
 صفحه۹

 اربعین؛ ابزاری برای شکل گیری

متدن اسالمی

 برج سازی در ارتفاعات از میانرب

کمربند جنوبی

عجایب ساالنه

دو هفته نامه فرهنگی، اجتامعی، سیاسی و صنفی آئـیـنــــــه
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، شامره مجوز: 

شامره ۱۰۰ ام، نیمه دوم مهر ماه 139۹

صفحه ۴

صفحه۸

Aeeneh Mag at Ferdowsi Unversity Of Mashhad 100

کرونا؛ جنگ متدنی

صفحه ۹

@nashreaeeneh | @basfum : راه های ارتباطی ما

اجتماع

فرهنگ

سیاست

آتش به اختیار

فرزند آوری

اقتصاد مقاومتی

جهاد علمی

جهاد نفس

افول آمریکا

۹8۱743

دومین دیدار دانشجویی آیت الله علم الهدی در کم تر از یک سال
صفحه۶و7

مسئولین یاد می گیرند؟



منتظر جشنواره  ایستادیم

2

رسمقاله

مهدی شاهسون
روان شناسی ۹۶

شناسنامه

دو هفتــه نامــه سیاســی، اجتماعــی، 
فرهنگی و صنفی  آئینه

شماره مجوز :  981743

شماره 100 ام، نیمه دوم مهر 1399

صاحب امتیاز : بســیج دانشــجویی دانشــگاه فردوسی 
مشهد 

مدیرمسئول و سردبیر : سید محمدجواد کیش بافان 
 

ویراستاران : سید محمدجواد کیش بافان، 
امیر حسن زاده

 

آقایان :

 ســید هادی حســینی، مهدی طالبی، مهدی جعفری، 
محمدجــواد هاشــمیان،  امیررضــا حیــدری، محمدرضــا ابــو، 
ســید محمدجــواد کیش بافــان، رضــا اســدی، علی اصغــر 
یوســفی، امیــر دربــان، مهــدی محمــدزاده، ســجاد محتنــی، 
امیــر  ناصری فــرد،  محمدامیــن  یوســف زاده،  امیرحســین 
وطن دوســت  امیرعلــی  شاهســون،  مهــدی  حســن زاده، 

باجگیــران

خانم ها : 

راحلــه حســین زاده، هانیــه احمــدی، فاطمــه قربانــی، طاهــره 
ســادات بهره منــد

طراح و صفحه آرا:

 حسین فکور یکتا ، علی کیومرثی

         با ما در ارتباط  باشید
 

همچنین برای بیان انتقادات یا پیشنهادات و یا ارسال 
جهــت  مــا  بــه  خــود  پیشــنهادی  هــای  متــن 
میتوانیــد  نشــریه،  آتــی  هــای  شــماره  در  چــاپ 
باشــید: تمــاس  در  مــا  بــا  زیــر  هــای  اه  ر  از 

            پیامک یا تماس :    09154859288

            آدرس کانال در شبکه های اجتماعی:

@nashreaeeneh

             آدرس کانال رسمی بسیج دانشگاه فردوسی:

@basfum

             ارتباط مستقیم با نشریه:

@aeeneh_admin

عالج همه مشکالت در 
داخل کشور هست

گفتند بنشینید !!!

از تفاوت هــای دوران دانشــجویی بــا دیگــر ادوار تحصیلــی، 
فعالیت هــای داوطلبانــه ای اســت کــه دانشــجویان در 
مجموعه هــا و زمینه هــای مختلــف انجــام می دهنــد . 
دانشــجویان در تشــکل های اســالمی، انجمن هــای علمــی، 
ــریات  ــا نش ــی و ی ــورای صنف ــی، ش ــای فرهنگ کانون ه
ــمی و  ــاخت های رس ــن س ــان ای ــد . از می ــت دارن فعالی
شناســنامه داِر فعالیــت دانشــجویی، چنــد ســالی می شــود 
کــه بــه نشــریات کم توجهــی شــده و در حق شــان تضییع 
ــم از  ــنده، ه ــک نویس ــد ی ــم از دی ــن را ه ــود . ای می ش
دیــد یــک مدیرمســئول و هــم از دیــد عضــو دانشــجویی 
ــم .  ــان می کن ــگاه بی ــریات دانش ــر نش ــر ب ــه ناظ کمیت
هرســال چندیــن جلســه بــا حضــور مســئولین دانشــگاه و 
فعالیــن دانشــجویی برگــزار می شــود، امــا نشــریات حضور 
ــای دانشــجویی حســاب  ــد. مســئولین از مجموعه ه ندارن
می برنــد، امــا از نشــریات نــه. بودجــه تمــام و کمــال بــه 
ــا  ــود، ام ــص داده می ش ــای دانشــجویی تخصی مجموعه ه
بــه نشــریات نــه. کــه اینهــا از ســوی مســئولین و عواملــی 
ــریات  ــن نش ــود فعالی ــجویان و خ ــوی دانش ــد از س چن
جــان را از تــن نشــریات گرفتــه و نشــاط را بــرده .

تلخــی قضیــه وقتــی هویــدا می شــود کــه می بینــی 
ــف و کــم جــان شــده  ــه حــدی ضعی فضــای نشــریات ب
ــد  ــی ندارن ــا نقش ــن فض ــتقل در ای ــریه های مس ــه نش ک
و نمایــی کــه از نشــریات باقــی اســت، نــه از خــود 
ــات موجــود در تشکل هاســت  ــون حی نشــریات، کــه مدی
ــگاه  ــه در دانش ــی ک ــریات فعال ــخن نش ــر س ــه دیگ . ب
ــمی و  ــان ارگان رس ــوند بیشترش ــده می ش ــی دی فردوس
ــون  ــا کان ــا انجمــن ی ــع بخشــی از فــالن تشــکل ی درواق
هســتند . و خودشــان یــک مجموعــه مســتقل محســوب 
ــریات  ــت نش ــود گف ــر نمی ش ــن منظ ــوند . از ای نمی ش
ــجویی درون  ــای دانش ــر مجموعه ه ــد دیگ ــکلی مانن مش
ــه  ــکالت همیش ــت مش ــن دس ــه ای ــد، ک ــگاه دارن دانش
ــه  ــه ب ــی داخــل شــده اند ک ــه دوره فترت ــه ب هســت. بلک
ــی رود. ــش نم ــامان گرفتن ــال س ــا خی ــا مدت ه ــر ت نظ

از مرثیــه ایــن روزهــای نشــریات بگذریم، هنــوز امیدهایی 
بــه نجــات تــن بی جــان نشــریات هســت . کــه مقصــودم، 
گفتن از جشــنواره نشــریات است . جشــنواره ای که شوری 

بــه پــا می کنــد و بــه حرکت هــا جهــت می دهــد . خوبــان 
ــا نقص هایشــان  ــر خوب ه ــه کمت ــد و ب را تشــویق می کن
. جشــنواره نشــریات دانشــجویی هــر  را می نمایانــد 
ــر«( و  ــوان »تیت ــا عن ــه ) ب ــطح وزارتخان ــاله در دو س س
ــان  ــردو. و ام ــان از ه ــود . و ام ــزار می ش ــگاه برگ دانش
بیشــتر از آن کــه دســت دانشــگاه اســت و هرچــه بخواهــد 
ــی از  ــط نام ــد و فق ــد می کاه ــه نخواه ــد و هرچ می افزای
جشــنواره باقــی گذاشــته. و جشــنواره ســال پیــش دیگــر 
ــت. ــخص نیس ــش مش ــوز تکلیف ــه هن ــود. ک ــش ب نهایت

ــت  ــزد معاون ــی ن ــه در کل، نشــریات اهمیت ــی ک از آنجای
فقــط  جشــنواره اش  برگــزاری  و  ندارنــد  فرهنگــی 
ــا  ــد، ب ــزار نش ــرا برگ ــد چ ــه نگوین ــت ک ــن اس ــرای ای ب
ــی  ــه ای از ســر ســلیقه -کــه گوی ــا برنام دســتپاچگی و ب
جشــنواره میــدان آزمــون و خطاســت- از اواخــر آبان مــاه 
ــالف روال  ــدند و خ ــه کار ش ــت ب ــک دس ــم َکم ۹8 ک
و  آئین نامــه  تدویــن  بــرای  پیشــین  جشــنواره های 
انتخــاب دبیــر جشــنواره، فراخــوان تشــکیل جلســه 
دادنــد. ایــن آغــازش بــود کــه پــس از ســه چهــار جلســه 
ــت  ــش می رف ــه پی ــس ب ــش نوی ــن پی ــا مت ــم ب ــه آنه ک
ــات  ــه آن جلس ــی ب ــال ربط ــه اص ــد ک ــه ای درآم آئین نام
نداشــت. و مــا این طــور برداشــت کردیــم کــه از فراخــواِن 
ــم  ــد ه ــی بع ــدت کوتاه داده شــده پشــیمان شــدند . م
بــاز مــا را غافلگیــر کردنــد . دبیــر جشــنواره را کــه 
ــود از جمــع آن جلســه باشــد، از غیــر آن جلســه  قــرار ب
ــاب  ــون انتخ ــط کان ــریات، از محی ــط نش ــر محی و از غی
کردنــد . حــال از پیگیــری بــرای کشــف دلیــل ایــن کار 
شــگفت و گرفتــن پاســخ های عجیــب و واکنش هــای 
ــاون  ــه مع ــم ک ــن حــد بگوی ــم. در همی ــر بگذری عجیب ت
ــوده  ــی ب ــر سیاس ــاع از منظ ــه اوض ــش ب ــی نگاه فرهنگ
و بیــم جنجــال داشــته و بــا ایــن کارش خواســته 
ــات. ــاُل بِالّنی ــه األعم ــم ک ــس بگذری ــد. پ پیشــگیری کن

امــا ایــن نیــت خیــر منجر بــه نتیجه خیر نشــد. جشــنواره 
کــم ســر و صداتــر، کــم شــورتر و بــا حضــور کمتر نســبت 
بــه جشــنواره های پیشــین برگــزار شــد و بــا شــروع کرونــا 
کامــال از فعالیــت بازمانــد. و تــا بــه ایــن لحظــه بالتکلیــف 
ماندیــم کــه چــه شــد؟ چــه بایــد کــرد؟ چــه بایــد گفــت؟

.......................
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اجتامعی

مهدی جعفری
مهندسی برق ۹8

جوان مومن 
انقالبی

منازعات ترکی سوری ۲

ادلــب اســتانی در شــمال غــرب ســوریه )در غــرب 
اســتان حلــب، پایتخــت تجــاری ســوریه( از شــمال هــم 
ــاحلی  ــتان س ــوار اس ــرب همج ــه و از غ ــا ترکی ــرز ب م
ــه  ــر منطق ــر ب ــی تاثی ــر امنیت ــوع خط ــر ن ــه )ه الذقی
 M5 و M4 ــاهراه های ــتن ش ــذارد( و گذش ــاحل می گ س

ــتان. ــن اس از ای
همیــن موقعیــت ســوق الجیشــی اســت کــه ادلــب را بــه 

ــا ایــن حــد اســتراتژیک مبدل کرده اســت. منطقــه ای ت
بعــد از فتوحــات فــراوان نیروهــای مقاومــت، مســلحینی 
کــه عرصــه را برخــود تنــگ دیــده و شکســت را قطعــی 

ــه یافتنــد. ــه مصاحل می دانســتند خــود را حاضــر ب
مسلحین سوری دو گروه بودند:

- بومی هایــی کــه ســالح ها را تحویــل داده و تعهــد 
ــوریه  ــت س ــه دول ــردن علی ــدام نک ــر اق ــی ب ــی مبن کتب

ــد. دادن
- تکفیری هــای عقیدتــی و کارآزمــوده ای کــه فقــط 
حاضــر بــه تــرک منطقــه بــه مقصــد ادلــب و نــه تحویــل 

ســالح شــدند.
ادلــب از ســال 2011 و بــا شــروع بحــران ســوریه کانــون 
ــود و  ــگ ب ــه جن ــل اولی ــا در مراح ــات و نبرده اعتراض
ــمالی  ــای ش ــال بخش ه ــت ۹ س ــس از گذش ــروز  پ ام
ــت  ــوز در دس ــب هن ــهر ادل ــه ش ــتان از جمل ــن اس ای

تکفیری هــای متعصــب اســت.
ــه  ــرای تغذی ــه ب ــا ترکی ــب ب ــتان ادل ــرزی اس ــم م ه
ــات  ــتفاده از امکان ــه و اس ــوی ترکی ــت ها از س تروریس
ــه از  ــی ک ــد ملیت ــای چن ــا و نیروه ــتیکی ترک ه لجس
ــل  ــن دلی ــوند مهم تری ــوریه می ش ــه وارد س ــاک ترکی خ

ــت. ــب اس ــت ها در ادل ــتقرار تروریس اس
همچنیــن طبیعیــت مناســب اســتان بــرای انجــام 

اســت. اهمیــت  حائــز  چریکــی  عملیات هــای 
ــا شــهرهای مهمــی همچــون  ــب ت ــه ادل ــی فاصل از طرف
دمشــق و حلــب بــه ترتیــب حــدود 300 و ۶0 کیلومتــر 
بیشــتر نیســت کــه ایــن کمــی فاصلــه احتمــال حمــالت 
ــت  ــا اهمی ــه شــهرهای ب ــب پوششــی ب انتحــاری در قال

ــرد. ــاال می ب را ب
پایــان جنــگ در ســوریه خبریســت کــه بــرای شــنیدنش 

ده هــا هــزار نفــر جــان خــود را از دســت داده انــد.
ســوال اینجاســت  چــرا جنــگ در ســوریه تــا ایــن حــد 

طوالنی شده اســت!؟
و چــه کســی هــر زمــان کــه قــرار بــود کار تروریســت ها 

بــه اتمــام برســد بــه میــدان آمــد!؟
جواب یک کلمه است: اردوغان

فــردی کــه بــا کمک هــای مالــی، تســلیحاتی و آمــوزش 
بــه تروریســت ها و همچنیــن تســهیل رفــت و آمــد 
آن هــا بــه دیگــر نقــاط جهــان از خــاک ترکیــه ســودای 
احیــای امپراتــوری عثمانــی را در ســر می پرورانــد، 
امپراتــوری کــه بــه فاصلــه کمــی پــس از جنــگ جهانــی 
اول در ســال 1۹24  بــه چنــد کشــور از جملــه ســوریه 

و ترکیــه تقســیم شــد.

ترک هــا مدعی انــد کــه منطقــه شــمال ســوریه از حلــب 
ــراق  ــمال ع ــق ش ــی مناط ــرق و حت ــلی در ش ــا قامش ت
ــت و  ــه اس ــاک ترکی ــز خ ــوک ج ــل و کرک ــر موص نظی
فرانســوی ها ایــن مناطــق را بــه عــراق و ســوریه دادنــد.

ــورت  ــه ص ــه 1 دالر ب ــالیانه ترکی ــه س ــی در بودج حت
ــد. ــن می کنن ــق تعیی ــن مناط ــرای ای ــن ب نمادی

ایــن  جمعیتــی  بافــت  کــه  درحالیســت  ایــن 
ترکمن هــا  و  کردهــا  عرب هــا،  از  بیشــتر  مناطــق 

. ســت ه ا تشکیل شد
اقدامات ترکیه فقط به همین جا ختم نمی شــود.

ــوریه از  ــمال س ــتاهای ش ــی روس ــامی برخ ــر اس - تغیی
ــه ترکــی ــردی ب ــی و ک عرب

- از کار انداختــن سیســتم شــبکه تلفــن همــراه ســوریه 
کــه در عمــل آنتن هــای ترکیــه را جایگزیــن آن کردنــد.

- بــاال بــردن پرچــم ترکیــه و عکس هــای  رجــب طیــب 
اردوغــان در ادارات و مراکــز

اوج پیروزی هــای ارتــش ســوریه پــس از شــروع بحــران 
بــود همــان زمانــی کــه حامیــان  در ســال 2014 
ــاک  ــا از خ ــه عمدت ــات ک ــه مهم ــا تغذی ــت ها ب تروریس
ــه ســالح های  ــی رســید از جمل ــه دستشــان م ــه ب ترکی
پیشــرفته زمیــن بــه هــوا، نیــروی هوایــی ســوریه را بــا 
ــر و  ــا تدبی ــه ب ــد ک ــه کرده بودن ــدی مواج ــی ج معضل
سیاســت ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 

ــد. ــه کمــک ســوریه آم ــی روســیه ب ــروی هوای نی
پــس از پیروزی هــای محــور مقاومــت، در نیمــه دوم 
ــه  ــب ب ــه ادل ــی در منطق ــه عملیات ــد ک ــرار ش 13۹7 ق
انجــام برســد کــه تروریســت ها و متحدانشــان از جملــه 
ــد آســتانه را علیــه  ترکیــه جبهــه مذاکــره خــارج از رون

ــد. ــاز کردن ــت ب ــای مقاوم گروه ه
ــران  ــدون حضــور ای ــه ب ــن روســیه و ترکی ــی مابی توافق

ــه ســوچی. موســوم ب
برخی از تعهدات سوچی:

- آغــاز نکــردن عملیــات توســط محــور مقاومــت و 
روســیه در ادلــب.

ــه  ــدت 3-4 هفت ــه در م ــن ک ــه ای ــه ب ــد ترکی - تعه
گروه هــای مســلح را وادار و یــا ترغیــب بــه عقب نشــینی 
تــا 20 کیلومتــر از خــط تمــاس اســتان ادلــب بــا 

اســتان های همجــوار کنــد.
ــرای  ــه ب ــن نقشــه ترکی کــم کــم مشــخص شــد کــه ای
ادلــب  وقــت کشــی و توقــف عملیــات در منطقــه 
میدانــی،  واقعیت هــای  وجــود  بــا  امــا  بوده اســت 
ــرای برهــم زدن قــول و قرارهایــش  روســیه تصمیمــی ب

بــا ترک هــا نداشــت.
ــت حاضــر  ــا وجــود روشــنگری محــور مقاوم ــا ب روس ه
ــط  ــد رواب ــد هرچن ــا نبودن ــت ترک ه ــن خیان ــه پذیرفت ب
ــر  ــن تصمیمــات موث ــز در ای ــه نی ــا ترکی اقتصادیشــان ب

بــود.

مماشــات روس هــا در برخــورد بــا تــرک تازی هــای 
ــه  ــه ب ــرای حمل ــی ب ــا، مجال ــه تروریســت ه ــان ب اردوغ
ــی  ــگاه هوای ــن پای ــم )بزرگتری ــی حمیمی ــگاه هوای پای
نظامیــان روســیه در ســوریه( در جنــوب شــرق الذقیــه 

داد.
بعــد از ایــن حملــه قــرار بــر آغــاز عملیــات آزادســازی 

ــا پشــتیبانی هوایــی روســیه شــد. ادلــب ب
ــی تروریســت ها شکســته  ــا خــط اصل ــن عملیات ه در ای
ــس و  ــات العی ــه، ارتفاع ــان، خلس ــان طوم ــق خ و مناط
ــتان  ــی اس ــوب غرب ــوب و جن ــق جن ــیاری از مناط بس

ــب آزاد شــد. ادل
مهمتریــن شــهرهایی کــه در ایــن عملیات هــا از دســت 
شــیخون،  خــان  شــهرهای  شــدند  آزاد  تکفیری هــا 
معمــرة النعمــان و ســراقب بــود کــه منجــر به بازگشــایی 
ــان حلب-دمشــق  ــه جنــوب اتوب کامــل مســیر شــمال ب

ــان m5(  بعــد از گذشــت 8 ســال شــد. )اتوب
اتوبانــی کــه از اعــزاز )در شــمال( بــه درعــا )در جنــوب( 

و اردن مــی رود.
ــا  ــراقب ب ــا س ــب ت ــه )M4  از حل ــان حلب-الذقی اتوب
ــراقب را دو  ــت س ــن اهمی ــترک و همی ــان اول مش اتوب

می کنــد( چنــدان 
اتوبــان M4 حلــب را بــه ســاحل دریــای مدیترانــه وصــل 
می کنــد کــه بــرای واردات دریایــی ســوریه بســیار 

ــت. حیاتیس
در زمانــی کــه بــه نظــر مــی رســید آزادی قریــب 
الوقــوع ادلــب حتمــی اســت ترک هــا بــه تکاپــو افتــاده 
ــه  ــور ک ــس هرط ــش ب ــا آت ــد ب ــعی کردن ــدا س و در ابت
شــده بــرای تروریســت ها زمــان بخرنــد و بــه مســلحان 

ــد. ــوا بدهن ــد ق ــس و تجدی ــت تنف فرص
ــا  ــابقه ب ــی س ــی ب ــه در اقدام ــش ترکی ــن ارت همچنی
پرچــم ترکیــه واحدهایــی از مســلحان را در خــاک 

ســوریه جابه جــا و پشــتیبانی لجســتیکی کــرد.
ــرک و 1400  ــی ت ــزار نظام ــا ۶ ه ــن آماره ــق آخری طب
خــودرو زرهــی، تانــک، نفربــر وارد اســتان ادلــب شــدند.

ایــن عملیات هــای ســری زمانــی آشــکار شــدند کــه در 
ــت ها  ــه تروریس ــیه علی ــی روس ــالت هوای ــی از حم یک

تعــدادی از ســربازان تــرک هــم کشــته شــدند.
بعــد از ایــن اردوغــان دســتور ورود نیروهایــش بــه 
ــش ســوریه را صــادر  ــا ارت ــری ب خــاک ســوریه و درگی

ــرد. ک
ترک هــا بــه حملــه بــه ســوری ها بســنده نکــرده و 
حتــی بــه واحدهایــی از نیروهــای مقاومــت نیــز حملــه 
کردنــد و تعــدادی از رزمنــدگان حــزب اهلل و مستشــاران 

ــه شــهادت رســاندند. ــی را ب ایران
بــرای  مقاومــت  گروه هــای  مقابــل،  در  هرچنــد 
ــه خویشــتنداری  جلوگیــری از وخامــت اوضــاع اعــالم ب
ــد. ــل نگرفتن ــه مث ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــرده و تصمیم ک
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از »منسک سازی« تا »قلب تپنده جهان اسالم«
و  امــام حســین)ع(  پیــاده  زائــران  امــواج خروشــان 
ــان  ــه عازم ــتقبال و بدرق ــای اس ــم تکاپوه ــای پرتالط دری
ــی اربعیــن حســینی هرســاله نظــرگاه  ــه کنگــره میلیون ب
ــه خــود  ــم و اندیشــه را ب ــان قل ــانه و صاحب اصحــاب رس
ــت اســالم محمــدی و شــریعت  ــد. عنای معطــوف می نمای
ــزرگان علــوم دینــی  ــه تبــع آن ســنت رایــج ب علــوی و ب
بــر تأمــالت تحلیلی-عقالنــی پیرامــون مســائل مربــوط بــه 
دیــن و اعتقــادات و توجــه ایشــان بــر تضــارب آراء رویــة 
مبارکــی اســت کــه بــر اهــل انصــاف پوشــیده نمی باشــد. 
ــن  ــم اربعی ــم عظی ــی مراس ــی آسیب شناس ــل و حت تحلی
اجتماعــی،  دینــی،  جملــه  از  مختلفــی  وجــوه  کــه 
سیاســی، فرهنگــی و... را داراســت نیــز امــر پســندیده ای 
خواهدداشــت. فراوانــی  ثمــرات  قطعــا  کــه  اســت 

اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  تحلیل هــا  از  دســته ای 
از  گذشــته  ســال های  طــی  اربعیــن  راهپیمایــی 
انگیزه هــای  بــا  حزن انگیــز  مذهبــی  مراســم  یــک 
ــک  ــه ی ــهداء)ع(، ب ــارت سیدالش ــد زی ــه قص ــی و ب دین
کارکردهــای  بــا  شــگرف  سیاســی-مذهبی  پدیــدة 
اجتماعــی گوناگــون تبدیــل شده اســت، ایــن تغییــر 
می کننــد. قلمــداد  منسک ســازی  نوعــی  را  ماهیــت 

ایــن  درمــورد  اظهارنظــر  از  پیــش  می رســد  به نظــر 
ــن  ــه ای ــته و ب ــب بازگش ــه عق ــدگام ب ــد چن ــدگاه بای دی
ســوال اساســی پاســخ داد کــه اصــوال »هــدف قیــام امــام 
حســین)ع( چــه بــوده اســت؟«. درواقــع پیــش از تحلیــل 
ــورا  ــه عاش ــود واقع ــت خ ــروری اس ــن ض ــئله اربعی مس
ــرد. ــی قرارگی ــورد بررس ــت م ــدف و غای ــاظ ه ــه لح ب

چرایــی قیــام امــام حســین)ع( پرسشــی اســت کــه 
ــت  ــرون نخس ــنی را از ق ــیعه و س ــمندان ش ــن اندیش ذه
ــراز  ــرات اب ــت. نظ ــغول ساخته اس ــود مش ــه خ ــالمی ب اس
شــده در ایــن خصــوص نیــز بســیار متنــوع اســت. برخــی 
ــد  ــود خداون ــات موج ــاس روای ــه براس ــد ک ــد بودن معتق
متعــال اراده فرمــوده اســت کــه امــام حســین)ع( را 

ــام اباعبــداهلل  ــاهده کنــد و لــذا قی »شــهید« مش
صرفــا اقــدام در جهــت تحقــق ایــن خواســته الهــی 
ــت  ــام را جه ــت ام ــر حرک ــی دیگ ــت. برخ بوده اس
ــل  ــر و عم ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــای ام احی
بــه ســیره پــدر و جــد بزرگوارشــان می داننــد. 
گــروه دیگــر نیــز قائلنــد ایــن عمــل تنهــا اختصــاص 
ــی از  ــتور خاص ــته و دس ــین)ع( داش ــام حس ــه ام ب
ــت.1  ــوده اس ــان ب ــه ایش ــاب ب ــد خط ــب خداون جان

ــا در  ــین)ع( قطع ــام حس ــام ام ــدف قی ــه ه ــا ب ــگاه م ن
نحــوه برگــزاری آیین هــای مختلــف مربــوط بــه عــزاداری 
ــز  ــعائر حســینی« نی ــا »ش ــر ُفقه ــه تعبی ــا ب ــداهلل، ی اباعب
تأثیرگــذار اســت. اگــر جانفشــانی و ایثــار امــام حســین)ع( 
ــع  ــه تب ــم، ب ــان بدانی ــاص ایش ــف خ ــال را تکلی در کرب
مراســم های پاسداشــت ایشــان نیــز تنهــا در جهــت 
ــود و  ــف می ش ــرت تعری ــب آن حض ــر مصائ ــوگواری ب س
هرگونــه مســئله ای کــه کارکردهــای دیگری بــر آن بیفزاید 
ــزاداری از  ــم ع ــن مراس ــه گرفت ــازی« و فاصل »منسک س
حقیقــت خــود قلمــداد می شــود. امــا اگــر حرکــت امــام 
ــی،  ــات دین ــا و انحراف ــا بدعت ه ــه ب ــرای مقابل ــام ب را قی
ــس  ــکیل مجال ــزه تش ــم انگی ــی بدانی ــی و سیاس اجتماع
عــزای آن حضــرت نیــز متفــاوت خواهدبود و براین اســاس 
ــرف  ــوگواری ص ــه س ــزاداری ب ــای ع ــه آیین ه ــه ک هرچ
نزدیــک شــوند، از ماهیــت اصلــی خــود فاصلــه گرفته انــد.

می خوانیــم،  اربعیــن  زیــارت  در  چنانکــه  اگــر 
ــان  ــا مردم ــود ت ــدا نم ــود را ف ــان خ ــهداء)ع( ج سیدالش
را کجــی و انحــراف برهانــد2، و آنچنــان کــه خــود فرمــود 
بدانیــم کــه او در زندگــی خویــش حاضــر بــه ســازش بــا 
ســتمگران نشــد3، تبعــا هــدف غایــی آیین هــای حســینی 
ــات  ــا انحراف ــه ب ــز مقابل ــن نی ــی اربعی ــه راهپیمای از جمل
رشــد  لــذا  می شــود.  تلقــی  ظالمــان  بــا  مبــارزه  و 
ــال های  ــی س ــن در ط ــان اربعی ــداد راهپیمای ــده تع فزاین
گذشــته و خــارج شــدن آن از یــک مراســم صرفــاً 
افــزوده شــدن کارکردهــای فرهنگــی- و  حزن انگیــز 

ــه تنهــا »فربهــی مناســکی«  ــه آن، ن اجتماعی-سیاســی ب
دانســته نمی شــود بلکــه قدمــی در جهــت نزدیــک 
ــود. ــداد می ش ــزاداری قلم ــی ع ــت اصل ــه ماهی ــدن ب ش

نبایــد از نظــر دور داشــت کــه خفقــان حاکــم بــر مســاکن 
شــیعیان، از جملــه عــراق در دوران حاکمیــت حــزب 
بعــث کــه از خــوف شــکل گیری نهادهــای اعتراضــی 
ــا اجتماعــات  شــیعیان جهــت مطالبــه خواسته هایشــان، ب

ــون  ــه هم اکن ــه کرده اســت )و کشــورهایی ک ــی مقابل دین
ــده  ــد فزاین ــز در رش ــتند( نی ــت هس ــن وضعی دارای ای
داشته اســت. مهمــی  بســیار  تأثیــر  اربعیــن  مراســم 

ــم  ــط رژی ــراق توس ــیعیان ع ــاک ش ــرکوب های هولن س
ــزاران  ــیدن ه ــون کش ــاک و خ ــه خ ــه ب ــدام، از جمل ص
ایــن  مقابلــه  و  شــعبانیه،  انتفاضــه  جریــان  در  نفــر 
ــن  ــد در اولی ــب ش ــن موج ــی اربعی ــا راهپیمای ــم ب رژی
ــایی  ــیل آس ــواج س ــدام ام ــقوط ص ــس از س ــن پ اربعی
ــوی  ــتابند. از س ــیر بش ــن مس ــه ای ــراق ب ــیعیان ع از ش
دیگــر شــیعیان ســایر کشــورها نیــز کــه همچنــان 
ــی  ــد راهپیمای ــود قراردارن ــای خ ــار حکومت ه ــت فش تح
ــة فرصتــی  ــه مثاب ــی، ب ــر امــری زیارت اربعیــن را عــالوه ب
بــرای ایجــاد ارتبــاط و همبســتگی بــا ســایر هــم کیشــان 
ــد  ــد کــه می توان ــف جهــان می بینن ــاط مختل خــود در نق
ســازد. فراهــم  را  خواسته هایشــان  تحقــق  زمینــه 

اجتمــاع افــرادی از هنــد و پاکســتان و عربســتان و 
ــدام  ــه هرک ــان و... ک ــر و آذربایج ــه و مص ــن و نیجری یم
مواجــه  بــاری  رقــت  و  متفــاوت  چالش هــای  بــا 
ــان  ــا آن ــا ســایر مســلمانان ب ــی اســت ت هســتند، موقعیت
ــانه ای  ــای رس ــارغ از هیاهوه ــینند و ف ــو بنش ــه گفتگ ب
به صــورت مســتقیم بــا مســائل آن هــا آشــنا شــوند.

ــان گفتنــی اســت کــه راهپیمایــی عظیــم اربعیــن  در پای
گروه هــای  کــه  اســت  مغتنمــی  فرصــت  حســینی 
مختلفــی از شــیعیان و حتــی پیــروان ســایر فــرق و ادیــان 
می کننــد.  شــرکت  آن  در  گوناگــون  انگیزه هــای  بــا 
ــاً دارای  ــراد صرف ــن اف ــته ای از ای ــه دس ــت ک ــکار اس آش
ــر در  ــی دیگ ــتند و گروه ــی هس ــای دینی-زیارت انگیزه ه
ــز  ــی را نی ــی و سیاس ــات اجتماع ــر غای ــن ام ــوی ای پرت
می جوینــد. اگــر قیــام امــام حســین)ع( را واقعــه ای 
سیاســی  و  اجتماعــی  دینــی،  گوناگــون  اهــداف  بــا 
بدانیــم، راهپیمایــی اربعیــن نیــز بــه عنــوان ابــزاری 
ــود. ــف می ش ــالمی تعری ــدن اس ــکل گیری تم ــرای ش ب

 1 :  برای آشنایی با نظرات تحلیلی مختلف پیرامون عاشورا 
ر.ک بــه: محمــد اســفندیاری، عاشــورا شناســی، نشــر نــی 

2 : »َو بََذَل ُمْهَجَتُه فِیَک لَِیْسَتْنِقَذ ِعَباَدَک ِمَن الَْجَهالَِة 
اَللَِة« َو َحْیَرِة الضَّ

ُ َذلَِک َو َرُسولُُه َو اَلُْمْؤِمُنوَن ...  3 : »یَْأبَی اهلَلَّ
ِمن ان نُْؤثَِر َطاَعَة اَللَِّئاِم َعلَی َمَصاِرِع اَلِْکَراِم« 

)بحاراالنوار،ج45،ص83(

راهپیماییاربعیندرنظرتحلیلگران



دلنوشته

حســین را ســر منــزل عشــاق دانســته اند و کربالیــش مامــن 
ماســت. اربعیــن، نــه یــک روز کــه یــک عمــر دلدادگیســت. 
بــه  اســت  المســتقیم  کربالیــش صــراط  تــا  نجــف  مســیر 
همــه  کــه  غایبــی  آن  دوران  در  زندگــی  آمادگــی  ســوی 
هــر  و  کننــد  درک  را  او  دوران  داشــتند  آرزو  پیامبــران 
آمالمــان.  منتهــی  بــه  رســیدن  بــرای  نردبانیســت  عمــود 
هــر ســال در پیــاده روی اربعیــن نــه بــا پــای تــن، کــه بــا 
پــای دل شــرکت می کردیــم امــا امســال روحمــان را پــرواز 
داده ایــم تــا برســد بــه شــش گوشــه ی بــا صفــای اربابمــان. 
گذشــته،  ســال  حســینی  کاروان هــای  از  جامانــدگان 
امســال؛  اربعیــن  زیــارت  بــه  زده بودنــد  گــره  را  دلشــان 
امــا امــان از ایــن روزگار کــه مــا را محــروم کــرد از وصــال 
بخوریــم. را  گذشــته  ســال های  همــان  حســرت  تــا  یــار 
عزیــزی  حداقــل  کــه  بــود  خــوش  دلمــان  کــه  ســال هایی 
را  خودمــان  و  می کنــد  طــی  را  عمودهــا  نیابتمــان  بــه 
بــا  امــا  امســال  می دانســتیم.  حســین  زائــران  خیــل  در 
زنــگار  را  دلمــان  عــراق،  بــه  ورود  منــع  خبــر  شــنیدن 
برداشــته و غربــت در شــهر و دیارمــان رخنــه کرده اســت.
مگــر چــه کرده ایــم کــه مصبــاح الهــدی مــا را از نعماتــش 
محــروم ســاخته و از ســفینه النجــاه دور افناده ایــم. هــر چنــد 
بــار گناهانمــان زیــاد اســت امــا دلمــان به ایــن خوش بود که 
شــاید بــه خاطــر خوبــان درگاهــش همــگان را از ایــن نعمــت 
محــروم نکنــد. فقــط امیدواریــم بــه آن کــه طلــوع فجــر در 
تاریک تریــن ســاعات شــب صــورت می گیــرد. شــاید زمیــن 
ــزی آمــاده می کنــد.  ــرای مهمــان عزی هــم دارد خــودش را ب
می آیــد... دارد  کســی  پــای  صــدای  دهیــد.  فــرا  گــوش 
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دانشــگاه فردوســی مشــهد در روز بیســتم مهرمــاه 13۹۹ میزبــان نماینــده ی ولــی فقیــه 
ــا  ــی ب ــی صمیم ــان در جمع ــا ایش ــود ت ــهد ب ــرم مش ــه ی محت ــام جمع ــتان و ام در اس

ــد. ــه میــان آورن دانشــجویان ســخن ب
جلســه ای کــه بســتر مناســبی بــرای رســاندن صــدای دانشــجو بــه مســئولین دانشــگاهی 
و شــهری بــود و در ســال گذشــته نیــز بــه مناســبت روز دانشــجو برگــزار شــده بــود. امــا 
ــود و  ــن کاری نکرده ب ــچ مســئول دیگــر اســتانی چنی ــک ســال متاســفانه هی ــن ی در ای
مــا همچنــان امیدواریــم کــه ایــن افــراد نیــز آیــت اهلل علم الهــدی را حداقــل در همیــن 

یــک زمینــه الگــو قــرار دهنــد.
ابتــدا جلســه بــا نــوای گــرم حــاج احمــد واعظــی آغــاز شــد و پــس از آن بخــش اصلــی 
ــات مذهبــی دانشــگاه  ــی از تشــکل ها و کانون هــا و هیئ ــا نمایندگان ــاز شــد ت ــه آغ برنام
فردوســی نــکات، پیشــنهادات و انتقــادات خــود پیرامــون وضعیــت فعلــی دانشــگاه و شــهر 

را ارائــه کننــد.
شــهری کــه بــارگاه امــام هشــتمان در آن قــرار دارد حتمــا دارای 

تقــدس بســیار ویــژه ای نســبت بــه ســایر نقــاط کشــور اســت
طبــق قاعــده حــروف الفبــا اولیــن نفــر نماینــده انجمــن اســالمی یعنــی آقــای 

جوالیی شــکیب بــود کــه اینگونــه آغــاز کــرد.
بنــده بــه عنــوان نماینــده انجمنــی 70 ســاله تنهــا از ســر دغدغــه دینــی در ایــن جلســه 
ــا دارای  ــرار دارد حتم ــتمان در آن ق ــام هش ــارگاه ام ــه ب ــهری ک ــوم. ش ــر می ش حاض
تقــدس بســیار ویــژه ای نســبت بــه ســایر نقــاط کشــور اســت. و از ایــن لحــاظ مــا نیــز 
ــم.  ــنگین تری داری ــئولیت س ــه و مس ــدار وظیف ــد دین ــان های دغدغه من ــوان انس ــه عن ب
مــا اگــر بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مــردم را بایــد ملــزم بــه رعایــت نســبت بــه آنچــه 
بــرای مــا حقانیــت آن اثبــات شده اســت بدانیــم بایــد حواســمان نســبت بــه ایــن نکتــه 
ــا  ــی گاه ــبک زندگ ــل و س ــه، عم ــر، اندیش ــان هایی دارای تفک ــا انس ــا ب ــه م ــد ک باش

ــا خودمــان در ارتباطیــم. متفــاوت ب
وی در ادامه افزود:

ــه جامعــه  ــف شــده و از ســوی خــود ب ــق تعری ــری کــه از حــق مطل ــر تصوی ــا در براب م
ارائــه می دهیــم مســئولیم. خواســت دیــن ایــن اســت کــه »لیقــوم النــاس بالقســط«1. آیــا 
ــدون اکــراه خــود ملــزم  مــا در ایــن راســتا کاری کرده ایــم کــه مــردم خودخواســته و ب
بــه رعایــت قوانیــن و حــدود اســالمی باشــند؟ از طرفــی مشــهد دارای بیشــترین حاشــیه 
ــر  ــه س ــادی ب ــفبار اقتص ــیار اس ــع بس ــران در وص ــوده و ای ــور ب ــطح کش ــین در س نش
ــن شــرایط  ــه ســیره ائمــه نظــر کنیــم درمی یابیــم کــه ائمــه اگــر در ای ــرد. اگــر ب می ب
ــْفلَی«2 قــرار می دادنــد. مــا  َبَقــِة الُسّ حضــور داشــتند الویــت خــود را در » هللَ اهللَ فِــي الَطّ
نیــز بــه عنــوان انســان هایی مســئول الویــت خــود را رفــع دغدغــه و نیازهــای مــردم قــرار 
دهیــم آنــگاه شــرایطی ایجــاد خواهــد شــد کــه مــردم خــود نســبت بــه رعایــت ظواهــری 

کــه مدنظــر ماســت اقــدام کننــد. بــه امیــد پیــروزی نهایــی مســتضعفین جهــان.
دانشگاه پای سرمایه داران را به دانشگاه باز کرده است.

بــا غیبــت آقایــان حســین مهدویــان و امیــر حجتی نماینــدگان انجمــن اســالمی نواندیش 
و انجمن هــای علمــی نوبــت بــه آقــای مهــدی طالبــی نماینــده بســیج دانشــجویی رســید 

تــا اینگونــه صحبــت کند.
ــرار  مســئله ی مهــم معیشــت، کــه بارهــا توســط مقــام معظــم رهبــری مــورد تاکیــد ق
ــه  ــرد. ارائ ــرار بگی ــا ق ــن اولویت ه ــف باالتری ــن روزهــا در ردی گرفته اســت، می بایســت ای
راهکارهــای عملیاتــی جهــت تبدیــل ایــن تهدیــد بــه یــک فرصــت توســط نیــروی جــوان 
حزب اللهــی باعــث امیدبخشــی بیــش از پیــش در ســطح جامعــه خواهدشــد. در عمــل، 
ــن  ــه ای ــت یابی ب ــال دس ــه دنب ــا ب ــه تنه ــهری ن ــگاهی و ش ــران دانش ــی مدی ــا برخ ام
اهــداف نیســتند، بلکــه بــه نوعــی ســدی در مقابــل ایــن اهــداف متعالــی ایجــاد کرده انــد.

دانشــگاه کــه بایــد پیشــگام عرصــه ی علمــی و کار کارشناســی شــده باشــد، در مــواردی 
در جهــت منافــع مالــی و ســرمایه داری دســت بــه امــوری می زنــد کــه در تــالش اســت 
ــاز کــرده و بــدون اطــالع دانشــجو منافــع برخــی  پــای ســرمایه داران را بــه ایــن فضــا ب

افــراد را دنبــال نمایــد.
ماننــد همیــن نمونه هــا در ابعــاد شــهری نیــز مشــاهده می شــود. جایــی کــه در مســئله ی 
کمربنــد جنوبــی شــهر مشــهد، مســئولین شــهری بــدون در نظــر گرفتــن مســائل بدیهــی 
و کارشناســی شهرســازی، بــر اقــدام خــود بــر تخریــب بیــش از پیــش ارتفاعــات جنــوب 

مشــهد و احــداث پــروژه مخــرب کمربنــد جنوبــی اصــرار می ورزنــد.
ــی  و  ــتعدادهای داخل ــا و اس ــه ظرفیت ه ــگاه ب ــور ن ــائل کش ــل مس ــک راه ح ــدون ش ب

از تجربیــات گذشــتگان بــه نحــو احســن اســتفاده خواهدنمــود.
نماینــده بعــدی دانشــجویان آقــای مهــدی بــزم آرا از جامعــه اســالمی بــود کــه 

کــرد: مطــرح  اینگونــه  را  صحبت هایــش 
ــرض  ــان ع ــهری را خدمتت ــکالت ش ــتیم مش ــما داش ــا ش ــه ب ــته ک ــدار گذش ــا در دی م
ــردازم. در  ــگاه می پ ــا دانش ــط ب ــائل مرتب ــه مس ــه ب ــن جلس ــده در ای ــذا بن ــم ل کردی
ماه هــای اخیــر کــه دانشــگاه شــاهد عــدم حضــور دانشــجویان و تشــکل های دانشــجویی 
ــزی بدعت هایــی در  ــود عــده ای از فضــای موجــود سواســتفاده کــرده و مشــغول پی ری ب
زمینــه فرهنگــی هســتند کــه بــا موازیــن شــرعی مــا در تضــاد بــوده کــه نمونــه بــارز آن 
اچــرای مقولــه دوچرخــه ســواری بانــوان بــه شــکل مختلــط و بــه بهانــه حفــظ محیــط 
ــه  ــه ب ــگاه ک ــر دانش ــای دیگ ــت ه ــیاری از فعالی ــه بس ــه ب ــت در حالیک ــت بوده اس زیس

ــود. ــه نمی ش ــد توج ــیب می زن ــت آس ــط زیس محی
آقــای گوهــری، نماینــده ســازمان جهــاد دانشــجویان نیــز بــا ایــن مباحــث نماینــده ولــی 

فقیــه را خطــاب قــرار داد.
ســازمان دانشــجویان بــه عنــوان متولــی امــورات فرهنگــی در دانشــگاه و رســالت تشــکلی 
ــوت از  ــتفاده از دع ــا اس ــازی و ب ــای مج ــترهای فض ــری از از بس ــا بهره گی ــودش ب خ
نخبــگان و اســاتید دانشــگاهی بــه بحــث افزایــش آمــوزش و میــل دانشــجویان بــه بحــث 
پژوهــش آموزشــی پرداخــت. همچنیــن بــا تاســیس مرکــز فعالیت هــای داوطلبانــه جهــاد 
دانشــگاهی بــه بحــث محرومیــت زدایــی و کمــک بــه اقشــار کــم برخــوردار برداخــت کــه 
ــا  ــن مســئله م ــل در ای ــه حداق ــه درخواســت می شــود ک ــی فقی ــرم ول ــده محت از نماین
ــیم.  ــدی داشته باش ــت اهلل علم اله ــرت آی ــر حض ــا دفت ــای الزم را ب ــم همکاری ه بتوانی
بــه عنــوان آخریــن نکتــه نیــز از جنابعالــی درخواســت دارم کــه بــه یــک ســری مســائل 

تبعیــض و تفکیــک جنســیتی بــه صــورت عادالنــه و بــی طرفانــه بپردازیــد.
 دانشــجوی شهرســتانی کــه حتــی یــک گوشــی هوشــمند ســاده 

نــدارد چجــوری بایــد در کالس هــا شــرکت کنــد؟
دبیــر شــورای صنفــی دانشــجویان ســرکار خانــم خسروشــیری نیــز نفــر بعــدی بــود کــه 

صحبت هایــش را در ایــن دیــدار دانشــجویی مطــرح کــرد.
خوشــحالم کــه مجلســی پیــش آمــد کــه بتوانیــم از گله هایمــان بگوییــم. شــورای صنفــی 
کــه مرجــع تمــام دردهــا و مشــکالت دانشــجویان شــده و جایــی هــم فراهــم نشــده کــه 
ایــن دردهــا گفتــه شــود. آنقــدری سرشــار از گلــه شــدیم کــه نمی دانــم از کجــا شــروع 
ــا داشــتم  ــی بق ــگاه متاهل ــدی کــه از خواب ــه کجــا ختــم کنــم. بنــده در بازدی کنــم و ب
ــدم. در همیــن اوضــاع  ــد مــن در معیشــت خــودم مون ــا بغــض می گوی ــا ب دانشــجوی م
دانشــگاه فشــار وارد می کنــد کــه شــما بایــد تخلیــه کنیــد. از ســمت دیگــر یــک حکــم 
کلــی بــرای همــه گرفته شــده کــه آمــوزش مجــازی حتمــا بایــد بــه شــیوه آنالیــن برگــزار 
شــود در حالــی کــه اصــال بــه ایــن دقــت نشــده کــه اون دانشــجوی شهرســتانی کــه حتی 
ــدارد چجــوری بایــد تــو ایــن کالس هــا شــرکت کنــد؟  یــک گوشــی هوشــمند ســاده ن
ــده!  ــه خــودش مون ــه تغذی ــم کــه اینجــا حضــور داره و در هزین ــا دانشــجویی رو داری م
ــه  ــرد ک ــورت بگی ــی ص ــه همکاری های ــد و چ ــد رخ ده ــی می توان ــه اتفاق ــم چ نمی دان
ــان  ــم در ش ــر می کن ــم. فک ــم کنی ــجو را ک ــک از دانش ــک درد کوچ ــم ی ــل بتوانی حداق
دانشــگاهی مـــثل فردوســی نیســت کــه در ســامانه ســامد می خواهــد پاســخگوی مــردم 

و دولــت باشــد در حالــی کــه پاســخگوی دانشــجوی خــودش نیســت.
ــای  ــون ه ــر کان ــم زاده دبی ــم حل ــم خسروشــیری، از خان ــای خان ــت ه ــام صحب ــا اتم ب

ــد. ــت هایشــان را مطــرح کنن ــا صحب ــوت شــد ت ــری دع ــی هن فرهنگ

ر دیدا گزارش
علم الهدی

منا یندگانباآیت لله

روحیــه ی انقالبــی و جهــادی در تمــام ســطوح مدیریتــی کشــور اســت. در شــهر مشــهد، 
کــم نیســتند جوانانــی متعهــد کــه آمــاده ی پذیــرش مســئولیت های بــزرگ و فعالیــت 
در ســطح شــهر بــا اســتفاده از تجربیــات بــزرگان هســتند؛ میــزان اهتمــام امــام جمعــه 
محتــرم ایــن شــهر نیــز می توانــد تأثیــر مســتقیم و زیــادی در ایــن امــر داشــته باشــد. 
البتــه جوانگرایــی بــه معنــی پیرزدایــی نیســت و یــک مدیــر جــوان حــزب اللهــی یقینــاً 

در مــورد کمربنــد جنوبــی شــهر مشــهد بنــده از روز اول مخالــف 
احــداث آن بــودم زیــرا افــرادی بــا تکیــه بــر قــدرت و ثــروت قصــد 
داشــتند زمین هــای مــردم را بــا قیمــت بســیار کــم خریــده و پــس از 

ســاخت و ســاز، ســود کالنــی بــه جیــب بزننــد.
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مهندسی کامپیوتر ۹۶

امین ناصری فرد
صنایع غذایی ۹7

االن شــرایط خــاص کشــور یکــم ذهــن همــه را از مســائل محــدود بــه دانشــگاه دورتــر 
ــد.  ــت می کنن ــان فعالی ــت دانشگاهیش ــر از هوی ــد فرات ــگاهیان دارن ــت. دانش کرده اس
گفتنی هــا در ایــن بــاره را آقــای شــکیب گفتنــد. مــن صحبتــی اضافه تــر نــدارم در ایــن 
رابطــه. فقــط می توانــم امیــدوار باشــم دانشــجوها هــم در کنــار مســئولین قــرار بگیرنــد و 

ــم. ــاری را از روی دوش مــردم برداری ــی کــه می شــود ب ــا جای ت
درب ضریح حضرت رضا)ع( بر روی دلدادگان باز شود.

آقــای جلیلــی نماینــده هیئــت دانشــجویی سیدالشــهدا نیــز آخریــن نفــری بــود کــه بــه 
روی صحنــه زفــت تــا بگویــد:

هیئــت دانشــجویی سیدالشــهدا از ســال 1372 بــه تبییــن معــارف اهــل بیــت و ســیره 
ــر فســادهای اخالقــی و اجتماعــی  ــوده و در براب ائمــه اطهــار پرداختــه و مدافــع حــق ب

ایســتاده.
وی در ادامــه مطــرح کــرد: دانشــگاه هــا نمونــه ای از یــک اجتمــاع در جامعــه می باشــند 
و بایــد در مقابــل مســائل علمــی و فرهنگــی بــه ارائــه الگوهــای علمــی و مناســبتی بــرای 
ــن  ــورد را گلچی ــک م ــه ی ــروز می خواهــم از تمــام مشــکالت جامع ــد. ام ــه بپردازن جامع
ــای  ــه تالش ه ــم هم ــی رغ ــگاه عل ــفانه در دانش ــم. متاس ــرض کن ــان ع ــرده و خدمتت ک
انجــام گرفتــه بــرای نــوع پوشــش و ارتبــاط بیــن دختــران و پســران بــه ســرعت در حــال 
گســترش هســتند. و صحبــت هــا و تصمیماتــی از ســوی مســئولین بــه گــوش می رســد 
ــه  ــه معــروف نمی شــود بلکــه بیشــتر ب ــه تنهــا باعــث جلوگیــری و احیــای امــر ب کــه ن
ــد ســالی زده می شــود تحــت  ــه چن ــی ک ــه صحبت ــد. از جمل ــن می زن ــن مســائل دام ای
ــوان در فضــای دانشــگاه اســت کــه علــی رغــم احتیــاط و  عنــوان دوچرخــه ســواری بان

نهــی از ســوی اکثریــت مراجــع عظــام تقلیــد بــاز هــم مطــرح می شــود.
و امــا در آخــر، چنــد وقتــی هســت کــه درب ضریــح حضــرت رضــا )ع( بــر روی عاشــقان 
ــه  ــی جامع ــر مذهب ــرم قش ــه اول مح ــه در ده ــی ک ــده. از آنجای ــته ش ــرت بس ان حض
نســبت بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی نشــان دادنــد مقیدتریــن افــراد هســتند و از 
آنجایــی کــه مشــخص نیســت تــا چــه زمانــی ایــن بیمــاری منحــوس ادامــه دار می باشــد 
ــوی  ــده از س ــه ش ــای ارائ ــتفاده از راهکاره ــا اس ــه ب ــم ک ــان درخواســت داری از محضرت
صاحــب نظــران پیشــنهاد شــود بــه اســتان قــدس و ســتاد ملــی کرونــا کــه درب ضریــح 

حضــرت رضــا)ع( بــر روی دلــدادگان بــاز شــود.
بــا پایــان ســخنان نماینــدگان دانشــجویی آیــت اهلل علــم الهــدی ابتــدا از دکتــر 
ــجویان  ــای دانش ــه صحبت ه ــخی ب ــر پاس ــا اگ ــرد ت ــوت ک ــگاه( دع ــت دانش کافی)ریاس
دارد مطــرح کنــد امــا وی بــا بیــان اینکــه در ســازمان مرکــزی مهمــان دارد ایــن جلســه 

ــرد! ــرک ک را ت
ــجو و  ــر دانش ــی قش ــد پویای ــگ ش ــری کمرن ــرگاه مطالبه گ ه

ــود ــگ می ش ــم کمرن ــه ه ــعه جامع ــد و توس رش
ــرد: دو عنصــر مهــم موجــود در  ــاز گ ــه آغ ــش را اینگون ــت اهلل صحبــت های حضــرت آی
انقــالب امــام حســین)ع( مبــارزه و مطالبــه اســت. قشــر دانشــجو بایــد بــا الگوگیــری از 
آن بــه ســمت ایجــاد زیرســاخت های مطالبــه یعنــی مناظــره، بحــث و گفتگــو رود زیــرا 
ــه  ــه ک ــری اســت، همانگون ــرو مطالبه گ ــی و پیشــرفت قشــر دانشــجو در گ ــظ پویای حف
ــرگاه  ــت. ه ــی آن شده اس ــالمی و پویای ــالب اس ــروزی انق ــب پی ــاخصه موج ــن ش همی
ــم  ــه ه ــعه جامع ــد و توس ــجو و رش ــر دانش ــی قش ــد پویای ــگ ش ــری کمرن مطالبه گ
ــچ  ــون هی ــد چ ــن بیای ــات پایی ــات و توقع ــطح مطالب ــد س ــذا نبای ــود، ل ــگ می ش کمرن

ــود. ــری نخواهدب ــع مطالبه گ ــدس مان ــرع مق ــن و ش ــز دی ــز ج چی
همچنیــن ایشــان در مــورد تعطیلــی حــرم فرمودنــد: برخــی مدیــران بــه جــای برخــورد 
ــر  ــه رهب ــق گفت ــر طب ــد و اگ ــاک می کنن ــئله را پ ــورت مس ــئله، ص ــا مس ــت ب درس
ــد،  ــه مشــورت می زدن ــا افــراد مســئول دســت ب ــرای مدیریــت بهتــر ب معظــم انقــالب ب

ــد. ــاذ کنن ــتند اتخ ــری می توانس ــای بهت تصمیم ه
ــدازی  ــرودگاه راه ان بنــده پیشــنهاد دادم یــک غربالگــری در ورودی شــهر، ترمینــال و ف
شــود و تمــام مســافران قرنطینــه یــک ســاعته شــوند و پولــش را از خــود مســافر بگیرنــد، 
هــالل احمــر قبــول کــرد انجــام دهــد و دانشــگاه علــوم پزشــکی و ســتاد اســتانی نیــز 

قبــول کــرد، امــا در تهــران مهــر باطــل خــورد و گفتنــد همــه جــا بایــد بسته باشــد.
ــا بیــان اینکــه در ایــن مــورد یــک تصمیــم  نماینــده ولــی فقیــه در خراســان رضــوی ب
ــک  ــا ی ــروس کرون ــردن وی ــار ک ــزود: بحــث مه ــد، اف ــه و حســاب نشــده گرفتن عجوالن
طــرف اســت و مدیریــت کشــور در یــک طــرف دیگــر اســت کــه بــا بســتن درب حــرم 
ــدند  ــکار ش ــا بی ــتوران ه ــا و رس ــه در هتل ه ــا ک ــت روزمزده ــا، جمعی و مهمان پذیره
حــدود 37 هــزار نفــر بودنــد کــه عمــده آن متعلــق بــه مناطــق محــروم شــهر هســتند 

اداهم گزارش ...

.مــا فشــار آوردیــم کــه بیمــه بیــکاری بــه ایــن افــراد بدهنــد کــه گفتنــد ایــن افــراد هیــچ 
کــدام بیمــه نیســتند و تنهــا حــدود دو تــا ســه درصــد ایــن افــراد بیمــه شــدند در حالــی 
کــه بیــش از 8 مــاه اســت کــه هیــچ منشــأ درآمــدی ندارنــد و متاســفانه ایــن مــوارد در 

ــت. ــده گرفته شده اس ــور نادی ــت کش مدیری
ــی مشــهد،  ــد جنوب ــه طــرح کمربن ــا اشــاره ب ــه در خراســان رضــوی ب ــده ولی فقی نماین
گفــت: در مــورد کمربنــد جنوبــی شــهر مشــهد بنــده از روز اول مخالــف احــداث آن بــودم 
زیــرا افــرادی بــا تکیــه بــر قــدرت و ثــروت قصــد داشــتند زمین هــای مــردم را بــا قیمــت 

بســیار کــم خریــده و پــس از ســاخت و ســاز، ســود کالنــی بــه جیــب بزننــد.
آیــت اهلل علم الهــدی بــا بیــان اینکــه قــرار بــود روی یکــی از کوه هــای مشــرف بــه شــهر 
مشــهد در کمربنــد جنوبــی، هتــل هفــت ســتاره احــداث شــود، گفــت: ســرمایه گــذار این 
هتــل یــک فــرد اماراتــی بــود کــه در دیــدار بــا مــن گفــت، حــدود ســه هــزار میلیــارد 
ریــال بــرای گودبــرداری و یــک هــزار و 200 میلیــارد ریــال نیــز بــرای اخــذ مجوزهــای 
شــهردای پرداخــت کــرده و اکنــون متضــرر شــده اســت کــه بــه وی پیشــنهاد کــردم از 

افــرادی کــه بــه او مشــورت داده انــد شــکایت کنــد.
ــد دارد  ــردی قص ــروژه، ف ــدن پ ــف ش ــد از متوق ــدم بع ــه ش ــی متوج ــزود: حت وی اف
ــواری  ــا ایجــاد بول ــداری و ســپس ب ــه صــورت شــخصی خری زمین هــای آن منطقــه را ب
ــن  ــد ای ــه شــهرداری مشــهد پیشــنهاد دادم بای ــال کنــد کــه ب ــروژه کمربنــدی را دنب پ
مســیر بــن بســت شــود و بــر همیــن اســاس در انتهــای ایــن مســیر پارکینگــی ســاخته 

شــد.
ــترک  ــانی مش ــوق انس ــرد دارای حق ــز زن و م ــالم نی ــر اس از نظ

ــد. ــاوت دارن ــر تف ــا همدیگ ــف ب ــوع تکالی ــی در ن ــتند ول هس
وی همچنیــن در پاســخ بــه مســئله دوچرخــه ســواری اظهــار داشــت: تبعیــض جنســیتی 
را خــدا آفریــده اســت و هیــچ اندیشــمندی نگفته اســت کــه بیــن زن و مــرد در حقــوق 

انســانی فرقــی وجــود دارد.
امــام جمعــه مشــهد افــزود: از نظــر اســالم نیــز زن و مــرد دارای حقــوق انســانی مشــترک 

هســتند ولــی در نــوع تکالیــف بــا همدیگــر تفــاوت دارنــد.
ــذف  ــای ح ــه ج ــوان ب ــواری بان ــه س ــوع دوچرخ ــت: در موض ــدی گف ــت اهلل علم اله آی
ــا  ــوان و دوچرخــه ســواری آنه ــح بان ــرای تفری ــکان مناســبی ب ــد م صــورت مســئله، بای
فراهــم شــود کــه بــه شــورای شــهر نیــز تاکیــد داشــته ام کــه بوســتان هایی بــرای  بانــوان 

ایجــاد شــود تــا بانــوان بتواننــد در آن مــکان بــه تفریــح بپردازنــد.
ــور ســواری  ــن پیشــنهاد ســاخت پیســت موت ــه م ــدی پیــش خانمــی ب ــزود: چن وی اف
انــوان را داد و مــن هــم حمایــت کــردم و االن آن پیســت فعــال اســت و از نظــر اقتصــادی 

هــم در حــال سودرســانی اســت.
1. آیه 25 سوزه حدید
2. نامه 53 نهج البالغه
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عجايب    ساالنه

اخبــار  آنقــدر  گذشــت،  کــه  یکســالی  ایــن  در 
عجیــب و غریــب و طرح هــای مختلــف در دانشــگاه 
قبلــش  ســال  ســه  در  کــه  دیــدم  و  شــنیدم 
. ندیــدم  و  نشــنیدم  بــودم  دانشــگاه  در  کــه  هــم 

خاطــرات ایــن یکســال را کــه مــرور می کنــم بــه اولیــن 
ــی  ــرح پول ــتان ۹8 و ط ــم، در تابس ــه می رس ــوردی ک م
ــه در دانشــگاه اســت  ــرور وســایل نقلی ــور و م کــردن عب
کــه در آن زمــان بــا پیگیــری شــورای صنفی دانشــجویان 
خوشــبختانه عملــی نشــد . بعــد از آن در همــان تابســتان 
در مصاحبــه ای از دکتــر کافــی شــنیدم کــه گفتنــد 
: »بــرای پیونــد جامعــه و دانشــگاه بایــد دیوارهــای 
ــه آن  ــود ! » ک ــذف ش ــی ح ــگاه فردوس ــی دانش فیزیک
ــاد  ــاق نیفت ــده اتف ــام ش ــای انج ــس از پیگیری ه ــم پ ه
ــور  ــه منظ ــد ک ــاره گفتن ــن ب ــوم در ای ــر عل ــی وزی و حت
برداشــتن دیوارهــای فیزیکــی نیســت و خوشــبختانه 
تابســتان بخیــر گذشــت و بــه پاییــز پــر ماجــرا رســیدیم. 
در اوایــل پاییــز بــود کــه مســیر دوچرخــه ســواری 
ــک  ــزی ی ــگ آمی ــط رن ــه فق ــد ک ــاح ش ــگاه افتت دانش
ــود و  ــزی ب ــه مرک ــا کتابخان ــن درب شــمالی ت مســیر بی
ــود و  ــده  ب ــهیل ش ــیر تس ــن مس ــروج از ای ــه ورود و خ ن
ــه ســهولت در اختیــار دانشــجو  ــه حتــی دوچرخــه ای ب ن
ــد و بیشــتر  ــتفاده کن ــد از آن اس ــه بتوان ــت ک ــرار گرف ق
ــه نظــر  ــود کــه حــال چنیــن ب ــی ب شــبیه یــک فضاآرای
ــرای جشــن هفتــاد ســالگی آمــاده  می آیــد دانشــگاه را ب
ــه  ــن نمون ــه کارآفری ــود ک ــز ب ــه پایی ــرد . در میان می ک
کشــوری، جنــاب آقــای حســین ثابــت بــه دانشــگاه آمدند 
و بــا اســتقبال گرمــی کــه از طــرف دکتــر کافی از ایشــان 
شــد، از دانشــگاه بازدیــد کردنــد کــه البتــه ایــن بازدیــد 
ــود کــه در ادامــه آن را ذکــر می کنــم  مقدمــه طرحــی ب
. همچنیــن در همــان ایــام بــود کــه طرحــی در صفحــه 
ــی-  ــای کالی ــاب آق ــهد- جن ــهردار مش ــتاگرامی ش اینس
منتشــر شــد کــه مربــوط بــه حــذف دیوارهــای فیزیکــی 
ــه منظــور  ضلــع شــمالی دانشــگاه و عقــب نشــینی آن ب
تعامــل دانشــگاه و شــهر ) شــاید هــم بهــره وری تجــاری 
ــه  ــود .  از میان ــه( ب ــن بهان ــا ای ــگاه ب ــای دانش از زمین ه
پاییــز کــه گذشــتیم زمزمه هــای جشــن هفتــاد ســالگی 
ــرا  ــب ماج ــید و تعج ــوش رس ــه گ ــی ب ــگاه فردوس دانش
ــود و  ــجو ب ــور دانش ــدون حض ــن ب ــه جش ــود ک ــی ب وقت
ــدند  ــوت ش ــه آن دع ــی از دانشــجویان ب ــا نمایندگان تنه
کــه عــده ای از آن نماینــدگان نیــز بــه آن جشــن نرفتنــد .

ــت در  ــای ثاب ــنیدیم آق ــه ش ــود ک ــع ب ــان موق در هم
ــگاه  ــد دانش ــاس کرده ان ــگاه، احس ــود از دانش ــد خ بازدی
یــک مجســمه بــزرگ از حکیــم فردوســی کــم دارد کــه 
ــا ســرمایه  نتیجــه آن پیشــنهاد مجســمه ای 40 متــری ب
ــگاه  ــوم دانش ــدان عل ــه در می ــود ک ــان ب ــذاری خودش گ
نصــب می شــود و ســاخت و ســازی کــه در اواخــر پاییــز 
در ایــن میــدان شــروع شــده بــا طــرح مجســمه مرتبــط 
ــی  ــم ول ــاور نمی کردی ــر را ب ــن خب ــد ای ــت . هرچن اس
اواســط زمســتان و اوایــل تــرم بهمــن بــود کــه دیده هــا 
شــنیده ها را تاییــد کــرد و دو پــای بــزرگ مجســمه 
ــم  ــتیم کاری کنی ــا خواس ــد و ت ــده ش ــگاه دی در دانش
حضورمــان در دانشــگاه دیــری نپاییــد و ویــروس منحوس 
ــر و  ــرد و در آن گی ــوس ک ــا محب ــا را در خانه ه ــا م کرون

ــه فراموشــی ســپرده شــد  ــز ب دار، ماجــرای مجســمه نی
ــد،  ــالت عی ــس از تعطی ــار و پ ــه به ــه رســیدم ب ــا اینک ت
ــن  ــه میادی ــاره ب ــتر، دوب ــی بیش ــا خودنمای ــمه ب مجس
ــرح  ــن ط ــف ای ــده مخال ــه بن ــده ای از جمل بازگشــت . ع
ــدان  ــد فق ــرح مانن ــی ط ــص علم ــر نواق ــا ذک ــدند . ب ش
ــیما و  ــمان و س ــط آس ــم زدن خ ــانی، بره ــاس انس مقی
ــود  ــا وج ــرح ب ــن ط ــودن ای ــت ب ــهری ، اولوی ــر ش منظ
مشــکالت آموزشــی-رفاهی دانشــگاه کــه قابــل شــمارش 
هــم نیســتند و احتمــال پیونــد داشــتن چنیــن طرحــی با 
طــرح حــذف دیوارهــای فیزیکــی دانشــگاه فردوســی . ) 
چــون چنیــن مجســمه ای جــاذب گردشــگر اســت و دیوار 
دافــع، ولــی عــده ای هــم با صــرف اینکه تــا طــرح از جانب 
دانشــگاه ارائــه نشــده نبایــد آن را نقــد کــرد یــا بودجه آن 
ــدند ( ــرح ش ــی ط ــت و ... حام ــگاه نیس ــع دانش از مناب

رئیــس دانشــگاه هــم مثــل اکثــر مســئولین ابتــدا قضیــه 
ــی  ــوز طرح ــت : » هن ــرد و گف ــب ک ــه تکذی را از ریش
تصویــب نشــده و مجســمه ای ســاخته نشــده » ) احتمــاال 
تصویــب طــرح و شــروع ســاخت مجســمه بعــد از اتمــام 
آن اتفــاق می افتــد ( . اندکــی بعــد شــنیده شــد 40 متــر 
ــر اســت و در طــرح پشــت سررســیدی  نیســت و 38 مت
ــود  ــده ب ــش ش ــرح پخ ــذار ط ــرمایه گ ــب س ــه از جان ک
هــم مــکان نصــب مشــخص بــود و هــم ارتفــاع و شــکل 
ــاع  ــه ارتف ــان ب ــری جه ــن مجســمه هن ــرح ) بزرگتری ط
ــاز  ــی ب ــهد ( . ول ــی مش ــگاه فردوس ــر در در دانش 38 مت
ــد  ــنیده نش ــگاه ش ــمت دانش ــبی از س ــخ مناس ــم پاس ه
ــه  ــب ب ــر تکذی ــر و پ ــر خب ــار پ ــان به ــا پای ــره ب و باالخ
ــازش همــراه شــد  ــه آغ تابســتان رســیدیم، تابســتانی ک
ــر پیشــنهاد حــذف دیوارهــای فیزیکــی دانشــگاه  ــا خب ب
فردوســی مشــهد در طــرح تفصیلــی جنــوب غربــی 
مشــهد کــه بــا مخالفــت جــدی دانشــجویان رو بــرو 
ــت  ــجویی، ریاس ــکل دانش ــن تش ــا ورود چندی ــد و ب ش
ــا دانشــجویان  ــه پاســخگویی رودررو ب دانشــگاه حاضــر ب
ــه اوال  ــد : ک ــه گفتن ــدند و در آن جلس ــه ای ش در جلس
مجســمه 38 متــر نیســت و 25 متــر اســت و دومــا هنــوز 
مــکان نصــب آن مشــخص نیســت )ولــی چطــور می شــود 
ــرد ؟ و   ــس از ســاخت کوچــک ک ــاد مجســمه ای را پ ابع
یــا چــرا در میــدان علــوم دانشــگاه ســاخت و ســاز انجــام 
می شــود ؟ و اصــال چــرا ایــن مجســمه در داخــل دانشــگاه 
ــرح آن  ــب ط ــدون تصوی ــود و ب ــاخته می ش ــی س فردوس
ــازه  ــود اج ــه خ ــذار ب ــرمایه گ ــاب س ــگاه، جن در دانش

ــه  ــان سررســیدی ک ــل و در پشــت هم داده اســت از قب
پیشــتر گفتــم، بخشــی از جزئیــات طــرح مثــل ارتفــاع، 
ــد ؟ ( ــخص نمای ــمه را مش ــب مجس ــکان نص ــکل و م ش

ــز  ــگاه نی ــی دانش ــای فیزیک ــذف دیواره ــه ح ــع ب راج
گفتنــد کــه دانشــگاه بــا آن موافقــت نکــرده ولــی کمــی 
بعــد دیدیــم کــه ایــن پیشــنهاد در شــورای شــهر مشــهد 
ــی آن  ــزام قانون ــی ال ــه معن ــن ب ــب رســید و ای ــه تصوی ب
اســت و فقــط منتظــر اجراســت و علیرغــم اینکه دانشــگاه 
ــع شــمالی  ــی طــرح ضل ــف آن اســت ول ــه ظاهــر مخال ب
ــرح  ــه ط ــن مصوب ــر از ای ــی قبل ت ــم خیل ــگاه آن ه دانش
ــذارد. ــی می گ ــیاری باق ــبهات بس ــک و ش ــی، ش تفصیل

چنــد ســوایی بــدون خبــری خــاص از دانشــگاه گذشــت 
ــه  ــدیم ک ــک می ش ــتان نزدی ــر تابس ــه آخ ــم ب ــم ک و ک
ــا  ــرد، ام ــی ک ــت خودنمای ــرح الی ــاره ط ــاگاه دوب ــه ن ب
محیــط  طرحــی  پیش نویــس  پوشــش  در  این بــار 
ــک  ــار ترافی ــش ب ــدد کاه ــر درص ــه در ظاه ــتی ک زیس
دانشــگاه و جمــع آوری اطالعــات ترافیکــی دانشــگاه 
اســت آن هــم بــا ســپردن کار بــه الیــت و دریافــت پــول 
ــور  ــد عب ــه قص ــی ک ــوارد احتمال ــجو در م ــر دانش از قش
ــای  ــی بنده ــه برخ ــد و البت ــگاه ها دارن ــرور در دانش و م
ــل تغییــر اســت  ــه نظــر دانشــجو قاب ایــن قــرارداد بنــا ب
ــه  ــزرگ اســت؛ طرحــی ک ــی پشــت ماجــرا ســوالی ب ول
حــدود دو ســال پیــش در هئیــت رئیســه دانشــگاه 
بــه تصویــب رســیده و یکبــار مخالفــت دانشــجویان 
ــرار  ــار ق ــرم فش ــا اه ــت ب ــور توانسته اس ــده، چط را دی
ــرد؟  ــوالن بگی ــال ج ــاره مج ــت، دوب ــط زیس دادن محی
بگذریــم، حــرف بســیار اســت ولــی از حوصله خارج اســت.

ــخ  ــه پاس ــد ک ــرح ش ــز مط ــری نی ــاد دیگ ــواالت زی س
ایــن دو ســوال بــرای پــی بــردن بــه هــدف اصلــی 
کــه  مبلغــی  دریافــت  چگونــه  کافیســت؛  طــرح 
ــد و  ــک می کن ــرح کم ــدف ط ــه ه ــدارد ب ــی ن بازدارندگ
ــد  ــت اســت بای ــد حمای ــه نیازمن ــرا قشــر دانشــجو ک چ
جامعــه هــدف اصلــی پرداخــت ایــن مبلــغ باشــد؟

دانشــگاه،  فیزیکــی  دیوارهــای  حــذف  آیــا  اینکــه 
الیــت  طــرح  و  فردوســی  حکیــم  جدیــد  مجســمه 
آخریــن قطعــات پــازل بهــره وری اقتصــادی هرچــه 
ــتند  ــی هس ــر قیمت ــه ه ــم ب ــگاه آن ه ــتر از دانش بیش
و ســواالتی از ایــن قبیــل؛ تنهــا راه حــل رفــع ایــن 
ســازی  شــفاف  و  مســئولین  پاســخگویی  ابهامــات 
طرح هــا و حمایــت واقعــی از دانشــجویان می باشــد.



ــل  ــروژه تکمی ــه پ ــا اینک ــاز دارد ت صــرف شــده اســت نی
شــود. پــس نمــی شــود بــه ایــن بهانــه کــه 200 میلیــارد 
تومــان هزینــه شده اســت 10 برابــر آن را بــرای ادامــه ایــن 
مســیِر غلــط از جیــب مــردم مشــهد صــرف کــرد. در حالی 
ــا حتــی کمتــر از آن مــی تــوان  ــا همیــن هزینــه ی کــه ب
بــه دنبــال راه حل هــای جایگزیــن بــود. راه حل هایــی 
ــی شــهردار مشــهد در جلســه پرســش و  ــای کالی کــه آق
ــد. از  ــه بعضــی از آن هــا اشــاره کردن پاســخ دانشــجویی ب
جملــه احــداث تونــل در انتهــای بلــوار نمــاز و اتصــال آن 
ــوار شــهید برونســی. ــه انتهــای شهرســتانی و ســپس بل ب

همچنیــن بــرای مســئولینی کــه نگــران هزینه هــای 
ــد  ــروژه تاکیــد دارن ــه تکمیــل پ انجــام شــده هســتند و ب
ــی  ــد. جای ــادآور ش ــد را ی ــد گتون ــخ س ــه تل ــد تجرب بای
ــداث  ــه اح ــد ک ــی بردن ــان پ ــه راه کارشناس ــه در میان ک
ایــن ســد بــه دلیــل اینکــه روی کــوه نمــک واقــع شــده 
باعــث شــور شــدن آب کارون خواهــد شــد و کشــاورزی و 
زندگــی را در پاییــن دســت ســد مختــل خواهــد کــرد، امــا 
ــن اســتدالِل  »خرجــی کــه شــده  ــا همی در آن مقطــع ب
ــاد.  ــاق افت ــد، اتف ــد و آنچــه نبای ــه کار ادامه دادن اســت« ب
و  مــداوم  پیگیری هــای  و  جنــوب  ارتفاعــات  مســئله 
ــرای  ــال ب ــد س ــن چن ــه در ای ــتمری ک ــری مس مطالبه گ
ــی و  ــجویی و علم ــف دانش ــای مختل آن رخ داد و گروه ه
ســمن های محیــط زیســتی کــه پــای کار آن بودنــد، یــک 
نمونــه خــوب از الگــوی نظــارت مردمــی بــر دســتگاه های 
ــان حــل  ــن مســئله همچن ــد ای ــی اســت. هرچن حاکمیت
ــود در  ــه خ ــازمان هایی ک ــای س ــارض منافعه ــده و تع نش
ارتفاعــات جنــوب زمیــن دار هســتند و از توســعه شــهر بــه 
آن ســمت نفــع می برنــد راه رســیدن بــه نتیجــه را ناهمــوار 
کــرده اســت. امــا همیــن مطالبه گــری مســتمر و حســاس 
کــردن ذهن هــای عمــوم مــردم و به پاســخگویی واداشــتن 
تمــام مســئولین اســتانی درگیــر در ایــن موضوع نویــد این 
را می دهــد کــه از ایــن پــس قبــل از اینکــه چنیــن اتفاقات 
ناگــواری را بخواهنــد بــرای شــهر رقــم بزننــد چشــمان بــاز 
ــت. ــد گرف ــا را خواه ــوی آن ه ــه جل ــر آگاه جامع و ضمی
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زندگــی.  پایــان  یعنــی  یــک بی خــدا  بــرای  مــرگ 
یعنــی لحظه لحظــه  بــرای بی خدایــان،  فکــر مــرگ 
بدهــد،  مــرگ  بــوی  کــه  اتفاقــی  هــر  و  اســترس؛ 
یعنــی غــم و انــدوه و در نهایــت یعنــی نیســتی. در 
ــل از  ــاری قب ــک بیم ــر ی ــر اث ــرگ ب ــر م ــدل، فک ــن م ای
ــت  ــرد؛ و اینجاس ــان  را می گی ــان انس ــاری ج ــود بیم خ
کــه عمــق نظــام تمدنــی خــدا مشــخص می شــود. 
ــا،  ــا و رنج ه ــکالت و بیماری ه ــه در اوج مش ــی ک هنگام
می کنــد: زمزمــه  گوش تــان  کنــار  آرام  خــدا  خــود 
ــوَن« ــْم یَْحَزنُ ــْم َواَل ُه ٌف َعلَْیِه ــوْ ــاَء اهلَلِّ اَل َخ »ااََل إَِنّ أَْولَِی

ــن  ــی)در عی ــتان حقیق ــید، خدادوس ــد و آگاه باش بدانی
انجــام وظیفــه( هیــچ گاه نــه می رنجنــد، نــه غصــه 

ــه غمگیــن می شــوند! ــد و ن می خورن

آب  و جــارو کرده هــای بــا ادِب دســت بــه ســینه خارجــی 
ــدن نظــم و  ــی از دی ــا خیل ــی کــه بعضــی  از م -همان های
ترتیــب و قانون دوســتی آن هــا لــذت می بریــم- بخشــی از 
کــوه  یــخ نظــام تمدنــی بی خدایــی هســتند کــه ســر از آب 
بیــرون مــی آورد. دســتگاه فکــری کــه حقــوق را بــه جــای 
اخــالق بــه خــورد مــردم می دهــد، فاتحــه ی تعالــی آن هــا 
را می خوانــد و پــدر حق محــوری و  حقیقــت را در مــی آورد!

ــون  ــی قان ــت -یعن ــالق را گرف ــای اخ ــوق ج ــی حق وقت
ــک  ــای ی ــا بق ــد ب ــر بای ــار زد- دیگ ــد و وجــدان را کن آم
ــون  ــای قان ــون موریانه ه ــرد. چ ــی ک ــتم خداحافظ سیس
ــد،  ــی را می خورن ــام تمدن ــای نظ ــریع پایه ه ــان س آنچن
کــه تــا انســان ها بــه خودشــان بجنبنــد، دیگــر نــه 
خبــری از انســانیت اســت و نــه خبــری از محبــت. نشــان 
ــدار  ــن م ــس و دوربی ــر روزی پلی ــه اگ ــان، ک ــه آن نش ب

ــه  ــدارد. نشــان ب ــود، دیگــر انســانی وجــود ن بســته ای نب
ــرود،  ــای شــهر ب ــک لحظــه برق ه ــر ی ــه اگ آن نشــان، ک
ــده  ــارت نش ــردم غ ــط م ــه توس ــت ک ــگاهی نیس فروش
ــر دســت و  ــان درگی ــه جه ــی ک ــی در روزهای ــد. حت باش
ــت،  ــهمگین اس ــاری س ــک بیم ــا ی ــردن ب ــرم ک ــه ن پنج
ــد  ــری نخواه ــان دیگ ــچ انس ــاد هی ــه ی ــانی ب ــچ انس هی
بــود و کســی بــرای قانون هــای ســفت و ســخت -منهــای 
ــن طــرف  ــرد.  در ای ــد ک ــه و چه چــه نخواه اخــالق- به ب
میــدان، هــر ســاختاری کــه خدامحورتــر باشــد، بــا  
ــت.  ــر اس ــر و مجاهدت ــا ایثارت ــر، ب ــا اخالق ت ــر، ب وجدان ت
ــان. ــای جه ــن روزه ــتی ای ــاوت زیرپوس ــت تف ــن اس ای

ــه  ــا آن هم ــی، ب ــی بی خدای ــام تمدن ــتخوان های نظ اس
راه  بــه  پوشــالی اش  قــدرت  بــرای  ســروصدایی کــه 
ــته و  ــم شکس ــاده دره ــی س ــا خیل ــک ج ــدازد، ی می ان
خــرد می شــود. و یــک واژه ی ســه حرفی طومــار آن را 
در هــم می پیچــد؛ و آن واقعیتــی نیســت جــز »مــرگ«. 

ــه  ــجویی ک ــروه دانش ــک گ ــراه ی ــه هم ــته ب ــال گذش س
نســبت بــه آنچــه کــه در اطرافشــان می گــذرد بــی تفــاوت 
ــد، بــه ســراغ مشــکالت مــردم روســتاهای واقــع در  نبودن
ارتفاعــات جنــوب مشــهد رفتیــم. در ایــن محــدوده ســه 
ــع  ــا واق ــرهنگ و زکری ــه س ــه، قلع ــمه پون ــتای چش روس
شــده اســت. مشــکالت هــر کــدام از ایــن روســتا ها 
متفــاوت اســت امــا همــه آن هــا از تبعیــض و ســتم هایی 
ــد. روســتای چشــمه  ــی برن ــج م ــه رن ــا رفت ــر آن ه ــه ب ک
پونــه دقیقــاً پشــت مجتمــع آبادگــران واقــع شــده اســت. 
برج هــای بلنــدی کــه بــر تــارک کوه هــای جنــوب مشــهد 
ــا  ــت. ام ــوردار اس ــات برخ ــه امکان ــه و از هم ــکل گرفت ش
ــض  ــر و تبعی ــای فق ــروت دره ه ــای ث ــن قله ه ــار ای در کن
ــه کــه  شــکل گرفته اســت. جایــی کــه مــردم چشــمه پون
ــاز هســتند و جــزو محــدوده شــهر،  ــوار نم در حاشــیه بل
ــه آب  ــتند. ن ــروم هس ــهری مح ــات ش ــه خدم از هرگون
دارنــد، نــه بــرق و نــه گاز. روســتایی کــه بیــش از ۶0 ســال 
ــر  ــی ب ــوای حقوق ــهری دع ــئولین ش ــت دارد و مس قدم
ــدادن خدمــات شــهری  ــرای ن ســر مالکیــت زمین هــا را ب
بهانــه کرده انــد. امــا مشــکل واقعــا کجاســت؟ اگــر مســئله 
دعــوای حقوقــی بــر ســر مالکیــت زمین هاســت پــس چــرا 
ــوردی نشــده  ــن برخ ــُرق چنی ــل ُط ــابه مث ــوارد مش در م
اســت و خدمــات شــهری بــه آن منطقــه رســیده؟ بــا اینکه 
مشــکل ســاکنین هــر کــدام از ایــن ســه روســتا متفــاوت 
اســت امــا برخــورد یکســان بــا همــه آنهــا نشــان مــی داد 
کــه مســئله چیــز دیگــری اســت. فشــار از راه هــای مختلف 
بــرای بلنــد کــردن روســتایی ها از خانــه و زمیــن هایشــان 
ــتا.  ــای روس ــن ه ــه زمی ــازان ب ــرج س ــع ب ــم طم و چش
دقیــق شــدن در موضــوع، مــا را بــه ایــن نتیجــه رســاند که 
مســئله اصلــی ارزش افــزوده زمین هــای مناطــق ارتفاعــات 
ــداث  ــمت و اح ــه آن س ــهر ب ــعه ش ــر توس ــر اث ــوب ب جن
راه هــای دسترســی ماننــد بولــوار نمــاز و کمربنــد جنوبــی 
اســت. ایــن ارزش افــزوده بــه همــراه خــوش آب و هوایــی 
ــواران و  ــن خ ــع زمی ــم طم ــودن، چش ــر ب ــوش منظ و خ
کــوه خــواران را بــه خــود جلــب کــرده اســت. امــا توســعه 
ــت: ــی داش ــراد اساس ــد ای ــوب چن ــمت جن ــه س ــهر ب ش

اولیــن و شــاید مهم تریــن دلیــل، قــرار داشــتن ارتفاعــات 
ــا  ــت. ب ــال اس ــل فع ــک گس ــر روی ی ــهد ب ــوب مش جن
توجــه بــه طرح هــای بلنــد مرتبــه ســازی در نظــر گرفتــه 

شــده در صــورت یــک زمیــن لــرزه حتــی کوچــک جــان 
ــه  ــود. دوم اینک ــرار خواهدب ــر ق ــان در خط ــزاران انس ه
ــداث  ــاً اح ــوب و مخصوص ــمت جن ــه س ــهر ب ــعه ش توس
ــترده در  ــای گس ــد تخریب ه ــی نیازمن ــدی جنوب کمربن
کــوه هــای جنــوب مشــهد اســت کــه مخالــف اصــل 50 
ــر  ــد ناپذی ــع تجدی ــب مناب ــاب تخری ــی در ب ــون اساس قان
ــات  ــه ارتفاع ــت ک ــن اس ــم ای ــوم ه ــل س ــد. دلی می باش
ــگری  ــی و گردش ــر تفریح ــی نظی ــای ب ــک فض ــوب ی جن
ــاز و  ــاخت و س ــت و س ــهد اس ــهر مش ــرای ش ــی ب عموم
ــی نظیــر را  ــری دیگــری کــه ایــن فرصــت ب ــا هــر کارب ی
از مــردم شــهر بگیــرد، بــر خــالف مصالــح عمومــی اســت. 
ــوده  ــل توســعه وجــود راه ب ــن عام ــا همیشــه اصلی تری ام
ــر  ــاق نظ ــه اتف ــدد و ب ــل متع ــه دالی ــه ب ــاال ک ــت. ح اس
ــوب  ــات جن ــمت ارتفاع ــه س ــد ب ــهر نبای ــان، ش کارشناس
توســعه پیــدا کنــد، احــداث راه هــای بیشــتر ناگزیر توســعه 
ــت  ــبز و کاش ــای س ــاند . فض ــی کش ــمت م ــه آن س را ب
ــرای جلوگیــری از  ــع دائمــی ب ــد مان درخــت نیــز نمی توان
ــی  ــد جنوب ــی خــود کمربن ســاخت و ســاز باشــد. از طرف
ــه ضــرر مــردم شــهر مشــهد اســت.  ــه دالیــل متعــدد ب ب
کوه هــا  در  تخریب هــا  گســتردگی  علــت،  مهم تریــن 
ــران  ــای جب ــه ضرره ــت ک ــهر اس ــت ش ــط زیس و محی
ــد و  ــهد وارد می کن ــت مش ــط زیس ــه محی ــری را ب ناپذی
همانطــور کــه پیش تــر گفتــه شــد خــالف اصــل 50 قانــون 
ــد  ــان کمربن ــتدالل مدافع ــن اس ــت. اصلی تری ــی اس اساس
ــرای همــان  ــی اســتدالل های ترافیکــی اســت کــه ب جنوب
نیــز هیچگونــه مطالعــات کارشناســی و مســتندات علمــی 
ــش  ــه پرس ــه در جلس ــوری ک ــه ط ــت. ب ــده اس ــه نش ارائ
ــاری و  ــیون معم ــس کمیس ــا رئی ــجویی ب ــخ دانش و پاس
ــا-  ــدی نی ــر مه ــای دکت ــهر -آق ــورای ش ــازی ش شهرس
ایشــان نیــز دفاعــی از اســتدالل هــای ترافیکــی نداشــتند 
و ایجــاد کمربنــد جنوبــی بــدون توجیهــات ترافیکــی هیــچ 
ــوع 27  ــور از مجم ــدارد. همینط ــی ن ــق عقالن ــه منط گون
کیلومتــر طــول کمربنــد جنوبــی تنهــا در قســمت اول آن 
ــه طــول 12 کیلومتــر فعالیــت عمرانــی صــورت گرفتــه  ب
ــته اســت و  ــی داش ــدود 80 درصــد پیشــرفت فیزیک و ح
ــک  ــم از تمل ــه کاری اع ــچ گون ــه هی ــر ادام در 15 کیلومت
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــام نش ــی انج ــت عمران و فعالی
هزینه هــای امــروزی بیــش از ده برابــر آنچــه کــه تاکنــون 

ارتفاعات جنوب  ،از مشکل روستاها  ، تا مسئله ارزش افزوده زمین

.......   ان شاءاهلل      .........

کُرونا َجنگ مَتَدنی



'فرا  موشی

سجاد محنتی
حقوق ۹8
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چند سال پیش کتاب »سینوهه »، ترجمه  ذبیح اهلل منصوری را می خواندم که 
خود زندگی نامه 1 هفتاد صفحه ای پزشک دربار مصر را به اندازه  یک رمان قطور 

دو جلدی بسط داده بود ؛ مضمونی از آن کتاب به یادم مانده که بعید می دانم از 
اضافات مترجم باشد و انگار از متن پاپیروس های خود سینوهه است و آن چیزی 
نبود جز فراموشی . او هم با یادآوری وقایع و فراز و نشیب های زمان فراعنه بارها 
و بارها اثبات می کرد که انسان ها فراموش کارند و در غالب اوقات این فراموشی ها 

منتهی به نابودی یا دست کم عقب گرد های مکرر است . امیدوار بودم نوع من در 
این سالیان پیشرفتی بکند و حداقل این یک مورد از دایره  ضعف های انسان ضعیف 
بیرون بیاید و او را یک قدم به کمال نزدیک تر کند، اما گویی آن فراموشی به قوت 

خود باقی است . نمیدانم ! شاید هم ما فراموش کار های ابناء آدمیم و هوشیار هایشان 
در سیاره ای دیگر زندگی می کنند . عادتی عجیب به عادت کردن داریم ! واقعا 

چگونه می توان به این سرعت به هر چیزی عادت کرد؟ معلوم است؛ با فراموشی، 
امروز هم پس از گذشت سال ها از زمان پادشاهی های شکی نیست که این انعطاف از نعمات خدادادی و قابلیت های انسان است اما حتی 

باشکوه مصر، گاهی به شکل نابودکننده ای، این فراموشی َمرکب غفلت و حماقت می شود . هر روز بیش از دویست نفر از انسان ها در همین 
دور و بر خودمان می میرند و هر روز اخباری از بیماری دوستان و آشنایان می شنویم و حتی خودمان هم در گوشه و کنار بدنمان گاهی میزبان 
مهمان ناخوانده  دنیای امروز بوده ایم، همان مهمانی که به جای خیر، بیماری و بال می آورد ولی شگفت اینکه عادت می کنیم، فراموش می کنیم 
و شتر دیدی ندیدی ! یک وقت به ماسک زدن، به مراقبت از یکدیگر، به رعایت فاصله گذاری و اصول بهداشتی عادت نمی کنیم چون مراقبت، 
هشیاری می خواهد و این خالف فراموشی، عادت و راحتی است . بیاید تا از یک انسان عادتِی راحت طلِب فراموش کار در برابر بالیی که با جثه 

میکروسکوپی اش کمر همت به نابودیمان بسته و صد نقشه  ناخوانده در جیبش دارد، این یک بار هم که شده حداقل برای بقا موجودی هوشیارتر 
بسازیم . نمی دانم چه رقم کووید های دیگری در راهند، حتی نمی دانم همین رقمش هم کی قرار است زحمتش را کم کند اما حقیقتا چرا باید 

به موجوداتی که خودشان، دانششان، معرفت شان، سالمتی شان و حتی ارزش جان عزیزانشان را به فراموشی می سپارند، رحم کرد. به گمانم، 
قانون سوم بود : هر عملی عکس العملی دارد ؛ یک دانشجوی مهندسی این را از من بهتر می فهمد، شما هم بگویید شاید از زبان شما باور کنند: 

به خودتان رحم کنید تا به شما رحم شود .2
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