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 # پای _کـــــار_ ایــرانیم
چه  کنیم حمایت از کاالی ایرانی در حد حرف نماند

 عاشقان عاشق بالیند ؛ رد حیات رد احتجاب صدف

 عشق است و آن را زج رد اقیانوس بال نمی توان

 یافت، رد ژرافی اقیانوس بال، عاشقان غواصان این

بحرند و ارگ مجنون نباشد چگوهن هب ردیا زنند؟

که  ایم  کرده  فکر  خود  با  حال  به  تا  آیا 
خرید کاالهای خارجی و قاچاق تا چه حد 

به صنعت و اقتصاد داخلی لطمه می زند؟
به چه میزان  اید  تا بحال فکر کرده  آیا   
کاالها  این  خرید  به  مملکت  اقتصادی  ضربان 
به  ما  مردم  تمایل  دلیل  است؟واقعا  معطوف 

خریداری کاالهای خارجی چیست؟
در  آن  های  ریشه  به  بتوان  شاید  را  ها  پرسش  این 
به  مردم  دلخوشی  و  کاذب  مدگرایی  و  گرایی  تجمل 
به  کنندگان  مصرف  گرایش  دلیل  ویا  یافت  برندها 
کاالی خارجی این است که تولیدات ملی ما نتوانسته به لحاظ 
قیمت و کیفیت نیازهای مصرف کنندگان ایرانی را برآورده کند 
تولید  از  حمایت  و  سازی  فرهنگ  دولت  نقش  بین  این  در  و 
کنندگان داخلی است که بی شک به تنهایی نمی تواند صنعت 

و تولید کشور را نجات دهد.
و  زایی  اشتغال  بر  بود  خواهد  ای  مقدمه  بی شک  ملی  تولید 
کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها و همچنین 
همچنین  و  و  مردم  زندگی  اجتماعی،  وضعیت  بهبود  باعث 
کاهش نرخ تورم و اثرات مثبت در اقتصاد که منجر به رشد و 

ترقی کشورمان خواهد شد.

بغرنج    مسئله  ،بنظر  ما  اقتصاد کشور  روی  پیش  مشکالت 
تاریخ   تورق  ،با  نیست  و  نبوده  دنیا  اقتصاد  تاریخ  در  بدیعی  و 
نام  با  دوره  یک  ،تصادم  دنیا  اقتصادی  های  دوره  با  وآشنایی 
این  شدن  پیموده  از  گواهی  ما؛  کنونی  وضع  با  مرکانتیلیسم 
دوره  این  در  دارد.  توسعه  حال  در  جوامع  گذشته  در  مسیر 
دولت ها برای کمک به اقتصاد ملی خود از هیچ تالشی اعم از 
موانع  ایجاد  تولید،  بخش  یارانه های  افزایش  مالیات ها،  کاهش 
از  استفاده  به  مردم  اجبار  حتی  و  تشویق  کاال،  واردات  برای 
تولید،  بخش  به  ملی  سرمایه های  هدایت  و  داخلی  کاالهای 

فروگذار نکردند.

در  اصل  ترین  مهم  جهادی  های  حرکت  شدن  نهادینه   
افزایش تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و 
پیشرفت در ظرفیت های خدماتی و تولیدی کشور است. چرا 
که بهره وری حاصل و برآیند کارایی و اثربخشی است حال 
اینکه همه می دانیم که سطح بهره وری در کشور ما بسیار 
پایین است و این بدون شک به الگوی رفتاری برخاسته از 
فرهنگ عمومی که طی سالیان سال در الیه های مختلف 
و  کار  با  باید  لذا  و  گردد  برمی  است  شده  نهادینه  جامعه 
سطوح  در  است،  آمده  دینی  های  آموزه  در  چنانکه  تالش 
نه شعاری حرکت های جهادی  به صورت عملی و  مختلف 

نتیجه  به  رسیدن  برای  مسیر  این  نیازهای  پیش  از  یکی 
مختلف  اقشار  برای  فرهنگی  و  ذهنی  سازی  زمینه  مطلوب، 
تغییر  و  جهادی  های  حرکت  خصوص  در  تبلیغات  و  جامعه 

الگوهای مصرفی کنونی جامعه می باشد. 
فعالیتهای  در  که  بداند  باید  اعضای جامعه  از  فردی  هر  امروز 
اقدام  کارایی  و  افزایش همت  و  وری  بهره  ارتقاء  به  باید  خود 
نماید، تا کشور به اهداف تعریف شده در چشم انداز بیست ساله 

نظام برسد و شکوفایی در همه ابعاد ملی تحقق یابد.

پیام رسان ایرانی 
مگه داریم؟  مگه میشه!

تحلیلی بر مقوله پیام رسانهای ایرانی 
حفاظت اطالعات و امنیت آنها در قیاس با نمونه های خارجی
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 # پای _کار_ ایرانیم
 چه  کنیم حمایت از کاالی ایرانی

در حد حرف نماند

4

«هفت شهر عشق» 
به بهانه روز ملی عطار

4

یادداشتی در نقد 300
فعال دانشجویی

ضرورت حمایت ملت ایران از چرخه های تولیدی و کاالی 
کشور  اقتصاد  جهش  و  برحرکت  اساسی  حل  راه  ایرانی 
است. موضوعی که با رویکرد خرید کاالی ایرانی می توان 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق بخشید و با رفتاری 
نیز  تولیدات داخلی  بهره  و  ارتقاء کیفیت  به  مثبت نسبت 
گامی اساسی را اعمال نمود. دراین رویکرد توجه به خرید 
کاالهای مورد نیاز از بازار داخلی و تولید ملی بعنوان گام 
اساسی درحمایت از چرخه های تولید و درخواست بجای 

مردم برای بهبود کیفیت و ارتقاء اجناس ایرانی می باشد.

معنی و مفهوم سازی شده و بعنوان یک ارزش و فرهنگ ملی 
ضرورت تولید ملی، حمایت از آن نهادینه شود.

کاالی  از  حمایت  و  ملی  تولید  مسیر  در  راهکارها  ازدیگر 
ایرانی جلب مشارکت مردم و افزایش آگاهی های آنان نسبت 
به رابطه افزایش مشارکت مردم در سرمایه گذاری های تولیدی 
پیشرفت  باشد.  می  جامعه  در  رفاه  ایجاد  و  کارایی  ارتقاء  و 
اقتصادی در جامعه از کارهایی انجام شدنی است که هریک از 
اعضای جامعه با مشارکت و ملزم نمودن خود به عملیاتی شدن 
آن، منابع عظیمی را برای ایران عزیز حاصل خواهند نمود. لذا 
مردم با مشارکت و سرمایه گذاری در بسترهای تولیدی کشور 

می توانند گامی اساسی در این مسیر را اعمال نمایند.
و  حمایت  از  درک  و  اهمیت  رود  باالتر  آموزش  سطح  هرچه 
تولید ملی باعث می شود که مردم بهتر از قبل بتوانند آن را 
درک کنند. از این رو این مسئله نیازمند آموزش های منطبق 
باید  ها  آموزش  باشد،  می  جامعه  سطح  در  ها  نیازمندی  بر 
براساس نیازسنجی، آینده نگری، تخصصی سازی و نیاز آفرینی 
در جامعه استوار باشد تا کارایی خود را در بطن جامعه داشته 
باشد و عطش و نیازهای جامعه را بویژه در حوزه های اقتصادی 

و نیازهای تولیدی کشور برطرف سازد.

مثال ساده ای از حمایت ازکاالی وطنی را می توان در 
طرفداران یک تیم ملی فوتبال دید،با فرض آنکه تیم ملی 
رقیب ما دارای بازیکن های با کیفیت تری است آیا باید 
از حمایت تیم ملی خود دست برداشته و در حمایت  تیم 

رقیب از هم پیشی بگیریم؟

............................................................................................
در شماره های بعدی نشریه سوزنبان در سه یادداشت به بررسی 
نقش ابعاد مقوله ی حمایت از کاالی ایرانی یعنی: مردم،دولت،و 
تولید کننده در ترقی و پیشرفت بنای اقتصاد کشور می پردازیم.

آیا رهبری،  رئیس جمهور
 پس از انتخابات است ؟
نقدی بر یادداشت حجاریان
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اینفو گرافیک

@qom_anjoman2
مجتبی فرهنگیان، سیدامیرحسین حسینی

تحریریه اجتماعی و فرهنگی

هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی سوزنبان

سرورها برای شناسایی افراد و اکانتهاشون تو جداول مربوط به دیتابیس انالین و ...
 اولین گزینشون، id هست بعد username بعد password و بعد گزینه های دیگه

برنامه نویس ها نباید بجای id اطالعات قابل دسترسی و حقیقی کاربر رو بذارن
 app چون با توجه به اینکه برخی از قابلیت ها در پیام رسانها برا اینکه ارتباط برقرار کنند بین
و دیتاسنتر از امکان json استفاده میکنند.در واقع json میاد کدهای سرور رو که حاوی 
اطالعات محرمانه افراد هست  رو به صورت کد جاوا اسکریپت در میاره و با استفاده از تابعی که 

تو app قرار داده، اطالعات رو تبدیل به فایل یا عکس و ... میکنه
که اینجا سروش اومده یه سوتی داده و واسه راحتی خودش تو ارتباط با وب سرویسjson به 
جای آیدی شماره طرف رو گذاشتهکه این قابلیت فقط برا ادمین کانالها فعال بوده و عمومی 
نخریب  برای  این مشکل ظرف 4ساعت حل شد،اما تخریب چی ها سوژه خوبی  نبوده،البته 

یافتند.البته یادمون نره سروش این شیوه رو از واتس آپ به امانت گرفته بود...

چرا میگم فقط یه سوتیه...

پراکندگی پیام رسان ها در دنیا

ضعف پیام رسان های ایرانی در مقابل تلگرام

حفاظت اطالعات ، تراژدی بی اعتمادی مردم 

تاریِخ بی تاریخ
بیاییم بحث را از قبل تر از تلگرام و فضای مجازی امروزمون بسنجیم و 
درباره ی امروزمان قضاوت کنیم. سال های سال فضای مجازی ما بالگ 
ها بودند و کامنت و کامنت بازی جایگاه ویژه ای داشت. امروز که دیگر 
بالگ ها به انزوا کشیده شده اند می توان قضاوتی به دور از سیاست از 
آن ها داشت.بالگ ها به شدت برای گردش آزاد اطالعات غیرقابل اعتماد 
بودند و نویسندگان به راحتی شناسایی شده و عالوه بر حذف سرویس ها 
و پست ها ، احکام صادره ی خوبی برای آزادی بیان دریافت میکردند. در 
سایه ی این بی اعتمادی به بالگ های ایرانی و فیلتر و خارج از دسترس 
را  بالگی  های  سرویس  ما  امنیتی  های  نهاد  خارجی،  های  نمونه  بودن 
طراحی کردند که مطالب را سانسور نمی کردند و به دنبال جلب اعتماد 
برای مخاطب سازی بودند و به راحتی دوباره تمام افرادی که به دنبال 
آزادی بیان بودند این بار در دام بالگ های امنیتی می افتادند. )در واقع، 

مطالب حذف نمیشدن، افراد حذف میشدن(

 برسد به دست موساد (: 
انقالب  پیوستن  حقیقت  به  دالیل  از  یکی 
اسالمی ، شعار آزادی به عنوان شعار محوری 
جریان انقالب بود که یکی از ارکان آزادی ، 
آزادی بیان و آزادی عقیده است. امروزه این 
واژه ی آزادی با حریمی جدید به نام آزادی 
که  است  شده  روبرو  مجازی  شخصی  حریم 
می  خود  حداقلی  حقوق  جزو  را  آن  مردم 

دانند .
 این سو سابقه را خود دولتمردان و مسوالن 
و  اند  کاشته  را  آن  و.....  کرده  ایجاد  زیربط 
هزینه اش را به نظام تحمیل می کنند. چه 
کسی از پیشرفت کشورش، از ارتقای امنیت 
اقتصادی و فرهنگی و سایبری کشورش و از 
عزت و احترام کشورش متنفر است؟! معلوم 

است هیچکس !!!!
ولی وقتی نهاد های امنیتی ما تبادل اطالعات 
رسان  پیام  چنین  از  یکی  روی  بر  را  خود 
هایی بارگزاری کرده اند و وجود آن را تایید 
میکنند، نیازی به ترس نیست چون پرواضح 
کنند،آیا  می  رصد  شودو  می  رصد  که  است 
شیوه برخورد با کانال ها و رسانه های معاند 
مردم  با  آنها  ارتباطی  راه  بستن  مخالف  ویا 
است یا باید شیوه تصادم خودمان با آن ها را 
بر مبنای گفتمان،اطالع رسانی،جریان سازی 
گفتمان  شیوه  مگر  داد  قرار  اندیشی  آزاد  و 
سازی را در اول انقالب در صدا وسیما یادمان 
رفته اینکه چندین خط فکری در مقابل هم 

قرار می گرفتند از لیبرال تا مارکس و...
اول  تراز  شخصیهای  حرفهای  این  ودرآخر 
؛باید  نشست  می  کرسی  بر  که  بود  اسالمی 
های  کار  با  نه  کرد  تزریق  و  ساخت  اعتماد 

کوتاه مدت بدنبال آن سراسیمه رگشت.
به  ما  اطالعات  گویند  می  ما  به  دوستانمان 
دست موساد و سیا برسد ولی دس )...( نیافتد.

یکبار از تصمیم گیران می خواهم کمی فکر 
کنند و یکبار برای همیشه پاسخ دهند :

موساد  به  ما  مردم  اعتماد  که  اید  کرده  چه 
بیشتر از شماست؟

سایپا  مطمئن  کپی کاری همیشه بد نیست اغلب محصوالت موفقی که امروز وارد جهان شده اند کپی 
محصوالتی بودند که قبل تر ساخته شده و با اقبال مواجه نشده اند اما با تغییر اوضاع و 

همینطور شناخت بیشتر نسبت به وضع موجود محصوالت جدید سریعا جای خود را باز کرده و توانستن 
موفق شوند. اما کپی در ایران جوری دیگری است؛ »که یک محصول خارجی جدید می آید می گویند 
عجب، چقدر خوب و پرفروش شده است پوسته و قالب آن را برداریم کلمات را فارسی کنیم لوگویش نود 
درجه بچرخانیم ؛خب این شد نمونه ی داخلی تولید ملی اسمش را توی لغت نامه ی دهخدا میگردیم پیدا 
میکنیم و تمام. حاال همه بیایند از من بخرند.« اما محصول خارجی اینگونه نیست بدنبال ایده های نو و 
برند سازی اند. لنزور کپی، دیجی کپی، تپسی کپی، کافه بازار کپی، آپارات کپی، حتی دورهمی و خندوانه 
هم کپی هستند، خنده آور است ما در معدن اجناس کپی هستیم وبجای نارضایتی از این اوضاع هنوز به 
آنها وفاداریم. البته باز هم میگوییم کپی همیشه بد نیست برنامه نویسی ضعیف و تجربه ی کاربری محدود، 
ضعف مدیریتی و همین تکراری بودن تنها اندک دالیلی برای بی رغبتی مردم به استفاده از این برنامه ها 
هستند هرچند تجربه های موفق زیادی هم در این زمینه داشتیم مثل دیجی کاال. امیدواریم روزی برسد 
که بتوانیم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم مسلما سخت  و نیاز به حمایت همگانی مردم دارد 
اما نه آن طوری که خودروسازی رو حمایت کردیم و باعث بوجود آمدن مافیای فاسد در این صنعت شد. 

میلیون   ۳ از  بیش  وجود 
نیز  برنامه  این  در  کاربر 
پیام  ترین  پرمخاطب  شده  باعث 

رسان ایرانی لقب بگیرد.
و  موبایل  نسخه  دو  در  سروش 
همانند  و  شده  ارائه  دسکتاپ 
تلگرام و سایر برنامه های معروف 
مختلف  بین المللی،دپلتفرم های 
قابل دسترسی است. از دیگر نقاط 
قوت این برنامه سرور قدرتمند و 

نت رایگان برای کاربران است.

که  است  اپلیکیشن های  از  یکی  آی گپ  پیام رسان 
کند.  پر  می تواند  خوبی  به  را  تلگرام  خالی  جای 
سرویسی  ارائه  خود  رقبای  به  نسبت  آی گپ  تفاوت 
خصوصی  حریم  و  اطالعات  امنیت  که  است  شده  رمزنگاری 
کاربران را حفظ می کند. آی گپ محیط بسیار خوبی دارد و 
امکان ایجاد کانال  را نیز در اختیار شما می گذارد. این برنامه 
از کاربرانش  استفاده  برای  نیز دارد و  فایل را  ارسال  قابلیت 

خود هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.

عنوان  به  که  دیگری  ایرانی  پیام رسان  اپلیکیشن 
بیسفون پالس  استفاده کرد،  تلگرام می توان  جانشین 
نام دارد. این اپلیکیشن امکان ارتباط متنی و صوتی با 
دوستان و آشنایانتان را به رایگان در اختیار شما می گذارد. 
با  و  بسازید  کانال  و  گروه  می توانید  پالس  بیسفون  در 

مخاطبان خود در ارتباط باشد.

سیب گندیده های  شرکت  »تحریم  را  کار  این  دلیل  گذشته،  همانند  اپل 
ایرانی از سوی آمریکا« عنوان کرده است. بنابراین کاربران 

آی دیوایس ها در صورت تمایل به دانلود این دو پیام رسان، حاال می بایست 
به فروشگاه های شخص ثالث iOS یا وبسایت این اپلیکیشن ها مراجعه کنند.

پیشتر نیز اپ هایی همانند دیجیکاال، تپسی و اسنپ به دالیل مشابه از اپ استور 
پاک شده بودند. 11 درصد از ایرانی از سیستم عامل iOS استفاده می کنند.

پیام رسان ایرانی 
مگه داریم؟  مگه میشه!
تحلیلی بر مقوله پیام رسانهای ایرانی 

حفاظت اطالعات و امنیت آنها در قیاس با نمونه های خارجی

همیشه سوالی در این مورد مطرح می شود؛این که آیا پیام رسان داخلی هم به اندازه تلگرام وامثالهم  امن هست یا نه؟ اگر مخاطب این 
سوال مردم عادی هستند که از تلگرام برای مکالمات روزمره و حال و احوال فک و فامیل یا فرستادن عکس سلفی دوستانه و غیره ازش 
استفاده میکنند، باید گفت البته امن هست. در واقع حفاظت اطالعات و امنیت برای قشر خاصی از جامعه یک گزینه مهم است،گزینه مهم 

برای آنان که پیام رسان ایرانی را ابزاری برای سرقت اطالعات ویا سد ومانعی برای بیان عقاید متفاوت خود می دانند. 
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و مهم تر از آن »پیام انتخابات« را آن چنان تعریف و تفسیر و تشریح 
مي کنند که خود راي دهندگان چند ماه پس از پیروزي در انتخابات 
متوجه آن مي شوند که با چه پیام هایي راي داده اند! اما این مساله به 
همین جا ختم نمي شود و آنها پس از مدتي کوتاه با پیش کشیدن این 
مساله که نظارت استصوابي شوراي نگهبان مانع از آن گردیده تا گزینه 
هاي اصلي شان را وارد انتخابات کنند این چنین مي گویند که راي آنها 
صرفا سلبي و براي روي کار نیامدن فالني و بهماني بوده است، آنها در 
این مرحله پاسخگوی هیچ چیز نیستند و روي کار نبودن رقبا را مهم 
ترین خدمت خود مي دانند. چنانچه موضع اصالح طلبان به نمایندگان 
با چنین  تا حدي زیادي و ریاست روحاني در دولت  خود در مجلس 

دیدي تصویر مي شود.
3- اصالح طلبان در انتخاباتي بدون نظارت استصوابي شوراي نگهبان 
)چنان که انتخابات شوراي شهر جزء این دسته است( راي مي آورند و 
تمامي کرسي ها را کسب مي کنند، لیست شان بدون آنکه حتي یک نفر 
از آنان رد صالحیت شده باشد به قدرت مي رسد و به ناگاه پس از دهه 
ها ادعاي آنکه حکومت اجازه به قدرت رسیدن گزینه هاي اصلي اصالح 
طلبان را از طریق نظارت استصوابي نمي داده، حکومتي ترین گزینه 
ها و البته کهن سال ترین مدیران را انتخاب مي کنند و پس از گذشت 
مدتي و کاشف به عمل آمدن خالي بودن این طبل بزرگ، َعلَم ها بلند 
مي شود و نظریات »دایي جان ناپلئوني« به زبان ها مي آید که عوامل 
پشت پرده )همان ها که 85درصد قدرت را دارند!( نگذاشتند کار کنیم 
تا شما مردم از راي به حقي که داده اید پشیمان شوید. )فقره جناب 

نجفي شامل این بند مي شود(

با نظر داشتن به این سه گانه، حتي فتح کرسي ریاست سازمان  
ملل هم نمي تواند کسي را پاسخگو به عملکرد خویش بکند، پس بي 
کاشف  ها  تئوریسین  از جانب  انقالب  در چهل سالگي  که  نیست  راه 
بوده، دولت  با حفظ سمت رئیس جمهور  آید که رهبري  به عمل مي 

بوده و شهردار  از دشمن فرضي شکست خورده تشریفات 
همان  اینها  چیز های است که مي گذارد تا است. 

قدرت فرق سر در قدرت  از  ولي  باشي 
نشوي...     همیشه دیگران را به شناخته 
پاسخگویي  اما عدم  کني  متهم 
اجازه  حتي  خود   

سوال پرسیدن را به 
دیگران ندهي!

آیا رهبری رئیس جمهور پس از انتخابات است ؟
مهدی حسن زاده
تحریریه_سیاسی
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که  سخني  در  »حجاریان«  جناب  اخیرا 
پیش بیني  می شد عارض شدند که رئیس 

جمهور ایران، مقام رهبري است! 
شهر  شوراي  اعضاي  از  نظري«  »حجت  جناب 
تهران نیز در توئیتي قابل پیش بیني با سخناني 
زدن  زمین  براي  پرده  پشت  عوامل  از  حاکي  که  پهلو  دو 
ابراز  چنین  بود  تهران  مستعفي  شهردار  نجفي  محمدعلي 
داشته اند که با برکناري نجفي مانع خواهد شد که شکست 

خوردگان در انتخابات، مردم را نا   امید کنند!
چندي پیش        تر از اینها هم »بهزاد صفوی« در مصاحبه اي 
با غالب اصالح طلبان مدعي شد  قابل پیش بیني هم صدا 
داشت چرا  انتظار  ملت  اوضاع  در  را  تغییري  ایجاد  دولت  از  نباید  که 
که دولت نهایتا 15درصد قدرت کشور را دارد! این روزها و با مصادیق 
بیني«  پیش  »قابل  هاي  توئیت  و  ها  مصاحبه  سخنان،  که  متعددی 
از یک منطق  اینها همه قابل پیش بیني است زیرا  که  مشاهده میشود 
خاص تبعیت مي کنند و آن منطق »در قدرت بودن و از قدرت شناخته 
دولت،  پیش انتخابات  روزهاي  در  مي تواند  که  منطقي  است،  نشدن« 
مجلس، شوراي شهر و... را آنقدر قادر متعال)نعوذ باهلل( تصویرکند که 
توانایي هر گونه تغییري را در زمانی کوتاه )از 100 روز تا 4سال( داشته 

باشد و در روزهاي پسا انتخابات
به هنگامه پاسخگویي بر تمام این نهادها را به حداقلي ترین و تشریفاتي 

ترین تعریف تقلیل دهد.

اما منطق »در قدرت بودن و از قدرت شناخته نشدن« در 
چه پروسه اي عملي مي شود؟

اما بي نهایت ملموس است. در تصویري که اصالح  پاسخ کمي سخت 
طلبان از خود به جامعه نشان مي دهند همیشه سه گزینه وجود دارد 

که به حسب شرایط، اصالح طلبان همواره در یکي از آنها قرار دارند:
1- اصالح طلبان یا به علت تقلب، تخلف، تدلیس سیستماتیک، آزاد 
داده  شکست  بلکه  نخورده،  شکست  انتخابات  در  و...  انتخابات  نبودن 
شده اند. آنها که پیروزي خود در تمامي انتخابات ها را به عنوان پیش 
فرض ثابت قبول کرده اند و عدم پیروزي آنها همیشه معلول عواملي از 
بیرون تعریف مي شود؛ در این حالت خود را بي سهم از قدرت و داراي 

مصونیت براي هرگونه کنشگري و موضع گیري مي دانند.
پیروز  مي دهند،  متعدد  هاي  وعده  انتخابات  در  طلبان  اصالح   -2
نتیجه  خود،  آوردن  راي  فردا  از  آنها  مي رسند.  قدرت  به  و  مي شوند 
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خبر خوان

 همه ی ما می دانیم که جمهوری اسالمی آرمان ماست نه واقعیت ما؛ وضع حاضر، 
به  امروز هر کس  انقالب کردیم.  امور، همانی است که علیه آن  از برخی  جدای 
خوبی می داند که اوضاع مملکت به چه گونه است،از باالترین مقام تا پایین ترین 
و  اماکن، مشکالت   و سایر  ها  رسانه  در  در محافل خانوادگی،   تاکسی،  در  آن. 
مسائل جامعه چه فردی و چه اجتماعی ، در حال بیان است، به گونه ای که هر 
شخص بنا بر دغدغه هایش، آن ها را به خوبی حس می کند؛بنابراین لزومی ندارد 
که مجددا این مشکالت در بوق و کرنا کنند تا باعث شود که دشمنان این مرز و 
بوم، از این موقعیت سوءاستفاده نمایند.اما چندی پیش تعدادی از فعالین سیاسی 
را دارند  انقالب  آرمان های  ادعای دلسوزی نظام و  کشور، مخصوصا جوانان، که 
نامه ای با محتوای مشکالت روز کشور به بیت رهبری فرستادند که این نامه بیش 
تر برای منجی ساختن شخصی که هشت سال تمام امکانات کشور را در دست 

داشت و حتی باعث بوجود آمدن برخی مسائل که تا به االن هم حل نشده اند گشته، 
می باشد تا بیان صادقانه مشکالت و انتقاد از وضع موجود. اینکه در جامعه مشکالت 
زیادی وجود دارد امری پذیرفته شده است و بیان آن ها نیز یکی از طرق حل آن 
هاست.نقد عملکرد حکومت نیز جزو حقوق اساسی هر فرد و گروه است اما اگر از بیان 
همین مشکالت ابزاری بسازیم تا از برخی افراد که یحتمل بخشی از این مشکالت 
ناشی از بی تدبیری آن ها در زمان مسوولیتشان می باشد،ناجی بسازیم و حل تمامی 
مشکالت را در ید آن ها بدانیم و آن ها را تنها نجات بخش جامعه ی خود عنوان کنیم 
کاری غیر اصولی و نادرست است.متاسفانه شخص گرایی جزو عادات ما گشته است،ما 
باید به جای این برنامه محور باشیم گرچه کسی که این برنامه را اجرا می کند نیز مهم 
است اما ما باید دست از قهرمان سازی برداریم.باید برنامه را پیش روی خود قرار دهیم 
و طبق آن به پییش برویم تا قهرمانان خود، خودشان را نشان دهند به جای اینکه ما 
از افرادی که هنوز هیچ چیزی از آن ها ندیدیم، ناجی بسازیم.  ضعف ایمان نشانه ی 
کمبود معرفت است؛ شناخت اندک مردم و یا حتی برخی مسوولین نظام ما از آرمان 
ها باعث شده که نسبت به آن ها بد بین گردند.آنان چیزی غیر از کلیات از اهداف 
انقالب نمی دانند؛ متاسفانه مفاهیم کلی چون استقالل، عدالت، آزادی، وحدانیت و 
سایر شعارهای انقالب در حد همان شعار باقی مانده و هیچ تالشی در جهت روشن و 
مشخص کردن مسیر رسیدن با آن ها صورت نگرفته است. دلسوزان 
نیز به جای اینکه آرمان ها را برای آحاد ملت تبیین کنند،به گونه 
ای که شخص تصور درست و واضحی از جامعه پسا گذار داشته 
باشد، از بیان مشکالت برای اغراض سیاسی و  غیر سیاسی خود 
بهره برداری می کنند و در جهت حفظ حزب و مرام خود 
مرهمی  باید  ها  کنند.آن  می  آشکار  را  ها  آن 
بلندگوی  نه  باشند  انقالب  های  زخم  بر 
ما  از  تا  است  منتظر  دشمن  دشمنان؛ 
ضعفی ببیند و آن را در جامعه جهانی با 
مراکز خبر پراکنی هایشان، جار بزنند 

و آن ها را علنی کند.

در  اسالمی  انجمن  -دفتر 
دانشکده فنی و مهندسی راه 

اندازی شد.

+ساعات حضور برای مراجعه 
محترم  دانشجویان  و  اعضا 

متعاقبا اعالم خواهد شد.

دفتر انجمن اسالمی

علی ذوافقارنسب
دبیر آموزش

 یادداشتی در نقد   نامه 300 فعال
دانشجویی به رهبر انقالب
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شناسنامه نشریه

انتخاب  است  آرایش  هرگونه  از  خالی  و  پیرایه  بي  و  ساده  کالم 
کرده است. او اگر چه در ظاهر کالم و سخن خود آن وسعت اطالع 

از  که  ساده  گفتار  آن  ولی  ندارد  را  سنایی  همچون  استادانی  سخن  استحکام  و 
سوختگی دلی هم چون او باعث شده که خواننده را مجذوب نماید و همچنین کمک 
گرفتن او از تمثیالت و بیان داستانها و حکایات مختلف یکي دیگر از جاذبه هاي آثار 
او مي باشد و او سرمشق عرفاي نامي بعد از خود همچون مولوی و جامی قرار گرفته 

و آن دو نیز به مدح و ثنای این مرشد بزرگ پرداخته اند چنانکه مولوی گفته است
عطار روح بود و سنایی دو چشم او          ما از پی سنایی و عطار آمدیم

معرفی آثار عطار 
آثار شیخ به دو دسته منظوم و منثور تقسیم مي شود. آثار منظوم او عبارت 

است از
1- دیوان اشعار که شامل غزلیات و قصاید و رباعیات است

نامه، وصلت  نامه، مصیبت  نامه، اسرار  الهي  از:  او عبارت است  2- مثنویات 
نامه، بلبل نامه، بي سر نامه، منطق الطیر، جواهر الذات، حیدر نامه، مختار نامه، 
خسرو نامه، اشتر نامه و مظهر العجایب ؛ از میان این مثنویهای عرفانی بهترین 
و شیواترین آنها که به نام تاج مثنویهای او به شمار مي آید منطق الطیر است 
نام سیمرغ است که  به  از یک پرنده داستانی  که موضوع آن بحث پرندگان 
منظور از پرندگان سالکان راه حق و مراد از سیمرغ وجود حق است که عطار 
در این منظومه با نیروی تخیل خود و به کار بردن رمزهای عرفانی به زیباترین 
وجه سخن مي گوید که این منظومه یکي از شاهکارهای زبان فارسی است 
و منظومه مظهر العجایب و لسان الغیب است که برخی از ادبا آنها را به عطار 
نسبت داده اند و برخی دیگر معتقدند که این دو کتاب منسوب به عطار نیست 
یکی از معروفترین اثر منثور عطار تذکره االولیاست که در این کتاب عطار به 

معرفی 96 تن از اولیا و مشایخ و عرفای صوفیه پرداخته است .
وفات

در مورد وفات او نیز گفته های مختلفی بیان شده و برخی از تاریخ نویسان سال 
وفات او را 627 هجری .ق، دانسته اند و برخي دیگر سال وفات او را 632 و 616 
دانسته اند ولي بنا بر تحقیقاتی که انجام گرفته بیشتر محققان سال وفات او را 
627 هجری .ق دانسته اند و در مورد چگونگی مرگ او نیز گفته شده که 
او در هنگام یورش مغوالن به شهر نیشابور توسط یک سرباز مغول به 
شهادت رسیده که شیخ بهاءالدین در کتاب معروف خود کشکول این 
واقعه را چنین تعریف مي کند که وقتي لشکر تاتار به نیشابور رسید 
اهالي نیشابور را قتل عام کردند و ضربت شمشیري توسط یکي از 

مغوالن بر دوش شیخ خورد که شیخ با همان ضربت از دنیا رفت. 
مقبره شیخ عطار در نزدیکي شهر نیشابور قرار دارد و چون در عهد 
تیموریان مقبره او خراب شده بود به فرمان امیر علیشیر 
شد.  تعمیر  و  مرمت  بایقرا  حسین  سلطان  وزیر  نوایي 
است  عطار  ملی  روز  ایران  تقویم  در  فروردین  روز 25 
برنامه های  همراه  وی  آرامگاه  نیشابور،  در  هرساله  که 

برگزار  شناسی  عطار 
می شود.

فعالیت انجمن اسالمی دانشجویان مستقل قم به روایت تصویر
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حلقه های سیاسی شهید دیالمه سلسله جلسات صحیفه خوانی امام
سال97 آغاز کار پاتوق مستقل

«هفت شهــر عشق»
به بهانه روز ملی عطار

@qom_anjoman

مرد  که  است  این  تاریخ  مردان  بزرگی  های  نشانه  از  »یکی 
او تنیده میشود  برگرد  افسانه بیشتر  تاروپود  تر  هرچه بزرگ 
. اما راستی مردم از مردان بزرگ چه می خواهند ؟ ایا جز این 
می خواهند که راهنمایی بر کردار و رفتار حود داشته باشند ؟ 
ان مرد خواه کوتاه باال باشد خواه بلند باال ، خواه سفید روی 
باشد خواه صد  ، خواه سی سال زیسته  باشد خواه گندم گون  بوده 
سال،خواه ثروتمند بوده باشد خواه فقیر .مردم از این مرد جز این نمی 
خواهند که ببینند چه کرده است و چگونه زیسته و چه اندیشه ای از 
خود گذاشته و تا چه مقدار میتوان از او پیروی کرد؟ایا غرض خداوند 
هم از افریدن مردم به جز این است«که هر انسان علی رغم هر گونه 
تفاوت های ظاهری بتواند فردی تاثیر گذار در فکر و اندیشه ایندگان خود باشد و 
در زندگی انها نفوذ کند؟ عطار نیشابوری یکی از بزرگ مردانی است که با گذشت 
زمان بسیار همچنان در فکر و فلب بساری از دوستداران علم و فرهنگ  رسوخ 
دارد و قصد داریم باتوجه به نزدیک شدن به روز ملی عطار اطالعات مختصری از 

این مرد فرزانه به شما خوانندگان محترم بدهیم.
فریدالدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق عطار نیشابوری، یکی از شعرا و 
عارفان نام آور ایران در اواخر قرن ششم و اویل قرن هفتم هجري قمري است. بنا بر آنچه 
که تاریخ نویسان گفته اند بعضي از آنها سال والدت او را 513 و بعضي سال والدتش را 
537 هجری.ق، مي دانند. او در قریه کدکن یا شادیاخ که در آن زمان از توابع شهر نیشابور 
بوده به دنیا آمد. از دوران کودکی او اطالعی در دست نیست جز اینکه پدرش در شهر 
شادیاخ به شغل عطاري که همان دارو فروشي بود مشغول بوده که بسیار هم در این کار 
ماهر بود و بعد از وفات پدر، فریدالدین کار پدر را ادامه مي دهد و به شغل عطاری مشغول 

در مي شود. او به شغل عطاری و طبابت مشغول بوده تا زماني که آن انقالب روحی 
که  شده  بیان  مختلفی  داستانهای  مورد  این  در  و  آمد  وجود  به  وی 

معروفترین آن این است که:
»روزی عطار در دکان خود مشغول به معامله بود که درویشي 

برای خدا  گفتن جمله چیزی  با  بار  و چند  رسید  آنجا  به 
چیزی  درویش  به  او  ولي  خواست  کمک  عطار  از  بدهید 
نداد. درویش به او گفت: ای خواجه تو چگونه می خواهی 
از دنیا بروی؟ عطار گفت: همانگونه که تو از دنیا مي روی 
. درویش گفت: تو مانند من مي تواني بمیری؟ عطار گفت: 

بله، درویش کاسه چوبي خود را زیر سر نهاد و 
با گفتن کلمه اهلل از دنیا برفت. عطار چون این 
را دید شدیداً متغیر شد و از دکان خارج شد 

و راه زندگی خود را براي همیشه تغییر داد.
عطار، یکی از شاعران بزرگ متصوفه و از 
مردان نام آور تاریخ ادبیات ایران است. سخن 
مقاصد  بیان  برای  او  گیراست.  و  ساده  او 
آوردن  را که همان  راه  بهترین  عرفانی خود 

و  مستند گونه  تصاویری  با  التاری  فیلم 
فرم تدوینی مشابه ماجرای نیمروز آغاز 
زمان  که  آنجایی  از  بالطبع  می شود. 
فیلم در حال حاضر است جذابیت های مربوط 
در  گذشته  آن  از  ندارد.  هم  را  فضاسازی  به 
هم راستا  دوربین  روایت  نیمروز  ماجرای 
به  که  فیلم  اصلی  جوان  روایت  با  می شود 
مشغول  روزها  آن  ملتهب  شرایط  از  عکاسی 
از  فیلم ساز  است.  نامشخص  التاری  در  راوی  اما  شده 
همان لحظه آغازین خودش را نشان مان می دهد و نگاه 
شعاری  فیلم ساز  خود  زعم  به  و  فیلم  پایین  به  باال  از 
شروع  نقطه  همین  از  درست  فیلم(  کج  اول  )خشت 
ساختار  نشان دهنده  که  نشانه ای  آشکارترین  می شود. 
فیلم به انگیزه رئالیستی باشد، از طریق میزانسن فیلم، 
آن هم با استفاده از بازیگران غیرحرفه ای و فیلمبرداری 
در مکان های واقعی و محیط های آزاد نمود پیدا کند. 
فرم  القای  و  واقعی  و  شهری  مکان های  از  استفاده 
مستندگونه یک پاسخ مشخص برای بیننده دارد:  با یک 
فیلم اجتماعی سر و کار داریم که سعی دارد واقع گرا 
هم باشد. اما سوال اینجا است که این فرم مستند گونه 
و فیلمی که شبیه به فضای کلی اجتماع ساخته شده 
فقط  یا  دارد  واقع گرایانه  و  رئالیستی  انگیزه  آیا  است 
به  دیگر  اهداف  به  برای رسیدن  را  واقعیت  از  ظاهری 
نگاه  که  است  این  من  تصور  اتفاقاً  می دهد.  نشان  ما 
فیلم  در  سامی  شخصیت  به  زیادی  شباهت  فیلم ساز 
ایرانی را فریب  با وعده مدلینگ، دختران  دارد. سامی 
کند.  سواستفاده   آن ها  از  تا  می برد  دبی  به  و  می دهد 
درست شبیه بالیی که فیلمساز بر سر مخاطب می آورد. 
روِز  اجتماعی  دغدغه های  طعم  با  عشقی،  فضای  یک 
جامعه به مخاطب نشان می دهد و از فضای رئالیستی 
فیلمش برای نزدیک  شدن به مستند و واقع گرایی هم 

بهره می برد 
شاید هنر نیست. هنر نیست که از قتل و حرکات رادیکال 
سوت و هورا بگیریم، نه این ها اسمش انقالبی گری است 
و نه »التاری« آن چنان که باید افشاگری و سندیت دارد.  
و  جذاب  ریتم  کننده  نقض  که  البته  حرف ها  این  همه ی 
است،  بلد  را  گویی  قصه  مهدویان  نیست  فیلم  پرکشش 
بازی گرفتن را هم بلد است و صد البته که دوربین صاحب 

سبکی دارد، اما »التاری« آن نیست که باید!

نشریه سوزنبان به بهترین انقادات ،پیشنهادات و ایده ها درباره  این شماره از نشریه
جوایز نفیسی اهداء می کند0  

نشریه سوزنبان از دانشجویان عالقمند در زمینه های طراحی»فتوشاپ-ایندیزاین«و نویسندگی دعوت به عمل می آورد
@soz72


