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خواهران و برادران مجاهدم در این 
عالم، ای کسانی که سرهای خود 
داده اید  عاریه  خداوند  برای  را 

دست  کف  بر  را  جان ها  و 
عشق بازی  بازار  در  و  گرفته 
فروش آمده اید،عنایت  به سوق 

مرکز  اسالمی،  جمهوری  کنید: 
قرارگاه  امروز  است  وتشّیع  اسالم 
بدانید  است.  ایران  علی،  حسین بن 
این  و  است  اسالمی حرم  جمهوری 
حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. 

را  حرم  این  دشمن،  اگر 
باقی  حرمی  برد،  بین  از 
نمی ماند، نه حرم ابراهیمی 
حرم محّمدی)ص(. نه   و 

به نام خدا 
در یکی از سه شنبه ها و در کالسی از کالس های 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران استاد شفیعی کدکنی 
طبق معمول جمله ای بدیع را به دانشجویانش تقدیم 
نهایی  فاتح  که  ))زیبایی ست  از:  بود  عبارت  که  کرد 
همه  آمد  زیبایی  وقتی  و  است،  جهان  مباحث  همه 
چیز در برابرش مغلوب میشود.((شاید االن دارید پیش 
خودتون فکر میکنید که این جمله چه ربطی به یک 
نشریه سیاسی داره یا میگید که دلم خوشه که دارم 
این مطلب رو در ایامی که خبرهای بد و حوادث ناگوار 
بدون وقفه و بی امان خودشون رو از هر منفذ و مسیر 
خودشون رو به ما میرسون میگمخب، اون موقع هست 
که من باید به اندازه چند خط از شما فرصت بخوام تا 
بگم که این جمله در همچین روزهایی میتونه میتونه 
کارکرد اجتماعی و مردمی خودش رو عیان کنهحاال 
زندگی  روزگاری  در  ما  طرفی  از  چرا!!؟چون  میگید 
جنگ  از  کشیدن  دست  با  دشمنان مون  که  میکنیم 
نظامی، روی آوردن به حربه اقتصادی و تحریم های 
همه جانبه و از طرفی دیگر مسئوالن ما با بی کفایتی 
و بی عدالتی و تصمیم های اشتباه و بازی های سیاسی 
کمر به ناامیدی و شکستن تاب آوری مردم بستن و این 
برای یک کشور که بعد از خدا اتکایش بر مردم است و 
بار اصلی بر دوش مردم است، خطرناک و سمی مهلک 
است.خب دیگه با توجه به شرایطی که گفتم و جمله 
ای که از استاد نقل کردیم باید این رو وظیفه خودمون 
در برابر جامعه ای که توش ریشه دوندیم و قد کشیدیم 
زندگی  یک  زیباییهای  دادن  نشان  با  که  بدونیم، 
روزمره از خودگذشتگی های کادر درمان، نعمت های 
خانواده، مواسات های کم نظیر مردمی و حتی زیبایی 
سرزمین  تسخیر  و  امید  سنگر  ازسقوط  لبخند،  یک 
تاب آوری جلوگیری کنیم.و در آخر به امید ظهورش...

زیبایی ست 
که فاتح نهایی
 همه مباحث
 جهان است،

 و وقتی
 زیبایی آمد

 همه چیز در 
برابرش 

مغلوب میشود.
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اینترنت  دانشجو

دانشجویان غیرایرانی

دانشگاه  دانشجویان  به  ترم  هر 
پس  که  میگرفت  تعلق  اینترنتی 
از شروع کرونا، دانشجویان به این 
اینترنت دسترسی نداشتند، اما این 
دانشجویان  برای  ماه  هر  اینترنت 
آن  برای  دانشگاه  و  میشود  فعال 
اینکه  به  توجه  با  میکند،  هزینه 
حضور  دانشگاه  در  دانشجویان 
دسترسی  اینترنت  این  به  ندارند 
ندارند با توجه به اینکه دانشجویان 
های  فعالیت  برای  شرایط  این  در 
اینترنت  به  نیاز  خود  پژوهشی 
شده  انجام  که  تحقیقاتی  دارند، 
در  رسیدیم  نتیجه  این  به  که 
بعضی دانشگاه ها سهمیه اینترنت 

دانشجویان  همچنان  ولی  کرونامیگذرد  ویروس  ازشیوع  چندماهی 
دربسترمجازی باوجودمشکالت متعدد پیگیر دروسشان هستند دراین میان 
نگاهی می اندازیم به وضع چندی ازدانشجویان غیرایرانی که بیشترانها 
درهمین کشورمتولدشده اند. بعدازکلی تالش شبانه روزی وپشت سرگذاشتن 
هفت خان کنکوردردانشگاه دولتی قبول میشوند. وارددانشگاه که میشوند 
به برخی تناقضات پی میبرندکه چرا بعداین همه تالش روزانه قبول شدن 
بازهم باید شهریه بپردازند؟یادربرخی ازرشته ودانشگاه ها مجازبه انتخاب 
رشته نیستند. روال اداری دانشجویان غیرایرانی فقط کمی متفاوت است  
بایدبرونددنبال  اشنانشده  ودانشگاه  عملی  هنوزبافضای  که  بدین صورت 

همراه  اینترنت  صورت  به  دانشجو 
به دانشجو تعلق میگیرد، پیشنهاد 
ما این هست که با توجه به اینکه 
دانشجویان  سهمیه  اینترنت  این 
است و دانشگاه در حال هزینه برای 
آن هست و در این شرایط بیشتر 

مدارک اقامتی یک پایش دانشگاه 
تهران،سازمان  دیگرش  وپای 
اموردانشجویان،وزارت کشور،سفارت 
یا  ندارد  بیشتر  دوراه  خالصه  و... 
دوری ازدرس و مشروطی راتجربه 
کند یا برود درس بخواند که نمی 
تواندوسداموزش دانشگاه برای اراعه 
عدم  درصورت  وتهدیدکه  مدارک، 
اراعه ازامتحان دادن شما جلوگیری 
طول  چندهفته  میشود.راستی 
میکشد تادانشجویان بفهمندمراحل 
به چه صورت هست چون راهنمایی 
نمیگیرد.ومراحل  صورت  جامعی 
طول  ماه  چندین  هرکدام  اداری 
میکشد ازابطال کارت اقامت گرفته 
تا صدور پاسپورت جدیدوویزا،برای 
افغانستانی،مرحله  دانشجویان 
ازدیگر  اضافه  هویت  تثبیت 
کشورهاست.باوجود این همه مراحل 
کرونانیزبرغافلگیری  ویروس  اداری 
این دانشجویان می افزاید،خطراتی 
که به ناچارباید باان دسه وپنجه نرم 
دانشجویان  برخی  تاهمانند  کنند 

از هر زمانی دانشجویان به اینترنت 
لطفا فضایی در سامانه  دارند،  نیاز 
دانشجو  که  کرده  طراحی  امید 
شماره خود را قرار دهد و سهمیه 
اینترنت ماهانه خود را به شماره ای 
که در آن درج میکند تعلق بگیرد.

مهرانصراف  دانشگاه  ازسوی 
ازتحصیل نخورند،باوجودانکه برخی 
کروناخدماتی  دردوران  ادارات 
اراعه نمیدادند. که درمورد سفارت 
افغانستان این مورد به عینه دیده 
نبود. پاسخگو  هم  شدوکسی 

مثرهست  همچنان  دانشگاه  اما 
بشوی  ازکشورخارج  باید  شما  که 
وویزای تحصیلی اراعه بدهی.اواخر 
که  ازدانشجویان  برخی  قبل  سال 
چندین  بودند  شده  ازکشورخارج 
واجازه  مرزهاماندند  درپشت  هفته 
نداشتند،دانشجویانی  بازگشت 
اشنایی  یا  اقوام  بیشترشان  که 
هم  ان  هست  باراول  واصال  ندارند 
تنهاباچنین فضاهایی روبرومیشوند.

دانشجویان  این  خواست  که  انچه 
وافزایش  قانون  این  اصالح  هست 
مهلت اراعه ویزابه سه ترم است.ولی 
همچنان دانشگاه سمنان به عنوان 

یک دانشگاه مادردرسطح استان به 
جای انکه بادانشجویانی که درهمین 
سرزمین متولدوبافرهنگ ان بزرگ 
خرج  به  ومالیمت  مدارا  اند  شده 
براصالح  مقاومت  همچنان  دهد 
دانشگاه  میدهد.  نشان  قوانین  این 
های برترکشوربرای دانشجویانی که 
چنین وضعیتی دارند تاترم های 6هم 
خواهند  ازدانشجونمی  ویزا  حتی 
تمرکزدارند،  اموزش  وبیشتربرروی 
بازتربتواند مسائل  تادانشجوبافراقی 
رادنبال کند.امیداست که مسئوالن 
سطح  پیشرفت  جهت  به  محترم 
علمی دانشجوودانشگاه ورسیدن به 
چشم اندازهای پیش رودرخصوص 
قرارگرفتن دانشگاه سمنان به عنوان 
بین  درترازکشورو  مطرح  دانشگاه 
وارام  علمی  وایجادمحیطی  الملل 
برود. قوانین  این  اصالح  سمت  به 

دانشجویان 
افغانستانی

 و
 هفت خوان
 دانشجویی
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مشروط بی اثر
کرونا بالی جان میلیون ها انسان 
ی  شیوه  تغییر  باعث  امر  این  که 
انجام کارها در سراسر جهان شده 
است اکنون در دانشگاه ها کالس 
های درس به صورت مجازی دایر 
وجود  با  که  هایی  کالس  میشود. 
شوند   می  برگزار  فراوان  مشکالت 
تجربه یک ترم مجازی در نیمسال 
گذشته به ما ثابت کرد که میتوان در 
فضای مجازی تحصیل کرد ولی این 
کجا و آن کجا؟! قطع و وصل شدن 
صدا هزینه اینترنت. شلوغی سامانه. 
اصولی.  غیر  های  غیاب  حضور 
مشکل هماهنگی بین دانشجویان 
و اساتید و این ها ازجمله مشکالت 
جدی در فضای مجازی هستند که 
نمی توان نا دیده گرفت البته این 
را هم باید گفت که دانشگاه سمنان 
ها  دانشگاه  ترین  پیشرو  بین  در 

میباشد. مجازی  تدریس  بحث  در 
امتحانات مجازی

در ایام امتحانات ترم پیش بود که 
زرندی  نصیری  دکتر  آقای  جناب 
سمنان  دانشگاه  محترم  ریاست 
به اساتید توصیه کردند که با دید 
به وضعیت دانشجویانی که  پدرانه 
بنا بوده در دوره حضوری در کالس 
های درسی شرکت کنند رسیدگی 
که  اساتیدی  هستند  اما  کنند. 
وضعیت  به  فراوان  گیری  باسخت 
نمره دانشجویان رسیدگی میکنند.

اکنون در ترم جدید ماجرا باسامانه 
مراتب  به  وضعیت  پارچه  یک 
است,  شده  گذشته  ترم  از  بهتر 
های  حضوری  با کالس  هنوز  اما 
این  تا  ولی  دارد  فاصله  خیلی 
لحضه خبری از قانون  مشروط بی 
کادر  نگرانی  از طرفی  نیست.   اثر 

دانشگاه و اساتید وضعیت سالمت 
برای  باعث شده جایی  ها  امتحان 
قانون مشروط بی اثر نباشد. و این 
نگرانی که وضعیت نمرات این ترم 
با توجه به سخت گیری که اساتید 
نیمسال  مجازی  های  امتحان  در 
که  داشتند  امتحانات  در  گذشته 
اکثر دانشجویان درمورد این مسئله 
نگرانی داشتند. آیا دانشجویان باید 
افزون بر هزینه های تحمیلی کرونا 
هزینه این بی اعتمادی را بدهند؟ 
سمنان  دانشگاه  دانشجویان  حال 
خواستار حد اقل حق خود بابت ترم 
مجازی هستند و آن مشروط بی اثر 
است. در پایان به عنوان یک دانشجو 
از زحمات کادر دانشگاه سمنان و 
اساتید محترم به ویژه استاید خودم 
که واقعا شاهد زحمات این عزیزان 
میکنم. دانی  قدر  و  تشکر  هستم 
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مجازی بودن کالسها

در چند وقت اخیر گزارشاتی رسید 
که در بعضی رشته ها، دروسی که 
به  بدهد  ارائه  بود  دانشگاه موظف 
دانشجویانی که طبق چارت پیش 
مصوبه  دلیل  به  اما  بودند،  رفته 
دانشگاه در مورد حد نصاب کالس 
این  که  شدند  حذف  دروسی  ها، 
این  و  هست  ها  دانشجو  ضرر  به 
چون  هست،  ناپذیر  جبران  ضرر 
عمر دانشجویان ۱ سال تلف شده 
شبانه  دانشجویان  سمتی  از  و 

به  مالی  های  هزینه  برایشان  نیز 
همراه دارداما مهمترین چیز، زمان 
است  ناپذیر  جبران  که  هست 
دادیم  انجام  که  هایی  بررسی  با 
ارائه  دانشگاه  برای  پیشنهاداتی 
هست: شرح  این  به  که  میکنیم 

۱. مصوبه دانشگاه باید برای رشته 
های مختلف انعطاف داشته باشد از 
نظر تعداد دانشجویان فعال آن رشته 
که  گرفتیم  قرار  شرایطی  در   .۲
پس  هست،  مجازی  آموزش 

دروسی  در  را  دانشجویان  میتوان 
داد ارائه  دیگری  دانشگاه  با 

به  شرایط  این  در  هست  بهتر 
طور کلی با توجه به مجازی بودن  
دانشگاه  علمی  سطح  رشد  برای 
نیز  کشوری  نام  به  اساتید  از 
بهتر  دانشگاه  مسئولین  استفاده 
رشد  به  پیشنهاد  این  که  میدانند 
دانشگاه  علمی  سطح  ارتقای  و 
باعث  و  میشود  منجر  سمنان 
پیشرفت شهر سمنان خواهد شد

صلح حسنی وصلح حاج حسنی
درباره  ها  زنی  گمانه  روزها  این 
مذاکره دوباره با آمریکا مطرح شده 
است. تقریبا اکثر گروه ها و جریان 
درباره  خود  نوبه  به  سیاسی،  های 
کردند.  موضع  اعالم  موضوع  این 
را  حمالت  تیز  تیغ  خشم  با  یکی 
و  بود  کرده  رئیس جمهور  متوجه 
دیگری راه حل مشکالت را در گرو 
مذاکره با آمریکا میدید برخی هم 
در فضایی سردرگم فقط به اشخاص 
می کردند. حمله  راست  و  چپ 

قضایا  بود.....شروع  چه  ماجرا  اما 
جلسه  در  روحانی  دکتر  اظهارات 
هیئت دولت گفت: »امام حسن)ع( 
امام صلح و پیوند بود، ایشان امامی 
بود که با ایجاد وحدت برای حفظ 
وقتی  برداشت.  گام  اسالم،  اساس 
حسن)ع(  امام  اصحاب  از  برخی 
آمدند با زبان معترضانه که چرا صلح 
کردید، چرا پیمان را امضا کردید، 
حضرت فرمودند، جامعه اسالمی که 
فقط شما ۱0 نفر نیستید، شما ۲0 
نفری که این جا نزد من آمدید که 
فقط دنیای اسالم نیستید. من در 
برای مردم سخنرانی  مسجد رفتم 
کردم و دیدم اکثریت قاطع جامعه 
صلح می خواهند و وقتی که مردم 
این را می خواهند، صلح را انتخاب 
)ع(  مجتبی  امام  راه  این  می کنم. 
به ما می آموزد  امام مجتبی  است. 
که مرد جنگ باشیم به روز جنگ و 
مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در 
روز صلح، جنگیدیم و در روز جنگ، 
صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه 
است. به موقع باید بایستیم و بجنگیم 
و به موقع باید صلح کنیم.« انتشار 

 بگذارید از قبل از انتخابات شروع 
کنم آن موقع که دانشجوهای حزب 
اللهی، خالصانه و مخلصانه در رکاب 
ایشان تالش کردند، تا به امروز که 
دو ماه باید درپی دیداری یک ساعت 
بدوند. اری، حق ما همیشه دویدن 
است. نسلی که ساخته شده اند برای 
به  را  کشور  مشکالت  تا  دویدن 
واسطه شما حل کنند. یاد دارم که 
در گذشته به پدر می گفتم: ))من 
فالن کار را برای من نکردی، برای 
فالنی کردی. چرا؟؟(( پاسخ این بود 
که تمام بچه های مردم، بچه های 
عزیزتر!جناب  حتی  و  هستند  من 
هم  ما  با  هم  شما  آیا  گلرو  آقای 
مانند فرزند خود برخورد کرده اید؟ 
آقای  چطور؟جناب  ایران  ملت  با 

این جمالت مانند بمبی در فضای 
رسانه ای بود و مناقشات بسیاری 
اشاره  است  بهتر  برانگیخت.اما  را 
داستان  اصل  به  باشیم  داشته  ای 
صلح امام حسن )ع( تا ببینیم این 
کدام این اظهارات صواب و کدامیک 
اند.در سال 4۱ هجری به  ناصواب 
شهادت  به  امیرالمؤمنین  تازگی 
درجریان  شام  با  جنگ  و  رسیده 
با  السالم  علیه  حسن  امام  است. 
بیعت و سست عنصر  تازه  مردمی 
که امیرالمؤمنین بسیار از آنان گالیه 
داشت راهی جنگ شد. مردمی که 
گرمی تابستان و سردی زمستان را 
بودند و به جنگ نمی  بهانه کرده 
فرمانده  تنها  که  بیندیشید  رفتند. 
امام حسن  برای  نخیله  در  که  ای 
علیه السالم نیرو جمع می کرد قیس 
بن سعد بود. با تمام مشکالت لشکر 
خیانت  داستان  شد  جنگ  راهی 
فرماندهان و شورش خوارج و سوء 
معروف  بسیار  امام  جان  به  قصد 
است. در چنین شرایطی امام حسن 
مجبور به صلح شد تازه پس از آن 
یا  می گفتند  امام  به  افراد  همان 
مذل المومنین. حاال پس از ۱400 
را  از قضیه  افرادی گوشه ای  سال 
بیان می کنند و می گویند در زمان 
آنها  به  باید  صلحیم!  مرد  صلح 
که  بودید  هایی  همان  شما  گفت 
و  جبهه  پشت  در  جنگ  زمان  در 
در روز مذاکره بر روی میز بودید.

حتما  می زنید  ماکره  از  دم  حال 
را به رهبری  فردا هم فریادهایتان 
مذاکره  با  چرا  که  میکنید  نثار 
تأمل کنیم..... موافقت کرد. قدری 

مرد جنگ
 باشیم

 به روز جنگ 
و

 مرد صلح
 باشیم

 به روز صلح.

,,
,, و اما گلـــــــــرو

گلرو، متاسفانه باید بگویم عملکرد 
فعلی شما با یک نماینده تراز انقالب 
اسالمی بسیار فاصله دارد، آنجا که 
افتتاح  دوچرخه سواری  پیست 
می کنید اما اطالع ندارید در حوزه 
حتی  مردم  از  بسیاری  مطبوعتان 
ندارند.  را  دوچرخه  کرایه  توانایی 
آقای گلرو، ملت ایران را تکنوکرات 
ستوه  به  هایشان  عملکرد  با  ها 
با عملکردتان َدم به َدم  اند.  آورده 
تکنوکرات ها ندهید.  آخرین امید 
انقالبی  مجلس  این  به  ملت  این 
در حوزه  را  رهبری  است. سخنان 
جوانان و امور کشور سرلوحه خود 
قرار داده و به آن عمل کنید. شما را 
به درصد مشارکت مردم درانتخابات 
ارجاع می دهم. زنگ خطر انتخابات 

این  عملکرد  با  جمهوری  ریاست 
میشود.  خاموش  که  است  مجلس 
در خواست ما این است وعده های 
خود را پیگیر باشید. استحضار دارید 
امت حزب اهلل اولین خواسته اش از 
میان وعده های شما، شفافیت است. 
همان وعده که شما به درستی و آن 
به  را  آن  اجرای  قول  و  پرداختید 
ملت شریف دادید. دیدارهای خود 
را به شکل عملیاتی و اولویت های 
رهبری  های  اولویت  با  را  جلسات 
مطابق کنید تا گره های مهم مردم 
شود.  باز  ان شاءاهلل  شما  دستان  با 
اعضای  از  به عنوان یکی  پایان  در 
خداوند  از  دانشجویی  بسیج  بدنه 
متعال اجر دنیوی و اخروی برایتان 
مسئلت میکنم. موفق و پیروز باشید.
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