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پیشاپیش روز مبارزه علیه استکبار و روز 13 آبان گرامی باد

به کانال تلگرامی ما سر بزنید و سوژه ها ، نظرات و مشکالت صنفی خود را با ما در میان بگذارید
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انتظار طوالنی برای صرف ناهار در سلف دانشگاه

پیامبر اکرم )ص)
فرمودند:

 اگر فال بد زدى ،
 به کار خود ادامه
 بده و اگر گمان بد
 بردى ، فراموش
 کن و اگر حسود
 شدى ، خوددار

باش.

درجا زد برجام
 این روزها فتح الفتوح، غصب الحقوق شده است.
 اشکال این بود که از همان اول در برابر اقدام به
 تحریم ها ، تنها به ایمیل زدن اکتفا کردیم. وقتی
نکردن توافق  از  بهتر  »هرتوافقی  مبنای   با 
 است«بنای برجام را ساختیم، هرآنچه برای ملت

پنهان بود برای رقیب آشکار شد.
با کرده  گره  های  مشت  با  زمانی  بخیر   یادش 
باز مشت  با  حاال  اما  می کردیم  مقابله   آمریکا 
 مذاکره کردیم. البته  این مشت باز را که میگویم
نشان دارنده ی  که  تیم  از  دارد عضوی   مصداق 

 افتخار بود افتضاحی به میان آورد که حقوق
هشتاد میلیون ایرانی را ضایع کرد.

دقت با  زده  عینک  مردم  که  هست  وقتی   چند 
 تمام به دنبال آفتاب برجام هستند اما دریغا که
 از تابش درخشانش خبری نیست و این مژده ای
 بود که عده ای “به جهنم رفته “ قبال آن را مطرح

کرده اند.
 باید از برجام مراقبت می شد تا درجا نزند. انگار
 مفاهیم آن جابجا شده چون خطوط ما که همان
 است، آرمان ها و فرزندان امام هم که همچنان
فریاد هرچه  شود  تحریمی  هروقت   ، عمل   پای 
 دارند با ایمیل می گویند. استکبار جهانی هم که

 تازه کودک نوپای خود را وارد میدان کرده و
عنان از کف رفته درحال یاوه گویی است.

، آزمایی  راستی  در  ما  این همه صداقت  از   بعد 
ما برای  هرروز  خودش  کثیف  دستان  با   حریف 
لطف با  هم  اواخر  این  می کرد.  تنظیم   تحریمی 
 تمام خودش، نسخه ی کاتسا برای ما می نویسد

که مادر تحریم هایمان باشد.
 اوباما پیچ و مهره های هسته ای را باز کرد حاال

 ترامپ میخواهد پیچ و مهره های نظامی را با
دست مبارکش بگشاید.

 بعد از گذشت این همه سال هنوز ملت ایران را
سال ایران  بوستان  قامتان  سرو  است.   نشناخته 
و مردم  از  افتخار  مدال  ی  دارنده  که   هاست 
 صاحب حقیقی این کشور هستند و اگر بخواهند
 به تمامیت سرزمینشان قد علم می کنند و بجای

 حرف، حریف را با همان مشت های کوبنده
سرجایش می نشانند.

 این اقدام های آمریکا که همیشه با عمل همراه
آموزنده محترم  مسئولین  برای  باید  گاها    است 
 باشد که دیگر نمی توان به نطق به ظاهر کوبنده
 البته دوستانه دیپلماسی اکتفا کرد و گویی نیاز به

..همان مشت های کوبنده است.
 کاش امسال با وقوع رویداد هایی که از قبل عده
 ای بی شناسنامه، دلواپس و به جهنم رفته پیش
 بینی کرده بودند، از عاشورا درسی می گرفتیم که
 می گفت وقتی مذاکرات شکست و خورد حاصلی

نداشته است-- چه باید کنیم؟

 اقتصاد ایران و ضرورت اقتصاد
مقاومتی2

 ما به خاطر استقاللمان، عزت مداری مان، اصرارمان بـر تحت تأثیر
 سیاسـتهای قدرتها قـرار نگرفتـن، موردتهاجـم و ســوءنیت هــم
در کــه  همچنــان   - ما  بــه  نســبت  یعنــی  داریــم؛   قــرار 

مشــاهده کنونــی   شــرایط 
هـای انگیزه  کنیــد    مــی 
 مخالفـت و اخاللگـری، بیـش
کشـورهای از  بسـیاری   از 
مـا بنابرایـن  اسـت.   دیگـر 
اهتمـام بایسـتی   بیشـتر 
 بورزیـم بـه اینکـه اقتصادمـان

را مقـاوم سـازی کنیـم.
»مقام معظم رهبری«

قبل ی  شماره  ی  ادامه   در 
 نشریه، دیگر اهداف از آسیب
 شناسی اقتصاد ایران این گونه

می باشد:

تحقق رفاه عمومی 
هایی با شاخص   رفاه عمومی 
 نظیر شاخص اصلی، دسترسی

به امکانات عمومی و شاخص توسعه انسانی بررسی می شود.
 شاخص های اصلی: در بحث شاخص های اصلی می توان به نرخ 

تورم )قدرت خرید مردم(، بیکاری و توزیع درآمد ها اشاره کرد.
قابل به مقدار  را  بیکاری  نــرخ  توانیم  ما می  تولید ملی،  تقویت   با 
 توجهی کاهش دهیم و شاید مهمترین مشکل و آسیبی که در مسـیر

 کاهش تورم داریم، ضعـف تولید ملی و عدم توجه کافی به آن
نیازمندی هایی است کـه برای ارتقای تولید الزم اسـت

دسترسی به امکانات رفاهی

فاطمه موسی خانی

مردم، زندگی  کیفیت  که  است  شاخصی  انسانی:  توسعه   شاخص 
 کمیت تولید داخلـی و تولید ناخالص کشـورها را درنظر می گیرد و
 هـر سال بـرای کشورهای مختلف توسط سازمان ملل متحد محاسبه

می شود.
تحقق پیشرفت اقتصادی:

 یکی از اهداف اصلی انقالب اسالمی، پیشرفت اقتصادی جامعه ایران
رشد قسمت  این  در  شود.  دیگر  جوامع  برای  الگویی  تا  باشد   می 
 اقتصادی، بهره وری نیروی کار و الگوی مصرف مورد توجه قرار می

گیرد.
اقتصاد و  اقتصادی   رشد 
رشد شاخص  بنیان:   دانش 
مهمترین از  یکی   اقتصادی 
پیشرفت ی  زمینه  در   مسائل 
و  اقتصادی محسوب می شود 
بطور انقالب  از  بعد  آن   مقدار 
 متوسط پیشرفت قابل توجهی

داشته است.
 درحوزه رشد اقتصادی شاخص
بودن بنیان  دانش  دیگر،   مهم 
یعنی است.  اقتصادی   رشد 
االمکان حتی  تا  کنیم   تالش 
 تولیدات داخلی برمبنای دانش
به تبدیل علم  واقع   باشند؛ در 
 فن آوری و فن آوری به ثروت،

 توسعه را در زمینه اقتصاد به
صورت چشمگیری افزایش خواهد داد.

 اگرچه  کشور ما در چند سال گذشته رشد نسبتا زیادی در این زمینه
داشته است اما تا رسیدن به حد مطلوب هنوز فاصله دارد.

 یکی از نیازمندی های این هدف آن است که شتاب علمی در کشور
 ما کاهش پیدا نکند و روند تبدیل علم به فن آوری سپس به ثروت
 از روند کند خود خارج بشود که مقام معظم رهبری برای رفع این
 خال، الگوی اقتصاد دانش بنیان را یکی از سیاست های کلی اقتصاد

مقاومتی در نظر گرفته است.

یادداشت سردبیر

راضیه لطفی

زیست عاشورایی در پرتوی حیات زینبی

ششم آبان ماه 1396
شماره 8

 نشریه مستقل دانشجویی انعکاس
دانشگاه گلستان

صنفی ، فرهنگی ، سیاسی و طنز 

 شماره هشتم/آبان 1396

چهار صفحه /1000  تومان

..........................................................................................................

خبر نقضش!

 مصاحبه

تیتر ها

بررسی مستند
 zero days

 من هم دوست داشتم
دکتر شوم

 ذکر شیخنا و موالنا حسین
عاشور )دامت مکافاته)

 سعید جرجانی: تنها هدف و رسالت ما
.دردانشگاه تامین رفاه دانشجویان است



صنفی و دانشجویی
.................................................................................................................................................................................................................................................................  نشریه مستقل

دانشجویی انعکاس

 آیا دانشگاه تسهیالت بانکی برای دانشجویان در
نظر گرفته است؟

دهد. نمی  ارائه  را  تسهیالت  این  خودش   دانشگاه 
 سازمانی تحت عنوان صندوق رفاه دانشجویی وزارت
به کمک  آن  رسالت  و  هدف  که  دارد  وجود   علوم 
 دانشجویانی است که وضعیت مالی مناسبی ندارند و
 آسیب پذیر هستند. هیئت امنا صندوق رفاه براساس

دستور العمل به آنها خدمات رفاهی )وام ، خوابگاه و...(
ارائه می دهد.

درچه مواردی امکان دریافت وام وجود دارد؟
تحصیلی وام  تومان،  میلیون   2 سقف  تا  ازدواج   وام 
درصورت که  هزارتومان  ترمی500  تقریبی  طور   به 
ودیعه وام  شود،  می  نصف  مبلغ  این  شدن   مشروط 
تا سقف دانشجویان کارشناسی  برای  متاهلی   مسکن 
 4 میلیون تومان و کارشناسی ارشد 6 میلیون تومان ،
 وام مسکن برای دانشجویان مستقر در خوابگاه یا اجاره

مسکن هرترم به طور تقریبی 500 هزار تومان.

باید طریق  چه  به  و  شود  می  رسانی  طالع   چگونه 
اقدام کرد؟

 بهترین مرجع سایت رسمی دانشگاه )سامانه خدمات
اخبار همه  که  است  فرهنگی(  معاونت   ،  دانشجویی 
 و اطالعیه ها در آنجا قرار دارد. همه چیز به صورت
 الکترونیکی است و همه کارها از طریق سامانه پیگیری

می شود.

شرایط اخذ وام چیست؟
ضامن یک  و  محضری  تعهد  سند  نیاز  مورد   مدارک 
 کارمند پیمانی یا رسمی و درصورت بازنشسته بودن
 گواهی کسر از حقوق الزم است که ما برای کمک به
دانشجو و تسریع بخشیدن به کارها انعطاف پذیری

گزارش

در جرجانی  سعید  با  اختصاصی   مصاحبه 
مورد دریافت وام دانشجویی

 جرجانی: تنها هدف و رسالت ما
 دردانشگاه تامین رفاه دانشجویان

است.

کنید لطف  ابتدا  در  نباشید  خسته  و  سالم   باعرض 
.خودتان را معرفی کنید

رفاهی امور  هستم،کارشناس  جرجانی  سعید   بنده 
 دانشگاه جامع گلستان که زیر مجموعه مدیریت امور

 دانشجویی و در کل زیر نظر معاونت فرهنگی و
دانشجویی می باشد.

 من هم دوست داشتم
دکتر شوم

 با ذوق رتبه یک شدن هم خودم را غرق درس
 کرده بودم! البته نه آنقدر که رتبه یک هم

 بیاورم؛ ولی هزار ته تهش بود.
اما قسمت بعضی وقت ها با آدم سر جنگ دارد.
 داستان از آنجا شروع شد که بعداز دوماه گاومان
اسثتمار تحت  ها  اتاق  قلو.   3 هم  آن   زایید 
 خواهرها و خواهرزادگان قرار گرفت و من ماندم
 و یک صندلی کامپیوتر آن هم توی تاریکی اتاق

که مبادا نور از خواب بیدارشان کند!
 با یک آشپزخانه که کنترلش زیر فشار جمعیت

از دست مادر خارج شده بود...
قسمت بود!! خالصه  ردیف شده  که  بود   ظرف 

 است و باید با قسمت کنار آمد ؛ و پایم به
دانشگاه گلستان باز شد!

روز  ... بود  مان  خانه  کناری  خیابان   درست 
از  اول که وارد دانشگاه شدم قلبم درد گرفت! 
 سراسری بودن دانشگاه و خالء علمی موجود در
 فضای درس و کالس. جالب تر هم آنجایی بود

که ضرب و تقسیم بلد نبودند.
 روضه زیاد است و زمان اندک. زیاد از حد کش

نمی دهم...
 اوضاع دانشگاه کنار خانه به حدی دچار بحران
دانشگاه اداری  بخش  مسئول  یک  که   است 

 همزمان چندین درس تخصصی و غیره را هم
درس می دهد.

آمدن با  شوم  قربانش  که  هم  ما  انتخاب   حق 
 تدبیر جدید ازبین رفت ! شاید هم دنبال ترامپ
 رفته! بچه است دیگر دوست و دشمن و خودی

و نخودی و بیخودی سرش نمی شود...
تاریخ دوره  یک  خواهد  می  ترامپ  با   میگویند 
 و جغرافی بگذراند ! ترامپ جان هم کم بی راه

نمی گوید.
اخالص طبق  در  را  مان  حق  خودمان   وقتی 
 تسلیم می کنیم یا اصال اورانیوم و هسته و حق

 آب و گل خودمان را بدو بدو می دهیم به آن
 وری ها تا کم نیاوریم! اوضاع بهتر از این نمیشود!
 یا ترامپ باید برای آب و گل ما تصمیم بگیرد یا

خودمان برای باالتری ها...
تاریخ و بکشد!  باید سختی  بار   ترامپ هم یک 
 جغرافیا و کلیه دروس زیر نظر یک استاد ارائه

بشود قول می دهم متحول شود!
 بعد می گویند کار نیست. کارخانه و نیروگاه را
سطحی روابط  میدان  را  دانشگاه  یا  بندند   می 
 می کنند. استخدام نیروی جدید هم که حرفش

را نزن.
لیسانس فوق  و  دکتری  نفر  چند  است   سخت 
 گرفته ی خبره را جای خود در مسند استادی
 دیدن! شاید هم... شایدش بماند با خودتان اما

!لطفا فکر کنید ؛ منتظر آن ها نباشید

گزارش
.................................................................................................. داریم و تمام تالشمان را خواهیم کرد.

 آیا بازه زمانی مشخصی جهت اقدام برای دریافت
آن وجود دارد؟

 برای این ترم تا اواسط ابان ماه فرصت است وبعد از
 ان سایت بسته می شود.الزم به ذکر است دانشجویانی

 در اولویت دریافت وام هستند که زودتر اقدام کرده
باشند.

تاچه زمانی فرصت باز پرداخت وام وجود دارد؟
تعیین های  سال  نیم  پایان  از  پس  دانشجویان   همه 
کارشناسی( دوره  سال  نیم   8 )مثال  تحصیلی   شده 
 حتی در صورت تمام نشدن تعداد واحدها موظف به
 تعیین تکلیف وام هستند بدین صورت که مبلغ  همه
با هم را  دریافت شده در طول تحصیل  وام های   ی 

 جمع کرده و %10 کل را همان موقع باید پرداخت
کنند و مابقی طی اقساط  60 ماهه بازپرداخت شود.

کارمزد بازپرداخت وام چقدراست؟
اما ندارد  وجود  کارمزدی  روزانه  دانشجویان   برای 
 دانشجویان شبانه موظف به پرداخت کارمزد %4 می

باشند.

آیا مبلغ وام افزایش پیدا نمی کند؟
المثل سال های داشتیم فی  افزایش   ماهرساله 10% 
ترمی200 شبانه  دانشجویان  برای  وام  مبلغ   گذشته 
 هزار تومان بوده است که به 300 هزار تومان افزایش
درحدود دانشگاه  رفاه  اداره  در سال 94  است.   یافته 
 540 میلیون تومان جذب منابع داشته که این مبلغ
پیداکرد افزایش  تومان  میلیون  به 950   در سال 95 

 که باتوجه به رکورد های موجود ما افزایش عملکرد
داشتیم.

مدیر مسئول: سید علیرضا مرادی

سردبیر: راضیه لطفی

تحریریه

 اعضای خواهران: راضیه لطفی ، فاطمه
 استارمی ، زهرا حاجی محمدی، فاطمه جهانی،
فاطمه مقصودلو، مهدیس  فاطمه موسی خانی، 

پورمحمود، مبارکه کالیی، ضحی فریدی

مرادی، علیرضا  سید  برادران:   اعضای 
 سینا مراد حسینی، سید حسین کزازی، حسین

میرزایی، حسین گلی جیرنده

مهدیس پور محمود

فاطمه جهانی

دنیای مداد رنگی ها

 تــو ظــرف مــداد رنگــی هــا، همــه مــداد رنگــی هــا
ــیده ــان را پوش ــه خودش ــص ب ــای مخت ــاس ه  لب

 انــد و بــا آن، هویــت واقعــی خودشــان را بــرای
نقاش هویدا می سازند...

 نقــاش مجــرب بــا نیــم نگاهــی بــه آنهــا و لمــس
ــا صفحــه ی نقاشــی پــی  اولیــن برخــورد مــداد ب
ــت ــداد درس ــن م ــاب ای ــا انتخ ــه آی ــرد ک ــی ب  م

ــوده اســت؟؟  ب
 آیــا او را در رســیدن بــه طرحــی جاودانــه کمــک

!!!مــی کنــد یــا نــه؟؟
ــت بخــش، ــه پاســخی رضای ــس از رســیدن ب  و پ
 شــروع بــه کشــیدن آن طــرح خــارق العــاده مــی

کند...

ــی ــون نقاش ــگاه همچ ــی در دانش ــاالن فرهنگ  فع
ــرای ثبــت ــه ب ــی مصمــم هســتند ک ــازه کار ول  ت
ــکاری و ــد  هم ــش نیازمن ــری خوی ــاهکار هن  ش
ــه ســنگ  تشــویق از طــرف مســوالن هســتند و ن

اندازی و بی محلی و بی توجهی آنها...
ــن ــی ای ــه دلگرم ــان مای ــه حضورش  مســئوالنی ک

ــرژی ــا ان ــان ب ــای آن ــه پ ــا ب ــزان باشــد و پ  عزی
مضاعف در کنارشان کار کنند...

ــن مشــکالت، دوســتان ــار تمــام ای  اگرچــه در کن
 دســت از کار نمــی کشــند و بــرای تحقــق آرمــان

های خود تالش می کند...

 انتظار طوالنی برای صرف ناهار
در سلف دانشگاه

انتظار خوردنی

ــا ــکاس ب ــگار انع ــزارش خبرن ــه گ  ب
 شــروع ســال تحصیلــی جدیــد و
جدیدالــورود دانشــجویان   حضــور 
ــجو در ــذب دانش ــه ج ــه ب ــا توج  و ب
 چندیــن رشــته ، ازدحــام و شــلوغی
 در ســاعات اســتفاده از ســلف هنــگام
 ناهــار را میتــوان در ســالن غذاخوری
از طوریکــه  بــه  کــرد.   مشــاهده 
 ســاعت 11:30 دقیقــه یعنــی شــروع
ــا ــه دانشــجویان ت  ســرویس دهــی ب
ــل ــای طوی ــی صــف ه  ســاعات پایان
انتظــار دیــده مــی شــود کــه ایــن

 امر موجب معطلی و اتالف وقت
دانشجویان می شود.

 طبــق اخبــار رســمی دریافــت شــده
صــف در  و  شــوغی  ایــن   گاهــی 
 انتشــار بــودن تــا ســاعت 12:14
ــد. ــی کش ــه درازا م ــم ب ــه ه  دقیق
 ایــن رویــداد طبیعتــا تدبیــری را
 مــی طلبــد کــه از جانــب مســئولین
 پیگیــری شــود. البتــه ایــن مشــکل را
ــروی انســانی ــدادی نی ــا جــذب تع  ب
ــرعت ــتر و س ــکاری بیش ــت هم  جه
ــن ــد و ای ــد ش ــل خواه ــی ح  بخش
 امــر بهبــودی زیــادی بــه زمــان
 اســتراخت و تنفــس دانشــجویان

می بخشد.
زهرا حاجی محمدی



سید علیرضا مرادی

 زیست عاشورایی در
پرتوی حیات زینبی

حق دایره  در  ها  انسان  زندگی   سبک 
حسینی و باطل یزیدی

و حق  بین  تقابل  همواره  عالم  مدون  نظام   در 
 باطل وجود داشته است. گاهی حق در قاموس
فرا را  مردمش  سال  هزار  السالم  علیه   نوح 
 میخواند و سرانجام ، باطالِن راهش را خداوند به
 طوفانی عظیم گرفتار می کند و گاهی نیز حق

 در قاموس وارث نوح امام حسین )ع( تعریف
می شود...

 از نوح تا حسین )ع( به لحاظ تاریخی فاصله ی
 زیادی وجود دارد؛ اما آن چه که این دو را در
 کنار هم قرار می دهد، سیر و امتداد خط و مرز
 حق است که همواره در برابر باطل خود ایستاده
 اند. مسیری که از ابراهیم و موسی و عیسی می
 گذرد و به خاتم انبیاء حضرت محمد)ص( ختم
.می شود و سپس در لباس امامت ادامه می یابد
 در جهان بینی عاشورایی و دکترین عاشورا، سه
 گروه قرار می گیرند که مرزهای حق و باطل را

مشخص می کنند:
 دسته ی اول امام حسین )ع( و یارانش هستند
را حق  موضع  خود،  خون  و  جان  دادن  با   که 
 قصه پردازی کردند. آنان با خون خود قصه ای
 نوشتند که تا سالیان متمادی در حافظه ی بشر
 خوانده می شود تا حق را گم نکند. امام حسین
هم که  نوشتند  را  ای  قصه  خود  یاران  و   )ع( 

 اکنون نیز این قصه به وسیله خون شهیدان
مدافع حرم دوباره تکرار و خوانده می شود.

یزیدیان هستند. کسانی که یزید و   دسته دوم 
 همواره در پوشش دین، انگاره های کفرآمیز و
 شرک آلود خود را جاری می کردند. کارشان به
 جایی می رسد که در مقابل امام زمان خود می
 ایستند و با غسل جهاد به جنگ با بهترین ابناء

 )بشر، امام عصر خود حسین بن علی )ع
می روند.

 این گروه گاهی هم آشکارا دست به تحریف دین
 می زنند و با فروکاست )تقلیل( دین در زندگی

شخصی و نه اجتماعی، به سکوالریزم دینی
دامن می زنند.

 دینی که وجهه ی اجتماعی خود را به کورسویی
 ببرد و در باطن به سکوالریزم و اومانیسم منتج
ایستند می  مقابل حق  همواره  افراد  این   شود. 
 تا نگذارند حقیقت عملی و اجتماعی دین نمود

پیدا کند.
در عاشورایی  بینی  جهان  در  سوم  دسته   اما 
می گر  جلوه  علیها  اهلل  سالم  زینب   حضرت 
 شود. آن جایی که حضرت زینب پس از واقعه
 ی کربال راوی قصه ای می شود که امام حسین
 علیه السالم و یارانش آن را با خونشان نگارش
و مادران  قاموس  در  امروز  موضوع  این   کردند. 

 همسران شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم
خودنمایی می کند

گرفته هسته ای  تجهیزات  از  ایران  وقت  رئیس جمهور   بازدید 
با آن ها  می کنند.  پیدا  دست  ارزشمندی  نتایج  به  بود   شده 
مانیتور صفحه  از  بخشی  آن ها  در  که  عکس هایی   بررسی 
 کارکنان انرژی اتمی مشخص است و با استفاده از فناوری های
در ریزی  اطالعات  کیفیت عکس ها  افزایش  و  تصویر   پردازش 
 رابطه با چینش سانتریفیوژ های نطنز به دست می آورند. آن ها
 متوجه می شوند که سانتریفیوژ ها در 6 ردیف قرار دارند که در
با این اطالعات   هر ردیف 164 سانتریفیوژ جای گرفته است. 
 بخشی از کد ویروس استاکس نت کاماًل منطبق بوده است که
 نشان گر این موضوع بوده است که این بخش از کد برای حمله

 به سیستمی طراحی شده است که دارای 6 بخش است و در
هر بخش 164 شیء وجود دارد.

جمع بندی
که است  شده  ساخته  گونه ای  به  مستند   این 
 بیننده در انتها به صورت ناخودآگاه خود را در
ببیند. مستأصل  آمریکا  سایبری  نیروی   برابر 
با آمریکا  باشیم  داشته  توجه  باید   درصورتی که 
 استفاده از همین ابزار رسانه است که خود را در
 چشم جهانیان بزرگ کرده است. بیش از  زمان
و استاکس نت  حمله  چگونگی  در  مستند   این 
 طراحی عملیات مربوط به آن صرف می شود تا
 در انتهای آن به عملیات نیترو زئوس اشاره شود
توان سایبری آمریکا بیننده مبهوت   و حال که 
 در ساخت استاکس نت است به او گفته می شود
برابر چند  قدرتی  از  زئوس  نیترو  عملیات   که 
درحالی که است  برخوردار  استاکس نت   قدرت 
حمله از  پس  ماه  چند  بدانیم  است   بهتر 
نام با  دیگری  ویروس  آمریکا   استاکس نت 

Flame
با وجود و  کرد  ایران  تجهیزات صنعتی  وارد   را 
از آمریکایی  مقامات  خود  گفته  به   اینکه 
 پیچیدگی و قدرت بیشتری نسبت به استاکس نت
 برخوردار بود نتوانست کوچک ترین ضربه ای به تجهیزات ایرانی
و ایران  بازدارندگی سایبری  از قدرت  نشان  این   وارد کند که 
این نتیجه بومی سازی قطعات هسته ای دارد که در   همچنین 
 مستند هیچ اشاره ای در این رابطه نیترو زئوس نشده است. با
 توجه به گفته مقامات آمریکایی برنامه یک برنامه جامع و کامل
 برای حمله سایبری به تمام زیر ساخت های حساس ایران مانند
سیستم و  برق  و  آب  تأمین کننده  نیروگاه های   حمل ونقل، 
 تصفیه آب می باشد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات

هسته ای به عنوان اهرم فشار علیه آن استفاده شود.

 بررسی مستند روزهای صفر
و پدیده جنگ سایبرنتیکی

با را  استاکس نت  ویروس  شکل گیری  روند  مستند   این 
این داخل شدن  و چگونگی  می دهد  کامل شرح   جزئیات 
قرار بررسی  مورد  را  نطنز  هسته ای  تجهیزات  به   ویروس 
 می دهد. همچنین در این مستند به برنامه سایبری  آمریکا
زیرساخت های به  حمله  برای  نام Nitro Zeus که   با 

 حیاتی ایران طراحی شده است اشاره می شود که حمله
ویروس استاکس نت بخشی از این برنامه بوده است.

آغاز مستند
 شروع مستند با نمایش تصاویری از شمای شهر
 تهران و تصاویر مربوط به یک مستند ایرانی در
 رابطه با ترور دانشمندان هسته ای ایران می باشد
موساد اطالعاتی  مأمور  یک  صحبت های  با   که 
یک از  صحنه هایی  نمایش  سپس  است.   همراه 
ترور صحنه های  بازسازی  به  که  ایرانی   مستند 
به است  پرداخته  ایران  هسته ای   دانشمندان 
 همراه سخنرانی رئیس جمهور وقت ایران )محمود
 احمدی نژاد( نظر مخاطب را به خود جلب می کند.
 نمایش تصاویر گوناگون از خبرگزاری های ایران،
و ایران  تلویزیون  در  شده  پخش   مستندات 
تا ایران  رئیس جمهور  مختلف   سخنرانی های 
می شود تکرار  فارسی  زبان  به  و  مستند   انتهای 
شبهات مستند  جذابیت  بردن  باال  کنار  در   که 
یا فارسی زبان  مخاطب  ذهن  در  هم   زیادی 
 غیرفارسی زبان به وجود می آورد که نیاز به تأمل

بیشتری دارد.
 همان طور که در باال ذکر شد این مستند درباره ویروس 
این اصلی  نام  می باشد.  آن  نحوه شناسایی  و   استاکس نت 
 حمله “عملیات بازی های المپیک”  یا “حمله به نطنز” بوده
 است که اسم رمز برنامه ای مشترک میان آمریکا  و اسرائیل
اوباما باراک  و  بوش  جورج  تائید  با  که  ایران  علیه   است 
 طراحی و اجرا شده است و این برنامه در نهاد های امنیتی
سازمان در   8200 بخش  و  اسرائیل  و  آمریکا   سایبری 
اما می شود  نام شناخته  این  با  اسرائیل  سایبری   اطالعات 
در بتوانند  کد نویسان  اینکه  برای  آن  شناسایی  از   پس 

سراسر دنیا با یک نام واحد آن ها بشناسند با استفاده از

 کلماتی که در کد باینری آن آمده است و اتصال آن ها به هم
نام استاکس نت )Stuxnet( را برای آن برگزیدند.

ویروس استاکس نت
 استاکس نت ویروسی است که کد آن 20 برابر بزرگ تر از یک
 کد مخرب معمولی می باشد. کد این ویروس بسیار متراکم بوده
 و هر بخش از آن وظیفه خاصی را برعهده دارد اما بااین وجود
 هیچ باگ امنیتی در آن وجود نداشته و این یکی از ویژگی های
کرده. جلب  خود  به  را  برنامه نویسان  توجه  که  بوده  کد   این 
این میزان پیچیدگی با  این حجم و تراکم و  با   چرا که کدی 
 و درعین حال بدون باگ امنیتی نمی تواند توسط یک یا چند
از حمایت های دولتی برخوردار باشد و حتماً   نفر نوشته شده 
 بوده است. این ویروس از )زیرو دیزهای( ناشناخته ای استفاده
 می کند که عمل تکثیر و انتشار را به صورت خودکار و بدون

 نیاز به اجازه کاربر یا دستور اپراتور اجرا می کند. این ویروس
 برای حمله به شرکت زیمنس طراحی شده است. این سیستم ها
زیرساخت های تمام  به طورکلی  و  مختلف  صنایع  در   برای 
در می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  کشور  یک  حیاتی  و   اساسی 

 نتیجه می توان گفت که هدف ویروس استاکس نت تمام
زیرساخت  های اصلی در یک کشور بوده است.

 در مستند آمده است که رالف لنجر مشاور امنیتی سیستم های
 کنترلی در ایاالت متحده آمریکا به همراه تیم خود هم زمان بر
بررسی با  آن ها  بودند.  کار  در حال  استاکس نت  ویروس   روی 
عکس هایی که توسط خبرگزاری های ایران در سال 138۷ از

 آیا نقض فاحش برجام صورت گرفته
است؟

 برجام نقض شده یا اقتصاد
درون زا؟

 مطالعه تاریخ سیاسی جامعه ایرانی اسالمی حاکی از آن است
غرب داشت.  اعتماد  غذار  دشمن  به  نسبت  نباید  هرگز   که 
 ستیزی مسئله ای است که به پیروی از بنیان گذار جمهوری
آمریکا سالهاست که علیه  )ره(  امام خمینی  ایران،   اسالمی 

 محل دعوای دو جناح لیبرال و انقالبی داخل مملکت بوده
است.

 گروهی معتقدند که ما باید خودمان را به غرب علی الخصوص
 آمریکا پیوند بزنیم و با تروریست بالذات ارتباط برقرار کنیم تا
 آنها به ما اجازه بدهند که آیا پیشرفت بکنیم یا نکنیم! این
 جماعت که دل و دین و دنیای خود را به غرب و اندیشه های
سوی از  نهیبی  کوچکترین  با  اند  باخته  غرب   امپریالیستی 
 ایاالت متحده حاضرهستند حتی کشور را به دست دشمنان

این مرز و بوم بسپارند.
ارکان قدرت و تصمیم نفوذ در  با  انقالب  ابتدای  از   لیبرالها 
 گیر کشور، سیاست ها و سازوکارهای پوسیده ی غربی را در
اقتصاد مدار  بر  ما  اقتصاد  که  گونه  آن   کشور حاکم کردند. 
 لیبرالیستی و فرهنگ جامعه به سمت فرهنگ سکوالر غربی

حرکت کرد.
 در بحث سینما با ساخت فیلم هایی ابزورد، فروپاشی جامعه

 غربی را در قالب سلبریتی هایی که خود مروج فرهنگ
سکوالر غربی هستند؛ به نمایش گذاشتند.

 در اقتصاد، با بکارگیری ربا در بانک و بورس و بیمه، به جنگ
با خدایی رفتند که فرمود “آن را به محاق می برد.“

 قرارداد برجام یکی از سیاست های این جناح بود که خواست
تار و  تیره  رابطه ی  و  باز کند  را  به غرب   با آن کلید ورود 
 جمهوری اسالمی با آمریکا را دوباره راه اندازی کند. درباره
 برجام گفتنی ها بسیار است که چه اشکاالت اساسی به آن
 وارد است اما نکته حائز اهمیت آن است که برجامی که بارها
 به مردم گفته شد با آن تمام تحریم ها یکجا لغو می شود

 اکنون به جایی رسیده است که با همان کاغذپاره های
معروف تفاوتی نمی کند! )بخواهید مناظره می کنیم(

 تحریم هایی که پس از برجام توسط آمریکا اعمال شد؛ نه
 تنها ادامه همان تحریم های سابق بود؛ بلکه مادر تحریم ها

 نیز زاییده شد و ایران با تحریمی بی سابقه که به کاتسا
معروف است مواجه شد.

متحده ایاالت  جمهور  رئیس  که  زمانی  کنار  به  اینها   تمام 
آمریکا که نمود سیاست های آمریکاست و نه جدای از آن، به

 در الگوی معیشت ایرانی، مفهومی وجود دارد به نام کدآمایی.
 این واژه برگرفته از دو کلمه ی “کد” و “آمایش” است. مفهوم
 کدبانو و کدخدا در ادبیات ایرانی به معنی آن است که بانویی که
 در منزل با هرآنچه دارد اقتصاد خانواده را پیش می برد. کدخدا
 نیز به آن معنی است که بزرگ آبادی و روستا با امکانات روستا

آن محل را از نظر اقتصادی هدایت کند.
اقتصادی باید  کشور  که  معناست  این  به  نیز  کدآمایی   مفهوم 
رهبر منظور  بهتر  حال  باشد.  داشته  محور  تولید  و  زا   درون 
 انقالب از اقتصاد مقاومتی را متوجه می شویم. اقتصاد مقاومتی
 درواقع همان کدآمایی است که به نوعی الگوی معیشت ایرانی

.ها در طول تاریخ بوده است.
گرو در  تنها  کشور  پیشرفت  که  است  معتقد  انقالبی   تفکر 
تنها که  برجامی  نه  است.  میسر  مقاوم  و  زا  درون   اقتصادی 
 حاصل آن تعطیلی صنعت هسته ای و بتن ریختن در ماحصل

زحمات دانشمندان ایران است.

 پشت تریبون آمد و هست و نیست برجام را به سخره گرفت و
 به ریش مسئولین لیبرال مملکت خندید و به ملت عزیز ایران

 توهین بی سابقه ای کرد. او با تروریست خواندن ایران، تمام
آرزوهای این جناح را برباد فنا داد.

اینکه شنیده شده است که درصورت شکایت از آن   عجیب تر 
 ایران از آمریکا درباره ی موضوع برجام، شورای امنیت حق دارد

 قطعنامه ای علیه کشورمان صادر کند که درآن ایاالت متحده
آمریکا می تواند به تحریم های بیشتری دست بزند...

کی تا  بجاست.  کامال  برجام  برای  نویسی  دیکته  لفظ   حقیقتا 
 دولت محترم میخواهد به دشمن غدار خود باج بدهد؟ تا کی به
 زیر و زبر جمهوری اسالمی بی احترامی بشود و مسئولین کشور

باز هم بر طبل رسوایی برجام بکوبند و به آن افتخار کنند؟
 در مقابل این تفکر که وادادگی به دشمن را سرلوحه ی مسیر
 خویش قرار داده است؛ تفکری قراردارد که می گوید راه ما نه
 تنها با برجام به ثمر نمیرسد، بلکه تعامل با ایاالت متحده آمریکا
 که سابقه اش نشان دهنده ی خیانت ها و بدعهدی های بیشمار

است کاری عبث و بیهوده می باشد.
مسیر تنها  مسلمان،  مبارز  روشنفکران  عنوان  به  انقالبی   تفکر 
یوغ زیر  و  غربی  توسعه ی  الگوهای  در  نه  را  پیشرفت  و   اعتال 
 آمریکا رفتن بلکه در این می بیند که کشور باید به دست جوانان
کننده صادر  و  زا  درون  باید  کشور  اقتصاد  شود.  ساخته   خود 

 محصوالت تولیدی باشد نه صرفا وارد کننده ی محض و یا
صادرکننده مواد خام و اولیه خود.

یادداشت

..................................................................................................

فرهنگی، سیاسی
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 ذکر شیخنا و موالنا حسین عاشور
[دامت مکافاته]

پا دارنده  آن صدایش خوب، آن شروع کرده از جوب، آن به 
 آشوب، آن همدم صفری و میراب، آن همواره دست به آب،
 آن حالش همیشه خراب، آن سیستم صوت را دست انداز،
آن برنامه جات،  ریز  برنامه  آن  انداز،  افق و چشم  دارنده   آن 
آن تشریفات،  تمام  در  حاضر  آن  هات،  و  خوشتیپ   مجری 
 گوینده رادیو، آن لم داده در پاسیو، آن بچه شور، آن زننده ی

زور، شیخنا و موالنا
مهندس حسین عاشور ) دامت مکافاته )

 از هنرمندان کم رنگ زمان خود بود و در مناقب زهدش آورده
 اند دنیا به هیچ جایش نبود و از دار دنیا چند گلدان بود و
 نعلین دبلش که هم زیر ردای ورزشی میپوشید و هم زیر باال
 پوش کت و شلوار میپوشید. و در خبر است که با تکنولوِژی
 میانه ای نداشت و با کامپیوتر بیگانه بود و او را همواره قلم

 و خودکار درکار بود و هر بار که او را گفتند: به کدامین
مسلک، لیست اکسل را پر میکنی ؟  گفت :  با اف 5

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 نقل است صدای نه چندان خوشی داشت و بسیار حمامی
 بود و در هر بار حمام یک دور نغمه های فلشش را دوره می

کرد و همسایه ها را از او آسایشی نبود.
نپذیرفت، ابتدا  در  دادند،  در  ندا  را  او  بسیجی  برادران   روزی 
 مدتی بعد کسی او را ندید. ناگاه روز مراسم با شش قبضه
 ریش و یک چفیه از پشت ممبر رد شد و پشت تیریبون قرار
: تو را چه شده که به این روز افتاده ای  گرفت. او را گفتند 
 ؟ غرولند کنان گفت:  ساکت بابا تا جمعمون نکردن. و چند
با مراسم  روز  اورا خواستند،  انجمنی  مریدان  بعد   صباحی 
را گفتند: “تو   ، پدیدار شد  تریبون  تیغ پشت   صورتی شش 
 چه شد که به این روز افتادی؟” گفت : “فعال برید بترکونید

تا بعد”
به همواره  مریدان  و  داشت  شلوغ  بسیار  سری  است   نقل 
 دفتر وی آمد و شد داشتند و او را سررسیدی بود که برنامه
چاکران از  کانون  دو  روزی  کرد.  می  درونش هماهنگ  را   ها 
 از او سالنی خواستند، از آنجا که مردی دل رحم بود در یک
 تایم هر دو را مهلت داد. مدتی گذشت مریدان باز آمدند و
 جملگی گفتند: حاجی این چه گندی بود زدی؟ گفت : “حاال

“که به جفتتون زمان دادم شدم آدم بد ؟

 مریدان با شنیدن این جمله، جملگی لطمه زدند و شیهه
 کشان گفتند : )جمع کن بابا)

داشت. آتش  بر  دستی  مراسمات  برگزاری  در  است  خبر   در 
 چنانکه افراد واجد رای بیش از 40 نبودند، لکن نفر اول 168

رای می آورد.
  نقل است زمان فوتش که فرا رسید قابض الروح بر بسترش
 ظاهر شد ناگاه از جایش برخاست و ندا در داد : “ایران است

 ایران است ایراااان...”
 قابض الروح گوشه چشمی بدو انداخت و گفت : “مازا فازا 

“؟
اینجا  مگه  نمیشه؟  پخش  ملی  سرود  “چرا  گفت:   شیخ 

“سالن آمفی تئاتر نیست؟
 قابض گفت: “چرا عموجان دبالتو بپوش بریم اون پشته

بیایم.”
 و دیگر کسی او را ندید

) رحمت ا... علیه )

شطحیات

سید حسین کزازی


