح داستان در شــکل گیری و نتیجه بخشی 
بحث ها بسیار مؤثر اســت. از منابع و مراجع خوبی در 
بحث ها استفاده شده است، مثل قرآن، روایات، کتاب 

»نامه های فهیمــه«، مقاالت و آمارهــای کتب علمی و 
نشــریات معتبر که به  مناســبت های مختلف از سوی 
بچه ها مطرح می شوند و وجودشان در دست بچه های 
دانشــجو کامــاًل توجیــه دارد و از تصنعی شــدن فضا 
جلوگیری می کند و در ضمن به خواننده این اطمینان 
را می دهد که مطلب و دلیل مطرح شده کاماًل محکم و 
علمی یا عینی و تاریخی است. حتی مثال های عینی 
اتفاق افتاده برای خــود بچه ها مطرح می شــود؛ مثل 
روابط مریــم و والدینــش، راحله و مادر محروم شــده از 
حقوق طبیعی اش، عاطفه و برادر غیرتی اش و یا ثریا و 
روابط باز اجتماعی و مشــکالت خانوادگی اش. نهایتًا 
عینیت داشتن نتیجه ی بحث ها، شیوه ی خوبی برای 
انتقال کامِل مفاهیمی اســت که مدنظر نویســنده ی 

کتاب قرار دارد.
بی گمان این کتاب مخاطب عــام را هم درگیر می کند؛ 
چراکه بحث های کتاب، جــواب گفت وگوهای تربیتی 
و نقدهای اجتماعی و شــوخی جمع های خانوادگی و 
محفل های مختلط زنانه و مردانه درباره ی مسائل زنان 
است. کتاب برای والدین رفع کننده ی برخی گره های 
ذهنی در روابط عاطفی شــان با همسرشــان اســت و 
همچنین کلیدهای خوبی از نیازهای تربیتی فرزندان 
را در اختیارشــان قرار می دهد و برای فرزندان و به ویژه 
دختران، آگاهی و ترســیم فضای آینــده و پیش رو را به 

دست می دهد.
کتاب »دختران آفتاب« در 473 صفحه در قطع وزیری 
و توســط ســه نویســنده، یعنی آقایان بهزاد دانشگر، 
محمدرضا رضایتمند و با محوریت امیرحسین بانکی پور 
نوشته شده و نگارش آن سه ســال به طول انجامیده و 
توسط انتشارات سروش در ســال 8۱ برای اولین بار به 
طبع رسیده و منتشر شده اســت. این اثر تاکنون ُنه بار 

تجدید چاپ شده است.


