
ماهنامه كانون تخصصي سمعی بصری و تبلیغات استان لرستان

را  وح�دت  دس�ت های 
به ه�م دهی�د و ب�ازو ب�ه 
ب�ازوی هم یك�دل و یك 
جهت این هدیه الهی را، 
كه پس از قرون متمادی 
ب�ه ش�ما عط�ا فرم�وده 
قدردان�ی و حف�ظ كنید و 
از نقص ها و كمبودها كه 
الزمه هر انقالبی است و 
در انقالب شما به بركت 
اس�المی و مردمی بودن 
از هم�ه كمتر اس�ت، به 
خود سس�تی راه ندهید، 
كه ب�ا خواس�ت خداوند 
منّان با پیروزی شما همه 

چیز اصالح می شود. 

در  م�ا  مؤم�ن  نیروه�ای 
سرتاس�ر كش�ور بدانن�د 
حركت، به سمت اهداف و 
آرمان های اسالمی است. 
 آماده  به كار باش�ند. یعنی 
اقتص�ادی،  كار  آم�اده ی 
فرهنگی و سیاسی، آماده 
و  میدان ه�ا  در  حض�ور 
عرصه های مختلف باشند. 
در مقابل جهت گیری های 
و  ش�ب  ك�ه  دش�منان 
م�ا  نمی شناس�ند  روز 
هم بایس�تی ش�ب و روز 
نشناس�یم و هم�ه آم�اده 

باشیم.

داریم از این امانت الهی به بهترین وجه ممکن 
پاسداری کنیم. 

ما در دوران امام خمیني)ره( فقط در جبهه نظامی 
با دش��من درگیر بودیم اما در حال حاضر ما در 
سه جبهه ی مهم با دش��منان قسم خورده خود 
درگیر هستیم. مقابله و درگیری ما با دشمن در 
بخش اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست. سند 
و مدرک آن هم تحریم های اقتصادی دشمنان بر 

ضد کشورمان در چند سال اخیر است. 
در حوزه سیاسی ما با کشورهای غربی از همان 

ابتدا مشکل داش��ته و داریم. مشکل ما با دشمن 
در عقیده و ایدئولوژی اس��ت. ما سیاس��ت مان 
را از مکتب عل��ی)ع( و فاطم��ه)س( آموخته ایم و 
آن ها سیاس��ت  ش��یطان را در دس��تور کار خود 
قرار داده اند. دش��منان ما استثمار، ترور و کشتار 
وحشیانه ملت های مظلوم و بی دفاع را حق خود 
می دانن��د و در مقابل از ما انتظ��ار دارند از آن ها 

حمایت نکنیم!
مقابله ما با دش��من در جبه��ه فرهنگی مثل روز 
روشن بر همه آشکار است. امروزه دشمن تمام 

تالش خود را در جبه��ه فرهنگی متمرکز کرده 
اس��ت. این بدان خاطر اس��ت که دشمن در دو 
جبهه قبلی از ما شکس��ت خورده است.  حال با 
وضع موجود به نظرتان کم کاری و خدای ناکرده 
بی تفاوت ماندن، در راس��تای پاسداری از خون 

شهدا است؟! 
ما ب��رای مقابل��ه با دش��من در این س��ه جبهه 
نس��خه های گرانبهایی داریم. مقام معظم رهبری 
راه برون رفت از مشکالت اقتصادی را در داخل 
کشور دانس��ته اند اما متأسفانه بعضی ها به خاطر 
نداش��تن ش��ناخت، کلید حل مش��کالت را در 
توافق لوزان و ژنو و نیویورک می دانند. کلید حل 
مش��کالت اقتصادی ایران تکیه بر تولید داخلی 
و اقتصاد مقاومتی و اصالح ساختار اقتصادی مان 
است، که امیدواریم کسانی که خود را به خواب 
زده اند از خواب بیدار شوند و به جای پاک کردن 

صورت مسأله به فکر جواب باشند.
بهترین راهکار مقابله با دشمن در حوزه سیاست 
را نیز می توان در فرمایش��ات مقام معظم رهبری 
جست وجو نمود. ایشان چندی پیش با تأکید بر 
این که حمایت از مظلوم دس��تور صریح اس��الم 
است، فرمودند: »ما هر اندازه که بتوانیم از مظلوم 
دفاع و با ظالم مقابله خواهیم کرد.« مبارزه با ظلم 
و دف��اع از مظلوم پیام امام خمینی)ره( اس��ت. این 
مش��ی سیاسی امام اس��ت. این همان آرمان امام 
راحل است که موجب پیروزی انقالب اسالمی 

وشکست حکومت ستم شاهی شد. 
اما واقعیت آن است که جبهه ی اصلی رویارویی 
ما با دش��من در جبهه فرهنگی است. این تقابل 
مختص امروز نیس��ت، بلک��ه در اوایل انقالب 
امام راحل در اولین س��خنرانی خود در بهش��ت 
زه��رای تهران، فرمودند: »انقالب ما یک انقالب 
فرهنگی اس��ت.« اما متأسفانه به خاطر تحمیل 8 
ساله جنگ بر ملت ما این مهم به وادی فراموشی 
س��پرده شد! تا این که مقام معظم رهبری در یک 
راهبرد بلندمدت در سال 1370 از مفهومی چون 
تهاجم فرهنگی نام برد. ایش��ان در سال 1385 از 
عنوان ناتوی فرهنگی این مهم را به مس��ئولین و 
مردم گوش��زد می نماید. کار به جایی می کشد که 
ایشان در سال 1388 از عنوان جنگ نرم به عنوان 
دغدغه  اصلی کشور یاد می کنند و این نگرانی ها 
متأسفانه در هیاهوی ساختگی غرب علیه ایران، 

به فراموشی سپرده می شود. 
دشمن در جبهه ی فرهنگی تمامی ساختارها و 
ارزش های ما را نشانه رفته است. با کمال تأسف 
دش��من با جنگ فرهنگی توانس��ته است زمینه 
جنگ سیاس��ی و اقتصادی را نیز فراهم نماید. 
این بدان خاطر است که فرهنگ زیربنای توسعه 
اقتص��ادی، سیاس��ی، اجتماعی و حت��ی امنیتی 
اس��ت. بنابراین جایگاه حس��اس و استراتژیک 
جمهوری اس��المی ایران، ایجاب می کند ما در 
این جبهه جدی تر از گذشته عمل نماییم و برای 
موفقی��ت در این جبهه تنها هم��ت و تالش و 
مجاهدت ش��بانه روزی مشکل گشا است. البته 
نباید از رحمت و امداد الهی ناامید شد، چرا که 
خداوند متعال در آیه 7 سوره محمد می فرماید: 
»ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر )آیین( خدا 
را یاری کنید، شما را یاری می کند و گام های تان 

را استوار می دارد.«
امیدواریم تفسیر دست و پا شکسته ما از آماده 
ب��اش مقام معظم رهب��ری بتواند زمینه حضور 
هر چه بیش��تر نیروهای دلس��وز و انقالبی در 
تمامی عرصه ها به خصوص عرصه فرهنگی را 

فراهم نماید.

کلید کجاست؟

پایگاه خبری تحلیلی اصولگرایان اصالح طلب  مجوز گرفت 

حسین ناصری 

در این شماره می خوانید:
• ام�روز ب�رو ف�ردا بی�ا!            2

ب�ا  رقاب�ت مس�افربران ش�خصی   •
2 تاکسی داران    
• آن�ان ش�ادی می خواهن�د!      2

اول محرم مس�جد  دهه  برنامه های   •
زه�را)س( کوهدش�ت       3 فاطم�ه 

• اجراي بی�ش از 30 برنامه در هفته 
دفاع  مقدس  در کوهدش�ت             3

همان ط��ور که می دانیم کش��ورمان در چند س��ال 
اخیر درگیر یک جنگ دیپلماتیک با کش��ورهای 
1+5 اس��ت. قطع به یقین ش��ما ه��م می دانید که 
اخت��الف غربی ها با ما در این چند س��ال بر س��ر 
برنامه هس��ته ای جمهوری اس��المی ایران است. 
البته سران کشورهای 1+5 بعضی مواقع هدف از 
سنگ اندازی در مسیر برنامه هسته ای ایران را  تغییر 
نظام جمهوری اس��المی بر می شمارند و به خیال 

باطل خویش منتظر تسلیم تدریجی ما هستند.
این موضوع حماقت دشمنان ایران را می رساند و 
معمار کبیر انقالب اس��المی  امام خمینی)ره( نیز در 
این راس��تا فرموده اند: »خدا را شکر که دشمنان ما 
را از گروه ها و اش��خاص احمق قرار داده است.« 
اما این دلیل  غفلت از دش��من نمی ش��ود. چرا که 
مق��ام معظم رهبری می فرمایند: »مواظب دش��من 
باشید! دشمنان ما شب و روز نمی شناسند، ما هم 
باید ش��ب و روز را نشناس��یم.« تجربه ثابت کرده 
که دش��من همیشه از سمت و سویی که زیاد جار 
و جنجال می کند، حمل��ه نمی کند و این هیاهو و 
غوغا س��االری برای آن است که خدای ناکرده ما 
از دشمن غافل بمانیم و دشمن ضربه کاری خود 

را وارد کند.  
اگر ب��ر نام گذاری چند س��ال اخیر توس��ط مقام 
معظم رهبری گذری بزنیم، متوجه خواهیم ش��د 
که ایش��ان در این چند س��ال، روی مسأله اقتصاد 
و فرهنگ تکیه کرده اند و سعی دارند با نام گذاری 
س��ال ها حول محور اقتصاد و فرهنگ این مهم را 
به مس��ئولین و مردم گوشزد نمایند. یکی از دالیل 
این نام گذاری را می ت��وان در تحریم های ظالمانه 
اقتصادی دانس��ت. بی��کاری 80 درصدی جوانان 
تحصی��ل کرده را نیز می ت��وان از دالیل محوریت 
اقتصاد در نام گذاری این چند سال دانست. هجمه 
فرهنگی غیر قابل توصیف دش��منان این نظام به 
باوره��ا و ارزش های فرهنگی و دینی ما نیز یکی 
دیگر از علت های این نام گذاری است. دالیل زیاد 
دیگ��ری نیز وجود دارد که توضیح آن در حوصله 
این بحث نمی گنجد. اما آن چه را که ما بنا داریم به 
آن بپردازیم این است که در این وضعیت هر کدام 
از م��ا چه وظیفه ای داریم؟ ما چه کار باید بکنیم تا 

نگذاریم نقشه دشمن عملی شود؟ 
مق��ام معظم رهب��ری چندی پیش اع��الم آماده 
باش نمودند. ایش��ان به تم��ام نیروهای انقالبی 
مومن و بصیر و معتقد به نظام اس��المی در س��ر 
تا سر کشور اعالم کردند:»که آماده به کار باشند. 
آماده به کار به معنای آماده ی جنگ نیست؛ یعنی 
هم آماده ی کار اقتصادی باشند، هم آماده ی کار 
فرهنگی باش��ند، هم آماده ی کار سیاسی باشند، 
هم آم��اده ی حضور در میدان ه��ا و عرصه های 
مختلف باش��ند؛ ما همه باید آماده باش��یم.« این 
آماده باش در نوع خود بی نظیر اس��ت. تا کنون 
چنین آماده باش��ی س��ابقه نداش��ته است ، چرا 
ک��ه این آم��اده باش متوجه یک بخش نیس��ت، 
بلک��ه ایش��ان در میدان های اقتصادی، سیاس��ی 
و فرهنگ��ی و دیگر عرصه ها اع��الم آماده باش 
نموده اند. قطعًا این آماده باش به خاطر وس��عت 
و قدرت دید مقام معظم رهبری اس��ت. دیده بان 
همیش��ه بیدار انقالب اس��المی بی جهت اعالم 

آماده باش نمی کند.  
بنابرای��ن باید ما چش��م و گوش مان به اش��اره و 
ده��ان رهبری باش��د. ما نباید صرف��اً حرف های 
نائب امام زمان را بش��نویم، بلکه باید با دقت به 
فرامین ایشان عمل نماییم. منتظر کسی هم نمانیم، 
چرا که جمهوری اسالمی امانتی بزرگ است که 
توس��ط امام و شهدا به ما س��پرده شده و وظیفه 

پایگاه خبری »وهار« به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حسین ناصری در جلسه مورخ 94/6/16 هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز 
فعالیت رسمی دریافت کرد.

قابل ذکر است حسین ناصری مدت 5 سال است که مدیر مسئول ماهنامه آفتاب می باشد و کسب دو مقام کشوری را در کارنامه خود دارد.
از کلیه نیروهای دلسوز و ارزشی انتظار می رود این رسانه را در انجام رسالت خطیری که به دوش دارد، یاری نمایند.

پایگاه اطالع رسانی »وهار« در آینده ای نزدیک به  طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و با نشانی  www.vehar.ir  در دسترس 
مخاطبان گرامی قرار می گیرد.

بررسی نقاط قوت و ضعف نمایندگان ادوار گذشته و حال مجلس 
ش��ورای اسالمی کوهدشت از آن جهت حائز اهمیت است که در 
آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی قرار داریم و 
در انتخابات اسفند 94 ضرورت دارد انتخابی دقیق را انجام دهیم. 

نمایندگان مجلس به طور کلي دو وظیفه قانون گذاري و نظارت را 
بر عهده دارند. اما واقعیت و عرف جامعه امروزی ما این است که 
نمایندگان عالوه بر این دو مورد به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم 
در تغییر و تحول سیستم  مدیریت دولت نقش تعیین کننده ای دارند. 
این دخالت دالیل زیادی دارد که توضیح آن در وس��ع این مطلب 
نمی گنجد. اما دلیل اصلی این دخالت را می توان در نقش نمایندگان 
در تأیید  صالحیت مجموعه هیأت وزیران دولت جست وجو نمود. 
آن چه در ادامه بنا داریم تقدیم دیدگان همیشه بیدار مخاطبان گرامی 
نماییم، دلیل اصلی عقب ماندگی شهرس��تان کوهدشت و خطای 
استراتژیک نمایندگان ادوار گذش��ته وحال شهرستان کوهدشت 

می باشد.
قطع به یقین شما هم با بنده هم عقیده هستید که وضعیت کنونی 
شهرمان حاصل مدیریت چندین ساله نمایندگان راه یافته به مجلس 
ش��ورای اسالمی اس��ت. حال با این پیش فرض این سوأل پیش 
می آید دلیل این همه عقب ماندگی شهرمان چیست؟ به زعم نظر 
بیشتر کارشناسان و سیاست مداران، علت عقب ماندگی و توسعه 
نیافتگی شهرستان کوهدشت، مدیریت افراد ناکارآمد و غیر متعهد 

در حوزه مدیریتی کالن و خرد این شهر است. 
حال این س��وأل مطرح می شود چرا با وجود افراد شایسته و الیق، 
نمایندگان، بیش��تر مدیران این شهر را از بین افراد ضعیف و بعضًا 
ناالیق انتخاب می کنند؟! چرا سیاسي کاران، به جاي متخصصان و 
متعهدان، سکان دار مدیریت شهری می شوند؟! چرا برخي کسانی 
که منافع عموم را فدای مصالح اندک خواص می کنند، در اتاق فکر 
نمایندگان کوهدشت جوالن مي دهند؟! اگر در جواب این سوأالت 
کمی تأمل کنیم، آن وقت تمام تقصیر را متوجه نمایندگان مجلس 
نمی دانیم. اگر به وجدان خود مراجعه نماییم، خواهیم دانس��ت با 
گوشه نش��ینی و دست روی دست گذاش��تن، مشکالت مان حل 
نمی ش��ود. پی خواهیم برد الزمه وجود افراد متعهد و متخصص 
در پس��ت های مدیریتی ش��هرمان میدان داری نیروهای ارزشی و 
دلسوز است. اگر در جریان انتخابات نیروهای ارزشی هر دو جریان 
اصول گرا و اصالح طلب توانس��تند با حفظ وحدت میدان دار گود 
رقابت باش��ند؛ آن وقت در ف��ردای انتخابات دیگر نان به نرخ روز 

خوران پُست ها را اشغال نمی کنند.
برادران و خواهران عزیز! چه خوش مان بیاید و چه نیاید ما س��هم 
بزرگی در حضور بعضی افراد ناشایس��ته در پست های مدیریتی 
شهرمان داریم. اگر ما امروز غفلت کردیم و این افراد با استفاده از 
غفلت ما توانستند مدیریت اداره یا نهادی را عهده دار شوند؛ فردای 
انتخابات دیگر حق نداریم زبان به انتقاد باز کنیم و انگش��ت اتهام 
به سمت نظام جمهوری اسالمی دراز کنیم. طرف سخن بنده بیشتر 
نیروهای ارزشی دو جریان اصول گرا و اصالح طلب می باشد، اگر 
در این ایام نتوانیم با تکیه بر نقاط مشترک فراوان متحد شویم؛ نباید 

منتظر معجزه باشیم.    
مواظب باشیم و بدانیم که نقطه ي امید افراد فرصت طلب به بی خیالی 
و تفرقه ي نیروهای ارزشی اس��ت. بدانیم اگر روزی، روح منیت و 
خودخواهی بر جریان ارزشی حاکم شود آن وقت دیگر نباید به آینده 
این ش��هر امیدوار بود. پس بیایید ب��رای انتخابات این دوره مجلس 
شورای اسالمی حول محور افکار والیت فقیه با هم متحد شویم و به 

کسی رأی بدهیم که این دیدگاه را قبول داشته باشد. 
مطمئن باش��یم که آینده روشن شهرستان کوهدشت در گروه 
اتح��اد نیروهای ارزش��ی اصالح طلب و اصول گرا می باش��د. 
بنابرای��ن ض��رورت دارد نیروهای ارزش��ی صف خ��ود را از 
دسته بندی های غلط جدا کنند و در صف نظام اسالمی و پشت 
سر مقام معظم رهبری قرار گیرند تا به امید خدا مردم محروم 
و مظل��وم این ش��هر نیز طعم خوش خدم��ت نظام جمهوری 

اسالمی را بچشند و کام تلخ شان، شیرین شود.

بزرگ ترین اشتباه 
نمایندگان کوهدشت
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آنان شادی می خواهند!
از آنجائی که جامعه تعدادی از افراد را می گویند که حول محور 
مش��ترکاتی چند و مهم تر از همه نیاز گرد هم جمع می شوند و 
ناگزیر از آن هس��تند و نیز سعادت و خوشبختی آن ها در گرو 
چنین تجمعی اس��ت. باید گفت و پذیرفت که پایه های جامعه 
سالم را باید در شیوه های درست تربیتی در سنین پایه جستجو 
نمود. همان گمش��ده ای که سالیان سال است در شهر ما کسی 
رن��ج پیدا کردن آن را به ج��ان نمی خرد و اصوالً در جغرافیای 
مدیریت جامعه ما محلی از اعراب ندارد. چرا که اگر چنین نبود 

اکنون ما شاهد این همه ناهنجاری در سطح شهرستان نبودیم.
خ��وب که به فکر فرو م��ی روی و طعم محرومیت کودکان این 
سرزمین را می چش��ی دلت به درد می آید و می سوزی از این که 
اینان ت��وان پیگیری مطالبات و حقوق خود را ندارند و کس��ی 
هم به آن ها توجه خاصی ندارد. روی س��خن با کسانی  است که 
توان انجام کاری دارند ولی مشغله های دیگر ناخاسته آن ها را از 
توجه به خاست های این گروه سنی غافل ساخته است. مثل آقای 
ش��هردار، آقای فرماندار یا شاید کسان دیگری که من نمی دانم. 
مگر در س��ال چند همایش، میزگرد، جلسه بررسی و... در باب 
برسی شرایط و مشکالت و نیازهای کودکان صورت می پذیرد؟

آدم احساس می کند که موتور حرکت زمان در این شهر متوقف 
شده و قرار نیست تغییر و پیشرفتی صورت بپذیرد. انگار همان 
کوهدشت بیست سال پیش است. فقط تعداد منازل مسکونی و 

عدد جمعیت آن تغییر کرده 
است. بیشتر به فاجعه شبیه 
اس��ت. شهری با این مقدار 
وس��عت و تعداد جمعیت 
حتی ی��ک فضای تفریحی 
مناس��ب یا به عبارتی دیگر 
و  خ��ور  در  ش��هربازی 
شایس��ته کودکان در داخل 
ش��هر نداشته باش��د. پس 
چگون��ه بای��د کودکی که 
فردای ما به دس��ت اوست 
ش��ادی را مهمان ش��ود و 
کار تخلی��ه ان��رژی را در 
همان ابتدای زندگی شروع 
کن��د؟ تا مجبور نش��ود ده 
پانزده س��ال بعد در مراسم 
عزاداری، انرژی های ذخیره 

می گویند عصر طالئی زندگی هر انسانی دوران 
کودکی اوس��ت. دورانی که در آن اقتضای سن 
ایج��اب می کند، غرق ش��دن در ش��ادی و در 
چیس��تی را. فیلس��وف وار پیرامون خود را در 
جایگاه تازگی به تماشا می نشیند و همواره در 
ش��ادی هایش شگفتی را شریک می داند. جهان در ذهن او گیج 
و یا حتی اس��رار آمیز می باشد و این گونه است که بین کودک 
و فیلسوف می توان در جستجوی وجه اشتراک گشت. اما باید 
دانس��ت این کودک زمانی در چنین اشتراکی به سر می برد که 

شادی را از او نگیریم.
این شادی اس��ت که ب��ا ارضاء نیازهای روح��ی کودک قدرت 
جس��ت وجو و ش��ناختن را در او به وجود می آورد و به او در 
آگاه بودن��ش، انتخاب گ��ر بودن��ش و در کامل ش��دنش کمک 
می کند. مگر غیر از این است که ساختار شخصیتی و هویتی هر 

فرد در کودکی شکل می پذیرد؟
نهال درخت ش��دن انس��ان در دوران کودکی و نوجوانی رشد 
می کند و در دوران جوانی و میانسالی به بار می نشیند. مدیرانی 
که س��از و کارهای مدینه فاضله افالطون را س��امان می دهند، 
انس��ان هائی هس��تند که از همان دوران کودکی در زیر ذره بین 
تعلی��م و تربیت مش��ق آموختن نموده اند. نه این که ش��ادی به 
تنهائ��ی یگانه عامل تعلیم و تربیت دوران کودکی  اس��ت، ولی 
باید پذیرفت در قرن21 و در هجمه وسیع افسردگی و ناامیدی 
که ثمرات زندگی صنعتی اس��ت؛ شادی اصلی اساسی و انکار 

ناپذیر در معادله رشد از کودکی به بزرگسالی است.
می خواهیم کمی قلم مان را متعهد کنیم به مسئول بودن نسبت به 
کودکانی که فردای جامعه در دس��ت آن ها خواهد بود. کودکان 
جغرافیای کوهدش��ت را می گویم. همان ها که نفرین ش��دگان 
فقر در گورستان جهل هستند. معصومان دیروز و رکوردداران 

بیشترین بزهکاران اجتماعی امروز.
زمانی ک��ه طول و عرض خیابان های این ش��هر را طی می کنی، 
باید بپذیری که مثل خیابان های شهری چون اصفهان احساس 
امنی��ت اجتماع��ی و اخالق��ی را در خود احس��اس نمی کنی. 
می خواه��ی و دوس��ت داری که چنین نباش��د ولی هس��ت. 
همین هائ��ی که روان تو را به این حال و روز انداخته اند، همان 
کودکان معصومی هس��تند که آینده ساز امروزی چنین شده اند. 
انسان هائی که ضمیر ناخودآگاه آن ها پر است از نیازها و امیال 
س��رکوب شده ای که عقده های کوچک حقارت کودکی کشتی 

بزرگ شخصیت شان را به گل نشانده است.

ش��ده را بر سر طبل خالی کند و هر سال منتظر باشد برای رها 
سازی انرژی محرم فرا برسد.

آی��ا نمی ش��ود کاری کرد؟ آی��ا نمی توان ب��ا وارد کردن بخش 
خصوصی به چرخه مدیریت این شرایط را تغییر داد؟ و آیاهای 

بسیار دیگر؟
می گویند کار نماینده قانون گذاری است. خوب دیگر عزیزانی 
که بر صندلی ه��ای مدیریت تکیه زده اند نبای��د کاری بکنند؟ 
دست روی دست بگذارند و نسبت به آینده بی تفاوت باشند؟ 
وضعی��ت کنونی زنگ خطری اس��ت برای آین��ده که می طلبد 
عوامل اجرایی مدیریت شهرستان غفلت از مطالبات کودکان را 
کنار بگذارند و با توجه به پتانسیل های موجود،آستین همت را 
باال زده و سر و سامانی به فضاهای تفریحی موجود بدهند و با 
گس��ترش آن ها در کنار به روز رسانی زمینه های شادی و تخلیه 
انرژی طیف سنی خردساالن و نونهاالن این دیار را فراهم کنیم 

تا آینده روشن را به انتظار بنشینیم.
امید اس��ت و انتظار می رود مسئولین محترم اجرایی شهرستان 
بیش از پیش در کار توجه به خاس��ت ها و نیازهای سنین پایه، 
اهتمام و جدی��ت بورزند و با اولویت بندی این نیازها و ایجاد 
فضاهای تفریحی مناس��ب و مفید، حیاتی ترین نیاز این قشر از 
جمعیت یعنی شادی که سالیان سال است مورد بی مهری قرار 
گرفته برآورده ش��ود تا شاید این گونه و با انجام دادن اقداماتی 
از این دس��ت وضعیت نامناسب اجتماعی این شهر ریشه ای و 
از پایه مورد عنایت عزیزان مسئول قرار بگیرد و البته در سوی 
دیگر مردم با همکاری و مساعدت الزم مدیران را در انجام این 

کار بزرگ و با اهمیت یاری رسانند.

امروز برو فردا بیا!

رقابت مسافربران شخصی با تاکسی داران

» ط��رح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع «، یکی از طرح های 
هفت گانه تحول اداری است که به منظور باال بردن سطح رضایت ارباب 
رج��وع و ارتقای س��طح کارآمدی نظام اداری در میان س��ایر طرح های 
تحول اداری توجه بیش��تری را به خود معطوف داشته است. این طرح را 
ش��ورای عالی اداری در نودمین جلس��ه خود در سال 81 بنا به پیشنهاد 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور تکریم و جلب رضایت 
ارباب رجوع نس��بت به عملکرد واحدهای اجرایی کش��ور به تصویب 
رس��اند و همه موسسات، شرکت های دولتی، وزارتخانه ها، سازمان ها و 
ش��رکت ها و موسساتی را که از بودجه عمومی استفاده می کنند، ملزم به 

اهتمام جدی و اجرای دقیق آن کرد.
ای��ن مقدم��ه مختصر به وظایفي اش��اره می  کن��د که کارکن��ان ادارات و 
س��ازمان هایی که از بیت المال مس��لمین ارتزاق می کنن��د وظیفه دارند آن 
حقوق را ادا نمایند. در این وجیزه مختصر بنا داریم نقدی بر رفتار کارکنان 
ادارات و نهادهای شهرمان داشته باشیم، به همین خاطر از کلیه کارمندانی 
که خدمت به مردم را وظیفه خود می دانند کمال تشکر و قدردانی را داریم 

و امید آن داریم این نقد خاطر آن عزیزان را ناراحت نکند.
متأس��فانه در شهرستان کوهدشت به این طرح توجه چندانی از مسئولین 
و کارکنان ادارات و سازمان ها مشاهده نکردیم. جای تأسف دارد که اکثر 
کارمن��دان ادارات و نهاده��ای دولتی با مردم مثل نوکر رفتار می کنند! این 
برخورد زشت ناشی از فهم نادرست بعضی از مسئولین و کارکنان ادارات 
و س��ازمان های دولتی از وظایف خود است. شاید آن ها فراموش کرده اند 
که مردم، ولی نعمت آن ها هستند. این گفته امام است که فرمودند: »مردم 
ولی نعمت ما هستند.« این یعنی مسئولین و کارکنان ادارات بابت خدمتی 
که انجام می دهند نه تنها نباید منت بگذارند، بلکه باید افتخار کنند که خادم 

مردمی هستند که برترین مردم در همه اعصار قلمداد شده اند. 
این همان س��تایش بجا و بی نظیر امام اس��ت که فرمودند: »من با جرأت 
مدعی هستم که ملت ایران و توده ی میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از 
ملت حجاز در عهد رس��ول ا...)ص( و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین 

و حسین بن علی، می باشند.«
پ��س چ��را در ادارات ش��هرمان ارباب رج��وع به جای تکری��م، تحقیر 
می ش��وند؟! آیا ش��ما گفتن امروز برو فردا بی��ا، را تکریم ارباب رجوع 
می دانید یا تحقیر؟! آیا می دانید طبق قوانین آش��کار س��ازمان بازرس��ی، 
حضور به موقع در محل کار و تعیین جایگزین برای انجام امور مراجعین 

چن��دي پی��ش وقتی از کنار خیابان رد می ش��دم با جمعی از تاکس��ی 
داران خ��ط بوعل��ی برخورد کردم ک��ه بیکار کن��ار خودروهای خود 
ایس��تاده بودند. این در حالی بود که مس��افربرهای ش��خصی کنار آن 
ها توقف کرده و مس��افر س��وار می کردند. در ای��ن حال یکی از آنان 
بن��ده را ش��ناخت و صدایم زد. وقتی جلو رفتم و احوال پرس��ی کردم 
دوس��تانش را نیز صدا زد و به دوس��تانش گفت فالنی خبرنگار است. 
یک دفعه، همه با هم زبان به گله و شکایت از مسئولین و مسافربرهای 
ش��خصی باز کردند. بنده نیز بنا ب��ه وظیفه خود، پای صحبت های این 
قش��ر زحمت کش نشستم و آن چه در ادامه می خوانید درد دل چند نفر 

از تاکسی داران شهرمان می باشد.
• تعداد مسافربرهاي شخصي بسیار بیشتر از تاکسی ها  

یکی از رانندگان تاکس��ی گفت: در حال حاضر مش��کل اصلی ما این 
است که  هیچ گونه امتیازی نسبت به مسافربرهای شخصی نداریم. تنها 
امتیازی که ما داشتیم سهمیه بنزین بود که متأسفانه دولت تدبیر و امید 
آن را از ما گرفت! در حال حاضر مس��افربرهای شخصی چندین امتیاز 
ویژه نس��بت به ما دارند. آن ها هر وقت اراده کنند می توانند به صورت 
دربس��تی به تمام نقاط کشور مسافر ببرند، در حالی که ما در این زمینه 
محدویت داریم و بدون اجازه نمی توانیم از ش��هر خارج ش��ویم! آن ها 
عوارض ش��هرداری پرداخت نمی کنند اما ما مجبوریم به صورت منظم 
به ش��هرداری عوارض پرداخت کنیم. این امور باعث ش��ده که روز به 

روز بر تعداد مسافربرهاي شخصي افزوده شود، به طوری که هم اکنون 
تعداد آن ها چندین برابر ما است. 

دس��تگاه های زیربط اگر فکری به حال ما نکنند و نسبت به ساماندهی 
مسافربرهای شخصی اقدام نکنند، ما شرمنده زن و بچه خود می شویم. 
ما در حال حاضر خرج مان از دخل مان بیش��تر اس��ت و اگر س��ازمان 
تاکس��ی رانی فکری به حال ما نکند مجبور می شویم تاکسی های خود 
را بفروش��یم و به جای آن خودرو ش��خصی بخریم. البته اگر خریدار 

داشته باشند! 

در اوق��ات عدم حضور در محل کار، فقط یکی از اجزای تکریم ارباب 
رجوع است؟

آی��ا پاس کاری ارباب رجوع به معنای تکریم ارباب رجوع اس��ت؟! آیا 
معط��ل ماندن ارباب رجوع به مدت یک س��اعت بابت صبحانه خوردن 

کارکنان در محل کار به معنای تکریم ارباب رجوع اس��ت؟! آیا گذاشتن 
جلسات طوالنی بعد از صبحانه اداری در راستای خدمت رسانی به مردم 
است؟! آیا به دنبال پارتی گشتن قبل از مراجعه به ادارات به معنای تکریم 

ارباب رجوع است؟ و  هزار و یک سوأل دیگر...
به جرأت می توان گفت بخشی از این برخوردهای نادرست به خود ما بر 
می گردد. چرا که اگر با حقوق و حدود خود آشنا بودیم، باید می دانستیم 
که همه کارکنان ادارات )از رئیس تا آبدارچی( خدمتگذار ما هستند. اگر 
با حقوق ش��هروندی خود آشنا بودیم، اجازه نمی دادیم اکثر وقت مان را 
در پشت درهای بسته و راهروهای ادارات تلف کنیم. چون وقت ما هم 

مثل وقت کارمندان ارزش دارد.
اگر بدانیم حقوق و مزایایی را که این کارمندان دریافت می کنند از جیب 
ما است، نباید این قدر در ادارات معطل بمانیم تا علف زیر پای مان سبز 
شود. این حق مسلم من و شما است که در نهایت احترام و بدون فوت 

وقت کارمان انجام شود. 
تا اینجای کار معلوم ش��د که باید تالش کنیم بیشتر با حقوق شهروندی 
آش��نا ش��ویم. معلوم ش��د کارکن��ان ادارات و س��ازمان ها وظیفه ش��ان 
خدمت رس��انی به مردم اس��ت. پس اگر من بعد در جایی حقی از ما را 
ضایع کردند نباید سرمان را پایین بندازیم و برگردیم، بلکه باید اعتراض 
کنیم. شاید بعضی ها برای شان جای سوأل باشد در این جور مواقع چکار 
کنند؟ ابتدا به مقام باالتر مراجعه نمایید تا به مشکل شما رسیدگی کنند. 
اگر کارتان را انجام ندادند، به رئیس آن مجموعه رجوع فرمایید و ترس 

به خود راه ندهید.
البت��ه در بعضی ادارات احتمال دارد که خود رئیس هم وضعیتی بهتر از 
کارمندانش نداش��ته باشد، که در این مواقع باید به امام جمعه محترم  و 
فرمان��دار مراجعه ک��رد، چرا که این دو باالتری��ن مقامات تأثیرگذار هر 

شهری می باشند.
حاال اگر بنا به هر دلیلی نتوانس��تید مش��کالت خودتان را پیگیری کنید، 
رسانه ها را در جریان قرار دهید. رسانه ها ابزاری قدرت مند برای پیگیری 
مشکالت شما خواهند بود. رسانه ها را محرم خود بدانید و مطمئن باشید 

رسانه ها حداقل می توانند درد شما را داد بزنند.
کی شعر تر انگیزد خ�اطر که حزین ب�اشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

• جابجایی و تردد مردم با مسافربرهای شخصی به صالح نیست!
یکی دیگ��ر از رانندگان گف��ت: ما حتی حاضریم حق��وق یک مامور 
نی��روی انتظامی را پرداخت کنی��م تا نگذارد این چنین مس��افربرهای 
ش��خصی حق م��ا را ضایع کنند. وی گفت: من با توجه به س��ن زیاد، 
توان کار دیگری ندارم و اگر بنا باشد این روال ادامه پیدا کند، نمی دانم 
چکار کن��م. از مردم تقاضا مي کنیم برای تردد و جابجایی از تاکس��ی 
اس��تفاده نمایند، چرا که از لحاظ امنیت اجتماعي تردد با مسافربرهاي 
شخصي معقول به نظر نمی رسد و باعث بروز برخي مشکالت مي شود. 

• در شهر ما پایانه تاکسي وجود ندارد!
یکی دیگر از رانندگان که از بقیه جوان تر به نظر می رسید از نبود پایانه 
تاکس��ی در شهر گالیه داش��ت و گفت: در اکثر شهرهای کشور پایانه 
تاکس��ی وجود دارد، اما متأس��فانه در شهر ما مس��افر را داخل خیابان 
سوار و پیاده می کنند و این ضعف مدیریت شهرداری در این راستا را 
می رساند. او چاره اساسی حل مشکالت تاکسی داران را احداث پایانه 
تاکس��ي برش��مرد  و گفت: تا زماني که ایس��تگاه هاي تاکسي تعریف 

نشوند و پایانه تاکسی ساخته نشود آش همان است و کاسه همان. 
امیدواریم مسئولین مربوطه مشکل این قشر زحمت کش را در اسرع 
وقت با کار کارشناسی شده بررسی نمایند و نسبت به حل مشکل آن ها 

و تأمین خواسته های به حق شان اقدام نمایند.

برای حادثه ی منا
چمدان را كه جمع می كرديم،

هركسی يک نفس دعا می خواست

پسرت عاقبت به خیر شدن

دخترت اذن كربال می خواست...

اسم ها را نوشته بودی تا،

هیچ قولی ز خاطرت نرود

مرد همسايه شیمیايی بود،

همسرش وعده ی شفا می خواست!

من كه اين سال ها قدم به قدم،

پا به پای تو زندگی كردم

در خیالم دمی نمی گنجید،

دل بی طاقتت چه ها می خواست...

تو شهادت مقدرت بوده،

گرچه از جنگ زنده برگشتی

ملک الموت از همان اول،

قبض روح تو را ِمنا می خواست!

عصر روز گذشته در عرفات،

در مناجات عاشقانه ی خود

تو چه گفتی كه من عقب ماندم؟؟

كه خدا هم فقط تو را می خواست؟!!!

ما دو تن هر دو هم قدم بوديم،

لحظه لحظه كنار هم بوديم

كاش با هم عروج می كرديم،

كاش می شد...

اگر

خدا

می خواست...

***
گاهــی از دريا به اعماقش گريزی الزم اســت

از خودت برداری و در خود بريزی الزم اســت

طعم تلخ حرف مردم را چشیدن سخت نیست

دوســتی بــا درد در اوج مريضی الزم اســت

گرچــه دســتور زبان عشــق را پــس می زنی

فعل دســتت را به موهايم بريزی الزم است

عشــق تنهــا اتفــاق بی ســرانجام اســت كــه

هركجــا افتــاد دندان هــای تیزی الزم اســت

خواب هايــت را بــه كنعانی تريــن يــارت بگو!

خويشــتن داری بــرای هر عزيزی الزم اســت

بهروز پیری 

مهدی تیموری

دبیر سرويس ادبي: سیده ساناز ابوالوفايی

نفیسه سادات موسوی

بهناز ابوالوفايی

هیأت تحریریه نشریه آفتاب، ستون ادبی خود را راه اندازی 
کرد. از هنرمندان و دست به قلمان شهرستان که مایل به 
چاپ آثار خود)در قالب شعر و داستانک( می باشند دعوت 
به عمل می آید تا با ارسال آثار خود به نشاني ایمیل زیر با 
 )aftab_adabi@yahoo.com( :آفتاب همراه باشند
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تولد: 1342  شهادت: 61/9/13
وصیت نامه ي شهید 

گمان مبرید کساني که در راه خدا کشته شده اند مرده اند 
بلکه آنان زنده اند و در نزد خداي ش��ان روزي مي برند. 

)قرآن کریم(
خدایا! تو خود مي داني که عش��ق و ایمان به تو و اطاعت 
از دس��تورات تو نه به خاطر پ��اداش و عذاب بوده بلکه از 
روي آگاهي کامل و ش��ناخت ش��خصي ام مي باشد و هیچ 
عاملي نمي تواند در ایمان من نسبت به تو خللي ایجاد کند. 
بدانید قصد من از جهاد در راه خدا یک هوس یا احساس 
نب��وده بلکه از روي آگاهي بوده و ش��ناخت به این که این 
سفر برایم برگشت ندارد به این راه رفتم و بدانید که شهید 
کسي است که نسبت به زمان خود آگاه است و مسئول هر 
عملي که مي کند از روي کمال آگاهي است. شهید بر نفس 
س��رکش خود و هوي و هوس هاي پوچ خود غالب است. 
شهید شهامت دارد شجاعت دارد، سخاوت دارد و باالخره 
پیام ش��هید آن است که در صف ا... آگاهانه متحد شوید و 
قیام کنید و در راه خ��دا جهاد کنید. برادران عزیز! براي ما 
اس��تقالل و تمامیت ارضي في نفس��ه و مجرد و تنها یک 
ارزش به حس��اب نمي آید بلکه تمامیت ارضي و استقالل 
میهن اسالمي مان در چهارچوب هدف هاي انقالب و مکتب 
معنا پیدا مي کند. آري برادران! آن چه به جنگ و تالشي در 
حفظ پاسداري از تمامیت ارضي و استقالل معنا مي بخشد 

انقالب و مکتب است آزادي و استقالل معنا مي بخشد.
تأکید من به خاطر آن است که نشان دهیم ما و همه رزمندگان 
جان برکف انقالب هدف هایي را که به خاطر رسیدن به آن 
انقالب کردیم و دشمن ابرقدرت ها را برانگیختیم و هجوم 
نظام��ي عراق هم یک��ي از عکس العمل ه��اي این حرکت 
انق��الب اس��ت. هرگز فرام��وش نکرده ایم و پای��ان یافته 

نمي بینیم.
و السالم علیکم و رحمه ا... و برکاته

مجموعه اي از خاطرات معلمان استان لرستان به اهتمام 
کریم دوستي  در کتاب »زنگ معلم« به چاپ رسید. 

در این کتاب خاطراتي بسیار زیبا و خواندني از معلمان 
کوهدش��تي ازجمله؛ دکتر محمدجعفر محمدزاده، کرم 
دوس��تي، حجت اله علیپ��ور، علي اکبر امرایي، اس��داله 
 آزادبخت، حش��مت اله  آزادبخ��ت، داریوش جعفري، 
س��لطان علي قادري، محمدنظري، محمداکبري نس��ب 

و... دیده  مي شود.

گردآوري: سیده آهو موسوي

برنامه ه�ای دهه اول محرم مس�جد فاطمه 
زهرا)س( شهرستان کوهدشت اعالم شد

در راس��تای ترویج س��نت عزاداری صحیح و بهره مندی 
هرچه بیش��تر مردم از مراسم  سوگواری، ویژه برنامه های 
مسجد فاطمه زهرا)س( در دهه نخست محرم اعالم شد. 

حج��ت االس��الم آزادی ، امام جماعت مس��جد فاطمه 
زهرا)س( گفت: برنامه های دهه محرم امس��ال این مسجد 
در راس��تای  زنده کردن فرهنگ عاش��ورا و حول محور 

مهدویت اجرا می گردد.
وی افزود: امیدواریم به نحو احسن بتوانیم واقعه عاشورا 
و قی��ام امام حس��ین)ع( را با اج��رای برنامه های متنوع به 

نوجوانان و جوانان این محله معرفی نماییم.
وی در ادامه افزود: برپایی مراسم عزاداری و سوگواری 
ساالر ش��هیدان، برگزاری مس��ابقات کتابخوانی مفاهیم 
زیارت عاش��ورا، همایش شیرخوارگان حسینی و برپایی 
مراس��م ع��زاداری در خانواده ش��هدای محله و مدارس 

محله از دیگر برنامه های این مسجد است.
وی در پایان اظهار داشت: برپایی عزاداری در سطح این 
محله در روز تاس��وعای حسینی، شرکت در عزاداری و  

نماز جماعت ظهر عاش��ورا، برپایی ایستگاه صلواتی 
و سیاه پوش کردن مسجد و خیابان های اصلی محله 

از دیگر برنامه های این مسجد است.

شهید ابراهیم امرایي

بس�یج به معنای حضور و آمادگی در همان 
نقطه ای اس�ت که اس�الم و ق�رآن و امام 
زمان)ارواحنا فداه( و این انقالب مقدس به 

آن نیازمند است. 
امام خامنه ای)مدظله  العالی(

بیش از 30 برنامه در هفته دفاع  مقدس  
در کوهدشت  اجرا شد 

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات سپاه ناحیه کوهدشت 
بیش از 30 برنامه در س��طح ناحیه کوهدشت و حوزه های 

تابعه  به مناسبت  هفته  دفاع  مقدس  برگزار گردید.
سرگرد کولیوند با  اعالم  این  خبر گفت: مهم ترین  برنامه  
در این  هفته  اجرای یادواره 514 شهید شهرستان کوهدشت  

با  حضور خانواده های معظم شهدا و ایثارگران بود.
مس��ئول روابط عمومی س��پاه ناحیه کوهدش��ت به تشریح 
برنامه های هفته دفاع مقدس اش��اره ک��رد و گفت: در این 
هفته بیش از 30 برنامه در س��طح شهرس��تان کوهدشت و 
بخش های تابعه برگزار شد که دیدار با امام  جمعه  شهرستان 
کوهدش��ت، برگزاری رژه موت��وری و نمایش  قدرت  در  
سطح شهرستان، نواخته  شدن  نواها و سرودهای  انقالبی، 
برگزاری  یادواره های ش��هدا در حوزه های مقاومت تابعه، 
اعزام  راویان دفاع  مقدس به مدارس و دانش��گاه ها، مراسم 
تجلیل  از س��ربازان  نمونه، برگزاری  دعای پرفیض  عرفه  
و ندبه با حضور مس��ئول بس��یج  مداحان کشور، برگزاری  
نشس��ت های  بصیرتی در حوزه ها، ویزیت رایگان بیماران، 

دیدار با خانواده شهدای طالب  و  اعزام  تیم های  امدادی  
به  مناطق  محروم  از جمله برنامه های اجرا شده هفته دفاع 

مقدس می باشد.
وی هدف از بزرگداشت هفته دفاع مقدس را انتقال روحیه 
ایثارگری و شهادت  طلبی رزمندگان اسالم و شهدا به نسل 
جدید انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد: الزمه مقابله 
با جنگ نرم دش��منان، بصیرت و آگاه��ی ملت و جوانان 

والیی نظام جمهوری اسالمی ایران است.

تنها عامل عزت و سیادت اتحاد است 
مفصل ترین خطبه در این زمینه »خطبه قاصعه« اس��ت و حضرت امیر)ع( 
در آن خطب��ه به ان��دازه چهار صفحه صحبت مي کن��د و مي فرماید: »اي 
مردم! در تاریخ گذش��تگان فکر کنید و ببینید عامل عزت و س��یادت و 
شکس��ت و زبوني آن ها چه بود؟ وقتي فکر کنید، در خواهید یافت که 
آن ها زماني عزت س��یادت داش��تند که هم دل و یگان��ه و متفق بودند و 
زماني به خواري و ذلت و سقوط گرائیدند که تفرق و جدایي و تشتت 

بین آن ها به وجود آمد. 
سپس آن حضرت از گذشتگان امت پیامبران مثال مي زند: اوالً اسماعیل 
و یعق��وب و اس��حق زماني عزیز و آقا بودند که ب��ا هم متحد بودند اما 
به محض جدایي و تفرقه ذلیل ش��دند و بعد خود عرب را مثال مي زند: 
قبل از ظهور اس��الم ببینید ش��ما عرب ها چگونه اس��یر دست اکاسره و 
قیاصره ابرقدرت آن روز که با هم متحد ش��ده بودند بودید و ش��ما را از 
وطن خودتان بیرون کرده بودند و در کوهسارها و جاهایي که نه علفي 
مي روید جا داده بودند. اس��تراحتي نداش��تید هم نش��ین با شتر بودید از 
پشم او براي خودتان لباس مي ساختید. هم غذاي تان بود هم مرکب تان. 
اما وقتي رس��ول خدا آمد زیر لواي اس��الم متحد شدید و به چه عزت 
و س��عادتي رسیدید و کساني که سابقاً حاکم بر شما بودند محکوم شما 
شدند وقتي که این خطبه را مطالعه مي کردم دلم مي خواست جمله اي را 
پیدا کنم که بگوید عامل عزت تنها اتحاد نیس��ت بلکه دین و عقیده هم 
در دخالت دارد ولي هر چه فکر کردم دیدم نه امیر المومنین)ع( این گونه 
مي فرماید که: »اگر متحد شوند به عزت مي رسند اگر چه کافر و مشرک 
باش��ند و اگر متفرق باشند بدون شک ذلیل مي شوند.« اکنون چند جمله 
از این خطبه شریف را مي خوانیم: »فاذا تفکرتم في تفاوت حالیهم فلزموا 
کل ام��ر لزمت العزه به ش��انهم و زاحت االعدا ل��ه عنهم و مدت العافیه 
فیه علیهم و انق��ادت النعمه له معهم و وصلت الکرامه علیه حبلهم: من 
االجتن��اب للفرقه و الل��زوم لاللفه و التحاض علیه��ا و التواصي بها« نه 
تنها الفت داش��تند بلکه یکدیگر را به الفت و مهرباني و اتحاد س��فارش 
مي کردن��د »فانظ��روا کیف کانوا حی��ث کانت االمال مجتمع��ه و االهوا 
موتلفه...« تا آن جا که مي فرماید: »بنعمه ال یعرف احد من المخلوقین لها 

قیمه النها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر.«
گمان نمي کنم امیرالمومنین در این جا مبالغه فرموده باش��د )که احدي از 
مخلوقی��ن نعمت اتحاد را نمي شناس��د و قدرش را نمي داند( و یا عامي 

باشد که قابل استثنا باشد بلکه واقعیت را فرموده است.

گردآوري: جواد احمدي

عوامل وحدت آفرین از دیدگاه قرآن
اتحاد به معنای یکی شدن، در اصل از ریشه »وحدت« به مفهوم یکتایی 
و یگانگی اس��ت. قرآن به مس��أله اتحاد از دیدگاه اجتماعی آن نگریسته 
و بر اهمیت اتحاد میان جهانیان، ادیان، مس��لمانان و نهاد خانواده تأکید 
کرده است و پیوند میان دل های مومنان را نوعی تصرف الهی می شمارد 
و برای ایجاد و حفظ چنین یگانگی، ارس��ال پیامبران به همراه شرایع را 
ض��روری می داند و برای برقراری یگانگی و نی��ز حفظ آن، راه کارهای 
گوناگونی را پیش بینی کرده که بخش��ی از آن، جنبه پیش گیری از تفرقه، 

و بخشی دیگر به درمان آن ناظر است.
راهکارهای ایجاد وحدت

۱- توجه به نقاط مش��ترک: مخاطبان دعوت به یگانگی، نقاط مشترکی 
دارند که قرآن بر این نقاط، انگش��ت گذاشته و آنان را به یگانه شدن بر 

محور آن ها فرا خوانده است.
تأکید بر این که انس��ان ها همه از خاک آفریده ش��ده )حج/5( یا از یک 
پدر و مادر زاده شده اند )حجرات/13( و دعوت از پیروان ادیان آسمانی 
و اهل کتاب به نقاط مش��ترک عقیدتی )آل عمران/64( نیز بدین س��بب 

انجام گرفته است.
۲- چنگ زدن به ریسمان الهی: قرآن کریم در صریح ترین آیه خود، در 
دعوت به اتحاد، تمام مؤمنان را به چنگ زدن به ریس��مان الهی و پرهیز 

از تفرقه خوانده است.
در آیات 146 و 175 نس��اء و 101 آل عمران نیز ازتمس��ک جس��تن به 
خداوند، س��خن به میان آورده است. در این که مقصود از ریسمان الهی 
چیست، مفسران اختالف دارند. قرآن، کتاب و سنت، دین الهی، اطاعت 
خداوند، توحید خالص، والیت اهل بیت)ع( و جماعت، وجوهی اس��ت 

که در تفسیر آن گفته شده است.
۳ -مراجعه به س��نت پیامبر)ص(: افزون بر آن که قرآن، وجود پیامبر)ص( 
را مح��وری ب��رای همبس��تگی و یگانگی مس��لمانان می شناس��د )آل 
عمران/159(، مراجعه به س��نت حض��رت را نیز راه کارهایی برای ایجاد 

و حفظ یگانگی معرفی کرده است.
۴- مراجع��ه به اهل بیت)ع(: قرآن از امام��ان اهل بیت)ع( با عنوان »اولی 
االمر« یاد کرده و اطاعت آنان را در جهت اطاعت خدا و رسول و سخن 
آنان را حجت دانسته است. بدین سبب از مسلمانان خواسته است تا در 

موارد اختالف میان خود یا فهم دین، به آنان مراجعه کنند. 
۵ -ام��ر به معروف و نهی از منکر: قرآن، پس از فراخوانی مس��لمانان 
به چنگ زدن به ریس��مان الهی و پرهی��ز از تفرقه، از آنان می خواهد که 
ب��ه انجام امر به مع��روف و نهی از منکر قیام کنن��د و بی درنگ، به آنان 
هشدار می دهد که به سان پیروان ادیان پیشین که در دین شان دچار چند 
دستگی شده اند، پراکنده نشوند. این امر نشان می دهد که امر به معروف 
و نه��ی از منک��ر، نقش وی��ژه ای در برقراری اتحاد و نی��ز جلوگیری از 

تفرقه ایفا می کند.
۶- مراعات حقوق برادری: قرآن، مؤمنان را به مثابه جان های یکدیگر 
دانس��ته، از آنان می خواهد که به خویش��تن عی��ب نگیرند و بر حرمت 
س��وءظن، حرمت تجس��س، )حجرات/12( و تهمت های ناروا، قرآن از 
مؤمنان خواسته است تا به سان بهشتیان، کینه ها از دل های شان زدوده شود 
)حجر/47(، و درون جان ش��ان به هم مهر ورزند و از خداوند، بخشیدن 
ب��رادران دینی را پی��ش از خود و نیز زدودن کینه درب��اره برادران دینی 

را بخواهند. 
۷- اص��الح ذات البی��ن: به رغم وجود عناصر اتح��اد هم چون وحدت 
عقی��ده، ره یافت اختالف و منازعه می��ان برادران ایمانی تا حدی طبیعی 
و جزو رهاوردهای زندگی اجتماعی اس��ت. ای��ن اختالف می تواند در 
اعتراض به چگونگی تقس��یم بیت المال باش��د)انفال/1( یا بر سر اموری 
ک��ه تا س��رحد صف آرای��ی و جنگ در براب��ر یک دیگر منتهی ش��ود 
)حج��رات/9(؛ اما ق��رآن برای مقابله ب��ا چنین اختالفات��ی و به منظور 
ماندگاری یگانگی پیش��ین مؤمنان، از آنان خواسته است تا برای اصالح 
میان برادران دینی و رفع منازعه مداخله )حجرات/9( و در صورت ایجاد 

کدورت، خود به اصالح فیمابین اقدام کنند )انفال/1(. 
8- برنامه های عبادی: در اس��الم، تشریع عبادات به گونه ای انجام گرفته 
که فرد و اجتماع را خواسته یا ناخواسته به هم گرایی و یگانگی عملی فرا 
می خواند. از مهم ترین و بهترین برنامه های عبادی اسالم می توان به دعا، 

نماز، نمازجماعت، نماز جمعه و مناسک حج اشاره کرد. 
امیدواری��م خداوند متعال ب��ه ما توفیق عمل به آن چه را که گفته ش��د 

عنایت فرماید.

گردآوري: جواد احمدي

خبر از: حامد مهدي نیا

خبر از: حامد  مهدي نیا

کتاب »زنگ معلم«
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** گالیه مردم از زیر پا انداخته شدن اسماء متبركه
س��الم لطفاً تو نشریه آفتاب از اسماء متبرکه استفاده نکنید چون بعضی 

مواقع زیر دست و پا می افتد و از لحاظ شرعی اشکال دارد.
جواب: س��الم باب��ت دقت نظر و تذکر بجا و مفید حضرتعالی بس��یار 
خرس��ندیم. انشاا... این نقص از این به بعد برطرف می شود. منتظر نکته 

نظرات شما همشهریان گرامی هستیم.  مدیر مسئول ماهنامه آفتاب
** قابل توجه والیت مداران

س��الم با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات امیدوارم کسانی که داعیه 
والیت مداری دارند مرد عمل نیز باشند.

ام��ام خمینی)ره(: »امروز همه ب��ا ما مخالفند، ما خودمان باید حفظ کنیم 
وحدت م��ان را، هر چه آن ها خالف کنند، م��ا وحدت مان باید قوی تر 
باشد، هرچه تبلیغات آن ها زیاد بشود ما باید وحدت مان زیادتر بشود. 

آن ها همه تبلیغات را برای این می کنند که اختالف ایجاد کنند. 
آن ه��ا ایادی ش��ان در همه جا راه افتاده اس��ت برای ای��ن که در ایران 
خالف ایجاد کنند در حالی که کش��ور دش��منان بسیاری دارد، بهترین 
راه برای مقابله با نقش��ه های تفرقه افکنانه آن ها، حفظ وحدت مّلی و 
تقویت هرچه بیش��تر آن است که باعث ناامیدی دشمنان و خنثی شدن 

توطئه های آن ها می شود.«
مقام معظم رهبری: »متأس��فانه عده ای با انگیزه های گوناگون، تا فصل 
انتخابات می ش��ود، تخریب های ش��ان هم از هم��ان نزدیکی انتخابات 
شروع می شود. حاال بعضی با انگیزه های سیاسی و بعضی با انگیزه های 
حتّی دینی اش��خاص، چهره های سیاس��ی، چهره های دینی، چهره های 
انقالب��ی، موّجهی��ن حوزه ه��ای علمیه و حتّ��ی محترمی��ن از علما و 
روحانیون را مورد تخریب قرار می دهند. این چه کاری است؟! این نه 
منطق ش��رعی دارد و نه منطق عقالیی؛ نه شرع با این کار موافق است، 

نه عقل.« فرشید عبدولی
** چشمه بی ثمر را بشناسیم!

پل روی س��د خیابان ش��هید خنجرنژاد چند ماهی است که نشتی آب 
دارد. لول��ه انتقال آب ترکیده و یک چش��مه بی ثمر ایجاد کرده و بنده 
ش��خصًا چند بار با اداره آب و فاضالب ش��هری تماس گرفتم ولی کو 

گوش شنوا؟! خواهش می کنم این مشکل را منعکس کنید.
** مرجع رسیدگی به تخلفات پست بانك ها كیست؟

سالم لطف کنید شما که صدای مردم هستید از مسئولین محترم سوال 
کنید ببینم مسئول رسیدگی به تخلفات پست بانک ها کیست؟ بعضی از 
پست بانک ها پول فیش های آب، برق، تلفن و گاز رو از مردم می گیرن 
ام��ا وجه بدهی مراجعین را یا پرداخت نمی کنن و یا با تأخیر پرداخت 

می کنن!!! این دیگه چه صیغه ای است؟!
** اگه امكان داره!

سالم اگه می شه لطف کنید به مردم تذکر بدید که برا مراسمای والدت 
و شهادت اهل بیت احترام قائل شن و به آن ها اهمیت دهید.

** لطفاً یه لحظه!
مس��ئول آموزش و پرورش در نظر بگیرن یه جوون دهه 60 با مدرک 
فوق لیس��انس تو مدرسه غیرانتفاعی بزرگساالن... با هزار بدبختی کار 
پیدا کنه آن هم ماهانه نه س��االنه! حقوق س��االنه 200 هزار تومان. یه 

لحظه خودتون رو جای اون جوون بذارید.
** آب رادیات تراكتور!!!

با س��الم خدمت مسئولین محترم، بنده حس��ن علی عبدی زاده ساکن 
روس��تای عمارت منطقه سرکوه همیان می باشم. یه شب مهمان داشتیم 
و به علت کمبود آب مجبور ش��دیم برای رفع حاجت از آب رادیات 
تراکتور اس��تفاده کنیم این منطقه جمعیت��ی بالغ بر 8000 نفر دارد ولی 
متأس��فانه اکثر روس��تاهای این منطق��ه از طریق تانکرهای ش��خصی 
خودمان آب رس��انی می شوند. از مسئولین محترم تقاضا داریم به خاطر 

خدا به این منطقه رسیدگی کنند. با تشکر
** خداقوت!

سالم بر همه ی اهالی آفتاب نویس شهر مظلوم و بی کَ�ِسم کوهدشت. 
خسته نباشید، مطالب خیلی خوب انتخاب شده بود.

** تو شهر چه خبره؟!
سالم خسته نباشید بنده ساکن بوستان 9 شهرک امام هستم و کوچه ما 
خاکیه. هم چنین چند کوچه دیگر در این ش��هرک پس از پیگیری های 
زیاد دوستان قرار شد زیرسازی شوند. اما در کمال ناباوری دیدیم تمام 
بودجه صرف آسفالت بوستان ..... شد و خبری از شن ریزی نبود. بعداً 
متوجه ش��دیم که بله یکی از ش��وراهای محترم و خانواده ی خانمش 
اینجا ساکن هستن. اگه امکانش هست این رو منعکس کنید تا ملت در 

جریان باشن تو شهرمون چی می گذره.
** مغازه های�ی ك�ه م�واد مخ�در را راحت تر از پفك و ش�كالت 

می فروشند!
با س��الم و ع��رض ادب و احت��رام، لطفًا در ص��ورت صالحدید، این 

پیام - هرچند تکراری - رو به گوش مسئولین برسونید.
ستاد مبارزه با مواد مخدر، آیا از خرید و فروش مواد مخدر در مغازه ها 
و س��وپر مارکت ها اطالع دارید که هم چون پفک و ش��کالت و حتی 

راحت تر از آن، مواد به فروش می رسه؟...
.... این قضیه تقریبًا در تمام سطح شهرجریان داره!

لطفًا یک نظارتی داشته باشید که حداقل این فروشنده ها با کمی احتیاط 
و ترس کارش��ون رو انجام بدن و در حضور س��ایر مش��تری ها، مثقال 

مثقال تریاک نفروشند.     با تشکر
** نمایندگان پایتخت نشین!

با س��الم. تا االن یکی از مش��کالت نمایندگان ما بومی نبودن و مرکز 
نش��ین ب��ودن آن ها بوده. انش��اا... از ای��ن به بعد افراد خ��وب و مقیم 

کوهدشت انتخاب کنیم. منتی

aftab.kohdashtE.mail: @gmail.com

سخ�ن ماه
آی�ا م�ا می توانی�م نوك�ر و اس�یر آمری�كا و دولت ه�ای كاف�ر ش�ویم ت�ا بعض�ی 
چیزه�ا ارزان ش�ود و ش�هید و مج�روح ندهی�م؟! هرگ�ز، مل�ت زی�ر ب�ار ای�ن 
نن�گ نخواه�د رف�ت و ت�ن ب�ه ای�ن ذل�ت نخواه�د داد. )صحیف�ه ام�ام، ج17، ص 35(

* دکت��ر ص��ادق زیب��اکالم با ارس��ال نام��ه ای به 
رییس جمهور از وی خواست در سفرش به نیویورک 
ب��ا همتای آمریکایی خود دی��دار و گفتگو کند و به 

اوباما لبخند بزند و دستش را بفشارید. 
- دوکی جون! بال به دور س��وادت نم کشیده عقلت 
که سر جاشه، آمریکایی ها که خودشون هم میگن ما 
نَریم)دشمن شماییم( اون وقت شما می گی بدوش! 
* یه ش��هروند: واس��ه چی از عملکرد مسئولین در 

هفته دولت چیزی ننوشتید؟!
- ببم جون! مس��ئولین که چیزی به ما نگفتن، شاید 

هم چیزی برای گفتن نداشتن!
* در مراس��م افتتاح بزرگ ترین شبکه آبیاری نوین 
غرب کشور معاون اجرایی رئیس جمهور در سلسله 
گفت: س��د معشوره کوهدش��ت با تغییر مشخصات 

فنی عملیاتی می شود.
-  داد آی آخ! افس��وس، پ��س ما س��ر قبری گریه 

می کردیم که مرده ای در آن نبود!
* کالغ��ه خبر داد:  مش��کالت س��ایت دف��ن زباله 

شهرستان بروجرد به زودی برطرف می شود.
-  س��یاه س��وخته! ب��ه ما چ��ه ربط��ی داره؟! ما که 
هن��وز اندر غم یک کوچه ای��م و زباله هامون به موقع 

جمع آوری نمی شن.
* وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت گف��ت: کمپین 
نخریدن خودروه��ای داخلی گناه و خالف اس��ت 
و ه��ر کس این را بگوید ضدانقالب اس��ت چرا که 
حمایت از کمپین در شرایط فعلی به هیچ وجه معنا 

ندارد.
- حاجی جون! به نظر شما که تازه گی ها فتوا صادر 
می کنید، حکم کس��انی که خودرو بی کیفیت با چند 

برابر قیمت واقعی، به مردم می فروشن چیه؟!
* عل��ی خوصه هور: بعضی ها تازه متوجه ش��دند؛ 
ک��ه مقداری از کش��اورزی های کوهدش��ت با آب 

فاضالب آبیاری می گردد!
- علی ج��ان! این قدر غصه نخ��ور، فردا پس فردا 
صورت��ت این قدر چ��روک ور میداره، ک��ه با ده ها 

جراحی زیبایی درست نمیشه.
* مدی��ر مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری شهرس��تان 
کوهدشت گفت: نیروهای یگان حفاظت با گشت و 
مراقبت در مناطق جنگلی و کش��ف، شناسایی محل 
تهی��ه و انب��ار زغال با حکم قضای��ی اقدام به ضبط 

۱۱۰کیسه زغال کردند.
- ببم جون! تو که می دونی این آب از سرچش��مه گل 
آلود اس��ت، واس��ه چی این پایین پایین ها به آب کلر 

می زنی؟!
* معاون حفاظ��ت و امور اراض��ی اداره کل منابع 
طبیع��ی و آبخی��زداری لرس��تان: در۵ ماه  نخس��ت 
س��ال جاری ۲۲۵ فقره پرونده تخریب داش��تیم که 

کوهدشت با ۶۴ پرونده در استان رکورددار شد.
- ببم جون! اگه زحمت بکش��ی و یه س��ر به منطقه 
همی��ان، طویار و ... بزنی متوجه خواهی ش��د که یه 

عالمه فرق بین دیدن و شنیدن!

آفتاب سوزان:

ماهنامه كانون تخصصي سمعی بصری و تبلیغات استان لرستان

تخريب مراتع و جنگل ها 
و تبديل  آن به زمین 
كشاورزي در منطقه ي طويار 
كوهدشت

عکس ماه 

»  مس���ابق��ه پیامکي «
* رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم از کدام نهاد 

انقالبی به عنوان چشم بینای نظام برای انتخابات نام بردند؟
1( قوه قضاییه              2( وزارت کشور       3( شورای نگهبان
* مقام معظم رهبری فرمودند: »...، ش��یطان بزرگ است و بلکه 

از ابلیس بدتر است.« 
1( آمریکا                 2( اسراییل              3( انگلیس

 * مقام معظم رهبری دفاع از نتیجه انتخابات 88 را دفاع از چه 
نامیدند؟ باالترین میزان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 

مربوط به چه سالی می شود و میزان آن تقریباً چند نفر بود؟
1( حقّ النّاس- انتخابات ریاست جمهوری ششم- 10 میلیون نفر 
2( حقّ النّاس- انتخابات ریاست جمهوری نهم- 20 میلیون نفر 
3( حقّ النّاس- انتخابات ریاست جمهوری دهم- 40 میلیون نفر

برنده ي مسابقه ي پیشین: محمد فرهادی

پاس��خ سواالت را به صورت یک عدد س��ه رقمي به همراه 
نام و نام خانوادگی خود به ش��ماره 09168630140 ارسال 

نمایید.
هر ش��ماره به قید قرعه به یک نفر هدی��ه ای از محصوالت 

فرهنگی تقدیم می گردد.
پاسخ مسابقه قبلی:

جواب س��وال ۱: انتخاب نامطلوب مردم در ادوار گذشته و کم کاری 
مس��ئولین شهرستانی و استانی و کم توجهی نمایندگان ادوار قبلی به 
منافع عمومی از عوامل عقب افتادگی شهرستان کوهدشت می باشند.
جواب سوال ۲: معلمان و استادان، روحانیت و رسانه ها می توانند در 
شفاف سازی و معرفی کاندیداهای دلسوز نقش اصلی را ایفا نمایند.
جواب س��وال ۳: کاندیداهایی می توانند آینده خوبی برای شهرستان 
کوهدش��ت را ب��ه ارمغان آورن��د، که عالوه بر تعه��د و تجربه؛ طعم 
فقر را چش��یده باشند و مصالح ش��خصی و گروهی را فدای مصالح 
عمومی جامعه بکنند و ش��ناخت بهتری از وضعیت شهرستان داشته 

و از جنس مردم باشد.

معرفي کتاب؛ »انتخابات چرا؟ چگونه؟«
توصیه های های مقام معظم رهبری درباره انتخابات

ب��ا توجه به نزدیک ش��دن انتخابات تصمیم ب��ه معرفی کتاب 
»انتخابات چرا؟ چگونه؟« که حاوی توصیه های مهم مقام معظم 
رهبری در انتخابات است گرفتیم، تا این کتاب بتواند راهنمایی 
کامل و جامع برای افرادی که قصد رأی دادن دارند باش��د تا با 
مطالع��ه این کتاب و با توجه ب��ه رهنمودهای کامل مقام معظم 
رهبری بتوانن��د بهترین تصمیم را در عرص��ه انتخابات و بعد 

از آن بگیرند.
کتاب »انتخابات چرا؟ چگونه؟« مجموعه بیانات رهبری از سال 
1368 تا سال 1392 را در بر  می گیرد و در هر سطر گزیده هایی 

از سخنان مقام معظم رهبری درباره انتخابات را ارائه می کند.
این کتاب دارای هشت فصل با موضوعات زیر می باشد:

فصل اول: »انتخابات و مردم ساالری اسالمی«
فصل دوم: »رعایت اصول اخالقی«

فص��ل س��وم: »موازین ش��رعی و ضوابط قانون��ی در تبلیغات 
انتخاباتی«

فصل چهارم: »مالک های انتخاب اصلح، انتخابات«
فص��ل پنج��م: »فرصت ه��ا و تهدید ه��ا، وظای��ف کارگزاران 

ودست اندرکاران انتخابات«
فصل ششم: »انتخابات و عبرت های فتنه سال 88«

فصل هفتم: »روز رأی گیری در انتخابات«
فصل هش��تم: »انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه  سال 

»1392
کت��اب انتخابات چرا و چگون��ه در بردارنده نظ��رات رهبری 
درب��اره انتخابات و نقش مردم و هم چنی��ن حضور حداکثری 

کتاب، مادر تمدن ها و نیز عصاره ی آن ها است. مقام معظم رهبری

افراد اس��ت. خواندن این کتاب 
کمک می کن��د تا مردم کاندیدای 
اصل��ح را برگزینن��د، جناح های 
سیاسی هم در برگزاری انتخابات 
مواردی را که باید لحاظ کنند در 

نظر بگیرند.
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی 
در این کتاب ب��ا تعبیر انتخابات 
ب��ه لیلة  الق��در نظ��ام اس��المی، 
می فرمایند: »بعضی از ایام زندگی 

انسان این خصوصیت را دارد که عمده ای از زندگی و یا بخشی 
از زندگی را در آن، انسان تعیین می کند.«

مق��ام معظم رهبری در این کتاب با توصیه به پرهیز از تخریب 
چهره کش��ور و تش��ویش اذهان عمومی می فرمایند: »اختالف 
سیاسی و تفاوت دیدگاه مانعی ندارد اما خراب کردن یکدیگر، 
تخریب چهره کشور، خراب کردن ذهن مردم و چهره مسئوالن 

دلسوز، اشکال دارد.«
رعایت حرمت رد صالحیت ش��دگان، تقویت بصیرت و صبر 
در ام��ور کش��ور و انتخابات، پرهیز از اس��راف، لزوم پرهیز از 
ک��دورت، نفرت و بد گوی��ی و  هم چنین جلوگیری از س��وء 
اس��تفاده از جوانان و هم چنین روش های غربی و مس��رفانه در 
تبلیغات انتخاباتی از رهنمود های دیگر مقام معظم رهبری برای 

برگزاری انتخابات است.
این فرمایشات گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری در کتاب 

» انتخابات چرا؟ چگونه؟« است.
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*** مش�کالت تان را براي ما بنویسید ***
زندگي ش��هري خالي از مش��کل نیس��ت، اما نکته اینجاست 
که بس��یاري از مردم نمي دانند براي حل مشکالت شان باید به 
کجا مراجعه کنند یا چگونه با مس��ئولین تماس بگیرند و حل 
مشکالت ش��ان را پیگیري کنند. رس��انه ها مي توانند و باید پل 
ارتباطي شما براي پیگیري مشکالت  شما باشند. از این به بعد 
مي توانید با ارسال مشکالت شهر مشکل خود را براي ما بنویسید 

تا ما آن را پیگیري کنیم و البته نکات زیر را فراموش نکنید:
1. خواهشمندیم که مشکالت تان را خالصه و واضح بنویسید 

و از نوشتن استدالل و تحلیل شخصي خودداري کنید.
2. مشخصات شخصي شما)مانند نام و نام خانوادگي، شماره 

همراه و ایمیل( امانت محس��وب مي شود لذا از متن ارسالي 
حذف و سپس منتشر مي شود، مگر این که تصریح کرده باشید 

انتشار مشخصات بالمانع است.
3. رس��الت مطبوعات پیگیري مطالبات مردم است و تالش 
دارند از این طریق قدرت پاس��خ گویي و تعهد مس��ئوالن را 
افزایش دهد اما مس��تحضر باش��ید که مسئولیت مطبوعات 
انعکاس و پیگیري مشکل است و نسبت به حل آن نمي تواند 

متعهد باشد.
4. توجه داش��ته باش��ید که ماه نامه آفتاب نوشته هاي حاوي 

توهین را منتشر و پیگیري نخواهد کرد.

موجودیت هر رسانه ای به مخاطبانش است و بی تردید اگر امروز 
آفتاب منتشر می شود به دلیل آن است که مخاطبانی دارد که آن را 

می خوانند؛ مخاطبانی که ماهنامه به نفس آن ها زنده است. 
می توانید  که  شمایی  می شود؛  منتشر  شما  برای  آفتاب  نشریه 
با نشریه خودتان در ارتباط باشید. نظرات تان را بگویید، به ما 
پیشنهاد بدهید تا روی سوژه هایی که از زیر دست مان در رفته کار 
کنیم. نقدمان کنید، یا با نظرات خود دلگرم مان کنید. برای ارتباط 

با آفتاب می توانید با ما تماس بگیرید یا ایمیل بزنید.
همراه و پست الکترونیک مدیر مسؤول: 09168630140  

aftab.kohdashtE.mail: @gmail.com

گردآوری: مهدی تیموری

قابل توجه مسئولین 
محترم شهرستان های 
کوهدشت و رومشگان
نش�ریه آفتاب آمادگی دارد 
موفقیت هاي  و  خدم�ات  ت�ا 
شهرستان هاي  محترم  ادارات 
کوهدشت و رومشگان را جهت 
اس�تحضار، در مع�رض دید 

شهروندان قرار دهد.
شماره ي پیامك: 09168630140 

   aftab. kohdasht@gmail.com:رایانامه
روابط عمومی نشریه آفتاب


