
مهر امسال براي نخستين بار سنگ بناي معاونت 
خواهران بسيج اس�اتيد دانش�گاه آزاد شكل 
گرفت و روزگذشته به مناسبت سالروز والدت 
با س�عادت حضرت فاطمه زهرا )س( نخستين 
نشس�ت اي�ن معاون�ت تخصصي ب�ا محوريت 
»زن مس�لمان ايراني در آيينه الگوي اس�امي 
ايراني پيشرفت 50 س�اله« و با حضور 120نفر از 
اساتيد بسيجي خواهر دانش�گاه آزاد اسامي 
در س�ازمان مركزي اين دانش�گاه برگزار شد. 
محمدمه��دي طهرانچ��ي رئيس دانش��گاه آزاد 
اسالمي و محمود هاش��مي رئيس بسيج اساتيد 
دانشگاه آزاد مهمان جمع 120نفره اي از اساتيد 
زن دانش��گاه آزاد اس��المي بودند تا زن مسلمان 
ايراني در آيينه الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 50 

ساله را تبيين كنند. 
 تشكيل دبيرخانه راهبردي گام دوم

دكتر محمود هاشمي، رئيس بسيج اساتيد دانشگاه 
آزاد اس��المي با اش��اره به جايگاه زن در مكاتب 
مختلف دنيا تأكيد كرد:»دين اسالم بسيار متفاوت 
و زن در اس��الم داراي كرامت و معرفت اس��ت و 
حجاب نماد عفاف، خويشتن  داري و از شاخص هاي 
مهم فرهنگ ديني و ملي در ايران و اسالم است.«

اين عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ۸هزار 
ش��هيد و حدود 5هزار و 700جانباز زن را گواهي 
نقش ويژه زنان در انقالب اس��المي دانست. از نگاه 
وي روز زن نشان دهنده توجه ويژه انقالب اسالمي 
به اين قشر پيشرو چه در نقش هاي مستقيم و چه در 

نقش هاي انگيزشي در انقالب اسالمي است. 
هاشمي با اشاره به لبيك ۳هزار استاد به بيانيه »گام 
دوم« تصريح كرد:»افتخار دانشگاه آزاد اسالمي اين 
است كه نيمي از اين تعداد، عضو خانواده دانشگاه 
آزاد اس��المي اند و حدود 250نف��ر از اين عده هم 
اساتيد خانم دانشگاه آزاد اسالمي هستند و اين سند 

افتخار دانشگاه است.«
به گفته وي، در گام دوم نكته اي كه قابل توجه است 
و بانوان و اس��اتيد مي توانند نقش بسيار مهمي در 
آن داشته باشند در كنار مؤلفه آموزش و پژوهش، 

س��بك زندگي نام دارد. اس��اتيد خانم مي توانند با 
تربيت دانشجويان به عنوان پايه هاي هر خانواده در 
اين راه بسيار اثرگذار باشند.  وي از تشكيل دبيرخانه 
راهبردي، گام دوم بيانات رهبري در بسيج اساتيد 
دانشگاه آزاد اسالمي خبر داد و افزود: »در سال آينده 
شش نشست تخصصي در استان هاي كشور توسط 
بسيج اساتيد دانش��گاه آزاد با حضور فرهيختگان 

ملي منطقه اي برگزار خواهد ش��د تا مقدمات گام 
دوم محقق شود.«

 تش��كيل س�ت�ادهاي تخصص�ي زنان 
پس از انقاب 

عصمت س��وادي، قائم مقام مشاور رئيس دانشگاه 
آزاد اسالمي در امور زنان و خانواده در اين نشست 
با تأكيد بر نقش زنان در پيروزي انقالب و تداوم آن 

تصريح كرد:»تشكيل كارگروه امور زنان در دانشگاه 
آزاد خود نشان دهنده اهميت ويژه جايگاه زن و نگاه 
اين دانشگاه و مسئوالن به دانش��جويان دختر، به 

عنوان مادران آينده جامعه است.« 
وي با اش��اره به نهادهاي تخصص��ي زنان همچون 
ش��وراي عالي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده، 
دفتر زنان در نهاد جمهوري اس��المي، كميسيون 
زنان در قوه قضائيه، كميته فقه حقوق زنان در كشور، 
كميته بانوان در وزارت كش��ور و دفتر مشاوره امور 
زنان تأكيد كرد:»اين جزو نهادهايي است كه بعد از 
انقالب اسالمي تأسيس شده كه اين امر در جمهوري 

اسالمي خود نشان دهنده اهميت زنان است.«
مهرش��اد ش��بابي، عضو هيئ��ت علمي دانش��گاه 
شهيدبهشتي هم در اين نشست با اشاره به فلسفه 
وجودي خلقت انسان در كسب علم و معرفت الهي 
تأكيد كرد:»حضرت زه��را )س( باالترين معرفت 
هس��تي را دارند بنابراين بايد دانشجويان و اساتيد 
دانش��گاهي س��يره و س��نت حضرت زهرا)س( را 
بشناسند و تحقيقات دانشگاهي را به اين سمت و 
سو پيش ببرند.«  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد 
بهشتي گفت: »اساتيد در جامعه، نقش اساسي در 
پرورش و تربيت دانشجويان و مادران و مديران آينده 
دارند. علم استادان در دانشگاه زماني اثرگذار و مهم 

است كه در راستاي اسالم و انقالب باشد. 
  دفاع اسام از هويت زن عليه جاهليت 

محمدمهدي طهرانچي، رئيس دانشگاه آزاد اسالمي 
هم آخرين سخنران اين نشس��ت بود. وي با اشاره 
به دفاع اس��الم از هويت زن در عص��ر جاهليت به 
جاهليت مدرن عليه زن در غرب پرداخت و تصريح 
كرد:» انقالب اسالمي دوباره شعار باي ذنب قتلت 
را برپا كرد«.  طهرانچ��ي گفت: »جاهليت مدرن از 
طريق كشتن ش��رافت زن و تبديل وي به يك كاال 
در راستاي تجاري سازي، شخصيت زن را كشت و 
غرب براي سرپوش گذاشتن روي اين مسئله مكتبي 
به نام فمينيسم را خلق كرد. در حالي كه آيات قرآن 
خود بهترين ابزار براي مبارزه با فمينيسم در عصر 

حاضر هستند.« 
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تشکيل دبيرخانه راهبردي »گام دوم«   در دانشگاه آزاد

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 حميد الهي توئيت كرد: با عدم رد و عنايت به حضور مؤثر زن در 
جامعه مدني، بايد توجه داشت كه حضرت زهرا )س( در كالم بلند خود 
به نقش مهم همسر و مادري نظر دارد كه الزمه آن حضور سازنده و پر 
نشاط زن در خانه است و مهم ترين دستاورد آن سالمت مردان و زنان 

اجتماع است. 
-----------------------------------------------------

 سيدامير سياح توئيت كرد: الزم نيست از خارج مدير وارد كنيد. 
دريافتي هايتان را شفاف كنيد، چاپلوسان و رانتخواران را برانيد، كارايي 

و كارآمدي خودش مي آيد.
-----------------------------------------------------

 زهرا هاب توئيت كرد: اين وسط سايت جماران رو ببين چطور 
ماهيگيري مي كنه! شاخص بازار سرمايه ماه هاست كه از 195 هزار 
و 100 به دورو بر 160هزار سقوط كرده و چند ماهه در همين رنج 
باقي مونده و نوس��ان هاي اندكي داره و دولت هي��چ راه حلي براش 
نذاش��ته. اون وقت جماران تيتر زده واكنش منفي بازار سرمايه به 

استعفاي ظريف!
-----------------------------------------------------

 محمدمهدي بيگي توئيت كرد: ديروز رفتم گل بخرم، ديدم يه 
سبد گلي كه تا يه ماه پيش مي خريدم، 20تومن االن ميگه 55تومن 
يه ش��اخه گل رز رو ميگه 15تومن خوب ديش��ب هم ش��ب كاسبي 
گل فروش��ان بود، ولي آقايان خدايي رحم و مروت چيز خوبي است... 

ملتي كه به خودش رحم نكند، خدا به او رحم نمي كند. 
-----------------------------------------------------

 قدرت نوراهلل نوروزي توئيت كرد: شهرداري اصفهان به عنوان 
اولين شهرداري كش��ور خود را در معرض ارزيابي تعالي سازماني قرار 
داد. تعالي سازماني در اداره ارزان شهر، توسعه خدمت رساني و ارتقاي 
رضايت كاركنان كمك مي كند. معتقديم نهادي مانند شهرداري كه 
مستقيم با مردم در ارتباط است بايد با جديت به سمت بهبود مستمر 

حركت كند. 
-----------------------------------------------------

  يك كاربر با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: صحنه كمياب تو 
مترو تهران. كاش هميشه همين بود.

-----------------------------------------------------
 عزت اهلل ضرغامي توئيت كرد: ظريف ركورددار تعريف و تمجيد و 
تحسين از سوي رهبر انقالب است. يك ناهماهنگي قابل درك نبايد او را 
به اينجا بكشاند. ظريف بايد برگردد و نگذارد شيريني اين ديدار تاريخي 

در كام ها تلخ شود. دو قطبي شدن استعفا مغاير منافع ملي است. 
-----------------------------------------------------

  حسين دهباش�ي توئيت كرد: دوس��تاني كه خبر از استعفاي 
كاركنان سفارت هاي كشورمان در خارجه مي دهند، قطعاً در عمرشان 
حتي با يك ديپلمات ايراني آشنايي نداشته اند. متوسط حقوق مأمورين 
اعزامي حدود 15برابر همتايان شان در كش��ور است. واقعٌا حتي براي 
يك نفرش��ان جابه جايي وزير درمقابل اين اخت��الف حقوق كمترين 

اهميتي دارد؟
-----------------------------------------------------

 محمد باقري با انتشار اين عكس توئيت كرد: راستي هنوز مادر 
پيرت تو خونه منتظره... چرا اينجا خوابيدي... 

-----------------------------------------------------

  آزاده بهش�تي با انتش�ار اين عكس توئيت زد: يك شهروند 
ماهشهري با استفاده از درختچه »كنوكارپوس« براي خونه اش يه نماي 

كاماًل طبيعي درست كرده است.
-----------------------------------------------------

  فرش�ته رفيعي توئيت كرد: برخالف برخي فضاس��ازي ها، بازار 
ارز واكنش هيجاني خاصي به موضوع استعفاي آقاي ظريف نداشت و 
معامالت، روي همان نرخ هاي پريروز  حول و حوش 1۳ هزار و 400 تا 
1۳ هزار و 600 تومان براي دالر در حال انجام است. ازدحام و تحركي 

خاص هم در بازار فردوسي مشاهده نمي شود. 
-----------------------------------------------------

  محمد فرهنگي توئيت كرد: با اجراي بخش��نامه عفو گس��ترده 
زندانيان كه به مناس��بت چهلمين بهار آزادي از سوي رهبر انقالب به 
زندانيان كشور اعطا شده است تا روز مادر ۳6 هزار نفر از زندانيان آزاد 

و تعداد 24 هزار نفر مشمول تخفيف مجازات شده اند.
-----------------------------------------------------

 دلش�اد امامي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: داس��تان دو 
اكتيويست.

زهرا چيذري 

تبليغ ازدواج آسان 
اولويت پيش روي هيئت هاي مذهبي

برگزاركنندگان مراسم هاي مذهبي و هيئات خيلي وقت ها درگير اين 
سؤال هس�تند » محور اصلي و اولويت تبليغ در مراسم هاي مذهبي 
بايد چه چيزي باشد؟« پاسخ به اين سؤال در كام رهبر انقاب به طور 
كامل مشخص است و در ديدار روزگذش�ته با مداحان نيز بر اين مهم 
تأكيد كردند كه از اولويت هاي مهم يكي تبليغ ازدواج آس�ان است. 
طبق آخرين سرشماري در سال 95، س��ن ازدواج در مردان به باالي ۳5 
س��ال و در دختران به باالي ۳0 سال رسيده است. س��ن ازدواج و تشكيل 
خانواده حتي در ميان هيئتي ها و مذهبي ها هم باالست. در حالي كه هيئات 
مذهبي بهترين محفل براي تبليغ اصول و مباني دين اس��الم است. اگر با 
ازدواج نيمي از دين انسان كامل مي شود پس يك اولويت اصلي در تبليغات 
مذهبي، هيئات و مراس��م هايي كه به مناسبت هاي گوناگون مذهبي برپا 
مي شود، اخالق زندگي و از جمله » تبليغ ازدواج آسان و فرزندآوري«  است و 

مسئوليت چنين تبليغي برعهده مداحان و مبلغان مذهبي است. 
 منبر رسانه اي كارا

در جوامع سنتي و مذهبي همچون جامعه ايران حتي در عصر رسانه هاي 
ديجيتال و جامع ش��بكه اي همچنان » منبر« به عنوان يكي از قوي ترين 
رسانه هاي سنتي كاركردهاي خود را حفظ كرده است و رسانه هاي نوين 
همچون ش��بكه هاي اجتماعي با امكاناتي نظير پوشش زنده مراسم هاي 
مذهبي دسترسي همگاني تري را به منبر مداحان و سخنرانان فراهم كرده اند 
و همين مسئله هم موجب شده تا نه فقط از قدرت و اثرگذاري منبر به عنوان 
رسانه اي تأثيرگذار كاسته نشود بلكه دامنه مخاطبان مداحان و سخنرانان 
و در يك كالم منبري ها افزايش يابد. از سوي ديگر جامعه ايراني و جوانان 
ايراني با وجود تبليغات منفي و شبهات مختلف شاهد رويش ها اقشار مذهبي 
و گرايش هاي مذهبي جوانان اس��ت. به گونه اي كه هر سال با رشد جدي 
در آمار جوانان داوطلب اعتكاف مواجه هس��تيم همچنان كه مراسم هاي 
عبادي نظير برگزاري دعاي عرفه و احياي شب هاي قدر هر سال باشكوه تر 
از س��ال هاي قبل برپا مي ش��ود. با تمام اينها آمار و ارقام مواردي همچون 
ازدواج نشان مي دهد آثار اين مراس��م ها و عبادات در شئون اصلي زندگي 
كمرنگ ديده مي شود؛  موضوعي كه شايد زير بنايي ترين دليل آن فقدان 
محوري اصلي و پرداختن به اولويت هاي جامعه در كالم سخنرانان و مداحي 
مداحان است كه اين مسئله موجب شده تا به رغم برگزاري مراسم مذهبي، 
 سخنراني و مداحي و با وجود حضور گسترده مردم در چنين  مراسم هايي 
بديهي ترين امور مذهبي همچون تبليغ ازدواج آسان و به هنگام مورد غفلت 
قرار بگيرد و در سايه غفلت از امر ازدواج آسان و به هنگام است كه بسياري از 
آسيب هاي اجتماعي شكل مي گيرد و سيماي جمعيتي جوان كشور مورد 

تهديد قرار مي گيرد. 
در اين ميان هنوز ظرفيت هاي متعددي براي تبليغ اولويت هاي كش��ور 
وجود دارد و مداحان يكي از مهم ترين اين ظرفيت ها هس��تند. به گونه اي 
كه رهبر معظم انقالب در ديدارشان با مداحان بارها تأكيد كرده اند:»گاهي 
يك قصيده، يك غزل و يك بيت شما به قدر يك س��خنراني مي تواند در 
مخاطب تان اثر بگذارد.« به همين خاطر اس��ت كه ايش��ان تأكيد دارند، 
مداحان از شعاري با مضمون اسالمي و قرآني استفاده كنند و اهداف انقالب 
را با فكر روشن در شعر بگنجانند، زيرا اين كار در حركت عظيم ملت ايران 
تأثير عميقي خواهد داشت.  همچنين بنا به تعبير حضرت آيت اهلل خامنه اي 
محور مراسم هاي مذهبي و هيئات و اولويت مداحان در انتخاب شعر و تبليغ 
بايد خانواده و ازدواج آسان باشد. ايشان در ديدار روزگذشته با مداحان نيز 
با اشاره به تالش دشمن بش��ريت براي نابودي خانواده تأكيد كردند:»اين 
ازدواج هاي س��خت و ديرهنگام و فرزن��دآوري كم، اي��ن ازدواج به تعبير 
زشت شان سفيد كه سياه و غلط است و از بين بردن حيا و عفت از برنامه هاي 
دشمن است.« رهبر انقالب از مداحان و از جلسات مذهبي انتظار دارند با 
مضامين مناسب، اشعار و سخنراني هايي با محور خانواده مقابله و اينها را 
وظيفه خود قرار دهند. حضرت آيت اهلل خامنه اي تصريح كردند:»به ترويج 
طهارت و پاكيزگي جوانان كشور همت بگماريد كه از بهترين كارها براي 
حفظ انقالب و نظام اسالمي است.« به نظر مي رسد، وقت آن رسيده است تا 
در جلسات سخنراني هاي مذهبي به رويكرد زدودن غبار از اخالق صحيح 
زندگي اسالمي توجه شود؛ زيرا اگر مداحي ها و سخنراني هاي مذهبي روز 
به روز توسعه يابد، اما از سوي ديگر حتي بين جوانان مذهبي، امري مانند 
ازدواج كم هزينه و آسان، غريب و غير قابل دسترس باشد، بايد احتمال دهيم 
كه از برنامه هاي مذهبي خود نتوانسته ايم در جهت بازپروري انديشه هاي 

اجتماعي اسالم بهره ببريم. 

مراس�م تجلي�ل از 

عليرضا سزاوار
دانشجويان نمونه و   تحليل

برگزيدگان المپياد 
علمي دانشجويي س�ال 13۹۷ در محل باشگاه 
دانش�جويان دانش�گاه تهران برگزار ش�د. اين 
مراس�م در چنان س�كوت خبري برگزار شد كه 
بسياري از دانشگاهيان كشور هم از آن بي اطاع 
بودند، اما پس از برگ�زاري واكنش هاي انتقادي 
زيادي در بين دانش�گاهيان به همراه داش�ت. 
مسئله فقط س��كوت خبري اين مراسم نبود بلكه 
ضعف هاي بسياري در اين جشنواره وجود دارد كه 
دانشجويان انتظار برطرف شدن آن را دارند و نحوه 
انتخاب دانش��جويان هم از ديگر م��وارد ضعف اين 
جشنواره است.  از اوايل مهر امس��ال فعاليت براي 
انتخاب دانشجويان نمونه شروع   و اطالع رساني به 
صورت محدود انجام شد و آيين نامه ها هم در اختيار 

دانشكده ها و پرديس ها به طور كامل قرار نگرفت. 
در مجموع تعداد 5۸9نفر براي دانش��جوي نمونه 
ثبت نام كردن��د كه بع��د از پايش اوليه براس��اس 
آيين نامه و شيوه نامه، اين تعداد به 120نفر رسيد. 
پس از انجام داوري براي سال 1۳97، 10 دانشجوي 
نمونه و دو نفر هم برگزيده كشوري انتخاب شد كه 
از اين تعداد دو  نفر از گروه فني و مهندسي، دو نفر از 
گروه كشاورزي و دامپزشكي و شش نفر از گروه علوم 

انساني برگزيده شدند. 
اين نوع جش��نواره برگزاركردن البته مس��بوق به 
س��ابقه اس��ت و به باور برخي منتقدان، ريش��ه آن 
خاموش كردن صداي منتقدان اين جشنواره است؛ 

منتقداني كه اشكاالت فراواني به اين جشنواره وارد 
مي دانند كه از جمله آنها، بي اثربودن اين جشنواره 
است چراكه مكانيس��مي براي جذب دانشجويان 
نمونه وج��ود ن��دارد و در نتيجه جش��نواره تفاوت 

چنداني با يك مسابقه ساده ندارد. 
انتقاداتي فراتر از مورد ياد ش��ده است تا جايي كه 
موجب شده، دانشگاه آزاد اسالمي از مد ت ها پيشتر 
صف خود را از اين جش��نواره جدا كرده و در قالب 
جشنواره دانشجويان نمونه دانشگاه آزاد نسبت به 
شناس��ايي و معرفي دانش��جويان نمونه خود اقدام 
كند و انش��قاقي كه نش��ان مي دهد، اختالفات چه 

اندازه وسيع است. 

اتفاقي كه اگر در كنار عملكرد مسئوالن برگزاري اين 
جشنواره در گزينش خبرنگاران حاضر در اين رويداد 
قرار گيرد، مي ش��ود اين گونه نتيجه گرفت تالش 
برگزاركنندگان اين جش��نواره و متوليان آموزش 
عالي در كشورمان، نه ديده شدن اين جشنواره بلكه 
برگزاري بي سر و صدا و دور زدن بنياد ملي نخبگان 
بوده است.  در حالي كه برنامه ريزي و سياستگذاري 
براي شناس��ايي، هدايت، حمايت مادي و معنوي 
نخبگان )در دو طيف مستعدان برتر و نخبه(، جذب، 
حفظ به كارگيري و پشتيباني از آنان براساس سند 
چشم انداز كشور در افق 1404، هدف غايي بنياد ملي 
نخبگان محسوب مي شود.  هر سال كه اين مراسم 
اجرايي مي شود دغدغه اكثريت دانشجويان نمونه، 
اشتغال اس��ت و اين موضوع كه در آينده به شغلي 
مشغول خواهند شد، بنياد ملي نخبگان در اين زمينه 

مسئوليت هاي مهمي دارد كه بايد وارد گود شود. 

م الف: 4480

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

جشنواره نخبگان بدون حضور ميزبان


