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مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران  به مناســبت ایام دهه فجر و چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب اســامی بیانه ای صادر کرد. متن بیانیه 
به شرح زیر است:

بیست و دوم بهمن، در حکم عید غدیر است؛ زیرا در آن روز بود که نعمت والیت، اتمام نعمت و تکمیل نعمت الهی، برای ملت ایران صورت 
عملی و تحقق خارجی گرفت. مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

دهه فجر و پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( نقطه عطفی در تاریخ ایران عزیز است، انقالبی که ستم و زبونی را از کشور زدود 
و فرصت را برای اجرای فرامین الهی در همه شئون جامعه فراهم کرد.

ایام اهلل فجر مقطعی ماندگار در تاریخ ملت بصیر و دین باور ایران از انقالب اسالمی است، فجر امید و افتخار در بهمن 13۵7 با ایثارخون شهدا 
و مجاهدت های کم نظیر مردم سلحشور که به نام خدا برخاستند، وزیدن گرفت.

تردیدی نیست این نهضت بزرگ مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و نشات گرفته از قیام عاشورا و حمایت مستضعفان و مظلومان و افق پیش 
روی آن رؤیت خورشید مهدوی)عج( است.

ســران اســتکبار و در راس آن شــیطان بزرگ آمریکا از شــروع نهضت بزرگ انقالب اســالمی ایران با توُطئه های گوناگون از جمله ترور، تحمیل 8 
ســال جنگ، تحریم های ظالمانه و دیگر دسیســه ها ســعی کردند از حرکت و پیشــرفت انقالب اســالمی جلوگیری کنند اما حضور همیشــه مردم 

در صحنه ها با اتحاد و یکپارچگی زیر سایه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( همواره دشمنان را مایوس کرده است.
ملت عزیز و سربلند ایران اسالمي در طول چهار دهه، پنجه در پنجه دشمنان انقالب مقاومت کرده و با حضور در صحنه هاي مختلف سیاسي 
و اجتماعي، وفاداري و پایبندي خویش را به آرمان ها و ارزش هاي انقالب اسالمي را نشان داده  و حمایت  کرده اند، مردم در دفاع از این ارزش ها 
تا پاي جان ایســتاده  و با وجود مشــکالت و کارشــکنی های فراوان دشــمنان همچنان از شرف و کرامتی که انقالب اسالمی به آن ها داده پاسداری 
می کنند، بی تردید 22 بهمن امسال شاهد حضور بانشاط و امیدوار مردم انقالبی عزیز در راهپیمایی 22 بهمن ماه خواهیم بود تا بار دیگر مشت 

محکمی بر دهان استکبار وارد کنند. 
هم زمانی دهه فجر با ایام فاطمیه فرصتی مغتنم برای یادآوری اشــتراک فرزندان اهل بیت)ع( و همه آزادگان با فداکاری حضرت  فاطمه)س( 

در دفاع از خط مستقیم انقالب اسالمی خواهد بود.
حوزه هــای علمیــه خواهــران ضمــن گرامیداشــت ایــام اهلل دهه فجر همــگام با ملت شــریف و بصیر ایران بــا راهپیمائی  22 بهمن بــار دیگر یاد و 
خاطره امام خمینی )ره( و شهیدان گرانقدر را گرامی داشته و با بیعت مجدد با ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی(، باشکوه  

وپرشور در راهپیمایی این یوم اهلل شرکت خواهد نمود.

بیانیه حوزه های علمیه خواهران به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

رئیــس اداره قــرآن و عتــرت حوزه  هــای علمیــه خواهــران گفــت:  
دوره هــای مهارت هــای بیــان تفســیر بــرای اســتادان حوزه هــای 

علمیه خواهران سراسر کشور برگزار می شود.

خانم زینب بهجت پور با اشــاره به برگزاری دوره های مهارت های 
بیان تفســیر برای اســتادان حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور 
بیــان کــرد: هــدف ما از برگــزاری ایــن دوره ها تربیت اســتاد تخصصی 
جهت ایجاد شــبکه نیروی انســانی متخصص و تراز نظام اسالمی در 
حــوزه قرآن و عترت، مهجوریت زدایی از قرآن کریم و وارد کردن قرآن 

در فرهنگ و زندگی مردم است.
رئیــس اداره قــرآن و عتــرت حوزه هــای علمیــه خواهران افــزود: از 
دیگــر اهداف برگزاری این دوره ها اســتاندارد ســازی بیان تفســیر در 
کشــور، آشــنایی با منابــع موردنیــاز در زمینه تفســیر، انضباط ذهنی 
مخاطبان در عرضه ســازوار و هماهنگ مباحث تفســیری قرآن کریم 
و ارتقای ســطح دانش و مهارت طالب و اســتادان در عرصه تفســیر 

قرآن کریم است.
وی بــا بیــان اینکــه دوره های مهارت های بیان تفســیر اســتادان 
ســطح دو تا کنون در چهارده اســتان کشــور برگزار شده است، افزود: 
در فــاز دوم طــرح ایــن دوره هــا در چهــارده اســتان دیگــر نیــز برگــزار 
می شــوند، تاکنون حــدود نیمــی از کارگاه های این دوره هــا نیز برگزار 
شده و تا پایان اسفندماه نیز مرحله تکمیلی دوره های مهارت های 

بیان تفسیر پایان می یابد.
خانــم بهجت پور خاطرنشــان کــرد: حدود دو هزار نفر از اســتادان 
سطح دو حوزه های علمیه خواهران در دوره های مهارت های بیان 

تفسیر در سراسر کشور شرکت می کنند.
بــا  تفســیر  بیــان  مهارت هــای  دوره  کارگاه   کــرد:  تشــریح  وی 
نوشــته  کریــم  قــرآن  تفســیر  بیــان  مهارت هــای  کتــاب  محوریــت 
ایــن  می شــود،  برگــزار  بهجت پــور«  »حجت االسالم والمســلمین 
واحــد  معــادل 4  روزه  آموزشــی طــی دو دوره ســه  کارگاه¬هــای 
آموزشــی و همــراه با ارائــه مباحث نظری توســط اســتادان و ارائه 
کار پژوهشــی در طول دوره توسط شرکت کنندگان برگزار می شود، 
حضــور  جلســات  در  مفیــد  ســاعت   8 هــرروز  در  شــرکتکنندگان 

می یابند.
رئیــس اداره قــرآن و عترت حوزه هــای علمیه خواهــران با بیان 
اینکه دوره مهارت های بیان تفســیر متشکل از جلسات عمومی و 
کار گروهی است، ابراز کرد: اولویت ما برای شرکت¬ در این کارگاه ها 
اســتادان تفســیر و علــوم قــرآن، طــالب ســطح چهــار بــا تخصــص 
تفســیر و فارغ التحصیالن ســطح ســه تفســیر هســتند که از ســوی 
مراکــز مدیریت حوزه های علمیه خواهران اســتان ها به ما معرفی 

می شوند. 
خانــم بهجت پــور خاطرنشــان کــرد: پــس از اتمــام ایــن دوره بــه 
و  شــد  خواهــد  اعطــا  دوره  پایــان  گواهــی  نهایــی  پذیرفته شــدگان 
ایــن افــراد پس از گذارنــدن مراحل تکمیلی به تناســب نیــاز مدارس 

به عنوان اساتید تفسیر مشغول می شوند.

رئیس اداره قرآن و عترت حوزه  های علمیه خواهران:

دوره های مهارت های 
بیان تفسیر برگزار می شود

 زنان به حوزه های علمی
 ورود پیدا کنند

 آیت اهلل العظمی جوادی آملی در مورد جایگاه و رســالت حقیقی 
زن در فرهنــگ اســامی گفتنــد: زنــان بــه حــوزه های علمــی ورود 

پیدا کنند و به کارهایی که در شأن آنها نیست، ورود نکنند.

 اعضــای همایــش ریحانة النبی بــا حضور در بنیــاد بین المللی 
علــوم وحیانــی اســراء بــا حضــرت آیــت اهلل جــوادی آملی دیــدار و 
گزارشــی از اقدامات صــورت گرفته جهت برگــزاری این همایش به 

معظم له ارائه کردند.
حضــرت آیــت اهلل جوادی آملی نیز در این دیداربیان داشــتند: 
شــما چــون در زمینــه معرفــی حضرت زهــرا ســالم اهلل علیها، قدم 
جامــع برداشــتید، این تــالش شــما  از مرزهای ملــی و منطقه ای 

خواهد گذشت و بین المللی خواهد شد.
وقتــی از وحــی و عقالنیــت وحیانــی ســخن به میان مــی آید، 
ســخن مــی تواند جهانی شــود. کســی اجــازه حــرف زدن درباره 
زن و مقــام او را دارد کــه او را آفریــده باشــد، و وقتــی به کالم خدا 
مراجعــه کنیم می بینیم که خداونــد در قرآن نمی فرماید نمونه 
زنــان خــوب، حضــرت »مریــم« اســت، بلکــه مــی فرمایــد نمونه 
مردم خوب، حضرت »مریم« اســت، یعنی اعم از جامعه زنان و 

مردان، این حرف باید جهانی شود.
زن خــوب نمونــه مردم خوب اســت، چــه اینکه مــرد خوب نیز 
نمونــه مــردم خــوب اســت،  قــرآن اینگونه ســخن مــی گویــد، زیرا 
عظمــت انســان بــه روح اوســت و نــه پیکــر او، خداوند هــم از روح 
خود در وجود مرد و زن یکســان دمیده اســت و روح مجرد است و 
مجرد نه مذکر است و نه مونث؛ زن یا مرد بودن برای پیکر انسان 

است.
هیــچ کــس نمــی گویــد آزادی، عــدل، تقــوا و این مســائل مذکر 
اســت یا مونث، چرا که یک حقیقت مجرد متعالی، مذکر و مونث 

بودن بر نمی دارد.
جامعــه را عاطفــه مــی گردانــد و زن صاحب این ویژگی اســت و 
صله ارحام که مورد تاکید دین قرار گرفته اســت، بر اســاس عاطفه 

مادر بنا شده است، چرا که رحامت از مادر است.
خداونــد ایــن هنــر را به زن داد که رحامــت و صله رحم از راه 
او ســامان پذیــرد، پس زن این عظمت و جــالل را دارد و از این 
فرصت همایش باید بیشــترین اســتفاده در تبیین این مسائل 

صورت گیرد.

آيت اهلل العظمی جوادی آملی:

 بانوان انقالبی، 
رهبران نهضت هستند

حضرت امام خمینی)ره(:

آیت اهلل العظمی جوادی آملی:

بیانیه

همین صفحه
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روحیــات  از  کــه  شــناختی  بــا  توجــه  بــا  امــام  حضــرت   
لطیــف و خواســته های فطــری و طبیعــی یــک زن - کــه 
مناســب جنگ و خونریزی نیســت - دارند حضور فعال 
ایشــان در صحنه هــای مختلــف انقــاب و پــس از آن در 
دفــاع هشت ســاله را بــا عبــارات گوناگــون ارج گذاشــته 
بــر جایــگاه برتــر ایشــان تاکیــد می ورزنــد: »شــما رهبــران 
نهضــت هســتید، بانــوان رهبران نهضت ما هســتند، ما 
دنباله رو آنها هستیم، من شما را به رهبری قبول دارم و 

خدمتگزار شمایم.«

انقــالب اســالمی ایران که در ســال 13۵7 بــه پیروزی 
رســید، جنبشــی بــود کــه در پانــزده خــرداد 1342 آغــاز 
شــد. زن مســلمان ایرانی نیز در این ســال های آتش زیر 
خاکســتر، همــگام با مردان در جهاد و مبــارزه با طاغوت 
بود و هر چه به سال 13۵7 نزدیک می  شد بر تعداد و بر 

شدت فعالیت این زنان افزوده می شد.
 با شــعله ور شــدن آتش انقالب، زن مســلمان نیز که تا 
پیش از این با فعالیت  های مخفی و به عنوان مادر شهید 
و یــا همســر مبارزیــن در بنــد بــا رژیم شــاه مبــارزه می کرد، 

به خیابان ها آمد، با چادر مشکی، با فرزندش که او را در 
بغــل گرفته بود، با مشــت های گره کــرده و با فریاد »مرگ 

بر شاه «:
»شــما در چه تاریخی چنین دیده  اید؟ امروز زن های 
شــیر دل طفــل خــود را در آغــوش کشــیده و بــه میــدان 
مسلسل و تانک می روند، در کدام تاریخ چنین مردانگی 

و فداکاری از زنان ثبت  شده است.«امام خمینی)ره(
  و همیــن حرکــت ایشــان نهضــت را قــوت و تــداوم 

بخشید:
»آمــدن شــما خانم هــا بــه خیابان  هــا و میدان هــای 
مبــارزه موجب این شــد کــه مردها هم قوت پیــدا کنند، 
تقویــت شــوند، روحیــه آنهــا هــم بــا آمــدن شــما تقویت 

شود.«

»مردها به تبع زنها در خیابان  ها می ریختند، تشویق 
می کردنــد زن هــا مــردان را، خودشــان در صف های جلو 
بودند.« شهادت شــهید، ثمره دامان پر مهر و اندوخته 
دســتان زحمتکــش مادران فهیــم و گرانقدری اســت که 
محبــت مــادری را بــا عشــق الهــی پیونــد می زننــد و روح 
و جــان فرزنــدان خود را آماده می ســازند که بــه قربانگاه 
شــهادت قــدم گذارند، و بــه همین جهت  حضــرت امام 
خمینی  رحمه اهلل، بزرگ مصلح قرن در جای جای کالم 

خویش زنان را پیشگامان انقالب معرفی می کند:
زنانــی کــه خــود در تظاهــرات در صــف مقــدم حاضــر 

بودند;
زنانی که با حرکت خود، مردان را برای حضور و مبارزه 

تشجیع کردند;
زنانی که فرزندان خود را برای شهادت تربیت کردند;
زنــای که با پاســداری از خون شــهدا، انقالب را تداوم 

بخشیدند...
امام رحمــه اهلل می فرماینــد: »مــا نهضت خودمــان را 
مدیون زن  ها می دانیم.« و همین نکته برای بیان نقش 
زنان در پیروزی انقالب اسالمی از هر کالمی رساتر است .

 انقالب اسالمی و تحول جایگاه زن  
هم زمان با پیروزی انقالب و اســتقرار نظام اســالمی، 
دیدگاه ســنتی خواســتار شــدت یافتــن محدودیت زنان 
و عــدم حضور ایشــان در صحنه های مختلف سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی شــد. ایــن جریــان در چنــد ســاله 
آغازین استقرار جمهوری اسالمی شتاب باالیی داشت. 
از سوی دیگر خواسته های برخاسته از دیدگاه متجدد و 
فرنگی مآب نیز در مقابل عوارض و قوانین نظام اسالمی 
ماننــد حجــاب و عــدم حضــور زنــان در برخی مشــاغل و 

فعالیت ها، مقاومت می کرد.
 مشخص نبودن حدود واقعی حقوق و جایگاه زن در 
آن دوران، در نظام اســالمی به ایــن امر دامن می زد. هر 
دو جریــان علی رغم تضاد و تقابلی که داشــتند در مقابل 

مواضــع انقــالب مقاومــت می کردنــد. هــر دیــدگاه بنــا به 
تفسیر خود از زن، از جمهوری اسالمی در خواست هایی 
داشــت و امام به ســبب ویژگی های علمی و شــخصیتی 
کــه داشــتند توانســتند بــا حرکــت اصالحــی خــود هــر دو 

دیدگاه را تعدیل نمایند.
 حضــرت امــام از منظــر یــک مصلــح و راهبــر، نگــرش 
نوینــی را در مــورد زن ارایــه کردنــد. حضــور ســازنده زن 
سیاســی،  گوناگــون  ابعــاد  در  و  تاریــخ  صحنه  هــای  در 
اجتماعــی، فرهنگــی، مبارزاتــی و... امــری انــکار ناپذیــر 
اســت. امــا مهــم اندیشــه ای اســت کــه بــر مســند قرائت 
تاریــخ نشســته اســت. امــام خمینی رحمــه اهلل زن را از 
زوایــای پنهــان تاریــخ و حضــور مبهــم و کــم رنــگ آن در 

ناخود آگاه جامعه به صحنه خود آگاهی و فعال رساند.
 رویکــرد امــام خمینــی بــه مقولــه زن دارای دو بعــد 
است. ایشان در یک بعد تبیینی و تفسیری به فروافکنی 
دیدگاه های نادرست سبت به زن پرداخته و جایگاه زن 
را در تفکــر اصالحی خویش معین ســاخته و در بعد دوم 
ساختار اجرایی و تربیتی و تهذیبی مناسب با شخصیت 

زن را ارایه نمودند.
 
تصاویر پیروزی انقالب اسالمی  

 حضــرت امام در مبحث کالمی زن را همچون مرد در 
پیشگاه خلقت دانسته اند. از نظر ایشان زن و مرد هر دو 
انســان هستند و هر دو توان رسیدن به باالترین مراحل 
رشــد و کمــال را دارنــد، و در عالی ترین مراحــل کمال زن 

الگو و اسوه شده و مردان نیز باید به وی اقتدا کنند:
»الگو حضرت زهراعلیها السالم است.«

فاطمــه  منزلت حضــرت  و  مقــام  از  امــام  تعبیــرات 
زهراعلیهــا الســالم و معرفــی ایشــان بــه عنــوان یکــی از 
نمونه  هــای انســان کامــل و نیــز برگزیــدن روز میــالد آن 
حضــرت به عنوان »روز زن « بــرای معرفی الگوی برگزیده 
زن در اسالم ریشه در این تفکر دارد و این در حالی است 
کــه پیــش از انقالب روز 17دی، روز کشــف حجــاب، »روز 

زن « بود.
 از دیگر مبانی اندیشه اصالحی امام بازخوانی منزلت 
اجتماعــی زن از منظــر دیــن بــود. اصــل اساســی مــورد 
نظر ایشــان در مورد حضور زن در صحنه  های سیاســی، 
و  اســت  زن  وارگــی «  »شــی ء  از  ممانعــت  و...  مبارزاتــی 
مطابق همین اصل اســت که برخوردهای متفاوت و گاه 

متضاد امام قابل توجیه می شود.
 در ســال های آغازین دهه چهل و در ابتدای نهضت 
مخالفــت صریــح حضــرت امام با حــق رای زنان )اشــاره 
بــه الیحــه دولــت اســداهلل علــم مبنــی بــر شــرکت بانوان 
در انتخابــات( و نیــز مخالــف ایشــان بــا تســاوی حقــوق 
زنان و ســربازی بــردن دختران برخاســته از همین اصل 
اســت، چنــان که ایشــان خــود می گوینــد: »مگر بــا چهار 
تــا زن فرســتادن به مجلس ترقی حاصل می شــود؟ مگر 
مردها که تا حاال بودند ترقی برای شــما درســت کردند تا 
زنهایتان ترقی درســت کنند؟... ما با ترقی زنان مخالف 
نیســتیم، بــا ایــن فحشــا مخالفیم بــا این کارهــای غلط 

مخالفیم.«
 امــا پــس از پیــروزی انقالب و تغییر شــرایط اجتماعی 
از آنجــا کــه حضــرت امــام زمینــه را بــرای رشــد و حضــور 
ســازنده آنها آماده می بینند خواســتار حضور فعال زنان 

در صحنه  های مختلف می شوند:

بــا  بایــد رای بدهیــد. شــما هــم  »شــما هــم )زنــان( 
سایرین فرقی ندارید، بلکه شما مقدمید بر مردها.«

 
زنــان در پیــروزی انقــالب اســالمی حضــوری فعالــی   

داشتند
 »شــی ءوارگی « محصول نظام استثمارگر است که هم 
زن و هــم مــرد را مــورد ســودجویی قــرار می دهد. حذف 
نظام ظالم و استثمارگر زمینه ساز حضور رو به کمال مرد 
و زن می شــود. و از ایــن رو حضرت امام در تبیین حدود 
جایــگاه اجتماعــی زن در یک نظام ایــده آل می فرمایند: 
»در نظــام اســالمی زن بــه عنــوان یــک انســان می توانــد 
مشــارکت فعال با مردان در بنای جامعه اسالمی داشته 
باشد ولی نه به صورت یک شی ء، نه او حق دارد خود را 
بــه چنین حدی تنزل دهد و نــه مردان حق دارند که به 

او چنین بیندیشند.«
 و نیــز: »اســالم زن را مثــل مــرد در همــه شــؤون - در 
همــه شــؤون - همــان طــوری کــه مــرد در همــه شــؤون 
دخالــت دارد زن هــم دخالــت دارد. « و در ایــن زمینه از 
یــک ســو دایره ســخنان امــام از توصیه فراتر رفتــه و وارد 
اساســی  مقــدرات  در  بایــد  »زن  می شــود:  الــزام  قلمــرو 
مملکــت دخالت کند.« و از دیگر ســو ایشــان این حضور 
را با کرامت و شرافت ویژه ای توام می سازند: »ما نهضت  
خودمــان را مدیون زنها می دانیم. مردها به تبع زنها در 

خیابان ها می ریختند.«
 از دیگر نکات مهم اندیشه امام در مورد نسبت میان 
زن و مرد است. در دیدگاه سنتی زن موجودی درجه دو 

تلقی می شود. در دیدگاه متجدد با آنکه دایره اختیارات 
زن افزایش یافته اما وی بیشتر نقش جایگزین را دارد که 
در مواقــع ضــرورت و اضطرار جای خالی مرد را پر می کند 
و در نهایــت زن پــس از مــرد قــرار دارد. در فمینیســم نیــز 
- کــه امــروزه به عنوان پیشــروترین نهضــت زنانه در دنیا 
شــناخته می شــود - زن برتر از مرد اســت بلکه در مقابل 
مــرد قــرار دارد و بــرای احقــاق حقوقــش باید بــا تمام قوا 
در مقابــل مرد بایســتد و جامعه ایــده آل آن، جامعه یک 

جنسیتی و زنانه است.
از منظــر امــام زن و مــرد بــه لحــاظ انســانی نســبت 
تساوی دارند:»زن مساوی مرد است. زن مانند مرد آزاد 
است که سرنوشت و فعالیت های خود را انتخاب کند.«
حضــرت امــام بــا توجــه بــا شــناختی کــه از روحیــات 
لطیــف و خواســته های فطــری و طبیعــی یــک زن - کــه 
مناســب جنگ و خونریزی نیســت - دارند حضور فعال 
ایشــان در صحنه هــای مختلــف انقــالب و پــس از آن در 
دفــاع هشت ســاله را بــا عبــارات گوناگــون ارج گذاشــته بر 
جایگاه برتر ایشان تاکید می ورزند: »شما رهبران نهضت 
هســتید، بانــوان رهبــران نهضت ما هســتند، مــا دنباله 
رو آنهــا هســتیم، مــن شــما را بــه رهبــری قبــول دارم و 

خدمتگزار شمایم.«
 بــه صــورت طبیعی پــس از تبییــن و تفســیر جایگاه و 
منزلــت اجتماعــی زن از ســوی امــام خمینی رحمه اهلل، 
زمینــه برای حضور فعال و ســازنده زن در نظام اســالمی 
فراهم شــد. به همین جهت ایشــان از یک طرف حدود 
فعالیت های علمی، اجرایی، سیاسی، حقوقی و... زنان 
را معیــن می ســازند و از طــرف دیگر با بررســی تنگناهای 

موجود، راه حل هایی مناسب را ارایه می کنند.
 
نقش زنان در پیروزی انقالب اسالمی  

نظــرات مختلــف  تعدیــل  بــه  امــام  ایــن مرحلــه   در 
می پردازنــد. مخاطبیــن امام در اینجا همگان هســتند، 
نیســت:  امــام  بــا  هماهنــگ  نظرشــان  کــه  آنــان  بویــژه 
»آنهایــی کــه کارشــکنی می کننــد) اشــاره بــه کســانی کــه 
اجتماعــی  فعالیت هــای  بــا  مختلــف  بهانه  هــای  بــه 
ایــن  اگــر مســلمان هســتند،  زنــان مخالــف می کردنــد( 
خدمت بزرگی که این خانمها و این بانوان دارند می کنند 
و پیــش خــدا خدمت شایســته اســت، از معاصــی کبیــره 
است که کارشکنی در این موضوع بکنند و اگر چنان چه 
آنهــا هســتند که پایبند به اســالم نیســتند و می خواهند 
هرزگی بکنند، فصل هرزگی گذشــت، دیگر به شما اجازه 
نمی دهند بانوان ایران که کارهایی که ســابق می کردید، 

این کارها را اعاده بدهید.«
 در نگــرش امــام خمینی  رحمــه اهلل، هر چند زن حق 
حضــور در تمامــی امــور را دارا می باشــد اما مقــام مادری 
دارای جایگاه ویژه ای می باشد و به همین سبب مادری 
را باالترین شــغل، شغلی شریف، شــغل معلمی، باالتر از 
معلمی و شغل انبیا و انسان سازی می داند و به همین 
ســبب مادر بودن و تربیت فرزندان را اصلی ترین وظیفه 
زن و جدا کردن فرزند را از مادر از عوامل انحطاط جامعه 

می داند: »در طول این سلطنت، اینها کوشش کردند که 
مــادران را از بچــه  ها جــدا کنند، به مادرهــا تزریق کردند 
که بچه  داری چیزی نیســت، شــما توی ادارات بیایید و 
اینهــا بچه  هــای معصوم را جدا کردنــد از دامن مادران و 
بردند در پرورشــگاه ها و جاهای دیگر و اشــخاص اجنبی 

و غیر رحیم آنها را به تربیت فاسد تربیت می کردند.
 بچــه  ای کــه از مــادرش جــدا شــد پیش هر که باشــد 
عقــده پیــدا می کند، عقده کــه پیدا کرد مبدا بســیاری از 
مفاسد می شود. بسیاری از قتل هایی که واقع می شود، 
کــه پیــدا می شــود و  از روی همیــن عقده هایــی اســت 

بسیاری از عقیده ها از این پیدا می شود.«
 در مجمــوع انقــالب اســالمی ایران موجــب تحوالتی 
در فرهنگ و ســاختار فکری جامعه و به طور اخص زنان 
گردید که جهشی باور نکردنی را در وضعیت ایشان پدید 
آورد. افزایــش تعــداد تحصیــل کرده هــا، دانش آمــوزان و 
دانشــجویان، اســاتید، هنرمنــدان، شــاغالن و فعــاالن 
اقتصــادی و اجتماعی، توجه خاص به وضعیت  حقوقی 
زنــان و تصویــب قوانین متناســب با وضعیت روز ایشــان 
هماننــد قانــون »تعییــن مهریــه بــه نــرخ روز«، توجــه به 
وضعیــت اشــتغال زنــان و تصویــب قوانین کار متناســب 
با شــان مــادری و همســرداری زنان، همچون اســتفاده 
از تعطیــالت دوران زایمان، کار نیمه وقت، بازنشســتگی 
پیــش از موعــد و ... از دســتاوردهای انقالب بــرای زنان 
بوده است، هر چند که تا ایجاد وضعیت مطلوب فاصله 

بسیار است.

 روز 22 بهمن و راهپیمائی 22 بهمن مظهر اقتدار ملی اســت؛ مظهر اقتدار ملت ایران اســت؛ مظهر حضور مردمی و اراده و عزم ملی ملت ایران اســت که مرد 2
و زن و پیر و جوان، در همه ی شرائط به خیابانها میآیند و خودشان را در سرتاسر کشور در مقابل چشم بینندگان قرار میدهند؛ این خیلی باعظمت است

مقام معظم رهبری  1386/11/19

 بانوان انقالبی، رهبران نهضت هستند
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3  راهپیمایی بیست ودوم بهمن مظهر اقتدار ملی است؛ نشان دهنده ی عزم عمومی ملت ایران است؛ مظهر همان چیزی است که هر دشمنی را در هر حد 
و اندازه یی از اقتدار نظامی و تواناییهای تبلیغاتی و سیاسی، مرعوب می کند.

مقام معظم رهبری  1383/11/19

آئین اختتامیه پنجمین جشنواره عامه حلی)ره( حوزه 
علمیــه اســتان قــم در مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه 

خواهران برگزار شد.

 آئیــن اختتامیــه پنجمین جشــنواره عالمــه حلی)ره( 
حــوزه علمیــه اســتان قــم در مرکــز مدیریــت حوزه هــای 

علمیه خواهران برگزار شد.
در ایــن مراســم که با حضــور برگزیدگان این جشــنواره 
برگــزار شــد، رتبه هــای برتــر پنجمیــن جشــنواره عالمــه 

حلی)ره( مورد تقدیر قرار گرفتند.
را  حــوزوی  جوانــان  پژوهش هــای  حــوزه  مســئوالن 

منتشر کنند
عضو شــورای عالی حوزه های علمیه در این مراسم با 
بیان اینکه شــورای عالی حوزه علمیه مدیران پژوهشــی 
حوزه هــای علمیــه را مکلف کرده اســت که ســه رکن را در 
پژوهــش مــورد دقــت و مطالعــه و اجــرا قرار دهنــد اظهار 
کرد: گســترش فرهنگ پژوهش، تقویت زیرســاخت های 
پژوهش و تقویت نیروی انســانی برای پژوهی ســه رکنی 
اســت کــه بایــد ایــن مدیــران بــه آن توجــه ویــژه داشــته 

باشد.
آیت اهلل مروی وظیفه متولیان پژوهش در حوزه های 
علمیــه انتشــار پژوهش هــا اســت بیــان کــرد: وقتــی یک 
پژوهشگر جوان حوزوی تالش خود را در عرصه پژوهش 
برای پاســخگویی به نیازهای فکــری به کار می گیرد باید 
مورد تشــویق قرار بگیرد و بهترین تشــویق برای این فرد 

انتشار پژوهش اوست.
آثار پژوهشــی باید گره گشــای جامعه و نظام اســالمی 

باشند
مدیــر  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســالم 
حوزه هــای علمیــه خواهران کشــور در ادامه این مراســم 
بــا بیــان اینکــه رشــد حوزه هــای علمیــه تــا کنون بــر پایه 
پژوهــش بــوده اســت بیــان کــرد: پژوهش هــای نوآمــد و 
باتوجــه بــه نیــاز جامعــه از مشــکالت مذهــب، جامعــه 
و  کــرد  بــاز خواهــد  زیــادی  گره هــای  اســالمی  انقــالب  و 
امیــدوارم که طــالب خواهر و برادر به این مســائل توجه 

کافی داشته باشند.

مســئوالن حــوزه، پژوهش هــای جوانــان حــوزوی را   
منتشر کنند

آیــت اهلل جــواد مــروی در ادامــه ایــن مراســم، ضمــن 
گرامیداشــت ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی بیان کرد: 
رســالت حــوزه هــای علمیــه ما شــناخت تبییــن و تبلیغ 
دین و مذهب و پاســخگویی به مشــکالت فکری اســت 
و یکــی از ارکان اساســی این هدف تحقیــق و پژوهش در 

حوزه های علمیه است.
عضــو شــورای عالــی حوزه های علمیــه با بیــان اینکه 
پژوهشــی  مدیــران  علمیــه  حوزه هــای  عالــی  شــورای 
حوزه هــای علمیــه را مکلــف کــرده اســت ســه رکــن را در 
پژوهــش مــورد دقــت و مطالعــه و اجــرا قرار دهنــد اظهار 
کرد: گســترش فرهنگ پژوهش، تقویت زیرســاخت های 
پژوهــش و تقویــت نیــروی انســانی بــرای پژوهــش ســه 
رکنی است که باید این مدیران توجه ویژه به آن داشته 

باشد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیت گســترش فرهنــگ تحقیق و 
پژوهش در حوزه های علمیه عنوان کرد: سلف صالح ما 
نســبت به فرهنگ پژوهــش اهمیت بســیار زیادی قائل 
بودنــد و مــا باید این ســرمایه و گذشــته عظیــم و مهم را 
بــرای اندیشــمندان و حوزویــان جــوان به خوبــی تبیین 

کنیم.
عضو جامعه مدرســین حوزه افزود: عالمه امینی عمر 
خــود را در راه پژوهــش و تدویــن کتاب الغدیر قــرار داد و 
گروه های بســیاری از ســلفی ها برای پاســخگویی به این 
کتاب تالش کردند اما هیچگاه نتوانســتند به این هدف 
برســند، زیــرا ایــن تحقیق و پژوهش حاصــل همت بلند 

ایشان بوده و دارای استدالل ها بسیار متقنی است.
آیــت اهلل مــروی بــا بیــان اینکــه روحیــه ســلف صالــح 
در زمینــه تحقیــق و پژوهــش باید در طالب جــوان زنده 
بماند تشــریح کرد: باید برنامه ریزی درســتی برای سوق 
دادن پژوهش هــا بــه ســمت نیازهــای فکــری جامعــه و 
امــت صــورت بگیرد و مســئولیت ایــن کار بــا متولیان امر 

پژوهش در حوزه های علمیه است.
عضو شــورای عالی حوزه های علمیه با تأکید بر اینکه 
وظیفــه متولیــان پژوهــش در حوزه هــای علمیه انتشــار 
پژوهش هــای محققــان جوان حوزوی اســت بیــان کرد: 
وقتــی یــک پژوهشــگر جــوان حــوزوی تــالش خــود را در 
عرصــه پژوهــش بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای فکــری 
بــه کار می گیــرد بایــد مورد تشــویق قــرار گرفتــه و بهترین 

تشویق برای این فرد انتشار پژوهش اوست.
عضو جامعه مدرســین حوزه با بیــان اینکه روحانیت 
علــت محدثه و مبقیه انقالب اســالمی اســت اظهار کرد: 
انقالب اســالمی بر اســاس توکل بر خداوند متعال شکل 

گرفته و حرکت رو به رشد خود را ادامه خواهد داد.

آثار پژوهشــی باید گره گشــای جامعه و نظام اسالمی   
باشند

بهجت پــور  عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســالم 
بیــان  کــرد: تــالش زیــادی بــرای شــاداب ســازی فضــای 

در  کــه  گرفتــه  صــورت  علمیــه  حوزه هــای  در  پژوهــش 
پنجمین جشــنواره علمه حلی)ره( اســتان قم نیز طنین 

این فضای بانشاط و باکیفیت مشاهده می شود.

مدیــر حوزه های علمیه خواهران کشــور با بیان اینکه 
رشــد حوزه هــای علمیــه تــا کنــون بر پایــه پژوهــش بوده 
است افزود: پژوهش های نوآمد و باتوجه به نیاز جامعه 
از مشــکالت مذهــب، جامعه و انقالب اســالمی گره های 
زیادی باز خواهد کرد و امیدوارم که طالب خواهر و برادر 

به این مسائل توجه کافی داشته باشند.
وی تشــریح کــرد: امیــدوارم طالب پژوهشــگر مســئله 
مــورد نیــاز خــود، جامعــه و نظام اســالمی را پیــدا کرده و 
پژوهش هایی داشــته باشــند که مصداق علم نافع بوده 
و بــرای استوارســازی مــردم و مقابلــه بــا شــبهات دارای 

قدرت کافی و اتقان علمی باشند.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پــور خاطرنشــان 
کرد: گزارش فعالیت پژوهشی تنها به آمار و کمیت ارسال 
و انتشار آثار مختصر نمی شود، بلکه گزارش فعالیت  های 

پژوهشی باید در میدان و جامعه مشاهده شود.
مدیــر حوزه های علمیه خواهران کشــور با بیان اینکه 
محصــول فعالیت هــای پژوهشــی بایــد در گره گشــایی از 
جامعــه تأثیــر داشــته باشــد تشــریح کــرد: مجموعه های 
و  خواهــران  و  بــرادران  علمیــه  حوزه هــای  پژوهشــی 
جامعه الزهــرا)س( تالش زیادی برای به ثمر رســیدن هر 

چه بهتر جشنواره عالمه  حلی)ره( کردند.

وی بــا اشــاره بــه تفــاوت میــزان آثار ارســالی بانــوان و 
بــرادران در جشــنواره عالمــه حلی)ره( اســتان قــم ادامه 
داد: مجموعا 12 مدرســه علمیه خواهران در اســتان قم 
وجود دارد که بسیاری از آن ها تنها در سطح دو فعالیت 
کــرده و بخشــی از طــالب ایــن مــدارس فارغ التحصیــل 
نشــده اند، پــس از ارتقــای تحصیلــی طــالب حوزه هــای 
علمیه خواهران استان قم، بانوان نیز رشد کافی در این 

زمینه را خواهند داشت.

رمــز پیشــرفت حوزه هــای علمیــه آمــوزش پژوهــش   
محور است

هاشــمی  موســی  ســید  حجت االسالم والمســلمین 
تنکابنی در ادامه این مراســم بیان کرد: جشــنواره عالمه 
حلی)ره( تبلور روحیه زنده نگه داشتن تحقیق در طالب 
حوزه هــای علمیــه اســت کــه بــا همــکاری حــوزه   علمیه 

خواهران و برادران برگزار می شود.
معــاون پژوهــش ســطوح عالــی و خــارج حوزه هــای 
علمیه افزود: این جشنواره توانسته است استعدادهای 
طالب جوان در عرصه پژوهش را کشف و به منصه ظهور 
رســانده و تأثیر زیادی در پیشرفت کیفیت پژوهش های 
طــالب حوزه هــای علمیــه خواهــران و بــرادران داشــته 

است.
حجت االسالم والمسلمین هاشمی تنکابنی اظهار کرد: 
در ایــن دوره از جشــنواره عالمــه حلــی)ره( پایان نامه های 
ســطح چهــار موردپذیــرش قــرار نگرفتنــد و حداکثــر ســن 

شرکت کنندگان نیز از 41 به 31 سال تقلیل یافت.
معــاون پژوهــش ســطوح عالــی و خــارج حوزه هــای 
اثــر   1881 جشــنواره  ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  علمیــه 
شــرکت کردند کــه 1486 اثر در قالب مقالــه، 61 کتاب 101 
تحقیــق پایانی و 233 اثر در قالب پایان نامه ســطح ســه 

به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.
وی بــا بیــان اینکــه 267 نفــر از اثر در جشــنواره عالمه 
حلــی)ره( از طــرف طــالب خواهــر و 1614 اثــر از بــرادران 
حــوزوی ارائــه شــده اســت، تشــریح کــرد: آثار ارســالی به 
دبیرخانه جشنواره عالمه حلی)ره( در ابتدا مورد ارزیابی 
اجمالــی قرارگرفتــه و پــس از آن دو بــار ارزیابــی تفصیلــی 
شــده و ســپس بــرای تعییــن رتبه بــه شــورای دبیرخانه 

ارسال می شود.
حجت  االســالم والمسلمین هاشــمی تنکابنی عنوان 
کــرد: از میــان آثار ارســالی 8۵ اثر منتخب شــدد کــه 10 اثر 
رتبــه اول، 20 اثــر رتبه دوم، 23 اثر رتبه ســوم و 32 اثر نیز 
رتبــه شایســته تقدیر را کســب کردند کــه از این تعداد 4۵ 
اثر از طالب برادر برگزیده و 28 اثر شایسته تقدیر شدند، 

همچنیــن 8 اثــر از طالب خواهر برگزیده و 4 اثر شایســته 
تقدیر شدند.

الگوگیری از نزاهت بیانی قرآن کریم در جامعه  
در پایــان مراســم نیز خانم عطیه مشــرقی آرانی اظهار 
داشــت: قــرآن به عنــوان کتــاب هدایــت بشــر کــه توســط 
خداونــد متعال برای اصــالح جامعه نازل شــده بهترین 

الگو برای همه انسان هاست.
پژوهشــگر حــوزوی افــزود: مســئله نزاهــت بیانــی قرآن 
از عرصه هایــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار علمــی و 
پژوهشی گرفته و آثار الگوگیری از آن به خوبی تبیین شود.
وی ابــراز کــرد: انســان  در زندگــی خــود بــا مســائل و 
مشــکالتی روبــرو می شــود کــه الزم اســت بــرای رهایی از 
آن از هدایت الهی اســتفاده کنــد و خداوند متعال نیز در 
دلیــل قرآن به این مســائل پرداخته اســت اما از آنجایی 
که برخی از موضوعات به مســائل شــخصی انسان اشاره 
دارد، خداونــد متعــال در قــرآن کریــم پاکــی بیــان را بــه 

صورت کامل رعایت کرده است.

مشــرقی آرائــی با بیــان اینکه خداوند متعــال در بیان 
مســائل شــخصی و در همــه عرصه هــا نزاهــت بیانــی و 
پاکــی کلمات را کامال رعایت کرده اســت تشــریح کرد: این 
نزاهــت کالمی الگوی مناســبی برای انســان ها در ارتباط 

خانوادگی و اجتماعی است.
پژوهشــگر حوزوی خاطرنشــان کــرد: نزاهــت بیان در 
مســائل جنسی و خصوصی از مشــکالتی است که برخی 
انســان ها با آن روبرو می شــوند و قرآن کریم نزاهت بیان 
روش  بــا  انســان ها  خصوصــی  و  جنســی  مســائل  در  را 
کنایه گویی به گونــه ای رعایت کرده که منظور و مراد خود 

را نیز به خوبی تشریح کند.
مشــرقی آرائي ارتباط میان والدین و فرزندان، محرم 
و نامحــرم و رهبــر و مــردم بــا یکدیگــر نیــز بــا الگوگیــری از 
نزاهــت بیان قرآنی قابل حل بوده و در این صورت گفتار 

و رفتار ما از بسیاری اشتباهات مصون خواهد ماند.

 آئین اختتامیه پنجمین جشنواره
 عالمه حلی)ره( حوزه علمیه قم 

برگزار شد

مدیر حوزه های علمیه خواهران:  آثار پژوهشی باید گره گشای جامعه و نظام اسالمی باشند

معاون پژوهش سطوح عالی و خارج حوزه های علمیه: رمز پیشرفت حوزه های علمیه آموزش پژوهش محور است

آیت اهلل جواد مروی: مسئوالن حوزه، پژوهش های جوانان حوزوی را منتشر کنند

مدیر حوزه های علمیه خواهران: 

 گزارش فعالیت پژوهشی تنها به آمار و کمیت 
ارسال و انتشار آثار مختصر نمی شود، بلکه 

گزارش فعالیت  های پژوهشی بايد در میدان و 
جامعه مشاهده شود.

علمیــه  هــای  حــوزه  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون   
تبلیغــی  فرهنگــی   معاونــت  گفــت:  خواهــران 
حوزه هــای علمیــه خواهــران تدویــن و راه انــدازی 
رشــته های تخحصصی تبلیغ را در دستور کار خود 

قرار داده است.

جلســه  اولیــن  در  ظهیــری  معصومــه  خانــم   
علمیــه  حوزه هــای  تبلیــغ  راهبــردی  شــورای 
خواهران با اشــاره به ســاختار فعالیــت و پراکندگی 
حوزه هــای علمیه خواهران در ســطح کشــور بیان 
کــرد: معاونت فرهنگــی تبلیغی حوزه هــای علمیه 
خواهــران بــا تشــکیل شــورای راهبــری تبلیــغ بــه 
علمــی  روش  اســاس  بــر  مبلغــان  تربیــت  دنبــال 
اســت تــا بتوانــد در کنــار دروس پیــش روی طالب 

مهارت های الزم را به ایشان آموزش دهد.
معــاون فرهنگــی تبلیغــی حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران بــا بیــان اینکــه ایــن معاونــت تدویــن و 
در  را  تبلیــغ  تخحصصــی  رشــته های  راه انــدازی 
دستور کار خود قرار داده است افزود: به دنبال آن 

هستیم تا با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده 
عــالوه بــر تقویــت دروس و مهارت هــای تبلیغی در 
ســطح 2، گرایش هــای و تخصص هــای مــورد نیــاز 

طالب و جامعه را در سطوح 3 و 4 مدارس علمیه 
خواهران ایجاد و راه اندازی کنیم.

حجت االســالم  نشســت  ایــن  ادامــه  در 

در  کــرد:  بیــان  پناهیــان  علیرضــا  والمســلمین 
برنامه ریزی درســی و آموزشی باید طالب تحصیل 
کــرده ای تربیت کنیم که مبلغان توانمندی بوده و 
بتوانند اثرگذاری خوبی در جامعه داشته باشند.

اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه 
مراجــع معظــم تقلید پیــش از آنکه فقیه باشــند 
مبلغــان توانمنــد و ارزشــمندی هســتند ادامــه 
یــک فعالیــت محتوایــی و مهارتــی  داد: تبلیــغ 
بــوده و الزم اســت مبلغــان در طــول تحصیــل 
خود توانمندی الزم را برای ایفای نقش موثر در 

جامعه کسب کنند.
حجت االســالم والمســلمین پناهیــان با اشــاره 
بــه اینکــه فعالیت یک مبلغ باتوجــه به لزوم تولید 
محتوا کاری گســترده و مداوم است افزود: باتوجه 
بــه رشــد وتوســعه فنــاوری، امــروز دیگــر تبلیــغ و 
فعالیــت مبلغــان منحصــر بــه شــیوه های ســنتی 
نبوده و الزم اســت مبلغانی تربیت کنیم که آشنا با 
رســانه، فضای مجازی و روش های نوین ارتباطی 

باشند.

 رشته های تخصصی تبلیغی راه اندازی می شود
مار را در پیام رسان های ایتا و معاون فرهنگی تبلیغی حوزه  های علمیه خواهران:

سروش دنبال کنید

@kowsarnews
همچنین با استفاده از نرم افزار Qr Code و اسکن 
حوزه های  خبری  کانال  عضو  می توانید  زیر  بارکد 

علمیه خواهران شوید.
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مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور در گفت گــوی 
تلویزیونی برنامه  رصد که از شــبکه قرآن و معارف ســیما 

پخش می شود شرکت کرد.
دســتاورد های  تشــریح  ضمــن  گفت وگــو  ایــن  در  وی 
انقــاب اســامی، توضیحاتــی در خصــوص اقدامــات و 

فعالیت های حوزه های علمیه خواهران ارائه داد.
 متن کامل این گفت وگو به شرح زیر است:

Á  پــس از انقــالب اســالمی چــه رویکردی نســبت به
حوزه علمیه خواهران ایجاد شد؟

از ابتــدای مطــرح کــردن جریــان دینــی توســط پیامبر 
مکــرم اســالم)ص( بنــا بــر ایــن بــود که زنــان و مــردان در 
خدمــت شــناخت ابــالغ و تربیــت دینــی مــردم باشــند و 
شــخصیت هایی ماننــد حضــرت زهــرا)س( از بزرگ ترین 
و  معنویــت  دانــش،  عرصه هــای  در  زنــان  جلوه هــای 

تأثیرگذاری در جهان اسالم هستند.
شــخصیت های دیگــری ماننــد حضرت زینــب)س( و 
حضرت معصومه)س( که امام موسی کاظم)ع( به دلیل 
فهــم و مقــام واالی ایــن بانــوی بزرگــوار تعبیراتــی ماننــد 
فداهــا ابوها به کاربرده اند، در طول تاریخ اســالم همواره 
ســتاره های درخشــانی وجــود داشــتند که اندیشــه های 
اســالمی را از یک نگاه زنانه بــرای مخاطبان زن در میان 

گذاشته اند.
در ســال 13۵7 و پیــش از انقــالب اســالمی قریــب به 
ده مدرسه علمیه خواهران در تمام کشور وجود داشت 
کــه بــه تعلیــم و تربیــت خواهــران طلبــه می پرداختند، 
انقــالب شــکوهمند اســالمی یــک نــگاه نویــن را مطرح 
کرد و شــخصیت  زنان را تکریم کرد و فرصت ســازی های 
فراوانــی پیرامــون ایــن قشــر انجــام داد و تــالش کــرد تــا 
حوزه هــای  در  را  زنــان  دربــاره  فراموش شــده  عدالــت 
مختلــف تعلیم، تربیت، مســائل اجتماعــی و غیره احیا 

کند.
و  اســالمی  انقــالب  از  پــس  دهــه  چنــد  طــول  در 
به خصوص در حدود بیســت ســال اخیر که حوزه علمیه 
خواهــران از حــوزه علمیــه بــرادران جدا شــد و تحت نظر 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  سیاســت گذاری  شــورای 
به صورت مستقل به کار خود ادامه داد، پیشرفت بسیار 
زیــادی حاصل شــد و امروزه حــدود ۵00 مدرســه علمیه 

خواهران در سراسر کشور وجود دارد.
 28 در  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
استان کشور مدیریت استانی داشته و حوزه های علمیه 
خراســان  رضــوی، شــمالی و جنوبــی نیــز زیــر نظــر حوزه 

علمیه خراسان رضوی به فعالیت می پردازند.
در طــول ایــن ســال ها جمعیــت باشــکوهی از بانــوان 
و  علــم  تحصیــل  فرصــت  ایــران  اســالمی  جمهــوری  در 
تهذیــب نفس و ایفای نقش هــای تربیتی و اجتماعی در 

حوزه های علمیه خواهران را پیدا کردند.

Á  خروجــی حــوزه علمیــه خواهــران چیســت و چــه 
تفاوتی با خروجی های حوزه  علمیه برادران دارد؟

حضــرت زهــرا)س( در روایتــی می فرماینــد: بــرای 
زن هــا بهتــر آن اســت کــه مــردان را نبیننــد و بــرای 
مردان بهتر آن است که زنان را نبینند. از این روایت 
می تــوان یک تفســیر کوته بینانه کرد و آن این اســت 
کــه زنــان را در خانــه محــدود و اجــازه فعالیت هــای 
اجتماعــی بــه آن هــا ندهیــم، امــا تفســیر درســت و 
دقیق از این روایت این اســت که به قدری فرصت ها 
را بــرای بانــوان فراهــم کنیم که نیازی بــه مراجعه به 

مردان نداشته باشند.
طــب،  مختلــف  فعالیت هــای  عرصه هــای  در  یعنــی 
فرهنگ، مهندســی، تجــاری، آموزش وپرورش، پژوهش 
و غیره به قدری فضای بانشــاطی برای بانوان مهیا کنیم 
کــه نیازی بــه مراجعه بــه مردان نداشــته باشــند، پیش 
از انقــالب حتــی بــرای رشــته های مناســب و مخصــوص 
بانــوان نیــز بــا مشــکل روبــرو بودیــم امــا امــروزه انقــالب 
اســالمی به قدری برای بانوان فرصت ســازی کرده اســت 
که حدود 60 درصد دانشجوهای کشور را بانوان تشکیل 

می دهند.

حوزه علمیه نیز تالش کرده است تا این عقب ماندگی 
تاریخــی بــرای بانــوان را بــه مــدد انقــالب اســالمی ایران 
در  خواهــر  طلبــه  هــزار   100 حــدود  امــروز  کنــد،  جبــران 
کشــور داریــم و تــالش مــا بــر ایــن اســت کــه زمینــه تمــام 
نقش  آفرینی هــای دینــی قابل تصور را بــرای آن ها فراهم 

کنیم.
حــوزه علمیــه خواهــران تــالش کــرده اســت تــا طالب 
خواهــر هــم دانش هــای پایــه را بیاموزنــد و هــم قریب به 
1۵ رشــته  تخصصی در ســطح کارشناســی ارشد و دکتری 
طراحــی کرده اســت تــا فرصت ها به گســتردگی زیادی در 

اختیار بانوان قرار بگیرد.
بنابرایــن یــک خواهر طلبــه می توانــد در عرصه های 
و  مدیریتــی  پژوهــش،  تدریــس،  تبلیــغ،  مختلــف، 
فرهنگــی فعالیت کند و همــه فرصت  هایی که در عرصه 
دینی برای طالب برادر فراهم شــده اســت برای بانوان 
نیــز فراهم می شــود و حرکت عمومــی حوزه های علمیه 
خواهــران بــرای تحقق چنین ایــده ای اســت، در حوزه 
دیــن بایــد بــه نقطــه ای برســیم کــه حوزه هــای علمیــه 
خواهران مرجعیت دینی پاســخگو به مسائل مورد نیاز 

زنان باشند.
پاســخگویی به مسائل شــرعی و احکام بانوان توسط 
خواهران طلبه حداقل مرتبه  مرجعیت دینی حوزه های 

علمیــه خواهــران اســت، بــه عنــوان مثــال نقش هایــی 
در جامعــه وجــود دارنــد کــه بایــد توســط خواهــران ایفــا 
شــود، مســائلی ماننــد امــداد فرهنگی به بانــوان جامعه 
و استوارســازی مســائل دینــی بــرای زنــان تنهــا توســط 
بانوان طلبه قابل انجام است، زیرا تنها یک بانوست که 

می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند.
ما بیشــترین نکته ای که به آن اهمیت می دهیم این 
اســت که نقش های اجتماعی زنان برای خواهران طلبه 
را به ســرعت مهیا کنیم، به عنوان مثال وقتی مشــکالت 
اجتماعی مانند اعتیاد، طالق و غیره پدید می آید، برای 
کمــک به یک خانم خانواده که با آســیب های اجتماعی 
ماننــد اعتیــاد روبــرو می شــود و خانــواده وی بــا آســیب 
روبــرو می شــود یک بانــو می تواند نقش مهمــی ایفا کند، 
در آســیب های اجتماعــی مانند حاشیه نشــینی نیز تنها 
کســی کــه می توانــد بــه ارتقای ســطح دانــش و بــاز کردن 
دیدگاهــی بــرای زندگــی در فضــا و شــهر و محیــط جدید 

کمک کند یک خانم است.
مــا درزمینــٔه کاهــش آســیب های اجتماعــی بــا وزارت 
کشــور همکاری هایــی داریــم و به صورت پایلــوت در پنج 
استان کشور فعالیت هایی در این عرصه انجام می دهیم 
و خواهــران طلبه در این اســتان ها تا کنون فعالیت های 
بســیار شایســته و ارزنده ای در جهت کاهش آسیب های 

اجتماعی انجام داده اند.
مقــام معظم رهبــری )مدظله العالی( فرمودند علوم 
انســانی با این وضعیتی که دارند مضر واقع شده است 
و ریشــه ایــن ســخن به ایــن بر می گــردد کــه در گفتمان 
غــرب که نهاد خانواده در آن آســیب دیــده و ارتباطات 
عاطفی در آن لطمه خورده است و زن را تبدیل به یک 
عضــوی در عــرض مرد و نه مکمل آن قرار داده اســت و 
بــه همین آرزوها، خواســت ها و ذائقه های زنان را تغیر 

داده است.
ایــن گفتمــان غربــی فرصت هایی که گفتمــان انقالب 
اســالمی برای بانــوان ایجاد کرده اســت را تبدیل به یک 
تهدیــد بــرای بانــوان می کنــد، وقتــی جامعــه 4 میلیــون 
و 700 هــزار نفــر دانشــجو دارد و از ایــن تعــداد بیش از دو 
میلیــون نفر خانم هســتند و بیــش از یک میلیون نفر نیز 
در حــوزه علــوم انســانی در بســتر گفتمانی غــرب مطالعه 
می کننــد، باید حوزه های علمیه نظــارت و گفتمان خود 
را نیــز داشــته باشــد و ترســیم  های دیــن را از خانــواده و 
تبــادل ارتباطــات بین  اعضای خانواده را بــه خوبی ارائه 

دهد.
حــوزه  علمیه صرفا برای امــوری مانند نماز خواندن 
مــردم نیســت، بلکه وظیفه حوزه علمیه این اســت که 
نقــش راهبــری را برای تســری امور دینــی در همه ابعاد 
علمــی و متن جامعه داشــته باشــد، حوزه های علمیه 
بایــد در زمینه هــای مختلــف علــوم انســانی نظــارت و 
کارشناســی کنــد و بــا کســانی کــه در ایــن علــوم تــالش 
همفکــری  و  همــکاری  می کشــند  زحمــت  و  می کننــد 
داشــته باشــند، البتــه فعالیت هــای خوبی نیــز در این 

زمینــه انجام شــده نباید تالش هایی کــه در این زمینه 
شــده اســت را مســکوت گذاشــت زیرا همین مســکوت 
گذاشتن ممکن است بسیاری از فرصت ها  را به تهدید 

تبدیل کند.
به  عنــوان مثال کلیســا برای اصالح اروپــا زحمت های 
بســیار زیــادی کشــید و کالج هــای زیــادی بــا هزینه هــای 
کلیســا در اروپــا ســاخته شــد امــا مدیریــت نامناســب و 
داشــتن ضعف های بنیادین در دانش ها و دریافت های 
بنیادیــن کلیســا ســبب شــد تــا جریــان دانــش و علــم بــا 
جریــان دینی فاصله بگیــرد و فرصت ها تبدیل به تهدید 

شد.
نمی شــود،  فراهــم  زمینــه ای  چنیــن  اســالم  در  امــا 
بســیاری از دانشگاهیان ما به شــدت به دین عالقه مند 
بودنــد و ارادتمنــد معــارف دینــی هســتند امــا در حــوزه 
دانــش تکلیــف بســیاری از مســائل بــرای آن هــا روشــن 
نمی شــود و حــوزه علمیــه بایــد در این ســطح در جریان 
خدمــت بــه انقــالب اســالمی و جریــان دانــش در کشــور 

باشد.

Á  در جریــان وحــدت حــوزه و دانشــگاه، کــدام نهاد 
باید به سمت نهاد دیگر برود؟

بــه نظــر مــن حــوزه و دانشــگاه بایــد اصالــت خــود 
را حفــظ کــرده و نبایــد ایــن دو نهــاد را در هم آمیختــه 
حســاس کننده  و  مکمــل  حــوزه  کنیــم،  هــم  علیــه  و 
دانشــگاه و دانشــگاه نیــز حســاس کننده حــوزه اســت، 
می دهــد  رشــد  را  دانشــمند  کــه  مســئله ای  بزرگتریــن 
حساســیت های نظــری اســت و در هــر عرصــه ای ایــن 

حساسیت  ها بسیار مهم است.

حوزه علمیه باید حساسیت  های خود را در جریان 
بــه دانشــگاه و  دانــش و دانشــمندی علــوم انســانی 
دانشــگاه نیــز بایــد حساســیت های خــود را بــه حــوزه 
علمیه منتقل کند تا بسیاری از مشکالت جامعه حل 
شــود، در زمینه هــای قرآنــی نیــز مــن یک نظریــه دارم 
به عنوان »مهندســی فرهنگ بر اســاس قرآن«  و برای 
اینکــه بفهمم که قرآن چگونــه تحول را در جامعه رقم 
می زنــد و یک اندیشــه را وارد می کند و اندیشــه رقیب 
را کنــار می زنــد از دانش هایــی ماننــد مدیریــت تحــول 
علــوم تربیتــی و علــوم اجتماعــی اســتفاده می کنــم و 
مطالــب بــزرگان ایــن دانش هــا حساســیت نظــری به 
بنده منتقل می کند که وقتی من در آن زمینه مطالعه 
می کنــم متوجــه شــوم که ایــن تحوالت قرآنــی چگونه 

رقم می خورد.
حساســیت نظری ســبب می شــود کــه مــن بــه ســوی 
قــرآن رفتــه و ســواالتی را بــه محضــر قــرآن ارائه کنــم و اگر 
دانشمندان این رشته ها استفاده نکرده بودم قطعا این 

حساسیت نظری برای من حاصل نمی شد.

Á  شــما حــدود 100 هــزار طلبــه خواهــر در مجموعــه  
ایــن مجموعــه  حــوزه  علمیــه خواهــرن داریــد، چــرا 

توسط بانوان اداره نمی شود؟
اتفاقــی کــه در ایــن ســال ها افتــاد ایــن بــود کــه حوزه 
علمیــه ای کــه از صــدر تــا ذیــل آن توســط مــردان اداره 
می شــد و تنهــا مــردان در آن حضــور داشــتند تصمیــم 
گرفــت کــه عدالــت دانشــی در زمینه بانــوان ایجــاد کند و 
مرحوم آیت اهلل شــرعی با همت بزرگ خود این حرکت را 
شــروع کردند و موســس مرکز مدیریــت حوزه های علمیه 

خواهران شدند.
وقتــی ایشــان ایــن حرکت را شــروع کردند تنهــا بودند 
و بــه همــت تعــدادی از همــکاران حرکــت جمعــی بــرای 
اعتــالی حوزه هــای علمیه خواهــران را آغــاز کردند، ابتدا 
تمــام مــدارس علمیه خواهران بــا مدیریت آقایــان اداره 
می شــد امــا امــروزه کــه ۵00 مدرســه علمیه خواهــران در 
کشور فعالیت می کنند با مدیریت بانوان اداره می شوند، 
در مــدارس علمیــه خواهــران مــا حتــی یــک اســتاد مــرد 
حضــور نــدارد و کادر مدارس علمیه خواهــران کامال زنانه 

است.
در 28 مدیریت اســتانی نیز به دلیــل اینکه ارتباطات 
مدیریتــی غالبــا مردانــه اســت نیــز مدیــران مــرد در نظــر 
گرفته شــده است اما معاونان آن ها که با مدارس علمیه 
خواهــران در ارتبــاط هســتند بــه طــور معمــول از بانوان 

انتخاب شده اند.
کاری کــه در زمــان مدیریــت بنــده صــورت گرفــت این 
اســت کــه در زمینه هــای مختلــف مدیریتــی حوزه هــای 
علمیه خواهران در حد امکان از بانوان اســتفاده شــود، 
امــروز ســه مدیــر اســتانی حوزه هــای علمیــه خواهــران 
را بانــوان تشــکیل می دهنــد و بنــا داریــم کــه در دور اول 
تغیــرات خــود 8 مدیر اســتانی را از میان بانــوان انتخاب 

کنیم.
زهــرا)س(  حضــرت  روایــت  از  کــه  نگاهــی  اســاس  بــر 
سرچشــمه می گیرد، تمام ســعی خــود را می کنیــم در هر 
زمــان کــه فرصتــی بــرای مدیریــت بانــوان وجود داشــته 
نیــز  بنــده  را می دهیــم و  ایــن فرصــت  بــه آن هــا  باشــد 
امیدواریــم روزی کلید مدیریت حــوزه علمیه خواهران را 

به یک خانم بسپاریم.
در معاونــان مرکــز مدیریــت حــوزه  علمیــه خواهــران 
کشور نیز دو معاون اصلی، یعنی معاون آموزش و معاون 
پژوهــش نیــز از میان بانوان انتخاب شــده و ســه عضو از 
8 نفــر اعضای شــورای سیاســت گذاری حــوزه علمیه نیز 
که از علمای بزرگی تشــکیل شــده است را بانوان تشکیل 
علمیــه  حــوزه  زنانه ســازی  رونــد  بنابرایــن  می دهنــد، 

خواهران پیموده شده است.

Á  در رابطــه بــا بودجــه حــوزه علمیــه خواهــران بــه
صورت خاص توضیحاتی ارائه دهید

حوزه علمیه برادران با حوزه علمیه خواهران سیستم 
اداره متفاوتــی دارد و از نظــر بودجــه نیز دو نهاد مختلف 
هســتند، بودجه حوزه علمیــه خواهران در ابتدا از طرف 
موسســین و خیریــن حوزه هــای علمیه خواهــران گرفته 
می شــود، توســط خیریــن بــرای ســاخت و اداره مدارس 
علمیه خواهران در سراســر کشور کمک های زیادی به ما 

شده است.
از مراجــع تقلیــد نیز اجازه هایی گرفته شــده اســت که 
حوزه هــای علمیه خواهران بخشــی از وجوهــات را برای 
ســاخت و کمــک به حوزه هــای علمیه خواهــران مصرف 
شــود، بخش ســومی بودجه حوزه علمیه خواهران نیز از 
طرف حکومت داده می شــود که البته کار درستی است، 
هــر حکومتــی بــا توجه بــه موثربــودن حوزه هــای علمیه 

حامی این بخش می شود.
وجــود اینکه انقالب اروپا با شــعار مخالفت با کلیســا 
از  بســیاری  بــرای حــل  آن  از  پــس  امــا  ســر داده شــد 
مشــکالت خــود بــه دین و کلیســا روی آوردنــد و بخش 
معین مالیاتی که از مردم در اروپا گرفته می شــود ســهم 

کلیسا است.
در نظــام مقدس جمهوری اســالمی که معتقد اســت 
انقالب و اجتماع جز به وسیله دین و اندیشه های دینی 
حفــظ نمی شــود و اســتوار نخواهد ماند به طــور طبیعی 
همــه دســتگاه های حکومــت خــود را حامــی حوزه های 
علمیــه قــرار می دهند، حــوزه حقیقتــا هیچ عالقــه ای به 
گرفتــن چنیــن مســاعدت هایی نــدارد اما نیــاز اجتماعی 
و انتظــارات بیکرانی که به ســمت حوزه آمــده و باید این 
انتظارات پاســخ داده شــود، زمینه ای فراهم کرده است 
کــه تــا وقتی حــوزه بتوانــد روی پای خــود بایســتد از این 

بودجه ها استفاده کند.
در ایــن چهــار دهــه بــا انــواع فشــارها به خصــوص در 
در  مــا  عزیــز  مــردم  و  هســتیم  روبــرو  اقتصــادی  بخــش  
زیــر ســایه مکتــب اهل بیــت)ع( ایــن فشــارها را تحمــل 
می کنند، مردم دشمنان خود را می شناسند و می دانند 
کــه بدخواهــان می خواهنــد فشــار اقتصــادی در کشــور 
ایجاد کنند و به همین دلیل بســیاری از متدینینی که از 
حوزه های علمیه حمایت مالی می کردند امروزه توانایی 
مالــی کافــی برای این حمایت ندارنــد و به طور طبیعی تا 
وقتــی بتوانیم این مشــکالت را حل کنیــم از بودجه های 
دولــت نیــز بهــره خواهیــم بــرد و آرزوی مــا این اســت که 

چنین نیازی نیز نداشته باشیم.

4
ر انقالب اســالمی و امام بزرگوار ما نبود و اگر اســالم پرچمدار انقالب و تحّول در این کشــور نبود، هیچ امیدی وجود نداشــت که ســلطه جهّنمِی تحقیرآمیز 

امریکا و حکومت دیکتاتورِی قسّی القلب پهلوی از این مملکت برکنده شود.

مقام معظم رهبری  1381/03/14

 روند زنانه سازی حوزه علمیه خواهران
 پیموده شده است

مدیر حوزه های علمیه خواهران در برنامه رصد:

 تالش ما بر این است که زمینه تمام 
نقش  آفرينی های دينی قابل تصور را برای آن ها 

فراهم کنیم.

حوزه و دانشگاه بايد اصالت خود را حفظ کرده 
و نبايد این دو نهاد را در هم آمیخته و علیه هم 
کنیم، حوزه مکمل و حساس کننده دانشگاه و 

دانشگاه نیز حساس کننده حوزه است
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5 از اّولیــن روز پیــروزى ایــن انقــالب، همــه  مــا گفتیم و همه  مّلت بــاور کردند که کار با پیــروزى بر ایادى آمریکا در کشــورمان تمام نمی شــود، کار در 22 بهمن 
به پایان نمی رســد، بلکه کار در این روز بزرگ و مبارک تازه آغاز می شــود. ما در 22 بهمن قدم در جاّده اى گذاشــتیم که انتهاى این جاّده، جامعه  اســالمی و 

انسانِی آسوده و پر نعمت و پر برکت و برابر امر خدا و قوانین الهی است؛ به تدریج به آن نهایت نزدیک خواهیم شد.

کوتاه از استان ها

مقام معظم رهبری  1361/11/21

ایالم
Á  طالب مدرســه فاطمیه)س( دهلران به مناسبت 12بهمن

روز ورود باشــکوه امــام خمینــی )ره(بــه میهن وآغــاز دهه فجر 
انقالب اسالمی در نماز جمعه حضور بهم رسانند.

Á  مدرســه فاطمیــه )س(بــه منظــور پاســخگویی بــه مســائل
دینی وشبهات هرهفته مبلغ به نماز جمعه اعزام می نماید        

Á  مدرســه  فاطمیــه )س( همــراه بــا هئیــت شــهدای گمنــام
کهنــز  عابــدان  ســینمای  مســتند  اکــران  در  القــران  وجامعــه 

باموضوع فرهنگی همکاری نمود.
Á  به مناســبت شــهادت حضــرت زهرا)س(مراســم عــزاداری

وســینه زنــی درمدرســه ب خبرهــای  کوتــاه  مدرســه علمیــه 
مدرســه  فرهنگــی  معاونــت  آبدانــان  مدرســه  جواالئمــه”ع” 
علمیه خواهران آبدانان از برگزاری مراســم  ختم به مناســبت 

درگذشت عالم ربانی آیت اهلل شاهرودی خبر داد
Á  از جوادالئمه”ع”ابدانــان  علمیــه   مدرســه  محتــرم  مدیــر 

حضور در جلســه شورای هماهنگی برنامه های دهه فاطمیه 
خبر داد

Á  معاونــت فرهنگــی مدرســه علمیــه خواهــران ابدانــان از بــر
گــزاری جلســه هــم اندیشــی بیــن  بیــن ایــن مدرســه و اداره 
آمــوزش وپــرورش  جهــت تعامــل بیــن ایمه جماعــت  وطالب 

مبلغ این مدرسه تاکید کرد.
Á  معاونــت آموزش مدرســه علمیه خواهران آبدانان ســرکار-

خانم چراغی   از جلســه هم اندیشــی اســاتید وشــروع ترم ترم 
جدید سال تحصیلی  خبر داد.

Á  آبدانــان جوادالئمه”ع”مدرســه  علمیــه   مدرســه  -مدیــر 
ســرکار خانــم شــاهمرادی از برگــزاری هرچــه بهتــر برنامــه های 
دهه فجر توســط مبلغین در مدارس ومراسمات عمومی تاکید 

کرد.
Á  از آبدانــان  -معاونــت فرهنگــی مدرســه علمیــه خواهــران 

برگزاری جلسه تعامل وهم اندیشی بین این مدرسه ونهادها 
وادارات ســطح شــهر خبــرداد وهــدف ایــن جلســه از برگــزاری 
مراســمات دهــه دوم فاطمیه  ومراســمات فرهنگی در ســطح 

شهر تاکید کرد.

بوشهر
Á  مرکــز از  االوصیــا  فرهنگــی خاتــم  بنیــاد  راهبــردی  معــاون 

معــارف اســالمی حــوزه علمیــه خواهــران اســتان بوشــهر در 
عالیشهر بازدید کرد.

Á  مــدارس جهــت گیــری مدیــران  رای  و  توجیهــی  جلســه 
کمیســیون توســعه و برنامــه ریــزی مدیریت اســتانی بوشــهر 
برگزار شــد.این کمسیون در راســتای واسپاری حداکثری امور 
به واحد های تابعه و تقویت مدرسه محوری تشکیل و ایجاد 

می شود.
Á  کارگاه  آموزشــی مهــارت هــای بیــان تفســیر قــرآن کریم  با

حضــور 40 نفــر از اســاتید تفســیر و علــوم قرآنی حــوزه علمیه 
خواهــران در ســطح مقدماتــی و پیشــرفته در بوشــهر برگــزار 

شد.

خوزستان
Á  حــوزه اموردینــی  اســتادومبّلغ  زاده؛  طالــب  ســرکارخانم 

علمیــه فاطمة الزهرا ســالم اهلل علیها آبــادان دربرنامه زنده 
تلویزیونــی خانه آفتابی ســازمان صداوســیمای شهرســتان 
آبــادان بــه عنــوان کارشــناس حضــور یافــت. ایــن برنامــه بــا 
موضــوع ســیره حضــرت زهراســالم اهلل علیهادرتربیت فرزند 

به صورت زنده پخش شد.
Á  مدیــر مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــراء ســالم اهلل علیهــا

آبــادان و هیئــت همــراه بــه مناســبت والدت حضــرت زینــب 
ســالم اهلل علیهــا بــا ســرکارخانم تختائــی نــژاد؛ مادرشــهید 

مدافع حرم، عارف کایدخورده،  دیدار کردند.
Á  طــرح تعالی اخالق با هدف ارتقاء اســاتید برگزیده اخالق

مدارس علمیه خواهران اســتان خوزســتان برگــزار گردید. در 
بخشــی از این طرح معارف صحیفه ســجادیه و نهج البالغه 

بیان شد.
Á  بــه مناســبت میالدباســعادت حضــرت زینــب) ســالم اهلل

مدرســه  وکادر  روزپرســتار،مدیریت  علیها(وگرامیداشــت 
علمیــه الزهــرا ســالم اهلل علیهــا مسجدســلیمان باتقدیــم 
گل وشــیرینی بــه پرســتاران زحمت کــش شــهر، ادای احترام 

نمودند.

دهــه  ایــام اهلل  فرارســیدن  مناســبت  بــه 
فجر و چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب 
اســامی بــا خانــم فریبــا داوودی معاون 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  آمــوزش 

گفت وگویی انجام دادیم.
تشــریح  ضمــن  گفت وگــو  ایــن  در  وی 
علمیــه  حوزه هــای  دســتاورد های 
در  توضیحاتــی  بیــان  بــه  خواهــران، 
فعالیت هــای  و  اقدامــات  خصــوص 
مدرســه  تاثیــرات  همچنیــن  و  آموزشــی 

محوری پرداخت.
متن کامل گفت وگو به این شرح است:

Á   معاونــت فعالیت هــای  پیرامــون 
آموزش و محتوای ایجادشده در نظام 
آموزشــی حوزه هــای علمیــه خواهران 

توضیحاتی ارائه دهید.
از زمانی که حوزه های علمیه خواهران 
از  اندکــی  تعــداد  بــا  مــا  شــدند  تأســیس 
مــدارس مواجه بودیم کــه هریک از آن ها 
نظــام آموزشــی و درســی خــاص خــود را 
داشــتند و طــالب تــا حــدودی درزمینــٔه 
شــیوه های درســی و فراغــت از تحصیل و 

مدارک تحصیلی خود سرگردان بودند.
یکــی از اقدامات بســیار شایســته مرکز 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت 
در بــدو تأســیس خــود طراحی و اســتقرار 
یک نظام آموزشــی برای مــدارس علمیه 
خواهــران بــود و آئین نامه هــا، ضوابــط و 
مــدارس  بــه  به ســرعت  دســتورالعمل ها 
ابــالغ شــد کــه اقــدام بســیار شایســته ای 

بود.
از اقدامات شایسته دیگر مرکز مدیریت 
گســترش  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
در  بانــوان  بــرای  حــوزوی  آموزش هــای 
سیاســت های  از  و  بــود  کشــور  سراســر 
درســتی کــه مرکز دنبــال می کرد گســترش  
حوزه هــای علمیــه خواهــران به گونــه ای 
بــود کــه تمــام بانــوان بتواننــد از فرصــت 

تحصیل برخوردار شوند.
مــا در ابتــدای کار خــود بــا حــدود 33 
مدرسه مواجه بودیم اما با سیاست هایی 
کــه مرکز مدیریت پیــش گرفت امروزه ۵00 
مدرســه علمیه خواهران در کشــور وجود 
کمــی  ارتقــای  و  امــروز گســترش  و  دارنــد 
حوزه های علمیــه خواهران به حد کمال 

خود رسیده است.
ما در بســیاری از مناطق کشور مدرسه 
علمیــه خواهران تأســیس کردیــم و امروز 
دیگر باید نســبت به تحصیــالت تکمیلی 
خواهــران طلبــه و ایجــاد مدرســه علمیه 
دســترس  از  دور  مناطــق  در  خواهــران 
بانــوان اقــدام کنیــم، امــروزه حــدود 470  
مدرســه علمیــه خواهــران در ســطح دو، 
 16 و  ســه  ســطح  مدرســه   70 از  بیــش 
مدرسه در سطح چهار حوزه های علمیه 

خواهران فعالیت می کنند.
کــه  خوبــی  بســیار  اقدامــات  از  یکــی 
رشــته ها  توســعه  و  طراحــی  انجــام شــد 
مختلــف  رشــته های  گرایش هــای  و 
علمیــه  مــدارس  کــه   76 ســال   در  بــود، 
پیــدا  را  اصلــی خــود  خواهــران شــمایل 
کــرد آموزش هــای مــا منحصــر بــه ســطح 
دو بــود و پس ازآنکــه طــالب خواهــر ایــن 
مقطع تحصیلی را به پایان رســاندند این 
ســازوکار فراهم شــد تا بتواننــد در مقاطع 
باالتر ادامه تحصیل دهند و در ســال 8۵ 

اقــدام به تأســیس دو رشــته فقه و اصول 
و تفســیر در ســطح ســه کردیــم و تــا امروز 
مجوز حدود 14 رشته در سطح سه و پنج 
رشــته در ســطح چهار حوزه هــای علمیه 
خواهران از شورای سیاست گذاری حوزه 

علمیه اخذشده است.
با توجه به اینکه از ســال 8۵ که سطح 
ســه راه انــدازی شــد یــک مقطــع زمانــی 
گذشته بود و برخی از طالب از این سطح 
نیز فارغ التحصیل شــدند و قصد داشتند 
را ادامــه دهنــد حــوزه  تحصیــالت خــود 
علمیــه خواهــران در ســال 93 اقــدام بــه 
تأســیس ســطح چهار کرد و دو رشته فقه 
خانواده و تفسیر تطبیقی در سطح چهار 
حوزه هــای علمیــه خواهــران فعــال شــد 
که امروزه مجوز پنج رشــته در این ســطح 
طلبــه   ۵00 حــدود  کــه  اســت  اخذشــده 
خواهر در این رشته ها تحصیل می کنند.
از اقدامــات خــوب دیگــری کــه انجــام 
شد مســئله طراحی و استقرار شیوه  های 
مختلــف تحصیلــی بود، با توجــه به تنوع 
مخاطبــان و اقتضائــات خــاص بانــوان، 
همــه بانوان نمی توانســتند با یک شــیوه 
تحصیلــی و درســی کار کننــد و بــه همین 
نیمه حضــوری  دوره هــای  بحــث  دلیــل 
علمیــه  حوزه هــای  در  غیرحضــوری  و 

خواهران راه اندازی شد.
علمیــه  مــدارس  دو  ســطح  ابتــدا  در 
حضــوری  به صــورت  تنهــا  خواهــران 
در  بایــد  طــالب  تمــام  و  کــرده  فعالیــت 
از  می کردنــد،  پیــدا  حضــور  کالس هــا 
نیــز  ســال 87 دوره هــای نیمه حضــوری 
راه اندازی شــد که طالب می توانستند در 
ابتــدا بــا گذرانــدن تعــدادی از واحد های 
درســی در ســال های ابتدایــی به صــورت 
حضــوری، ســه ســال پایانــی ســطح دو را 

به صورت غیرحضوری ادامه دهند.
مــا بــا افــرادی مواجــه بودیــم کــه بــه 
نمی توانســتند  خــود  اشــتغاالت  دلیــل 
از برنامه هــای مــا اســتفاده کننــد، ماننــد 
بانــوان شــاغل و افــرادی کــه بــه دالیــل 
مختلف نمی توانستند در هر ترم حداقل 
20 واحــد را بگذراننــد، بــرای ایــن افــراد 
دوره هــای پاره وقتــی طراحــی کردیــم کــه 
ســاعات کالســی آن عمومــًا در بعدازظهــر 
بــود و بانوان شــاغل و کســانی کــه امکان 
را  مــا  تمام وقــت  دوره هــای  از  اســتفاده 
نداشــتند می توانستند در این دوره های 

پاره وقت شرکت کنند.
همچنیــن در ســطح ســه حوزه هــای 
برنامه هــای  ابتــدا  در  خواهــران  علمیــه 
تحصیلــی مــا تمامــًا حضــوری بــود اما در 
ســه  در  را  تحصیلــی  برنامه هــای  ادامــه 
رشــته به شــکل حضوری، غیرحضوری و 
نیمه حضــوری طراحــی کردیم تــا افرادی 

کــه امکان تحصیل به صــورت حضوری را 
نداشــته یــا در محل زندگی خود مدرســه 
ســطح ســه ندارنــد نیــز بتواننــد در ایــن 

مقطع تحصیلی حضور پیدا کنند.
مــدت  ایــن  در  کــه  مســائلی  از  یکــی 
معاونــت آمــوزش به صورت بســیار جدی 
ســامانه  ســامان دهی  می کــرد  پیگیــری 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  اســتادان 
بود، استادان از مهم ترین ارکان یک مرکز 
آموزشــی بوده و می توانند نقش بســزایی 
دانش آموختــگان  تربیــت  و  تعلیــم  در 
بایــد  دلیــل  همیــن  بــه  و  کننــد  ایفــا 
نســبت بــه افــرادی کــه در این ســمت به 
فعالیــت  می پردازنــد حســاس باشــیم که 
صالحیت های اخالقــی، علمی و مهارتی 

الزم را داشته باشند.
علمیــه  حوزه هــای  تأســیس  بــدو  در 
خواهــران اســتادانی بــا انتخــاب مدیران 
مدارس برای تدریس انتخاب می شــدند 
و بــا تعــدادی از اســتادان مواجــه شــدیم 
کــه به ایــن صــورت گزینش شــدند و باید 
مهارتــی  و  علمــی  اخالقــی،  مالک هــای 
الزم بــرای صالحیــت حضور اســتادان در 
مدارس علمیه خواهران به کار می گرفتیم 
و بــه همین خاطــر در یک فرصــت زمانی 
در ســال 92 ارزیابــی اســتادان موجــود را 

شــروع کردیم و بالغ بر 10 هزار ارزیابی برای 
استادان مشغول له تدریس و افرادی که 
صالحیت هــای ســه گانه را داشــتند برگزار 
و بــه ایــن افراد مجوز تدریس داده شــد و 
ایــن رونــد تاکنون نیــز ادامــه دارد و برای 
تدریــس در حوزه هــای علمیــه خواهــران 
بایــد ایــن فراینــد جــذب و گزینــش طــی 

شود.
نیازمنــد  مــا  گزینــش  به غیــراز مســئله 
ارتقای استادان مدارس علمیه خواهران 
بودیــم و بــه همیــن دلیــل دوره هایــی را 
زمینه هــای  در  اســتادان  ارتقــای  بــرای 
مختلــف علمــی، مهارتی و اخالقــی برگزار 
مهارت هــای  کارگاه   100 حــدود  و  شــد 
تدریــس و حــدود 1۵0 علمــی و اخالقــی 
برای اســتادان مدارس علمیــه خواهران 

سراسر کشور برگزار کردیم.
زمینــٔه  در  کــه  خوبــی  بســیار  کار  یــک 
علمیــه  حوزه هــای  اســتادان  ارتقــای 
خواهــران انجام شــد ایجــاد انجمن های 
علمــی بــود کــه ایــن انجمن هــا در بســتر 
فضــای مجــازی طراحــی شــد، یعنــی مــا 
فضــای  در  متخلفــی  علمــی  گروه هــای 
مجازی ایجاد کردیم که استادان با توجه 
به رشته های تدریس خود در این گروه ها 
شــرکت کرده و پژوهش هــا و فعالیت های 
اشــتراک  بــه  را  انجــام دادنــد  کــه  علمــی 
گذاشــته و به مباحثــه علمی می پردازند، 
ایــن کار فضــای خوبــی بــرای همفکــری 

آموخته هــای  تــا  کــرده  فراهــم  اســتادان 
علمــی خــود را بــدون هزینــه خاصــی بــا 

یکدیگر به اشتراک بگذارند.
بــرای  علمــی  جشــنواره  ســه  حــدود 
اســتادان حوزه های علمیــه خواهران در 
رشــته های فقــه و اصــول، ادبیــات عــرب 
کــه  کردیــم  برگــزار  قرآنــی  علــوم  تفســیر  و 
اســتادان فعالیت هــای علمی خــود را در 
ســطح مدرسه و اســتان ارائه می دادند و 
با توجه به شــاخص هایی که تعریف شده 
بــود در صــورت کســب امتیــازات الزم بــه 
در  و  پیداکــرده  راه  کشــوری  جشــنواره  
یــک همایــش در قــم شــرکت می کردند و 
آن هــا  از  تجلیــل  آن همایــش ضمــن  در 

آموزش هایی به ایشان ارائه می شد
بــا همه ایــن فعالیت هایــی که صورت 
گرفــت مــا احســاس می کردیــم در برخــی 
مواضــع به ویــژه در مناطق غیــر برخوردار 
نســبت بــه اســتادان هنوز نقــص داریم و 
هنــوز در این مناطق مدارس ســطح ســه 
نداشــتیم و طبعــًا طالب در ایــن مناطق 
نمی توانســتند وارد مــدارس ســطح ســه 
شــوند تــا در ادامــه عهــده دار تدریــس در 
ایــن مناطق شــوند، بــه همیــن خاطر به 
فکــر راه انــدازی دوره هــای تربیت مدرس 
در قــم افتادیــم و در همیــن راســتا مرکــز 
تربیــت مــدرس را در ســال 87 راه اندازی 
کردیــم و ایــن مرکــز بــه طالب شــهرهایی 
اختصاص پیدا کرد که دارای ســطح ســه 
نیســتند، طالب این مناطق برای حضور 
در دوره هــای ایــن مرکــز جــذب شــدند و 
افــرادی کــه در ایــن مرکــز تحصیــل کردند 
بــه محــل زندگــی خــود برگشــته و متولی 
تدریــس در ســطح ســه می شــدند و مرکز 
 100 حــدود  تاکنــون  قــم  مــدرس  تربیــت 

دانش آموخته داشته است.
اســتادان  درصــد   9۵ حــدود  امــروزه 
مــدارس علمیــه خواهران در ســطح دو را 
بانــوان تشــکیل می دهنــد ایــن در حالی 
است که در ابتدای تأسیس مرکز مدیریت 
بســیاری  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
تشــکیل  آقایــان  را  مــدارس  اســتادان  از 
می دادنــد اما امروزه تعداد اســتادان مرد 
در حوزه هــای علمیه خواهران به شــدت 
کاهــش داشــته و به مرورزمــان 100 درصد 
تشــکیل  بانــوان  را  دو  ســطح  اســتادان 

خواهند داد.
ســه  ســطح  اســتادان  از  درصــد   2۵
بانــوان  را  خواهــران  علمیــه  حوزه  هــای 
تشــکیل می دهنــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
چهــار  ســطح  تحصیلــی  دوره هــای 
حوزه هــای علمیــه خواهران در ســال 93 
تأسیس شــده و خروجــی زیادی نداشــته 
اســت این مقــدار نیز بــرای مــا قابل اعتنا 
اســت امــا در ادامــه و پس ازاینکــه تعــداد 
فارغ التحصیالن ســطح چهــار حوزه های 
علمیــه خواهــران افزایش پیدا کنــد، آمار 
استفاده از استادان بانو در سطح سه نیز 

بیشتر می شود.
مقاطــع  کــه  هســتیم  ایــن  دنبــال  بــه 
پایانی را نیز طرح ریزی کنیم و سطح چهار 
آخرین مقطع تحصیلی حوزه  های علمیه 
خواهــران نیســت، امســال شــاهد اولیــن 
حوزه هــای  چهــار  ســطح  خروجی هــای 
علمیــه خواهــران خواهیــم بود و بــا توجه 
بــه اینکــه اســتادان خواهــر ســطح چهــار 
بــا  داریــم  امیــد  هســتند  انگشت شــمار 
راه انــدازی مقاطــع باالتــر ظرفیــت تربیت 
بانــوان  بــرای  را  مــدرس در ســطح چهــار 

فراهم کنیم.

Á  در کنار افزایش کمیت استادان بانو
چه فعالیت هایی برای افزایش کیفیت 
استادان تدریس صورت گرفته است؟

اســتادان حوزه های علمیــه خواهران 
پس گذراندن از جذب رها نمی شوند و ما 
همــواره دوره های ارتقای اســتادان برای 
آن ها برگــزار می کنیــم همان گونه که بیان 
شــد یکی از نکاتی که بسیار موردتوجه ما 
است مســئله ارتقای اســتادان به وسیله 
و  مهارتــی  دانشــی،  دوره هــای  برگــزاری 

اخالقی است.
آن  بــه  امســال  کــه  مســائلی  از  یکــی 
اهتمام داشــتیم ســاماندهی بــه ادبیات 
عــرب در مــدارس علمیــه خواهــران بود، 
درســی  واحدهــای  عــرب  ادبیــات  زیــرا 
زیــادی را به خــود اختصــاص داده و یک 
درس پایــه بــرای همــه دروس اســت، در 
همین راســتا دوره های ارتقای اســتادان 
ادبیــات عــرب را پایه ریــزی کردیــم و ایــن 
دوره هــا را به صــورت حضــوری، مجــازی 
و مطالعاتــی پیگیــری می کنیــم، مرحلــه 
حضــوری،  به صــورت  دوره هــا  ایــن  اول 
ســپس غیرحضــوری و در ادامه به شــکل 

هیــچ گاه  و  برگزارشــده  مطالعاتــی  ســیر 
اســتاد نســبت به ارتقــای خــود بی  توجه 
نخواهــد بــود و بایــد عــالوه بــر شــرکت در 
امتحان هــای  گذرانــدن  و  دوره هــا  ایــن 
مربوطــه، مقاالت تخصصــی خود را به ما 

ارائه دهند.
در  کــه  خوبــی  فعالیت هــای  از  یکــی 
فرایند های آموزشــی تســهیل ایجاد کرده 
مکانیزه شــدن تمــام فرایندهای آموزش 
و  فعالیت هــا  تمــام  درگذشــته  اســت، 
فرایندها به صورت دســتی انجام می شد 
طــالب  آموزشــی  فرآینــد  در  اکنــون  امــا 
تقریبــًا هیچ کاغذی ردوبدل نمی شــود و 
تمــام این کارها در ســامانه آموزش انجام 

می شود.
در ســامانه آمــوزش پرتا ل های طالب 
و اســتادان با امکانات کافی طراحی شده 
اســت و هریــک از آن هــا از طریــق برنامــه 
حوزه هــای  آمــوزش  ســامانه  موبایلــی 
علمیــه خواهــران می تواننــد فرایندهــای 
آموزشــی خــود را انجــام دهنــد، امــروز ما 
به جایی رسیده ام که حتی حضوروغیاب 
به صــورت  درس  کالس هــای  در  طــالب 
مکانیــزه و آنالین توســط گوشــی همراه و 
از طریق ســامانه آموزش انجام می شود، 
از  بســیاری  می شــود  ســبب  کار  ایــن 
فرایندهــای وقت گیــر در مدارس و ســتاد 

بسیار کوتاه شود.

Á  در نظــام آموزشــی پیرامــون راهبرد
راهبــردی  کــه شــعار  مدرســه محــوری 
مدیریــت حوزه های علمیــه خواهران 

است توجه شده است؟
مدرســه  محوری زمانی اتفاق می افتد 
علمیــه  مــدارس  در  دخیــل  عناصــر  کــه 
باشــند،  توانمنــدی  افــراد  خواهــران 
بنابراین وقتی بخواهیم مدرسه محوری 
در حوزه هــای علمیــه خواهــران محقــق 
شود باید همگی تالش کنیم که نیروهای 
موجــود در مــدارس کــه شــامل کارکنــان 
مدیریتــی و اســتادان هســتند را تقویــت 

کنیم.
در ایــن راســتا چنــد اقــدام را در ســال 
آن هــا  از  یکــی  کــه  دادیــم  انجــام  جــاری 
کارکنــان  و  اســتادان  بورســیه  مســئله 
خواهــران  علمیــه  مــدارس  مدیریتــی 
بــوده اســت، بــر ایــن اســاس اســتادان، 
توجــه  بــا  مــدارس  معاونــان  و  مدیــران 
بــه ســنجش هایی کــه در مدیریت هــای 
اســتانی صــورت گرفــت می توانســتند در 
ســطح چهار بورسیه شــوند و در ترم دوم 
ســال جاری اولین دوره بورسیه با حضور 
80 نفر در ســه رشته فقه خانواده، تفسیر 
تطبیقــی قــرآن کریم و کالم اســالمی برگزار 

خواهد شد.
بــه  زیــادی  کمــک  بورســیه ها  ایــن 
توانمندســازی کادر مدیریتی و اســتادان 
حــوزه علمیــه خواهــران می کنــد، بــر این 
اســاس ایــن افــراد عــالوه بــر فعالیــت در 
مــدارس در پایان  هفته  نیز به تحصیل در 
ســطح چهار مشغول می شوند که همین 
ایام نیز به عنوان ســاعات خدمت ایشان 

احتساب می شود.
بــا  و  جــاری  ســال  در  کــه  دیگــری  کار 
توجــه بــه راهبــرد مدرســه محــوری مورد 
حوزه هــای  آمــوزش  معاونــت  پیگیــری 
مســئله  گرفــت  قــرار  خواهــران  علمیــه 
گروه هــای علمی مــدارس بود، بر اســاس 
این طرح در مدارس ســطح دو گروه های 
مدرســه  هــر  و  کردیــم  راه انــدازی  علمــی 
چهــار اســتاد را بــرای چهــار رشــته علمی 
معرفــی می کند تا این افراد به عنوان گروه 
علمی مدرســه مستقرشــده و به فعالیت  
بپردازنــد، البتــه در برخــی از مــدارس بــه 
هنــوز  توانمنــد  نیروهــای  کمبــود  دلیــل 
گروه هــای علمی تشــکیل نشــده اســت و 
مســئله ارتقــای اســتادان یکــی از نــکات 
بســیار مهمی اســت کــه می توانــد در این 

زمینه به ما کمک کند.
اتفــاق  کــه  خوبــی  اتفاقــات  از  یکــی 
می افتــد این اســت کــه با توجه بــه اینکه 
برنامــه درســی مــا در ســطح دو از ســال 
90 اجــرا می شــد تصمیــم  گرفتیــم تغیــر و 
تحوالتــی در ایــن برنامــه ایجــاد کنیــم تــا 
بــه  مربــوط  اصالحــات  و  شــود  کارآمدتــر 
برنامه درســی در جلسات متعدد شورای 
علمی تربتی موردبررسی قرارگرفته است.
مــا بنــا داریــم تعــدادی از واحدهــای 
درســی را به صورت اقتضائــی برگزار کنیم، 
یعنی برخی از واحدهای برنامه  درسی  با 
توجــه به نیازهای مناطق مختلف کشــور 
اجــرا شــود، ایــن کار می توانــد در تحقــق 
راهبــرد مدرســه محــوری و نقش آفرینــی 

مدارس تأثیرگذار باشد.

افزایش استادان زن در سطح سه و چهار 
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران مطرح کرد؛

امروزه حدود 95 درصد استادان مدارس علمیه 
خواهران در سطح دو را بانوان تشکیل می دهند، 
همچنین 25 درصد از استادان سطح سه نیز از 

بانوان طلبه هستند.

مازندران
Á  مدیریــت حوزه علمیه خواهران مازندران، در نمایشــگاه

دســتاوردهای چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب اســالمی 
بــا عنــوان” عطر انقالب فاطمــی” با برپایی غرفــه ای از آثار و 
تالیفــات فرهنگی، پژوهشــی و غیره خواهران طلبه اســتان، 

حضور یافت.
Á  نشســت در  مازنــدران  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر   

مشــترک بــا مدیر کل کمیتــه امداد مازنــدران، همکاری حوزه 
علمیه خواهران با سایر نهادهای انقالبی را جهت استفاده 

بهتر از ظرفیتهای یکدیگر، ضروری دانست.
Á  نشســت علمــی- پژوهشــی بــا موضوع”زیــر ســاخت هــای

پرورش تفکر انتقادی در حوزه های علمیه”  در مدرســه علمیه 
الزهرا )سالم اهلل علیها( ساری برگزار شد.

Á  سیاســی نشســت   در   دانشــگاه  اســتاد  اســماعیلی  آقــای 
مدرســه علمیه صدیقه طاهره سالم اهلل علیها نوشهر، ایران را 

تنها کشور فاقد پایگاه آمریکایی در جهان معرفی کرد.
Á  بــا موضــوع »فرهنــگ ســازی مطالبــه اندیشــی  آزاد  کرســی 

گــری محلی)حاشــیه نشــینی( و نقش طالب در ایــن عرصه« در 
مدرسه علمیه ریحانه الرسول)سالم اهلل علیها( نکا برگزار شد.
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کوتاه از استان ها

راهپیمایی هــاى مــردم عزیــز مــا در مناســبت هاى مختلف انقــالب و مهمتر از همــه در 22 بهمن، همانند باران رحمتی اســت که چشــم ها و دل ها را با 
حقیقت درخشــان انقالب آشــنا می کند، عظمت انقالب و امام بزرگوار را متجلی می ســازد و امید و خوشحالی را براى دوستان و یأس و سرخوردگی را براى 

دشمنان به ارمغان می آورد و اینجانب، خداوند متعال را بر این توفیق و لطف بزرگ، شکرگزار و ملت ایران را بر این همت و عزم و وفادارى سپاسگزارم

مقام معظم رهبری   1377/11/28

گو
ت و

گف

هرمزگان
Á  نشســت سیاســی بصیرت افزایی با حضــور »آقای عبداهلل

اســتان  امــام ســجاد )ع(  صادقــی« مســئول سیاســی ســپاه 
هرمزگان در مدرسه علمیه کوثر)س( بندرلنگه برگزار شد.

Á  کارگاه آمــوزش فضــای  مجــازی بــا حضــور خانــم یوســفی 
معــاون فضــای مجــازی ســپاه حاجی آبــاد در مدرســه علمیه 

خواهران فاطمه ام البنین )س( حاجی آباد برگزار شد.
Á  درس اخــالق ویــژه طــالب بــا حضــور حجــت االســالم و 

المســلمین ســید علــی حســینی یــزدی مدیــر مســئول طــرح 
الزهــرا)س(  علمیــه  مدرســه  در  کریــم  قــرآن  زبــان  مترجمــی 

بندرعباس برگزار شد.
Á  کارگاه آمــوزش مداحی با حضور »خانم ســاردوئیه« اســتاد 

مداحــي در مدرســه علمیه  نرجســیه)س( شهرســتان رودان 
برگزار شد.

Á  گفتمان دینی با حضور خانم زهره غریب زاده استاد حوزه 
در مدرسه علمیه ریحانه الرسول)س( جزیره قشم برگزار شد.

Á  دومیــن کارگاه درس اخــالق بــا حضور»حجــت االســالم و 
المســلمین دکتر روحی« اســتاد حوزه و دانشــگاه در مدرســه 

علمیه الزهرا)س( جزیره کیش برگزار شد.
Á  کرســی آزاد اندیشــی »حــدود زی طلبگی« بــا حضور خانم 

راضیــه ســلیمانی اســتاد حــوزه در مدرســه علمیــه خواهــران 
الزهرا)س( بندرعباس برگزار شد.

Á  با حضور رضا عامری SPSS کارگاه آمــوزش نــرم افزار آماری 
الزهــرا)س(  علمیــه  مدرســه  در  دانشــگاه  اســتاد  ســیاهویی 

بندرعباس 
Á  حضــور بــا  جعلــی”  احادیــث  آموزشی”تشــخیص  کارگاه   

حجت االسالم و المســلمین صالحی مبلغ سازمان تبلیغات 
در مدرســه علمیــه فاطمــه بنــت الرســول)س( جاســك بزگزار 

شد.

سرپرست مرکز برنامه ریزی و نظارت حوزه های علمیه خواهران:

 حوزه های علمیه خواهران یک شاخص برای روحیه جهادی است
 به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه 
فجــر و چهلمیــن ســالگرد پیــروزی 
گفت وگویــی  اســامی  انقــاب 
والمســلمین  حجت االســام  بــا 
هاشــمیان  حســین  محمــد  ســید 
سرپرست مرکز برنامه ریزی و نظارت 
حوزه هــای علمیه خواهــران انجام 
دادیــم کــه متن کامــل ایــن گفت وگو 
تقدیم خوانندگان گرامی می شود.
متن این گفت وگو به شرح زیر است:

Á  انقــالب ســالگرد  چهلمیــن  در 
پیرامــون  داریــم،  قــرار  اســالمی 
علمیــه  حــوزه   دســتاوردهای 
خواهران که خود یکی از برکات نظام 
جمهوری اســالمی است توضیحاتی 

ارائه دهید.
را  اســالمی  انقــالب  بهــار  چهلمیــن 
تبریــک می گویــم  ایــران  مــردم  بــه همــه 
علمیــه  حوزه هــای  کــه  امیــدوارم  و 
همان گونه که نقش بســیار تأثیرگذاری در 
دستاوردهای این نظام اسالمی داشتند 
دســتاوردها  بــه  بتواننــد  نیــز  ادامــه  در 
داشــته  بیشــتری  نقش آفرینی هــای  و 

باشند.
حوزه هــای علمیــه خواهــران از برکات 
در  و  بــوده  اســالمی  انقــالب  ثمــرات  و 
ایــن  بــا  نهــادی  اســالمی  تمــدن  تاریــخ 
عظمــت و گســتردگی برای آمــوزش دینی 
و ســازمان دهی های عظیــم بــرای بانوان 
وجود نداشــته اســت، درگذشــته تجاربی 
ایــن  امــا  داشــته  وجــود  زمینــه  ایــن  در 
فعالیت ها بیشــتر به صورت فردی صورت 
تمــدن  تاریــخ  طــول  در  و  اســت  گرفتــه 
اســالمی بانوان بزرگی با نقش آفرینی های 

مهم دیده می شوند.
بخشــی از کتــاب کارنامــه اســالم دکتــر 
در  زنــان  کارنامــه  پیرامــون  زرین کــوب 
تاریــخ اســالم نوشته شــده اســت، بانوان 
نقش هایی در حوزه هــای مختلف علمی 
اصــول،  فقــه،  قبیــل  از  اســالمی  تمــدن 
امــا  کردنــد  ایفــا  غیــره  و  عرفــان  حدیــث 
تربیــت و پــرورش بانــوان در تاریخ اســالم 
ســازمان  و  یک نهــاد  به صــورت  هیــچ گاه 
وجــود نداشــته و بــه وجود آمــدن چنین 
نهادی به برکت جمهوری اســالمی ایران 

بوده است.
زیــادی  نهادهــای  اســالمی  انقــالب 
مانند کمیته امداد در عرصه  اقتصادی، و 
جهاد ســازندگی در عرصه های اقتصادی 
و اجتماعی و حوزه  علمیه خواهران کشور 
و غیــره را ایجــاد کــرد کــه منشــأ خیــرات و 
برکات بســیار زیادی برای این کشور بوده 

است.
اســالمی  انقــالب  نهادهــای  از  برخــی 
در طــول حرکــت خود تبدیل به ســازمان 
نهــادی خــود  از حالــت  و  اداره شــدند  و 
خارج شــدند، در ادبیات جامعه شناســی 
تفاوتی میان نهاد و ســازمان و اداره قائل 
هســتیم، نهاد نظام و مجموعه ای اســت 
کــه دغدغــه آن پاســخگویی بــه نیازهــای 
درحالی کــه  اســت  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
رفع ورجــوع  ســازمان ها  اصلــی  دغدغــه 

دغدغه های داخلی سازمان  است.
انقالب اسالمی وارث یک مجموعه ای 
از  خیلــی  و  هســت  و  بــود  ســازمان ها  از 
انقــالب  از  پیــش  کشــور  وزارتخانه هــای 
اســالمی ایجادشــده و فرهنــگ مدیریتی 
و ســازمانی خــاص خــود را داشــتند، امــا 
انتظــار ما این بود که نهادهایی که پس از 
انقالب اسالمی تأسیس شدند و مؤسس 
فرهنــگ  بــود  خمینــی)ره(  امــام  آن هــا 
اداری ســازمان های فرهنگــی کــه از قبــل 
بــه ارث رســیده بــود را تحت الشــعاع قــرار 
دهد کــه این کار در برخــی زمینه ها اتفاق 
افتاد اما در بســیاری از مواضع، نهادهای 
شــده توســط انقالب اســالمی تحت تأثیر 
ســازمان های پیــش از انقــالب قرارگرفتــه 
بــه  تبدیــل  و  خــارج  نهــادی  حالــت  از  و 

سازمان شدند.
از  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
اســت  اســالمی  انقــالب  مجموعه هــای 
کــه همچنــان نــگاه نهــادی خــود را زنــده 
و پویــا نگه داشــته اســت، بنــده بــه خاطر 
بــا ســازمان های  مشــغالت علمــی خــود 
علمــی و فرهنگــی کشــور تعامــل دارم و به 

نظر بنده حوزه های علمیه خواهران یک 
شــاخص بــرای روحیه جهــادی و نهادی 
و از نهادهــای برتر علمی و فرهنگی کشــور 

است.

Á  روحیــه بــرای  مصادیقــی  چــه   
علمیــه  حــوزه  پیشــرفت  و  جهــادی 

خواهران وجود دارد؟
مؤمــن،  شــریف،  انســانی  نیروهــای 
علمیــه  حوزه هــای  دلســوز  و  متدیــن 
خواهــران از مصادیــق روحیــه نهــادی و 
غیرســازمانی حوزه هــای علمیه خواهران 
مــدارس  در  مثــال  به عنــوان  اســت، 
علمیــه خواهــران با مشــکالت زیــاد مالی 
فعالیت های علمی، پژوهشــی و فرهنگی 

بسیار خوبی انجام می شود.
مدیریــت  پیرامــون  گفتــن  ســخن 
جهــادی آســان امــا مصــداق پیــدا کردن 
بــرای آن مشــکل اســت و معمــواًل بــرای 
مثــال زدن به تاریخ صدر اســالم و دوران 
دفاع مقدس بازمی گردیم، اما در مدارس 
جهــادی  مدیریــت  خواهــران  علمیــه 
اســت،  قابل مشــاهده  کامــل  به صــورت 
زیــرا مدیران و مســئوالن و کارکنان علمی 
زحمت هــای  خواهــران  علمیــه  مــدارس 
علمیــه  حوزه هــای  رشــد  بــرای  زیــادی 
متعــال  خداونــد  و  می کشــند  خواهــران 
نیــز ارزش و برکــت  افزاینــده ای بــه این کار 

می دهد.
ســبک رهبــری و مدیریــت حوزه هــای 
مصادیــق  دیگــر  از  خواهــران  علمیــه 
ایــن  در  نهــادی  و  جهــادی  روحیــه 
و  معاونــان  مدیــران،  اســت،  مجموعــه 
کادر علمــی ایــن مجموعــه واقعــًا دلســوز 
و دغدغه منــد هســتند و ایــن دغدغــه به 
طالب نیز منتقل شــده و ســبب می شــود 
تا طالب نیــز دغدغه فرهنگی و اجتماعی 
بیشــتری داشــته باشــند، ایــن در حالــی 
اســت که مدیــران و کادر اجرایــی برخی از 
ســازمان های فرهنگی کشــور تنها تبدیل 

به نیروهای اداری شدند.
وقتــی کســی تنهــا بــه خاطــر حقــوق و 
مســائل مــادی فعالیــت فرهنگــی انجــام 
بــر  مناســبی  اثرگــذاری  نمی  توانــد  دهــد 
روی مخاطبان خود داشــته باشد و برای 
همیــن بایــد دغدغه منــدی و اخالص در 

فعالیت ها وجود داشته باشد.
چهلمیــن ســالگرد جمهوری اســالمی 
بایــد این روحیــه نهادی در حــوزه علمیه 
خواهــران حفــظ شــود و اگــر برنامه هایــی 
علمیــه  حوزه هــای  مســئوالن  مــا  کــه 
فرهنــگ  ایــن  راســتای  در  می نویســیم 
جهــادی و روحیــه نهادی نباشــد باید در 
پیشــگاه خداوند متعال پاسخگو باشیم، 
زیرا اگر این روحیه از بین برود با بودجه ها 
نمی توانیــم  نیــز  مالــی  هزینه هــای  و 
فرهنــگ  حــوزه  در  مناســبی  اثرگــذاری 

داشته باشیم.
باید بتوانیم مــدارس علمیه خواهران 
به خوبــی  را  آن هــا  کارکنــان  و  مدیــران  و 
تقویــت کنیم تــا همان گونه که درگذشــته 
بــا این روحیه جهــادی فعالیت می کردند 
در ادامــه نیــز بتوانند با همیــن روحیه به 
پیشــبرد اهداف مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران کمک کنند.
بایــد  خواهــران  علمیــه  حــوزه   امــروز 
از  بســیاری  در  اســوه  و  الگــو  به عنــوان 
عرصه  هــا در کشــور معرفی شــود، مشــکل 
ما عدم معرفی اســت، ما نتوانستیم مراکز 
و مراجعــی که بایــد از ظرفیت های ما آگاه 
باشــند را نســبت بــه ایــن ظرفیت هــا آگاه 

کنیم.
تحــول فرهنگــی مبتنــی بــر ســه رکــن 
رســانه، زن و ســبک زندگی رقم می خورد 
و ایــن در تمام عرصه های فرهنگی کشــور 
فرهنــگ  یعنــی  اســت،  قابل مشــاهده 
مــدرن از طریــق رســانه ها ســبک زندگــی 
زن را تغیر داده و ســپس در ســایر اعضای 
اثرگــذاری  جامعــه  ســطح  در  و  خانــواده 

خود را ادامه می دهد.
وقتــی ســبک زندگــی تغیــر پیــدا کــرد، 
نظــام   و  ارزشــی  و  اخالقــی  نظام هــای 
اعتقــادی و فکری مردم عوض می شــود، 
بنابرایــن مســائل مربــوط بــه زنان بســیار 
جمهــوری  نظــام  اینکــه  و  اســت  مهــم 
از  بایــد  تمــدن ســازی خــود  اســالمی در 
ظرفیت های حوزه علمیه خواهران حتی 
اســتفاده کنــد تنها یک شــعار نیســت، به 
عقیــده بنــده در ایــن عرصه بــه مجموعه 
حــوزه خواهــران باید حتی بیــش از حوزه 
علمیه برادران توجه شود، زیرا فرهنگ و 
تمدن بر پایه ظرفیت های زنان پی ریزی 

می شود.
مــا بایــد دو نکته دیگر تحــول فرهنگی 
و  رســانه  بگیریــم، مســئله  نیــز جــدی  را 
تعامــالت اجتماعــی و رصد ایــن تحوالت 
بــه  تمرکــز  و  نقــش  ایــن  رقــم زدن  بــرای 
چالش ها و مســائلی کــه در محیط زندگی 
مــا و در محیط های دیگر درزمینٔه ســبک 

زندگی رقم می خورد بسیار مهم است.
ما باید با توجه به قول خداوند متعال 
وأهلیکــم  أنفســکم  »قــوا  می فرمایــد  کــه 
نــارا« تالش های خــودی درزمینــٔه تحول 
فرهنگــی را  پی ریزی کــرده و برای تهذیب 
شــروع  خــود  اطرافیــان  و  خــود  از  نفــس 
حوزه هــای  معرفتــی  غنــای  بــا  و  کنیــم 
علمیــه خواهــران بتوانیــم ظرفیت علمی 
را در اختیــار جریــان تمــدن ســاز انقــالب 
اســالمی قــرار دهیــم، زیــرا تمــدن ســازی 
بــدون تحقق ظرفیت  هــای علمی محقق 

نمی شود.
تنهــا یکی از ظرفیت های علمی جدی 
حوزه های علمیه خواهران 100 هزار طلبه 
خواهــر در سراســر کشــور هســتند کــه بــه 
فعالیت های علمی، پژوهشــی و فرهنگی 
می پردازنــد و مــا بایــد از ایــن ظرفیت هــا 
بــا برنامه ریزی هــا و راهبردهــای درســت 
در عرصه هــای مختلــف علمــی و تربیتــی 

استفاده کنیم.

Á  مرکــز نظــارت  و  برنامه ریــزی  مرکــز 
مدیریــت حوزه های علمیــه خواهران 
فعالیت هایــی  و  دســتاوردها  چــه 
صــورت  برنامه ریزی  هــای  داشــته؟ 
گرفتــه در این مرکز تا چــه اندازه محقق 

شده است؟
»مدرســه  را  خــود  امســال  افــق  مــا 
محــوری، رفــع  موانــع و کاســتی  ها« قــرار 

دادیم و اولویت دهی به مدرسه به عنوان 
جریــان علمــی و تربیتی مــا موضوعی بود 
که با دســتور مدیر مرکــز حوزه های علمیه 
خواهران سرلوحه  تمام برنامه ریزی های 

ما قرار گرفت.
بــرای رفع موانــع و کاســتی ها درزمینٔه 
و  زیر ســاخت ها  محــوری  مدرســه 
ســاختارهایی نیــاز داشــتیم کــه اقدامات 
بســیار خــوب و مبارکــی صــورت گرفت که 
بروکراســی های  وجــود  خاطــر  بــه  شــاید 
ســخت از عهــده مجموعه و ســازمان غیر 
نهــادی برنمی آمــد، امــا با نــگاه نهادی و 
همراهــی کــه همــکاران مــا در حوزه هــای 
توانســتیم  داشــتند  خواهــران  علمیــه 

تحوالت خوبی در این زمینه رقم بزنیم.
ابــالغ  پیرامــون  مــا  مســئله  اولیــن 
و  توســعه  کمیســیون ها  تأســیس  و 
اســتانی  مدیریت هــای  در  برنامه ریــزی 
حوزه هــای علمیه خواهران بود، یعنی به 
یک نوع تمرکززدایی دست زدیم و بنا شد 
برنامه ریزی های مــا به صورت منطقه ای 
برنامه ریــزی  تفــاوت  شــود،  انجــام 
و  کالن  برنامه ریزی هــای  بــا  منطقــه ای 
بــه  برنامه ریــزی  کــه  اســت  ایــن  در  کلــی 
کسی سپرده می شود که نسبت  به نیازها 

آگاهی بیشتری دارد.
قطعًا باید یکپارچگی در برنامه ریزی ها 
و سیاســت های کالن خود داشته باشیم 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  توســط  کــه 
علمیــه خواهــران لحاظ می شــود اما این 
برنامه ریــزی  و  توســعه  کمیســیون های 
کــه تا امروز در شــش اســتان قزوین، یزد، 
اصفهــان  و  همــدان  کهگیلویــه،  فــارس، 
مربــوط  برنامه ریزی هــای  شــده  ایجــاد 
بــه منطقــه را بــا توجــه بــه نیازهــای ایــن 

مناطق انجام می دهند.
کار ایــن کمیســیون ها ایــن اســت که با 
توجــه بــه تعــداد مدارس ســطح اســتان، 
مدیــران مــدارس علمیــه خواهــران عضو 
کمیســیون  باشــند و در برنامه ریزی هــای 
ما مشــارکت کننــد و نیازهــای واقعی را در 
حــوزه  رصــد و برنامه ریزی های راهبردی 
بــه مــا منتقــل کننــد، مــا بــه دنبــال ایــن 
توســعه  چشــم اندازهای  کــه  هســتیم 
بدانیــم  یعنــی  باشــیم،  داشــته  اســتانی 
توســعه حوزه های علمیه خواهران در هر 
اســتان بایــد چگونه باشــد و ایــن کار باید 
بــر رصد هــای کالن و منطقــه ای  مبتنــی 
صورت گیــرد، البته رصدهــای منطقه ای 

نیز نباید کلی و انتزاعی باشند.
یــک  طلبــه  »هــر  راهبــرد  و  شــعار  مــا 
خــود  نظــر  مــد  را  فرهنگــی«  دیده بــان 
قراردادیــم، زیــرا جبهــه فرهنگــی انقــالب 
اســالمی نیازمند دیده بان هــای فرهنگی 
است و هر طلبه و کارکنان علمی و اجرایی 
مــا بایــد یــک دیده بــان باشــد تــا نســبت 
بــه وضعیت  اســتان های مختلــف آگاهی 
فعالیت هــای  و  برنامه ریــزی  ســپس  و 

مناسب تری صورت گیرد.
بایــد از ظرفیــت علمــی و مطالعاتــی و 
علمیــه  حوزه هــای  اجرایــی  و  مدیریتــی 
به خوبــی  اســتان ها  همــه  در  خواهــران 
استفاده کنیم تا بتوانیم برنامه ریزی های 
کارآمدی داشــته باشــیم، اگــر برنامه های 

آمــوزش،  مختلــف  عرصه  هــای  در  مــا 
پژوهــش، تبلیــغ و تربیــت کارآمــد بــوده و 
مسائل عینی و اولویت دار را پوشش دهد 

با موفقیت روبرو می شود.
حــوزه  در  کــه  تحولــی  بزرگ تریــن 
ســاختاری حوزه هــای علمیــه خواهــران 
کمیســیون های  ایجــاد  دادیــم  انجــام 
توســعه و برنامه ریــزی حوزه هــای علمیه 
خواهــران در اســتان ها بــوده اســت و من 
از همــکاری مدیــران اســتانی و مــدارس 
ایــن  تشــکیل  در  خواهــران  علمیــه 
ســایر  از  و  می کنــم  تشــکر  کمیســیون ها 
اســتان ها درخواســت می کنــم کــه تــالش 
خــود را بــرای اســتقرار ایــن کمیســیون ها 

انجام دهند.
بــه  زیــادی  بســیار  اختیــارات 
برنامه ریــزی  و  توســعه  کمیســیون های 
حوزه هــای علمیــه خواهــران داده شــده 
و  رصــد  حوزه هــای  بــر  عــالوه  اســت، 
مشــارکت در برنامه ریزی هــای حوزه های 
عمرانــی  حوزه هــای  خواهــران،  علمیــه 
نیــز بــه ایــن کمیســیون ها ســپرده شــده 
مــا  اســت،  مهمــی  بســیار  مســئله  کــه 
خــود  عمرانــی  فعالیت هــای  پیش ازایــن 
را به صــورت متمرکــز انجــام می دادیــم اما 
ایــن فعالیت هــا اســتانی می شــود، یعنی 
انتخاب پیمانکار و نظارت ها توســط این 

کمیسیون ها انجام می شود.
بــه  نیــز  پایــدار  منابــع  مســئله 
برنامه ریــزی  و  توســعه  کمیســیون های 
ســپرده  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
می شــود، چالش های بودجه ای که برای 
مــا به وجــود آمــده بســیار جدی اســت و 
یکــی از موفقیت های فوق العاده ما که به 
نــگاه نهــادی مــا برمی گردد این اســت که 
باوجــود بحران هــای مالی بدون مشــکل 
انجــام  را  خــود  فعالیت هــای  اســترس  و 

دادیم.

Á  نســبت بــه بودجــه حــوزه علمیــه 
نیــز  مجــازی  فضــای  در  کــه  خواهــران 
شــد  مطــرح  آن  پیرامــون  مســائلی 

توضیحاتی ارائه دهید.
تــا امــروز تنهــا حــدود چهــل درصــد از 
خواهــران  علمیــه  حــوزه   بودجــه  ســهم 
بــا  تنهــا  بــا  مــا  و  اســت  شــده  دریافــت 
ایــن  بــه  خــود  بودجــه  از  درصــد  چهــل 
دســتاوردهای مهم دست پیداکرده ایم و 
اگــر در یــک مجموعه ســازمانی این اتفاق 
رخ مــی داد بــا تعدیل هــا و تعطیل شــدن 

برنامه های زیادی روبرو می شد.
بنده اطــالع موثق دارم کــه تقریبًا صد 
درصد بودجه دانشــگاه ها در این سال ها 
ارائه شــده اســت کــه البتــه اتفــاق بســیار 
خوبی اســت که دانشگاه ها تقویت شود، 
امــا عــدم ارائــه بودجه کامل بــه ما خالف 
اســت،  عدالت خواهــی  آرمــان  و  انصــاف 
بــرای نظــر دادن نســبت بــه بودجــه باید 
مجموعــه  یــک  خروجی  هــای  و  ورودی 
موردتوجــه قــرار گیــرد، ورودی بودجــه ما 
تنهــا چهــل درصد بــود امــا خروجی های 
ایــن نهــاد بــرای انقــالب اســالمی و نظام 

کاهش نیافته است.
در  ســال آینــده باید بتوانیم اســتقالل 
مالــی و اقتصــادی بــرای مــدارس علمیــه 
خواهران کشــور رقــم بزنیم و رکــن این کار 
مدیــران مدارس هســتند، مســئله منابع 
پایــدار بایــد از مــدارس علمیــه خواهــران 
ظرفیت هــای  از  بایــد  و  شــود  شــروع 
فرهنگــی  دغدغه منــدی  کــه  مؤمنینــی 

دارند استفاده کنیم.
کمیســیون های  مأموریــت  ســومین 
حوزه هــای  برنامه ریــزی  و  توســعه 
علمیــه خواهــران بودجه هــای صندوقی 
اســت،  مبارکــی  بســیار  اقــدام  کــه  بــوده 
مــا  بودجه هــای  از  بســیاری  درگذشــته 
آموزشــی،  پژوهشــی،  ســرفصل های  در 
فرهنگــی و غیره به صــورت متمرکز بود اما 
امــروزه ایــن بودجه هــا صندوقــی شــده و 
در اختیــار اســتان ها و مدارس قــرار گرفته 
فعالیت هــای  مهم تریــن  از  یکــی  اســت، 
ایــن  برنامه ریــزی  و  توســعه  کمیســیون 
تشــکیل  از  پــس  بالفاصلــه  کــه  اســت 
فعالیت هــای  پشــتیبانی  بــه  کمیســیون 
از  و  بپــردازد  خواهــران  علمیــه  مــدارس 

مدارس حمایت های مالی کند.

مازندران
Á  بصیرتــی نشســت  در  سیاســی،  کارشــناس  غفــاری  آقــای   

مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)سالم اهلل علیها( شیرود تنکابن، 
جنــگ نرم را خطرنــاک ترین نوع تهدید، علیــه امنیت ملی هر 

کشور دانست.
Á  “ گفتمان دینی با موضوع “ انس با خدا، گمشده امروز بشر 

در مدرسه علمیه الزهرا)سالم اهلل علیها( کالردشت با حضور 
جمعی از مسئولین، دانشجویان و طالب برگزار شد.

Á  مدیر مدرســه علمیه فاطمه الزهرا)س( تنکابن در نشست
بزرگداشت پیروزی انقالب، حوزه های علمیه را منادی آزادی 

خواهی در برابر طاغوتیان زمان دانست.
Á  بــه مناســبت ایــام فاطمیــه، نشســت بصیرتی با ســخنرانی

خانم شــرف الدین اســتاد حــوزه و با موضــوع مقاومت معنوی 
در مقابلــه بــا جنگ فرهنگی غــرب، در مدرســه علمیه فاطمه 

الزهرا )سالم اهلل علیها( قائمشهر برگزار شد.
Á  کارگاه مهارتهــای زندگی با موضــوع تربیت فرزند، با  حضور 

آقای کریمان مجد مشاور تخصصی خانواده،  با حضور جمعی 
علمیــه  مدرســه  در  طــالب،  و   ســاری  شهرســتان  بانــوان  از  

حضرت نرجس)سالم اهلل علیها( ساری برگزار شد.

یزد
Á  مدیــر حــوزه عمیه خواهران اســتان یــزد در جمع مدیران

مــدارس مــدارس علمیه خواهران اســتان عنوان کــرد؛ انفاق 
در راه خــدا در کنــار تالوت قــران و نگاه به چهره رســوال خدا 
صلی اهلل علیه و آله ، از عالیق حضرت زهرا سالم اهلل علیها  

در دنیا بود.
Á  بــه همــت معاونــت اداری مالــی حــوزه علمیــه خواهــران

اســتان یزد، انتخابات کمیسیون توسعه و برنامه ریزی حوزه 
علمیــه خواهــران اســتان انجــام و پــس از رأی گیــری توســط 
مدیران مدارس علمیه خواهران اســتان هفت نفراز مدیران 
بعنوان اعضای اصلی و چهار نفر علی البدل انتخاب شدند.

Á  الزهــرا ســالم اهلل علیهــا مدیــر مدرســه علمیــه فاطمــه 
شهرســتان اردکان خبــر داد؛ پرســتاران بیمارســتان ضیایــی 
اردکان بــا حضــور نونهاالن باغ فرشــته های مدرســه علمیه 

فاطمه الزهرا تجلیل شدند.
Á  معــاون آمــوزش مدیریــت حــوزه علمیــه خواهران اســتان

یــزد بیــان کــرد: فاطمیــه فرصت مغتنمی اســت کــه در آن می 
تــوان عالوه بر تعظیم شــعائر و عــرض ارادت به محضر بی بی 
فاطمه زهراء ســالم اهلل علیها، روش هنرمندانه زیســتن را از 

آن حضرت آموخت.
Á  به مناســبت میالد عقیله بنی هاشــم حضرت زینب کبری

ســالم اهلل علیهــا مراســم جشــنی بــا ســخنرانی ســرکار خانم 
قیاســی، رئیــس محترم هیأت امنای مدرســه علمیه حضرت 

زینب یزد برگزار و از طالب پرستار مدرسه تجلیل شد.
Á  علمیــه مدرســه  در  یــزد،  امامــت  فرهنگــی  بنیــاد  مدیــر 

معصومیــه یــزد تأکیــد کــرد؛ اختصــاص زمــان مطالعــه بــرای 
مباحث امامت شناســی و تسلط پاسخگویی به شبهات، از 

وظایف طالب است. 
Á  بــه همــت معاونــت پژوهــش مدرســه علمیــه خواهــران

حضــرت نرجــس ســالم اهلل علیها یزد، کرســی آزاد اندیشــی 
بــا موضوع » امنیت اجتماعی یــا آزادی اجتماعی برای زنان« 

برگزار شد.
Á  ،در مدرســه علمیه خواهران الزهراء ســالم اهلل علیها یزد

نشســت علمــی اســاتید بــا موضــوع مقابلــه با چالــش های 
زندگی و راهکارهای مقابله با آن برگزار شد.

Á  معــاون فرهنگــی مدیریت حــوزه علمیه خواهران اســتان
یــزد از انتشــار جــزوه "ره توشــه تبلیغــی  تخصصــی انقــالب 
چهلمیــن  در  فجــر"  دهــه  اهلل  ایــام  مبلغــان  ویــژه  اســالمی 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.
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فجــر  دهــه  ایــام اهلل  فرارســیدن  مناســبت  بــه 
اســالمی  انقــالب  پیــروزی  ســالگرد  چهلمیــن  و 
معــاون  ظهیــری  معصومــه  خانــم  بــا  گفت وگویــی 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  تبلیغــی  فرهنگــی 
انجــام دادیــم. وی در ایــن گفت وگــو ضمــن تشــریح 
دســتاورد های انقالب اســالمی به بیان نقش بانوان 
در پیروزی انقالب اسالمی پرداخت. متن کامل این 

گفت وگو تقدیم خوانندگان معزز می شود.

Á  پیرامــون تأثیر بانوان در روند انقالب اســالمی
توضیحاتی ارائه بفرمایید.

و  را تشــکیل می دهنــد  از جامعــه  بانــوان نیمــی 
تأثیــر زیــادی در نیمه دیگــر جامعه دارنــد، بانوان در 
جایگاه های مختلفی به  عنوان همسر، مادر، دختر و 
ســنگ صبور خانواده حضور داشته و می توان آن ها 

را به نخ تسبیح تشبیه کرد.
نقــش بانــوان در پیــروزی انقــالب اســالمی چنــد 
بعــدی بــوده اســت کــه بخشــی از آن حضــور بانــوان 
رژیــم  علیــه  اســالمی  انقــالب  مبــارزات  در  مبــارز 
ستم شاهی تبلور پیدا کرد که خانم حدیده چی دباغ 
یکــی از نمونه هــای بانوان مبارز طــول دوران انقالب 
بــود، در مــوزه عبــرت نیــز می تــوان مشــاهده کــرد که 
در زمــان شــاه در زندان بنــدی برای بانــوان انقالبی 
وجود داشــت، در این شرایط ســخت بانوان انقالب 
همپای مردان شــعار »کونوا لظالم خصما و للمظلوم 
عونا« که برگرفته از فرمایشات  امیرالمومنین علی)ع( 

است را محقق کردند.
بخــش دیگــری از فعالیت هــای زنــان در پیــروزی 
انقــالب اســالمی ایــران مربــوط بــه همراهــی بانــوان 
با مــردان انقالبی بوده اســت، به عنــوان مثال خانم 
مــن  کــه  می کنــد  بیــان  خــود  خاطــرات  در  اندرزگــو 
اعالمیه هــای امــام خمینــی)ره( را درون یــک پارچه 
قرار داده و دور شــکم خود می بســتم و خود را شبیه 
بــه یــک زن بــاردار نشــان مــی دادم تــا اعالمیه هــا را 

حمل کنم.
ســال ها  کــه  بانوانــی  بــودن  صبــور  ســنگ  امــا 
چشــم انتظار مــردان انقالبــی خــود بــوده و متکفــل 
امــور خانــواده در غیاب همســر خود می شــدند نیز از 
فعالیت هــای بســیار مهــم بانوان در پیــروزی انقالب 
اســالمی اســت، همســر آیــت آهلل ســعیدی کــه اخیــرا 
فــوت کردنــد پــس از شــهادت همســر خــود متکفــل 
امــور خانواده شــدند و فرزندانی مانند آیت اهلل ســید 
محمــد ســعیدی امــام جمعــه قــم تربیــت کردند که 
در بــه ثمــر رســاندن انقــالب و ســال های پــس از آن 

تاثیرگذار و نقش آفرین بودند.
در آغاز جوانی بنده در سال های ۵6 و ۵7 مرحوم 
شهید احســان بخش که از جانبازان انقالب اسالمی 
ســخنرانی  رشــت  مختلــف  مســجد های  در  بودنــد 
می کردند و در این مراسمات سخنرانی اعالمیه های 
انقــالب و امــام خمینــی)ره( کــه با چند وســطه از قم 
بــه شــهر مــا می رســید از طــرف زنــان بــه مــردم داده 
می شــد، ایــن نــوع فعالیت هــا نیــز بخــش دیگــری از 
فعالیت هــای خودجــوش و بــه تعبیــر مقــام معظــم 
رهبری)مدظله العالــی( آتــش بــه اختیــار مردمی بود 

که توسط بانوان انقالبی صورت می گرفت.
راهپیمایی هــا،  در  بانــوان  حضــور  طبیعتــا 
ســخنرانی ها و برنامه های انقالبــی در طول مبارزات 
همــواره ادامــه داشــت و در جریــان 17 شــهریور نیــز 

بانوان پیشگام و پیشرو صفوف بودند.
پیــروزی  در  بانــوان  مهــم  نقش هــای  دیگــر  از 
انقــالب اســالمی مربــوط بــه پرســتاری ها و مــداوا و 
صبــر مــادران و دختــران و خانواده های معزز شــهدا 
انقــالب  ایــن  بــرای ازدســت دادن عزیــزان خــود در 

بــوده اســت، همیــن مســئله در دوران دفاع مقدس 
نیــز اتفاق افتاد و در ســتاد پشــتیبانی افــرادی مانند 
مادر شهید علم الهدی فعالیت های پشتیبانی دفاع 
مقــدس را به همراه بانوان دیگــر انجام می دادند که 
برخــی از آن ها به دلیل شست وشــوی فــراوان لباس  
و پتــو و تمــاس با مواد شــیمیایی باقیمانــده از آن ها 

جانباز شدند.
اگــر همراهــی، صبــر، گذشــت و اعتماد بــه انقالب 
اســالمی توســط جامعه زنان صورت می گرفت شاید 
انــدک رزمندگانــی توانایــی تحمــل شــرایط جنــگ را 

داشتند.
یکــی از خاطرات مــن از حمایت بانــوان از انقالب 
اســالمی این است که برخی از بانوان در دوران دفاع 
مقــدس بــرای حمایــت از رزمنــدگان تمــام طالهای 
خــود را اهــدا و در حــوزه علمیــه جامعه الزهــرا)س( 
از  روز  ســه  جنــگ  جریــان  اوج  در  و  کردنــد  تجمــع 
هزینه های  دفاع مقدس را اســتان قم متقبل شــد، 
طالهــای اهدایــی بانــوان بــه قــدری زیــاد بــود که با 
آن هــا روی یــک پارچه بزرگ عبارت »جنگ  جنگ تا 

پیروزی« را نوشته بودند.

Á  دســتاوردهای انقــالب اســالمی بــرای بانــوان
کشور چه بوده است؟

دســتاوردهای انقــالب اســالمی برای بانــوان این 
کشور به سه بخش تقسیم می شود که بخش اول آن 
مربــوط به دیدگاه امــام خمینی)ره( نســبت به زنان 
اســت کــه در مقابل نگاه شــرقی، غربی و نــگاه عزلت 
و ممنوعیــت کــه برگرفتــه از ارتجــاع اســت قــرار دارد، 
دیــدگاه روشــنفکری پیــش از انقــالب وجود داشــت 
کــه یــک بانو اگــر بخواهــد تحصیــالت عالیــه و حضور 
موثــر در اجتمــاع داشــته باشــد بایــد در وهلــه اول 
حجــاب خــود را کنار بزنــد، به لطف انقالب اســالمی 
این نگاه های اشــتباه تبدیل به یــک نگاه برگرفته از 
استعداد، توانمندی و عقالنیت فراجنسیتی شد که 

در این زمینه باید کارهای بیشتری صورت گیرد.
پــس از انقــالب الگویــی از منظومــه فکــری امــام 
خمینــی)ره( و گفتمان انقالب اســالمی شــکل گرفت 
بانــوان  زیــاد  بســیار  موفقیت هــای  آن  نتیجــه  کــه 
ورزش،  مختلــف  عرصه هــای  در  انقــالب  از  پــس 
و  اجتماعــی  فعالیت هــای  و  دانــش  هنــر  فرهنــگ، 
مشــارکت های سیاســی اســت، اگرچه هنــوز برخی از 
موفقیت هــا در زمینــه زنان را کســب نکردیــم و اگر بنا 
باشــد ســهم  خواهی داشــته باشــیم تاکنــون جایگاه 
اصیل همراهی بانوان در برخی از عرصه  ها مشــاهده 

نمی شود.
در مشــارکت های پســت های مدیریتــی، بــرآورده 
در  بانــوان  توقعــات  و  خواســته ها  تمــام  شــدن 

زمینه هایــی کــه اختصــاص ســهم داده می شــود تــا 
کنون به همه انتظارات خود نرسیده ایم.

در برخــی از زمینه هــا تســهیالت مــورد نیــاز بــرای 
بانــوان صــورت نگرفتــه اســت، جمهــوری اســالمی 
ایران دارای باالترین اسناد باالدستی است و قانون 
اساســی ما قابل مقایسه و هماوردی با تمام قوانین 
مترقی دنیا را دارد، اما متاســفانه تسهیالت کافی در 

زمینه بانوان صورت نگرفته است.
مسائلی مانند تصویب قوانین، رفع موانع حضور، 
از  مشــارکت های اجتماعــی سیاســی و برخــورداری 
حقوق حقه مســاوی در زمینه های مختلف آموزش 
و پــرورش، ازدواج تحصیــل و غیــره از دســتاوردهای 
عالی انقالب اســالمی پیرامون زنان اســت که ســبب 
شــد تــا نــگاه ابزاری بــه زن بــه نــگاه ارزش و کرامت و 
تســاوی تبدیــل شــود، فمنیســت ها بیــان می کننــد 
بــرای رســیدن به ایــن حقوق مبــارزه کردند و کشــته 
دادنــد امــا مــا در کشــور خــود بــدون هیــچ موانــع و 
مشــکالتی بــه ایــن قوانین دســت پیدا کردیــم و این 
فضای آزاد و تنفســی که برای بانوان در کشــور ایجاد 

شده بسیار قابل تقدیر است.

Á  و خواهــران  علمیــه  حــوزه   ارتبــاط  پیرامــون   
انقالب اســالمی و نقش آن در فرصت سازی برای 

بانوان توضیحاتی ارائه دهید.
علمیــه   حوزه هــای  پیشــرفت  و  توســعه  ایجــاد، 
خواهــران مدیــون انقــالب اســالمی، شــهدا و صبر و 
پایداری مردم است، پس از انقالب از مکتب خانه ها 
و مــدارس کوچــک به یک مرکز بزرگ علمی آموزشــی 
و پژوهشــی جامعه الزهرا)س( و سپس مرکز مدیریت 
حوزه هــای علمیــه خواهــران دســت پیــدا کردیم که 
قریــب به ۵00 مدرســه علمیــه خواهران زیــر نظر این 

مرکز به فعالیت می پردازند.
مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران پس 
از انقــالب اســالمی ایجاد شــد و پــس از اینکه فضای 
پیشرفت و توســعه برای حوزه های علمیه خواهران 
فراهم شــد بانوان طلبه رشــد زیــادی کردند و امروزه 
همــه امــور اجرایــی، آموزشــی، فرهنگــی و پژوهشــی 
مــدارس علمیه خواهران توســط بانوان طلبه انجام 

می شود.
همه اســتادان، مدیران و کارکنان مدارس علمیه 
خواهــران در ســطح دو را بانــوان تشــکیل می دهنــد 
و در آینــده نیــز اولویــت ما بــرای فعالیــت در مدارس 
بانــوان طلبه هســتند و روند زنانه ســازی حوزه های 
علمیــه خواهــران ادامــه دار خواهــد بــود، به عنــوان 
خروجی هــای  شــدن  فارغ التحصیــل   از  پــس  مثــال 
ســطح چهــار نیــز برخــی از نیروهــای مورد نظــر ما در 

سطوح باالتر علمی تأمین می شود.

Á  چــه کنــون  تــا  خواهــران  علمیــه  حــوزه 
دستاوردهای داشته است؟

حوزه های علمیه خواهران تاکنون در عرصه های 
مختلــف علمــی، پژوهشــی و فرهنگــی فعالیت های 
بــا ســازمان ها و نهادهــای  بســیار خوبــی داشــته و 
و  مناســب  ارتباطــات  فرهنگــی  و  علمــی  مختلــف 

سازنده ای داشته است.
حــوزه علمیــه خواهــران عرصــه ای بــرای حضــور 
بانــوان پاک با رعایت موازیــن عفاف، حجاب بوده و 
حــوزه ای بالنده فراهم کرده اســت که اولویت خود را 
آماده ســازی مادرانی شایســته در تربیت نسل آینده 

قرار داده اند و این یک کار بسیار ستودنی است.
حــوزه علمیــه خواهــران در طــول این ســال ها در 
عرصــه نشــر نیــز فعالیت هــای بســیار خوبــی داشــته 
اســت، همچنیــن دوره هــای مهارتــی زیــادی بــرای 
فرهنگــی،  مختلــف  عرصه هــای  در  طلبــه  بانــوان 
تبلیغی و هنری برگزار شــده است، در جشنواره های 
مختلــف علمی و هنری نیز خواهران طلبه رتبه های 
خوبی داشــته اند، به عنوان مثال خواهران طلبه در 
جشــنواره هایی ماننــد اشــراق، هنر آســمانی، عالمه 
 حلی)ره( و جشــنواره های دیگر بسیاری از رتبه های 

برتر را کسب کردند.
فعــال  بســیار  تبلغــی  خواهــران طلبــه در عرصــه  
بوده انــد و بانــوان طلبه در تمــام عرصه های تبلیغی 
سراســر کشــور در قالب اردوهای جهــادی، گروه های 
اربعیــن،  تبلیــغ مراســمات  نــور،  راهیــان  جهــادی، 

محرم، صفر و فاطمیه فعالیت  می کنند.
فضــای  ماننــد  تخصصــی  تبلیــغ  بخــش  دو  در 
ماننــد  تخصصــی  تبلیغــی  موضوعــات  و  رســانه 
مهدویــت و تبلیــغ در زبان هــای مختلف تالش های 
زیــادی بــرای آماده ســازی و فعالیــت بانــوان طلبــه 
صــورت گرفتــه اســت، به عنوان مثــال تعــداد زیادی 
از مدیــران مــدارس جامعه المصطفی در کشــور های 
مختلــف را بانــوان فارغ التحصیل حوزه هــای علمیه 
خواهــران تشــکیل می دهنــد، همچنیــن برنامه ها و 
تفاهم نامه های دیگری نیز با سازمان ها و نهادهای 
کشــور داشــته ایم تا زمینه حضور، فعالیت و استفاده 
از ظرفیــت طــالب حوزه هــای علمیــه خواهــران در 

کشور به خوبی فراهم شود.
امــروز بــه این افتخــار می کنیم کــه دارای حوزه ای 
قدرتمنــد، بالنــده و توانمنــد در عرصه هــای ختلــف 
اصلــی  فعالیت هــای  البتــه  هســتیم،  فرهنگــی 
حوزه هــای علمیــه خواهــران در زمینه هــای علمــی 
اســت و حــوزه علمیــه خواهران یــک مرکز آموزشــی، 
پژوهشــی و فرهنگــی بوده و در مرحلــه اول عهده دار 
دانش آموختــگان  ایــن  و  اســت  طــالب  آمــوزش 
حوزه های علمیه خواهران هستند که در زمینه های 

مختلف فرهنگی و پژوهشی فعالیت می کنند.
علمیــه  حوزه هــای  دســتاورد  مهمتریــن  امــروزه 
خواهــران توانایــی تولید دانش بویــژه در زمینه های 
تخصصی مرتبط با زنان و خانواده اســت، البته این 
رســیدن به ایــن توانایی ها به برکت انقالب اســالمی 
صورت گرفته زیرا حوزه علمیه خواهران متولد شــده 

در دوران پس از انقالب است.
امیدواریــم کــه تولیــد دانــش حوزه هــای علمیــه 
انجــام  اعتقــادات  و  دیــن  زمینــه  در  کــه  خواهــران 
می شــود در زمینه هــای دیگــر نیــز ظهــور و بــروز پیدا 
کنــد و حوزه علمیــه خواهران در آینده در زمینه های 
نیــز حضــور  عــرب و هنــر  ادبیــات  ادبیــات فارســی، 

فعال تری خواهد داشت.
چهــل ســالگی انقــالب اســالمی ســال بالندگــی و 
اقتدار و حضور گســترده و صدور اســت که حوزه های 

علمیه خواهران در همه این عرصه ها سهم دارد.
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بیست و دوم بهمن، در حکم عید غدیر است؛ زیرا در آن روز بود که نعمت والیت، اتمام نعمت و تکمیل نعمت الهی، برای ملت ایران صورت عملی و تحقق 
خارجی گرفت.

خبر

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

 انقالب اسالمی نگاه ابزاری به زن را به نگاه کرامت و تساوی تبدیل کرد

 مدیــر عامــل مرکز نشــر هاجر وابســته به مرکــز مدیریت حــوزه های 
علمیــه خواهــران از انتشــار بیش از 20 عنوان کتــاب چاپ جدید از 

ابتدای سال جاری تاکنون به همت این انتشارات خبر داد.

 احمــد شــایانفر بیــان کرد: از آغاز ســال 97 تاکنون از ســوی نشــر 
هاجــر حدود صد عنوان کتاب چاپ شــده که بیش از 20 عنوان آن 

چاپ نخست بوده است.
مدیرعامــل نشــر هاجــر افــزود: در ایــن میــان ، کتــب مربــوط به 

ادبیات و علوم قرآنی، بیشترین فراوانی این کتب را داشته اند.
ایــن فعــال حــوزه نشــر بــا بیــان ایــن کــه متاســفانه مشــکالت 
اقتصادی در یکی دو ســال اخیر، فشــار مضاعفی به صنعت نشر در 
کشــور و از جملــه اســتان قم وارد کرده اســت، گفــت: در حال حاضر 
قیمــت کاغذ نســبت به اوایل ســال جاری حدود ســه برابر افزایش 
داشــته ، ضمــن آن که دیگر هزینــه های مربوط به چــاپ کتاب نیز 
دســت کم ۵0 درصد رشــد داشــته و مجموع این شــرایط، وضعیت 

سختی را برای حوزه نشر کتاب پدید آورده است.
وی بیــان کرد: در چنین شــرایطی مســئوالن بایــد حمایت های 
بیشــتری اعم از ارایه تســهیالت و یا عرضه کاغذ با نرخ ارز دولتی در 
اختیار ناشــران قرار دهند تا حداقل بخشــی از هزینه های سرســام 

آور آنها جبران شود.

 انتشار 20 عنوان کتاب جدید 
در سال 9۷ از سوی نشر هاجر

مدیرعامل نشر هاجر خبر داد

آغاز نخستین دوره تربیت مدرس 
در جامعه الزهرا)س(

حجت االسام والمســلمین شهیدی با اشاره به آغاز نخستین دوره 
تربیــت مــدرس در جامعه الزهــرا)س( در بهمن ســال جــاری، گفت: 
دوره تربیــت مــدرس می توانــد نیازهــای جامعه الزهــرا)س( و دیگــر 

مراکز آموزشی را برآورده کند.

حجت االسالم والمســلمین ناصر شهیدی روز یکشنبه در مراسم 
افتتاحیه دوره تربیت مدرس که با حضور حجت االسالم والمسلمین 
و  اســاتید  علیهاالســالم،  جامعه الزهــرا  مدیــر  مدنــی  ســیدمحمود 
پذیرفته کننــدگان ایــن دوره در ســالن جلســات ســاختمان شــهید 
بهشــتی برگــزار شــد، عنــوان کــرد: نخســتین دوره تربیــت مــدرس با 
همــت معاونــت آموزشــی تربیتی، مدیــران گروه های علمــی و اداره 
امــور اســاتید راه اندازی شــد و همه مســئوالن در برگــزاری این دوره 

تالش کردند که جای قدردانی دارد.
معــاون آموزشــی تربیتــی جامعه الزهــرا علیهاالســالم تصریح کرد: 
تالش ما این است که از بهترین اساتید در این دوره بهره مند شویم 

و در اجرای برنامه ها از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد.
حجت االسالم والمســلمین شــهیدی تأکید کرد: فارغ التحصیالن 
دوره تربیت مدرس باید از لحاظ علمی و تربیتی توانمند باشند زیرا 
برای طالب اســوه و الگو هســتند و امید اســت که خروجی های این 

دوره بدرخشند.
نیازهــای  می توانــد  مــدرس  تربیــت  دوره  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
جامعه الزهــرا علیهاالســالم و دیگــر مراکــز آموزشــی همســو را برآورده 
کنــد، یــادآور شــد: گام اول در دوره تربیــت مــدرس، بــرآورده کــردن 
نیــاز داخلی بود، نخســتین دوره با این هدف طراحی شــد که برای 
موضوعــات و دروســی کــه در جامعه الزهــرا علیهاالســالم بــا کمبــود 

استاد مواجه هستیم، برنامه ریزی کنیم.
معــاون آموزشــی تربیتــی ادامــه داد: درخواســت هایی از ســوی 
برخــی مراکز بــرای نیازهای علمی خود داشــتیم و دوره های بعدی 
تربیت مدرس به تناسب موضوعات و نیازهایی که برای دیگر مراکز 
آموزشــی وجــود دارد، برگــزار می شــود تــا از خروجی هــای دوره های 

تربیت مدرس برای اعزام به سایر استان ها هم استفاده شود.
گفتنــی اســت؛ نخســتین دوره تربیــت مــدرس بــا هدف کشــف و 
شناسایی افراد مستعد، تربیت و توانمندسازی آنان جهت تدریس 
در موضوعات علمی مختلف، شــناخت مبانــی علمی و فنون نوین 
تدریس، تأمین مدرس جهت تدریس در جامعه الزهرا علیهاالســالم 

و دیگر مراکز همسو در جامعه الزهرا علیهاالسالم برگزار می شود.
نظــام آموزشــی این دوره، نیمســالی واحدی و حضوری اســت و 

دوره در طول دو تا سه نیمسال اجرا می شود.
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برگزاری اولین نشست تخصصی “جایگاه فضای مجازی در عرصه عمومی”

 هدف مشخص:  
یــک پویــش یــا کمپیــن یــا مــوج اجتماعــی بایــد دارای هــدف 
Free- #مشــخص باشــد. مثال هدف از برپایی کمپینی با هشتگ 
MarziehHashemi اعتراض به دســتگیری خانم مرضیه هاشمی 
خبرنــگار و اخبارگــوی تلویزیــون پــرس تــی وی اســت. و این یک 

جنگ واقعی در برابر آمریکاست.

 زمان بندی مشخص:  
هیچ کمپینی علی الدوام ادامه نخواهد داشت. باید برای این 
حرکــت یــک زمانــی را در نظر بگیرید و از ابتدا زمــان بندی کمپین 
را اعــالم کنیــد. کمپینهایــی کــه بــدون زمانبنــدی مشــخصی برپا 
میشــوند به دلیل کســل کننده شدن و خســتگی دنبال کنندگان 
بــه بــن بســت خواهند رســید. اگر موضوعــی نیاز بــه کمپینی علی 
الدوام دارد ســعی کنید هر چند وقت یکبار هشــتگ و موضوعات 

کمپین تان را تغییر دهید.
مثــال کمپینــی بــرای حجاب بــرای پویایی نیاز به به روز رســانی 

همیشگی دارد.

موضوع کمپین  
کنیــد. قصــد داریــد همراهــی  اعــالم  را  تــان  موضــوع کمپیــن 
کننــدگان با کمپین شــما چــه حرکتــی را در فضای مجــازی انجام 

دهند؟ بازنشر مطالب شما؟ یا تولید محتوا؟ و یا...

 هشتگ مناسب انتخاب کنید.  
هشتگی که برای یک کمپین در نظر گرفته می شود باید دارای 

خصوصیات زیر باشد:
- کوتاه و مختصر باشد.

- بیانگر موضوع کمپین شما باشد.
- تکراری یا تقلیدی نباشد. به بیانی دیگر نوآورانه باشد.

دنبــال  میشــود  باعــث  چــون  نباشــد.  ســخت  آن  نوشــتن   -
کننــدگان هشــتگ هــای شــما را اشــتباه درج کننــد و کمپیــن بــا 

موفقیت رو به رو نشود.

 خودتان از پیشگامان تولید محتوا برای کمپین تان باشید.  
بــرای ایــن کار میتوانیــد از چند نفر کمــک بگیریــد. یعنی برای 
برپایی کمپین الزم اســت یک تیم همکار داشــته باشــید که برای 
شــما تولیــد محتــوا کننــد و ایــده بدهنــد و با شــرکت کننــدگان در 

کمپین همراهی کنند.

 هوای شرکت کنندگان در کمپین را داشته باشید.  
شــرکت کننــدگان در کمپیــن را تشــویق کنید و از ایشــان تشــکر 
کنید. به صورت دوره ای مطالب ایشــان را بازنشر بدهید. به آنها 

نشان بدهید که برای شما مهم هستند. با آنها همراهی کنید.

 دیگران را به شرکت در کمپین خود دعوت کنید.  
برای این کار میتوانید از روشــهای مختلف تبلیغاتی اســتفاده 
کنید. هر چقدر تبلیغات شــما گســترده تر باشــد موفقیت شما در 

برپایی کمپین بیشتر خواهد بود.
سارا بیات #به_قلم_خودم   #کوثرنت

شبکه کوثرنت

یک کمپین خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

برگزاری اولین نشست تخصصی "جایگاه فضای مجازی در عرصه عمومی" از سلسله نشست های تخصصی طلبه و فضای مجازی
نشســت تخصصــی "جایــگاه فضــای مجــازی در عرصه عمومی" از سلســله نشســت های تخصصــی طلبه و فضــای مجازی از ســوی مرکز 
فناوری اطالعات و با همکاری مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان با حضور بیش از 70 نفر از طالب عالقه مند برگزار گردید.
اســتاد این جلســه آقای مســعود فقیهی، رویکردهای جدیدی از فضای مجازی و کارکردهای رسانه در فضای فعلی ایران را مورد تحلیل 

و برررسی قرار داد.

در این نشســت، شــرکت کنندگان با رویکرد جدیدی از رســانه و شــیوه نگاه به رسانه آشــنا شدند. اینکه فضای مجازی از اساس و از بنیه 
برای ما که در ایران زندگی می کنیم چه کاربردی دارد. زیرا در این صورت فضای مجازی پررنگ تر و کارآمدتر خواهد بود و اهمیت بیشتری 

نسبت به چگونگی تولید محتوا دارد.
عالقه مندان جهت مشاهده متن کامل و فیلم این نشست می توانند به سامانه کوثربالگ مراجعه نمایند.

امــروزه اهمیــت اتــکا بــه تولید داخلی و افزایش صادرات غیر نفتی بر کســی پوشــیده نیســت و بــا توجه بهــکاالی ایرانی اینکه 
خلع ید بیگانگان از امورات داخلی و حذف دخالت اجانب جز به واسطه عدم وابستگی اقتصادی بر آنها میسر نخواهد بود لذا 
اهتمام بر تولید داخلی و تبعا شکوفایی و پویایی اقتصادی نقش به سزایی بر ارتقاء جایگاه ملی در میان کشورهای جهان سوم 
خواهد داشت. از این رو چشم پوشی از کاستی های موجود در بستر تولید و همراهی کردن تولید کنندگان از طریق خرید کاالی 

داخلی سبب جایگیری صنعت ملی در قطار صنایع کشورهای توسعه یافته میگردد
از طرفی تن دادن به تحریم ها و تحمل فشار های بیگانگان جز به امداد تولید داخل، روزنه خالصی ندارد و در غیر اینصورت 

استعمار گران هر آنچه که طرح ریزی نمایند به کار گرفته و تار و پود کشور را از هم خواهند گساند
چنــد سالیســت کــه نامگــذاری ها توســط رهبــر فرزانه انقالب، بــر محور اقتصاد و تولید اســت. چــرا که این دو مهــم به صورت 
مســتقیم در ارتبــاط مــی باشــند. نمــی تــوان پایه های اقتصــاد را اســتوار و مقتدر متصور شــد و در عین حال از تولید ملی چشــم 

پوشید.
ما بعنوان شهروندان یک جامعه اسالمی همچنان که برابر قاعده نفی سبیل شرعًا وظیفه ی بستر سازی برچیده شدن نفوذ 

کفار را داریم، بعبارتی با مصرف کاالی ایرانی به یکی از وظایف خود عمل نموده ایم.
از سوی دیگر تولید کنندگان باید در نظر داشته باشند که در این برهه از زمان و با غوغای تبلیغات کاالهای خارجی، نباید در 
قیاس کیفی، در کفه سبک تر ترازو قرار گیرند و با پشتکار چالش ها را به جان خریده و در نیل به اهداف خود ثابت قدم باشند.
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اتکا به تولید داخلی

گ دارای گواهینامه SSL) HTTPS(  شدند گ های کوثربال تمامی وبال

حتمــًا دیــده اید که وقتــی آدرس ســایتی را وارد می کنیــد، معموال 
یــک Http بــه صــورت خودکار بــه ابتــدای آن آدرس اضافه می شــود. 
 ،Http امــا بعضــی وقتهــا هم ممکن اســت متوجه شــوید که به جــای
عبارت Https برای شما نشان داده می شود. همین S ناقابلی که به 
انتهای Http اضافه می شــود، امنیت اطالعات تبادل شــده شما را تا 
حد زیادی باال می برد. اطالعاتی که در اینترنت رد وبدل می شوند از 
Hyper Text Transfer Pro- یا HTTP  یک پروتکل اســتاندارد به نام
tocol اســتفاده می کنند. در این مطلب می خواهیم شــما را با مدل 

امن این پروتکل آشنا سازیم.
اگر هنگامی که ایمیل یا ســایت بانک ها را باز می کنید به قســمت 
نــوار آدرس مرورگــر خــود توجــه کنید، متوجــه وجود یــک آیکون قفل 
مانند خواهید شــد. از آن جایی که از یک ارتباط رمز شــده اســتفاده 
کرده اید این عالمت در آن قســمت قرار گرفته اســت. در واقع پروتکل 
HTTPS یــک ارتباط امن و محافظت شــده اســت که بــرای ارتباط با 

ســایت هــای مهــم و حســاس مثل ســایت هــای بانک ها و یا ســایت 
های مشابه استفاده می شود.

Hypertext Transfer Pro- کــه خالصــه شــده ی HTTPS  پروتــکل
tocol Secure بــه معنــای پروتــکل امــن انتقال ابر متن اســت در واقع 
یــک پروتــکل بــرای برقــراری ارتباط هــای ایمن اســت. اما ایــن نکته 
برای همه جای ســوال دارد که ایراد HTTP چیست که برای برقراری 

ارتباط های امن باید از پروتکل HTTPS استفاده کرد؟
مشــکل پروتــکل HTTP ایــن اســت کــه رمزگــذاری نشــده اســت. 
بنابرایــن کســی کــه در میانه راه تبادل اطالعات اســت )مثال ســرویس 
 sniffer دهنده اینترنت شما( می تواند با استفاده از ابزارهایی به نام
اطالعات رد و بدل شــده اینترنتی شــما را رصد کند و پی ببرد که شما 
در حــال ارســال و دریافــت چــه اطالعاتی هســتید. در این صــورت اگر 
شما در حال انتقال و دریافت اطالعاتی محرمانه مثل امور بانکداری 
اینترنتــی، خواندن ایمیل، یا خرید آنالین هســتید ممکن اســت این 

اطالعات مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
بیــن  رمزنــگاری شــده  بصــورت  Https اطالعــات  پروتــکل  امــا در 

وبســایت و کاربــر منتقــل می شــوند. در این حالــت از کلیدهایی برای 
کد کردن استفاده میشود که تمام اطالعات را )شامل محتوا و آدرس 
اینترنتی و …( را بصورت امن، رمزنگاری می کند. در این حالت کسی 
که در میانه راه تبادل باشــد )همان ســرویس دهنده یا نفوذ کنندگان 

به سرویس دهنده(  نمی تواند محتوای رد و بدل شده را بخواند.
گوگل اعالم کرده است که وبسایت های دارای پروتکل HTTPS به 
خاطر داشــتن ســه الیه امنیتی از امتیاز بیشتری در هنگام رتبه دهی 
برخوردارنــد. اما همچنان پارامتر محتوا بســیار مهمتــر و پر اهمیت از 
پارامتر HTTPS در ســئو سایت است. تحقیقات نیز نشان میدهد که 
معموال ســایت های دارای HTTPS درصد بســیار کمی از سایت های 
اسپم را تشکیل می دهند و این خود می تواند اعتبار ضمنی در ذهن 
کاربــر ایجاد کند. همان تحقیقــات نیز پیش بینی می کند که گوگل در 
آینده ارزش پروتکل HTTPS را بیش از پیش کند، چرا که این ســایت 

ها امنیت کاربران را حفظ می کنند.

  :SSL مزایای مهم داشتن پروتکل
2/HTTP 1- عملکرد

2- تأثیر مثبت بر سئو و رتبه وبالگ ها
3- ارجاع بهتر داده ها

4- امنیــت بیشــتر وبــالگ ها )امن تر شــدن ســایت بــرای کاربران، 
جلوگیــری از دســتکاری اطالعــات توســط هکرهــا، جلوگیــری از درز 

اطالعات و ..(
۵- افزایــش اعتمــاد و اعتبــار وبــالگ هــا و ایجــاد حــس امنیــت در 

کاربران و مخاطبان
ســامانه کوثربــالگ بعنــوان یکــی از معــدود ســرویس هــای وبالگــی 
دارنــده ایــن گواهینامه، در راســتای بهره مندی هرچه بیشــتر وبالگ 
هــا از مزایــای آن، اقــدام به خرید ایــن پروتکل و بارگــذاری آن بر روی 

تمامی وبالگ ها کوثربالگ کرده است.
 https لــذا کوثربــالگ و تمامی وبالگ های آن از این پس با پیشــوند

باز و نمایش داده می شوند.


