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 مفاهیم انقالب و مفاهیم اسالم، مثل
 عطر گلهای بهاری است؛ هیچ کسی
پخش بگیرد؛  را  آن  جلوی   نمیتواند 
 میشود، همه جا میرود؛ نسیم روح افزا
به را  همه جا  که  است  روان بخشی   و 

خودی خود میگیرد

مقام معظم رهبری

حدیث

منبع

امام عیل )ع(:
گاهی دشمن نزدیک یم شود تا غافلگیر 

کند پس دوراندیش باش

نهج البالغه، نامه ۵۳

ممانعت از واردات واکسـن های انگلیسی 
و آمریکایـی بعـد از سـخنرانی رهبـر معظـم 
انقـاب بـه موضوعـی بحث برانگیز در شـبکه 
هـای اجتماعی مبـدل گردید که در این راسـتا 
ما شـاهد انتقـادات گسـترده بر ایـن منعیت 

بودیم و هسـتیم.
مسـلما رهبر، ولی و منتخب هر کشـوری 
خواهـاِن سـامت ،بهداشـت،و پویایـی رفـاه 

جامعـه و مـردم خویش اسـت.
فـارغ از جبهـه گیـری هـای سیاسـی بـا 
تولیـد کننـد گان ایـن واکسـن ها؛اینکـه مـا 
بدبیـن بـه عـوارض ومضافـا مرگ میر ناشـی 
از واکسیناسـیون در دراز مـدت باشـیم،کاما 
بدیهـی و طبیعـی اسـت.از نظـر علم پزشـکی 
واکسـن هایـی کـه در آمریکا توسـط کمپانی 
هـای فایـزر و مدرنـا تولیدشـده بـر اسـاس 
MRNA اسـت،و دغدغـه مـا روش سـاخت 

ایـن واکسـن هـا می باشـد.
واکسـن هـای ژنیتیکـی بـا ایـن منطق 
سـاخته می شـود کـه پروتئین های سـطحی 
یـا  وکتـور  نـام  ب  ای  سـازه  وارد  ویـروس 
پاسـمید می شود و از این وکتور در ازمایشگاه 
مولکولـی بـه نامMRNAسـاخته میشـود،که 

واسـطه سـاخت پروتئین هاسـت.
بـا توجه بـه پژوهش های صـورت گرفته 
ایـن موضـوع محـرز اسـت کـه  نـوع روش 

واکسـن های تولید شـده اولین بار اسـت که 
برای واکسیناسـیون انسان اسـتفاده میشود.

همچنین واکسـنی کـه در انگلیس تولید 
میشـود وکتـور آدنوویروسـی اسـت؛به ایـن 
توضیـح کـه آدنـو ویـروس یـک شـامپانزه 
گرفتـه شـده و پروتئینـی از ویـروس کرونـا 
کـه ایجـاد بیمـاری مـی کنـد در ان قـرار داده 

. د میشو
چه بسـا کـه یک تغییر کوچک در سـلول 
مـی توانـد بسـیاری از واکنـش هـای درون 
سـلولی را از تعـادل خـارج کنـد و منجـر بـه 
واکنش های شـدید شـود ودر نتیجه سـلول 
به سـمت سـرطانی شـدن یا تغییـر ماهیت 

عملکـرد پیـش میرود.
واقعیـت اینجاسـت که ما هنوز بسـیاری 
از واکنـش های بدن و سـلول را در تزریق های 
گسـترده نمیدانیـم.و مضافـا باید اذعـان کرد 
سواسـتفاده از اسـترس و تـرس مـردم و عدم 
اگاهـی دولـت هـا هرچنـد ک اهـداف خیـر 
خواهانه داشـته باشـند؛نمیتواند تنفیذی برای 
بـه خطـر انداختن جـان ده ها هـزار هموطن 

بی گناه باشـد.
لذا این منعیت شـرط  عقل،علم،مصلحت 
و سـامت مردم می باشـد و چنین تصمیمی 

بنای حکیمانه دارد.

جـدای از مسـائل علمـی؛ قدم نهـادن به 
تاریخ نچنـدان دور؛درک بهتری از  حکم معظم 

له خواهیم داشـت.

ما هیچ گاه  جنایت ضد بشـریت فرانسه 
علیـه جمهـوری اسـامی ایـران را فرامـوش 
نخواهیـم کرد؛فـروش خـون هـای الـوده بـه 

ایـدز در دوران نخسـت وزیـری فابیـوس!
کـه حتـی عـاوه بـر عـدم اخـذ دیـه و 
سـاده  خواهـی  عـذر  یـک  خسارت،شـاهد 

نبودیـم!
بـه عبـارت دیگر اسـتفاده از فنـاوری های 
بیولوژیکـی خـارج از کشـور احتمـال خطـرات 
بیوتروریسـتی را بـه دنبـال خواهـد داشـت...
آنهـم اخذ واکسـن ژنیتیکی ازکشـور هایی که 
هـدف واال و نهایـی خویـش را نابـودی تمدن 
نویـن اسـامی کـه  ایـران مهـد و مرکـز ان 

هسـت،قرار داده انـد.
اگـر حتـی 1درصـد عـوارض جانبـی کـه 
منتهی بـه مرگ یا زندگی توام بـا رنج از طریق 
ایـن واکسـن بیولوژیکی  خارجـی نصیب ما 
بشود؛شـاهد امـاری هولناک چه بسـا فاجعه 

ای غیـر قابل جبـران خواهیم داشـت.
بـه نقل از خبرگـذاری فارس؛تا 16 بهمن در 
کشـور های اروپایی )نروژ فرانسـه هلند فناند 
بلغارسـتان انگلسـتان بلژیـک (145 نفـر دچار 
عـوارض جانبـی شـدید و 25 نفر کشته،شـده 
انـد.در اسـرائیل 13 نفـر در اثر واکسیناسـیون 

فایـزر دچار فلـج صورت گشـته اند.

نکته جالب و قابل تامل دیگر اینکه
کشـوری کـه مـا را از حداقـل تریـن نیـاز 
هـای پزشـکی محـروم کـرده اسـت،اما بـرای 
واکسیناسـیون نـه! زنـگ خطـری را بـه صـدا 
دراورده اسـت کـه نمیتـوان به سـادگی از کنار 

ان گذشـت.
و  سیاسـی  مسـائل  از  جـدای 
علمی؛تاریخچـه پـر از ابهـام شـرکت امریکایی 
فایـزر اسـت؛بر اسـاس اطاعـات وب سـایت 
رسـمی دادگسـتری امریکا،شـرکت مذکـور در 
سـابقه خود بـزرگ ترین تخلـف دارویی تاریخ 
را ثبـت کـرده اسـت.و جالب تر اینجاسـت که 
بـه جـای پیگیری قضایـی ! بـا پرداخـت 2.3 
میلیـارد دالر، 74 پرونـده محکومیـت قطعـی 
علیـه این شـرکت بـه دالِیلی چـون )به خطر 
جامعه(تا)فریبـکاری( سـامت  انداختـن 

مختومـه اعـام گردیـده اسـت!

امـا در خصوص واکسـن ایرانی که ایمنی 
آن مسـلما بیشـتر از نمونـه هـای خارجـی 
اسـت،و دلیـل این امـر به همان نوع سـاخت 
واکسـن بـر میگـردد چـرا کـه متـد واکسـن 
ایرانـی ویـروس ضعیف شـده و کشـته شـده  
اسـت و ایـن روش سـال های سـال هسـت 
که برای تولید واکسـن ها اسـتفاده میشـود و 
احتمـال بروز عـوارض جانبی ناخواسـته کمتر 

است.

ن دریک حس�ی ام�ی

مسئول کمیته آموزش

واکسن فایزر



 بایدن: تحریم هـا را برای بازگردانـدن ایران به 

میز مذاکـره برنمی داریم

رئیـس جمهـور آمریـکا در مصاحبـه بـا یکـی 

از رسـانه های ایـن کشـور گفـت کـه کشـورش برای 

بازگردانـدن ایـران به میـز مذاکـره، تحریم هـا را رفع 

کرد. نخواهـد 

در  آمریـکا  جمهـور  رئیـس  بایـدن«  »جـو 

مصاحبـه بـا یکـی از رسـانه های ایـن کشـور گفت 

که کشـورش بـرای بازگرداندن ایران به میـز مذاکره، 

تحریم هـا را رفـع نخواهـد کـرد.

ایـن سـخنان در حالـی مطرح شـدکه حضرت 

آیـت اهلل خامنـه ای، رهبـر معظـم انقـاب اسـامی 

ایـران روز یکشـنبه در دیـدار جمعـی از فرماندهـان 

نیـروی هوایـی و پدافنـد هوایـی ارتش بـا تاکید بر 

اینکـه آن طرفی که حق دارد شـرط معین کند، ایران 

اسـت خاطرنشـان کردند: »اگر می خواهنـد ایران به 

تعهـدات برجامی برگـردد آمریکا بایسـتی تحریم ها 

را کا در عمـل لغـو کند و ما بعد راسـتی آزمایی کنیم، 

آن وقـت به تعهـدات برجامـی برمی گردیم.«

انقـاب اسـامی همچنیـن قضایـای  رهبـر 

فضاحت بـار اخیـر آمریـکا و سـقوط ترامـپ را افول 

آبـرو، قـدرت و انتظـام اجتماعـی و سیاسـی آمریکا 

خواندند و با اشـاره بـه اظهارنظر مقام هـای اروپایی 

تأکیـد  تحریم هـا  و  برجـام  دربـاره  آمریکایـی  و 

کردنـد: »آمریکایی هـا و اروپایی هـا حـق هیچ گونه 

شـرط گذاری ندارنـد زیـرا تعهـدات برجامـی خـود 

را نقـض کردنـد و آن طرفـی کـه باید شـرط بگذارد 

جمهـوری اسـامی اسـت زیـرا بـه تعهـدات خـود 

پایبنـد بـود. بنابرایـن ایـران هنگامـی بـه تعهدات 

برجامـی خـود بازخواهـد گشـت کـه آمریـکا همه 

تحریم هـا را در عمـل و نـه در حـرف یا بـر روی کاغذ، 

لغـو کنـد و این لغـو تحریم ها مـورد راسـتی آزمایی 

ایـران قـرار گیـرد. این، سیاسـت قطعـی و غیرقابل 

برگشـت جمهـوری اسـامی و مـورد اتفـاق همـه 

مسـئوالن اسـت و هیچکـس از آن عـدول نخواهد 

کرد.«

بـر اسـاس ایـن گـزارش، در ایـن گفت  وگـو، 

مجری شـبکه خبری »سـی بی اس« کـه بخش هایی 

از آن پخـش شـد، از جـو بایدن پرسـید: »آیا آمریکا 

بـرای بازگرداندن ایران به میز مذاکـره اول تحریم ها 

برمی دارد؟« را 

جو بایدن در پاسخ گفت: »نه!«

ایـن  بـه  »ایـن  پرسـید:  ادامـه  در  مجـری 

معناسـت که ایـران اول بایـد غنی سـازی اورانیوم را 

متوقـف کنـد؟«

جو بایدن گفت:» بله!«

رئیـس جمهـور آمریـکا در حالی این سـخنان 

را بیـان کـرده کـه دولـت آمریـکا در دوران ریاسـت 

جمهـوری »دونالـد ترامـپ« از برجـام خـارج شـد و 

بـه تعهدات خـود نیز بـرای رفع تحریم هـا هرگزعمل 

نکرد.

»محمـد جواد ظریـف« وزیر امـور خارجه ایران 

نیـز امـروز در مصاحبه ای بـا »سـی ان ان«تاکید کرده 

کـه ایران هرگز از توافق هسـته ای خارج نشـده، بلکه 

برخـی از تعهـدات خـود را کاهـش داده اسـت. وزیر 

خارجـه ایـران تاکیـد کرد کـه توافق هسـته ای هرگز 

قابـل مذاکـره نبـوده چـون پیشـتر بـه طـور کامـل 

دربـاره آن مذاکره شـد.

ن الملیل اخبار ب�ی

تفاوت حاکم و حکومت قبل و بعد از انقاب

دودمان پهلوی و جمهوری اسالمی خانم زهرا احمدی

عضو کمیته سیایس

2

خانم مریم چم�ن

مسئول واحد خواهران

دودمان پهلوی آخرین دودمان پادشـاهی 
اسـت که پـس از برچینـش دودمان قاجـار،در 
دودمـان  کار  کردند.پایـان  پادشـاهی  ایـران 
مصـادف بـا انقـاب ۱۳۵۷بود که پـس از۲۵۰۰ 
سـال حکومـت پادشـاهی سـقوط کـرد و بـه 

جمهـوری اسـامی تبدیل شـد.
نـام  ایـران  اسـامی  جمهـوری  نظـام 
حکومـت کنونـی ایـران اسـت کـه بـر اسـاس 
قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایـران  برپایٔه 
جمهوریـت و اسـام گرایـی بنـا نهـاده شـده  
اسـت. جمهوری اسـامی ایـران، در پی پیروزی 
انقـاب ۱۳۵۷ ایـران ، طی همه پرسـی مربوطه 
در روزهـای ۱۰ و ۱۱ فروردیـن ۱۳۵۸ بـا پرسـش 
»جمهـوری اسـامی، آری یا نه؟« بـا رای ٪۹۸٫۲ 

درصـدی آری، رسـمیت پیـدا کـرد.

فساد اقتصادی
در  امـروز  متأسـفانه  کـه  اسـت  درسـت 
کشـور شـاهد بروز برخی مفاسـد اقتصـادی و 
سـوء اسـتفاده از اموال عمومـی و پرونده های 
اختـاس هسـتیم کـه بـه هیـچ وجـه زیبنده 
نظـام نیسـت، امـا فسـاد در دوران پیـش از 
انقـاب، سیسـتماتیک و قانونی بوده اسـت و 
این بسـیار متفاوت اسـت با مفاسـد اقتصادی 
پـس از انقـاب کـه بـا آن مقابلـه می شـود .

بسـیاری از پرونـده هایـی که امـروز تحت 
عنوان اختاس، دزدی، پولشـویی ، رانت و ... از 
آن یـاد می شـود،قبل از انقـاب ،کاما قانونی 
و موجـه بـوده و گویـی ایـن موضـوع ازحقوق 
مسـلم مقامـات پهلـوی بـه شـمار مـی رفتـه 

است.
میلسـپو )مستشـار نظامـِی آمریکایی(در 

ایـن خصـوص مـی نویسـد: رضـا شـاه، روی 
هـم رفته، مملکت را پاک دوشـید؛ روسـتائیان، 
عشـایر و زحمتکشـان را بیچاره کـرد و از زمین 
داران بـاج هنگفـت گرفـت و در عیـن آنکـه 
اقداماتـش طبقه جدیـد )سـرمایه داران-تجار( 
انحصارگـران، پیمانـکاران و مقربین سیاسـی را 
غنی سـاخت، تـورم، مالیات های سـنگین و...

سـطح زندگـی مـردم را کاهـش داد.
چنیـن گزارش هایـی در ارتبـاط بـا فسـاد 
اول کـم و محـدود  اقتصـادی دوران پهلـوی 
نیسـت و بـا یـک بررسـی و تحقیـق در ارتباط 
بـا وضعیـت اقتصـادی حاکـم در دوران پهلوی 
به روشـنی بـه عمق فاجعه مذکـور پی خواهیم 

ُبرد.
دوران  در  شـوم  رویـه  و  روال  ایـن 
محمدرضـا پهلوی نیز اسـتمرار و ادامه داشـت. 
ولخرجی هـای خانواده سـلطنتی، فسـاد تمام 
عیـار، برگـزاری جشـن های آن چنانـی و آلـوده 
شـدن سیسـتم دربـار بـه انحرافـات و مفاسـد 
اقتصـادی آنچنـان عمیق شـد که ایـن عارضه 
از چارچـوب یـک مشـکل اقتصـادی خـارج و 
بـه یک موضـوع امنیتی، سیاسـی و دغدغه ای 
ملـی و عمومـی بـرای مـردم مبـدل شـد و بـه 
اعتقـاد بسـیاری از کارشناسـان، یکـی از عوامل 
اصلـی نارضایتی مردم و سـقوط رژیم منحوس 

پهلـوی، ریشـه در همین مفاسـد داشـت.
جمـع بنـدی این مثـال هـا و مصادیق، به 
ایـن موضـوع و نکته ظریف خاصه می شـود 
کـه در عرصـه مبـارزه با فسـاد اقتصـادی، نظام 
مقـدس جمهوری اسـامی ایـران در چهار دهه 
اخیـر بـه توفیقـات بسـیاری نائـل شـده و اگر 
امـروز همچنـان شـاهد بـروز برخی از مفاسـد 
اقتصـادی هسـتیم )کـه تردیـدی در وجود آن 

نیسـت( ایـن عارضـه ریشـه در برخـی غفلت 
هـا و ضعـف هـای نظارتـی دارد و در واقع امر، 
رویکـرد نظـام در ارتباط با سـوء اسـتفاده های 
اقتصـادی، نـه بـر سـکوت و نـه بـر مماشـات 
معطـوف شـده کـه تشـکیل پرونـده قضائـی 
بـرای بسـیاری از مقامـات و حتـی نزدیـکاِن 
مدیـران اجرایی کشـور،گواهی اسـت بر صحت 

ایـن ادعا.

پیشرفت
در مقایسـه کشـورها از نظر پیشرفت، اوالً؛ 
بایـد در کنـار توجـه بـه ظرفیت هـا و امکانات 
و میـزان پیشـرفت بـه دسـت آمده، بـه موانع 
و مشـکات و کمبودهـای پیـش روی آنـان 
نیـز توجـه داشـت. پیشـرفت های به دسـت 
آمـده در نظـام بـا وجـود مشـکات و موانـع 
فراوانی همچون جنگ تحمیلی هشـت سـاله 
و خسـارت هـای هنگفـت آن، تحمیـل هزینه 
بازسـازی خسـارت هـای کشـور، تحریـم ها و 

فشـارهای اقتصادی و...بـوده اسـت. از این رو 
پیشـرفت کشـور مـا یـک پیشـرفت معمولی 
نبـوده و وجود همین موانع و دشـمنیها، ارزش 
ایـن پیشـرفت هـا و دسـتاوردها را دو چندان 

مـی نماید. 
ثانیـاً؛ کشـور مـا در برخـی بخـش هـا 
اسـت  داشـته  هـای چشـمگیری  پیشـرفت 
.بـه عنـوان نمونـه در رشـد علمـی کشـور مـا 
دارای رشـد علمـی یـازده برابـری نسـبت بـه 
سـایر کشورهاسـت و در عرصه پزشـکی ، نانو، 
هـوا فضا، هسـته ای، نظامی توانسـته اسـت 
پیشـرفت های خیره کننـده ای را رقم بزند و در 
بعضـی از حـوزه هـای این فناوری هـای نوین، 
جـزء چند کشـور برتر دنیا قـرار بگیـرد. این امر 
بیانگـر ظرفیت فراوان پیشـرفت کشـور اسـت 
کـه می تواند مـارا در جایگاه بسـیار بهتری قرار 

دهد.

چنـدی پیـش خبـری مبنـی بـر افزایـش 
حقـوق کارکنـان وظیفـه در الیحه پیشـنهادی 
بودجـه مطـرح شـد کـه در آن از افزایـش ۶۰ 
درصـدی حقـوق سـربازان یاد شـده بود شـاید 
در  امیـدی  جرقـه ی  می توانسـت  خبـر  ایـن 
مقابـل افزایـش مـدت سـربازی باشـد و حـال 
فضـا بـرای پیگیـری مشـکات سـربازان فراهم 

د  بو

سـرمایه  اداره  ریـس  راسـتا  همیـن  در 
انسـانی سرباز سـتاد کل نیروهای مسلح اظهار 
کـرد از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی 
انتظـار داریـم در الیحه بودجـه، افزایش حقوق 
سـربازان را لحـاظ کـرده و حقـوق سـربازان را 
افزایـش دهنـد. و بـرای ایـن امـر باید مجلس 
اعتبـار کافـی را در اختیـار سـتاد کل قـرار دهـد

از آن جایـی کـه در قانـون خدمت وظیفه 
عمومـی و در مـاده ۴۹ و ۵۰ آمـده اسـت کـه 
حداقـل حقوق کارکنـان وظیفه ۶۰ تـا ۹۰ درصد 
درجـه  هـم  پایـور  کارکنـان  حقـوق  حداقـل 
خودشـان اسـت یعنی در واقـع حداقل حقوق 
کارکنـان نظامـی را بایـد بـرای سـربازان مبنـای 
محاسـبه قـرار داد. اما متأسـفانه در سـال های 
گذشـته ایـن مـورد محقق نشـده بود و سـی 
درصـد از آن چیـزی کـه در قانـون مبنـا قـرار 
گرفتـه بـه سـربازان و کارکنان وظیفـه پرداخت 

است. شـده 

امیـر دریـادار دوم رحیمـی پـور در این باره 
می گویـد: میانگینـی کـه مـا اعـام کرده ایـم 
یـک میلیـون و ۳۰۰ هـزار تومـان اسـت امـا 

ایـن میانگیـن حقـوق کارکنان وظیفه اسـت و 
بـر این اسـاس  دریافتـی کارکنان وظیفـه برای 
مناطق عادی ممکن اسـت کمتـر از این مبلغ و 
بـرای مناطق عملیاتی، محـروم و مرزی و بد آب 

و هـوا بیشـتر از ایـن مقدار می شـود.

بـا وجـود این کـه حداقل حقـوق دریافتی 
تومـان  هـزار  حاضـر ۳۴۵  حـال  در  سـربازان 
اسـت کـه بـا کسـر بیمـه حـدوداً دریافتـی به 
۳۰۰ هـزار تومـان می رسـد و حداکثـر دریافتـی 
نیـز باالی  یـک میلیـون تومان اسـت که حق 
مأموریـت و حـق تاهـل هـم بـه ایـن مبلـغ 
افـزوده می شـود عـاوه بـر ایـن بـرای افـرادی 
می کننـد  غیربومـی خدمـت  مناطـق  در  کـه 
هزینـه سـفر تعلـق می گیرد و بـرای افـرادی که 

در مناطـق عـادی خدمت می کنند سـالی چهار 
بار و برای سـربازان مناطق محروم سـالی شش 
بـار بـه تناسـب کیلومتـر هزینه سـفر پرداخت 

می شـود.

رحیـم زارع سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق 
الیحـه بودجـه سـال ۱۴۰۰ دربـاره مصوبـه این 
سـربازان  حقـوق  افزایـش  بـرای  کمیسـیون 
می گویـد: حقـوق سـربازان در سـال آینـده ۴ 
برابـر افزایـش پیـدا می کنـد عـاوه بـر آن ۴۰۰ 
هـزار تومـان مـازاد بـرای رفت وآمد تسـهیات 
اختصـاص داده شـده اسـت سـربازان متاهـل 
نیز تسـهیاتی ماننـد افزایـش ۵۰ درصدی این 
پرداخـت خواهند داشـت همچنیـن به منظور 
اشـتغال زایـی مبلـغ ۵۰ میلیـون و ۱۰۰ میلیون 

تومـان تسـهیات کـم بهـره در زمـان پایـان 
خدمـت پرداخـت شـود.

بـا وجـود همـه مطالب گفتـه شـده باید 
اضافـه کـرد که سـربازان رکـن و عنصـر مهمی 
در تأمیـن امنیـت کشـور و خصوصـًا مناطـق 
مـرزی هسـتند و از آن جایـی کـه آرامـش و 
امنیت بسـتر و زمینه سـایر کار های اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسـی و اجتماعـی را فراهم می کند 
بنابراین افرادی که برقرار کننده امنیت هسـتند 
حائـز اهمیت انـد و گفته می شـود تحقیقاتی 
انجام شـده اسـت که میزان بهـره وری جوانان 
کـه سـابقه خدمـت سـربازی دارنـد در سـطح 
جامعه بیشـتر از سـایر جوانان است همچنین 
نظـم پذیری، انضبـاط و اتکا به نفـس آنان نیز 

بیشـتر از سـایر جوانان است.

از  نیـز  جمعـی  دسـته  زندگـی  فراگیـری 
دسـتاورد های دیگر دوران سـربازی می باشـد 
کـه در آینـده می تواننـد از ایـن مسـئله سـود 

. برند 

و دربـاره ارزش و جایگاه سـرباز همین بس 
کـه حضـرت امـام رحمـت اهلل می فرماینـد ما 

همه سـرباز اسـام هستیم .
امـا گاهی برخـی افراد سـرباز قانـون مدار 
را سـر بـار معنـی می کننـد و بـا سـیلی از آن 
پذیرایـی می کننـد گویا کـه حقیر ترین اسـت 

نزدشـان .

اندر احواالت افزایش حقوق رسبازان

سین مثل سرباز



سیلی محکم برای دشمن بود یا برای خودی؟!!!

انسـان هامخلوقـات عجیبـی هسـتند،گاه افتخارمـی 
آفریننـد وگاهـی ذلـت رانقـش مـی بندنـد،گاه از یـاد

مـی برنـد که چـه کسـی هسـتندودرکجای ایـن نظام 
هسـتی قراردارندواصالوظیفه شـان چیسـت..

ی  نماینـده  پیرامـون  حواشـی  گذشـته  درروزهـای 
مجلـس راشـنیدیم وشـاهد عکس العمـل مـردم درفضای 
مجـازی بودیم ودیدیـم نماینده مجلس که نقس بسـزایی 
در هدایـت جامعـه دارد چـه طورباعـث خجالـت واژه ی 
انسـانیت شـد وسـربازی کـه درحـال گذرانـدن دوره ای 
اززندگـی اش بـود چـه غرورآفریـن افتخارآفریـد وبااین که 
می دانسـت سـمت آن شـخص چیسـت ومی تواندباعث 
تضررش شود بازایسـتادگی کرد وقانون را زیرپانگذاشت....
آقـای عنابسـتانی نماینـده مجلـس شـورای اسـالمی 
چندروزپیـش باعبورازخـط ویژه توسـط خودروی شـخصی 
قانون رازیر پاگذاشت،ایشـان خاطرنشـان کرد که راننده اش 
بـی تجربه بـوده ومرتکب این اشـتباه شـده اسـت اما این 
نمـی تواندتوجیه خوبی باشـد، مگرمی شوداشـتباه کرد ،آن 
هم کسـی که درراس مملکت قراردارد،چه بسـا اشـتباه های 
فـراوان دیگـری که رخ مـی دهد وامـا عابداکبـری هایی که 

می ترسـند ازبیانش...
کـم پیدامـی شـوند عابداکبـری هایـی کـه قانـون را 
سـرلوحه ی زندگی خودقراردهندوهیچ هراسـی ازهیچ کس 

باشند. نداشـته 
سـیلی  راهـور  شـناس  سـربازوظیفه  عابداکبـری 
خوردامانگذاشـت قانـون خـاک بخورد،سـیلی خوردامابین 
یک کارگرسـاده ونماینده ی مجلس تفاوتی نگذاشت،سیلی 
وحـق  نگذاشـت  احتـرام  ومقـام  سـمت  بـه  خوردامـا 
کسـی راپایمـال نکرد،صورتـش سـرخ شداماسـرخی خون 

نبـرد. شهدارازیرسـوال 
اوبیـان کردازابتـدای ورودش بـه نظـام تصمیـم گرفته 

اسـت کـه قانـون رازیرپانگـذارد،کاری کـه خـود تصویـب 
کننـدگان قانـون هـم نمـی کنند.

وامانماینـده ای کـه حـرف هایـش ثباتـی نداشـت، 
ثباتـی کـه بی شـک ازنیازمنـدی هـای برعهـده گرفتن یک 

مسـئولیت اسـت.
آقـای عنابسـتانی نماینده ی مجلس شـورای اسـامی 

ابتدااظهارکردکه ازخودروپیاده نشـده اسـت،مگر
می شـودنماینده ازخودروپیـاده شـودوامابادیدن فیلم 
هـای ضبـط شـده و واضح بـودن پیـاده شـدنش ازخودرو 
اظهاراتـش راتغییردادوگفـت : پیـاده شـدم امـا بـه سـرباز 
آسـیبی نـزدم وایـن تغییرصحبت ها نشـانه ی چیسـت؟
واماواکنـش هـای مردم بـه این رفتـار نشـان دادهنوز 

انسـانیت هسـت ورنگ نباخته اسـت..
مردمـی که سـربازراهوری راحمایت کردندوناراحتیشـان 
را ابرازکردندودرایـن ایـام درفضـای مجـازی هشـتک گذاری 
کردندوحامـی سـربازی شـدند کـه جرمـش فقـط رعایـت 

قانـون بـودو بس...
راهورتهـران  پلیـس  رئیـس  محمدحسـین حمیـدی 

بیـان داشـت کـه مامسـتنداتی  مبنـی بربرخوردفیزیکـی 
نماینـده مجلـس باسـربازمان داریـم کـه کاماکفایـت می 
کنـد و بایدببینیـم مراجع قضایـی دراین بـاره چه تصمیمی 
خواهندگرفـت ،وی باایـن سـخن حمایـت صددرصـدی 
خودراازسـربازوظیفه شناسـش نشـان داد وهمچنیـن آقای 
قالیباف رئیس مجلس شـورای اسـالمی خاطرنشان کرد که 
درصورت ثابت شـدن اتهام نماینده باایشـان برخوردخواهد 

. شد
واما مردم خواسـتار اسـتئفای این نماینده شـدند واین 
درحالـی بود کـه برخی نیزحمایتـش کردنـد وازتالش های 
بـی سـابقه اش درمجلـس گفتند،مگرمی شـود گفت چون 
تـالش مـی کندخطاهم مـی تواندبکند؟واین چه برداشـت 

اشتباهیسـت وچه حمایت ناآگاهانه ایسـت.
همیشه می شنیدیم میگفتندبه دشمن سیلی محکمی 
خواهیـم زد امـا اقدامشـان اشـتباه شـد بـه خودی سـیلی 
مـی زنند،قانون را تصویـب میکنندوخودقانون شـکنی می 
کنند،وبه جـای عذرخواهی وقدردانی ازسـربازی که تبعیض 
قائـل نشـده صورتـش رابه سـیلی سـرخ میکننـد، حکایت 

عجیبیسـت،حکایت انسان هاییسـت که نام انسانیت رابه 
یـدک میبرند خودراانسـان می نامندوانسـانی راکوچک می 
شـمارندواما ازطرفـی برخی هم انسـانیت رارنـگ می دهند 
،فرقـی نمـی کندکـه درچـه مقامـی باشـی. اصالـت گاهی 
درانسـان هایـی رنـگ می گیرد کـه حتی سوادنوشـتن هم 
ندارندوبی شـک مقام وتحصیالت شـعورنمی آفریند،ناگفته 
نماندکـه افـرادی هم خالصانـه کارمی کننـد ودرهمین مقام 
هاخودراخـادم مردم میدانند،حواسـمان باشـدنام این هاگم 
نشـود واشـتباه یـک نفررابه پـای همه ننویسـیم همانگونه 

که اشـتباه مسـلمان رانبایدبه پای اسـالم نوشـت.
کاش روزی برسـد که آن قدربه روشـنایی فکری برسـیم 
کـه بـه منصـب وجایـگاه آدم هااحتـرام نگذاریـم بلکـه به 
شعوروشخصیتشـان تعظیـم کنیـم،کاش روزی عابداکبری 
بشـویم وبـی مهابـا قانـون راپـاس بداریـم، بـدون هیـچ 

هـراس وواهمـه ای...
کاش آمـوزش کودکانمـان راتقویـت بخشـیم،وازهمان 
ابتدابـه آن هـادرس زندگـی رابیاموزیـم،کاش دردانشـگاه 
هایمـان چندواحدمهـارت های زندگی رامی داشـتیم،وکاش 
ازکودکـی بـه فرزندانمـان واژه انسـانیت راباعمـل آمـوزش 

میدادیـم ونـه صرفا باسـخن...
وکاش هایـی کـه هیـچ گاه تحقـق نمـی یابند،چـون 
ماانسـانیم وبه جای انسانیت غرورتمام وجودمان رافراگرفته 
اسـت،غروری کـه باعث مـی شـودبه خودمان اجـازه دهیم 
بـا زیردسـتانمان هرطورکه می پسـندیم برخوردکنیم وحتی 
برخوردفیزیکـی،کاری کـه عجیب خجالت آور و وحشـتناک 
اسـت مخصوصابرای انسـانی بـه اصطالح تحصیـل کرده.

زیبابسـازیم  باشـد،کاش  زیباتـری  دنیاجـای  ای کاش 
رابیاموزیـم. وزیبازیسـتن 

ان شـاهلل باظهورمنجی شاهدرشدفکری جامعه خواهیم 
بود.

جوانان میدان داران اصیل گام دوم انقالب

دولت جوان انقالبی
بیانیه گام دوم انقاب بیانیه ای اسـت که از سـوی رهبر 
جمهـوری اسـامی ایران، سـید علی خامنه ای به مناسـبت 
چهلمیـن سـالگرد پیروزی انقـاب در تاریـخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ 
صـادر گردیده اسـت و در آن بر »اسـتمرار راه انقاب ۵۷« به 
تبیین دسـتاوردهای چهل سـال گذشـته می پـردازد. اکنون 
پـس از گذشـت دو سـال از صـدور ایـن بیانیه بـا توجه به 
اینکـه مخاطبـان اصلـی ایـن بیانیـه جوانـان و مسـئوالن 
می باشـند به برسـی نقش دانشـجویان در گام دوم انقاب 

می پردازیم.

در نـگاه  رهبـر معظـم انقـاب، دانشـجو فـرد منفعلی 
مسـائل  بـه  دانشـجویان  بی تفاوتـی  ایشـان  نیسـت. 
اجتماعـی را مصیبـت بزرگـی می داننـد و معتقـد هسـتند 
خیلـی نگرا ن کننـده اسـت کسـی کـه بناسـت آینـده امور 
مملکـت در دسـت او باشـد، نسـبت بـه مسـائل جامعه و 
سرنوشـت مـردم بی اعتنـا باشـد. دانشـجو از منظـر رهبـر 
معظـم انقـاب، فردی اسـت کـه ناظر بـه آینـده و متعلق 
بـه آینـده اسـت، پـس آینـده در دسـتان اوسـت. بنابراین 
اگـر بیانیـه گام دوم را بیانیـه ای بـرای تبییـن مسـیر ملت 
ایران درراسـتای خودسـازی، جامعه پردازی و تمّدن سـازی 
بدانیـم؛ یعنی دسـتورالعملی برای مسـیر پیـش روی ملت 
ایـران بدانیـم، بنابرایـن قطعـاً ایـن دسـتورالعمل، هـم بـه 
جایـگاه دانشـجو توجـه دارد و هـم از نیـروی دانشـجویی 
بهـره خواهـد بـرد. چنانچـه در ابتـدای ایـن بیانیـه مطرح 
آزادی،  فطـری،  شـعارهای  انقـاب  شـعارهای  می شـود، 
اخـاق، معنویـت، عدالـت، اسـتقال، عـزت، عقانیـت و 
بـرادری اسـت کـه هیچ  یـک، به یک نسـل و یـک جامعه 
مربـوط نیسـت تـا در دوره ای بدرخشـد و در دوره ای دیگـر 

افـول کنـد و ایـن اولین دسـتورالعمل بـرای آینـده جنبش 
دانشـجویی و حرکـت دانشـجویی اسـت.

دفـاع از شـعارهای انقـاب و عینیـت بخشـیدن بـه 
آن هـا بـا توجه بـه جایـگاه ویـژه دانشـجویان در منظومه 
فکـری رهبر معظـم انقـاب، یکـی از وظایف دانشـجویان 
اسـت. دانشـجو با توجه به جایـگاه ویژه خـود در اجتماع 
که می تواند سـفیر دانش، خرد و آگاهی از بسـتر آکادمیک 
بـه بسـتر جامعـه باشـد، وظیفه آگاهی بخشـی در سـطح 
جامعـه را بـه عهـده دارد، بنابراین یکـی از مهم ترین وظایف 
ایـن قشـر شـناخت حقایـق و جنـگ بـا تحریف هاسـت. 
دانشـجویان نه تنها نباید صرفاً گیرنده  داده هایی گزینشـی 
باشـند، بلکـه بایـد پردازنده و تریبـون حقایق بـرای جامعه 
باشـند، چنانچـه رهبـر معظـم انقـاب در بیانیـه گام دوم 
اشـاره می کنند که برای برداشـتن گام های اسـتوار در آینده، 

باید گذشـته را درسـت شـناخت و از تجربه ها درس گرفت؛ 
اگـر از ایـن راهبـرد غفلـت شـود، دروغ ها به جـای حقیقت 
خواهنـد نشسـت و آینده مـورد تهدیدهای ناشـناخته قرار 
خواهـد گرفـت؛ بنابرایـن یکـی از مهم تریـن رسـالت های 
دانشـجویان دریافـت منابـع شـناخت صحیـح، پـردازش 
دقیـق ایـن داده هـا و بیـان آن ها در سـطح جامعه اسـت.

تأکیـد رهبر معظم انقاب به تقابل اسـام و اسـتکبار، 
زمینـه دیگـری را بـرای دانشـجو تبییـن می کنـد کـه هـر 
تصمیم و حرکت خود را در این سیسـتم بیازماید و بسنجد، 
اینکـه مسـیری کـه بـرای خـود و جامعـه تعییـن می کنـد 
بـه کدام یـک از ایـن دو مفهـوم ختـم می شـود. قطعـاً این 
در  را  اسـامی  جامعـه  می توانـد  لحظه به لحظـه  سـنجه 
اتخـاذ غالـب مواضع خود هوشـیار نگـه دارد تـا در فضای 

غبارآلـود فتنه هـا راه را از بـی راه بازشناسـد.

متأسـفانه ایـن روزهـا شـاهد القـای مفاهیمـی بـه 
ذهـن جمعـی ملت ایـران هسـتیم کـه درتقابل بـا مفهوم 
»مـا می توانیـم« اسـت. بنابرایـن دانشـجویان به عنـوان 
جوان تریـن نیـروی آگاه و فعـال در جامعه موظف هسـتند 
چـه در عمـل و چـه در کام ایـن عبـارت را زنـده نگه دارند و 
از فضـای علمـی، پویا و مولد دانشـگاه ها حداکثر اسـتفاده 
را بـرای رفـع نیازهـای جامعـه بـا تکیه بـر منابـع بومـی 
کشـور داشـته باشـند. چنانچـه در بیانیـه گام دوم آنجا که 
افـق نـگاه به آینـده مطـرح می شـود، رهبر معظـم انقاب 
اولیـن توصیـه را علم و پژوهـش می دانند و بـا تکیه براین 
واقعیت که »دانش،  آشـکارترین وسـیله  عـزت و قدرت یک 
کشـور اسـت« یکی از مهم ترین رسـالت های دانشجویان را 

می کنند. تبییـن 
وظیفـه دیگـری کـه دانشـجوها به عنـوان یـک قشـر 
جـوان بایـد در نظـر بگیرنـد، حفـظ شـور سیاسـی جامعه 
اسـت و ایـن روحیـه جوانی کـه در بین دانشـجوها وجود 
دارد شـرایطی را فراهم می کند که می توانند سـهم بیشـتری 
را در شـور سیاسـی در جامعه داشـته باشـند. شـور سیاسی 
در حـد معقول برای جامعه بسـیار ضروری اسـت و سـبب 
می شـود جامعـه پویـا شـود و نسـبت به سرنوشـت خود 
فعاالنـه عمـل کنـد و در رویدادهـا منفعـل نباشـد. البتـه 
فضـای رسـانه ای هـم نقـش مهمـی در ایـن زمینـه دارد؛ 
امـا موتـور محرک پیشـبرد ایـن فضا، قشـر جـوان به ویژه 
تحصیل کـرده و متکـی به دانشـگاه و نخبه ما هسـتند که 

می تواننـد ایـن وظیفـه را بـر عهـده بگیرند.

خانم مهدیه محمود آبادی
گ
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عمق استراتژیک انقالب اسالمی 

انقـاب 57 که در ایران به پیروزی رسـید 
سـر آغـازی بـرای شـروع تـازه جهـت ایجـاد 
تمدن اسـامی بـا محوریت ایران بـود وایران 
بـا ایـن کاربـه معنـی واقعـی کلمه بـه تمدن 
سـاز بعـد از 1300 سـال رسـیده بود و سـرآغاز 
ایـن را در  دفـاع مقـدس وبعدتـر در جنـگ 

لبنـان پـی ریزی کـرد .

در اوایـل جنـگ ایـران و عـراق بـا ایجـاد 
سـپاه بـدر و حمایـت ازکردهای عـراق تهاجم 
صـدام بـه ایـران به بن بسـت رسـید وباعث 
ایجـاد شکسـتی سـنگین بـرای صـدام بـود 
وهمیـن جنـگ باعـث اغـاز  فروپاشـی رژیـم 

صـدام حسـین ازعـراق شـد .                                           

و بعدتـر ازدل جنبش عمل کـه گروه های 
شـیعه  لبنانی بودند توانسـت حزب ا...  را به 
وجـود اورد و بـا ایـن کار ایـران را بعـد ازجنگ 
ازجـاه طلبـی هـای رژیـم صهیونسـتی یـک 

سـاح بازدارند ایجـاد کرد .                                                                           

واین سـاح بازدارنـده در زمان جنگ 33 
روزه بـه شـدت عالی عمل کرد وباعث شـد که 
از زایـش خاورمیانه جدید که امریکا واسـرائیل 
مـی خواسـتند ایجـاد کنند،  جلوگیـری کند و 
برنامـه های اسـتراتژیک را ازنطفـه خفه کند و 
بـا ایـن کار مـا امریـکا در باتاقی به نـام عراق 
فـرو رفـت و این باعث شـد کـه ایـران بتواند 
گـروه هـای  بسـیج مردمـی را در عـراق علیه 
برنامـه های امریکا برای تجزیـه عراق و تبدیل 

عراق به سـه کشـور و ایجاد و حمایـت ازرژیم 
فکـری داعش ایجـاد نمایـد که در ایـن مورد 

نیز با شکسـت مواجه شـدند.                                                           
فوایـد ایـن نفـوذ نـه تنهـا امنیـت بلکه 
اقتصـاد هم اسـت و باعث ایجاد بـازار بزرگی 

بـرای محصـوالت تولیـد داخـل می شـود .                                 

ولـی ایـن فوایـد یـک ایدئولـوژی بزرگ 
وکارامـد اسـت آن هـم ایجـاد تمـدن بـزرگ 
اسـام اسـت که بتواند با همـه اختاف های 
بیـن مسـلمانان، ایجادگـر راه پر از امیـد برای 
تمام مسـلمانان و مسـتضعفین جهان باشد.                                                                  
بـرای تحقـق ایـن امر چـه کارهایـی باید 

صـورت گیـرد تا بـه آن هدف برسـیم.

 مـا دانشـجویان بایـد جـو ایـن کار را 
در محیـط خانـواده ؛ دوسـتان و ازهمـه مهم 
تـر دانشـگاه پـی ریزی کنیـم وایـن کار باعث 
یـک سیاسـت کلـی از پایین به باال می شـود 
و ایـن سیاسـت باعـث اثرگذاشـتن بـرروی 
سیاسـت عمومـی ما دانشـجویان در کشـور 

نیـز می شـود.                                                                                                                              
 جنـگ یمـن باعـث یـک اتفاق مهـم در 
تاریـخ اسـام شـد ودر تاریـخ بشـریت بزرگ 

تریـن بحـران انسـان درحال حاضراسـت.

ایـن جنگ نشـان دهنـده  یـک اختاف 
جدی در بین مسـلمانان حقیقی و مسلمانان 
منافق اسـت و قطعا در این جنگ مسـلمانان 

حقیقی بـه پیروزی می رسـند .                                                                                                                               
ولـی در کل بعـد از انقاب اسـامی ایران 

شـعار اصلـی انقـاب )اسـتقال؛ ازادی؛جمهور 
اسـامی( به معنـی واقعی کلمه در سیاسـت 
خارجـه دولت جمهوری اسـامی ایـران وجود 
دارد وایـن هـم بـه دلیـل دید اسـت کـه امام 
خمینـی در اول انقـاب پی ریزی کـرد وصدور 

انقاب اسـت. 
نویـن  ایجـاد جریـان  باعـث  کار  وایـن 
درجهـان شـده اسـت کـه بـه معنـای واقعی 
کلمـه ایجـاد تمـدن سـازی رادارد ومـی تواند 
همـه انسـان هـارا بـا اختـاف هاو اندیشـه 

هـای مختلـف باهم متحـد کند وعلیـه نظام 
وامپریالیسـم غـرب را بـه  زانـو در اورد وایـن 
حـرف ها شـعار نیسـت بلکه واقعیت اسـت 
کـه خـود غربی هـا ان را قبـول دارند وسـعی 
مـی کننـد ایـران وتمـدن اسـامی ایـران را با 
تحریـم آن ضعیـف کنند ولی خود مـی دانند 
که این کارها فقط سـرعت را کـم میکند واراده 

دهد.                                                                           راتغییرنمـی 

ایجـاد  باعـث  خارجـه  سیاسـت  وایـن 
نتایـج روشـنی در تاریـخ ایـران خواهـد شـد 
و منافـع ملـی ایـران راتضمیـن خواهـد کرد 
وباعـث فرصـت هـای تاریخـی بـرای ایـران 
وتمـدن ایـران خواهـد بـود تـا خـود ونفـوذ 
خـود را در فرهنـگ وگفتمان اسـام جـاودان 
کنـد وگفتمانـی کـه ازهـزاران سـال تجربـه 
تاریـخ گرانبهـای کـه میلیـون هـا نفـر در آن 
نقـش داشـته اند ،  سرچشـمه گرفته اسـت .                                

وایـن سیاسـت خارجـه انقابـی نتیجه 
تجـارب تاریـخ بعدانقـاب مشـروطی بـوده 
اسـت که نباید به کشـورهای خارجـی اعتماد 
کـرد وبایـد قـدرت منـد باشـیم تـا بتوانیـم 
ازمنافـع ملـی خـود وتمامیـت ارضـی خـود 
دفـاع کنیـم . تـا این کـه بتوانیم قـدرت چانه 
زنـی بیـن الملـی داشـته باشـیم و از شـاعین 

بیـن الملل برخـوردار باشـیم .                                                                                                             

محمد پندور

مسئول کمیته نشریات
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مهدی میرشاهی

مسئول امور مالی و تدارکات

در جلسـه هیئـت دولت حسـن روحانی 
از احضـار شـدن وزیـر ارتباطـات بـه دادسـرا 
تهـران ناراحت شـده و آن احضـار را به فضای 
مجـازی مرتبـط دانسـت. و به صـورت تمـام 
قـد از وزیـر خود دفاع کرد و گفت من دسـتور 
افزایـش پهنـای بانـد را داده ام و اینکـه من را 
احضار و محاکمه کنیـد. این اظهارات واکنش 

دادسـرای تهـران را به دنبال داشـت. 

حسـن روحانی در پی اعتـراض به احضار 
آذری جهرمـی بـه دادگاه و اعـام جرم علیه او 
در حسـاب کاربـری اش در توئیتـر با هشـتگ 
محاکمـه و پهنـای باند نوشـت: »آمـوزش در 
فضای مجـازی، کسـب وکارهای الکترونیکی، 
دسترسـی آزاد بـه اطاعـات و مبارزه با فسـاد 
نیازمنـد پهنایبانـد کافـی اسـت کـه بایـد از 
اقدامات )آذری جهرمی( در این راسـتا تشـکر 
کنیـم. ایـن افزایـش بـا دسـتور رئیس جمهور 
بـوده؛ اگـر می خواهیـد کسـی را احضـار یـا 
محاکمـه کنیـد، آن فـرد من هسـتم نـه وزیر 

جوان. 
حجت االسـام والمسـلمین منتظری در 
ایـن بـاره گفت: بـه لحـاظ مسـائل مختلف 
و شـکایاتی کـه از بخش های مختلـف درباره 
وزیـر ارتباطـات بـه دادسـرای تهـران ارجـاع 
شـده بود، وی طبـق قانون برای پاسـخگویی 

بـه دادسـرای تهـران دعوت شـد.
دادسـرای تهـران اعـام کرد دلیـل احضار 
وزیـر جـوان هیچ ربطـی به فضای مجـازی و 
بحـث فيلترينگ اینسـتاگرام نداشـته و دلیل 
آن تشـکیل پرونـده ای بـوده کـه بـه خاطـر 

شـکایت تعداد زیـادی از اشـخاص حقیقی و 
حقوقی بوده اسـت امـا چرا روحانـی اینگونه 

بـا این موضـوع برخـورد کرد؟

قطعـا آقـای روحانـی مطلع بوده اسـت 
امـا  بـود  شـده  احضـار  جهرمـی  چـرا  کـه 
همان طـور کـه در سـالیان اخیر شـاهد بودیم 
جریـان اصاحـات در ایـران از ابـزار هایی برای 
کسـب محبوبیت اسـتفاده می کند که تقریباً 
بـرای همـه آشـکار شـده اسـت. بـرای مثـال 
بزرگ کـردن مسـئله حجـاب. اصاح طلب ها 
در سـالیان اخیـر در مـورد حجاب بـه گونه ای 

برخـورد می کننـد کـه انـگار جبهـه انقـاب و 
نظـام اولویـت اصلـی آن بحـث حجـاب و 
آن هـم حجـاب بـه صـورت اجبـاری اسـت. 
در صورتـی کـه بارهـا به نقـل از مقـام معظم 
رهبـری دیـده و شـنیده ایـم کـه ایشـان بـا 
حجـاب اجباری مخالف اند. اما این مسـئله را 
بـه گونه جلـوه می دهنـد که جـوان هایی که 
بنا بـر برخی دالیل و به اشـتباه چندان رغبتی 
بـه حجاب کامل نداشـته باشـند را به سـمت 
خـود جـذب می کننـد  که ایـن را می تـوان در 
سـخنرانی آقای روحانی در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری دوره گذشـته ببینیـم کـه مثـا اگر 

اصولگرایـان رای بیاورنـد در کوچـه هـا دیـوار 
خواهند کشـید و زنانه مردانـه را جدا خواهند 
کـرد در حالـی که شـاهد بودیم پـس از اینکه 
آیـت اهلل رئیسـی بـه ریاسـت قـوه قضائیـه 
انتخـاب شـد شـرط  داشـتن چادر در جلسـه 
دادگاه را از اجبـاری بـه اختیـاری تغییـر داد.   

مـورد دیگـر کـه اصاح طلبـان از آن بـه 
سـود خـود اسـتفاده کردنـد فضـای مجازی 
بـود و بحـث اینکـه اگـر جریـان مخالـف بـا 
ایشـان رای بیـاورد فضای مجـازی را کا فیلتر 
خواهـد کـرد در صورتـی کـه جریـان اصولگرا 
و شـخص رهبـری خواسـتار نظـارت بـر این 

فضـا هسـتند نـه مسـدود کـردن آن. هـر 
چه باشـد امسـال سـال منتهی بـه انتخابات 
اسـت و دو جریـان اصلی در کشـور بـه دنبال 
کسـب محبوبیت هسـتند آقای روحانی هم 
قطعـا می دانسـت کـه آقـای جهرمـی به چه 
منظـوری احضار شـده و این صرفا یـک بازیه 
سیاسـی بود تا بـاز به همین شـیوه جماعتی 

را بـه طـرف خود بکشـاند.

محمد جواد آذری جهرمـی وزیر ارتباطات 
و فنـاوری اطاعـات نیز بـه عنوان یکـی دیگر 
یـاد  ریاسـت جمهوری  بالقـوه  گزینه هـای  از 
می شـود، او پیشـتر اعام کرده بود تصمیمی 
بـرای  کاندیداتـوری   ( موضـوع  ایـن  بـرای 
نگرفتـه   )  1400 ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

. ست ا

محافـل  برخـی  در  حـال  ایـن  بـا  امـا 
رسـانه ای عنـوان شـده اسـت کـه وی یـک 
دیـدار انتخاباتی با برخی چهره های سیاسـی 
حاشـیه  در  وی  از  داشـته.  اصاح طلـب 
جلسـه هیئـت دولت سـوال کردیم کـه گفته 
می شـود شـما در انتخابـات با وجـود این که 
فعـا تکذیـب می کنیـد اما شـرکت می کنید؟ 
وزیـر ارتباطـات پاسـخ داد: بله بنـده حتما در 

انتخابـات شـرکت می کنـم.

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا به 
عنـوان کاندیدای این دور از انتخابات شـرکت 
می کنیـد؟ اظهـار داشـت: بنـده قبـا در ایـن 
بـاره صحبت کـردم اما حتما شـرکت می کنم 

و رای خواهـم داد.

برریس ابعاد احضار آذری جهرمی

احضار وزیر جوان



5

مـادر؛ واژه ای بـه وسـعت تمام هسـتی. 
یگانـه  ایثـاری،  دشـت  پروانـه  تـو  مـادرم 
مهربانی که در ژرفـای نگاهت رودی از محبت 
موج می زنـد. تو چـون دریای بی دریـغ پایان 
نـداری. تـو بلـور شـفاف خلوصـی، وسـعت 

بی کـران مهربانـی و صبـری.

می خواهم از تو بگویم؛ 

به راسـتی که نام تو قابل سـتایش اسـت. 
بایـد بـرای نـام تـو تعظیـم کـرد. تـو کسـی 
هسـتی که بهشـت زیر گام های تـو محبوس 

اسـت. بهشـتی سراسـر نیک بختی.
مـادرم، تـو رفیع تریـن داسـتان حیـات 
منـی. ای وجـودم، سـتاره ها نمایـی از نـگاه 
و  عطوفتـت  از  پرتویـی  مهتـاب  و  توسـت 

از صداقتـت. حکایتـی  سـپیده 
قلـم از توصیـف اوصـاف تو عاجـز مانده 

اسـت و واژه هـا بـرای مدحـت اندک.
ای گل خوشـبوی هسـتی، تو جانانه جام 
بای مارا نوشـیدی و لبـاس رنج و محنت مارا 
پوشـیدی امـا هیچ دم نـزدی. تنها کسـی در 
جهان هسـتی که از خوشـحالی مان مسرور و 

از غـم و اندوهمـان آزرده خاطر می شـوی. 
 مـادرم، تـو پرچـم دار بانـو فاطمـه زهـرا 
)سـام اهلل علیهـا(، دخت پیامبر خاتـم )ص(، 

سـرور زنـان اهل بهشـت هسـتی.

دروازه هـای آسـمان، گشـوده می شـود و 

بارانـی شـگفت، زمیـن را فرامی گیـرد.. مکـه، 
بـا چشـمانی گشـاده تر  لبریـز عطـر یـاس، 
از هـر روز بیسـتمین روز جمـادی الثانـی را 
دیـدار می کنـد. دروازه هـای آسـمان گشـوده 
می شـود و فرشـتگانی بی شـمار، هلهلـه کنان 
فـرود می آیند. فاطمـه سـام اهلل علیها متولد 
می شـود دختـری کـه مـادرِ پدر اسـت و خیر 
کثیـر. خورشـیدی کـه یـازده سـتاره دنباله دار 
را در آسـمان امامـت، مـادری کـرد. مشـرکان، 
پیامبـر را ابتـر خواندنـد و خداونـد، فاطمـه را 
کوثـر نامیـد؛ )اِنّا اعطیناک الکوثر َفَصـلِّ لَِربَِّک 

ْبَتر.(  واْنَْحـْر * اِنَّ شـانَِئَک ُهـَو اْلَ

میادش سراسـر برکت و خیراست. کسی 
کـه از دامانـش ۱۱ نـور والیـت درخشـیده اند. 
دختـری کـه مـادر پـدرش بـود. کسـی کـه 
راهـش ادامـه مسـیر انبیـا الهی بـود. فاطمه، 
فاطمـه نامیـده شـد؛ چـون از هـر زشـتی و 
پلیـدی بری بـود و ناپاکـی در او راه نداشـت؛ 
هـر چه بـود، عصمـت بـود و عفـاف و پاکی.

خانه ی خشـتی و بـه  دور از تجمل فاطمه 
)س( مأمـن و مـأوای مسـاکین و نیازمنـدان 

بود. 

ای بانـوی دوعالـم، ای سـرور زنـان اهـل 
تـو  کـه  روزی  سـادات،  مـادر  ای  بهشـت، 
متولـد شـدی، خانه ی رسـول خـدا سرشـار از 
عطـر یاس شـد؛ جهـان رنگـی دوبـاره گرفت؛ 
جهالـت سـرافکنده شـد و دنیـا روی زیبایـی 

گرفـت. بـا آمدنـت، تمـام پیله ها بـوی پرواز 
. فتند گر

آهنـگ  از  زیباتـر  آهنگـی  هیـچ  هنـوز 
نامـت نشـنیده ایم.. تـو زهرایـی کـه عصـاره 
زیبایـی تمـام واژه هـای جهان اسـت. عشـق 
در چشـم های تـو پلـک گشـوده اسـت. در 
عاشـقانه ترین دقیقه هـای جهـان، چشـم در 
چشـم پـدر گشـودی. مـاه بـه شـوق زمزمـه 
عاشـقانه نامت، سـال هاسـت که شـب زنده 
داری می کند. بهشـت معصومیت گم شده ای 
اسـت کـه در ردپاهـای کوچـک تو پیدا شـد. 
تمـام آسـمان ها طعم تـو را کامل تـر از آفتاب 
مهربانـی  نهایـت  نتیجـه  تـو  چشـیده اند. 
خداوندی که شـبیه باران بر ما نازل شـدی. در 
شـأن بزرگـی ات، آیه هـای کوتاه بـا کوتاه ترین 
سـوره نازل شـدند تا ابدیت مانـدگاری ات را با 

آوازهـای زالل و طوالنـی سـر دهـد.

سـام بـر تـو کـه تنهـا بانـوی شایسـته 
تعلیـم اسـرار آسـمان بـودی و خانه نبـوت و 
امامـت از نـور عصمتـت عطرآگیـن می شـد! 
سـام بـر تو که مـادر پدری که لب می گشـود 
و می فرمـود: »فداهـا أبوها«!سـام بـر تو که 
اقیانوس هـا به پاکی مرامـت اقتدا می کنند و 
کهکشـان ها به تبلور نامت دخیـل می بندند! 
سـام بـر تو که خاکیـان و افاکیـان در وصف 
مـرام و نامت، ناتـوان از توصیف انـد؛ ناتوان از 

هر تفسـیر و تأویل! 

تـو »کوثری«؛ عظمتـی بی کرانـه در قالب 
خلقـت کـه عشـق و مهـر و عطوفـت از یـک 
 سـو و ایمان و عصمت و نجابت از دیگر سـو، 
ریزه خـوار سـفره عارفانه تواند. خـرد، هیچ گاه 
گرفـت  نخواهـد  تـو  احسـاس  از  سـبقت 
و احساسـت هیـچ گاه مجـال معرفـت بـه 
بلنـدای عشـقت نخواهـد داد. تمـام آنچه در 
مکتـب »دیـن« باید آموخـت، وامدار شـکوه 
توسـت؛ تـو که صفـات بی شـمار نامـت تنها 
آینه گـردان سـایه ای از ذات توانَـد. حاشـا کـه 
حـروف بتواننـد بیانگـر عظمـت تـو در القاب 
باشـد! نامـت باشـکوه که با التجـا به عظمت 

»زهرایـی« ات، تمـام آرزوهـا بـرآورده شـدنی 
 ! ست

بشـارت اسـت آدمیان را از بـرای وجودت 
مادرم...

وحی آمد و سوره ای عجیب آوردند
یک مژده به یک مرد غریب آوردند

یک دسته فرشته، روی بال و پرشان
از عرش به سمت خاک سیب آوردند

به نام مادر

ایـران  بـر اسـاس آمارهـای مرکـز آمـار 
وزارت  راهبـردی  اطاعـات  و  آمـار  مرکـز  و 
نفـر  893هـزار  و  2میلیـون  جمعیـت  کار، 
بیکار)10٫7درصـد( حـدود 1میلیـون و 204 هزار 
نفـر دارای تحصیـات عالـی )16٫8 درصـد(و 
یک میلیـون و 689هزار نفـر فاقدآموزش عالی 
)8٫5درصد(هسـتند. با بررسی دقیق شاخص 
بیـکاری در سـال های مختلف و دیگر سـنین 
نیـروی کار در ایـران پی می بریـم یکی از دالیل 
کاهـش نـرخ بیـکاری جوانـان در سـن ۱۵ تا 
۲۴ سـال، خـروج برخـی بیـکاران از بـازار کار و 
پیوسـتن به خیل ناامیـدان یا افراد دلسـرد از 

یافتـن کار بوده اسـت.

ریشه بیکاری
در سـال های اخیـر  نظـام اداری کشـور 
شـاهد تصمیمات لحظـه ای دولتمـردان بوده 
اسـت کـه تبعاتـی ازجملـه رکـود حاکـم بـر 
بـازار، قاچـاق محصـوالت و کاال هـا و واردات 
بی رویـه آن بـه کشـور، عـدم فرهنگ صحیح 
کار، مشـکات میـان کارگـران و کارفرمایـان و 
قوانیـن سـخت گیرانه ای کـه در این خصوص 
تعریف شـده، هـر یـک مزیـد بـر علت شـده 
تـا درنهایـت در حـوزه کار و اشـتغال با چنین 

چالش هایـی مواجـه شـویم.

یکی دیگر از علل بیکاری فارغ التحصیان 
دانشـگاهی، کاربـردی نبـودن سـرفصل های 
بـودن  تئـوری محـور  و  دانشـگاهی  دروس 
آن هـا اسـت. اما آیـا مقصـر نظام آموزشـی 
اسـت؟ یـا مقصر اصلـی خـود دانشـجویان 

! ؟ هستند
خـود  سـهم  بـه  دو  هـر  بـاب  ایـن  در 
قصوراتـی را مرتکـب شـده اند، به طـور مثـال 
اکثریـت دانشـجویان به قصد مـدرک گرفتن 

یـا فـرار از سـربازی اجبـاری بـه دانشـگاه گام 
نهاده انـد. نظـام آموزشـی بـه علت نداشـتن 
مدیریت آموزشـی بیشـترین سـهم را به خود 
اختصـاص داده اسـت. وزارت علـوم و وزارت 
آموزش وپرورش در سـال های اخیر نتوانسـته 
خانواده هـای ایرانـی بـه سـطحی از آگاهـی 
برسـاند که به نسـبت اسـتعداد فرزندانشـان 

رشـته ای متناسـب بـرای او انتخـاب کنند. 

وزارت علـوم در ایـن سـرفصل هـم رفوزه 
شـده اسـت زیـرا نتوانسـته ارتبـاط درسـتی 
بین رشـته های دانشـگاهی با نیاز بازار کشـور 
ایجـاد کنـد و نبـود قـدرت اقنـاع در نظـام 
آموزشـی مزیـد بـر علت شـده اسـت کـه در 
راسـتای هدایت معیـوب برای کسـب مدارج 
عالـی تعـداد زیـادی از سـرمایه های جـوان 
کشـور  در محلـی به نام دانشـگاه  وقت خود 

تلف کرده انـد. را 

کشـور  در  بیـکاران  پلکانـی  افزایـش 
به ویـژه بیکارانـی کـه دارای تحصیـات عالی 
دانشـگاهی هسـتند قطعاً در آینده نه چندان 
دور می توانـد کشـور را دچـار بحـران امنیتـی 
نمایـد. در ادامـه بـه تعـدادی از راه حل هـای 
کارشناسـان بـرای برون رفـت از ایـن مشـکل

اشاره خواهیم کرد .
1- تعطیلـی دانشـگاه هـای بی کیفیـت 
محیط هـای  در  مهارت آمـوزی  افزایـش  و 

آموزشـی
مجـوز   ، اخیـر  سـاله های  طـی 
فعالیت هـای دانشـگاه ها در کشـور به صورت 
فزاینـده ای افزایش یافته و حتی امروزه شـاهد 
هسـتیم بعضـی از کاس هـای دانشـگاه ها 
در خانه هـای چندطبقـه برگـزار می شـود کـه 
ایـن عامـل عـاوه بـر پاییـن آمـدن کیفیت 

آموزشـی، میزان فارغ التحصیـان را نیز بیش 
از نیـاز بـازار کار افزایش داده اسـت. اولین گام 
بـرای کاهـش جمعیـت بیـکار تحصیل کرده، 
تعطیلـی دانشـگاه های بی کیفیـت ، پذیرش 
دانشـجو متناسـب با نیـاز جامعـه و مهارت 

آموزشـی بـه آن هـا هسـت .
2- کاسـتن از وظایـف مسـئولین چنـد 
شـغِل و اجـازه بـه جوانان بـرای ورود بـه بازار 

کار
یکـی از مشـکات عمده ای کـه هم اکنون 
گریبان گیر کشـور شـده اسـت افرادی اسـت 
کـه بـدون داشـتن مهـارت خـاص و علی رغم 
کهولـت سـن دارای مسـئولیت های متعددی 
زمانـی  موضـوع  ایـن  هسـتند.  کشـور  در 
تأسـف بارتر می شـود که بعضی از مسـئولین 
، هم اکنـون بیـش از 30 وظیفه حسـاس را بر 

عهده دارند کـه قطعاً چنین افـرادی می توانند 
بـه   ، مسـئولیت ها  ایـن  از  کناره گیـری  بـا 
شـاغل شـدن جوانان تحصیل کرده باانگیزه و 

کاهـش آمار بیـکاری کمـک کنند .

3- تبدیـل تهدیـد تحریم هـای آمریـکا 
بـه فرصت بـه کمـک جوانـان دانش آموخته 

ایرانی
بعـد از خـروج آمریکا از برجـام و افزایش 
از  بسـیاری   ، کشـورمان  علیـه  تحریم هـا 
حاضـر  دیگـر  خارجـی  بـزرگ  شـرکت های 
بـه فـروش محصـوالت موردنیـاز کشـورمان 
اراده  بتواننـد  روش  ایـن  بـا  تـا  نشـدند 
مـردم ایـران را به زانـو درآورنـد. امـا بـا توجـه 
مـوارد،  از  برخـی  در   ، موجـود  بـه شـواهد 
ایـن عامـل نتیجـه عکـس داده و برخـی از 

تأسـیس  بـا  کشـورمان  فارغ التحصیـان 
شـده اند  موفـق  دانش بنیـان  شـرکت های 
نیازهـای بعضـی از صنایـع حسـاس کشـور 
همچون صنایـع نفـت و گاز را در داخل تولید 
نماینـد و حتـی در بعضـی از صنایع همچون 
صنایع پزشـکی ، عـاوه بر رفع نیـاز داخل ، از 
تبدیل شـده ایم. صادرکننـده  بـه  واردکننـده 

 حـال دولـت می توانـد با انجـام کارهای 
کارشناسـی شده و شناسایی نیازهای مصرفی 
وارداتی و حمایت کـردن از تحصیل کرده های 
شـرکت های  تشـکیل  بـا  کشـورمان  بیـکار 
دانش بنیـان عاوه بـر تأمین نیازهای کشـور 
از میـزان بیـکاری  ارز  و جلوگیـری از خـروج 
چشـمگیر  به صـورت  کشـورمان  جوانـان 

. هد بکا
 

علل بیکاری فارق التحصیالن

خانم الهام فدایی

عضو کمیته فرهنگی

حسین زنده بودی

نائب دبیر انجمن



بیانات  رهبر انقالب با مداحان در خجسته سالروز میالد 
حضرت فاطمه ی زهرا سالم اهلل علیه

لوه هـای زیبـای پیـروی از نقشـه ی 
خانواده ی امیرالمؤمنیـن و فاطمه ی زهرا 

)سـام  اهلل  علیهما(
خانـواده ی  ایـن  کـه  بشـود  توّجـه 
نمونـه و بی نظیـر -مـرد خانـه علـی، زن 
خانـه  فرزنـدان  زهـرا،  فاطمـه ی  خانـه 
امـام حسـن و امـام حسـین و زینـب و 
امّ کلثـوم، بـا آن خصوصّیاتـی کـه از اینها 
می شناسـیم- آن خانـواده ای اسـت کـه 
قـرآن بـه پیغمبـر میفرمایـد کـه »قُ ــل 
فِـی  َة  الَمـَودَّ ااِلَّ  اَجـرًا  َعَلیـِه  اَسـئَئُلُکم  الِّ 
الُقربـٰی«،)۶( موّدت این خانـواده. موّدت 
یعنـی همبسـتگی، همدلـی، همراهـی 
و همـکاری؛ ایـن معنـای مـوّدت اسـت. 
همـکاری و همراهـی و همدلـی بـا ایـن 
خانـواده، با این شـعارها، بـا این حرکتها، 
ببینیـد اّمـت اسـام را بـه چـه اوجـی 
میرسـاند. ایـن خدمت مخلصانـه ای که 
شـعار آنهـا اسـت، همـان چیـزی اسـت 
کـه ما بایـد دنبال آن باشـیم. مـن این را 
عـرض بکنم، بعضـی از دلها کـه گاهی در 
بعضـی از امور مضطرب میشـوند، نگران 
میشوند، پریشان میشـوند، من میگویم 
ایـن  رشـحات)۷(  نباشـید؛  مضطـرب 
موّدت خوشـبختانه در جمهوری اسامی 
کامـًا  اسـامی  جمهـوری  نظـام  در  و 
مشهود اسـت. حرکت بسیجی، روحیه ی 
و  نشـان  نـام   بـی   خدمـات  بسـیجی، 
بی وقفـه ی  تـاش  هسـته ای،  شـهدای 
اردوهـای جهـادی، تاش علمـی و عملِی 

در  گـروه جـوان  بـدون تظاهـر هـزاران 
سراسـر کشـور در جبهـه ی فرهنگـی، در 
جبهـه ی اجتماعی، در جبهـه ی فنّی، اینها 
جلوه های زیبای همان پیروی از نقشـه ی 
خانـواده ی امیرالمؤمنیـن و فاطمه ی زهرا 
)سـام  اهلل  علیها( اسـت، که در این آخری 
هـم در قضّیـه ی کرونـا یکـی از زیباترین 
جلوه هـا را در ماجـرای گروه های پزشـکی 

و پرسـتاری مشـاهده کردیـم.

جمهـوری اسـامی و نـگاِه تکریـم و 
احتـرام بـه زن، در مقابـل نـگاه ابـزارِی 

غـرب بـه زن
خـب در مـورد مسـئله ی زن و مـادر؛ 
نـگاه و موضع جمهوری اسـامی در باب 
زن، بکّلـی بـا نـگاه رایـج غربـی متفاوت 
اسـت کـه با هـزار زبـان و بـا تریبون های 
فوق العـاده فراگیر سـعی میکننـد آن را به 
همه ی دنیا گسـترش بدهند؛ نه، نقطه ی 
مقابل آن، نگاه جمهوری اسـامی اسـت. 
نـگاه جمهـوری اسـامی، نـگاه تکریـم و 
احتـرام زن اسـت؛ نقطـه ی مقابـِل نـگاه 
رایج غـرب به زن که نگاه کاالیـی و ابزاری 

اسـت و حرمـت زن در منطـق غربـی و 
روش غربـی و سـبک زندگـی غربـی در 
هـم شکسـته. شـما دیدیـد کـه یکـی از 
عالی تریـن مقامـات دولتـی و نظامی زن 
در همیـن چنـد ماه قبل از ایـن اعام کرد 
که مـورد تعـّرض و تجاوز قـرار گرفته؛)۸( 
یعنـی حّتی زنانـی که به رتبه هـای باالی 
اداری و اجتماعـی و سیاسـی میرسـند، از 
آسـیب منطق غربی در مـورد زن در امان 
نیسـتند و بر کنـار نمیمانند. نگاه اسـام 
این اسـت که زن و مرد از لحاظ ارزشـهای 
انسانی برابرند: اِنَّ الُمسلِمیَن َوالُمسلِماِت 
َوالٰقنِتیـَن  َوالمُ ــؤِمنِٰت  َوالُمؤِمنیـَن 
َوالّصاِدٰقـِت  َوالٰصِدقیـَن  َوالقانِٰتـِت 
َوالٰصِبریـَن َوالّصاِبـٰرت،)۹( تـا آخـر؛ مـرد 
مسـلمان و زن مسلمان در مورد ارزشهای 
الهی و انسـانی هیچ تفاوتـی با همدیگر 
ندارنـد. وظایـف مشـترکی هـم هـر دو 
دارنـد؛ وظیفـه ی امر به  معروف مشـترک 
اسـت، وظیفه ی خدمت مشـترک است، 
وظیفـه ی جهـاد فی سـبیل اهلل ]بـرای[ هر 
کـدام بـه نوعـی مشـترک اسـت، مربوط 
بـه مرد یـا مربـوط بـه زن ویژه نیسـت. 
هـر کدام هـم وظایـف ویـژه ای دارند؛ زن 
وظایفـی دارد، مـرد وظایف ویـژه ای دارد 
کـه خـدای متعـال بـه خاطـر اداء همین 
وظایف ویژه، ترکیب سـاختمان جسـمی 
بـا آن  را هـم متناسـب  و روحـی آنهـا 
وظیفـه بنا کـرده و خلـق کـرده. بنابراین 
این نگاه اسـام و نگاه جمهوری اسـامی 

بـه زن اسـت، و مـا به ایـن نـگاه افتخار 
میکنیـم؛ ما سـر تا پـا اعتـراض به منطق 
غربی و روش غربی و سـبک زندگی غربی 
در مـورد زنیم؛ معتقدیم آنها بـه زن دارند 

ظلـم میکنند.

رشـد و پیشـرفت زنـان، بـه برکـت 
اسـامی جمهـوری  نظـام 

وانمـود  غربـی  ُپرحجـم  تبلیغـات   
میکننـد که با نگاه اسـامی جلوی رشـد 
و پیشـرفت زن گرفتـه میشـود؛ این یک 
دروغ واضـح و یـک حرف کامًا  مغرضانه 
اسـت. در کشـور مـا در هیـچ مقطعـی 
از تاریـخ، نـه در گذشـته، نـه در دوران 
غربزدگـی، ایـن همـه زن تحصیل کـرده 
نداشتیم؛ این همه زن فّعال در فّعالّیتهای 
در  فرهنگـی،  فّعالّیتهـای  در  اجتماعـی، 
فّعالّیتهـای علمـی نداشـتیم؛ ایـن همـه 
اجتماعـی  سرنوشـت  در  مؤّثـر  بانـوی 
نداشـتیم؛ ایـن همـه بانـوان دارای فهـم 
سیاسـی و تحلیل سیاسـی نداشتیم؛ این 
همه نویسـنده ی زن، مترجم زن، هنرمند 
زن، بـه معنـای واقعـی کلمـه نداشـتیم؛ 

همـه ی اینها از برکت جمهوری اسـامی و 
از برکت نگاه اسـام به زن اسـت که نگاه 

اسـت. تکریم 
من جـا دارد در اینجا حرف و سـخن 
خـودم را مزّیـن کنـم بـه تکریم از مـادران 
و همسـران شـهدا در دو نسـل: یکـی در 
نوبـت دفـاع مقـّدس، یکـی در نوبـت 
دفاع از حرم که همسـران شـهدا، مادران 
شـهدا چه نقـش مانـدگار و بی نظیری را 
از خودشـان بـه یـادگار گذاشـتند و حّقـًا 
بایـد در برابر آنها سـر تعظیم فـرود آورد. 
متأّسـفانه نسـبت بـه ایـن عزیـزان، این 
بـزرگان، ایـن بزرگـواران، فّعالّیـِت تولیـد 
هنـری خیلـی کـم شـده؛ ایـن ظرفّیـت 
فوق العاده برجسـته ای اسـت و جـا دارد 

کـه بیشـتر از این، کار بشـود.

قوی تریـن پایه هـای تربیت انسـان 
در کانـون گـرم و ُپربرکـت خانواده

 بعضـی میگوینـد حجـاب مانـع از 
رشـد زن و ترّقـی زن اسـت؛ نـه بعکس؛ 
خودنمایی هـای  آن  از  مانـع  حجـاب 
بی مـوردی اسـت کـه مانـع حرکـت زن 
میشـود. مـا امـروز هـزاران بانـوی بزرگ 
گوناگـون  صحنه هـای  در  برجسـته  و 
علمـی و عملـی و اجتماعی و سیاسـی و 
فنّـی داریـم که همه بـا حجـاب کامل در 
حـال زندگی هسـتند. خب وقتـی با این 
نـگاه بـه زن نـگاه کردیـم، نقـش ]زن در[ 
خانـواده هـم برجسـته میشـود؛ نقـش 

مادری، نقش همسـری، نقش کدبانویی 
و ماننـد اینهـا برجسـته میشـود؛ ایـن 
چیزی اسـت کـه در غـرب روز بـه روز دارد 
غـرب  در  خانـواده  میشـود؛  کم رنگ تـر 
دارد رو بـه اضمحـال میـرود. خانـواده 
یـک کانـون گـرم و ُپربرکتـی اسـت کـه 
قوی تریـن پایه هـای تربیـت انسـان در 
ایـن کانـون گذاشـته میشـود. در کانون 
خانـواده اسـت کـه اّولیـن و مهم تریـن 
پایه هـای تربیـت روحـی و فکـری بشـر 
بنـا نهاده میشـود. خانـه بهترین محیط 
آسـایش جسـم و جـان اسـت، بهتریـن 
کانـون رفع خسـتگی تـن و روح اسـت، 
حقیقی تریـن فضـای صمیمّیـت اسـت؛ 
هیـچ صمیمّیتـی در هیـچ محیطـی به 
قـدر خانـواده و بیـن مـادر، فرزنـد، پـدر، 
همسـران تصّور نمیشـود و وجـود ندارد. 
در چنیـن کانـون مبارکی محور کیسـت؟ 
مـادر؛ اصـل کیسـت؟ مـادر؛ مرکـز دایره 
خانـواده  مـادر، محـور  مـادر.  کیسـت؟ 
تبلیغاتـی  دسـتگاه های  را  ایـن  اسـت؛ 
غربـی و متأّسـفانه بعضـی غربزده هـای 
خـود ما سـعی میکننـد کم رنگ کننـد، یا 
نفهمنـد، یا نشـان ندهند. زنـان خانه دار، 
بیرونـی  اشـتغاالت  کـه  کسـانی  حّتـی 
انجـام  را  خدمـات  بزرگ تریـن  ندارنـد، 
داده انـد. الزم اسـت ارزش و ارج خدمـات 
زنانی که خانـه داری و کدبانویی را ترجیح 
داده اند، فهمیده بشـود؛ اگـر چه خدمات 
خـارج از خانـه هـم بـه عهـده ی بانـوان 

بـوده و هسـت و خواهـد بود و اشـکالی 
هـم نـدارد، اّمـا ایـن مهم تریـن بخـش 

زنانه اسـت. خدمـت 

ترویـج ازدواج بهنـگام و بدون تأخیر، 
فرزنـدآوری و تکثیر نسـل؛ یکی از وظایف 

مهم و اساسـی
خانـواده،  ذیـل  در  اینجـا  خـب،   
مسـئله ی  مـورد  در  هـم  جملـه  یـک 
عـرض  تأخیـر  بـدون  و  بهنـگام  ازدواج 
بکنـم. اینهایـی را کـه عرض میکنم، شـما 
مّداحـان عزیـز کـه یکـی از رسـانه های 
بـزرگ و ارزشـمند کشـور ما هسـتید -که 
حاال بعـد عرض خواهم کـرد- باید ترویج 
کنید؛ این مسائل بایسـتی ترویج بشود. 
ازدواج بهنـگام و بـدون تأخیـر یکـی از 
کارهـای الزم و واجـب اسـت؛ فرزندآوری 
و تکثیـر نسـل یکـی از آن وظایف مهم و 
اساسـی اسـت که بایسـتی انجام بگیرد 
کـه هر دو ی اینها  -هم ازدواج زودهنگام و 
بهنگام، و هم تکثیر نسـل- جـزو نیازهای 
حیاتی امروز کشـور و فردای کشور است. 
خـب، ایـن مفاهیـم بایسـتی در مّداحی 
شـما عزیزاِن مـّداح جایگاه شایسـته ای را 
داشـته باشـد. البّتـه خیلـی مفّصل تـر از 
ایـن بحثهایـی که کـردم در ذهنـم بود و 
یادداشـت کـردم، منتهـا چـون وقت کم 
اسـت و بـه ظهـر نزدیک اسـت، با عجله 

و سـریع از اینهـا دارم عبـور میکنم.
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صبـح روز پنج شـنبه ده بهمن مـاه بـرای 
برخـی از اتبـاع بیگانـه یـا نـه،  ما کـه خوب 
شـعار می دهیم برادران افغانسـتانی شبیه به 
ترسـی بـود که بـه واقعیت تبدیل شـد آن ها 
کارت بانکی شـان باطل شـده  بودنـد  مدعـی 
بـدون آن کـه از قبل هشـداری به آن هـا داده 
باشـند و حـال دغدغـه ی ایـن گـروه افـراد 
در  آن هـم  بـود  امرارمعاششـان  وضعیـت 
وضعیـت وانفسـای قیمت ها و اجنـاس این 

روزها 

آن هـا کـه زندگـی خـود را مختـل شـده 
دیدنـد با تجمع در برابر شـعب بانکی تجارت 
و صـادرات خواسـتار رسـیدگی بـه وضعیـت 

بانکی شـان شدند. حسـاب 

بانک ها در پاسـخ گویی مدعی شـدند در 
راسـتای سیاسـت های مبـارزه بـا پول شـویی 
کـه  کارت هایـی شـده اند  تراکنـش  از  مانـع 
اطاعـات صاحبـان آن کارت هـا نـزد شـعب 
کامـل نیسـت و اطاع رسـانی دراین بـاره از 
یـک سـال و نیم قبـل آغازشـده و بانک ها به 
مشـتریان اتباع خارجـی هشـدار داده بودند 
تـا زودتـر نسـبت بـه اعـام کـد اتبـاع خود 

نـزد شـعب بانکـی اقـدام کننـد و بعدازاین 
اطاع رسـانی ها بیـش از ۸۰ درصـد اتبـاع 
خارجـی بـه شـعب بانکـی مراجعه کـرده و 
کـد اتبـاع را بـه بانـک اعـام کرده انـد ولـی 
باقی مانـده  درصـد  بیسـت  کارت بانکـی 
کـه هنـوز کـد اتبـاع خـود را به بانـک اعام 

نکرده انـد روز پنج شـنبه غیرفعـال شـد.

البتـه ارائه خدمـات بانکی به ایـن افراد 
در شـعب ادامـه داشـته ولـی کارت بانکـی 
آن ها مسـدود شـده بـود و حال نیـز به این 
گـروه از مشـتریان بانکـی یک مـاه فرصت 
داده انـد تا کـد اتباع خـود را به بانـک اعام 
کننـد و اگر بعدازاین فرصت داده شـده اتباع 
خارجـی کـد اتبـاع خـود را بـه بانـک اعام 
نکردنـد کارت هـای بانکـی آن هـا مجـددًا 
ماجـرا  بعدازایـن  شـد.  خواهـد  غیرفعـال 
رسـانه های افغانسـتانی از مسـدود شـدن 

کارت هـای بانکـی به عنوان ابـزار فشـار ایران 
بـه مهاجرین یادکردنـد که این بـرای ایران در 
عرصـه بین الملـل وجه مناسـبی نـدارد عاوه 
بـر این کـه مهاجریـن افغـان درباره مسـدود 
تحصیـل  و مشـکات  شـدن سـیم کارت ها 
و گاهـا عـدم تحصیـل نیـز بیاناتـی را اظهـار 

بودند. داشـته 

مهاجرین نیـز مانند همه افـراد از حداقل 
حقوقـی بـر خـور دار هسـتند کـه کشـورها 
موظف هسـتند به آن احترام بگذارنـد و آن را 
رعایـت کننـد گر چه کـه هر کشـوری با توجه 
بـه مسـائل اقتصـادی و سیاسـی و امنیتـی 
خـود محدودیت هایـی را نیز قائل می شـود. 
امـا مشـترکات فرهنگـی و همچنیـن زبـان 
مشـترک بـا بـرادران افغانسـتانی می طلبد تا 

رابطـه ی دوسـویه و دوسـتانه ادامه دار باشـد

ظریـف  محمدجـواد  راسـتا  همیـن  در 
شـبکه  بـا  یک سـاعته  گفت وگویـی  در 
در  افغانسـتان  نـوز  طلـوع  تلویزیونـی 
پاسـخ بـه پرسـش های مجـری ایـن شـبکه 
تلویزیونـی درباره مسـدود شـدن کارت بانی 
افغانسـتانی ها وعـده داده بود کـه مصوبه ای 

فقـط برای اینکه دوسـتان افغانی که حسـاب 
کارت  بتواننـد  ایرانـی  بانک هـای  در  دارنـد 
هـم داشـته باشـند تصویـب خواهـد شـد. 
ازآنجایی کـه اتبـاع خارجـی در ایران زیـاد و از 
اکثر اقشـار ) دانشـجو، پناهنـده، مطبوعات، 
بازرگانان و جویندگان کار و ...( هسـتند پس 
رسـیدگی به امورشـان اجتناب ناپذیر اسـت و 

بایـد در اسـرع وقـت رسـیدگی شـود.

مقابـل  در  خارجـی  اتبـاع  هـر  البتـه 
حق وحقـوق کـه دارد تکالیفـی نیـز دارد کـه 
نبایـد از آن سـر بـاز زنـد چرا که نظـم عمومی 
دچـار اخال می شـود اما کشـورها می توانند 
از آداب و رسـوم و فرهنگ این افراد اسـتفاده 
کننـد وبه عنـوان یک نعمت به آن نگاه شـود

دراین بـاره می تـوان بـه اعامیـه حقوقی 
سـازمان ملل و بیانیه حقوق بشـر و میثاقین 
اشـاره کـرد کـه خصـوص حقـوق مدنـی و 
اجتماعی اسـت وبـه حق و تکلیـف این گروه 
از افـراد پرداخته اسـت و بسـیاری از مسـائل 
از جملـه سیسـتم خـاک و خـون در تابعیت 
باعـث می شـود تـا برخـی کشـورها مهاجـر 

فرسـت و برخـی مهاجرپذیر باشـند.

از  واقعـی  روایتـی  تیرانـداز«  »تـک 
دالوری هـای شـهید عبدالرسـول زرین اسـت 
کـه بـا سـه هـزار شـلیک موفـق طـی دوران 
دفـاع مقـدس، تعـداد زیـادی از متجـاوزان 
بعثـی از جملـه ۷۰۰ نفـر از فرماندهـان ارتش 

از پـای درآورد. را  صـدام 
در میـان فیلم های بخش مسـابقه سـی 
و یکمیـن جشـنواره فجر، چهار فیلـم در حوزه 
دفـاع مقـدس تولیـد شـده اسـت کـه فیلم 
علـی غفـاری در قالـب یک داسـتان اکشـن 
ازجملـه آنهاسـت که بـه بررسـی آن خواهیم 

پرداخت.
فیلمـی  که قصـد دارد مقدمـات عملیات 
خیبر و تاش های شـهید رسـول زریـن را برای 
موفقیـت در  ایـن عملیـات تصویر کنـد اما با 
داسـتان الغـر و کم مایـه خـود به هیـچ وجه 
نمی توانـد از قامـت یـک رپرتـاژ آمـاری کـه 
در تیتـراژ پایانـی قیـد می گـردد باالتـر بـرود 
و  ایـن نکتـه درسـت همـان خطایـی اسـت 
کـه مسـئولین امـر در رویکـرد اولیه خـود به 
نـگارش متـن و تولیـد اثـر بـر مبنـای زندگی 

شـهید رسـول زریـن داشـته اند. 
ایـن سـنت رمبوسـازی از شـهدا و دادن 
آمارهایـی کـه گویـی بناسـت در گوشـه ای از 
کتـاب گینس ثبـت گـردد و به نظر می رسـد 
گزاره هـای  ایـن  بـا   می خواهنـد  دوسـتان 
آمـاری، در وجهـی خود توجیه گرانه  پاسـخی 
درون انقابـی به فیلم تک تیرانـداز آمریکایی 
بدهنـد و بگوینـد به طـور مثال کریـس کایل 
امریکایـی قریـب بـه سـیصد شـلیک موفق 
داشـته و شـهید زریـن مـا هفتصـد و بـا  این 
آمـار بناسـت مـا از امریـکا سـه هیچ بـازی را 
برده باشـیم. در حالی که عزیزان فراموششـان 

شـده که اساسـا نقطه عزیمت دفـاع مقدس 
با جنگ و ملیتراریزم امریکایی متفاوت اسـت 
و اگـر آنهـا را می تـوان بـا آدم کشی هایشـان 
شناسـایی کرد دفـاع مقدس سرشـار از قواعد 
پهلوانی اسـت و اتفاقًا نمی تـوان قهرمانانش 
را از دل تعـداد زیـاد آمارهـا و سـرزمین های 
شـده  منهـدم  تانک هـای  و  شـده  تسـخیر 
دشـمن و اسـرا جسـتجو کـرد بلکـه آنچه که 
دفـاع مقـدس را تبدیـل به برهـه ای بی بدیل 
از تاریـخ  ایران و جهان می کند درسـت همین 

وجوه انسـانی و متعالی آن اسـت.

شـاهد مثال قـوی برای  این ادعا شـاهکار 
مانـدگار و بی بدیل مسـتند دفـاع مقدس ما 
یعنـی مجموعـه روایت فتح سـید شـهیدان 
اهـل قلـم اسـت کـه در سراسـر پنـج فصـل 
آن پدیـده ای کـه هرگـز بـه چشـم نمی خورد 
و حتـی بـه قـرار یک خط نریشـن سـاده هم 
اعتبـار حضور ندارد برخورد آمـاری با فتوحات 
رزمنـدگان اسـت. گویی در مرام آوینی سـنت 
قهرمانـی دفاع مقـدس ناظر به سـاح و ابزار 
و آمـار و قـدرت و حتـی قومیت و نـژاد و تبار 

. نیست

در نگاهـی دقیق تر قهرمـان دفاع مقدس 
متمایـز بـا قهرمـان سـینمای جنگ کـه از دل 
انـگاره اراده معطـوف بـه قدرت نیچـه بیرون 
می آیـد و بناسـت نمـاد اراده و قـدرت و بـی 
رحمی قسـاوت باشد، از قضا انسـانی است با 
سـه مؤلفه کـه او را دچار پیچیدگـی در روایت 

و تصویـر می کند.

نخسـت ؛ اینکه قهرمان دفـاع مقدس به 

جـای اراده معطـوف به قدرت واجـد عزم ناظر 
بـه جهاد و اقامـه حق اسـت از  ایـن رو قواعد 
مبـارزه اش و قواعـد کشـتن طـرف مقابلـش 

می کند. فـرق 

دو؛ دیگـر آنکـه قهرمـان دفـاع مقـدس 
واجـد مرامنامه نانوشـته ای اسـت کـه فراتر از 
تمـام قواعـد جنگی و حتی گاهی محاسـبات 
عقلی قرار می گیرد و در بیشـتر موارد او چنان 
مبتنـی بر مرامـش رفتار می کنـد که مخاطب 
از  ایـن همه انسـانیت و رأفـت و اخاق حاکم 
بـر رفتـارش دچـار حیـرت می شـود و او را به 
جـا نمـی آورد و دسـت آخـر به دلیـل همین 

مـرام پهلوانی تمجیـدش می کند.

و نکته سـوم ؛ اینکه قهرمان دفاع مقدس 
مضـاف بر عـزم و مرام در سـویدای درون خود 
دردی پنهـان دارد کـه او را مجـاب به سـلوکی 
عارفانـه و سـیرورتی اسـتعایی می نمایـد و 
اسـفار اربعه ماصدرا را در همان مسـیر کوتاه 
عمـر خـود طـی می کند تـا آنجا کـه امـام در 
توصیـف آنهـا بـه صراحـت بیـان می کند که 

راه صـد سـاله را یک شـبه طـی کرده اند.

امـا  این هـا همـه گمشـده فیلم تـک تیر 
انداز  ایرانی هسـتند. شـهید زرین فیلم اساسـاً 
جغرافیـای دفاع مقـدس ندارد و  این اشـکال 
مهمترین چالـش فیلمنامه نحیف اثر اسـت.
در خصـوص تکنیـک اجرایـی هـم اثر در 

پـاره ای از مـوارد چنـان خـام دسـتانه عمـل 
می کنـد کـه آن را از سـطح کیفـی یـک اثـر 
سـینمایی بر پرده عریض فروکاسـت می دهد 
بـه یک فیلـم تلویزیونی که بـا بودجه محدود 
سـاخته شـده و اساسـًا لجسـتیک محـدود 
اجـازه اجرایـی از  ایـن قدرتمندتر به فیلمسـاز 
نمـی داده اسـت. به خصـوص در صحنه های 
و  اسـت  ملموس تـر  ضعـف  ایـن  جنگـی  
تصویـری که فیلم از افسـر عراقی تـک تیرانداز 
مرسـوم  کلیشـه های  همـان  می کنـد  ارائـه 
فیلم هـای جنگـی دهـه شـصت را در ذهـن 
مخاطـب تداعـی می کنـد کـه رمـق جـدی 

گرفتـه شـدن ندارند.

شهید عبدالرسول زرین به سبک هالیوودی

تک تیرانداز

خانم مریم چمنی

مسئول واحد خوهران

کارت بانکی مهاجران افغانستانی که به صورت قانونی در ایران زندگی می کنند، مسدود شد.

مسدود شدن کارت بانکی



خانم زهره میرحیدری

مسئول کمیته علمی

سودوکو

لطفــا نظــرات و انتقــادات خــود را بــه شــماره 09399985210 ارســال کنیــد. همــه ی  نظرات 
ــان  ــام و نام خانوادگــی خودت ــا ن وانتقــادات شــما در همیــن قســمت ، در نشــریه ی بعــدی ب

منتشــر خواهــد شــد.
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صنعت فوالد

وابسته نبودن با همتی فوالدین

پایـه هـای اقتـدار یـک کشـور بـا همت 
متخصصـان و افـراد برجسـته آن کشـور  وبا 
پشـتکار وتـاش افـراد جامعه شـان  رقم می 

خورد.
چـرا کـه هر کشـور بـرای مسـتقل  بودن 
نیـاز به توانایی و اسـتفاده  از ایـن توانایی ها 
در حرفـه های مختلف با برنامـه ریزی وایجاد 

دارد. واشتغال  کارآفرینی 
کشـور  ی  برجسـته  افـراد  کـه  زمانـی 
دسـت همـت بـه هـم بدهنـد وبـا پشـتکار 
برای سـرافرازی کشورشـان باایسـتند خیلی از 
مشـکات جامعـه از بیـن رفتـه یا به نسـبت 
کـم رنـگ تر مـی شـود وهمیـن باعث رشـد 

وپیشـرفت روز بـه روز جامعـه مـی شـود.
نمونـه ای از این پیشـرفت هـا به همت 
شـرکت فـوالد مبارکـه و دو شـرکت دانـش 
بنیان کشـور رقم خورد وباعث عدم وابسـتگی 
کشـور به کشـور های خارجی وحـذف هزینه 
هـای مالی بسـیار در این مسـیر برای کشـور 

. شد
شـاید ایـن گفتـه هـا بـه نسـبت تاش 
وپشـتکار چنیـن  عزیزانـی  بـرای تولیـد پودر 
قالـب ریختـه گری کافی نباشـد اما دانسـتن  
گوشـه ای از رونـد ایـن  تولیـد مهـم و فراهـم 
کـردن زمینـه ی کارآفرینـی بـه نسـبت مـی 

توانـد مفید باشـد. 

و  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  مشـارکت  بـا 
دو شـرکت دانـش بنیـان ، بعـد از سـه سـال 
تحقیـق ، کشـورمان از واردات پودرهای قالب 

ریختـه گـری بـی نیاز شـد .
پـودر قالب ،مـاده ی اصلـی وپرکاربرد در 

فراینـد ریختـه گـری وتولید فوالد اسـت .
ایـن مـاده حیاتـی که بـه وسـیله تحریم 
هـا از خـارج از کشـور وکشـورهای اروپایـی 
تهدید مـی شـد،امروز به همـت متخصصان 
کشـور خودمـان به یـک تولید داخلـی تبدیل 
شـده  کـه باعـث کمـک بـه بودجـه کشـور 
وهمچنیـن ایجـاد اشـتغال پایـدار در صنایع 
پایین دسـتی در صنعت کشـور شـده است.
در واقـع میـزان تاثیر گذاری شـرکت های 
دانـش بنیان در چرخه ی صنعـت را می توان 
بـا همیـن تولیدات موفـق وبا کیفیـت باال به 
نسـبت تولیـدات خارجـی وهمچنین کاهش 
بـودن  دسـترس  در  و  شـده  تمـام  قیمـت 
پودرهـای گرانـدی در گریـد هـای مختلف در 

نظـر گرفت .
بـه گفتـه ی محمد قنادیان مدیر شـرکت 
کاسـپین پـودر فـوالد اولین محصـوالت برای 
تولیـد گریـد هـای مختلف فـوالدی بـا کربن 
هـای متفـاوت وفـوالد گازتـرش بـود کـه  در 
دیگر کارخانـه های بزرگ فوالدسـازی در ایران  
از قبیـل فوالد هرمزگان ، مجتمع فوالد سـبا و 

فـوالد آلیاژ یـزد نیز تولید شـد.
معاون خرید فـوالد مبارکه گفت: کیفیت 

پـودر قالـب در فرآینـد ریختـه گـری بسـیار 
مهـم اسـت وبه دلیـل اینکه تکنولـوژی تولید 
ایـن پـودر نیـز پیچیده اسـت قبا نیـاز فوالد 
از طریـق شـرکت هـای اروپایـی وبـا واسـطه 
تامیـن مـی شـد،با بومـی سـازی ایـن مـواد 
ضمن قطع وابسـتگی و تثبیت فرآیند تامین 
،از خـروج مبالـغ زیـاد ارز  جلوگیـری بـه عمل 
خواهـد آمـد واز لحـاظ اقتصـادی نیـز منافع 

خوبـی حاصـل خواهد شـد.
خانـم  هـای  گفتـه  بـه  توجـه  بـا 
وطن دوسـت مدیرعامل شـرکت آتـرا صنعت 
اسـپادان این شـرکت قابلیت تولیدانواع پودر 
قالب ریخته گـری گرانوله و انـواع فرآورده های 
رضایت منـدی  اصلـی  هـدف  بـا  نسـوز 
مشـتریان و بومی سـازی محصـوالت ویژه در 
راسـتای مشـارکت توسعۀ صنعتی کشـور و با 
انگیـزۀ ارائـۀ محصـوالت باکیفیت می باشـد 
،  کـه فعالیـت خـود را از ابتـدای سـال 1397 

کرد. آغـاز 

پـودر قالـب گرانولـه، بـا تـاش فـراوان 
از آغـاز تـا  انجـام تمامـی مراحـل تولیـد  و 
خاتمـه توسـط کادر حرفه ای این شـرکت و با 
همکاری مدیران و کارشناسـان شـرکت فوالد 
مبارکـه در گریدهـای مختلـف از جملـه پـودر 
قالـب مخصوص فوالد گازتـرش مورد مصرف 
در شـرکت فـوالد مبارکـه و انـواع گریدهـای 
موردنیـاز در مجتمـع فوالد سـبا وارد فاز تولید 

شـد. در ادامـه، آزمایـش ایـن محصـول در 
دیگـر واحدهای تولیدی فوالد کشـور از جمله 
فـوالد هرمـزگان، فـوالد خوزسـتان و ... نیز با 

موفقیـت انجام شـد.
آتـرا  شـرکت  در  تولیدشـده  پودرهـای 
صنعـت اسـپادان از نظـر کیفیـت به خوبـی 
بـا انـواع مشـابه وارداتـی قابل رقابت اسـت؛ 
تمام شـده  قیمـت  به لحـاظ  اینکـه  ضمـن 
نمونه هـای  قیمـت  نصـف  حـدود  بـا  نیـز 
وارداتـی در اختیار تولیدکنندگان فوالد کشـور 
قـرار می گیـرد. ناگفتـه نمانـد کـه بـا کسـب 
مقادیـر  خـروج  از  ،سـاالنه  موفقیـت  ایـن 
قابل توجهـی ارز از زنجیـرۀ اقتصـادی کشـور 

می شـود. جلوگیـری 
بـا توجـه بـه تمامـی ایـن گفته هـا باید 
قـدردان زحمـات متخصصان وافراد برجسـته 
ی کشـورمان باشـیم کـه توانسـتند بعـد از 
سـه سـال تـاش پـی در پـی خـود تولیـد 
داخلـی موفـق وبـا کیفیـت را ایجـاد کنند که 
بـا تولیـدات خارجـی برابری می کنـد وباعث 
امتیازاتی از نظر اقتصادی واشـتغال و... برای 
کشـوررقم زدنـد که این ها نقش برجسـته ی 
دانش بنیان را در پیشـرفت کشـورمان نشان 

مـی دهد.


