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معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران:

 حوزه های علمیه خواهران  به 
دنبال تربیت پژوهشگر

  حرفه ای است
صفحه ۴

صفحه 2

صفحه 2

صفحه ۳

 سامانه جامع آموزش حوزه 
علمیه خواهران رونمایی شد 

با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران؛

 9 دی میثاق دوباره ملت با 
والیت فقیه بود

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

بیانیه

مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهران به مناســب فرارســیدن 
سالروز حماسه ۹ دی بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»راهپیمایــی 9 دی تجلــی قدرت خدا و حرکتــی ماندگار در تاریخ 
انقالب است.« امام خامنه ای)مدظله العالی(

حماســه 9 دی تقویــت انســجام و وحــدت ملــی و پیونــد مجدد 
مردم و نظام اســالمی را رقم زد و با منزوی ســاختن فتنه گران نشان 
داد انقالب اسالمی  به رهبری ولی فقیه زمان و اتکا به سرمایه های 
درونی قادر است به مانند هشت سال دفاع مقدس،  پیچیده ترین 
بحران ها را مهار و با تبدیل آن به فرصت های تاریخی، اراده خود را 
به دشــمنان تحمیــل و آنان را از هوس خلــق فتنه های جدید علیه 

ارزش ها و مقدسات دینی، انقالبی و ملی  برحذر دارد.
دشــمنان ایران و اســالم با ایجاد فتنه سعی داشتند ملت غیور و 
انقالبی ایران را از مســیر والیت پذیری دور ســاخته و جایگاه رهبری 
جامعــه اســالمی را متزلزل نمایند که این بــار نیز با هدایت گری مقام 
عظمای والیت و درایت و حضور مؤثر مردان و زنان ایران عزیز، فتنه 

88 به بهترین شکل ممکن و به دست مردم در نطفه نابود شد.
9 دی مــاه 88 تجلــی حماســه عاشــورایی و میثاق معنــادار امت 
بــا مقام معظــم رهبری)مدظله العالی( و نقطه سرنوشت ســاز تقابل 
نظام ســلطه و جبهه اســتکبار با اســالم، انقالب و والیت فقیه بود،  

انقالب)مدظله العالــی(،  فرمــوده رهبــر معظــم  بــه  کــه  حماســه ای 
تجدیــد پیمــان دوبــاره ملــت بــزرگ ایــران بــا آرمان هــا و ارزش های 

انقالب بود.
حماســه بی نظیــر و تاریخــی 9 دی بــه همــه دشــمنان درونــی و 
بیرونــی نظــام مقــدس جمهوری اســالمی ایران اثبات کــرد که مردم 
بــه موقــع خــود در صحنه هــای  بــا حضــور  ایــران اســالمی  نجیــب 
سرنوشت ســاز و پیــروی از ولــی فقیــه کــه از عوامــل اصلــی غلبــه بــر 
مشــکالت فراگیر نظام اســت تا آخرین نفس و قطره خون از آرمان ها 
و ارزش هــای انقــالب و پرتــو والیت فقیه زمــان دفــاع خواهند کرد و 
وجــود تحریم هــا و تهدید هــا هیــچ خدشــه ای در اراده پوالدین این 

ملت وارد نخواهد کرد.
مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیه خواهــران، ضمن گرامیداشــت 
حماسه 9 دی،  مدیران، استادان و طالب مدارس علمیه خواهران 
سراســر کشور را به حضور در مراســم این روز بزرگ دعوت می نماید و 
بــر برگزاری برنامه هــای بصیرت افزایی که پیچیدگی هــا و ترفندهای 
شــیطنت آمیز و استکباری را برای طالب و اساتید حوزه های علمیه 
خواهران روشن ساخته و آستانه مصونیت آنان را در جریان برخورد 
با حوادث و آشــوب های اجتماعی ارتقا بخشــد، تأکیــد کرده و اعالم 
می کنــد ایــن انقــالب با درایــت و حکمت بــی نظیر علمــدار حکیم و 
فرزانــه خــود و بــا بصیــرت و وظیفه شناســی مردمانش بــا صالبت و 
پــر افتخار در حال حرکت اســت تا پرچم عدالــت طلبی خویش را به 

دست صاحب و مقتدای اصلی اش برساند. ان شاءاهلل

 بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
 به مناسبت حماسه ۹دی 

پــور  بهجــت  عبدالکریــم  والمســلمین  االســام  حجــت 
مدیرحــوزه هــای علمیــه خواهــران در پیامــی ارتحــال آیت اهلل  

العظمی العظمی هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

متــن پیام تســلیت حجــت االســام والمســلمین عبدالکریم 
بهجت پور مدیرحوزه های علمیه خواهران، به این شرح است:

انا هلل و انا الیه راجعون
ارتحــال عالــم وارســته، مجاهــد فــی ســبیل اهلل، یــار دیریــن 
امــام)ره( و رهبــر معظم انقاب)مدظله العالی( و ســرباز مخلص 
و همیشــه در صحنه اســام و انقاب، مرحوم آیت اهلل العظمی 
ســید محمــود هاشــمی شــاهرودی موجب تأثــر  و تألــم همگان 

شد.
ایــن مــرد بــزرگ ، همیشــه در صحنه هــای گوناگــون و مــورد 
پذیــرش  بــا  و  بــود  حاضــر  خالصانــه  انقــاب  و  اســام  نیــاز 
مســئولیت های خطیــر و اثرگــذار در بخش هــای مختلفــی مانند 

ریاســت مجمع تشــخیص مصلحت نظام، ریاست قوه قضائیه 
و شــورای نگهبــان قانــون اساســی و همچنیــن هیئــت رئیســه 
خبــرگان رهبری خدمات قابل توجهــی را در عرصه های داخلی 

و بین المللی ارائه نمودند.
ایــن عالــم بزرگوار همــراه با جریــان روحانیــون انقابی عراق 
و شــهید صــدر نقــش مهمــی در رهبری انقــاب عراق داشــتند، 
آیت اهلل هاشــمی شاهرودی بنیاد دایره المعارف فقه اسامی را 
تاســیس کردند و در تربیت شاگردان فاضل و نگارش کتاب های 

گوناگون علمی نیز فعالیت های چشمگیری داشتند.
قدســی  ســاحت  بــه  را  بزرگــوار  آن  رحلــت  اینجانــب 
معظــم  مقــام  الفــدا(،  لــه  االعظم)ارواحنــا  بقیــه اهلل  حضــرت 
رهبری)مدظله العالــی(، مراجــع عظام تقلید)دامــت برکاتهم(، 
حوزه های علمیه و خانواده مکرمشــان تسلیت عرض نموده و 

علو درجات ایشان را از درگاه احدیت خواستارم.
عبدالکریم بهجت پور مدیرحوزه های علمیه خواهران

 آیت اهلل هاشمی شاهرودی منشاء خدمات در
 عرصه های داخلی و بین المللی بود 

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

کید بر مسائل زنان بازتولید مفاهیم اسالمی با تأ
 مدیر حوزه های علمیه خواهران در یازدهمین اجالسیه جامعه مدرسین مطرح کرد؛

اجتماع باشکوه و حماسی 
9 دی در مدرسه فیضیه
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شــما دیدید فتنه ای به وجود آمد، کارهائی شــد، تالشــهائی شــد، آمریکا از فتنه گران دفاع کرد، انگلیس دفاع کرد، قدرتهای غربی، منافقین و سلطنت طلبها 
دفاع کردند؛ نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در مقابل همه ی این اتحاد و اتفاق نامیمون، مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما در روز نهم دی، در روز بیست و دوی 

بهمن، آنچنان عظمتی از خودشان نشان دادند که دنیا را خیره کرد. 

مقام معظم رهبری   138۹/3/14 

نهم دی ماه ســالروز حماسه آفرینی ملت ایران و پیمان 
مجــدد آن هــا بــا رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی( و 
آرمان هــای انقــاب اســامی اســت، به همین مناســب 
و در آســتانه ورود بــه دهــه بصیــرت بــا خانــم »معصومه 
ظهیــری« معــاون فرهنگی-تبلیغــی حوزه هــای علمیــه 

خواهران کشور گفتگو کردیم.
معــاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیــه خواهران در 
این گفت وگو به تشــریح اهداف دشــمن از ایجاد فته88 
و هوشــیاری و بصیــرت مــردم در خنثــی کــردن ایــن فتنه 

پرداخت که متن آن به این شرح است:

Á  همراهی مردم با نظام جمهوری اســامی ایران را
در طول این سال ها چگونه ارزیابی می کنید؟

در شــرایطی که تمام جهان زیر پرچم حکومت شــرق 
و غرب قرار داشــت انقالب اسالمی یک نگاه نو و دیدگاه 
ســومی را بــه ارمغان آورد کــه مبنی بر جملــه »قولوا الاله 
اال اهلل تفلحــوا« بــود کــه وحــدت و همبســتگی مــردم را 
بــه دنبال داشــت، دیدگاه امــام خمینــی)ره( در انقالب 
اســالمی برخاســته از ایمــان و خداپرســتی بــوده و ســه 
ویژگی رهبری، وحدت مردم و خداباوری سبب پیروزی 

مردم ایران در برابر رژیم سابق بود.
از آغــاز انقــالب اســالمی جریان های جهانــی صاحب 
بــر خاســتند  بــا آن  بــه مخالفــت  قــدرت انحصارطلــب 
هجمه هــای  مــورد  را  مــردم  همبســتگی  و  وحــدت  و 
زیــادی قــرار دادنــد تــا در جامعــه شــکاف ایجــاد کننــد، 
گوناگونــی  صورت هــای  و  عرصه هــا  در  هجمه  هــا  ایــن 
نظیــر حمله نظامی، تحریم اقتصــادی، نفوذ فرهنگی و 

حمالت سایبری بوده است.
در طول این ســال ها مردم همــواره در برابر هجمه ها 
و فشــارهای دشــمنان مقاومــت کــرده و ایثار، گذشــت، 
همدلی و وحدتی مثال زدنی داشتند و در شرایط بسیار 
ســختی ماننــد دفــاع مقــدس همــواره پشــتیبان نظــام 

اسالمی بودند.
بصیرت، هشــیاری و زمان شناسی دقیق مردم ایران 
ســبب شــده تا دشــمنان به اهــداف خود نائل نشــوند، 
یکی از مواردی که مردم بصیرت خود را به خوبی نشــان  
دادنــد در مواجهــه بــا جریان هــای دو دهــه گذشــته در 

سال های 78 و 88 بود.

Á  چــه تفاوتــی میــان اتفاقات ســال 78 و 88 وجود 
دارد؟

جریــان  ســال 78 و اتفاقــات کــوی دانشــگاه فراگیری 
زیــادی نداشــت امــا در جریــان انتخابات ســال 88 یک 
آماده ســازی قبلــی وجــود داشــت و بهانه هایــی هــم به 
دســت آن ها داده شد تا برخی در پی گسترش التهابات 

در شهرهای دیگر کشور باشند.
انتخابــات  از  پیــش   88 ســال  اتفاقــات  البتــه 
برنامه ریزی شــده بــود و افــرادی کــه وابســته بــه برخــی 
جریان هــا بودنــد حتــی پیــش از انتخابــات از تخلــف و 
تقلــب ســخن گفتــه و مــردم را بــه حضــور در خیابان هــا 

تحریم می کردند.

Á  یافتــن ادامــه  و  گســترش  ســبب  دالیلــی  چــه   
اعتراضات پس از انتخابات سال 88 شد؟

بی برنامگی و عدم توجه و هشــیاری مســئولین وقت 
بــه اتفاقــات ســال 88 دامــن زد مــا بایــد بــه ایــن توجــه 
داشــته باشــیم کــه دشــمنان از روزنه هــا نفــوذ می کند و 
در مــواردی بــه مــا ضربه می زند کــه خود ما زمینــه آن را 
فراهم کرده باشیم، پس از انتخابات نیاز به یک آرامش، 
قانون گرایــی و نظــم داشــتیم امــا برخــی اردوکشــی های 
خیابانــی کــه از هر دو طرف ســر زد این آرامش را از کشــور 

سلب کرد.
تحریــک  به منظــور  کــه  تجمعاتــی  و  بی برنامگی هــا 
احساســات صــورت گرفــت بــه آتــش اختالفــات دامــن 
خودی هــا  احساســات  مدیریــت  عــدم  همیــن  و  زد 
اتفاقــات ســال 88 فراگیــر شــود، مقــام  تــا  ســبب شــد 
از  را  جریــان  هــردو  نیــز  رهبری)مدظله العالــی(  معظــم 
اردوکشــی های خیابانــی نهــی کردنــد، ایشــان اتفاقــات 
میــدان ولی عصــر و تجمــع جریــان پیروز و جشــن گرفتن 
ایــن  فرمودنــد  و  نکردنــد  تأییــد  را  انتخابــات  از  پــس 

اردوکشی های خیابانی از هر دو طرف مطلوب نیست.

Á  جریــان پیروز انتخابات بــرای کاهش التهابات چه
رویکردی باید نشان می داد؟

از  و  قانونــی  به صــورت  بایــد  مــردم  رأی  مســیر 
طریــق تأییــد شــورای نگهبــان و تنفیــذ مقــام معظــم 
جریــان  می کــرد،  پیــدا  ادامــه  رهبری)مدظله العالــی( 
مخالف طبیعتًا اعتراض خود را نشان می داد اما جریان 
پیروز که پشــتوانه رأی مردم را داشت باید قانون مندانه 

عمل کرده و شرایط را اداره می کرد. 
مــا باید به این توجه داشــته باشــیم کــه جریان پیروز 
در انتخابات اداره کشــور را به عهده داشــتند و مدیریت 
بحران در کشور نیز به عهده آن ها بود و اگر التهابی پیش 
آمد باید توســط این جریان اداره می شــد، وقتی ســخن 
از بصیــرت، آگاهــی و هشــیاری می شــود مــدار حرکت ما 
اطاعــت امر مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( و این 
اطاعــت باید توســط همــه جریان هــا جلوه گری داشــته 

باشد.

Á  و احســاس  مدیریــت  وقــت  مســئوالن  گفتیــد   
و  اعتراضــات  چگونــه  نداشــتند،  درســتی  عملکــرد 
اتفاقــات پــس از انتخابــات مدیریــت شــد و بــه پایان 

رسید؟
بــا جدیت بــه این مســئله اعتقاددارم که غائله ســال 
88 توســط مــردم جمــع شــد و بــه پایــان رســید و عقب 
کشــیدن دشــمن و همچنیــن مدیریــت و اداره متولیان 
و مســئوالن دلیــل بــه پایان رســیدن اتفاقات ســال 88 
نبود، بلکه حضور پرشــور مردم و اطاعت پذیری آن ها از 
مقــام معظم رهبری)مدظله العالی( بــه این غائله پایان 

داد، نه دی یک میثاق دوباره با والیت و رهبری بوده و 
نشان دهنده وحدت و همبستگی و ایمان مردم نسبت 

به نظام جمهوری اسالمی است.

Á  آشــوب های ســال 88 چــه خســارت هایی بــه بار
آورد؟   

التهابــات ســال 88 خســارت های مــادی و معنــوی 
زیادی برای کشــور ایجاد کرد و در درگیری ها و آشــوب ها 
چندیــن نفــر بــه شــهادت رســیدند، در جریــان مقابــل 
نیــز برخــی از افــراد فریب خــورده جــان خــود را از دســت 
دادنــد و ازآنجایی کــه ایــن افراد نیــز از مردم کشــور ایران 
بودنــد ایــن یک اتفاقی بد و خســارت بود و مقام معظم 
خانواده هــای  برخــی  از  نیــز  رهبری)مدظله العالــی( 
خسارت دیده در سال 88 که فرزندان آن ها فریب خورده 

و آسیب دیدند، دلجویی کردند.

Á  انقاب اســامی در طول این ســال ها با فشــارها 
و اتفاقــات زیــادی مواجه شــده امــا همواره پشــتوانه 
مــردم را بــه همــراه خــود داشــته اســت، دلیــل ایــن 
پایــداری مــردم چیســت و چــه چیــزی بــه آن ضربــه 

می زند؟
نظــام جمهــوری اســالمی اقتــدار خــود را از جمهــور 
مــردم کســب کــرده و  دشــمن نیــز همیشــه جمهوریت و 
همدلــی نظــام را نشــانه می گیــرد و برای مقابلــه با نظام 

جمهوری اســالمی به مردم فشار می آورد که نمونه های 
آن در هشــت سال دفاع مقدس، تحریم های اقتصادی 

و هجمه های فرهنگی قابل مشاهده است.
فشــارهای اقتصــادی ســبب شــده تــا گســل و فاصله 
اقتصــادی در کشــور ایجــاد شــود و دهــه بصیــرت زمانی 
بــرای هشــیاری بیشــتر مســئولین در همراهی بیشــتر با 
مــردم و مقابلــه بــا ایــن فواصــل و گســل های اقتصادی 

است.

Á  به صــورت دی   9 حماســه  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
خودجــوش و مردمی صورت گرفــت، آیا دهه بصیرت 
تنهــا متوجــه عموم مردم اســت؟ نقش مســئوالن در 

این دهه چیست؟
دفــاع  و  مطالبه  گــری  بــرای  زمانــی  بصیــرت  دهــه 
آرمان های انقالب اســالمی اســت و باید کسانی که خود 
را از مــردم جــدا کردند در کنار ملــت قرار بگیرند، مردم در 
9 دی بــا مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( تجدیــد 
میثــاق کردند و از مســئوالن انتظار دارند به فرمایشــات 
ایشــان عمل کنند، دهه بصیــرت تنها برای مردم حاضر 
درصحنه نیست و دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز باید 
در وظایــف خــود بیش از گذشــته با مــردم و مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( همدلی و همراهی داشته باشد.
امــام  فرمایشــات  از  برگرفتــه  اســالمی  انقــالب  شــعار 
علــی)ع( مبنــی بــر همراهــی بــا مظلومــان و دشــمنی بــا 
جمهــوری  حکومــت  و  مــردم  همراهــی  بــود،  ظالمــان 
اســالمی با مردم مظلوم یمن و محکوم کردن دشــمنان 
ظالــم در سراســر جهــان نیــز نشــان دهنده اعتقــاد ما به 
حکومت جهانی و تمدن ســازی اســالمی اســت که باید 

برای آن برنامه ریزی خوبی صورت بگیرد.

Á  شــکاف و گســل میان مردم و مســئوالن چه اثرات
مخربی به دنبال دارد؟

وقتــی  کــه  دارنــد  را  توقــع  ایــن  مســئوالن  از  مــردم 
ســکان داری نظــام جمهــوری اســالمی بــا پشــتوانه رأی 
مــردم بــه آن هــا داده می شــود مســئوالن نیــز همــراه و 
هم صدا با مردم باشــند و شــکافی میان آن ها احســاس 
نشود، گسل و شکاف میان مردم و مسئوالن بزرگ ترین 
مســئله ای اســت که دشــمن بــر آن ســرمایه گذاری کرده 

است.
مســئوالن باید برای شــنیدن مشــکالت مــردم گوش 
شــنوا داشــته باشــند امــا متأســفانه نســبت بــه برخــی 
مشــکالت و اعتراضات به حق مردمی و صنفی در کشــور 
توجــه و اقــدام دیرهنگامــی دارنــد و این امر مــردم را آزار 

می دهد. 
دهــه بصیــرت زمانی بــرای مطالبــه این امور اســت و 
تنهــا مربــوط به دشــمنان خارجی نمی شــود، در دوران 
دفــاع مقــدس دشــمن فشــارهای اقتصــادی زیــادی به 
مــردم وارد کــرد اما رهبری امــام خمینــی)ره( و همراهی 
مســئوالن با مردم ســبب شد تا دشــمن به اهداف خود 

نرسد.

 9 دی میثاق دوباره ملت با والیت فقیه بود
معاون فرهنگی-تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

گو
تو
گف

طـاب، اسـاتید و اقشـار مـردم متدیـن و انقابـی قـم بـا 
حضـور پرشـور و حماسـی خـود در اجتمـاع بـزرگ ۹ دی 

شـرکت کردنـد.

مراســم بزرگداشــت حماســه مانــدگار یــوم اهلل 9 دی 
همزمــان با سراســر میهن اســالمی با حضــور آحاد مردم 
شریف و متدین قم به ویژه طالب حوزه های علمیه در 

مدرسه علمیه فیضیه برگزار شد.
طــالب، اســاتید و اقشــار مــردم متدیــن و انقالبی قم 
قبل از ساعت 10 صبح، با حمل پالکاردهایی با مضمون 
گرامیداشــت حماســه 9 دی در مدرســه علمیــه فیضیــه 
حضــور پیــدا کردنــد و محوطــه فیضیه مملــو از جمعیت 

انقالبی و والیتمدار بود.
بانــوان انقالبی و والیتمــدار حوزه علمیــه خواهران و 
جامعه الزهرا علیهاالســالم که قرار بود تجمع جداگانه ای 
در جامعه الزهــرا)س( داشــته باشــند، پیــرو درخواســت 
شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی اســتان قــم مبنی 
بــر هرچــه باشــکوه تر برگزار شــدن ایــن مراســم، به خیل 
از  عظیــم تجمــع مدرســه فیضیــه پیوســتند و بخشــی 

صحن مدرسه فیضیه را به خود اختصاص  دادند.
و  بصیــرت  مضمــون  بــا  پوســترهایی  و  بروشــورها 
فرهنگــی  امــور  کل  اداره  ســوی  از  حماســی  شــعارهای 
جامعه الزهــرا علیهاالســالم تهیه و چاپ شــده بود که در 

اختیار بانوان طلبه قرار گرفت.
ایــادی  و  جهانــی   اســتکبار  علیــه  کننــدگان  تجمــع 
داخلــی آنــان شــعار دادنــد و حمایــت خــود را از والیــت 
مطلقــه فقیــه و منویــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 

)مدظله العالی( اعالم کردند.
در این مراسم بسیاری از شخصیت ها و اساتید حوزه 
علمیــه از جملــه آیــت اهلل حســینی بوشــهری، آیــت اهلل 
 ... و  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســالم  اعرافــی، 
حضــور  داشــتند و مــردم نیــز  فــوج فــوج در این مراســم 

حضور به هم رساندند.

مجــری ایــن برنامه با اشــاره به ســخنان رهبر انقالب 
پیرامــون فتنه هــای احتمالــی آینده، مــردم را به رصد و 
موضع گیری انقالبی در اتفاقات جاری کشور دعوت کرد.
عالــی  شــورای  عضــو  خاتمــی  احمــد  ســید  آیــت اهلل 
حوزه های علمیه  و امام جمعه موقت تهران، ســخنران 
این مراســم بود که در آغاز برنامه ضمن گرامیداشــت روز 

بصیــرت و میثــاق امــت بــا والیت، عنــوان کرد: حماســه 
ماندگار 9 دی سال 88 از ۵ ویژگی مهم برخوردار بود که 
عبارت از »حماســه بیعت با والیت«، »حماسه حضور«، 
»حماســه بصیــرت«، »حماســه مقاومــت« و »حماســه 

عشق به ابی عبداهلل)ع(« است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه حماسه مردم 

کمر فتنه را شکســت، گفت: حوزه علمیه قم بصیر اســت 
و این حوزه در شکل گیری انقالب اسالمی همراه با امام 

خمینی)ره( نقش زیادی داشت.
عضــو شــورای عالــی حــوزه هــای علمیه تصریــح کرد: 
حماســه نهــم دی قابــل تشــبیه بــا حرکــت عاشــورایی 
مــردم در ســال ۵7 بــوده و بصیــرت این مــردم کمر فتنه 
را شکســته و خواهد شکست، دشــمنان باید بدانند که 
آرزوی جدایــی حوزه علمیه از انقالب و نظام اســالمی را 

به گور خواهند برد.

نقشه ها ی خائنانه  برای انتخابات ۱۴۰۰  
وی با اشاره به آغاز هجمه ها علیه نظارت استصوابی 
شــورای نگهبان گفت:  تبلیغات زیر ســوال بردن نظارت 
استصوابی شورای نگهبان که جلوی ورود افراد نا سالم 
را می گیــرد، از حــاال آغــاز شــده و بــرای انتخابــات 1400 
بــا طــرح شــعارهای ساختارشــکنانه برنامــه ریزی شــده 

است، اما تمامی این نقشه ها ناکامی در پی دارد.
اســتاد حوزه علمیه با بیــان آیه ای از قرآن کریم گفت: 
حماســه نهــم دی حماســه مقاومــت بــوده و دشــمنان 
می خواهنــد ملــت ایران را خســته نشــان دهنــد، چون 
خودشان خسته شده اند، اما باید بدانند که ملت ایران 

دشمنانش را خسته کرده و خود خسته نمی شود.
امــام جمعه موقت تهــران مطرح کرد: امــروز مردم در 
حالــی به صحنه آمده اند کــه صابون گرانی ها بر تن آنان 
مالیــده شــده، اما این ملــت می دانند که بخشــی از این 
گرانی هــا کــه از ناحیه اســتکبار اســت، هزینــه مقاومت و 

آزادگی است.

اجتماع باشکوه و حماسی 9 دی در مدرسه فیضیه
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3 * حادثه ی نهم دی یک حادثه ی عجیبی اســت؛ به خاطر دلبســتگی مردم به نظام بود. اینها نشــان دهنده ی اعتماد مردم اســت. متأســفانه میشــنویم 
همیــن طــور در اظهــارات مصلحت جویانــه، مکــرر میگویند: آقا اعتماِد از دســت رفته ی مــردم را برگردانید! کدام اعتماِد از دســت رفته؟! مردم بــه نظام اعتماد 

دارند، نظام را دوست دارند، از نظام دفاع میکنند.

مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام   13۹0/05/16

علمیــه  حوزه هــای  سیاســت گذاری  شــورای  دبیــر 
دشــمن  فعلــی  اهــداف  از  یکــی  گفــت:  خواهــران 
تضعیــف روحانیت بــوده و قصد جدایی بین ملت و 
روحانیت را دارند و برخی از افراد شــاخص حوزوی و 
دانشگاهی خدمات حوزه را نادیده گرفته و به حوزه 

نقدهای غیرمنصفانه وارد می کنند.

 آیت اهلل مقتدایی صبح امروز در جلســه افتتاحیه 
جامعــه  اجالســیه  یازدهمیــن  کمیســیون های 
مدرســین حــوزه علمیــه و علمــای بــالد کــه در دفتــر 
جامعه مدرســین برگزار شــد، اظهار داشــت: هدف از 
تشــکیل این اجالســیه هــا این بــود که علمــا از نقاط 
مختلــف در یک اجالس دور هم نشســته و از حاالت 
یکدیگر مطلع شوند تا مشکالت مطرح شده و تبادل 

نظر صورت بگیرد.
وی بــا اشــاره بــه کمیســیون هــای ایــن اجالســیه 
افــزود: اگــر در کشــور مشــکالت سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعــی باشــد، علمای بــالد در این کمیســیون ها 
آن را مطرح می کنند و مصوباتی اســتخراج شده و به 
دستگاه اجرایی ذی ربط ارجاع می شود، حتی گاهی 
مطالبــی به رهبر معظم انقالب ارائه می شــود که این 

مورد از برکات این اجالسیه است.
قائــم مقــام جامعه مدرســین حوزه علمیــه گفت: 
پس از تشکیل اجالسیه های گذشته برخی بر برکات 
آن تاکیــد کــرده و خواســتار شــدند کــه این اجالســیه 
هــا بیــش از این برگزار شــود که متعاقب آن اجالســیه 
های منطقه ای در اســتان های دیگر نیز آغاز شــد که 
هفت اجالسیه منطقه ای تشکیل شد که هشتمین 

اجالسیه استانی نیز برگزار خواهد شد.
آیــت اهلل مقتدایــی بــا ذکر نــام کمیســیون ها تاکید 
کــرد: کمیســیون های حــوزه و روحانیــت، فرهنگی و 

اجتماعــی و صیانــت و امنیت در این اجالســیه برگزار 
می شــود که حاضرین راجع به مســائل موجود بحث 
می کننــد و در اجالســیه فــردا بــه طــور فشــرده مطرح 
بــه  بــرای تصمیــم گیــری و اجــرا  می شــود و ســپس 

نهادها ارجاع می شود.
وی وضعیــت امــروز کشــور را مورد توجه قــرار داد و 
خاطرنشــان کــرد: امــروز مــا در یک جنــگ اقتصادی 
به ســر می بریم و دشــمنان همه کشورها را ترغیب به 
قطــع ارتباط اقتصــادی با ایران می کنند و ما نیز باید 

در مقابل آن ها اتاق جنگ تشکیل دهیم.
قائــم مقــام جامعه مدرســین حــوزه علمیــه بیان 
کــرد: البتــه دشــمنان در مقاطــع مختلــف در مقابــل 
ایران شکســت خورده اند و خودشــان نیز بعضا اقرار 
به شکست کرده اند، بنا به تاکید رهبر معظم انقالب 
هر جا که ما ایســتادگی کردیم پیروز شــدیم و اگر کوتاه 

بیاییم آن ها بر ما چیره می شوند.
آیــت اهلل مقتدایی با اشــاره به ایســتادگی مردم در 
زمــان جنــگ تحمیلــی عنــوان کــرد: در ایــام جنگ با 
وجــود تمام ضعف ها، نتیجــه آن پیروزی ملت ایران 
بــود و در پایــان جنگ نیز قدرت مردم بســیار باال بود 
و امروز نیز اگر دشــمن دســت از پا خطا کند، به همان 

کیفیت در مقابل آنان ایستادگی خواهیم کرد.
وی با بیان اهداف دشمنان در زمینه ایجاد شکاف 
بیــن حــوزه و مــردم ادامــه داد: یکــی از اهــداف فعلــی 
دشــمن تضعیــف روحانیــت بــوده و قصــد جدایی بین 
ملــت و روحانیــت را دارنــد و در فضــای مجــازی نیــز به 
این موضوع دامن زده می شود، برخی از افراد شاخص 
حوزوی و دانشگاهی نیز خدمات حوزه را نادیده گرفته 

و به حوزه نقدهای غیرمنصفانه وارد می کنند.
دبیــر دوم جامعــه مدرســین بــا اشــاره بــه برخــی 

اظهــار نظرهــا پیرامــون اعضــای شــورای نگهبــان در 
سالهای گذشته  ابراز کرد: برخی اختالف نظر آیت اهلل 
صافــی گلپایگانــی با امــام خمینــی)ره( را دلیل خارج 
شــدن ایشــان از شــورای نگهبان عنوان کــرده اند در 
حالی که دلیل آن درخواســت خود آیت اهلل صافی به 

دلیل مشکالت جسمانی بود.
آیــت اهلل مقتدایی بــا تاکید بر لزوم توجــه به بهانه 
نــدادن دســت دشــمنان تصریح کــرد: اگــر در تریبون 
ها و خطبه های نماز جمعه مطالبی طرح می شــود، 
باید طوری باشــد که مورد سوء استفاده دشمن قرار 

نگیرد.
وی ســاده زیســتی روحانیون را ضروری دانست و 
یادآور شــد: هر روحانی کــه در منطقه ای دارای نفوذ 
اســت، بایــد ســاده زیســتی پیشــه کــرده و از تجمــل 

گرایی پرهیز کند.
قائم مقام جامعه مدرســین حوزه علمیه با اشاره 
بــه خاطــره ای از آیت اهلل سیســتانی اضافــه کرد: یک 
بار که محضر آیت اهلل سیســتانی بودیم ایشان نسبت 
بــه تجمل گرایــی روحانیون ابــراز خطر کردنــد و بیان 
کردنــد که متاســفانه می بینــم که برخــی از روحانیون 
از ســاده زیســتی دور می شــوند، طبــق نظــر آیــت اهلل 
سیستانی نفوذ روحانیت در جایی است که مردم به 
آن ها اعتماد داشــته باشــند، چرا که اگر اعتماد مردم 
به روحانیت سلب شود، نفوذ آن ها نیز از بین رفته و 

دیگر اثری از آن باقی نمی ماند.
آیــت اهلل مقتدایــی مطــرح کــرد: روحانیــون زمانی 
پناهگاه مردم بوده و مردم حرف هایشــان را به آن ها 
بیــان می کردنــد، اما امــروز برخی از روحانیــون درباره 
حضــور در نمازهای جماعت نیز تاخیر داشــته و پس 
از اتمام نماز ســریعا مســجد را ترک می کنند و این در 

حالی است که باید در میان مردم باشند.

تاریــخ گویــای حضور بانوان در عرصه های مختلف جامعه اســت و 
امــروز نیز کســی نقش بانــوان، خصوصا خواهران طلبــه را در عرصه 
های مختلف از جمله پیروزی انقاب اســامی و راهپیمایی هایی 

مانند ۹ دی انکار نمی کند.

»خانــم صالحــی پور« در نشســت اخالقــی ویژه مبلغــان و دانش 
آموختــگان مدرســه علمیــه خواهــران حضــرت زینــب)س( مینــاب 
اســتان هرمزگان که در ســالن اجتماعات این مدرســه برگزار شــد، با 
اشــاره به اینکه نیمی از جمعیت کشــور را بانوان تشــکیل می دهند 
کــه بخــش فعــال و قابل توجه آن طــالب خواهر هســتند، بیان کرد: 
مبلغــان از جملــه دانش آموختــگان و فارغ التحصیــالن حوزه های 
علمیه خواهران با حضور جدی و چشــمگیر در عرصه تبلیغ، نقش 

مهمی در جامعه ایفا می کنند.
وی افزود: طالب خواهر با حضور فعال و اثر گذار در سطح جامعه 
و انجــام وظایــف دینــی و شــرعی خــود باعث اصــالح نیــم دیگری از 

بانوان جامعه خواهند بود.
خانم  صالحی پور، صفات شــخصیتی حضرت فاطمه زهرا)س( 
را بهتریــن الگــوی شــخصیتی بانــوان دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
حضــرت فاطمــه)س( بنا به فرمایش امام علی)ع( تا زمان حضور در 
خانواده برای همســر و فرزندان مایه آرامش بودند که طالب با الگو 
قــرار دادن ایــن بانوی بزرگ اســالم راهگشــای مشــکالت خانوادگی 

بانوان در جامعه شوند.
معــاون پژوهــش مدرســه علمیــه خواهــران حضــرت زینب )س( 
مینــاب، افــزود: تاریخ گویــای حضور بانوان در عرصــه های مختلف 
جامعــه اســت و امــروز نیــز کســی نقــش بانــوان، خصوصــا خواهران 
طلبــه را در عرصــه های مختلف از جمله پیروزی انقالب اســالمی و 

راهپیمایی هایی مانند 9 دی انکار نمی کند.
خانــم صالحــی پور بــا بیان این کــه حضور یک مبلــغ دینی و فرد 
خودســاخته در هدایت دینی مردم موثر اســت، تأکید کرد: طالب با 
شناخت نقش و جایگاه خود در جامعه و این عنایت الهی به خود، 
بایــد تمــام تــالش و همــت خود را بــرای هدایــت جامعــه بخصوص 

نسل جوان بکار گیرند.
وی، وظیفــه امــروز طــالب را تربیت نیروی انســانی عنــوان کرد و 
افزود: هیچ چیز حتی هجمه های زیادی که علیه اسالم، مسلمانان 
و مکتب اســالم وارد می شــود، نباید روحیه و اراده مبلغان دین در 

راه تالش برای سعادت جامعه ضعیف کند.
استاد حوزه در پایان به معرفی منابع نوشتاری و دیجیتالی برای 

تبلیغ مبلغان پرداخت.

در مدرسه حضرت زینب )س( میناب مطرح شد؛

نقش بانوان در حماسه 9 دی 
غیرقابل انکار است

خبر دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:

تضعیف روحانیت از اهداف دشمنان است

 سامانه جامع آموزش حوزه علمیه خواهران رونمایی شد 

 سامانه جدید جامع آموزش حوه علمیه خواهران 
بــا حضــور مدیر حــوزه  هــای علمیه خواهران کشــور 

رونمایی شد.

سامانه جامع آموزش  حوزه های علمیه خواهران 
بــا حضــور مدیر ، معاونان و مســئوالن مرکز مدیریت 
حوزه هــای علمیه خواهران در ســالن جلســات این 

مرکز برگزار شد.
چندبرابــری  افزایــش  ســامانه  ایــن  ویژگی  هــای  از 
کارایــی و عملکرد ســامانه  در بخش هــای مختلف نظیر 
انتخاب واحد و ثبت نمره اســت، ســامانه جدید جامع 
آموزش حوزه علمیه خواهران منطبق با آخرین قوانین 
و بخش نامه هــای آموزشــی بــوده و زمــان فرایندهــای 

پرکاربرد در این سامانه کاهش یافته است.
والمســلمین  حجت االســالم  مراســم  ایــن  در 
عبدالکریم بهجت پور ضمــن قدردانی از تالش های 
صــورت گرفتــه در معاونــت آمــوزش و مرکــز فنــاوری، 
اظهار داشــت: این اقدام برگ زرین و افتخار دیگری 

برای مجموعه حوزه علمیه خواهران است.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بیــان 
کــرد: معاونت ها و مراکــزی که بتواننــد ارتباط خوبی 
با بخش های دیگر داشــته باشــند پرثمرتر و کارآمدتر 
خواهنــد بــود و در مواضع نیــاز می توانند کمک های 

بیشتری به مجموعه داشته باشند.
وی با بیان اینکه معاونت ها و بخش هایی موفق 
خواهنــد بــود کــه بــا بخش هــای دیگــر همفکــری و 
همکاری خوبی داشــته باشــند تصریح کرد: مدیران 
و  کــرده  همــکاری  و  همراهــی  کارشناســان  بــا  بایــد 

قدردان طرح های دقیق کارشناسان باشند.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور با اشاره به 
اینکــه در ســامانه نویــن جامع آموزش حــوزه علمیه 
خواهــران بــه راهبــرد مدرســه محوری توجــه شــده 
است خاطرنشان کرد: پیش بینی تغیرات و تحوالت 
مرکز در این ســامانه نشــان دهنده توانمندی باالی 
کارشناســان مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه خواهران 

است.

راهبــرد    بــه  باتوجــه  آمــوزش  جامــع  ســامانه 
مدرسه محوری راه اندازی شد

»خانم داودی« در این مراسم اظهار کرد: سامانه 
آموزش حوزه علمیه خواهران در گذشته یک نسخه 
از ســامانه صدف دانشــگاه فردوسی مشــهد بود و با 
تالش زیادی که در مجموعه مرکز فناوری و معاونت 
آمــوزش صــورت گرفت ســامانه آموزش بومی ســازی 

شد و تحول خوبی ایجاد شد.
کشــور  خواهــران  علمیــه  حــوزه  آمــوزش  معــاون 

تصریــح کــرد: بــا ارتقــای روند آموزشــی حــوزه علمیه 
آمــوزش  ارتقــای ســامانه جامــع  خواهــران مســئله 
از ســال 93 مطــرح شــد و با جلســات و همــکاری که 
میــان مرکــز فناوری و معاونت آمــوزش صورت گرفت 
در  موجــود  اشــکاالت  رفــع  بــرای  گرفتیــم  تصمیــم 
ســامانه آموزش پیشین یک ســامانه جدید طراحی 

و ایجاد شود.
خانــم داودی بیــان کــرد: ســامانه جامع آمــوزش با 
توجــه بــه راهبــرد مدرســه محــوری طراحی شــده و ما 
می توانیم با توجه به توانایی مدارس علمیه خواهران 

به آن ها اختیارات و دسترسی های الزم را بدهیم.
وی افزود: فرآیندهایی که در سامانه نوین جامع 
آمــوزش حــوزه علمیــه خواهــران وجــود دارد بســیار 
منســجم و کوتاه بوده و کاربــران به راحتی می توانند 

از این سامانه استفاده کنند.
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران کشور عنوان 
کــرد: گزارشــات موجــود در ســامانه آمــوزش پیشــین 
محــدود بودنــد و بــه همیــن دلیــل همــکاران مــا در 
مــدارس علمیه از راه های دیگــر گزارش های خود را از 
ما می گرفتند، اما یکی از امکانات این ســامانه جدید 
امــکان گزارش گیری های مختلف بوده کــه کار را برای 

مدارس علمیه خواهران بسیار تسهیل کرده است.
خانــم داودی ابــراز کرد: در این نســخه از ســامانه 

جامــع آمــوزش برخی از امــور مانند بارگــزاری مدارک 
فــرم فارغ التحصیلی توســط طالب انجام می شــود و 
دیگر مســئولیت این کار به عهده مســئوالن مدارس 

علمیه خواهران نیست.
و  پرتــال طــالب  بهبــود  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســتادان از دیگــر ویژگی هــای ســامانه جامع آموزش 
حوزه هــای علمیه خواهران اســت تشــریح کرد: ثبت  
ثبــت نمــرات درس هــای  حضــور و غیــاب طــالب و 
مختلف در این ســامانه از ویژگی های ســامانه جامع 

آموزش حوزه های علمیه خواهران است.
معــاون آمــوزش حــوزه علمیــه خواهــران در پایــان 
خاطرنشــان کرد: از مرکز فناوری کــه برای انجام این کار 
تالش شبانه روزی داشتند و سامانه  آموزشی را طراحی 

کردند که بسیار جامع و کارآمد است تشکر می کنم.

پرامکانات ترین سامانه آموزشی کشور را طراحی   
کردیم

در پایــان این مراســم نیز »آقای علــی طائی زاده« 
روزی  شــبانه  تــالش  بــا  ســامانه  ایــن  کــرد:  اظهــار 
کارشناســان و مهندســان مرکــز فنــاوری اطالعــات و 
با همــکاری معاونت آموزش حــوزه علمیه خواهران 

طراحی و راه اندازی شد.
آمــوزش  ســامانه  از  گذشــته  در  مــا  افــزود:  وی 
دانشــگاه فــردوس مشــهد اســتفاده می کردیــم امــا 
حــدود ســه ســال پیش بــه ایــن نتیجه رســیدیم که 
بایــد برای بخش آموزش حوزه  علمیه خواهران یک 

سامانه نوین و جامع طراحی کنیم.
علمیــه  حــوزه  اطالعــات  فنــاوری  مرکــز  رئیــس 
خواهران با بیان اینکه ســامانه جدید آموزش حوزه 
پرامکانات تریــن  و  جامع تریــن  خواهــران   علمیــه 
کشــور  دانشــگاه های  و  حــوزه  در  آموزشــی  ســامانه 
اســت تصریح کــرد: در طراحی این ســامانه انعطاف 
پذیــری خوبــی در ارتباط با ســامانه ها و بخش های 
دیگــر مرکــز مدیریت حــوزه علمیــه خواهــران در نظر 
گرفتــه شــده و می توان بــرای اخذ اطالعــات طالب، 
اســتادان و مــدارس علمیــه خواهــران کشــور به این 

سامانه مراجعه کرد.
از  اســتفاده  و  تجاری ســازی  بــا  رابطــه  در  وی 
ســامانه جامع آمــوزش حوزه هــای علمیــه خواهران 
خاطرنشان کرد: این سامانه به گونه ای طراحی شده 
کــه می توانــد توســط مراکــز حــوزوی و دانشــگاهی که 

شعبه های مختلفی در کشور دارند استفاده شود.
ســامانه  طراحــی  در  اینکــه  بیــان  بــا  طائــی زاده 
آمــوزش نــگاه ویــژه ای بــه راهبــرد مدرســه محــوری 
داشــتیم ابراز کرد: در همین راســتا در ســامانه جامع 
آمــوزش حــوزه علمیــه خواهــران امــکان جابجایــی 
مختلــف  ســطوح  در  اختیــارات  و  دسترســی ها 
مدیریت، مدارس و طالب در نظر گرفته شده است.

با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران؛

 موفقیت طاب خواهر پژوهشگر 
در جشنواره عامه حلی 

 مدیرکل امور نخبگان حوزه علمیه خواهران مطرح کرد: 

خانــم غفــاری گفــت: طاب خواهــر در عرصــه پژوهش موفق 
هســتند و در جشــنواره عامه حلی از نظر کمی و کیفی رتبه های 

خوبی کسب کرده اند.

خانــم غفاری در نشســت صمیمی اســتعدادهای برتر پژوهشــی 
حــوزه بــا رئیس مرکــز خدمات گفــت: برگــزاری این جلســه به منظور 
گرامیداشــت هفته پژوهش اتفاق بسیار خوبی است که جای تشکر 

دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه علمیــه خواهران به بحــث پژوهش 
نــگاه خــاص و ویژه ای وجــود دارد، گفت: در حــوزه علمیه خواهران 
سیاست راهبری پژوهش تعریف شده و سطوح پژوهشگری به سه 
ســطح تربیت پژوهشگر عمومی، تربیت پژوهشگر حرفه ای و تربیت 

محقق و نظریه پرداز تقسیم شده است.
مدیر کل امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خواهران 
بیان کرد: از ســال 90 برای تربیت پژوهشــگر شعار راهبردی هر طلبه 

یک پژوهشگر در این مرکز انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه انتخاب این شعار به این معنا نیست که انتظار 
داریــم همــه طلبه ها وارد عرصه پژوهش شــوند، گفت: هدف از این 
شــعار ایــن اســت که همــه طالب بــرای حضــور در همــه عرصه های 

فعالیتی مربوط به امور طالب دستمایه پژوهشی داشته باشند.
غفــاری بــه آمــار کرســی های آزاداندیشــی، نشســت های علمی و 
دوره های مهارت افزایی به عنوان فعالیت های پیراپژوهشــی حوزه 

علمیه خواهران اشاره کرد.
وی گفــت: طــالب خواهــر در عرصــه پژوهش موفق هســتند و در 
جشــنواره عالمــه حلــی از نظر کمــی و کیفــی رتبه های خوبی کســب 

کرده اند.
مدیر کل امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خواهران 
گفــت: در حــوزه علمیــه خواهــران در کنــار نظام آموزشــی بــه منظور 
آشــنایی طالب با پژوهش، اجرای برنامه های تمرینی پژوهشــی در 

قالب تشکل های پژوهش برنامه ریزی شده است.
وی ابراز داشــت: در حوزه علمیه خواهران ۵2۵ هسته پژوهشی 
طــالب فارغ التحصیل با عضویت 3003 نفر و 379هســته پژوهشــی  

اساتید با عضویت 1828 نفر تشکیل شده است.
غفــاری افــزود: از 37۵ مدرســه ســطح دو تعــداد 223 مدرســه 
دارای کانون پژوهشی و از  ۵8 مدرسه سطح سه 37 مدرسه دارای 

انجمن پژوهشی در رشته های مختلف هستند.
وی بیــان کــرد: مشــارکت طالب خواهــر در جشــنواره های عالمه 
حلــی و رشــد بیانگر این اســت که به ســطح باالتر پژوهشــی نزدیک 

می شوند.

خبر
خبر
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دشــمنان این ملت، روز نهم دی را فراموش کرده اند آن کســانی که فکر میکنند در این کشــور یک اکثریتی خاموش و مخالف با نظام جمهوری اســالمیاند، 
یادشان رفته است که سی و چهار سال است که هر سال در بیست و دوم بهمن، در همه ی شهرهای این کشور، جمعیتهای عظیم به دفاع از نظام جمهوری 

اسالمی بیرون میآیند و »مرگ بر آمریکا« میگویند. 

مقام معظم رهبری  13۹2/03/14

 مدیر حوزه علمیه خواهران کشــور گفت: 
مــا نبایــد در مقابــل بازیگــران جهانــی و 
جریان های فمینیستی منفعل عمل کرده 
و از مرزهــای دیــن خــارج شــویم، ما ذیل 
تحــت  و  نکــرده  پژوهــش  غــرب  گفتمــان 
گفتمان اســام فعالیــت می کنیم، قدرت 
از منعطــف شــدن  از اســام اســت و  مــا 
بــه ســمت گفتمــان غــرب قدرتــی کســب 

نمی کنیم. 

»حجت االسالم والمســلمین عبدالکریم 
اولیــن  افتتــاح  مراســم  در  بهجت پــور« 
پژوهشــکده مطالعات تخصصــی کوثر)س( 
کــه در مدرســه علمیــه خواهــران کوثر)س( 
تهران برگزار شد بیان کرد: از همه خواهران 
و برادرانی که در حوزه های علمیه خواهران 
در زمینــه اعتالی طــالب در زمینه پژوهش 

را فراهم می کنند تشکر می کنم.
در  پژوهشــکده  افتتــاح  افــزود:  وی 
بیشــتر  توجــه  جهــت  در  مدرســه  ایــن 
طــالب حوزه هــای علمیــه خواهــران بــه 
امــر پژوهش مســئله بســیار مهمی اســت 
و بنــده از همــه کســانی کــه در این مســیر 

تالش کردند قدردانی می  کنم.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران کشــور 
ابراز کرد: مســئله پژوهــش حقیقتا یکی از 
جدی تریــن مســائل مطالعــات دینــی به 
ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی است 
زیرا در این زمان فضای بسیار گسترده ای 

برای حوزه های انقالبی باز شده است.
حجت االسالم والمســلمین بهجت پور 
اظهار کرد: حوزه  ای که در خدمت انقالب 
ســواالت  از  انبوهــی  بــا  اســت  اســالمی 
می شــود  خواســته  او  از  و  شــده  مواجــه 
کــه در بازبینــی مســائل مغفــول تحقیــق 
کــرده و به ســواالت و شــبهات بــه صورت 

مناسب تری پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: شــبهات بســیار زیادی 
کــه امروزه بر علیه اســالم و انقالب و نظام 
اســالمی مطرح شــده و گســترش می یابد 
حوزه های علمیه را به این ســمت ســوق 
می دهــد که مســئله پژوهــش را به  عنوان 
یکــی از مســئولیت های جدی در دســتور 

کار خود قرار دهد.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران کشــور 
تشــریح کــرد: اگــر حــوزه در حــل مســائل 
را  خــود  نــگاه  دریچــه  بمانــد،  گذشــته 
و  نکنــد  بــاز  روز  شــبهات  و  ســواالت  بــه 
در مقابــل دشــمنانی کــه بــر علیــه دیــن 
علــم  قــد  ســاز  تمــدن  دیــن  و  سیاســی 
کرده اند نایستد، شرایط حتی سخت تر از 

دوران پیش از انقالب خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور 

خاطرنشــان کرد: دشمن امروزه کارآمدی 
اگــر  و  داده   قــرار  هجمــه  مــورد  را  دیــن 
کارآمــدی دیــن بــه چالش کشــیده شــود 
و حوزه پاســخی نداشــته باشــد، گذشــته 
دینــی  اعتقــادات  و  علمیــه  حوزه هــای 
مــردم بــه چالــش کشــیده شــده و دیگر از 
ایــن حرکــت حتــی بــه عنــوان یــک اتفاق 

حداقلی قابل احترام نیز یاد نمی شود.
نتوانســت  غــرب  کلســیا در  افــزود:  وی 
و  داده  وفــق  را  خــود  جدیــد  شــرایط  بــا 
پاســخگوی مردم باشــد و بــه همین دلیل 
وقتی بنا شد که مردم کلیسا را از قدرت کنار 
بگذارند از عبارت رنسانس استفاده کردند 
و اســتفاده از این لفظ به این معناست که 
گذشته آن ها سراسر تاریکی بوده و با گذر از 

کلیسا از تاریکی خارج می شوند.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران کشــور 
مــردم  بــه  قــرن  یــازده  کرد:کلیســا  بیــان 
اروپــا خدمــت کرد امــا وقتی نتوانســت در 
یــک نقطــه خــاص و پیــچ تاریخــی مهــم 
پاســخگوی مــردم باشــد، از قــدرت کنــار 
گذاشــته شــد و حتی یازده قــرن خدمتی 
کــه بــه مــردم ارائه کــرد نیز مــورد هجمه و 

چالش قرار گرفت.
بهجت پــور  حجت االسالم والمســلمین 
با بیان اینکه حوزه های علمیه خواهران و 
برادران به مسئله تحقیق و پژوهش توجه 
ویژه ای داشــته باشند اظهار کرد: پژوهش 
بایــد راهی بــرای تحقیــق و حقیقت جویی 
و  کاو  و  کنــد  معنــای  بــه  پژوهــش  باشــد، 
جســتجو اســت امــا تحقیــق به معنــای به 

ثمر رساندن این جستجو است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه ما بــرای اثبات 

حقایق و پاسخگو بودن دین به نیازهای 
نوظهــور پژوهــش و تحقیــق کنیــم ادامــه 
داد: ایــن پژوهشــکده بــه تازگــی افتتــاح 
شــده و مــا در معــرض داوری دیگران قرار 
دادیم زیرا مدعی شــدیم کــه می توانیم با 
ســرمایه ای کــه در حوزه علمیــه خواهران 
وجود دارد پاســخگوی مطالبات از حوزه 
انجــام  پژوهش هایــی  و  باشــیم  دیــن 

بدهیم که راهور جامعه  دینی باشند.
بــا  مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران کشــور 
اشــاره بــه ظرفیــت بــزرگ حوزه هــای علمیه 
خواهران تشریح کرد: امروز وقت عرضه خود 
به عنوان یک جریان توانا در کشور است، ما 
کار خود را به تازگی شــروع کردیم اما ســرمایه 
علمــی خوبی داریم و از این به بعد در اثبات 

توانایی ما جامعه داوری می کند.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور 
خطاب به طالب خواهر خاطرنشان کرد: 
مــا در ایــن مدرســه پژوهشــکده افتتــاح 
پژوهشــی  خروجی هــای  امــا  می کنیــم 
شــما اثبــات می کنــد کــه ایــن مدرســه و 
پژوهشــکده تــا چه انــدازه در امر پژوهش 

موفق بوده است.
را  بزرگــی  کار  امــروز  مــا  افــزود:  وی 
آغــاز کــرده و خــود را در یــک ســاختمان 
قــرار داده و  شیشــه ای در مقابــل مــردم 
آبــروی حــوزه و توانایــی تعلیمــات دینــی 
در حوزه هــای علمیــه را در معرض داوری 

مردم قرار دادیم.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران کشــور با 
بیــان اینکه پژوهــش مولفه هایی دارد که 
بایــد رعایــت شــوند ابــراز کــرد: وقتــی یک 
تــوان پژوهشــی در یــک ســازمان شــکل 

پژوهشــگر  به عنــوان  افــرادی  و  گرفتــه 
مطرح می شــوند به این معناست که این 
مجموعه باید همه مولفه های الزم برای 

پژوهش را داشته باشد.
حجت االسالم والمســلمین بهجت پور 
اظهــار کــرد: یکــی از مولفه هــای پژوهــش 
قــدرت و  فــرد پژوهشــگر  کــه  ایــن اســت 
را  اســالمی  منابــع  بــه  مراجعــه  توانایــی 
داشته باشد و نحوه درس خواندن آن ها 
بــه گونــه ای باشــد کــه بتواننــد بــه منابــع 

اصلی مراجعه کنند.
وارد  کــه  پژوهشــگرانی  ادامــه داد:  وی 
ایــن عرصــه می شــوند بــرای موفق شــدن 
بایــد مطالعــات و تالش های علمی بســیار 
فراوانــی داشــته و حتــی اگر نظام آموزشــی 
حوزه این فرصت را برای آن ها فراهم نکند 
باید خودشــان به این امر مبــادرت ورزند، 
جعفــری،  عالمــه  ماننــد  افــرادی  تفــاوت 
شــهید مطهری و عالمــه طباطبایی نیز در 

همین مسئله بوده است.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران کشــور با 
بیــان اینکه پژوهشــگری نیازمند توانایی 
ذهنی و تمرکزی بســیار باالســت تشــریح 
کــرد: عالمــه جعفری بســیار اهــل مطالعه 
توســعه  دنبــال  بــه  شــبانه روز  و  بــوده 
بــه  اشــتیاقی  و  بــود  خــود  دانش هــای 
دانســتن داشت که این اشتیاق خواب را 
از وی می گرفــت و حتــی در برخــی مواقــع 
فعالیت های اجتماعــی وی را به حداقل 

کاهش می داد.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور 
بــا تأکید بــر اینکــه اطالعات پژوهشــگران 
بایــد دقیــق و مفصل باشــد خاطرنشــان 

کرد: مقام معظــم رهبری)مدظله العالی( 
مطهــری  شــهید  شــخصیت  پیرامــون 
مســائل  تمــام  در  ایشــان  فرمودنــد: 
شاگردی نکرده بود، اما به قدری مطالعه 
می کرد که بتواند پیرامون آن کارشناســی 

کند.
وی افــزود: برخورد یک انســان عادی 
بــا یــک آیــه و روایــت نیــز معمولــی اســت 
امــا محقــق و پژوهشــگر آیــات و روایــات 
را به خوبــی مــورد بررســی و تحلیــل قــرار 
داده و بــه تمامــی الفــاظ آیــات و روایــات 
توجه دقیقی دارد، محقق و پژوهشگر به 
نیازهــا و پرســش های متن زندگــی مردم 
دقت کرده و پاســخ این ســوال ها و نیازها 

را می یابد.
کشــور  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
در پژوهش هــا بایــد یــک مســیر خــاص را 
انتخــاب کــرد و یــک مجموعــه را در ایــن 
مســیر قــرار داد تصریح کرد: مــا در مباحث 
معرفتی موفق عمل کرده ایم اما تاکنون در 
زمینه روش ها و روش شناســی و چگونگی 
خــط انتقــال درســت مفاهیــم دینــی بــه 

مردم کار مناسبی صورت نگرفته است.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور 
عنوان کرد: اســالم برای مسائل اعتقادی 
ماننــد معادبــاوری و زندگــی بر پایــه معاد 
برنامه دارد و تنها بر روی مسائل معرفتی 
تکیه نکرده است اما کارهای شایسته ای 

هنوز در این زمینه انجام نشده است.
وی ادامــه داد: تمام مســائل اســالمی 
بــا حساســیت نظــری نســبت به مســائل 
بانــوان مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت 
و ایــن موضــوع بســیار مهمــی برای شــما 
پژوهشــگران خواهر اســت که باید نسبت 
داشــته  توجــه  آن  پیرامــون  تحقیــق  بــه 
باشــید، ایــن پژوهشــکده باید بــرای این 
کارهای نکرده و این راه های نرفته برنامه 

داشته باشد.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران کشــور 
اظهــار کــرد: مــا نبایــد در مقابــل بازیگران 
جهانی و جریان های فمینیستی منفعل 
خــارج  دیــن  مرزهــای  از  و  کــرده  عمــل 
شــویم، مــا ذیــل گفتمــان غــرب پژوهش 
نکــرده و تحــت گفتمــان اســالم فعالیــت 
می کنیــم، قــدرت مــا از اســالم اســت و از 
منعطف شــدن به ســمت گفتمــان غرب 

قدرتی کسب نمی کنیم.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور 
در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما 
رســیدن به مرجعیت دینی زنان اســت و 
حــوزه علمیه خواهران بایــد مرجع دینی 

مسائل زنان باشد.

در مقابل جریان های فمینیستی منفعل نیستیم 
مدیر حوزه علمیه خواهران کشور:

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران:

 حوزه های علمیه خواهران  به 
دنبال تربیت پژوهشگر  حرفه ای 

است

 حجــت االســام والمســلمین حصــاری با بیــان این کــه تربیت 
پژوهشــگر حرفــه ای در اولویت حــوزه علمیه خواهران اســت، 
آموختــگان حــوزه  دانــش  از  فقــط ده درصــد  گفــت: چنانچــه 
خواهران به عنوان پژوهشگر حرفه ای تربیت و مهیای فعالیت 

علمی شوند ما به اهداف خود خواهیم رسید.

افتتاحیــه  آییــن  در  حصــاری  والمســلمین  االســالم  حجــت 
پژوهشــکده مطالعــات تخصصــی کوثــر)س( کــه در محــل مجتمــع 
علــوم اســالمی کوثــر تهران برگزار شــد، بــا بیــان اینکه حــوزه علمیه 
یــک مجموعــه فرا نهادی اســت، گفت: وقتی به حــوزه علمیه نگاه 
می کنیم در ذیل چتر حوزه نهادهای متعدد آموزشــی، پژوهشــی، 

تبلیغی و دیگر مراکز علمی شکل گرفته است.
وی افــزود: در طــول ســال هــای گذشــته در حــوزه هــای علمیه 
خواهــران فقــط توانســته ایــم مراکــز آموزشــی آن را ســاماندهی و 
توســعه دهیم و توســعه دیگر زیرساخت های علمی و پژوهشی آن 
نیازمنــد کار جــدی اســت، از ایــن رو ایجــاد مراکز پژوهشــی که امروز 
شــاهد افتتاح یکی از این مراکز هســتیم، در راســتای توســعه مراکز 

پژوهشی و تولید دانش صورت می گیرد.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران تصریح کرد: در دیگر 
اســتان هــای کشــور نیز به تدریــج شــاهد افتتاح پژوهشــکده های 
تخصصــی علمــی خواهیم بــود. امیدواریم مســئولین دیگر اســتان 
ها با الگو گرفتن از همت و انگیزه متعالی حجت االســالم نوری زاد 
عضو هیئت مدیره و خواهر فرهیخته سرکار خانم دکتر جاللی مدیر 
مجتمــع آمــوزش علــوم اســالمی کوثــر در راه اندازی مراکز پژوهشــی 

استان ها اهتمام جدی داشته باشند.
حجــت االســالم والمســلمین حصــاری بــا بیــان ایــن کــه تربیت 
پژوهشــگر حرفه ای در اولویت حوزه علمیه خواهران اســت، گفت: 
چنانچــه فقــط ده درصــد از دانــش آموختــگان حوزه خواهــران به 
عنوان پژوهشگر حرفه ای تربیت و مهیای فعالیت علمی شوند ما 

به اهداف خود خواهیم رسید.
وی در پایان گفت: هر طلبه ای باید قابلیت تتّبع علمی از منابع 
را داشــته باشــد تا بتواند یک مدیر، مدرس و مبلغ موفقی باشــد و 
بانوان پژوهشــگر عالوه بــر این باید مطالعات بســیار زیاد و فعالیت 

های تحقیقی مستمر داشته باشد. 
خبر

حجت االســام والمســلمین بهجــت 
پــور گفــت: حــوزه علمیــه خواهــران و 
برادران باید هر چه سریعتر تمرکز خود 
را روی دفــاع از بینــش اســامی بــه کار 

گرفته و مراقب تغییر ذائقه ها باشد.

والمســلمین  حجت االســالم 
عبدالکریــم بهجــت پــور  در یازدهمیــن 
اجالسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه 
که در پژوهشــکده عالمه طباطبایی قم 
برگزار شد، عنوان کرد: ما پس از پیروزی 
انقــالب، بــا دو جریــان گفتمانــی مواجه 
بودیــم، نخســت جریــان گفتمانی غرب 
کــه تصــور مــی کــرد تنهــا جریــان مطــرح 
جهــان اســت و دیگــری جریــان انقالب 
اســالمی بــود کــه در مقابــل نقاط ســیاه 

گفتمان غربی موضع گیری کرد.
علمیــه  حوزه هــای  برجســته  اســتاد 
عنــوان  بــه  زن  از  غــرب  جریــان  افــزود: 
عاملی برای نــرم کردن فضا برای تفاهم 
استفاده و سعی می کرد به بهانه توسعه 
و پیشــرفت جامعه، بنیان خانواده را به 
چالش بکشــد و خانواده را که سرشــار از 
عشــق و تالش همســران بــرای بــرآورده 
بــرای  مکانــی  بــه  را  بــود  نیازهــا  کــردن 
پیگیــری اشــتراکات اقتصــادی تبدیــل 

بســیار  تالش هــای  راه  ایــن  در  و  کنــد 
زیادی نیز انجام داد.

خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
بــا اشــاره به نگاه اشــتباه و ابــزار غرب به 
زنــان گفت: از دیــدگاه غــرب، دختران و 
خانم هــا باید خــود را در تنــازع با مردان 
خانــواده  عاطفــی  محیــط  از  و  دیــده 
بــه  فاصلــه گیــرد و نیازهــای جنســی را 

تفاهمــی  صــورت  بــه  و  خانــه  از  خــارج 
بکشاند.

حجت االســالم والمســلمین بهجــت 
کــرد: موضــوع مطــرح  پــور خاطرنشــان 
شــده چالشــی بوده کــه به وســیله زنان 
بــه آن دامن زده می شــد و برای تثبیت 
آن در جوامع اسالمی نیز تالش می شد، 
نظــام اســالمی و دینــی امــا تــالش دارد 

شــرایطی را فراهم کنــد که این معضالت 
از میان برود.

بــه  شــرایط  امــروز  داد:  ادامــه  وی 
گونه ای رقم می خــورد که برای دختران 
و زنان ما مســائل زندگی بر اســاس دین 
و حقوق اسالمی نبوده و مسئله جامعه 
بــه  از اولویــت مســائل فقهــی  زنــان مــا 
حوزه مســائل اخالقی و بینشــی منتقل 

می شود.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
مطرح کرد: بیشــتر تــالش در بحث تغییر 
چنیــن  در  و  می گیــرد  صــورت  ذائقــه 
مباحــث  طــرح  بــرای  فرصــت  تغییــری 
فقهــی تنــگ می شــود، بنابرایــن حــوزه 
علمیــه خواهــران و بــرادران باید هر چه 
سریعتر تمرکز خود را روی دفاع از بینش 
تغییــر  مراقــب  و  گرفتــه  کار  بــه  اســالمی 

ذائقه ها باشد.
حجت االســالم والمســلمین بهجــت 
پــور ابراز کــرد: ما امــروز باید تــالش کنبم 
تــا ایــن جمــع فعلــی اثر گســتر شــود، در 
حــال حاضــر 60 هــزار طلبــه در بخــش 
خواهــران فارغ التحصیــل شــده اند و اگر 
همین مســاجد یک بخشی از مشکالت 
را ســامان دهــد، بســیاری از مشــکالت 

مرتفع خواهد شد.
مفســر برجســته قــرآن کریــم تصریــح 
کــرد: کار دیگــری کــه بایــد صــورت گیرد، 
اســالمی  مفاهیــم  بازتولیــد  و  تولیــد 
اگــر  و  بــوده  زنــان  بــر مســائل  تاکیــد  بــا 
متخصصــان ایــن امــر نتواننــد کاری در 
ایــن حوزه انجــام دهند، بیم این وجود 
دارد کــه نقش تاثیرگذار دین به حاشــیه 

رانده شود.

کید بر مسائل زنان بازتولید مفاهیم اسالمی با تا
 مدیر حوزه های علمیه خواهران در یازدهمین اجالسیه جامعه مدرسین مطرح کرد؛

مار را در پیام رسان های ایتا و 
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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در مسئله ی انتخابات و غیر انتخابات، همه باید تسلیم رأی قانون باشند؛ در مقابل قانون تمکین کنند. آن حوادثی که در سال 88 پیش آمد ــ که برای 

کشور ضرر داشت و ضایعه آفرین بود ــ همه از همین ناشی شد که کسانی نخواستند به قانون تمکین کنند؛ نخواستند به رأی مردم تمکین کنند.

کوتاه از استان ها

مقام معظم رهبری  13۹2/01/1

خانــم حجتــی بــا بیــان اینکــه مــردم بــا حضــور خــود در صحنــه 
حماســه آفریدند، گفت: مردم در این حضور، ســیلی محکمی به 

دشمنان قسم خورده انقاب زدند.

خانم صفیه حجتی، ضمن گرامیداشــت 9 دی، حضور مردم را 
مهم ترین گام برای حفظ انقالب و دفاع از والیت دانســت و بیان 
داشــت: روزی که دشمنان ایران اســالمی، کمر به نابودی انقالب 
و اهانت به ساحت مقدس رهبری بسته بودند، مردم حضور را بر 

سکوت جایز دانستند.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم بــا حضــور خــود در صحنــه حماســه 
آفریدند، افزود: مردم  در این حضور، ســیلی محکمی به دشمنان 

قسم خورده انقالب زدند.
بــا همــکاری و  کــرد: دشــمنان  اســتاد حــوزه خواهــران تاکیــد 
همیــاری دوســتان ســابق خود کــه در انقــالب فتنه انگیــزی کرده 
بودنــد، امیــد به نابــودی این حرکت بــزرگ مردم انقالب اســالمی 
داشــتند، در حالــی که این فکر، باطل و دســت نیافتنــی برای آنها 

است.
خانــم حجتی خاطر نشــان کرد: امت با بصیــرت حزب اللهی با 
حضــور خود در صحنه به دشــمنان اســالم  داخلــی و خارجی می 
فهمانند که همیشه پشتیبان والیت و حکومت اسالمی هستند.

وی در پایــان بیــان داشــت: طــالب و روحانیــان کــه از مدعیان 
دفاع از حریم اهل بیت )علیهم السالم( و والیت فقیه هستند باید 
حضــور چشــمگیر و پررنــگ تری در میــدان دفاع از انقالب داشــته 

باشند.

استاد حوزه علمیه خواهران هرمزگان:

مردم سیلی محکمی به دشمنان قسم 
خورده انقاب زدند

معــاون حوزه علمیه خواهران اســتان بوشــهر اظهار داشــت: دنیا 
طلبــی خــواص یکــی از عوامل مهــم ایجاد فتنــه و خطرهــای بزرگ 

جامعه است.

رقیه کرمی، با اشــاره به پیش رو بودن حماســه یوم اهلل 9 دی، 
گفــت: ملــت بــا ایمــان و هوشــیار ایــران در دی مــاه ســال 1388 با 
حضــور خــود حماســه ای جــاودان و بــه یــاد ماندنــی را در تاریــخ 

انقالب اسالمی ایران به وجود آوردند.
معــاون فرهنگــی حــوزه علمیــه خواهران اســتان بوشــهر افزود: 
یکی از عوامل مهم ایجاد فتنه و خطرهای بزرگ جامعه دنیا طلبی 
خواص اســت که وظیفه هدایت و امنیت جامعه را به عهده دارند 
و از دیگــر عوامــل ایجــاد چنین فتنــه هایی، نافرمانــی و عصیان در 

مقابل رهبری است.
کرمــی خاطرنشــان کرد: مردم ایــران اســالمی در روز نهم دی به 
صحنــه آمدنــد و با حضــور میلیونی خــود به تمام جهانیان نشــان 
دادنــد کــه انقــالب و نظامشــان را دوســت دارند؛ وقتی بــه وصیت 
نامــه شــهدا نگاه می کنیم و مــی بینیم که همه آنهــا یک صدا یک 

چیز را بیان می کنند و آن هم پیرو والیت و رهبر بودن است.
معــاون فرهنگــی حــوزه علمیــه خواهــران اســتان بوشــهر اظهار 
داشــت: آگاهــی و بصیــرت افزایــی از جملــه فعالیت های اســت که 
باید به صورن مداوم در جامعه منتشــر و روشــنگری شــود تا از بروز 

فتنه ها جلوگیری شود.

معاون حوزه علمیه خواهران بوشهر:

دنیا طلبی یکی از عوامل مهم ایجاد 
فتنه و خطرهای بزرگ جامعه است

امنیت کشور به برکت وجود والیت فقیه و مردمی با بصیرت است 
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان تهران:

معــاون فرهنگــی حــوزه علمیــه 
خواهــران اســتان تهــران بیــان 
اســامی  انقــاب  بلــوغ  کــرد: 
ایــران  امنیــت  و  ســالگی   40 در 
آکنــده  منطقــه ای  در  اســامی 
بــه برکــت وجــود  از آتــش همــه 
والیــت  فقیــه و مردم بــا بصیرت 

است.

معــاون فرهنگی حــوزه علمیه 
دربــاره  تهــران  اســتان  خواهــران 
بیــان  دی،   9 حماســه  اهمیــت 
کــرد: حماســه 9 دی کــه در ســال 
بــرای  عاملــی  افتــاد  اتفــاق   88
تثبیــت نظام و نقطه عطفی برای 

انقالب اسالمی بود.
در  تقلــب  ادعــای  افــزود:  وی 
کــه در  و حوادثــی  انتخابــات 88 
پی آن به وقوع پیوســت با نقشــه 
دشــمن برای به چالش کشــیدن 
حقانیــت و اصل نظــام جمهوری 
گرفــت  صــورت  ایــران  اســالمی 
بنابریــن می تــوان گفــت فتنه 88 
و آن هــرج  و مرج هــا همــه در اتاق 
فکر دشمنان طراحی و برای اجرا 
به عناصــر و نفوذیان داخلی ارائه 

می شد.
معــاون فرهنگی حــوزه علمیه 
بابیــان  تهــران  اســتان  خواهــران 
بــرای   88 ســال  اتفاقــات  اینکــه 
نخســتین بــار نبــود کــه در طــول 
می افتــاد،  اتفــاق  انقــالب  تاریــخ 
ابــراز کــرد: در کارنامه تاریخ اســالم 
اســت  بســیار  این چنینــی  مــوارد 
از  غیــر  انقالب هایــی  در  حتــی 
انقــالب اســالمی کــه انقالب های 
کل  در  و  اســت  ایدئولــوژی  غیــر 
بعــد  همیشــه  می دهــد  رخ  دنیــا 
اتفــاق  دگردیســی  یــک  مدتــی  از 
در  هویتــی  تغییــر  یــک  و  میفتــد 
آن انقالب هــا ایجــاد می شــود بــه 
طوری که برخی افراد تفکراتشــان 
تغییــر کرده و حتی انقالب قبلی را 

نیز زیر سؤال می برند.
در  داد:  ادامــه  زاده  کریــم 
چنیــن  مــا  نیــز  اســالمی  انقــالب 
مــواردی را داشــتیم یعنــی وقتــی 
از آن اصــل اتفــاق افتاده درســت 
چند دهه گذشــته نسل جدیدی 

کــه بــا هویــت آن اصــل، آشــنایی 
بــزرگان  از  برخــی  یــا  و  نداشــتند 
آن  از ســردمداران  کــه خودشــان 
اتفــاق مبارک بودند به  مرور زمان 
تغییر ماهیت داده و رویکردشــان 
جاه طلبانــه  و  دنیایــی  رویکــرد 
شــده و از مســیر درســت انقــالب 

منحرف شدند.
نیــز   88 ســال  در  افــزود:  وی 
و  افتــاد  اتفــاق  چیــزی  چنیــن 
برخــی افــراد کــه در دوران انقالب 
و  بودنــد  انقالبیــون  از  خودشــان 
شــاید تــا ســنواتی هــم از انقــالب 
حمایت می کردند و نظام اسالمی 
و  مســیر  بــود  تأییدشــان  مــورد 
رویکرد خــود را تغییر می دهند که 
اوج ایــن انحــراف در ســال 88 به 
بهانه تقلب در انتخابات ریاســت 
جمهــوری ظهور و بروز می یابد که 
البتــه این افراد در ابتدا به  صورت 
پیچیــده و غیرمســتقیم امــا بعــد 
به صــورت  نقطــه ای  از  مدتــی  از 
و  می شــوند  میــدان  وارد  آشــکارا 
و  تهدیــد  را  والیت فقیــه  و  نظــام 
مــورد هجمــه قــرار می دهنــد کــه 
اوج آن وقاحت و گســتاخی در روز 

عاشورا اتفاق میفتد.
معــاون فرهنگی حــوزه علمیه 
دربــاره  تهــران  اســتان  خواهــران 
نقش رســانه های معاند در ظهور 
و بــروز فتنــه 88، گفت: در آن ایام 
هیــچ  از  نیــز  معانــد  رســانه های 
امــا  دشــمنی فروگــذاری نکردنــد 
مردمــی کــه به حرف آنــان اعتماد 
را در  آنــان  تنهــا ســخن  داشــتند 
بحــث تقلب باور کرده و حق خود 
را از انتخابــات مطالبــه می کردنــد 
و هیــچ مخالفتــی بــا اصــل نظــام 
جمهــوری اســالمی نداشــتند اما 

دشمنان از این بخش از خواسته 
تــا  کردنــد  سوءاســتفاده  مــردم 
بــه مطامــع ضدانقالبــی  بتواننــد 
خودشــان و زیر سؤال بردن اصل 

نظام دست یابند.
مــا  داد:  ادامــه  زاده  کریــم 
می بینیــم در روز عاشــورا منافقان 
و  مقدســات  حرمــت  هتــک  بــا 
تصاویــر  محــرم  دهــه  نمادهــای 
اباعبــداهلل  پرچم هــای  و 
بــه  را  الســالم(  الحســین)علیه 
نمازگــزاران  بــه  و  کشــیده  آتــش 
ظهــر عاشــورا حمله می کننــد و با 
ســردادن شــعارهای ضدانقالبــی 
شــهر  در  کــه  خلوتــی  فضــای  از 
حاکم بود سوءاســتفاده می کنند؛ 
حرمــت  هتــک  ایــن  مــردم  کــه 
محکــوم  دی   9 در  را  عاشــورایی 

کردند.
معــاون فرهنگی حــوزه علمیه 
خواهــران اســتان تهــران بــا بیان 
اینکــه حضــور مــردم در حماســه 
9 دی بســیار شــفاف و واضــع در 
ارزش هــا،  از  حمایــت  راســتای 
آرمان هــای  و  والیــت  جایــگاه 
گفــت:  بــود،  اســالمی  انقــالب 
حماســه9   دی ســبب شد جنود 
شــیطان از عرصــه انقــالب رانــده 

شوند.
وی دربــاره ضــرورت و اهمیت 
بازخوانــی حماســه 9  و  یــادآوری 
دی، عنوان کرد: یادآوری و تداوم 
 9 یــوم اهلل  و  حماســه  بازخوانــی 
دی کمک می کند ما یادمان نرود 
دشــمن همیشــه درصــدد ضربــه 
زدن به مقدســات، اصــل انقالب 

و نظام اسالمی است.
کریــم زاده با بیــان اینکه ضربه 
به اصل انقالب به  طور مشــخص 

ضربه زدن به والیت  فقیه اســت، 
تنهــا  گفــت: دشــمنان می داننــد 
چیــزی کــه در این 40 ســال باعث 
شــده نقشــه های شــوم آنــان بــه 
متحمــل  تنهــا  و  نرســد  نتیجــه 
وجــود  شــوند  گــزاف  هزینه هــای 
والیت فقیــه آگاه به زمان، فقیهی 
باتقــوا، انســانی بصیــر و حمایــت 
مــردم از ایــن رهبــر شــجاع، عاقل 
و مدبــر اســت؛ بنابرایــن تــا زمانی 
هــم  کنــار  در  نظــام  و  مــردم  کــه 
باشــند بــه  طورقطع دشــمنان به 
دســت  پلیدشــان  خواســته های 

نخواهند یافت.
معــاون فرهنگی حــوزه علمیه 
ادامــه  تهــران  اســتان  خواهــران 
داد: البتــه دشــمنان هرگز دســت 
و  برنمی دارنــد  خــود  دشــمنی  از 
نقشــه  و  توطئــه  حــال  در  مــدام 
انقــالب  و  ملــت  علیــه  کشــیدن 
اسالمی هستند و بعد از فتنه 88 
نیز دیدیم که نقشــه های دشــمن 
شــدت،  و  پیچیدگــی  عیــن  در 
پیــدا  بســیاری  وســعت  و  عمــق 
کــرد و امــروز بــا توطئــه جدیــد کــه 
همــان فشــار اقتصــادی بــه مردم 
است می خواهند به اهداف خود 
دســت یابنــد؛ بنابرایــن تــا زمانی 
کــه دو اصــل حضــور والیت فقیــه 
نقشــه  شــناخت  و  هوشــیاری  و 
دشــمنان از ســوی مــردم وجــود 
داشــته باشد دشمنان به اهداف 

خود دست نمی یابند.
شــرایط  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خاطرنشــان  منطقــه،  نابســامان 
کــرد: بلــوغ انقالب اســالمی در 40 
سالگی و امنیت ایران اسالمی در 
منطقــه ای آکنــده از جنگ و آتش 
همه بــه برکت وجــود والیت فقیه 
اســت،  والیت پذیــر  مــردم  و 
مســؤوالن  اســت  الزم  بنابرایــن 
قــدر ایــن مــردم بــا بصیــرت و آگاه 
را بداننــد و بــه ایــن خــود بــاروی 
برســند تا با نگاه بــه توانمندی ها 
را  کشــور  داخلــی  ظرفیت هــای  و 
و  رشــد  بــه  اقتصــادی  درزمینــه 
و  بحران هــا  و  برســانند  توســعه 
چــه  هــر  را  اجتماعــی  مشــکالت 

سریع تر رفع کنند.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان:

 مدیــر حوزه علمیه خواهران گلســتان گفت: 
کسانی که روحیه ناامیدی را در جامعه تزریق 
مــی کننــد، هم بــه خود و ســپس بــه دیگران 
بــه  قــرآن  در  خداونــد  کننــد،  مــی  وارد  ضــرر 
کســانی کــه در راه او قــدم برداشــتند با وجود 
داده  نصــرت  وعــده  فــراوان،  هــای  ســختی 

است.

خانــم ســیده نفیســه حســینی واعــظ در 
جلســه شــورای اداری کــه در جمــع کارکنــان 
مدیریت حــوزه علمیه خواهران این اســتان 
نفــس مســئولیت و  کــرد:  بیــان  برگــزار شــد، 
آمریــت تبعاتــی بــه همــراه دارد، امــا از طرفی 

توفیقــی جهــت خدمــت به حــوزه هاســت و 
بایــد برای ایفــای این مســئولیت خطیر عزم 
خود را جزم و تمام توان خود را به کار بست.
 وی بــا بیان ایــن که گاهی نفــس، کارها را 
نــزد انســان تزئین می کند، خاطرنشــان کرد: 
مســئولیتی کــه خدمــت بــه دیــن و جامعه را 
به همراه داشــته باشــد، عمــل صالحی برای 
انســان اســت، لــذا بایــد از این فرصــت های 

کوتاه بهترین بهره را برد.
گلســتان   مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران 
کــرد:  اذعــان  هایــی  توصیــه  بیــان  ضمــن 
همچــون گذشــته، بــرای خــود چشــم انــداز 
کاری داشــته و بــا نــگاه عمیــق تری بــه کارها 

بپردازیــد، اکثــر کارهــا و فعالیــت هــای مــا بــه 
ریشــه پژوهشــی آن بــر مــی گــرده کــه تــا چــه 

میزان عمق و محتوای علمی دارد.
بــا اشــاره بــه مشــکالت   حســینی واعــظ 
جامعــه و ایجــاد روحیــه ناامیــدی در میــان 
افــراد، ناامیــدی در تبلیــغ دیــن را جفــا بــه 
اســالم دانســت و گفــت: کســانی کــه روحیــه 
ناامیــدی را در جامعــه تزریــق مــی کنند، هم 
بــه خــود و ســپس بــه دیگــران ضــرر وارد می 
کنند، خداوند در قرآن به کســانی که در راه او 
قدم برداشتند با وجود سختی های فراوان، 

وعده نصرت داده است.
 وی بــه ســیره علمــا و بــزرگان اشــاره کرد و 
توضیح داد: در گذشته هم مشکالت فراوانی 
بــرای تبلیــغ دیــن و خدمتگــزاری در این راه 
وجود داشــت، به عنــوان نمونه؛ بســیاری از 
کتــاب های معتبــر علمی و روایی در شــرایط 

سخت و در زندان نوشته شده است.
 اســتاد حــوزه علمیــه خواهــران، بــر تقــوا 
گفــت:  و  کــرد  ســفارش  کارهــا  در  اخــالص  و 
و  گنــاه  حفــظ  بــرای  )ع(  یوســف  حضــرت 
رضایــت حــق، به ســوی درهای بســته دوید 
و خداونــد هــم درهــای بســته را بــه روی او 
گشــود، خدمتگــزاران بــه دیــن هــم بایــد بــا 
تــوکل، اخــالص و درخواســت از خداونــد در 

حل مشکالت تالش نمایند.
 حســینی واعظ در پایان بــر ارتباط هرچه 
نزدیکتــر بــا مــدارس تاکیــد کــرد و هــر یــک از 
کارکنــان به بیــان نظرات و برنامــه های خود 

پرداختند.  

استان

استان

استان

استاد حوزه علمیه گفت: در امت اسامی بصیرت شرط الزم است 
اما کافی نیســت بلکه صبر در کنار بصیرت الزم اســت تا شــخص به 

یک مدیر موفق تبدیل شود.

حجــت االســالم و المســلمین رنجبر در نشســتی که به مناســب 
دهه بصیرت و ســالروز حماســه 9 دی در مدرســه علمیه خواهران 
کریمــه اهــل بیــت)ع( برگزار شــد، بر ضــرورت اسالم شناســی، تاریخ 
شناســی و زمان شناســی طالب در رســیدن به بصیرت و مدیریت 

سیاسی تاکید کرد.
وی افــزود: در امــت اســالمی بصیرت شــرط الزم اســت اما کافی 
نیســت بلکه صبر در کنار بصیرت الزم اســت تا شخص به یک مدیر 

موفق تبدیل شود.
اســتاد حــوزه علمیه با بیان اینکــه دایره وظایــف والیت مطلقه 
فقیــه بســیار گســترده اســت خاطرنشــان کــرد: فقاهــت، عدالــت، 

کاردانی، دوراندیشی و کفایت از جمله شرایط ولی فقیه است.
وی بــا بیان اینکه مشــروعیت رهبری ولی فقیــه به اذن خداوند 
اســت عنوان کرد: بر اســاس آیات قرآن، اطاعــت از ولی فقیه واجب 

است و همه باید از اوامر و دستورات والیت فقیه پیروی کنند.
حجت االســالم و المســلمین رنجبر در پایان با اشاره به شبهاتی 
که در خصوص والیت فقیه مطرح می شــود، به بیان پاســخ به این 

شبهات پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران کریمه  اهل بیت قم بررسی شد؛

مشروعیت رهبری ولی فقیه
 به اذن خداوند است

 نا امیدی در تبلیغ دین جفا به اسام است
مدیر حوزه  علمیه خواهران گلستان:

اردبیل
Á  مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان اردبیــل در مراســم

نشست هم اندیشی علما و روحانیون ستاد چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی حضور یافت.

Á  اســاتید، طالب و کادر مدرســه علمیه الزهراء )س( اردبیل 
در تجمع حماسه 9 دی شرکت کردند.

Á  مراسم گرامیداشت حماسه9دی در مدرسه علمیه الزهراء 
)س( خلخال با سخنرانی مدیر این مدرسه برگزار شد.

Á  طــالب ســطح2 و3  مدرســه علمیه ولیعصر)عــج( گرمی در 
تجمع بزرگ 9 دی حضور یافتند. 

Á  مراســم ارتحــال حضــرت آیــت اهلل شــاهرودی)رضوان اهلل
علیه( با حضور اســاتید و طالب مدرســه علمیه  ولیعصر )عج( 

گرمی برگزار شد.
Á  کرســی آزاد اندیشــی بــا عنــوان” بررســی شــبهات پیرامون 

والیت فقیه “ در مرکز تخصصی رسول اکرم )ص( اردبیل برگزار 
شد.
Á  )س( فاطمیــه  علمیــه  مدرســه  مبلغیــن  و  مدیــر  دیــدار   

مشــگین شــهر بــا مدیــر جدیــد اداره تبلیغــات اســالمی ایــن 
شهرستان انجام شد.

Á  مراســم عــزاداری بــه مناســبت ارتحــال آیــت اهلل هاشــمی
شــاهرودی)رضوان اهلل علیه( در مدرسه علمیه فاطمیه )س( 

مشگین شهر برگزار شد.
Á  مجلس ختم به مناسبت رحلت حضرت آیت اهلل هاشمی 

شــاهرودی)رضوان اهلل علیه( در مدرســه علمیه ثامن الحجج 
)ع( پارس آباد برگزار شد.

Á  10 - همزمان با سراســر کشــور طالب مدرسه علمیه فاطمه
الزهراء)س( نمین نیز در مراســم حماسه 9دی حضور پر رنگ 

داشتند.

اصفهان
Á  برگزیدگان هشــتمین جشــنواره اســتانی عالمــه حلی)ره( با

آیــت اهلل طباطبائــی نژاد امــام جمعه اصفهــان و نماینده ولی 
فقیه در استان دیدار کردند.

Á  فراخــوان مقالــه با عنوان »راز ماندگاری انقالب اســالمی در
چهل ســال« از ســوی معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه 

خواهران منتشر شد.
Á  آیین رونمایی از کتاب »کنایه در ســور مکی« به نویســندگی

خواهــران  علمیــه  مدرســه  در  حــوزه،  اســتاد  ملکــی  الهــام 
الزهرا)س( مبارکه برگزار شد.

Á  نشست سیاسی با موضوع »شناخت جریان های سیاسی
کشــور«، در مدرســه علمیه ریحانة النبی )س( خــور و بیابانک 

برگزار شد.
Á  کرســی آزاد اندیشــی بــا عنــوان » نســبت انقالب اســالمی با

انقالب مهدوی« با حضور کارکنان، اساتید، دانش آموختگان 
و طــالب، در مدرســه علمیــه خواهــران حضــرت نرجــس)س( 

یزدانشهر برگزار شد.
Á  کرســی آزاداندیشــی با عنــوان »نقــش زن در تــداوم انقالب

اسالمی« در مدرسه علمیه زهرائیه نجف آباد برگزار شد.
Á  نشســت سیاســی با موضــوع »حــوادث دوران چهل ســاله

انقــالب«، بــا حضور کادر، اســاتید و طالب، در مدرســه علمیه 
خواهران حضرت فاطمه محدثه)س( اصفهان برگزار شد.

Á  نشست علمی پژوهشی با عنوان »فتنه و ویژگی های فتنه
گــر در نهــج البالغه« بــا حضور کادر و طالب، در مدرســه علمیه 

کوثر اصفهان برگزار شد.
Á  نشســت »شناخت شناســی دینی از منظر قرآن«، در سالن

اجتماعات مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان برگزار 
شد.
Á  نشســت اخالقــی بــا موضــوع »تتبــع یکــی از وظایــف مهــم

طالب« با سخنرانی حجت االسالم رسول خواجه کریمی امام 
جمعه شهر خوانسار با حضور اساتید، کادر، طالب در مدرسه 

علمیه خواهران کریمه اهل بیت)س( این شهر برگزار شد.
Á  اســتاد حوزه علمیه خواهران اصفهان در گفتگو با خبرنگار

»کوثــر« گفــت: امــروز روز بیدارباش حــوزه های علمیــه در برابر 
فتنه هاست.

کهگیلویه و بویراحمد
Á  کهگیلویــه اســتان  پژوهــش  هفتــه  نمایشــگاه 

حــوزه  ومدیریــت  اســتانی   وبویراحمدباحضورمســئولین 
والمســلمین  االســالم  حجــت  اســتان  خواهــران  علمیــه 

جعفری مهر افتتاح شد.
Á  جلسه قرآنی مهدکودک شکوفه های مهدوی درمدرسه

علمیه حضرت زینب سالم اهلل علیها دهدشت برگزارشد .
Á  نمایشــگاه کتــاب باحمایت نشــرهاجر درمدرســه علمیه

حضــرت زینــب)س( دهدشــت همزمــان باهفتــه پژوهــش 
افتتاح شد.

Á  جلســه هــم اندیشــی باحضورامــام جمعــه ،مدیرحــوزه
علمیــه خواهــران اســتان ،مدیرآمــوزش وپــرورش ورئیــس 
ســازمان تبلیغات اســالمی شهرســتان کهگیلویه درمدرسه 

علمیه حضرت زینب)س( دهدشت برگزارشد.
Á  کارگاه آموزشــی شــبکه کوثرنت درمدرسه علمیه حضرت

زینب )س( برگزارشد.
Á  کالس طــب ایرانــی اســالمی باموضــوع غذاهــای بویایی

-اســانس هــا -دودها درمدرســه علمیه حضــرت معصومه 
)س( سی سخت برگزارشد.

خبر
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کوتاه از استان ها

عتمــاد بــه نظــام، از این بهتر و روشــن تر نمی شــود. این حضور، حضور بســیار پرمعنایی اســت. عالوه بر ایــن، در موارد خاص، مثل نهم دى ســال 88، 
به مجرد این که مردم احســاس کردند حرکتی که شــروع شــده اســت، متوجه به نظام اســت، متوجه به انقالب اســت، متوجه به شــخص خاص و دولت 
خاصی نیســت، آن حرکت عظیم را از خود نشــان دادند. اینجور نبود که فقط جوانهاى پرشــور به میدان بیایند؛ همه آمدند. حادثه نهم دى یک حادثه 

عجیبی است؛ به خاطر دلبستگی مردم به نظام بود. این ها نشان دهنده اعتماد مردم است.
مقام معظم رهبری   13۹0/05/16

حــوزه علمیــه خواهــران اســتان ســمنان 
پژوهــش  معاونــت  اعــام  اســاس  بــر 
کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
عرصــه  در  توجهــی  قابــل  عملکــرد 
فعالیت-هــای پژوهشــی داشــته اســت. 
معاونــت پژوهش حوزه علمیه خواهران 
کانون هــای  فعال ســازی  بــا  ســمنان 
برگــزاری  و  علمیــه  مــدارس  پژوهشــی 
تقدیــر،  قابــل  پژوهشــی  برنامه-هــای 
شــوراهای  برتــر  رتبــه  کســب  بــه  موفــق 

علمی-پژوهشی استانی شده است.
با توجه به فرارســیدن هفتــه پژوهش، و 
با توجه به کسب رتبه برتر سال تحصیلی 
علمــی- شــورای  13۹6-13۹7توســط 
گفتگویــی  ســمنان،  اســتان  پژوهشــی 
بــا خانــم ســالم، معــاون پژوهــش حــوزه 
داده  ترتیــب  ســمنان  خواهــران  علمیــه 
ایــم کــه حاصــل آن از نــگاه خواننــدگان 

می گذرد.

Á  خواهــران علمیــه  حــوزه  ظاهــرا 
استان سمنان فعالیت هایی در زمینه 
برگزاری نشست و جلسات پژوهشی 
انجام داده اســت و درایــن زمینه رتبه 
هایــی نیــز کســب کــرده، لطفــا در این 
در  بفرماییــد.  ارائــه  اطاعاتــی  مــورد 
رویــداد  تعــداد  چــه  علمیــه  مــدارس 
تشــکل  های  قالــب  در  پژوهشــی 

پژوهشی برگزار شده است؟
در اســتان ســمنان بالغ بر 20 همایش 
پژوهشــی برگزار شــده اســت. در سال 96 
انقالبیگــری و  همایــش  »شــاخصه  های 
مولفه  هــای آن« کــه در مؤسســه آمــوزش 
عالی امام   جعفرصادق)ع( شــاهرود برگزار 
شــد حائــز رتبــه دوم کشــوری، و همایش 
»نفــوذ و راهکارهــای مقابله بــا آن« که در 
مؤسســه آموزش عالی عصمتیه ســمنان 
برگزار شد، شایســته تقدیر شناخته شد. 
همچنیــن برگــزاری چندیــن جشــنواره و 
بــا محوریــت کاالی  آزاد اندیشــی  کرســی 
ایرانــی، حمایت از حقــوق تولید کننده و 
مصــرف کننده، رابطه قاعده نفی ســبیل 
بــا حمایــت از کاالی ایرانــی، مبانی دینی 
قطــع وابســتگی بــه اجانب)بیگانــگان(، 
حمایــت از تولیــدات داخلــی و نقــش آن 
در  مبلغیــن  نقــش   ، اقصــادی  رونــق  در 
حمایت از کاالی ایرانی و کاهش بیکاری، 
نقــش زنــان در حمایــت از کاالی ایرانــی 

و.... برگزار شده است .
در  پژوهشــی  نشســت  برگــزاری 

مهدویــت،  چــون  مختلــف  محورهــای 
عصــب  و  الهیــات  شناســی،  مرجــع 
شناســی، وحدت حــوزه و دانشــگاه و... 
اجــرای کارگاه  هــای کارورزی بــرای طالب 
و اســاتید در مدیریت استان و مدارس از 
دیگــر اقدامــات معاونت پژوهش اســتان 

بوده است.
در کنار برنامه های محتوایی، برگزاری 
اردوی پژوهشی، میزگرد علمی اساتید و 
طــالب، بازدیــد از کتابخانه  هــای داخــل 
گفتمان  هــا  برگــزاری  اســتان،  خــارج  و 
مســابقه  مختلــف،  موضوعــات  بــا 
مســابقه  مطالعاتــی،  ســیر  کتابخوانــی، 
فعالیت  هــای  جملــه  از  و...  پیامکــی 
کانون  هــا و انجمن  هــای مــدارس تابعــه 

استان است.
کانــون  اعضــای  اخیــر  ســال  های  در 
حائــز  قرآنــی  مســابقات  در  انجمــن  و 
رتبــه هــای اول و دوم شــده انــد و اعضــا 
فراخوان  هــای  در  فعــال  صــورت  بــه 
ره،  حلــی  عالمــه  پژوهشی)جشــنواره 
بانوی کرامت، مســابقه رشدو...( شرکت 

می  کنند.

Á  تأثیرگذاری فعالیت  های پژوهشــی
در  را  خواهــران  علمیــه  حوزه  هــای 
ارزیابــی  چگونــه  خــود،  اســتان  در 

می  نمایید؟
می  توانــد،  پژوهشــی  فعالیت  هــای 
و  ســواالت  بــه  پاســخگویی  ســاز  زمینــه 
شــبهات مطرح شــده در فضــای عمومی 

و  پاســخگویی،  بــرای  بســتری  و  باشــد. 
شــناخت حقیقت را فراهم آورد. از طرفی 
در بحث تبلیغ نیز مبلغی می  تواند موفق 
باشد که پژوهشگر خوبی باشد. مدرسی 
می  توانــد در زمینــه تدریــس حرفــی برای 
گفتــن داشــته باشــد کــه محقــق خوبــی 
باشــد. پــس می  بینیــم کــه امــر پژوهــش 
بــه طور ملمــوس و به صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم می  توانــد در فضای عمومی 
جامعــه اثرگــذار باشــد. براســاس همیــن 
اســتدالل، تشــکل  های پژوهشــی مــورد 
حمایت مرکز مدیریــت حوزه های علمیه 
دارنــد  قــرار  ســمنان  اســتان  خواهــران 
فعالیــت  نتایــج  و  آثــار  خوشــبختانه  و 
کانون  هــا و انجمن  هــای مــدارس علمیه 
استان در ســطحی قابل قبول، مشاهده 

می  شود.

Á  ،نشســت برگــزاری  جهــت  شــما 
کرسی، همایش به چه میزان نیازهای 
طاب و أساســا اقتضائــات منطقه  ای 
اعتقــادی،  لحــاظ  بــه  را  اســتانی  و 
نظــر  در   ... و  اجتماعــی  فرهنگــی، 

می  گیرید؟ 
تعییــن  بــرای  اســتان  مــدارس 
موضوعــات پژوهشــی از نظــرات اســاتید 
در  اســاتید  چراکــه  می  شــوند  بهره منــد 
بــا  و  بــوده  طــالب  بــا  تنگاتنــگ  تعامــل 
ســواالت و مشکالت طالب بیشتر مواجه 
شناســند؛  مــی  را  آنهــا  نیــاز  و  هســتند 
از  اســاتید  بــا  نظــر  تبــادل  و  بــا مشــورت 

دغدغه  هــا و نیازهــای طــالب آگاه شــده 
می کننــد.  برنامه  ریــزی  آن  براســاس  و 
موضوعــات  انتخــاب  معیــار  بنابرایــن 
و  مخاطبیــن  از  ســنجی  نیــاز  پژوهشــی 
مقتضیــات منطقــه از لحــاظ اعتقــادی، 

فرهنگی، اجتماعی است.

Á  بــه طور کلی مهم ترین آســیب  های 
انجمن  هــای  و  کانون  هــا  فعالیــت 
پژوهشــی را در چــه می  بینیــد و بــرای 

رفع آن چه پیشنهادی دارید؟
تمام آســیب  هایی که یــک مجموعه 
در  می  کنــد،  رکــود  دچــار  را  پژوهشــی 
اینجــا هــم می  تواند آســیب زا باشــد که 
از جملــه آن  هــا عدم اختصــاص بودجه 
و اعتبار به امر پژوهش و عدم اســتفاده 
از پژوهشــگران و حمایــت از چــاپ آثــار 
آن  ها برای تشــویق روحیه پژوهشگران 

است.
در  و  پژوهش  هــا  نشــدن  دیــده 
لحــاظ  بــدون  پژوهــش  انجــام  نتیجــه 
اولویت  هــا و مــوازی کاری، بخش دیگری 
می  توانــد  کــه  اســت  آســیب  هایی  از 
فعالیت  هــای پژوهشــی را دچــار اختــالل 
نماید. بنابراین پیشــنهاد ما برای فراهم 
ایجــاد  و  پژوهشــی  نقــد  زمینــه  آوردن 
فضــای رقابــت علمــی بیــن پژوهشــگران 
می  تواند فضــای رقابتی و پویایی را برای 
محیط  های پژوهشــی استان، به ارمغان 
ســاختارهای  رشــد  ســاز  زمینــه  و  آورد 
پژوهشــی در اســتان و درنتیجــه امــکان 

از  پژوهشــگران  ســاختن  بهره  منــد 
یــک  در  معنــوی  و  مــادی  امتیازهــای 
ساختار متوازن و قابل قبول خواهد بود.
در چنین ســاختار و ســازماندهی پویا 
و فعالی اســت کــه می  توانیم برای تقویت 
اساتید پژوهشگر جهت دریافت خدمات 
پژوهشــی در ســطح باالتــر و پاســخگویی 
بــه ســواالت محتوایــی و روشــی طــالب 
باشــیم.  داشــته  بیشــتری  اقدامــات 
همچنیــن در کنــار تقویــت ســاختارهای 
پژوهشــی در اســتان، بــا توجه بــه این  که 
مدارس اســتان دارای نشــریه و فصلنامه 
علمــی  امتیــاز  دارای  اگــر  اســت  داخلــی 
پژوهشــی  یا علمی ترویجی شــوند باعث 
در  فعالیت  هــا  و  طــالب  بیشــتر  انگیــزه 
کــه  شــد  خواهــد  انجمن  هــا  و  کانون  هــا 
همه این اتفاقات در صورت سازماندهی 
مطلــوب و دســتیابی بــه ســاختار فعــال 
پژوهشــی در اســتان با ســرعت بیشــتری 

ممکن خواهد شد.

Á  پژوهشــی ظرفیــت  بــه  توجــه  بــا 
تشــکل  های پژوهشــی، بــه نظر شــما 
چگونه می  توان طرح مدرســه محوری 

را اجرا نمود؟
ســاعاتی  محــوری  مدرســه  طــرح  در 
بیشــتر  را  اســت  مدیــر  اختیــار  در  کــه 
پژوهشــی  فعالیت  هــای  ارتقــای  بــرای 
و توانمندســازی آن  هــا مهیــا کننــد و بــه 
پژوهش مثل ســال  های گذشــته بیش از 

پیش بها دهند.

Á  از چــه اهــداف خــود  تحقــق  بــرای 
مجــازی  فضــای  در  راهکارهایــی 

استفاده می  نمایید؟
و  طــالب  اســتقبال  بــه  توجــه  بــا 
معاونــت  ســمت  از  موجــود  زمینه  هــای 
ماننــد  اقداماتــی  نیــز  اســتان  پژوهــش 
برگــزاری کارگاه ســواد رســانه جهت آشــنا 
شــدن طالب با فضازی مجــازی برگزاری 
  Windows رایانــه  آموزشــی  کالس  هــای 
Word بــرای پایه  هــای اول و نیــز آمــوزش 
و وبالگ  نویسی انجام شده است. پس از 
برگزاری این کالس  ها و با توجه به این که 
طــالب از چنیــن فعالیت  هایی اســتقبال 
خوبی دارند، نسبت به برگزاری فراخوان 
و مســابقه کتابخوانــی در وبــالگ مدارس 
و تشــکیل گــروه ها برای تبــادل اطالعات 
بین طــالب و طالب با اســاتید در فضای 

مجازی اقداماتی صورت می پذیرد.

در گفتگو بامعاون حوزه علمیه خواهران استان سمنان مطرح شد؛

کشوری تشکل  های سمنانی در اجرای فعالیت های پژوهشی کسب رتبه 

گو
تو
گف

معرفی کتاب های نشر هاجر

کهگیلویه و بویراحمد
Á  و دنــا  شهرســتان  اســالمی  ارشــاد  اداره  محتــرم  مدیــر   

سرپرســت محتــرم مدرســه علمیــه حضــرت معصومــه )س( 
سی سخت با یکدیگر دیدار کردند.

Á  معاونیــن محترم مدیریت حوزه علمیه خواهران اســتان 
باطــالب وکادر مدرســه علمیه حضرت معصومــه)س( دیدار 

کردند.
Á  جشــن میــالد امام حســن مجتبــی)ع( و ســالروز و حدت 

حــوزه و دانشــگاه بــا حضــور طــالب و اســاتید دانشــگاهی و 
حــوزوی در مدرســه علمیــه حضــرت بــی بــی حکیمــه )س( 

گچساران برگزارشد.
Á  )طــالب مدرســه علمیــه حضــرت بــی بــی حکیمــه)س 

بــاگل  دانشــگاه  و  حــوزه  وحــدت  مناســبت  بــه  گچســاران 
واحــد  آزاداســالمی  دانشــگاه  دانشــجویان  بــا  وشــیرینی 

گچساران دیدار کردند.

مازندران
Á  مراســم در  مازنــدران،  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر   

عــزاداری رحلــت حضــرت معصومــه)س(  در جمــع کارکنــان 
ایــن مدیریت،  والیت مــداری را آزمونی برای مومنان واقعی 

دانست.
Á  مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران اســتان مازنــدران طی 

را  حماســه  ایــن  دی،   9 اهلل  یــوم  مناســبت  بــه  ای  بیانیــه 
نمایش اقتدار ملت با بصیرت ایران دانست.

Á  در مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــرا )س( تنکابــن، کرســی 
آزاد اندیشــی با موضــوع نقش طــالب در مدیریت اقتصادی 

خانواده و جامعه برگزار شد. 
Á  کارگاه آموزشی مهارت های قبل از ازدواج با حضور خانم  

حســن زاده کارشــناس خانــواده، در مدرســه علمیــه الزهــرا  
)س( ساری برگزار شد.

Á  موســس مدرســه علمیه حضرت نرجس )س( ساری، در 
نشســت خیرین این مدرسه، بر رســالت سنگین حوزه های 
علمیه خواهران نســبت به توســعه و ترویج فرهنگ دینی در 

جامعه، تاکید کرد.
Á  کرســی آزاد اندیشــی بــا موضوع  نقش آفرینــي حوزه هاي 

علمیه در پیش بري انقالب اسالمي از واقعیت موجود تا حد 
مطلــوب، در مرکــز تخصصی حــوزوی نور الزهراء)س( ســاری 

برگزار شد.
Á  مدیر مدرســه علمیه فاطمه الزهرا )س( آمل، در نشست 

بصیرتی این مدرسه، حماسه 9 دی را نشانگر والیت مداری 
مردم ایران دانست.

Á  و  FATFنشســت سیاســی و بصیرتــی بــا موضوع بررســی 
ســند 2030، در مدرســه علمیــه خواهــران شــهید مطهــری 

تنکابن برگزار شد.
Á  خانــم پورمهــدی اســتاد حــوزه، در نشســت فرهنگــی بــا 

موضــوع ضرورت تفقــه در دین، در مدرســه علمیه عصمتیه 
بابــل، بــر باز آفرینی علــوم دینی به عنوان نیــاز واقعی جامعه 

تاکید کرد.
Á  کارگاه مهارتی مســئله یابی تحقیقات پایانی، در مدرســه 

علمیه ریحانه الرسول)س( نکا برگزار شد.

نام کتاب: زمین لرزه از دیدگاه علم 
ومصادیق قرآنی

نویسنده:  وحیده محمودی
ناشر:  مرکز نشر هاجر

قطع: رقعی - 1۵2 صفحه
شمارگان:   1000 نسخه

مرکز پخش:
02۵37842۵44
02۵37842۵43

نام کتاب: مقایسه محبت در قرآن کریم
 و عهد جدید

نویسنده: زهرا خدا دوست
ناشر: مرکز نشر هاجر

قطع:رقعی - 190 صفحه
شمارگان: 700 نسخه

مرکز پخش:
02۵37842۵44
02۵37842۵43

نام کتاب: زن در قرآن
نویسنده:  عالمه سید محمد

حسین طباطبائی
ناشر: مرکز نشر هاجر

قطع:وزیری
شمارگان: 1000 نسخه

مرکز پخش:
02۵37842۵44
02۵37842۵43

کردستان
Á  نشســت بصیرتی و جلســه پرســش و پاســخ به مناسبت هفته

وحــدت حــوزه و دانشــگاه بــا ســخنرانی آقــای دکتر سلحشــور و با 
حضور دانشــجویان دانشگاه کردستان و طالب و اساتید و دانش 

آموختگان مدرسه علمیه ریحانه النبی)س(سنندج برگزار شد . 
Á  حجت اســالم ســخنرانی  بــا  حجــاب  عقلــی  اثبــات  همایــش 

والمسلمین رستمی در مدرسه علمیه الزهرا)س(شهرستان قروه 
برگزار شد.

Á  همایشــی بــا محوریــت بالندگــی انقــالب اســالمی با ســخنرانی
حجت االســالم والمســلمین بابائیان امام جمعه قروه در مدرســه 

علمیه خواهران الزهرا)س( این شهرستان برگزار شد.
Á  دوره توانمندسازی مبلغین طرح امین و نسیم رحمت در مرکز

تخصصی الزهراء)س( شهرستان قروه با سخنرانی حجت االسالم 
اسفندیاری برگزار شد.

Á  کارگاه آموزش خبر نویسی با حضور معاونان فرهنگی و رابطان 
خبــری مــدارس علمیــه خواهــران اســتان کردســتان در مدرســه 

علمیه حضرت زینب)س(سریش آبادبرگزار شد. 
Á  کارگاه پیشــگیری از آســیب های اجتماعی بامحوریت »تربیت 

فرزندان« در مرکز تخصصی الزهرا)س( قروه برگزار شد .
Á  همزمان با گرامیداشــت ســالروز حماسه عظیم 9 دی و سالروز

حضور عظیم و میلیونی مردم ایران در حمایت از آرمان های نظام 
جمهــوری اســالمی و رهبــر معظم انقــالب در 9 دی ســال 1388، 
طــالب و کادر مــدارس علمیــه اســتان کردســتان  در گردهمایــی، 
همــراه با مردم والیتمــدار قروه گردهم آمدند تا حضور همیشــگی 

خودرا در صحنه به جهانیان ثابت کند.
Á  کارگاه طــب ســنتی بــا ســخنرانی حجــت االســالم و المســلمین 

ســلطانیان در مدرســه علمیــه ریحانــه النبی)س(ســنندج و با حضور 
اساتید و کادر و طالب این مدرسه برگزار شد

Á  با همکاری مرکز بزرگ اســالمی ســقز کارگاه " آموزش ســبک زندگی
دینــی در پرتــو قــرآن " ویژه طالب اهل ســنت، طالب تشــیع مدرســه 
علمیه خواهران حضرت فاطمه)س(سقز و جمعی از معلمان قرآنی 

شهر سقز در این مرکز برگزار شد.
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این فتنه، صرفا منحصر به حضور عده اى افراد در خیابان ها نبود، بلکه ناشــی از یک بیمارى بود که با اقدامات سیاســی و امنیتی قابل دفع شــدن نبود و به 
یک حضور عظیم مردمی نیاز داشت که چنین هم شد. همانگونه که در ابتداى انقالب، محرم به کمک این مردم آمد و امام خمینی)ره( فرمود: خون بر شمشیر 

پیروز است، در قضایاى 9 دى هم، عاشورا به کمک ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگارى را خلق کرد

 در چهارمین پیش نشست همایش »نقش حکمت اسالمی در انقالب اسالمی« مطرح شد؛

کرد انقالب اسالمی الگو و قرائتی نوین از آزادی به دنیا عرضه 

احمـدی  حجت االسام والمسـلمین 
امیـن گفـت: انقـاب اسـامی، فهـم و 
چالـش  بـه  را  مـدرن  دنیـای  خوانـش 
ایـران  اسـامی  انقـاب  کشـید، 
کاسـتی ها، نواقـص و محدودیت هـای 
تلقـی مـدرن از آزادی را نشـان داد و بـا 
آزادی قرائتـی  از  الگـوی متفـاوت  ارائـه 

اسـت. کـرده  عرضـه  نویـن 

در  احسـن  مجیـد  دکتـر  آقـای   
همایـش  نشسـت  پیـش  چهارمیـن 
انقـالب  در  اسـالمی  حکمـت  »نقـش 
مدیریـت  مرکـز  همـت   بـه  کـه  اسـالمی« 
برگـزار  خواهـران  علمیـه  حوزه هـای 
انقـالب اسـالمی  از  کـرد: پـس  بیـان  شـد 
در  اسـالمی  علـوم  تأثیـر  مسـئله  همـواره 
تحقـق ایـن انقـالب محـل تأمـل و توجـه 

اسـت.  بـوده  اندیشـمندان 
نقـش  نشسـت  پیـش  علمـی  دبیـر 
اسـالمی  انقـالب  در  اسـالمی  حکمـت 
یـک  در  منحصـر  مسـئله  ایـن  افـزود: 
اتفـاق   ۵7 سـال  در  کـه  تاریخـی  پدیـده 
افتـاد نیسـت و اگـر مفهـوم انقـالب صرفـا 
نشـود  تاریخـی  پدیـده  ایـن  بـه  منحصـر 
توجـه  مـورد  انقـالب  بقـای  و  اسـتمرار  و 
در  کـه  علمـی  ظرفیت هـای  گیـرد،  قـرار 
علـوم  در  آن  الیه هـای  عمیق تریـن 
فلسـفی و حکمـی مطـرح اسـت جایـگاه 

داشـت.  خواهـد  ویـژه ای 
از  ایـن مطلـب  کـرد: وجـه  وی اظهـار 
آن  روسـت کـه در دوران مـدرن اتفاقـات 
مواجهـه  نـوع  بالطبـع  و  افتـاده  فراوانـی 
مـا در تعیین مسـیر درسـت تعیین کننده 
آبشـخور  اسـاس  ایـن  بـر  بـود،  خواهـد 
بـا  طبیعتـا  انقـالب  علمـی  مبـادی  و 
تحـوالت زمانـه بایـد تقویت و بـاز فرآوری 
البتـه  و  گیـرد  قـرار  تأمـل  محـل  و  شـود 
ایـن بـه هیـچ نـوع ایسـتایی نبایـد منجـر 
بـا  کـه  نشـود  ایجـاد  تصـور  ایـن  و  شـود 
ایـن  نشسـت  و  همایـش  چنـد  برگـزاری 
داسـتان تمـام می شـود بلکـه حتمـا باید 
نشسـت ها  چنیـن  در  کـه  بررسـی هایی 
در  می گیـرد  صـورت  همایش هایـی  و 
زمان بندی هـای  و  مناسـب  دوران 

شـود.  تکـرار  مناسـب 
دکتـر احسـن بابیـان اینکـه البتـه در 
دارد  وجـود  تأثیـر  ایـن  اینکـه  بـا  رابطـه 
یـا نـدارد یـا در رابطـه بـا چگونگـی ایـن 
کـرد:  ابـراز  دارد  اختالفاتـی وجـود  تأثیـر 
اسـالمی  انقـالب  پدیـده  حـال  بـه  هـر 
پدیـده ای نیسـت کـه تنهـا موافقیـن بـه 
اسـالمی  انقـالب  بلکـه  بیندیشـند،  آن 
جـدی  نقـش  جهانـی  مناسـبات  در 
و  مخالفیـن  توجـه  و  می کنـد  ایفـا 
دشـمنان نیـز بـه ایـن پدیـده و تأثیـرات 
جـدی کـه در تمـام عرصه هـای درون و 
برون مـرزی دارد، طبیعتـا وظیفـه مـا را 
سـنگین تر  بررسـی هایی  چنیـن  بـرای 

 . می کنـد
نقـش  نشسـت  پیـش  علمـی  دبیـر 
اسـالمی  انقـالب  در  اسـالمی  حکمـت 

از  همایـش  ایـن  برگـزاری  کـرد:  تصریـح 
نیـز  العالمیـة  المصطفـی  جانـب جامعـة 
دارد  ویـژه ای  تناسـب  موضـوع  ایـن  بـا 
یـک  العالمیـة  المصطفـی  جامعـة  زیـرا 
اسـت  اسـالمی  علـوم  جهانـی  مدرسـه 
را  انقـالب  بـه  کـه دل هـای عالقه منـدان 
عالقه منـد  انسـانی  علـوم  عرصـه  در  کـه 
بـه خـود  بـه مطالعـه و تحقیـق هسـتند 
جلـب کـرده اسـت و فعالیـت آن منحصـر 

نیسـت. ایرانـی  طـالب  بـه 
احمـدی  حجت االسالم والمسـلمین 
و  آزادی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  امیـن 
و  مهـم  بسـیار  عنوانـی  اسـالمی  انقـالب 
آزادی  کـرد:  بیـان  اسـت  بحث برانگیـز 
کالسـیک  اندیشـه  در  کـه  اسـت  عنوانـی 
مطـرح بـوده و می شـود البتـه کالسـیک و 
سـنتی لزومـا بـار معنایـی ارزشـی نـدارد و 
این گونـه جعـل اصطـالح صرفًا بر اسـاس 
سـیر تحوالتـی کـه بـر بشـر گذشـته صورت 

اسـت.  گرفتـه 
اسـتاد حوزه افزود: اندیشـه مدرن در 
غـرب اتفـاق افتـاده اسـت و ایـن تمـدن 
غربـی اسـت کـه در عرصه هـای مختلـف 
ایفـا  جـدی  نقش هـای  اندیشـه  ایـن 
کـرده و معتقـد اسـت کـه آزادی محصـول 
هـر  طبیعتـا  و  اسـت  اندیشـه ای  چنیـن 
اندیشـه ای کـه مبانـی اندیشـه مـدرن از 
قبیـل اومانیسـم، سـوبژکتیویته و غیره را 
انسـان محوری و محوریـت  بـا  نپذیـرد و 
همـراه  عالـم  مناسـبات  تمـام  در  سـوژه 
قبـول  را  آزادی  نـام  بـه  نشـود مقولـه ای 

نـدارد.
وی افـزود: ایـن عقیـده کـه در تمـدن 
مـدرن  اندیشـه  مطرح شـده  غـرب 
خـود  مطلـق  ملـک  نحـوی  بـه  را  آزادی 
می دانـد  خویـش  اندیشـه  محصـول  و 
ایـن منشـور حقـوق بشـر  را  و افتخـارش 
دانسـته و قائـل می شـود کـه انسـان بمـا 

اسـت. آزاد  انسـان  هـو 
احمـدی  حجت االسالم والمسـلمین 
امیـن تصریـح کـرد: بـدون ایـن عقیده که 
انسـان بمـا هـو انسـان آزاد اسـت تفـاوت 
و  قرآنـی  دینـی،  اندیشـه  بـا  بنیادیـن 
ایـن  بـر  مـا  عقیـده  بلکـه  دارد،  اسـالمی 
اسـت کـه انسـان ازآن جهـت که خـدا او را 
آزادکرده آزاد اسـت و کرامت ذاتی انسـان 

تلقـی می شـود.  کرامـت تکوینـی 
بمـا  انسـان  داد:  ادامـه  حـوزه  اسـتاد 
بلکـه  نیسـت  کرامـت  دارای  انسـان  هـو 
ازآن جهـت کـه خالـق توانـا بـه وی کرامت 
بـه  او  سرشـت  و  نهـاد  در  و  کـرده  عطـا 
ودیعـت نهـاده آزاد اسـت کـه خود نشـان 

دارد. مسـئله  ایـن  جدیـت  از 
احسـن  دکتـر  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
پرسـش  سـه  اسـاس  بـر  را  بحـث  محـور 
بـرای  کـرد:  بیـان  و  کـرد  مطـرح  اساسـی 
بـه سـه سـؤال  بایـد  ایـن بحـث  توضیـح 
انقـالب  از  »مـراد  چیسـت؟«  »آزادی 
مسـئله  »ترابطـات  چیسـت؟«  اسـالمی 
چیسـت؟«  اسـالمی  انقـالب  و  آزادی 

شـود. داده  پاسـخ 

نقـش  نشسـت  پیـش  علمـی  دبیـر 
اسـالمی  انقـالب  در  اسـالمی  حکمـت 
پرداخـت  فرعی تـر  سـؤاالت  طـرح  بـه 
ایـن  اول  سـؤال  از  مـراد  کـرد:  بیـان  و 
آزادی  ماهیـت  و  تعریـف  کـه  اسـت 
کـدام  محـور  بـر  را  بحـث  و  چیسـت 
ماهیـت  از  تلقـی  کـدام  و  کـرده  تعریـف 
سـؤال  اسـت،  مـا  موردقبـول  آزادی 
دیگـر آن اسـت کـه نظریـات مهم رقیب 
آیـا  و  کدامنـد  آزادی  مسـئله  پیرامـون 
ایـن نظریـات قابل پذیـرش ما هسـتند 
یـا خیـر و آیـا می تـوان بـا اصالحاتی این 
نظریـات را پذیرفـت یا از اسـاس مردود 

؟  هسـتند
لمسـلمین  ا م و سال ال حجت ا
بـه سـؤاالت  پاسـخ  امیـن در  احمـدی 
انقـالب  کـرد:  بیـان  مطرح شـده 
اسـالمی تحولـی عظیـم در عرصـه علـم 
و  کـرد  ایجـاد  امـروز  و عمـل در دنیـای 
انقـالب  عالقه منـدان  نه تنهـا  امـروزه 
مخالفـان  و  منتقـدان  بلکـه  اسـالمی 
را  معاصـر  پدیـده  ایـن  نمی تواننـد  نیـز 

بگیرنـد.  نادیـده 
اسـتاد حـوزه بابیـان اینکـه در بحـث 
بعـد  در  اسـالمی،  انقـالب  پیرامـون 
ارزشـی  دانش هـای  حـوزه  در  و  نظـری 
تحـوالت  شـاهد  عرصه هـا  دیگـر  و 
آزادی  کـرد:  ابـراز  هسـتیم،  گسـترده ای 
به عنـوان یکـی از اصلی تریـن شـعارهای 
خوانـش  و  فهـم  اسـالمی،  انقـالب 
کشـید،  چالـش  بـه  را  مـدرن  دنیـای 
کاسـتی ها،  ایـران  اسـالمی  انقـالب 
نواقـص و محدودیت هـای تلقی مدرن 
از آزادی را نشـان داد و بـا ارائـه الگـوی 
متفـاوت از آزادی قرائتـی نویـن عرضـه 

اسـت. کـرده 
شـدن  روشـن  بـرای  کـرد:  اظهـار  وی 
نسـبت  اسـالمی  قرائـت  مزیت هـای 
آزادی،  ارزش  از  رقیـب  قرائت هـای  بـه 
از  فلسـفی  تحلیلـی  ابتـدا  اسـت  الزم 
در  کـرد،  ارائـه  آزادی  ماهیـت  و  مفهـوم 
تحلیـل فلسـفی آزادی مفهومـی از سـنخ 
منشـأ  از  کـه  اسـت  فلسـفی  معقـوالت 

می شـود.  انتـزاع  خارجـی 
احمـدی  حجت االسالم والمسـلمین 
امیـن بابیـان اینکـه آزادی بـا چند مؤلفه 
شـناخت  کـه  اسـت  مرتبـط  خارجـی 
بـا  مختلـف  مکاتـب  مقایسـه  در  آن هـا 
ایـن  تبییـن  بـه  دارد  اهمیـت  یکدیگـر 
مؤلفه هـا پرداخـت و تشـریح کـرد: مانـع 
بیرونـی، بسـتر تحقـق فعل و به رسـمیت 
سـه  بشـر  غایـات  و  خیـرات  شـناختن 
آزادی  حقیقـت  فهـم  در  مهـم  مؤلفـه 

 . شـند می با
کـه  اسـالمی  انقـالب  افـزود:  وی 
بـا  دارد  وحیانـی  تعالیـم  در  ریشـه 
خیـرات  انسـانی،  خیـرات  توسـعه 
متعالـی  خیـرات  و  اخالقـی  دنیایـی 
آزادی  قلمـرو  فهـم  در  را  اخـروی 
مهـم  ایـن  و  داده  قـرار  موردتوجـه 
کـور  مداخله هـای  کـه  می شـود  سـبب 

خیراتـی  در  مـدرن  دنیـای  گسـترده  و 
معنویـت،  خانـواده،  اخـالق،  چـون 
عدالـت و اسـتقالل ملت هـای ضعیـف 

شـود.  رصـد  قابـل 
انقـالب  کـرد:  تشـریح  حـوزه  اسـتاد 
اسـالمی عـالوه بـر توجه بـه مؤلفه غایت، 
به بسـتر تحقق آزادی های بشـری توجه 
کـرده و بنابرایـن انـواع مداخله هایـی کـه 
بـا اسـتفاده از قـدرت رسـانه ای، سـاختار 
اسـتعماری در  و قدرت هـای  اقتصـادی 
را  اسـت  قابل اعمـال  انسـان ها  آزادی 

آشـکار کـرده اسـت.
ادامـه  در  احسـن  دکتـر  آقـای   
حجت االسالم والمسـلمین  توضیحـات 
اسـالمی  انقـالب  کـرد:  بیـان  امیـن 
بـه  رجـوع  کـه  سـلفیت  جریـان  برخـالف 
نـوع  یـک  اسـت،  عقب گـرد  و  گذشـته 
نـگاه  بـه گذشـته نبـوده و یـک  بازگشـت 
دارد. آینـده  بـه  معطـوف  و  روبه جلـو 
و  اندیشـمندان  از  برخـی  افـزود:  وی 
نیـز  اسـالمی  عـرب  جهـان  روشـنفکران 
نسـبت هایی  مـدرن  دوره  بـا  طبیعتـا 
نسـبتی  بـا  امـر  ایـن  امـا  کردنـد  برقـرار 
و  مـدرن  دوره  بـا  اسـالمی  انقـالب  کـه 
تحـوالت پسـامدرن اتخاذ کـرده متفاوت 

اسـت. 
ایـن  ادامـه  در  احسـن  دکتـر  آقـای 
دوم  محـور  بـه  ورود  بـرای  و  نشسـت 
»عرفـان  عنـوان  تحـت  کـه  نشسـت 
سـخنرانی  بـا  و  اجتمـاع«   و  اسـالمی 
شـد  برگـزار  حجت االسالم والمسـلمین 
عرفـان  پیرامـون  سـؤاالتی  تبییـن  بـه 

پرداخـت. اسـالمی 
نقـش  نشسـت  پیـش  علمـی  دبیـر 
اسـالمی  انقـالب  در  اسـالمی  حکمـت 
بابیـان اینکـه عرفـان اسـالمی و اجتمـاع 
بـا  کـه  اسـت  مهمـی  بسـیار  موضـوع 
عنـوان  اسـت  انتخاب شـده  نظـر  دقـت 
به نوعـی  انقـالب  مفهـوم  اساسـا  کـرد: 
گـره  اجتمـاع  نـام  بـه  امـری  پذیـرش  بـا 

 . د ر می خـو
مواجهـه  اولیـن  کـرد:  اظهـار  وی 
اسـالمی  عرفـان  بـا  ابتدایـی  و  سـطحی 
گـرا  بـا جریانـی دنیـا گریـز، زهـد  مواجهـه 
و  اسـت  عزلت نشـین  و  دغدغه منـد  و 
البتـه چنیـن تلقـی نیـز قابل انـکار نیسـت 
و در برخـی از نحله هـای عرفانـی نیـز ایـن 
روحیـه عزلت نشـینی بارز بـوده و گاهی با 
تعبیـر عرفـان بغـدادی و عراقـی از آن یـاد 

 . می کننـد
بحـث  در  داد:  ادامـه  احسـن  دکتـر 
پیرامـون عرفـان اسـالمی بایـد در مرحلـه 
چیسـت  عرفـان  کـه  شـود  تبییـن  اول 
آیـا  و  اسـت؟  کـدام  عرفـان  از  مـراد  و 
مـا  موردپذیـرش  را  عرفـان  مؤلفه هـای 

خیـر؟   یـا  دارد  قـرار 
تلقی هایـی  ازآنجایی کـه  افـزود:  وی 
کـه از اجتمـاع وجود دارد بسـیار متفاوت 
کـه  اسـت  ایـن  بعـدی  پرسـش  اسـت 
اینکـه  و  چیسـت؟  اجتمـاع  از  مـا  مـراد 
هویـت اجتماعـی کـه نسـبتش بـا عرفـان 

اسـالمی محـل بحـث مـا اسـت چـه تلقی 
دارد؟  اجتمـاع  از 

گسـترده    بندگـی  انقـاب  حقیقـت 
اسـت متعـال  پـروردگار 

در ادامـه دبیـر علمـی پیـش نشسـت 
انقـالب  در  اسـالمی  حکمـت  نقـش 
بعـد  نکتـه  کـرد:  خاطرنشـان  اسـالمی 
اسـت  ایـن  بمانـد  مغفـول  نبایـد  کـه 
و  تناسـبات  چـه  اجتمـاع  مسـئله  کـه 
تمـدن  و  فرهنـگ  مسـئله  بـا  ارتباطاتـی 

دارد؟
فـالح  والمسـلمین  حجت االسـالم 
مطرح شـده  پرسـش های  بـه  پاسـخ  در 
ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  کـرد:  بیـان 
پرسـش ها بایـد نگاهـی گـذرا به سـرمایه 
اینکـه  بـرای  و  باشـیم  داشـته  عرفـان 
ایـن سـرمایه تعریـف شـود ظاهـرا نقطـه 
دغدغـه  تعریـف  مرکـزی،  و  جوهـری 

اسـت.  عارفانـه 
عارفانـه  دغدغـه  اینکـه  بابیـان  وی 
در فرهنـگ زندگـی مـا دغدغـه مجهولـی 
نیسـت اظهـار کـرد: تـورق قـرآن و نظـر بـه 
زندگـی رسـول اکـرم )ص( به عنـوان معلم 
و  ایجـاد  دلیـل  اسـالمی  آغازگـر حیـات  و 

پیدایـی ایـن دغدغـه اسـت.
کـرد: تنهـا خـدا  اسـتاد حـوزه تشـریح 
هیجـان  و  دغدغـه  تنهـا  خواسـتن،  را 
خـدا  و  دیـدن  موجـه  را  او  بـه  نسـبت 
دانسـتن  همه چیـز  ولی نعمـت  را 
عـارف  بـرای  را  دغدغـه  و  نـگاه  از  بافتـی 
ایـن  خواسـتگاه  کـه  می دهـد  شـکل 
دغدغه هـای عارفانـه تعلیمـات اسـالمی 

سـت ا
وی ابـراز کـرد: می  تـوان گفـت به نوعـی 
و  نـدارد  شـناخت  دغدغـه  حتـی  عـارف 
تمـام وجود او را حس بندگی فرامی گیرد 
و ایـن امـر در بیانات رسـول اکـرم و ادعیه 
ائمـه قابل مشـاهده اسـت، ایـن دغدغـه 
بـا آغـاز اسـالم کلیـد خـورد و مراتـب عالـی 
خدایی بودن و خدایی شـدن در وجود 
رسـول اکـرم)ص( مشـهود و مایـه رشـک 

اطرافیـان بود. 
ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  حـوزه  اسـتاد 
قالـب  در  ابتـدا  عارفانـه  دغدغه هـای 
چند خط آموزه های توحیدی و سـپس 
یـک زندگـی پرشـور در حیات مسـلمانان 
و بـه تعبیـری ریشـه حیـات عرفانـی رقـم 
شـهودات  و  دریافت هـا  برخـی  و  خـورد 
تحـت  مدّون هایـی  به صـورت  را  خـود 

کردنـد.  تنظیـم  نظـری  عرفـان  عنـوان 
کـه  اینکـه عرفـان عملـی  بابیـان  وی 
شـکل گرفته  نظـری  عرفـان  از  پیـش 
توحیـدی  کمـاالت  ترسـیم  معنـای  بـه 
انسـان اسـت اظهـار کـرد: عرفـان نظـری 
از  عـارف  کـه  اسـت  قلبـی  شـناخت 
نیـز  فیلسـوف  می کنـد،  پیـدا  هسـتی 
و  دارد  را  هسـتی  شـناخت  دغدغـه 
خداشناسـی  بـه  هسـتی  شـناخت  از 
خداشناسـی  دغدغـه  عـارف  می رسـد، 
پیرامـون هسـتی تفسـیر  دارد و سـپس 

. می کنـد
فـالح  حجت االسالم والمسـلمین 
دسـتگاه  ایـن  اسـوگان  اینکـه  بابیـان 
و  پیامبـران  فرهنگـی  قالـب  و  فکـری 
هسـتند  اطهار)علیهم السـالم(  ائمـه 
منـزوی  حیـات  بـه  دعـوت  هیـچ گاه  کـه 
عرفـان  سـرمایه  کـرد:  ابـراز  نداشـتند، 
تاریـخ  طـول  در  بزرگـی  اتفاقـات  سـبب 
شـده  و اولین حضور این نگاه توحیدی 
و معـارف عرفانـی در حـوزه تربیـت بـوده 

اسـت. 
وی افـزود: نـگاه دومیـن حـوزه ای کـه 
ایـن نـگاه توحیـدی در آن حضـور یافتـه 
نیـز  حـوزه  سـومین  و  فرهنـگ  عرصـه 
اسـت،  باشـکوه  بسـیار  کـه  بـوده  عرفـان 
صورت بندی هـای  حـوزه  در  عرفـان 
حـدودی  تـا  نیـز  مـا  اجتماعـی  حیـات 
رابطـه  ایـن  در  کـه  اسـت  واردشـده 
می تـوان بـه نهضـت سـربداران، صفویـه 

کـرد. اشـاره  اسـالمی  انقـالب  و 
حقیقـت  اینکـه  بابیـان  حـوزه  اسـتاد 
انقـالب بندگـی گسـترده پـروردگار متعـال 
اسـت خاطرنشـان کرد:. انقالب اسـالمی 
شـیعه  تاریخـی  شـخصیت  از  برآمـده 

اسـت. ایرانـی 

خبر

هرمزگان
Á  کارگاه مهــارت های زندگی با محوریت"مدیریت زمان" با  

حضور خانم مرضیه هرمزی مشــاور مدرسه علمیه خواهران 
ریحانه الرسول )س( جزیره قشم برگزار شد.

Á  درس اخــالق بــا محوریــت »آرامــش در دنیــا« بــا حضــور
حجــت االســالم ســید علــی حســینی یــزدی مدیــر مســئول 
طــرح مترجمــی زبان قرآن کریم در مدرســه علمیــه خواهران 

الزهرا)س( بندرعباس برگزار شد.
Á  کرســی آزاد اندیشــی »فرزنــد بیشــتر آری یــا نه« بــا حضور  

حجت االســالم محســن طباطبایی اســتاد حوزه در مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( جزیره کیش برگزار شد.

Á  و مشــاور اســتاد  زنگــی  بــا حضــور خانــم  اخــالق    درس 
موسســه آموزش عالي فاطمه معصومــه )س( بندرعباس در 

سالن اجتماعات این موسسه  برگزار شد.
Á  درس اخــالق بــا حضــور حجــت االســالم محمــد کاظــم  

مناقبیــان امــام جمعه جاســك در مدرســه علمیــه خواهران 
فاطمه بنت الرسول )س( جاسک برگزار شد.

Á  نمایشــگاه کتــاب موسســه آموزش عالی حــوزوی فاطمه  
معصومــه)س(  بــا حضور آیت اهلل غالمعلــی نعیم آبادی امام 
جمعه بندرعباس و حجت االســالم عبادی زاده مدیر حوزه 

علمیه خواهران هرمزگان افتتاح شد.
Á  خانم کمالی از برگزاری نمایشــگاه دستاوردهاي پژوهش  

مــدارس علمیــه خواهران هرمزگان در ســطح شــهر بــا برنامه 
همچــون  شــاخص  اشــخاص  از  دعــوت  و  آموزشــی  هــای 
خانــم ســوفیا کاســترو بانوی تازه مســلمان آرژانتینــی در این 

نمایشگاه خبر داد.
Á  نشســت امدادگــران فرهنگــی بــا حضور "حجت االســالم  

در  هرمــزگان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر  زاده"  عبــادی 
معصومــه)س( فاطمــه  حــوزوی  عالــی  آمــوزش  موسســه 

بندرعباس برگزار شد.
Á  کرسی آزاد اندیشی با محوریت " چرایی اشتغال جوانان   

به قاچاق سوخت " در مدرسه علمیه حضرت خدیجه )س( 
شهرستان سیریک برگزار شد.

Á  نشســت علمــی- پژوهشــی بــا محوریــت وحــدت حــوزه  
ودانشــگاه با حضور "حجت االسالم والمســلمین حاج آقای 
معتمــدی فــر" امــام جمعــه شهرســتان مینــاب در مدرســه 

علمیه خواهران حضرت زینب)س( میناب برگزار شد.

هرمزگان
Á  بازدید دوره ای مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان 

جهــت بررســی وضعیت مــدارس  ورفــع مشــکالت و همچنین 
برگزاری جلسات با استادان، کادر و طالب آغاز شد.

Á  دوره ســه روزه تفســیر  و مهارت هــای قــرآن کریــم  بــا حضور
اســتاد محمــد ســلطانیه وســر کار خانم زهرا ســادات موســوی 

برگزار شد.

یزد 
Á  مدیرحــوزه علمیــه خواهران اســتان یــزد درچهاردهمین

جلسه نشســت معاونین گفت؛پیامبر اســالم)ص( فرمودند: 
هرکه خواهان علم پیشــینیان و آیندگان اســت، در قرآن کند 

و کاو کند.
Á  جانشین شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان یزد

درنشست کارگروه چهلمین سالگردانقالب درمدیریت حوزه 
علمیــه خواهران گفت: نقش بانوان در انقالب بســیار اثرگذار 

بود و در این عرصه خطیر نیز بانوان نقش مهمی دارند.
Á  مســئول بســیج طــالب وروحانیون اســتان یزد بیــان کرد

: اگــر مســئولین فتنــه 88 توبه میکردند ومســئولیت کارهای 
خــود را برعهــده می گرفتند بخشــیده شــده و رأفت اســالمی 

شامل حال آن ها می شد .
Á  سیاســی درنشســت  اردکان  فاطمیــه  حــوزه  فرمانــده 

درمرکزتخصصی فاطمه الزهرا )س( اردکان گفت: حماســه 9 
دی اعالم مشــروعیت سیاسی نظام اسالمی توسط مردم در 

شهرهای ایران اسالمی بود.
Á  حضــرت آیــت اهلل دوالبــی عضــو مجلــس خبــرگان رهبری

ســخنران ویژه مراســم نهم دی در مســجد حظیره با حضور 
طــالب خواهریزدگفــت: مجالس و محافل حســینی بهترین 

وسیله برای مقابله با دشمن است.
Á  )بــه مناســبت میــالد بــا ســعادت امــام حســن عســکر)ع

وتقــارن آن بــا روز  پژوهش از برترین های پژوهشــی مدرســه 
علمیه الزهرا)س( مهریز تقدیر شد.

Á  مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان یزد ضمــن قدردانی
از حضور منســجم و پرشــور طالب در حماسه نهم دی گفت: 
بانــوان طلبــه در پیــروی از  ولی فقیــه خــود همــواره محکم و 

استوار ایستاده اند.
Á  امــام جمعــه شــاهدیه یــزد در نشســت پژوهشــی طــالب 

مدرســه علمیــه معصومیــه بیــان کــرد: یکــی از وظایفــی کــه 
خداوند بر دوش همه ما گذارده، تفقه در دین است که این 

مهم بدون تحقیق وپژوهش حاصل نمی شود.
Á  امــام جمعــه بهابــاد درهمایــش ســالروز وحــدت حــوزه 

حضــرت  علمیــه  مدرســه  طــالب  درجمــع  دانشــگاه  و 
خدیجــه)س( عنــوان کرد: حوزه و دانشــگاه نقــش مهمی در 

هدایت جامعه دارند.
Á  مادر ژاپنی یک شهید ایرانی درمدرسه علمیه معصومیه 

یزد با توجه به جنایت بمباران هیروشیما و سردشت توسط 
آمریکایی هــا گفــت: دانش آموزان ایرانی دشــمن شناســی را 

بهتر از دانش آموزان ژاپنی می دانند.
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برگزاری سلسله نشست های 
تخصصی طلبه و فضای مجازی طرح دعوت در شبکه کوثرنت

 سلســله نشســت هــای تخصصــی طلبــه و فضــای مجــازی 
توســط مرکــز فنــاوری اطاعــات حوزه هــای علمیــه خواهــران 

برگزار می شود.

و  آموزشــی  برنامه هــای  راســتای  در  اطالعــات  فنــاوری  مرکــز 
کارگاه هــای تخصصــی مجمع فعــاالن فضای مجــازی و به منظور 
ارتقاء مهارت و دانش طالب در زمینه رسانه و فضای مجازی، در 

نظر دارد سلسله نشست های تخصصی برگزار نماید.
ایــن نشســت ها بــه صــورت هفتگــی برگزار مــی شــود و تمامی 
طالب عالقه مند در آن شــرکت کنند. در پایان هر دوره نیز گواهی 
بــرای شــرکت کنندگان از ســوی مرکــز فناوری اطالعــات صادر می 

شود. 
عناوین برخی از نشست هایی که قرار است در شهر اصفهان و 
با حضور اســاتید برجســته و متخصص برگزار شود شامل تکنیک 
هــای اقنــاع، کلیــات ســواد رســانه، حضــور موثــر در شــبکه هــای 
اجتماعــی، جریــان شناســی رســانه ای، هوکــس مطالــب زرد و 

پوپولیسم و ... است.

خودتــان  هــای  کالســی  هــم 
درشــبکه  فعالیــت  بــرای  را 
کوثرنــت، دعــوت کنیــد و جایزه 
بگیریــد. احتماال شــما هم بین 
دوســتان و هم کالســی هایتان، 
می شناســید  را  طلبه هایــی 
شــبکه  بــا  زیــادی  آشــنایی  کــه 
کوثرنــت ندارنــد. مراجعــه ایــن
 طلبه ها به کوثرنت معموال فقط 
انتخــاب واحــد و دیــدن بــرای 

 نمراتشــان بوده، نه تا به حال پســتی به اشــتراک گذاشته اند و نهم 
بحثــی برای خود انتخاب کرده اند. شــاید هم خبر ندارند که شــبکه 

کوثرنت چه امکانات ارتباطی و تعاملی خوبی دارد.
مــا بــرای ایــن که همه طلبه هــا به خوبی شــبکه کوثرنت را بشناســند 
و از امکانــات خــوب آن اســتفاده کننــد. طرح دعوت بــه کوثرنت را راه 

اندازی کردیم.
در این طرح، شــما دوســتان و طلبه های مدرســه خودتان را که در 
شــبکه کوثرنــت فعال نیســتند، به شــبکه دعوت می کنیــد و از آن ها 
می خواهیــد کــه در شــبکه فعالیت کنند. بــرای این کار کافیســت در 
جمع هــای دوســتانه خودتــان، شــبکه کوثرنــت را معرفــی کنیــد و از 
طلبه هایی که فعال نیستند دعوت کنید که در شبکه کوثرنت حاضر

 بشــوند و آنهــا را بــرای فعالیــت 
در شــبکه راهنمایــی کنیــد. در 
ازای هــر کاربــر غیرفعالــی کــه بــا 
راهنمایی شــما در شــبکه فعال 
بشــود، به شــما دو امتیــاز تعلق 
فصــل  هــر  پایــان  در  می گیــرد. 
 20 اقــل  حــد  کــه  افــرادی  بــه 
امتیــاز از ایــن طرح کســب کنند 
هدیه ای، تقدیــم خواهیم کرد.
طــرح: ایــن  در  شــرکت  نحــوه   
شــما باید کــد ملی)نــام کاربری( خود را بــه طلبه هایی که به شــبکه 
دعوتشــان می کنیــد، اعــالم کنید و از آن هــا بخواهید که نــام کاربری 
شــما را به عنوان معرف، در قســمت ورود شناسه معرف ثبت کنند. 

به همین سادگی.
طلبــه هایــی که شــما دعوتشــان مــی کنیــد باید ایــن کارهــا را نجام 

بدهند:
1. ابتدا وارد منوی دسترسی سریع شوند.

2. کــد ملــی شــما را به عنــوان معّرف در  کادر شناســه معــرف وارد 
کنند. 

به این ترتیب هر چه افراد بیشــتری کد ملی شــما را به عنوان معّرف 
وارد کنند، امتیاز بیشتری خواهید گرفت.

مخاطب مجازی
مخاطب مجازی من! حتما ضرب المثِل »کوه به کوه نمی رسه، 
امــا آدم بــه آدم می رســه« را شــنیده ای! بلــه آدمهــا یــک روز به هم 
می رســند، با همه ی خوبیها و بدیهایی که در حّقِ هم کرده اند؛ هر 
جــاِی دنیا که باشــند. حتــی من و توِی مجازی هــم یک روز به هم 
می  رســیم. شــاید در آینده ای خیلی دور و شــاید هم خیلی نزدیک 
… ایــن یــک فرض محال نیســت، می گویی نه؟! پــس با من همراه 

شو تا برایت بگویم …
بــه قــول »آقــا جانــم« دنیــا بــا همــه ی ُبزرگَیــش، خیلــی کوچک 
اســت، چــه کســی فکــرش را می کرد که من و دوســت مجازیــم امروز 
در یک مدرسه، یک کالس، در کنار هم پاِی درس استاد بنشینیم؛ 
دوســتی کــه قریــِب یکســال از نوشــته های مجــازی  شــناخَتمش، 
حســش کردم، در ذهن تَجُســمش کردم، با نوشته هایش، همراِه با 

او شاد شدم، غمگین شدم …
امــروز شــده حقیقــی، حقیقــِی حقیقــِی  دوســِت مجــازِی مــن 

حقیقی، خانِم حقیقی.
از قضــاِی روزگار هــر دوِی مــا مهمان یک مدرســه شــدیم. اوایل 
فکر می کردم تنها یک تشــابه اسمیســت، تا اینکه یکی از پســتهای 
دوســِت مجازیــم منتخب شــبکه شــد؛ کامنتــی برایش فرســتادم و 
ذیل آن نوشــتم: » آیا شــما همان خانِم حقیقی، که در مدرســه ی 

… کالِس … درس می خواند، هستید؟! «
مدیر وبالگ پاسخ داد: »بله، ایشان … «

و من نوشتم: » سالم همکالسی، فردا می بینمت.«
مــن و خانــم حقیقــی اآلن در کنــار هــم درس می خوانیــم، هــم 
مباحثــه ای هســتیم، درد و دل می کنیــم، چــای می خوریــم … مــا 

شدیم دو تا دوسِت حقیقـی.
مخاطــِب مجازِی من! شــاید من و شــما هم یــک روز در دنیای 

حقیقی به هم برسیم ...
#فضای_مجازی

#دوستی_های_مجازی_و_حقیقی
#به_قلم_خودم

گرفت من لبخند را از لبان هیچ پدری نخواهم 

شــب ها نزدیک آمدن پدر که می شــد ســریع خودم را به خواب میزدم و از زیر لحاف آهســته نگاه می کردم .امشــب پدرم خرید مرا 
انجام داده یانه؟؟فردا جواب خانم معلم را چه بدهم؟؟

همیشــه پدر زود خانه می آمد با لبخند خانه می آمد سفارشــات بچه ها را هم به موقع  می گرفت.آبرویمان را جلوی معلم ها و هم 
شــاگردی ها می خرید. اما مدتی اســت که پدر دیر می آید منتظر اســت که ما بخوابیم.حاال نوبت ماســت که آبروی پدر را بخریم.زود می 

خوابیم خیلی زود تا پدر دیر تر نیایید. 
پدر کارگر تولیدی لباس ایرانی اســت .مدت هاســت وضع تولیدی خوب نیســت.پدر می گوید مردم لباس ایرانی نمی خرند.چینی 

ها و ترک ها بازار را  پرکرده اند.
خاطــرات آن روز  مثــل برق و باد جلوی چشــمم می رود .حاال دســت دختر کوچکم در دســتانم اســت.برایش لبــاس می خرم.از نوع 
ایرانــی اش.شــاید بعضــی وقــت ها ان کیفیتی که مــن میخواهــم را ندارد.اما  من فرصت میدهم برای پیشــرفت کشــورم.باالخره باید از 
جایی شــروع شــود.تا تولید کشــورم پیشرفت کند.کیفیتش باال برود.یک نســل باید فداکاری کند.یک نسل باید همتش را مضاعف کند 

برای تولیدی  بهتر.چرا همه انتظار داریم بقیه شروع کنند وما ادامه دهیم.
fatemehalzahraarak.kowsarblog.ir   مطلب مسابقه حمایت از کاالی ایرانی وبالگ

معــاون فرهنگــی تبلیغی از ارائــه 40 موضوع 
بــرای برگزاری نشســت هــای بصیــرت افزایی 

ویژه طاب خبر داد.

حســین  والمســلمین  االســالم  حجــت 
بــه  بصیــرت  دهــه  ایــام  تبریــک  بــا  تهرانــی 
فعالیــت کمیتــه بصیــرت افزایــی در جامعــه 
الزهــرا علیهاالســالم اشــاره کــرد و افــزود: اگــر 
اســالمی  انقــالب  تاریــخ  در  تاملــی  و  دقــت 
داشــته باشــیم بــا یــک واقعیــت عبــرت آموز 
مواجه می شــویم و آن اینکه انقالب اسالمی 
دارای فــراز و فرودهای بســیار تلخ و شــیرین 
در 40 سالل گذشته بوده است که باید از این 

فراز و نشیب ها درس گرفت.
جامعــه  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
الزهرا)س( افزود: شاید بزرگترین نکته ای که 
بتوان از این جریان گرفت این است که نظام 
مقــدس جمهــوری اســالمی به شــدت مورد 
بغض و کینه دشــمنان این حرکت ارزشــمند 
اســالمی اســت، از ایــن رو ملــت و مســئوالن 
بایــد بــرای مقابله بــا توطئه دشــمنان تدبیر 
عمیــق و همــه جانبــه داشــته باشــند. البته 
پایــه ریــزی نظام مقدس جمهوری اســالمی 
بــر اندیشــه والیــت فقیــه باعــث شــده تــا در 
فــرازو فرودها ولی فقیه با پشــتوانه تفکر ناب 
اســالمی تدبیــر الزم را داشــته باشــد و ملــت 
هم با میثاقی که با امام خود بسته، چشم و 
گوش به اشــارت رهبر حکیم و فرزانه انقالب 

دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون در آســتانه 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی 
می بایســت محکــم تر از گذشــته و با تیزبینی 
و بصیرت کامل از این دســتاورد بزرگ اســالم 
صیانــت کنیم بیان داشــت: از این رو بر همه 
مــا الزم اســت بــه طــور جــدی نقشــه هــای 
دشــمنان را بشناســیم تــا بتوانیــم در مقابــل 
توطئه های نرم و سخت دشمنان بایستیم.
حجت االســالم والمسلمین تهرانی ادامه 
فرهنگــی  معاونــت  راســتا  همیــن  در  داد: 
جامعــه الزهرا علیهاالســالم برگزاری نشســت 
های بصیــرت افزایی طالب را جزو ماموریت 
هــای خود قــرار داده اســت و کمیته بصیرت 
افزایی به دســتور مدیر محترم این موسســه 

علمی از اوایل مهر ماه ســال جاری تشــکیل 
شــد و تاکنــون 12 جلســه تشــکیل داده کــه 

مصوبات خوبی داشته است.
ایــن  ماموریــت  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
کمیتــه برنامــه ریــزی بــرای برگزاری نشســت 
هــای بصیــرت افزایــی بــرای طالب اســت تا 
بــر اســاس تاکید مدیــر محترم جامعــه الزهرا 
علیهااسالم، آموزش تحلیل مسایل سیاسی 
و اجتماعی به طالب داده شــود تا خودشان 
بتواننــد به درک صحیحی از مســائل برســند 
و قــدرت تحلیل پیدا کننــد، از این رو در این 
زمینــه در پــی موضوعاتی هســتیم که امروزه 
بــه عنــوان فرصــت هــا و چالــش هــای پیش 
روی نظــام مطــرح اســت و مــا موظفیــم آنها 
را بــه خوبــی بشناســیم و تکلیــف و وظیفــه 

خودمان را درباره آن به خوبی ایفا کنیم.
جامعــه  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
قــرار شــد  راســتا  ایــن  افــزود: در  الزهــرا)س( 
افزایــی  بصیــرت  جلســات  و  اخــالق  درس 
بیــن مدارس و مراکز تخصصی تقســیم شــود 
تــا مثــال طــالب برخــی واحدهــای آموزشــی، 
یکشــنبه هــا در درس اخــالق و چهارشــنبه 
هــا در جلســات بصیرت افزایی شــرکت کنند 
و دســته دوم، روزهای یکشــنبه در جلسات 
در  چهارشــنبه  روزهــای  و  افزایــی  بصیــرت 

درس اخالق شرکت کنند.
تبلیغــی  فرهنگــی  معاونــت  افــزود:  وی 
40 موضــوع اساســی را بــرای مناســبت هــا و 
نشســت های بصیرت افزایی پیشنهاد داده 
کــه 10 عنــوان آن بــه تصویــب رســیده و بقیه 
در کمیتــه در حال بررســی اســت، چــرا که در 
این کمیته هم باید موضوعات و هم اســاتید 
پیشــنهاد شــده مــورد بررســی قرار گیــرد و به 

تصویب برسد.
بــا  حجــت االســالم والمســلمین تهرانــی 
بیــان اینکه نشســت های بصیــرت افزایی از 
ابتــدای تــرم آینــده اجرایی می شــود، گفت: 
طــوری  آنهــا  هــای  ســرفصل  و  موضوعــات 
برنامــه ریــزی و طراحی شــده که هــر موضوع 
اســت،  جلســه  چندیــن  برگــزاری  نیازمنــد 
بنابرایــن همین 10 موضوع مصوب شــاید در 

سال جاری به اتمام نرسد.
نشســت  برگــزاری  در  داشــت:  بیــان  وی 

هــای بصیــرت افزایــی دنبــال کارشناســان و 
اســاتید زبده و برجســته آن بحث هســتیم و 
تالشمان این است که از کسانی دعوت کنیم 
کــه یا در اجرا درگیر موضوع بوده اند یا درباره 

آن موضوع کار علمی قوی داشته اند.
معاون فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا)س( 
بــا تاکیــد بــر ضرورت بــاال بودن ســطح علمی 
از  دوری  و  افزایــی  بصیــرت  هــای  نشســت 
کارهای کلیشــه ای و تشــریفاتی خاطرنشــان 
کرد: از آنجا که جامعه الزهرا علیهاالسالم یک 
مرکــز علمــی پژوهشــی اســت، نشســت های 
مــا هم باید کامــال علمی و تخصصی باشــد تا 
در پایــان هر نشســت بتوانیــم مطالب مطرح 
شــده را به صــورت جزوه، مکتــوب کرده و در 
اختیــار عالقــه منــدان قــرار دهیــم و یــا حتی 
معاونــت  علمــی  نشــریات  در  انتشــار  بــرای 

پژوهش ارسال کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای مناسبت های 
مهم مانند دهه بصیرت، دهه فجر و ســالروز 
والدت حضــرت زهرا علیهاالســالم به صورت 
جداگانــه برنامــه ریــزی شــده اســت، افــزود: 
بــرای مراســم 9 دی دو پیشــنهاد در کمیتــه 
مطــرح شــد، یکــی اینکــه در تجمــع عمومــی 
فیضیــه شــرکت کنیــم و پیشــنهاد دوم ایــن 
بود که مراســم در جامعه الزهرا علیهاالســالم 
بــه عنــوان یــک مرکــز و مرجــع بــزرگ بانــوان 
برگــزار شــود تــا با مشــکالت حضور بانــوان در 
فیضیــه نیــز مواجــه نشــویم. ایــن پیشــنهاد 
در کمیتــه تصویــب شــد، مــورد تایید حجت 
االســالم والمســلمین مدنی قرار گرفت و آیت 
اهلل ســعیدی برای حضور و سخنرانی در این 
مراســم دعوت شــد. خواهران طلبه سراســر 
قــم هــم بــرای حضــور در این مراســم دعوت 
تبلیغــات  ولــی شــورای هماهنگــی  شــدند، 
اسالمی قم درخواست کرد تا اجتماع بانوان 
به فیضیه منتقل شــود تا شــاهد مراســم روز 
بصیــرت و میثــاق امــت بــا والیت بــه صورت 
یکپارچــه و با شــکوه بیشــتری باشــیم. البته 
هــای  برنامــه  و  بصیــرت  دهــه  نمایشــگاه 
دیگــر در جامعــه الزهرا علیها الســالم در حال 

برگزاری و اجرا است.
تهرانــی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
در پاســخ بــه ایــن ســوال که آیــا برنامــه های 
مــدارس و مراکــز تخصصــی بــا برنامــه هــای 
نخواهــد  تالقــی  افزایــی  بصیــرت  کمیتــه 
داشــت، گفت: برنامه هایــی که کمیته پیش 
اجتماعــی  و  سیاســی  رویکــرد  کــرده  بینــی 
دارد امــا در مــدارس و مراکــز  بر اســاس شــرح 
وظایــف، نشســت هــای علمــی، فرهنگــی، 
کــه  شــود  مــی  برگــزار  پژوهشــی  و  آموزشــی 
گاهی این نشســت ها با هــم تداخل دارند و 
موجــب پراکندگــی، تعدد و مــوازی کاری می 
شــود، از این رو دفتر برنامه ریزی در شــورای 
معاونان طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن 
ســه معاونــت آمــوزش و پژوهــش و فرهنگــی 
نشســت ها را تجمیع کننــد و مدارس و مراکز 
تخصصــی نشســت هــای خــود را بــر اســاس 
موضوع با این سه معاونت هماهنگ کنند.

برگزاری سلسله نشست های بصیرت افزایی در جامعه الزهرا)س(
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نحوه دعوت اعضا به گروه در کوثرنت

احتمــاال شــما هــم مالک یــا ناظــر گروهی هســتید که 
خلــوت و ســوت کــور اســت و دوســت داریــد آنقــدر ُپر 
ســر و صدا و شــلوغ شــود که صدا به ندا نرسد! رونقی 
بگیرد و اعضای فعالی در آن عضو شوند که خودشان 
مدیریــت گــروه را بــه دســت بگیرنــد و زحمــت شــما 
کمتــر شــود!  بــرای ایــن کار باید دســت به کار شــوید. 
و  بحثــان  هــم  و  دوســتان  بــرای  و  بگردیــد  رواق  در 
دیگــر اعضــای رواق، دعوتنامــه های عضویت ارســال

 کنیــد تــا اوال بــا گــروه شــما آشــنا شــوند و در قــدم بعــدی اگــر مایــل 
از دوســتان برخــی  اســت  گــروه شــما شــوند. ممکــن  بودنــد عضــو 
 با روال دعوت به گروه آشــنایی نداشــته باشــند و بپرسند چطور می 

توانم دیگران را به گروهم دعوت کنم؟؟
به عنوان مالک یا ناظر یک گروه برای اینکار در نسخه وب باید 

مراحل زیر را انجام دهید:
1( روی نمایــه شــخصی کــه میخواهیــد او را دعوت 

کنید کلیک راست کنید.
2( نشانگر ماوس را حرکت دهید و روی آیکونی که 

به شکل آدمکهای سبزرنگ است نگه دارید.
3( لیســتی ظاهر می شــود که در آن نام گروههایی 
ظاهر می شود که شما مالک یا ناظر آنها هستید.

کــدام  هــر  توخالــی  دایــره  روی  کلیــک  بــا   )4
او  بــرای  را  عضویــت  دعوتنامــه  سیســتم  گروه هــا،  ایــن  از 

ارسال می کند.
۵( اگــر قبال برای کاربر دعوتنامه عضویت را ارســال کرده باشــید دایره 
به صورت توخالی دیده نمی شود بلکه با یک عالمت ستاره پر شده 

است.

شبکه کوثرنت


