
راهپیمایی ایام اربعین در عراق در حال تبدبلیب  

شلن به یک پلیله کالن فرهنگی در مبیبیبا  

جهان اسالم و بلکه دنبیباا امبروس اسبین ایبن 

راهپیمایی نه یک راهپیمایی به سمی کربال، بلکبه 

یک همایش بزرگ انسانی اخالقی و فرهنگی اسی 

که حیایق بکر و پنهبان نن بسبیبار فبراتبر اس 

هباا  جلوههاا ظباهبرا نن اسبین هب بنبه

هباا  ویژۀاخالقی و انسانی در دهۀ اربعین در راه

نور اسبی   منتهی به کربال در عراق بسیار شگفتی

اش را در مبعبر   اینکه هرکسی ملک شخصی

دهل، اینکه فبیبرا در  استفاده عموم سوار قرار می

انفاق اموال انلک خود اس متموالن و ثروتبمبنبلان 

پیشی می گیرنل، اینکه بسیارا اس مردم کسب  و 

کننل و ادارات و  کار خود را در این دهه تعطی  می

نمبوسان ببراا  ملار  نیز به کارمنلان و دانبش

دهبنبل،  مشارکی در مراسم اربعین مرخصی مبی

اینکه در این ایام اخبتبالفبات خبانبوادگبی ببا 

هباا خبانبوادگبی و یبا  گبیبرا مبوکب  شک 

هاا خانوادگی به سمی کرببال حب  و  روا پیاده

شود، اینکه مبلیبریبی کباروان ببزرگ  فص  می

بنیاد، مستی  و  حسینی در اربعین ملیریتی مردم

الدته کارنمل اسی، اینکه در این ایام همه فیرا در 

منبل  پرتو مساوات اسالمی اس این سفرۀ بزرگ بهره

یباببل  شونل، اینکه خلمی به سائر چنان ارج می می

که خادمان در خلمی به سائر و دعوت اس او رقاببی 

گیرنل، اینکه حرمبی  کرده و اس هملیگر سدیی می

مصطفی پیری زاده     

 پیگیری کنید 4ادامه متن را در صفحه 

طی هفته هاا اخیر خدرهاا تلخی اس یک کارخانه 

در مرکز کشور توجه ها را به سمی خودش جلب  

کرد ن این بار خدر درمورد کارخانه هپکو اراک بود و 

باس هم موضوعی که سد  بروس این مشکالت شبله 

چنلا قد  هم مباجراا   خصوهی ساسا غلط بودن

خصوهببی سبباسا دو شببرکی 

ماشین ساسا تدریز و کبشی و 

هنعی هفی تپه جنجال هباا 

سیادا به پا کبرده ببود ن ایبن 

اتفاقات موج  ایجاد سوال ها و نیاط مدهم سیبادا 

در باب خصوهی ساسا شله اما شایل مهمترین نن 

ها این چنل سوال اسی که اهال هلف اس خصوهبی 

ساسا چیسی ؟ چرا وضعیی خصوهبی سباسا در 

ایران به این جا رسیله ؟ و راهکار برون رفی اس این 

 بن بسی ،

 به عییله کارشناسان در چیسی ؟ 

اتفاقات ناخوشاینل اخیر در ب ث خصوهی ساسا ، 

موج  شله که هلف واقعی خصوهبی سباسا ببه 

یک ابهام بزرگ تدلی  شود ن خصوهی سباسا ببه 

واقع یعنی تغییر اقتصاد دولتی ببه سبمی اقتبصاد 

مردمی با هلف ایجاد باسار هاا رقابتی سبالم  کبه 

موج  رشل اقتصاد در بلنل ملت خواهبل شبل امبا 

سال اخیر نه  71چرا این راهدرد توسعه م ور ، در 
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 گاهنامه سیاسی ، انتقادی ، اجتماعی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سمنان

واقعیی فضاا فعلی دانشگاه هبا گویباا ایبن مبی 

باشل که دانشگاه ها در برهه اا اس سمان هستنل که 

دیگر در عرهه فرهنگی به عنبوان مدبلا ت بوالت 

نمی تواننل به قوت گذشته ببه ایفباا نیبش خبود 

بپرداسنلندانشگاه امروسه عمال شله اسی ببه نهبادا 

تاثیر پذیر اس نهادهاا بیرونی و نمی توانل اسبتیالل 

فکبرا داشبته باشلندانببشگاه در عرهبه فرهنگببی 

سمانی می توانل به جامعه خط بلهبل کبه فعالیبی 

هاا فرهنگی نن به درستی اجبرا شونلنبخبشی اس 

ننچه که دانشگاه هباا کبشور و مراکبز فرهنگبی 

کشور اس نن رنج میدرنبل ندبود نگباه فرهنگبی در 

ملیران این نهادهاا اجتمباعی اسبی، در جامعبه 

حال حاضبر مبالک تمبامی توسبعه هباا اعبم اس 

فرهنگی، سیاسبی و اجتمباعی، توسبعه اقتبصادا 

اسی، یعنی تمامی امور می بایسی دسی به دسبی 

هم بلهنل تا توسعه اقتصادا ننهم به مبلل غرببی 

پیاده گردد، که اساسا مخالف نگباه تعبالی منبشانه 

اسالم به فرد و جامعه اسی، بر این اسا  ننچه که 

در نگاه اسالمی مدنا قرار میگبیرد و همبه چبیز را 

میدایسی پیرامون نن تعریبف و ببسط داد، رشبل 

فرهنگی ننهم به معناا قرننی و برخبورد اسبالمی 

 .ننسی

بی شک این نگاه در یک جامعه م یق نخواهل شل 

مگر ننکه افق دیل مسئوالن این جوامبع، بباالتر اس 

مدناهاا غیر دیبنی غرببی قبرار گبیرد، متاسبفانه 

مسئوالن فرهنگی کشور خصوهبا مراکبز نمبوسش 

عالی اس وجود این نوع نگاه هبا م بروم هبستنل، و 

ملیران که عنان کار فرهنگی را در ایبن مراکبز در 

دسی دارنل، طدق اهالی فایبله و سبود، کارهباا 

فرهنگی را تعریف می کننل و این نگاه را به جامعه 

دانش نموسا و دانشجویی کشور منتی  می کننبل، 

که کار فرهنگی که منجر به سود اقتبصادا نبشود 

 .فایله اا نلارد

نتیجه این نوع نگاه اجراا برنامه هاا پوسترا ببی 

اثر و هرفاً در جهی پر کردن سمان کارا اسبی، و 

یا ننکه دیگر براا یک م یط نموسشی و فرهنگبی 

به هرفه نیبسی امکانبات خبود را ببراا کارهباا 

 .فرهنگی تشک  هاا دانشجویی هزینه کنل

وقتی که مراکز اقتصادا در قدال اسبتفاده اس ننهبا 

سودنورا خوبی براا دانشگاه به ارمغان می نورنل، 

نتیجه این نوع نگاه بلون شک در دانشگاه سبمنان 

نیز دیله می شود، وجود برخبی مبلیران کبه کبار 

فرهنگی نکرده انل و نگاه فرهنگبی نلارنبل، اس ایبن 

 جهی 
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اگر این روسها به اوضاع و احوال کشور هاا منطیه نگاه باشیل ؛ قطعا اخدار اوضباع 

نابسامان عربستان به گوشتان خورده اسین ولیعهلا کبه روسگبارا مبلعی ببود ، 

،  CBSجنگ را به داخ  مرس هاا ایران خواهل کشانل؛ حاال در مصاحده با شبدکه 

میگویل   جنگ با ایران باعث فروپاشی اقتصاد جهبان خواهبل شبل؛ ببراا بهدبود 

هاا غیرنظامی باشیمن  این جمالت متناقض اس بن سلمان  شرایط بایل در پی راهکار

، به وضوح نشانگر ضعف عربستان این روسها ، خصوها در مبسائ  منطیبه اسبی ن 

 177عربستانی که دسی به خریبل هنگفبی تبسلی ات اس نمریکبا و کانادادخریبل 

دستگاه سرهی( سده بود تا هم بتوانل قلرت نظامی اش را به رخ کبشورهاا منطیبه 

بکشانل و هم خط و نشانی براا ننها بکشل و هم واببستگی نظبامی اش ببه دیگبر 

هزار  1777کشور ها را به بییه نشان دادن اما شکسی ت ییرنمیزش در برابر یمن و 

سال پیش اس کانبادا خریبله ببود و  5اسیرا که تیلیم یمن کرد؛ سرهی هایی که 

اهبابی موشبک یمبن ببه  حاال اکثرشان نابود و یا به دسی یمنی هبا افتباد و یبا

خسارات موج  اس ننندقبسمی جالب  مباجرا   تاسیسات نرامکو در دل عربستان و

این اسی که با وجود این همه تسلی ات نمریکایی،این موشبک اس همبه پلافنلهبا 

عدور و به هلف مورد نظر برخورد کرده( به جهانیان نشان داد که عربستان چنلین 

سال اسی که تدلی  به یک خانه پوشالی شله ن خانه اا که اگر ظاهرش را اس دور 

نظاره کنی ، م و تماشایش می شوا اما هر چه به ایبن خانبه نزدیبک تبر شبوا 

هباا سبیاهش   متوجه جزئیات بنیان سسی این خانه میشوا ن خانه اا که نجبر

روس به روس کمتر میشود ن چون اس پایه و سیر بنا دیوار را کج نهاده انل ، هبر ل ظبه 

ممکن اسی فرو بریزد و تکیه خانه ، بر کاخی در واشنگتن اسبی ن اتفاقبات چنبل 

وقی اخیر نیز همچون سلزله اا به جان این خانه افتاده ن سلزله اا اس جنب  تنفبر 

یک ملی ننظر سنجی جلیل مؤسسه گالوپ نشان میلهبل دو سبوم مبردم امریکبا 

سپتامدر  77تصویرا منفی اس عربستان دارنل ؛ که این نمار ، حتی اس سمان حمالت 

هم باالتر اسی ! هباح  کباخ  -نفرشان عربستانی بودنل  75عام  نن  7۱که اس  -

سفیل رنگ نیز گویا این روسها جایگاهش کمی به خطر افتاده و رقیدش کبه قبصل 

مصادره این کاخ را دارد اس تکیه عربستان بر کاخ ، ناراضی اسی ن بخبا طبر همیبن 

هاحدخانه هم به فکر تبصاح  ایبن دالی  مبذکور ، پبسر 

افتاده ن پبسرا کبه ارث پلرا ، سودتر اس موعبل 

باالخره بعل اس یک سال 

مببسئولیی قتبب  جمببال 

خاشیچی ، خدرنگار منتیل سعودا را 

هم بر عهله گرفته ن شواهل و قبراین همبه 

نشانگر این اسی که این خانه سبعودا 

حاال به سیوط نزدیک تر اسی تبا 

 هعود ننن

 علیرضا مجدآبادی

معاونی فرهنگی در دانشگاه به عنوان اولیبن مجموعبه اا کبه 

وظیفببه سببامانلهی و مببلیریی امببور فرهنگببی را دارد بایببل 

پاسخگوا شرایط فعلبی باشبلندر خبصوض وضبعیی عملکبرد 

گفی که معاونی بایل معاونی فرهنگی در سال ت صیلی گذشته 

جهبی مبلیریی و سبامانلهی مجموعه اا می باشبل فرهنگی 

ها ببه وجبود نمبله و ت بی  ت والت فرهنگی در سطح دانشگاه

عنوان یک سرا اس اسناد باالدستی قرار دارد که شبوراا عالبی 

ها ببه ایبن  نامه ها و شبیوه نامبه انیالب فرهنگی همبراه ببا نیین

ها وظبایف و  نامبه معاونی اختصاض داده اسین این اسناد و نیین

حیطه اختیارات و انتظارات اس این معاونی وسارت علوم را تعریف 

یک سرا اس اسناد نیز وجود دارد که ساختار اجرایی .کرده اسی

ها را  هباا فرهنگبی دانبشگاه هاا دانببشجویی و فعالیی تبشک 

هبا نیبز  هورت بنلا کرده اسی که معاونی فرهنگی بایل به نن

 .اشراف کام  داشته باشل

و مجموعبه هباا انتظارا که اس معاونی فرهنگی وسارت علبوم 

گذارا کالن و دقیق در  رود یک سیاسی میفرهنگی دانشگاه ها 

سطح ملیریی فرهنگی و اجتماعی اسین در حبال حاضبر اگبر 

گذارا را بررسی کنیم با یک ابهامِ خیلبی  بخواهیم این سیاسی

هاسی به ساختار مبلیریتی ایبن  شویم که سال جلا مواجه می

دهلنارتداط معاونی فرهنگی با بلنه دانشجویی  معاونی شک  می

و گروه هاا دانشجویی بسیار م لود می باشل کبه عبلم نیبش 

نفرینی در رونل فعالیی ها و حمایی نکردن اس دانشجویان جهی 

فعالیی اس جمله عی  هاا ساختارا و اجرایی معاونی فرهنگبی 

 اسین

متاسفانه شفافیی در بودجه فرهنگی در ساختار وسارت علبوم و 

دانشگاه ها وجود نلارد و عملتا مسئوالن مربوطه در دانشگاه ها 

به علم  واریز بودجه مصوب توسط ساسمان برنامبه و بودجبه و 

کمدود بودجه دانشگاه ها شبکایی مبی کننلننمونبه ایبن عبلم 

شفافیی را می توان به انتشار گزارش ریز هزینه هباا معاونبی 

اشاره کرد؛ در ایبن  ۱9شریف در سال   هنعتیفرهنگی دانشگاه 

میلیون ریبال در  113میلیارد و  71گزارش نمله اسی که مدلغ 

مسائ  فرهنگی و اجتماعی توسط این دانشگاه هزینه شله اسی 

در حالی که ک  بودجه مصوب این دانشگاه براا فعالیبی هباا 

میلیارد ریال بوده و به اذعان مبسئوالن دانبشگاهی  07فرهنگی 

درهبل ببوده  777ببه مبیزان  ۱9میزان ت یق بودجه در سال 

میلیارد ریبال بباقی مانبله در  1اسی؛ حال سوال این اسی که 

کجا هزینه شله اسی؟سوال دیگر این اسی که نیا با این وجبود 

که دانشگاه هنعتی شریف به عنبوان دانبشگاهی کبه در مرکبز 

توجهات قرار دارد و این علم شفافیی بودجه در نن اتفاق افتاده 

اسی وضعیی سایر دانشگاه ها که در شهرها و استان هاا دیگر 

می باشنل و اس مرکز توجهات دور می باشنل به چه هورتی مبی 

باشل؟الدته منظور اس طرح این سبوال دلیب  حتمبی ببر وجبود 

چنین اتفاقی در سایر دانشگا ها نمی باشل و راه ح  انکه دیگبر 

شاهل چنین اتفاقاتی در سطح دانبشگاها نداشبیم شبفافیی در 

   بودجه وسارت علوم و دانشگاه ها می باشلن

ننچه که جاا ابراس تاسف را بیشتر می کنل، سکوت و همراهبی 

نهادهاا تاثیر گذار و مستی  اس ساختار ادارا دانشگاه در براببر 

این نوع نگاه و مدتال شلن اینگونه مراکز به این ویرو  مخبرب 

فرهنگی اسین که نه تنها چتر حمایتی فرهنگی را ببر دانبشگاه 

نمی گسترانل بلکه باعث رکود فضاا فرهنگی نن و ببی رغدتبی 

 .دانشجو به انجام چنین امورا اسی

علم وجود معیبار و شاخبصی مناسب  ببراا سبنجش کیفبی 

ها سباالنه  عملکرد این معاونی ؛ این در حالی اسی که دانبشگاه

هاا متفبباوتی را جهببی بررسببی وضببعیی علمببی  ارسشببیابی

دهنل، ولبی اس جهبی ملیریبی  دانشجویان و اساتیل هورت می

فرهنگی و اجتماعی بستر دانشگاه هیچ مییاسی جهی ارسشیابی 

کبه تعبلاد  ارسشیابی نیز ندایل به هورت کمبی باشبلن این.نلارد

نشریات دانشجویی افبزایش پیبلا کنبل و مراسبمات فرهنگبی 

متعلدا برگزار شود بسیار مطلوب اسی، ولی بایل به این توجبه 

هاا متعلد به چه هورت اسین  شود که تاثیرگذارا این فعالیی

گذارا فرهنگی در سطح ستاد و نلاشتن ارسشیابی  علم سیاسی

ه یح اس سطح فرهنگی دانشگاه با هم رابطه متیاب  دارنبلن تبا 

سمانی که اطالع کام  اس سطح کیفیی دانبشگاه وجبود نلاشبته 

 .ریزا فرهنگی نیز وجود نخواهل داشی باشل امکان برنامه

در ابتلاا دولی نقاا روحانی و ساختار ملیریتی جلیبلِ وسارت 

علوم، یک عملکرد رادیکالی خاض به وجود نمله بود کبه منجبر 

ها  ساخته در دانشگاه هاا دولی به تاسی  تعلاد سیادا اس تشک 

شل و در ادامه نیز ما شباهل ایبن ببودیم کبه در ایبن سباختار 

شود؛ به عنوان مثال  هاا دانشجویی م لود می هاا فعالیی ابزار

هاا نشریات دانبشجویی م بلود شبل؛ حمایبی  گستره فعالیی

تراشی شل که در  مالی کاسته شل و بعضاً براا دانشجویان تخلف

شبل کبه اگبر فبالن  ها گفتبه می نهایی به دانشجویان و تشک 

اا را برگزار کنیل تا پایان سبال  فعالیی را انجام دهیل و یا برنامه

ت صیلی اس حمایی مالی دانشگاه برخوردار نخواهیبل ببودن ایبن 

 .توجیه نیسی وضعیی به هیچ وجه قاب 

هاا دانبشجویی و فراهبم  چنلین سال گذشته رکود در فعالیی

سبابیه ببوده اسبی، ببه  هاا دانشجویی بی نکردن بستر فعالیی

ها و گبروه هباا دانبشجویی  اس  نوعی که معض  متلاول تشک 

ل اظ مالی و ادارا، علم حمایی مستییم معاونبی فرهنگبی و 

انتظبارا کبه اس وسارت علبوم و .همکارا نکردن نن بوده اسبی

رود این اسبی کبه  معاونی فرهنگی این وسارتخانه و دانشگاه می

ها بلون تعبص  عمب   هاا دانشگاه نسدی به مناسدات و فعالیی

 کنلن 

در انتها نیز این انتظار اس مسونلین دانشگاه ها می رود که ببراا 

رشل و پویایی فضاا سرد و بی روح دانشگاه ها سمیته هاا السم 

را اس جمله رفع موانبع و نیبه هباا موجبود در سباختارهاا 

فرهنگی دانشگاه را برظرف کبرده تبا همچبون گذشبته شباهل 

 ارتداط موثر دانشگاه با بئنه فعال  دانشجویی دانشگاه باشیم ن
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تنها نتیجه موثرا نلاشته بلکه بر مبشکالت شبرکی دارا پب  اس 

 واگذارا ها افزورده اسی ؟!

در دیلارا با جمعی اس   713۱میام معظم رهدرا، هشتم اردیدهشی 

قبانون   ۴۴هاا اهب   کارگران نمونه سراسر کشور پیرامون سیاسبی

انبل   ببشر موجبود  اساسیدناظر بر خصوهبی سباسا( تاکیبل کرده

شبود  عجیدی اسی عزیزان من نگاهی عدادت و نمباس شب  هبم می

وسیله نفوذ شیطان ن وسبیله فریب  نفب  خبود انبسانی کبه دارد 

هاا خوب، همه فکرهاا خوب و شریف  خوانل! همه ایله نماسش  می

خیلی خبوب اسبی،  ۴۴توانل منفذا بشود براا  شیطان ن اه   می

اجرا شود؛ اما مراق  باشنل توان خیلی السم اسی و حتماً بایل با تمام 

مث  نن نماس ش  ،دام شیطان نبشود ن اس اینجبا هبم ممکبن اسبی 

هباا سواسبتفاده چبی،  ام ندم ها نفوذ کننبل ن بارهبا گفتبه شیطان

شکن، کسانی که بللنل چه جورا سبر مبومور و  هاا قانون دان قانون

مسئول و رئی  و مرئو  و ندم کوچبه و بباسار را بپیچاننبل، ببراا 

ها کارخانه را بخرنل، بعل  اا دسی پیلا کننل؛ این اینکه به یک طعمه

گیر کننبل، کارگرهبا را بیکبار  هاا گوناگون کارخانه را سمین به بهانه

، پول فروشش را در  کننل، بعل اس ماشین نالت فرسوده همان کارخانه

بیاورنل، اس سمین نن کارخانه هم به میلیاردها نالف و الوف برسنل؛ اس 

 شود بایل همه حواسشان جمع باشلن  این کارها شله اسی، می

اما اگر بخواهیم به طور خاض نمونه اا اس مصادیق خصوهی سباسا 

غلط را بررسبی کنیبم ؛مبی تبوان ببه مبصاحده خدرنگبار روسنامبه 

 فرهیختگان  با علی اکدر کریمی نماینله شهر اراک اشاره کردن

ببرادران  7157براسا  اطالعات موجود در رسبببانه ها، در سبببال 

درهلا ساسمان گبسترش و نوسبببباسا  55رضایی با مشبببارکی 

هکتار سمین بین 77۴درهلا بخش خصوهی، ۴5هنایع و مشارکی 

کارخانه نلومینیوم ساسا و ماشبین سباسا تهیبه کردنبلن در سبال 

هکتببارا یببک سبببببالن تولیببلا بببه 77۴در ایببن سمیببن  715۴

 هزار مترمربع راه انلاسا شلن هپکو ببا شببببرکتهاا۴7مسببباحی 

IH نمریکا دلودر و بللوسر( و DYNAPAC  سوئل دغلتک( وSAKAI 

 LOKOMO فرانسبببه دبی  مکبانیکی(و POCLIN ژاپن دغلتک( و

فنالنل دغلتک( وننن همکارا میکردن با توجبه ببه نیباس کشببببور ببه 

سببببرمایه گبذارا  7191ارتیاا این هبنعی، دولبی اس سببببال 

عظیمی در بخش تولیل ماشبببین نالت این شبببرکی کبرد کبه در 

نوع خود در منطیه بینظیر بوده و هنوس هم هسبببی؛ بنابراین طبرح 

هبزار مترمرببع ببا 97توسبببعه و تاسبببی  سالنی به مسبببباحی 

میلیون دالر در برنامه قرار گرفی و طی چهار سبال 057اعتدار ارسا 

به بهره بردارا رسیلن نیش اثرگذار ایبن شببببرکی در سببببالهاا 

جنگ ت میلی و پ  اس نن بر هیچکسبببی پوشبببیله نیسبببی اما 

بعل اس افتخارات فراوان و تولیلات مثال سدنی و همکاریهاا بی بلیب  

با شبببرکتهاا بزرگ دنیا، در پ  تصمیمی شبببتابزده و نادرسبی 

ببببه اسبببم  35اس سبببال 

درهل  97خصوهی ساسا 

اس سبببهام هپکبببو ببببا 

پایینترین قیمی، یعنبی 

میلیبببارد تومبببان 15

واگذار میشبببود کبه 

اس ایببببن میببببلار 

درهببل نیببل و 17

درهببببببببببل 17

درهلا سبهام هپکبو در 97اقسببباطی بودن با تصاح  

درهبل سبهامی کبه اس ۴7در میایسبببه ببا  35سبببال 

سالهاا قد  در دسی هبشی هبزار شخبصیی حیییبی و 

حیوقی قرار داشی؛ اعمال اختیار و سرنوشبی هپکبو در دسببببی 

یک نفر قرار گرفین شبببایل برجسته ترین ابهام در موضوع هپکو، در 

جریان واگذارا سهام نن باشل؛ چراکه قیمی واقعی سهام، سمین ها، 

میلیبارد تومانبی 15ماشین نالت و دارایی هاا هپکو بسیار بیشتر اس 

میلیارد تومان نیبلا  07بود که قرار شل خریلار بپرداسد؛ الدته فیط 

به ساسمان خصوهی ساسا پرداخبی کبرد کبه نن را هبم اس بانبک 

پاسارگاد وام میگیردن ضمن اینکه این وام هنوس تسویه نبشله و هبم 

اکنون جزء بلهیهاا شرکی هپکبو اسبین در ارتدباط ببا ببلهیهاا 

شبببرکی هپکو بارها اخطارهایی به مالکیی این شبببرکی داده شبل 

اما بلهیها پرداخی نشل و مضاف بر نن وامهاا دیگرا نبیز دریافبی 

میلیبارد تومبان ۱53،مدلبغ  71۱1شل، طورا که تا ابتلاا سبببال 

اولیبن  ۱5بلهی و سیان انداشبببته ببراا هپکبو بباقی مانبلن سبال 

اعتراضها به وضعیی کارخانه هپکو توسبببط کبارگران نن شببببک  

گرفی اما بعل اس نن، واگذارا سبببهام هپکو به مالک شرکی هیبلرو 

اطل  ساوه به مدلغ ده میلیون تومان هم مشکالت را حب  نکبرد و 

شک  گرفی که طی نن جاده  ۱9شهریور  17اعتراضهاا دیگرا در 

جنوب توسط کبارگران معبتر   -اهلی کشور و نیز راه نهن شمال 

نذرنب و هپکو مسلود شل و به دستور اسبتانلار وقبی ببا کبارگران 

برخورد هورت گرفین تغیبیرات در هپکبو ادامبه داشبی تبا اینکبه 

نارضایتی شلیل کبارگران هرگبز رفبع نشببببل و در یکبی، دو روس 

گذشبببته دوباره ننها در اعترا  به وضعیی خود دسبی ببه تجمبع 

خصوهی سباسا ببلون  "سدنل؛ تجمعی که به خشونی کشیله شل ن

ایجاد باسار هاا رقابتی ، با رویه هاا غیر شبفاف و عبلم شایبستگی 

شخه مورد نظر براا واگذارا ، نبه تنهبا موفییبتی را ببه دندبال 

 نخواهل داشی بلکه باعث بروس فساد هم خواهل شل ن

با یک گشی و گذار کوچک در سابیه کشور هایی که رویه موفیی در 

داستان خصوهی ساسا داشته انل میشود راهکار هاا سیبر را ببراا 

 برون رفی اس این مهلکه پیشنهاد کرد  

نمدارسه جلا با فسادا که فراینل خصوهبی سباسا را ببه روشبی 7

 براا توسیع رانی و اعطاا امتیاس تدلی  خواهل کردن 

ن شفاف کردن اطالعات واگذارا شرکی هبا چبه در سمینبه ن بوه 0

 واگذارا و چه در سمینه اهلیی داشتن شخه مورد نظرن

 ن تغییر معیار فروش شرکی ها 1

به جاا اینکه معیار براا واگذارا بنگاه ها به افراد ، کسی باشل که  

باالترین قیمی را پیشنهاد میلهل بایل بنگاه ها به خریلارانی واگبذار 

 شود که متضمن تلاوم کس  و کار قدلی بنگاه باشنلن
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اا ببراا  گیرد که عله چنان اوج می سائرال سین نن

کننل، همۀ اینبهبا  تدرک، خاک پاا سوار را جمع می

هاا رفتارا و الدته طالیی خادمین و سائبریبن  جلوه

توان چیستی و ماهیبی  حسینی اسی که هرگز نمی

نن را با ذهنیی ملرن درک کردن ننچه در این بین، 

بسیار مهم و الدته متفاوت بوده و سرسمین عراق را 

کبنبل،  اا اس بهشی تدلی  مبی در این ایام به قطعه

روابط پیشرفتۀ انسانی اسی که در کشورا به ظاهر 

گبیبردن در  مانله شک  مبی توسعه نیافته و یا عی 

حیییی، بهشتی بودن ایام اربعین در سرسمین عراق 

گبیبرا  نه در رفاه و نسایش سائرین، بلکه در شبکب 

مناسدات پیشرفته انسانی، اخالقی، و معنوا در این 

 نباشل ایام می

روابط انسانی در ایام اربعین بر اسا  دارایی هباا 

اا شکب   دنیوا، ملیتی، سیاسی، طدیاتی و یا قدیله

گیرد، بلکه بر م ور یک پلیله متعالی، معنوا،  نمی

خبادم ب  و م دوب به هورت نظبام دو طبرفبه 
شک  داده می شودن دراین نظام ارتدباطبی دو  سائر

طرفه ، افراد سائر ال سین یا خادم ال بسبیبن مبی 

باشنلن غیر اس این دو هویی، شناسنامه دیگبرا در 

 نشود این همایش بزرگ شناخته نمی

امی اسالمی همه بر م ور امام شهیلشبان نبظبام 

کننلن شک  چبنبیبن  ارتداطی خود را باستعریف می

یابل  امتی برپایۀ معشوق و م دوب واحلا انجام می

که در نن معرفی، مصیدی، و حبمباسبۀ امبام ببر 

ها غال  گشته و هبمبه را ببه  ها و منیی من همه

کنل دوحلت اجتماعی ببر پبایبه  تدلی  می ما یک

معشوق مشترک(ن عالوه بر معشوق مشترک، عشبق 

مشترک انسانی موج  رقی و لطافی نفبسبانبی و 

تر و  روحی افراد شله و ننها را نسدی به هم مهربان

کنل به بیان دیگر، ننچه جبوهبر و  تر می بلکه عاشق

هسته مرکزا اربعین را شک  داده و نن را به یبک 

جامعه بهشتی در سمانۀ سکبوالر امبروس تبدبلیب  

هاا مبخبتبلبف من  اس ما کنل، همین وجود یک می

مذهدی، فرهنگی، و دینی بر م ور یک هلف بزرگ 

هاا خبود  و م دوب اسی؛ تمام این من ها و منیی

تبدبلیب   مبا ساخته در پرتو نور حسینی به یبک

شونل که درنن با توجه به  وجود تعلد و تبنبوع،  می

مشکلی در کارها نیسی، و بلکه هر میبلار ببرایبن 

شود، همزیستی و همکبارا  تعلد و تنوع افزوده می

 نشود و همللی درنن نیز بیشتر می

در نهایی این شدکه ارتداطی و اجتماعی ممبلبو اس 

عشق و م دی ساخته می شود که در نن عشق ببه 

امام هم هلف اسی و هم راه، هم در فرد اسی و هم 

در جامعه وجود داردن این نظام ارتداطی مناسبدبات 

اا را بوجود نورده و وحبلت و  انسانی بسیار مترقی

تبوان  کنل که کمتبر مبی اا را خلق می انسجام تاسه

اا براا نن در تاریخ بشریی و حتی جبوامبع  نمونه

ملرن امروس پیلا کردن امروس در ادبیبات سبیباسبی، 

شهر  معرفبی  چنین جامعه نرمانی یک رؤیا و نرمان

هبم  می کننل و امکان وقوع چنین جامعه نرمانی نن

در دنیاا بی روح و پر اس جنگ کنونی در تصور نیبز 

اا اسی که در جهانی که تهی  نمی نیلن این معجزه

 اس عشق و معنویی هسی رقم می خوردن

نکته مهم اینکه، هرگز این عشق متعالبی در ایبن 

جامعه بزرگ انسانی موج  غفلی اس عیبالنبیبی و 

شودن سائران  در اوج  خودنگاهی در این حرکی نمی

کننل نگاه هسبتبنبل و  عشق و احسا  به ننچه می

فهمنل و نن را در  کارکرد اجتماع حسینی را می

حب  » قال  شعارهاا مختلف و متنبوع مبانبنبل 

، و یبا « یوحلنا ح  ال سیبن» ، «ال سین یجمعنا

برجسته کرده و نن « عشیره ال سین فوق العشیره» 

را شعار خود در این راهپیمایی عظبیبم قبرار مبی 

 دهنلن

با چنین تصویرا اس اربعین رفتارهاا سوار با یکلیگر 

و تعام  خلام با سائرین ملمو  و قاب  درک شله و 

شود و مب ب   سیدایی و جذابیی نن کمی نشکار می

جوشش این همه ادب و تکریم یکلیگر در مبیبان 

نواسا و التما  ببراا  سوار و خلام، این همه مهمان

اجابی دعوت و خلمی، و این همه تواضع و فروتنی 

 نگردد در میان سائرین نسدی به یکلیگر معلوم می

شایان ذکر اسی هرچنل مسای  امنبیبتبی و امبور 

رفاهی و ابعاد سیاسی مراسم اربعین بسیار اهمبیبی 

دارد، لیکن این ابعاد ضرورا ندایل باعث غفبلبی اس 

هاا درونبی و فبکبرا  جنده هاا فرهنگی و الیه

اربعین باشل می توان گفی که با تکیه بر ارببعبیبن 

توان نوعی اس ت ول فرهنگی و اجتماعبی را در  می

دنیاا اسالم بوجود نوردن براا چنیبن حبرکبی و 

ت ول عظیمی نیاس اسی که اساتیل دانشگاه و حوسه 

در مورد این پلیله تفکر و انلیشه کننلن اگر تفسیبر 

این پلیله فرهنگی به دسی افراد سباده انبلیبش 

سپرده شود، سط ی نگرا و ظاهرببیبنبی 

این افراد سمینه را ببراا اس ببیبن ببردن 

عظمی پیاده روا اربعین بوجود می نورد 

و ان رافات دینی و مذهدبی در نن رواج 

خواهل یافینبنابراین ندایل نخدگان، اساتیبل 

و م ییان در حوسه و دانشگاه اس ورود در 

این مسئله امتنا کننل و این راهپیمایبی را 

حرکتی عوامانه تلیی کننلن بلکه بایل ایبن 

حرکی عظیم جتماعی را تجربه کننل و ببه 

  نجلّ در میام ت لی  و تلبیر نن برنینل
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 »اربعین هنر عاشقی «ادامه متن 

گاهنامه سیاسی ، انتقادی ، اجتماعی انجمن اسالمی 

 دانشجويان دانشگاه سمنان

 3131/ مهر ماه 341سال هفدهم/ شماره 

 مدير مسئول و سردبیر : محمد حسین عرب سرخی 

 همکاران: سجاد مشهدی حسن،علیرضا مجدآبادی 

 مصطفی پیری زاده، محسن حسین پور

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره اینکه نیا ببه 

ننها تالش »دندال دیلار با ایران اسی گفی  

کردنل جلسه مالقاتی ترتی  دهنبل امبا او 

ها شل و مبن  دروحانی( خواستار رفع ت ریم

کبنبیبل؛ مبا  گفتم احتماالً داریل شوخی می

  ».اا به این کار نلارا عالقه

 
اا براا افزایش شمار دانبشجویان وجبود  برنامه

هزار دانشجو را حفب   71نلاردن قرار اسی رقم 

 .کنیمن افزایش شمار دانشجو هیچ منطیی نلارد

ها اهالح شبود، ایبن کبه دانبشگاه  اگر ملیریی

دانبشگاه برتبر ایبران قبرار  77سمنان در سمره 

 .یافتنی اسی بگیرد، کامال دسی

عمله مشکالت فعلی در عراق به دلی  

پ  اس  سیستم فاسلا اسی که نمریکایی

روش  .هلام در این کشور ایجاد کردنل

ها براا فاسل کردن سیستم  نمریکایی

حکومتی استفاده شله در عراق پیش اس 

  .این در افغانستان هم پیاده شله بود

ساهبلا رئیبب  کمیببسیون نمببوسش و  

ت یییببات مجلبب  شببوراا اسببالمی 

خواستار ارائه مستنلات وسیبر بهلاشبی 

درباره فروش هنللی در برخی دانبشگاه 

هاا علوم پزشکی ببه ایبن کمیبسیون 

 .جهی بررسی بیشتر شل

 کاسبی در دانشگاه افزایش دانشجو نداریم 

 شــوخــی!!! سیستم فاسد 

alef.semnan@gmail.com 

https://telegram.me/Iasu_ir 

09390414679 

Anjomaneslami.semnan 

www.iasu.ir 

 عکس نوشت

سبابیه اس ببه تبصویر  کتاب نن سوا مرگ که کوششی کم

کشیلن عالم پ  اس مرگ اسی، توسط جمال هبادقی ببه 

این کتاب اثرا اسی اس جمبال  .رشته ت ریر درنمله اسی

هادقی به کوشش م ملحسین حاجی ده نبادا اسی کبه 

این کتاب دربردارنبلۀ .توسط نشر معارف منتشر شله اسی

سه خاطره دربارۀ تجربۀ مرگ و حاه  مبصاحده رو در رو 

با افرادا اسی که حیات پ  اس مرگ را تجربه کبرده، ببه 

مجموعه اا بسیار جال  و حیرت .برسخ رفته و برگشته انل

انگیز که ممکن اسی بخش هایی اس نن براا بیماران قلدی 

 .و روان هاا نسی  پذیر، نامناس  باشل

نخریبن »و  «ثانیبه 70»هادقی کبه نویبسنلگی کتباب 

را در سابیه خود دارد؛ در این کتاب کوشیله تا ببا  «یادگار

اا  هاا افرادا که پیش اس ایبن تجرببه گیرا اس گفته بهره

انل، تصویر واقعی اس عبالم پب  اس  نزدیک به مرگ را داشته

مرگ و جسم اثیرا انسان به تصویر بکشلن تالشی کبه ببه 

اعتیاد بسیارا اس کارشناسان هم اس ل باظ ادبیبات و قلبم 

موفق بوده و هم اس ل اظ م توایین ننچه که در این کتباب 

هاا دینی و نیات و روایات مبا تطبابق قابب   نمله با نموسه

هاا مختلفی که  جمال هادقی حاه  مصاحده.قدولی دارد

اش  در سراسر ایران و با همراهی دوسی و همکار همیشگی

نبادا براا یبافتن انبسان واقعبی یبا ببه  حسین حاجی ده

هبف ه  150عدارتی نوشتن این اثر انجام داده اسی را در 

اا که ببه گفتبه  تنظیم و نماده انتشار کرده اسین همراهی

نویسنله جستجویی بود ببه دندبال انبسان، کبه دو بچبه 

گردنبل  انل و سمانی کبه ببر می سده نن را نغاس کرده وحشی

 همچون دو پیرمرد م راب انلن


