مکتب اولیای خدا آدم میسازد
استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد :در مکتب اولیای الهی اسراری
نهفته است که ضرورت دارد با توجه کردن به راه وروش آنها
انسان سرمایه اصلی خود را بدست آورد.
آیت اهلل علی فروغی در مراسم سوگواری فاطمه زهرا (س) در
جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،گفت«:برای
این که بخواهیم به عالم هستی وصل شویم نیاز به دو کلمه
داریم و آن دو کلمه محبت و دل است».
وی با تأکید بر این مطلب که کشف راز آفرینش نشاط می آورد،
بیان کرد« :کسانی که در عالم نشاط دارند آنهایی هستند که
راز آفرینش را کشف کرده اند و به گفته عالمه جعفری وقتی دو
لب از هم جدا می شوند و دندان ها از میان دو لب مشخص می
شود خنده گفته می شود متاسفانه امروزه خنده را بر چهرهها
مشاهده میکنیم اما به دلیل اینکه از درون نیست و عمق ندارد
فایده ای برای فرد نخواهد داشت».
فروغی تصریح کرد« :وقتی درهای حقایق برای انسان ها باز
شود انسان ها همیشه بشاش و بانشاط خواهند بود».
استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که پیامبر(ص) همواره تبسم
بر لب داشتند ،اظهار کرد« :مردم امروزه می خواهند با معاصی
شادی کنند این درحالی است که جهان بر پایه دل و مهر یار بنا
شده است و دل آدمی تجلی روح است».
فروغی ادامه داد« :خداوند در زمان خلقت دل و مهر را در درون
انسان خلق کرد و هرچه ما امروز داریم از لطف این دو است».
وی با تأکید بر این مطلب که راز خلقت و جهان را دین کشف
میکند ،گفت« :بدون دین راز کشف نمی شود وزیبایی دین بر
این مطلب است چراکه راز هستی برای ادمیت کشف می شود
و راز هستی زمانی کشف خواهد شد که دستورات عبودی خدا
بدرستی در زندگی عملیاتی شود».
فروغی در ادامه مکتب اهل بیت را بر پایه دل و محبت برشمرد
و اذعان کرد« :در این مکتب اسراری نهفته است که ضرورت
د ارد با توجه کردن به راه وروش آنها انسان سرمایه اصلی خود
را بدست بیاورد».
وی با بیان اینکه کلمه «حیران»(سرگشته) تنها یک بار در
قرآن آمده است ،گفت«:زمانی که شیطان انسان را برباید انسان
«حیران» می شود و امروزه اکثر مردم خود را گم کرده اند».
فروغی ادامه داد« :به دلیل این که قرآن کالم خداوندی است از
این رو حر ف خدا وابسته به زمان و مکان نیست و هیچ زمان و
مکانی حرف خدا را پر نخواهد کرد و همواره زبان و حرف خدا
زنده و پویا است».
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر این مطلب که انسان زمان زده
شده است ،گفت« :خدواند انسان را بدون زمان آفریده است اما
سخن و حرف نحوه پوشش و حرکت زندگی ما نشان دهنده
این است که امروزه انسانها زمان زده شده اند».
وی افزود« :باید به خود نگاه گنیم که امروزه چرا ما از قافله
عقب مانده ایم؟ چرا آدم نشده ایم و رمز و راز هستی را متوجه
نشده و نشناخته ایم؟ چرا های و هوی دنیا گوش ما را کر کرده
است؟ و صدای تسبیحات موجودات عالم را نمی شنویم و چرا
خود را گم کرده ایم».
استاد حوزه و دانشگاه عشق را از مکتب تشیع واسالم برشمرد و
افزود« :همه در آخرت در محضر خدا وا نفسا دارند تنها رسول
اکرم (ص) است که وا نفسا ندارد چراکه هیزم بشریت پیامبر
(ص) در دنیای مادی سوخته است».
وی ادامه داد«:هر فردی که هیزم بشریتش در این دنیا نسوخته
باشد در محضر خدا آسمان معنویتش پر دود خواهد شد».
فروغی با تأکید بر این که در دستگاه توحید همه موضوعات
و موارد «محبت» تعبیر می شود ،گفت« :این انسان است که
فیض الهی را بر روی خود بسته است».
وی با توجه به داستان اصحاب کهف ،افزود« :خداوند از عالم
غیب جاده ای از محبت بر دل اصحاب کهف ایجاد کرده بود و
هرگاه انسان خود را در محضر خداوند بشکنند این جاده
برای آنها نیز ایجاد و به نور مطلق وصل می شوند».
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد« :مهر و محبت اصحاب
کهف باعث شد تا چوپان با آنها همراه شود و محبت
اصحاب کهف چوپان را ربانی کرد و وقتی اصحاب به غار
وارد شدند دیدند سگ نیز با آنها وارد غار شده و همه
سنگی برداشتند بر سگ می زدند به این نیت که سگ آنها
را رسوا خواهد کرد و جای آنها را با سر وصدا به همگان
نشان می دهد اما محبت اصحاب کهف سگ را نیز به
آدمیت تبدیل کرد».
فروغی ادامه داد« :مهر و محبت را نباید تاراج کرد و به
گزاف بر جای بزرگان تکیه زد چراکه اسباب بزرگی دست
خود انسان ها می باشد و راه مدیریت اسباب بزرگی از
سوی انبیا و اولیا به ما نشان داده شده است».
به گفته این استاد حوزه و دانشگاه خوبان آدم را اسیر می
کنند و می برند آدم به واسطه خوبی های فاطمه (س) و
علی (ع) اسیر آنها شده چراکه همه خوبی ها و زیبایی ها
در وجود این عزیزان جمع است.
مراسم سوگواری فاطمه زهراء (س) به همت دفتر نهاد
نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان
شرقی امروز با حضور جمع کثیری از دانشجویان و
استادان درسالن شهریار این دانشگاه برگزار شد.
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فضای مجازی در مدت پنج سال ،دنیای مدرن
فرهنگی را متحول میکند

ادامه همکاری با استادان بازنشسته و نیمه وقت منوط به ارتقای
کیفیت آموزشی دانشگاه
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان آذربایجــان
شــرقی در مــورد تعییــن تکلیــف وضعیــت همــکاری
اســتادان بازنشســته و نیمــه وقــت گفــت :بــا توجــه
بــه اینکــه وجــود اســتادان نیمــه وقــت و بازنشســته
و فعالیــت آنهــا در واحدهــای دانشــگاه امتیــازی در
تصویــب رشــتهها محســوب نمیشــود ترتیبــی اتخــاذ
شــود تــا ادامــه همــکاری بــا آنهــا منــوط بــه ارتقــای
کیفیــت آموزشــی دانشــگاه باشــد.
دکتــر عزیــز جوانپــور در اجــاس معاونــان آموزشــی
دانشــگاه آزاد اســامی اســتان آذربایجــان شــرقی
اظهــار کــرد« :طــرح آمایــش رشــتهها براســاس
قابلیتهــای هــر اســتان و امکانــات و پتانســلهای
واحدهــای دانشــگاهی آغــاز شــده و بــه صــورت کام ً
ال
جــدی دنبــال میشــود .بــر ایــن اســاس تصمیماتــی
بــرای جابجایــی و انتقــال برخــی رشــته محلهــا از
یــک واحــد دانشــگاهی بــه واحــد دیگــر اتخــاذ شــده
کــه در صــورت عــدم ارائــه پیشــنهاد از طــرف اســتانها
مســئوالن دانشــگاه آن را بــه اجــرا در خواهنــد آورد».
رئیــس واحــد تبریــز گفــت« :بــا توجــه بــه اینکــه
اســتان آذربایجــان شــرقی مجموعــه بزرگــی از
اســتعدادها ،توانمندیهــا ،امکانــات و ظرفیتهــا را
در خــود جــای داده اســت ،هــدف از برگــزاری ایــن
نشســت بررســی و تصمیمگیــری نهایــی دربــاره ارائــه
طــرح جامــع پیشــنهادی بــه ســازمان مرکــزی بــرای
آمایــش رشــتهها اســت».
وی افــزود« :کاهــش جمعیــت دانشــجو ،وجــود
رشــته محلهــای دارای عضــو هیــأت علمــی فاقــد
دانشــجو ،توســعه کمــی تحصیــات تکمیلــی بــدون
زیرســاخت الزم در واحدهــای دانشــگاهی اســتان از
جملــه مالکهایــی اســت کــه در طــرح آمایــش

رشــتهها در اســتان بایــد در نظــر بگیریــم».
جوانپــور گفــت«:واحدهــای دانشــگاهی اســتان بــا
مشــکالتی مواجــه هســتند کــه نخســتین آنهــا در
بحــث کاهــش پذیــرش دانشــجو در مقاطــع کاردانی و
کارشناســی اســت کــه تعــدد مراکــز آموزشــی و رشــد
بــی رویــه ایــن مراکــز و مؤسســات در ایــن موضــوع
تأثیــر داشــته اســت».
دبیــر هیــأت امنــای اســتان آذربایجــان شــرقی
بــا توجــه بــه سیاســت ســازمان مرکــزی بــرای
جــذب دانشــجو و ارتقــای کیفیــت آموزشــی در
واحــد دانشــگاهی بیــان کــرد« :مســئوالن دانشــگاه
همــواره در تالشــند بــا اجــرای طــرح آمایــش و بــاال
بــردن کیفیــت آموزشــی دانشــگاهها میــزان پذیــرش
دانشــجو در مقاطــع کارشناســی و کاردانــی افزایــش
یابــد و مســئوالن واحدهــای دانشــگاهی اســتان در
ارائــه پیشــنهاد در راســتای جابجایــی و ســاماندهی
رشــتههای تحصیلــی بــدون تعصــب همــکاری
داشــته و بایــد اظهــار نظــر در مــورد آمایــش رشــته
محلهــا بــدون در نظــر گرفتــن هرگونــه مالحظــات
انجــام گیــرد».
وی افــزود« :واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی پیکــره
واحــدی هســتند و بایــد در مرتفــع شــدن مشــکالت
همدیگــر نهایــت همــکاری را داشــته و رقابــت را
کنــار بگذارنــد و بــا در نظــر گرفتــن ظرفیتهــا و
پتانســیلها و ارتقــای کیفیــت آموزشــی در حفــظ و
پیشــرفت هــم تــاش کننــد».
در ادامــه نشســت معاونــان آموزشــی واحدهــای
دانشــگاهی اســتان آذربایجــان شــرقی بــه بحــث و
تبــادل نظــر پرداختــه و نظــرات و پیشــنهادات خــود
را مطــرح کردنــد.

بسیج استادان و دانشجویان
باید فراتر از یک تشکل
دانشجویی مطرح شود
نماینــده رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی در
تشــکلهای اســتان آذربایجــان شــرقی
گفــت :بســیج اســتادان و دانشــجویان بایــد
فراتــر از دیگــر تشــکلهای دانشــجویی،
مطــرح شــود چراکــه رســالت ســازمان بســیج
دانشــجویی رســالت انقالبــی و اســامی
اســت و حفــظ نظــام و ارزشهــای آن عمدتــا
بــر دوش بســیج اســت.
دکتــر احســان شــاکری در نشســت
تشــکلهای دانشــگاه آزاد اســتان آذربایجــان
شــرقی در واحــد تبریــز بــا تســلیت ایــام
ســوگواری حضــرت زهــرای مرضیــه (س)،
اظهــار کــرد« :آئیننامههایــی در شــورای
انقــاب فرهنگــی بــه عنــوان اســناد بــاال
دســتی دانشــگاه آزاد اســامی تصویــب شــده
اســت».
وی افــزود« :همــواره تشــکلهای اســامی،
اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی انجمــن
اســامی بویژه ســازمان بســیج دانشــجویی و

اســتادان جــزو جریانهایــی محســوب
میشــوند کــه مــورد توجــه جریانهــای
دیگــر در جامعــه اســت».
نماینــده رئیــس دانشــگاه در تشــکلهای
اســتان بــا تأکیــد بــر اینکــه بســیج اســتادان
و دانشــجویی بایــد فراتــر در میــان دیگــر
تشــکلهای دانشــجویی ،مطــرح شــود،
گفــت« :رســالت ســازمان بســیج دانشــجویی
رســالت انقالبــی و اســامی اســت و حفــظ
نظــام و ارزشهــای آن عمدتــا بــر دوش
بســیج اســت از ایــن رو بایــد نقــش بســیج
در قالــب تشــکل تعریــف نشــود و فراتشــکل
تعریــف شــود».
وی بــا توجــه بــه منویــات مقــام معظــم

رئیس دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری استان آذربایجان
شرقی گفت :مقام معظم رهبری «فضای مجازی را به انقالب
صنعتی تشبیه می کند» از این رو معتقدیم همانگونه که
انقالب صنعتی ساختار جهانی را متحول کرده است و فضای
مجازی نیز دنیای سنتی و دنیای مدرن فرهنگی را در مدت
پنج سال متحول خواهد کرد.
حجتاالسالم علی خدیوی در نشست تشکلهای دانشگاه
آزاد اسالمی آذربایجان شرقی با تسلیت ایام سوگواری
حضرت زهرای مریضه (س) با توجه به فضای مجازی که
امروزه در کشور حکم فرما شده است ،اظهار کرد« :فضای
مجازی حتی ساختارهای اداری و سیاسی و شیوه حکمرانی
را تغییر خواهد داد از این رو در این ساختار رئیس واقعی و
رئیس ،در سایه متفاوت خواهد شد ،در این فضا کسی می
تواند حکمرانی کند که بتواند بر فضای مجازی دست یابد».
خدیوی با توجه به رقبای روحانیون در فضای مجازی افزود:
«در فضای مجازی روشن فکرها و دولت مدرن رقیب اصلی
رواحنیون محسوب نمیشوند ،بلکه رقیب روحانیون فعاالن
فرهنگی و تمام کسانی هستند که در فضای مجازی کار
می کنند».
رئیس دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری استان آذربایجان
شرقی تأکید کرد « :فضای مجازی زمینه را آماده می کند تا
همه افراد و گروهها در فرهنگ دخالت و برای فرهنگ ارزش
گذاری کنند از این رو دنیای مجازی تمام جریانهای خرد
در کشور را تغییر میدهد و مسائل را برای متولیان بدور از
فضای مجازی پیچیده می کند».
خدیوی با توجه به اغتشاشات اخیر در کشور ادامه داد:
«اغتشاشات اخیر درسهایی به ما داد که اکثر افرادی که به
دنبال اغتشاشات در کشور بودند جزو تشکل های سیاسی
یا اجتماعی و دانشجویان دانشگاهیان نیستند بلکه کسانی
هستند که فضای مجازی توانسته بود بر روی آنها تأثیر
بگذارد».
وی با تأکید بر این که بر فضای فرهنگی و سیاسی کشورمان
سونامی دنیای مجازی ورود پیدا کرده است ،گفت:
«روحانیون و دانشجویان و استادان انقالبی باید در این فضا
فعال شوند و ضرورت دارد برای فعالیت در فضای مجازی
ادبیات آن را خوب بدانیم».
به گفته خدیوی برای مقابله با سونامی فضای مجازی در
فرهنگ باید کارخانههای عظیم محتوا راه اندازی شوند تا
بتوانیم با تولید یک محتوای دینی کل دنیا را تحت تأثیر
قرار دهیم.
وی تصریح کرد« :جایگاه ما در دنیا عالی است و این
دشمن است همواره به دنبال تحقیر و کوچک کردن جایگاه
کشورمان در جهان است».
رئیس دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری استان آذربایجان
شرقی ،گفت« :از دیرباز متولی فرهنگی کشور ما بر عهده
روحانیون قرار داشت و روحانیون بودند که در فرهنگ
اقتصاد و فرهنگ اجتماع تأثیر می گذاشتند .از این رو بر
مسئوالن فرهنگی ما واجب است با فراگیری ادبیات فضای
مجازی در مقابل هجمههای دشمن مقابله کنند».

رهبــری دربــاره تشــکلهای دانشــجویی
اظهــار کــرد« :مقــام معظــم رهبــری در
بیســت بنــد برنامــه و اهــداف تشــکلهای
دانشــجویی را احصــا کــرده اســت و ضــرورت
دارد تشــکلهای دانشــجویی ایــن بندهــای
احصــا شــده را جــزو محورهــای برنامــه ای
خــود قــرار دهنــد و بصــورت عمیــق بیســت
بنــد احصــا شــده از ســوی آنــان را بصــورت
عمیــق بازخوانــی کننــد».
رئیــس دانشــکده علوم سیاســی دانشــگاه ازاد
اســامی واحــد تبریــز بــا توجــه بــه الزامات و
ضروریــات یــک تشــکل فــرا تشــکلی گفــت:
«بســیج دانشــجویی بــه عنــوان یک تشــکل
فــرا تشــکلی بایــد ســعه صــدر درباره مســائل
فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و مســائلی کــه
بــه انســان هــا مربــوط می شــود را در دســتور
کار خــود قــرار دهــد .اگــر ســعه صــدر نباشــد
و آســتانه تحمــل تشــکل هــای دانشــجویی
پاییــن باشــد نمــی توانیــم نتیجــه الزم را
دربــاره پیشــبرد نظــام بدســت آوریــم» .
شــاکری بــا بیــان اینکــه در دانشــگاهها
تشــکلهایی بــا عالئــق مختلــف وجــود
دارد ،اذعــان کــرد« :اگــر مجموعــه بســیج
تالشــش بــر ایــن اســت کــه بــا دیگــر

تشــکلها همســو شــود و اهــداف و
آرمانهــای دیگــر تشــکلها را بــا انقــاب
و نظــام همــراه ســازد بایــد همافزایــی خــود
را افزایــش دهــد در ایــن صــورت اســت کــه
میتوانــد بــا قــدرت مضاعــف بــر مجموعــه
و تشــکلهای دانشــگاهی تأثیرگــذار باشــد».
وی خاطرنشــان کــرد« :بایــد میــان
بســیج اســتادان و دانشــجویان رابطــه
تنگاتنــگ ایجــاد شــود چــرا کــه اســتادان
تأثیرگذارتریــن افــراد در دانشــگاهها ازنظــر
علمــی و فرهنگــی بــه شــمار مــی رونــد».
بــه گفتــه شــاکری حقیقــت همــواره از
کانــال گفتگــو و تعامــل و دیالــوگ دو طرفــه
و چنــد طرفــه حاصــل مــی شــود از ایــن رو
مجموعــه ای کــه اهــداف و رســالت خــود
را غایــی میدانــد بایــد بــا گفتگــو میــان
دیگــر اعضــا اعتمادســازی کنــد».
وی گفــت« :محتــوا ،نگــرش و رفتــار
جریانــات دانشــجویی بویــژه بســیج
دانشــجویی بایــد بــر اســاس محتوایــی
مفیــد و جــذاب و بــر پایــه معیارهــای
اســامی و هنــری ترســیم شــود تــا بتوانــد
در میــان دیگــر تشــکلها و دانشــجویان
تاثیرگــذار باشــد».

