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ــام  ــم در پی ــه و حکی ــر فرزان ــد رهب ــال جدی ــر س ــدای ه درابت
ــد،  ــاب میکنن ــد انتخ ــال جدی ــرای س ــعاری را ب ــوروزی ش ن
ــرای  ــای ب ــد واژه ه ــا کلی ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ــعارهایی ک ش
رهایــی از وابســتگی و اســتقالل کشــور را بــه دنبــال دارد 
ــی  ــود کفای ــه خ ــوان ب ــا میت ــل در آوردن آن ه ــه عم ــا ب و ب
دســت یافــت و بــا حرکــت مراکــز تولیــد، فکــر در مســیر حــل 
ــی اســت کــه  مشــکالت اقتصــاد کشــور یکــی از ضــرورت های
بایــد مــورد توجــه آن هــا قــرار گیــرد بــدون شــک بــرای تحقــق 
همــه ی شــعارهای اقتصــادی از جملــه رونــق تولیــد الزم اســت 
ــورت  ــیاری ص ــازی بس ــان س ــی و جری ــای مطالعات ــا کاره ت
ــق تولیــد داخــل  ــر رون ــع شــکل گرفتــه در براب ــا موان ــرد ت گی
شکســته شــود. واقعیتــی وجــود دارد کــه اقتصــاد وابســته بــه 
نفــت موجــب شــده تــا نــگاره هــای غلطــی از جملــه توانایــی در 
تولیــد فنــاوری هــای باکیفیــت درفرهنــگ اقتصــادی و تولیــد 
ــت  ــتن آن ممارس ــارزه و شکس ــه مب ــرد ک ــکل بگی ــور ش کش
ــالب  ــر انق ــد . رهب ــی طلب ــیاری را م ــالش بس ــت و ت ومداوم
ــعارهایی  ــا ش ــم ه ــدن تحری ــدید ش ــا ش ــر ب ــال اخی در ۱۰ س
ــن  ــه در ای ــد ک ــاب کردن ــژه انتخ ــورت وی ــه ص ــادی را ب اقتص
ــن  ــا ای ــادی ب ــه اقتص ــاد مقابل ــی از ابع ــاله یک ــر س ــه ه زمین
ــال را  ــعار امس ــالب ش ــر انق ــد. رهب ــان میکن ــا را بی ــم ه تحری
نیــز شــعار اقتصــادی بــا عنــوان جهــش تولیــد انتخــاب کردنــد 
. ایــن موضــوع شــاید بــرای بســیاری مــردم ســوال باشــد کــه 
ــال ۹۹  ــعار س ــر ش ــار دیگ ــک ب ــری ی ــام معظــم رهب ــرا مق چ
ــه  ــد و اینک ــاب کردن ــد انتخ ــت تولی ــا محوری ــادی و ب را اقتص
ــور  ــد مح ــادی و تولی ــرد اقتص ــا رویک ــال ۹۹ ب ــعار س ــر ش اگ
ــه انقــالب  ــه معنــای چــه پیامــی از ســوی رهبــر فرزان نبــود ب
ــه  ــخ ب ــود؟ در پاس ــردم ب ــه م ــع آن ب ــه تب ــولین و ب ــه مس ب
ــه در صــورت  ــی ک ــن موضوع ــت اولی ــوان گف ــوال میت ــن س ای
ــا محوریــت مســائل اقتصــادی از  عــدم انتخــاب شــعار ســال ب
ســوی رهبــر انقــالب بــه ذهــن خطــور میکــرد ایــن بــود کــه 
نظــر اقتصــادی کشــور بــه رونــق و شــرایط مطلــوب اقتصــادی 
ــی در  ــکل بزرگ ــود مش ــدم وج ــل ع ــه دلی ــن ب ــیده بنابرای رس
ــد  ــا تولی ــط ب ــادی مرتب ــذاری اقتص ــد نامگ ــا تولی ــاد ی اقتص

چنــدان ضــروری نبــوده اســت. اگــر ایــن گونــه بــود ایــن پیــام 
ــئولین روال  ــالب و مس ــر انق ــه رهب ــد ک ــی ش ــا داده م ــه م ب
ــد و  ــق تولی ــت رون ــد واز جه ــی بینن ــوب م ــادی را مطل اقتص
اشــتغال کــه بخــش هــای مهمــی از کلیــت اقتصــاد بــه شــمار 
مــی رونــد احســاس ثبــات نســبی و آرامــش بخشــی مــی کننــد 
ــال  ــد در س ــادی و تولی ــت اقتص ــر اولی ــد ب ــه تاکی ــاز ب ــه نی ک
ــه جهــش تولیــد  ــد نبــوده اســت . نامگــذاری ســال ۹۶ ب جدی
کــه بخــش مهمــی در اقتصــاد محســوب میشــود نشــان میدهــد 
ــالب در حــوزه اقتصــادی  ــر انق ــه رهب ــا و نتایجــی ک هــدف ه
و رونــق تولیــد از ســال هــای گذشــته مــورد نظــر داشــته انــد 
ــرای همیــن رهبــر معظــم انقــالب  ــی محقــق شــده ب ــه خوب ب
ــئولین  ــا مس ــد ت ــد کردن ــد تاکی ــوع تولی ــر موض ــر ب ــار دیگ ب
ــد  ــد ســال جدی ــق تولی ــرای جهــش در رون ــالش بیشــتری ب ت
ــه  ــه ب ــی اینک ــد یعن ــش تولی ــد. جه ــان دهن ــان نش از خودش
توانایــی و بزرگــی و همــت خودمــان کشــورمان اعتمــاد و اعتقاد 
ــکالت  ــل مش ــه ح ــیم ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــیم و ب ــته باش داش
دســت خودمــان میباشــد نــه دســت غربــی هــا بــا وارد کــردن 
کاالهــای خــوش رنــگ آن هــا ، جهــش تولیــد یعنــی تنبلــی رل 
کنــار بزاریــم و کار کنیــم تــا محصــوالت داخلــی بــر محصــوالت 
ــه فــروش برســند. ذکــر ایــن  خارجــی ترجیــح داده شــوند و ب
نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه جهــش تولیــد راهبــردی اســت 
در امتــداد راه بــرو ســال قبــل یعنــی رونــق تولیــد، برنامــه ای 
بــرای بیــرون رفتــن از ایــن مشــکالت اقتصــادی و چالــش هــای 
موجــود مــی باشــد کــه البتــه ایــن موفقیــت یــک شــب اتفــاق 
ــور  ــی درخ ــدت وهمت ــد م ــی بلن ــد نگاه ــد و نیازمن ــی افت نم
ــر  ــخنی از رهب ــم را باس ــه های ــت گفت ــت. و در نهای ــه اس توج
انقــالب اســالمی تمــام میکنــم . رهبــر انقــالب فرمودنــد: )اگــر 
ــی  ــه بین ــرده و کوت ــی نک ــرده و تنبل ــل ک ــه عم ــروز صادقان ام
ــی  ــه ای ابتدای ــان قل ــه هم ــران را ب ــم ای ــری نکنی ــاده نگ وس
حکومــت اســالمی در زمــان پیغمبــر البتــه ایــن هــدف اولیــه 
ــه  ــران ب ــا رســاندن ای ــی هــدف دور م ــاه مــدت اســت ول وکوت
تمــدن نویــن اســالمی اســت ( و همچنیــن تاکیــد رهبــر 
برایــن نکتــه کــه بایــد جــوری عمــل کــرد کــه جهــش 
ــد. ــه وجــود آی ــد تغییــری محســوس در زندگــی مــردم ب تولی

فاطمه جاللی ژنتیک ۹۸

جهــش تـولـــید

 معنای مواسات چیست؟
غمخواری و یاریگری و مددکاری به مال

خــوب اســت کــه در مــاه مبــارک رمضــان یــک رزمایــش گســترده 
بــرای مواســات، همدلــی و کمــک مؤمنانــه بــه نیازمنــدان و فقــرا 
ــام  ــه ام ــان ب ــات ارادتم ــرای اثب ــرد و ب ــکل بگی ــه ش در جامع
را  مهــدوی  جامعــه ی  از  جلوه هایــی  و  صحنه هــا  زمان)عــج( 
ــرادری و  ــم، ب ــزت، عل ــدل، ع ــط، ع ــا قس ــراه ب ــه ای هم ــه جامع ک

ــم.  ــود آوری ــت، به وج ــاری اس همی
ــی  ــخنرانی تلویزیون ــالب در س ــر انق ــات رهب ــش از بیان ــن بخ ای
ــاوی  ــج( ح ــان )ع ــام زم ــرت ام ــبت والدت حض ــه مناس ــان ب ایش
ــا  ــوص آنج ــود؛ به خص ــات« ب ــوم »مواس ــر مفه ــژه ب ــدی وی تأکی
کــه از مــردم خواســتند مــاه رمضــان را تبدیــل بــه فرصتــی بــرای 
ــه  ــه ب ــک مومنان ــی و کم ــات و همدل ــترده ی مواس ــش گس »رزمای

ــد. ــدان« کنن نیازمن
توجه به مواسات و تشکیل اجتماعات خانوادگی

ــات  ــکیل »اجتماع ــات« و تش ــه »مواس ــود ب ــتن خ ــف دانس موظ
ــه مشــکالت فقــرا«  ــرای رســیدگی ب ــان ب خانوادگــی توســط جوان
ــه  ــف ب ــود را موّظ ــد خ ــه بای ــت: »هم ــوارد اس ــن م ــی از ای یک
مواســات بداننــد. مواســات یعنــی هیــچ خانــواده ای از خانواده هــای 
مســلمان و هم میهــن و محــروم را بــا دردهــا و محرومیتهــا 
ــن و  ــا رفت ــراغ آنه ــه س ــتن؛ ب ــا نگذاش ــود تنه ــکالت خ و مش
دســت کمکرســانی بــه ســوی آنهــا دراز کــردن. امــروز ایــن یــک 
ــرای همــه انســانهایی اســت کــه دارای وجــدان  ــی ب وظیفــه جهان
و اخــالق و عاطفــه انســانی هســتند؛ امــا بــرای مســلمانان، عــالوه 
ــر این کــه یــک وظیفــه اخالقــی و عاطفــی اســت، یــک وظیفــه  ب
ــان  ــد... جوان ــیدگی کنی ــرا رس ــایه ها و فق ــه همس ــت. ب ــی اس دین
اجتماعــات خانوادگــی تشــکیل دهنــد و کمکهــای افــراد خانــواده 
را جمــع کننــد و در درجــه اّول بــه مصــرف فقــرا و نادارهــای همــان 
خانــواده و فامیــل برســانند و اگــر نیــازی نبــود، بــه فقــرای دیگــر 

ــد.« ــیدگی کنن رس
امیرحسین امینی مهندسی ماشین آالت دریایی۹6

مواســات رزمایــش 
ــا از نظــام  ــگاه میــدارد ت ــد آســمان هــا و زمیــن را ن خداون
خــود منحــرف نشــوند و هــرگاه منحــرف گردند,کســی جــز 

ــار و غفــور اســت. ــگاه دارد.او بردب ــد آن هــا را ن او نمیتوان
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ــو  ــاد نان ــت در ابع ــا اس ــروس کرون ــد وی ــه جدی ــک گون ی
ــا  ــت و ت ــو در آورده اس ــه زان ــاردی را ب ــی ۸ میلی ــه جهان ک
ــده و  ــت نش ــرای آن یاف ــی ب ــان قطع ــچ درم ــروز هی ــه ام ب
ــدس و  ــک و مهن ــا پزش ــه ت ــتمدار گرفت ــس از سیاس هیچک

ــتند. ــان نیس ــدش در ام ــد از گزن ــر و کارمن کارگ
ویروســی کــه در زیرمیکروســکوپ شــبیه بــه تــاج بــه نظــر 
ــدار  ــدرت و تاج ــا ابرق ــروزه در دنی ــی ام ــه نوع ــد و ب میرس

اســت و تمــام انســان هــا را ترســانده اســت.
اما بیاییم کمی راجب این ویروس مخرب تفکر کنیم.

تفکر!!
راســتی شــما در شــرایط عــادی در طــول روز چقــدر تفکــر 

میکنیــد؟
تفکر درباره روزمره و ... نه

تفکر عمیق
ــودش  ــا ناب ــه م ــتی,طبیعتی ک ــان هس ــاره ی خدا,جه درب
کــرده ایم,حیواناتــی کــه بخاطــر انســان منقــرض شــده و از 

ــد بیــن رفتــه ان
ــدن  ــود ش ــال ناب ــان در ح ــبب انس ــه س ــه ب ــی ک و جهان
ــد  ــان فهمان ــه انس ــروس ب ــن وی ــق ای ــدا از طری ــت.و خ اس
کــه درخانــه بمــان و تفکــر کــن و بــه طبیعــت گفــت حــاال 
نفــس بکــش و طبیعــی باشــو بــه حیوانــات گفــت حــاال در 

ــردم ــی ک ــه زندان ــان را در خان ــن انس ــد م امانی
و دنیا بی انسان چه جای زیباتری شد.

در بهار گلی چیده نشد
درختی قطع نشد

آتش انسانی جنگلی را نسوزاند
و اردیبهشت زیبا و زیباتر خود را نشان داد.

انسان در خانه ماند
تفکر کرد

شستشو کرد
و وقــت بیشــتری بــا خانــواده گذرانــد و قــدر داشــته هایــش 

را بیشــتر دانســت.
قدر بغل کردن و بوسیدن عزیزان را

قدر داشتن سالمتی 
قدر زندگی آزادانه

و دلتنگ شد
دلتنــگ محــل کاری کــه در آنجــا خســته میشــد و مــدام از 

زیــاد بــودن کار درحــال غــر زدن بــود
دلتنگ مدرسه و دانشگاه و دوستان

و بیشــتر قــدر دانســت و یــاد گرفــت داشــته هــای انســان 
همیــن چیزهاســت

همین لحظه ها.
پس به خود قول داد قوی بماند

قول داد تغییر کند
قــول داد لــذت بغــل کــردن عزیــزان را یکبــار دیگــر تجربــه 

کند
حاال دیگر تغییرات رخ داده است.

انسان هنوز هم میترسد
اما امید دارد

امید به خدایی که حواسش به همه هست
امید به شکست این تاجدار قدرتمند

امید بازگشت شرایط قبلی زندگی
و امید دارد به این جمله که ما کرونا را شکست میدهیم

زهرا حاجت پور محیط زیست ۹۷

ــدار ــروس تـاجـ وی
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ــد  ــود من ــه و س ــن طبق ــمند تری ــران از ارزش ــی )ره(: کارگ ــام خمین ام
ــتند. ــه هس ــروه در جامع ــن گ تری

ــن مراحــل در انجــام کار  ــون ، یکــی از برجســته تری ــا کن ــاز ت ــر ب از دی
ــته میشــود. ــران برداش ــن کار توســط کارگ ــرای آن اســت و ای اج

انجــام پــروژه هــای خــرد و کالن، حرکــت چرخــه هــای صنعت و ســاختن 
بناهــای زیبــا و مانــدگار بــا حضــور و بــه دســتان کارگــران ممکــن اســت. 
مــا ســاکن جهانــی هســتیم کــه ان را بــا ابــزار، محصــوالت و بناهایــی کــه 

حاصــل کار کارگران اســت میشناســیم.
ــا ۲۴  ــالب ب ــل از انق ــر قب ــک کارگ ــر ی ــی، اقتصــاد دان: اگ محســن رنان
ــال  ــون در س ــود ، اکن ــه ش ــب خان ــت صاح ــط دادن میتوانس ــال قس س

ــود. ــه ش ــب خان ــا صاح ــد ت ــط بده ــد ۱۳۷ قس )۱۳۹۸( بای
زمانــی کــه از غیــر عــادی بــود بیــکاری در ایــران صحبــت میکنیــم اولیــن 
نکتــه همیــن اســت کــه حقــوق و دســتمزد بــه قــدری پاییــن اســت کــه 
خــود مقــداری بیــکاری ایجــاد میکنــد. امــا خــوب اینجــا بیــکاری و رفــاه 

عمــوم مدنظــر نیســت مســئله حداکثــر کــردن ســود اســت.
در وهلــه دوم اصــال فکــر کنیــم چنیــن اتفاقــی نیافتــاده و جهــش تولیــد 
صــورت گرفــت و عرضــه را تقویــت کردیــد . فکــر ایــن را کــرده ایــد کــه 

تقاضــا بــرای ایــن کاال هــا از کجــا خواهــد امــد؟! از جیــب کار گــر؟
ــر و مســتضعفان راه  ــر کارگ ــر از فشــار ب ــه غی ــد ب ــر کمــی فکــر کنی اگ

ــروف اســت. ــزا مع ــه توســعه ی درون ــه ب ــای دیگــری ام هســت ک ه
حــال بیاییــد یــه کار گــر را توصیــف کنیــم ، اصــال چگونــه میشــود یــک 
ــا کــدام کلمــات آن را تحلیــل کــرد، اصــال  کار گــر را توصیــف کــرد ، ب

چگونــه ان را شــرح دهیــم. 
ــا حــاال  و امــا برخــالف وصــف نشــدنی هایــم بایــد آن را شــرح دهــم: ت
بــه ایــن مســئله فکــر کــرده ایــد کــه یــک ســال)۳۶۵ روز( زندگــی و کار 

فــردی اســت کــه ان را کارگــر مینامیــم.
چگونــه طــی میشــود ! هــر روز کــه بــه افــق یــک تاریــخ بــرای خوانــواده 

ی کارگــر اســت.
از چــه بگویــم از حقــوق کــم کارگــری کــه بایــد بــا انــدک توشــه ی خــود 
ــه  ــا و شــرمندگی ک ــه و خرجــی بچــه ه ــه قســط و کرای ــن هم ــا ای و ب

تــوان نوشــتن آن را نداریــم.

ــه ایــن قشــر چــه بگویــم کــه ناگفتــه  ــگاه جامعــه ب اینهــا بــه کنــار از ن
ــق  ــه در ح ــی ک ــد و از ظلم ــن میکنن ــه تعیی ــی ک ــت. از حقوق پیداس
خوانــواده ی کار گــر میشــود و چــون کارگرانــد حــق پیشــرفت ندارنــد و 

ــد. ــن شــغل را ادامــه دهن ــد مثــل پدرشــان ای بای
ــه  ــط ب ــدارد فق ــچ ســهمی در آن ن ــر هی ــه کارگ ــی ک از اســتخدامی های
خاطــر ایــن کــه کار گــر اســت و یــک کارگــر هــم کــه پســت و مقامــی 

نــدارد. 
ــم،  ــن شــرایط رســیده ای ــه ای ــا ب ــه چــه شــده م ــم ک ــا خــودم میگوی ب

ــت . ــتضعفین اس ــه مس ــق ب ــالب متعل ــد : انق ــام فرمودن روزی ام
و نفهمیــدن راه امــام را، و خلــق و خــوی اشــرافیگرِی مدیرانــی کــه حتــی 
ــان را  ــد و کار خودش ــر نمیگذارن ــای کار گ ــان را ج ــه خودش ــک لحظ ی
ــد و  ــب میکنن ــی تصوی ــای نجوم ــوق ه ــان حق ــرای خودش ــد و ب میکنن
ــواده  ــی، کــه کفــاف یــک خوان ــر ۲ ملیون ــرای کارگــر حقــوق هــای زی ب
ی دونفــره راهــم نمیدهــد چــه برســد بــه ایــن کــه بخواهنــد فرزندانــی 

ــزرگ کننــد. را ب
ــی  ــوق نجوم ــه حق ــی ک ــفره ی مدیران ــا س ــر را ب ــک کار گ ــفره ی ی س
ــام  ــط در ن ــان فق ــه تشابهش ــه وج ــرا ک ــد ، چ ــه نکنی ــد مقایس میگیرن

ــر... ــری پ ــت و دیگ ــی اس ــی خال ــه یک ــت ک ــفره اس س
ــا ، همــه ی مــردم ایــران  ــا شــیوع کرون و امــا امــروزه در ســال ۱۳۹۹، ب
اعــم از پیــر و نوجــوان و جــوان همــه باهــم یــک یــا علــی گفتــه تــا در 

ایــن بحــره ی زمانــی بــه هــم کمــک کننــد . 
در حالــی کــه در غــرب و اروپــا بــر ایــن هــم کاری مــا غبطــه میخورنــد 
ــران کــه همچیــن مردمــی دارد کــه در  ــه حــال ای و میگوینــد خــوش ب

کنــار هــم کار میکننــد .
در غــرب چنیــن هــم کاری وجــود نــدارد چنانکــه لبــاس هــای 
ــه اس، در حالــی کــه در ایــران خیــاط  پرستارانشــان از نایلــن هــای زبال
ــی  ــاس و مردم ــدون لب ــتاری ب ــچ پرس ــا هی ــد ت ــده ان ــادی ام ــای زی ه

ــد. ــک نباش ــدون ماس ب
ــع  ــم ، در واق ــران همــه کارگری ــردم ای ــا م ــه م ــد ک ــن نشــان میده و ای

ــد . ــه بمان ــران همیشــه جاودان ــا ای ــم ت ــا کار میکنی ــه ی م هم
پایان.ش

 فاطمه رئیسی اهوان اقتصاد۹6

کـارگـــر  حقـــوق 

تـویـیت گـردی
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ــه  ــتقل ب ــجویان مس ــالمی دانش ــن اس ــه انجم ــزارش نام گ
ــی  ــت آموزش ــن وضعی ــوص آخری ــی در خص ــاون آموزش مع

ــوم ــی نامعل ــگاه  از ترم دانش

پاسخ جناب آقای دکتر غانمی :
1_ اطالعی نداشتند 

ــا را  ــل ه ــن فای ــجویان آفالی ــه دانش ــه اینک ــه ب ــا توج 2_ب
ــود ــی ش ــور نم ــت منظ ــذا غیب ــد ل ــی کنن ــت م دریاف

3_امتحانات میان ترم اخذ خواهد شد
ــه دوم  ــات در نیم ــگاه امتحان ــزی دانش ــه ری ــق برنام 4_طب
دانشــگاه برگــزار خواهــد شــد.این تصمیــم گیــری مشــروط 
ــی  ــتاد مل ــه س ــق اطالعی ــرایط طب ــدن ش ــادی ش ــه ع ب
ــل  ــدی اوای ــادی نش ــرایط ع ــت،اگر ش ــا کرونااس ــارزه ب مب
ــخ  ــاه اطالعیــه در ســایت دانشــگاه جهــت تغییــر تاری تیرم
یــا آزمــون غیرحضــوری اخــذ خواهــد شــد، همچنیــن تاکید 

ــد. ــال کنن ــگاه را دنب ــایت دانش ــجویان س ــد دانش میکردن
ــه  ــی ب ــت بدن ــای تربی ــد کالس ه ــه میدانی ۵_همانطورک
صــورت تئــوری برگــزار مــی شــود، ولــی ســایر دروس پــس 
از عــادی شــدن شــرایط انجــام مــی شــود، احتمــال داردکــه 

ــود ــزار ش ــاه برگ ــهریور م ــرایط در ش ــداوم ش ــورت ت درص
ــت  ــی دریاف ــای بخش ــاب آق ــوال را از جن ــن س ــخ ای 6_پاس
کردیــم ایشــان پاســخ فرمودنــد کــه تصمیمــات بــه صــالح 

ــود ــجویان خواهدب دانش

ــان  ــد و امتح ــرکت کن ــازی ش ــر دانشــجو در کالس مج ۷_اگ
بدهــد تــرم بــرای او حســاب میشــود و هزینــه درنظــر گرفته 

ــرای تــرم  میشــود و در غیــر اینصــورت هزینــه ایــن تــرم ب
ــه  ــه ارائ ــروط ب ــم مش ــرم ه ــود.حذف ت ــاظ میش ــد لح بع

ــت. ــده اس ــع کنن ــل قان دالی
۸_اطالعی نداشتند*

۹_اگــر دانشــجوی تحصیــالت تکمیلــی کالس تئــوری 
ــته  ــگاه داش ــور در آزمایش ــه حض ــاز ب ــد و نی ــته باش نداش
باشــد و یــا شــرایط اتمــام پایــان نامــه مشــروط حضــور در 
دانشــگاه باشــد بــا ذکــر دالیــل و تاییدگــروه میتوانــد حــذف 

ــرم کنــد ت
1۰_رایــگان بــودن ســامانه نیمــا یــک مــورد کشــوری اســت 
کــه وزیــر محتــرم علــوم بــری کلیــه دانشــگاه هــا پیگیــری 
هــا و هماهنگــی هــا را بــا وزارت ارتباطــات انجــام مــی دهند.
اگــر اطالعیــه ای کســب شــد در ســایت دانشــگاه درج خواهد 

شــد.
دانشــجویان عزیــز هــر پیشــنهاد، انتقــاد، ســوال یــا مطالبــه 
ــرع  ــا در اس ــد ت ــال نمایی ــا ارس ــت م ــه دایرک ــد ب ای داری
ــه  ــخگویی ب ــت پاس ــی جه ــاون آموزش ــار مع ــت در اختی وق

ــرار گیــرد. ســواالت شــما ق

مازنده برآنیم که آرام نگیریم
موجیم و آسودگی ما عدم ماست. 

سیده فاطمه موسوی زیست۹6

گزارشـنامـه

بـدون شـرح ...
ــه  ــی ۵/۸ دقیق ــه یعن ــرض ۵1۰ ثانی ــور در ع ــواره ن ــه ماه روزی ک
ــعبان  ــه ش ــل نیم ــد مث ــر جــاش، بای ــت س ــو فضــا و نشس ــت ت رف
ــم  ــان میکردی ــور افش ــمون رو ن ــم و آس ــی میکردی ــن و پایکوب جش

ــم... ــگاه کنی ــن ن ــه زمی ــمون ب ــم از آس ــه میتونی ــون دیگ چ
ــوق  ــت ف ــن حرک ــت ای ــم؟ اهمی ــاهکاری کردی ــه ش ــد چ میدونی
ــن اقــدام  ــا از ویژگــی هــای ای ــد چندت ــم. بذاری العــاده رو نفهمیدی

ــید: ــه بش ــر متوج ــا بهت ــم ت ــکوهمند رو بگ ش
ــن را  ــمان، زمی ــروز از آس ــد ام ــز گفتن ــردار ِعزی ــه س ــور ک همونط
ــا وقتــی  ــی ِزیباســت ام ــه رجزخون ــگاه اول ی ــم... در ن ــگاه میکنی ن
ــازه  ــذاری ت ــواره می ــن #ماه ــات ای ــار خصوصی ــه رو کن ــن جمل ای
میفهمــی چــه گل فرمایــش کردنــد ایشــون! چنــد تــا از خصوصیــات 
رو قبــال گفتیــم. امــا ایــن خصوصیــات بــا چیزایــی کــه اآلن میخــوام 
ــن ماهــواره هــم نمیشــه.  ــه کنــم ده درصــد ویژگــی هــای ای اضاف

ــزم! ــم از درکــش عاج ــه من ــریه ک ــوق س ــه اش ف بقی
ــه ده  ــا ب ــه زن م ــای نقط ــک ه ــای موش ــد خط ــه بع ــروز ب از ام
ــواد آدم  ــه نمیخ ــیعه ک ــه ش ــی واس ــن ویژگ ــه ای ــید. ک ــانت رس س
عــادی کشــته بشــه خیلــی مهمــه، موشــک هــای دشــمن رو قبــل 
ــن  ــتگاه رو روش ــرف دس ــا ط ــی ت ــم... یعن ــی میکنی ــچ، ردیاب از الن
ــیگار  ــه س ــه ی ــرم میش ــتگاه گ ــه دس ــی ک ــا مدت ــواد ت ــه و بخ کن
ــام  ــه ن ــزی ب ــروز چی ــه از ام ــم. دیگ ــاییش کردی ــا شناس ــه م بکش
ــال رو  ــا گلوب ــم م ــم... همینجوریش ــی نداری ــایی مخف ــده شناس پرن
خوابوندیــم زمیــن از اآلن ببیــن چــی میشــه مثــال پهپــاد جاسوســی 

ــت. ــد ماس ــو رص ــرون، ت ــه بی ــکا بزن ــو آمری ــه اش ت ــا از لون ت
از امــروز دیگــه قــرار نیســت رژیــم بچــه کــش، بــه راحتــی مواضــع 
ــوا  ــو رو ه ــای جنگیش ــا، هواپیم ــل دزده ــا مث ــه ی ــت رو بزن مقاوم

قایــم کنــه پشــت هواپیمــای مســافربری و مواضــع مــا رو بزنــه.
از امــروز تمــام تحرکاتــی کــه قبــال بــا پهپــاد، شناســایی میکردیــم 
رو خیلــی دقیــق تــر، ســریع تــر و وســیع تــر مشــاهده میکنیــم. 
ــه و کدومشــون  ــم کــدوم نیروشــون مرخصی ــم بفهمی حتــی میتونی

صبــح کــه اومــده انگشــت حضــور غیــاب نــزده!
از امــروز دیگــه تمــام سیســتم هــا و پهپادهــای حزبــاهلل و انصــاراهلل 
ــران وصــل شــدند.  ــه سیســتم فرماندهــی کل، یعنــی ای و حشــد ب
ــام  ــد و تم ــگاه واح ــک ن ــد ی ــت ش ــه مقاوم ــم جبه ــوری بگ اینج

اطالعــات و رصــد هــا بیــن هــم تبــادل میشــه...
و جالــب تــر اینکــه اگــه دوبــاره بخوایــم جایــی مثــل عیــن االســد 
ــم  ــات کنی ــا اثب ــم ت ــا پســت بذاری ــاز نیســت هــزار ت ــم نی رو بزنی

زدیــم و آمریــکا نمیتونــه سانســور کنــه.
ــرگ  ــاعت م ــا س ــونو ب ــزی هاش ــرگ مغ ــه م ــار هم ــواره آم ــا ماه ب
در میاریــم! مــا زمــان صــدام موشــک فیتیلــه ای ســاختیم و امــروز 
ــا  ــی م ــواره نظام ــن ماه ــن اولی ــی... ای ــواره نظام ــه ماه ــیدیم ب رس

ــا ایــن دقــت عجیــب. بــود ب
فکــر کنیــد ماهــواره نظامــی بعــدی چــه میکنــه؟! احتمــاال بــا اون 

دیگــه میتونیــم شــن هــای روی زمیــن رو هــم بشــماریم..!
سالمتی سربازان اسالم صلوات

اقـدام شـكوهمند


