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یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای دانشگاه

اخبار کوتاه

فرصتی برای حضور
در دیدار با رهبر معظم انقالب

با حکمی از سوی رئیس هیاتموسس و هیاتامنا به
«مقدمفر» صورت گرفت

ماموریت ویژه برای امور دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی

دکتر حمیدرضـــا مقد مفر
از ســـوی دکتـــر علیاکبر
والیتی،رئیسهیاتموسس
و هیاتامنای دانشگاه آزاد
اســـامی ماموریت یافت
بـــا نظـــارت همهجانبه بر
امـــور و شـــئون فرهنگی و
دانشـــجویی ،به مسئوالن
این دانشگاه در مسیر «تحول» یاری رساند.
به گـــزارش «فرهیختگان» در حکمی که روز گذشـــته به امضای
علیاکبر والیتی ،رئیس هیاتموســـس و هیاتامنای دانشـــگاه
آزاد اســـامی رســـیده ،خطاب به حمیدرضا مقدمفر آمده است:
«نظر به سوابق درخشـــان حضرتعالی در حوزههای علم و عمل و
خدمات ارزندهای که به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران طی
سالهای متمادی داشتهاید و شخصی امتحانداده و صاحبنظر
در حوزه مسائل فرهنگی میباشید ،در جهت وظایف و رسالتی که
هیاتموسس و هیاتامنای دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به نظارت
همهجانبه بر امور و شـــئون فرهنگی و دانشـــجویی این دانشگاه
برعهده دارد و همچنین ضرورت «تحول فرهنگی» در مسیر اهداف
اولیه تشکیل این دانشگاه ،در دور ه جدید ،مقتضی است جنابعالی
بهعنوان «مشاور فرهنگی» اینجانب ،با استفاده از تمامی ظرفیتها
و حضور اشخاص فرهیخته ،متدین ،متخصص و انقالبی نسبت به
تشکیل دفتری برای انجام این مهم ،اقدام نمایید».
علیاکبـــر والیتـــی در این حکـــم همچنین خطاب بـــه مقدمفر
افـــزوده اســـت« :انتظار مـــیرود در ایـــن طریق ،بـــه حضرت
حجتاالسالموالمســـلمین جناب آقای دکتـــر ابراهیم کالنتری،
معاون محترم فرهنگی و دانشـــجویی دانشـــگاه آزاد اسالمی که
خود از فضالی حوزه و اساتید دانشگاه و متخلق به اخالق اسالمی
میباشـــند ،در دســـتیابی به اهداف عالیه فرهنگی دانشگاه آزاد
اســـامی ،مساعدت نمایید .شـــرح وظایف جنابعالی به پیوست
حکم ابالغ میگردد».
براساس این گزارش ،دکتر حمیدرضا مقدمفر از کارشناسان مباحث
فرهنگی و رســـانهای و از اساتید دانشـــگاه آزاد اسالمی است که
از مدتها پیش بهعنوان مشـــاور فرهنگی رئیس هیاتموسس و
هیاتامنای دانشگاه آزاد اسالمی مشغول به فعالیت بوده است.

جوابیه

حجتاالسالممحمدمطهری،عضوحقیقیهیاتامنایبنیادشهیدمطهری
با ارسال جوابیهای به گزارش روزنامه «فرهیختگان» از همایش «حکمت
مطهر» که یازدهم اردیبهشتماه منتشر شده بود ،واکنش نشان داد .متن
این جوابیه در ذیل میآید.
گزارش دراماتیک روزنامه «فرهیختگان» از حاشیه مراسم حکمت مطهر
تحتعنوان«واکنشتندمحمدمطهریبهیکانتقاد»عکسالعملاینجانب
نسبت به سخنان برادر عزیز و دلسوز جناب حجتاالسالم محمدیان و
سپس ترک جلسه را «عجیب» و «تند» خوانده است .کاش الاقل این مقدار
انصاف به خرج داده میشد که سخن کوتاه بنده خطاب به ایشان که در
منبع خبر (ایسکانیوز) هم آمده بود نقل میکردید تا تصویری وارونه به
خوانندگان محترم القا نشود.اینکه واکنش بنده را «عجیب» خواندهاید
شاید از این جهت باشد که با منش بنده آشنایی دارید که از مجادله و مراء
پرهیز دارم و از انتقاد از شخص خود استقبال میکنم چه رسد به بنیاد
شهیدمطهری .اگر جناب آقای محمدیان که در دلسوزی ایشان نسبت به
نشر افکار استاد شهید تردیدی ندارم صرفا انتقادهای درست یا نادرستی از
بنیاد شهیدمطهری مطرح میکردند ،بیتردید فقط شنونده بودم.واکنش
من از این جهت بود که پس از طرح انتقادهای نادرست ،با چهرهای حق به
جانب و با لحنی که یک پدر کممالحظه در حضور جمع ،فرزندش را مورد
توبیخ قرار میدهد من را با ذکر نام و اشاره مستقیم مورد خطاب قرار دادند.
وقتی کسی سوالی را از پشت تریبون با ذکر نام و اشاره مستقیم به فرد و
با لحن توبیخی و در حضور  500نفر (شامل  200نفر از طالب خارجی)
مطرح میکند ،طبعا توقع دارد پاسخی داده شود .بنده هم در پاسخ (که
به عمد در گزارش حذف شده بود) خطاب به ایشان عرض کردم« :اخالق و
دین اقتضا میکند که انسان قبل از طرح یک سوال و توبیخ یک فرد حاضر
در جمع ،از او توضیح بخواهد».
ایشان بیتوجه به این سخن ،اعتراض خود را ادامه دادند در حالی که
میتوانستند جملهای در تلطیف فضا بر زبان جاری کنند .من دو راه بیشتر
نداشتم؛ یا باید در یک همایش علمی پس از سخنان ایشان برای دفاع پشت
تریبون میرفتم و جلسه را از روال آن خارج میکردم یا درمورد سخنان ایشان
سکوت کرده و عمال آن را تایید میکردم ،که این ظلم به افرادی بود که در
بنیاد زحمت کشیده بودند .بنابراین در آن لحظه چارهای جز ترک جلسه به
ذهن قاصرم خطور نکرد تا از حاشیه بیشتر پرهیز کنم .نمیدانستم که این
امرمیتواندموجبحاشیهسازیاز نوعدیگر(البتهفقطتوسطیکروزنامه)
شود .در بیش از صدها جلسه در بزرگداشت استاد شهید که در طول این
 39سال شرکت کردهام گاهی مطالب انتقادی مختلفی مطرح شده ولی
این اولینبار است که جلسهای را به نشانه اعتراض ترک میکردم .بنابراین،
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دکترعلیاکبروالیتیدراولینجلسهشورایدانشگاهآزاداسالمی:

مجموع همدیریتحالحاضردانشگاهدرتاریخآموزشایرانبینظیرهستند
بعید میدانم از مذاکره با اروپاییها چیزی در بیاید

دانشگاه آزاد اسالمی چندی است جلساتی را با عنوان شورای
دانشـــگاه برگزار میکند؛ جلساتی که هدف از برگزاری آن
برنامهریزی بهتر ،اصالح روشها و بهبود امور اســـت .دیروز
هم اولین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسالمی (از دور جدید)
کلید خورد؛ جلسهای که در آن دکتر علیاکبر والیتی ،رئیس
هیاتموســـس و هیاتامنای دانشگاه و دکتر فرهاد رهبر،
رئیس دانشـــگاه آزاد اسالمی حاضر شـــده و از برنامههای
پیش روی این دانشگاه سخن گفتند .رئیس هیاتموسس
و هیاتامنای دانشگاه آزاد اسالمی مجموعه مدیریت حال
حاضر دانشگاه آزاد اسالمی را در تاریخ آموزش ایران بینظیر
خواند که نشان از توانمندی مدیران کنونی آن است.
به گزارش «آنا» ،دکتر علیاکبر والیتی اظهار کرد« :دانشگاه آزاد اسالمی
یک مجموعه عظیم اســـت و امروز مقام معظم رهبری رهنمودهای الزم
را فرمودهانـــد و حمایت میکنند .این دانشـــگاه نعمتی برای جمهوری
اسالمی ایران بوده و در دنیا بینظیر است .توسعه امر آموزش از دبستان
تا دانشـــگاه امروزه توسط این دانشگاه انجام میشود و بهخوبی جایگاه
خود را پیدا کرده است».

گزارش

بســـیاری از دانشـــجویان آرزو دارند در دیدار دانشجویان با رهبر
انقالب شـــرکت کنند.امســـال نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشـــگاهها این فرصت را فراهم کرده اســـت مرکز ارتباطات و
اطالعرســـانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،
در این باره نوشـــت :هر ســـال در ایام ماه مبارک رمضان جمعی از
دانشجویان و اعضای تشـــکلهای دانشجویی با حضرت آیتا...
خامنـــهای دیدار میکنند و نفراتی بـــه نمایندگی از جمع به بیان
دیدگاههـــا و نظرات خود دربار ه مســـائل مختلف کشـــور و جامعه
دانشـــجویی در حضور رهبر معظم انقالب میپردازند .با توجه به
محدودیت سخنرانان دانشجویی این مراسم ،شما میتوانید حرفها
و دیدگاههای خود را در قالب دو پاراگراف (حداکثر  300کاراکتر) یا
حداکثر یک دقیقه فیلم (بهصورت افقی تصویربرداری شود) ارسال
کنید .گزارشی از نظرات ارسالی دانشجویان به دفتر معظمله تقدیم
خواهد شـــد .برای تعدادی از دانشجویان که نظرات خود را در این
ســـامانه ثبت کنند به قید قرعه دعوتنامهای جهت حضور در دیدار
دانشـــجویان با رهبر معظم انقالب تقدیم میشـــود .عالقهمندان
میتوانند نظـــرات خود را تا روز جمعه ،چهارم خردادماه  1397از
طریق سایت  nahad.irارسال کنند.
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مدارس سما جزئی از این دانشگاه است
و نباید آن را تنها گذاشت

دکتر والیتی با تاکید بر توجه بیشـــتر به مدارس سما ادامه داد« :قبل از
دکتر منظریتوکلی مدارس ســـما اینگونه نبود و ما اکنون میخواهیم
مدارسی خیلی قوی داشته باشیم .سن فراگیری از سنین پایین است و ما
اگر بتوانیم قبل از مدرسه و پیشدبستانی برای فرزندانمان برنامهریزی
کنیم ،فرزندان این مملکت بهخوبی پرورش خواهند یافت .مدارس سما
جزئی از این دانشگاه است و نباید آن را تنها گذاشت».
رئیس هیاتموســـس و هیاتامنای دانشـــگاه آزاد اسالمی تاکید کرد:
«خوشبختانه ما اســـیر برخی از بوروکراسیها نیستیم ،ما اگر به همین
مقررات شورای دانشگاه که توسط دکتر رهبر ابالغ میشود عمل کنیم،
بســـیار پیشرفت خواهیم کرد ».والیتی با اشاره به ظرفیت باالی جوانان
ایرانی گفت« :جوانانی با چنین ظرفیتی در دنیا بینظیر هســـتند .امام
فرمودند ملت ما در دنیا بینظیرند؛ واقعا مردم با مشکالت و مشقات بعد
از انقالب تا االن ساختهاند و همین حاال اگر برای دفاع از حرم نامنویسی
کننـــد ،هزاران جوان ایرانی ثبتنـــام میکنند و این عنایت الهی به این
مملکت اســـت ».او به توانمندی مدیران کنونی دانشـــگاه آزاد اسالمی
اشـــاره کرد و گفت« :من از سال  43تاکنون که  54سال از آن میگذرد
با مجموعه آموزش عالی کشور بودهام و با موضوعات آن آشنا هستم؛ در
تاریخ کشور ما سابقه ندارد چنین مجموعهای چنین افراد و روسایی که
هرکدام از بزرگان آموزش عالی کشور هستند دور هم جمع شده باشند
و ما اکنون باید توان استفاده از این ظرفیت را داشته باشیم».

همه خانواده دانشگاه آزاد باید
روی این دانشگاه تعصب داشته باشند

والیتی بر این نکته که همه خانواده دانشگاه آزاد باید روی این دانشگاه
تعصب داشته باشند ،تاکید کرد « :مدرک دانشگاه ناموس ماست؛ ما باید
مراقبت کنیم که بیارزش نشود .باید کاری کنیم هر کسی که لیسانس
دانشـــگاه آزاد را داشته باشـــد ،به آن افتخار کند .متاسفانه در گذشته
نهچندان دور ،ولنگاری بوده است اما دیگر نباید باشد».
والیتی با بیان اینکه باید رشـــتههای جدید جایگزین رشتههای قدیمی
شـــوند ،گفت« :باید رشـــتههای جدید و بینرشتهای را جایگزین برخی
از رشتههای بیخاصیت کنیم که نه کاربرد دنیایی و نه آخرتی دارند».
رئیس هیاتموســـس و هیاتامنای دانشـــگاه آزاد اسالمی در ادامه به
کاربردی کردن پژوهشها تاکیـــد کرد و افزود« :پژوهشها باید مکمل
همدیگر باشـــند و از دوبارهکاری جلوگیری شـــود .فرمایش مقام معظم
رهبری اســـت که اســـتانها باید تقویت و پژوهشها باید بر اساس یک
نقشهراه انجام شود.

بعید میدانم از مذاکره با اروپاییها چیزی دربیاید

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در بخش دیگری از سخنانش به موضوع
برجام اشـــاره کرد و گفت« :بعید میدانم از مذاکره با اروپاییها چیزی

در بیاید .امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم که
ببینیم آمریکا ما را تحریم کرد یا تحریم را برداشت؟ باید خودکفا باشیم».
او اضافـــه کرد« :زمانی مقام معظم رهبری به یکی از وزرای کشـــاورزی
اعتراض کردند که چرا خودکفا نیســـتیم .خوشـــبختانه آقای حجتی در
این زمینه خوب کار کردند .گندم اســـلحه ماست و نباید روزی برسد که
اگر گندم به ما ندادند ،گرسنگی بکشیم».
او ادامه داد« :در حوزه پژوهش نیز باید برنامهریزیهای الزم برای اینکه با
قدرت پیش برویم ،انجام شود ».او در ادامه به حوزه فرهنگی هم اشاره کرد
و گفت« :ما باید دانشجویان را با کارهایی که در شأن دانشگاه آزاد نیست
مانوس نکنیم؛ اگر فرزندان این مملکت دچار وسوسههای ضدانقالبی
شـــوند همه ما مسئول هستیم .قبال در حوزه فرهنگی وضعیت بسیار بد
بود ،اما ما اکنون قبول نداریم و در برابر کارهای ضداسالمی و ضدفرهنگی
میایســـتیم ،همانطور که جوانان ما در حوزه دفاعی جانبرکف دفاع
میکنند ،در حوزه آموزش و فرهنگی هم باید همانطور باشند .مطمئنا
ما سینه خود را در برابر ضدانقالب سپر کردهایم».

فرهاد رهبر:نظام آموزشی ما نیاز به پوستاندازی دارد

رئیس دانشـــگاه آزاد اســـامی هم در ابتدای این جلسه که با حضور
معاونان دانشگاه و روسای مراکز استان دانشگاه آزاد اسالمی در سازمان
مرکزی برگزار شـــد ،با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و با اشاره به فرا
رسیدن سیوششـــمین سالروز تاسیس دانشـــگاه آزاد اسالمی گفت:
«بهار  36سالگی دانشگاه آزاد اسالمی با هفته اول ماه مبارک رمضان
مقارن شـــده که امیدواریم خداوند به کار ما خیـــر و برکت دهد ».او با
بیان اینکه ماه مبارک رمضان ،ماه تحول فرهنگی از درون است ،اظهار
کرد« :مصادفشدن این ایام با ســـالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی
را میتوان اینگونه تعبیـــر کرد که این تقارن بتوانـــد باعث تحول در
دانشگاه آزاد اسالمی شود .امیدواریم با دســـت توانمند شما روسای
اســـتانها و واحدهای دانشـــگاه آزاد اســـامی بتوانیم با برنامهریزی
مناســـب ،یک تحول جدی در امور فرهنگی ایجاد کنیم ».فرهاد رهبر
با تاکید بر اینکه نظام آموزش عالی ما نیاز به یک بازمهندســـی جدی
در رشـــتهها دارد ،گفت« :برنامهریزی ما در دانشگاه آزاد اسالمی باید
بهگونهای باشد که قطببندی علمی در اســـتانها براساس نیازهای
نســـبی منطقهای ،نیاز جامعه و توانمندیهای واحدها باشد ».رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه نظام آموزشی ما نیاز به پوستاندازی
دارد ،گفت« :این موضوع نهتنها باید مورد توجه دانشگاه آزاد اسالمی
قرار گیرد ،بلکه وزارت علوم و متولیان آموزش عالی کشور باید یک تغییر
رویه را در دستورکار قرار دهند تا آمایش علمی که تاکنون اجرایی نشده،
محقق شـــود ».او با انتقاد از عدم اجرای آمایش علمی در نظام آموزش
عالی کشور گفت« :متاسفانه دانشـــگاههای ما بهصورت سنتی همان
رویهای را که از هشت دهه گذشـــته وجود داشته ،ادامه میدهند که
این روند مطلوب نظام جمهوری اسالمی ایران نیست و نمیتواند دردی
از دردهای مـــردم را دوا کند ».فرهاد رهبر با تاکید بر اینکه دانشـــگاه
آزاد اسالمی یک مجموعه واحد و متحد اســـت ،گفت« :دانشگاه آزاد

توضیحاتی درباره یک خبر

این واکنش در مقابل «طرح انتقاد» نبود ،بلکه واکنش در برابر «توبیخ در
جمع بدون هیچگونه پرسش قبلی آنهم با محتوای نادرست» بود در حالی
که ایشان قبل از رفتن پشت تریبون هم مجال سوالکردن از بنده را داشتند.
آنچه جناب آقای محمدیان فرمودند این بود« :زمانی در دانشگاهها ،ساالنه
دهها هزار دانشجو آثار شهیدمطهری را مطالعه میکردند ،اما نمیدانم چرا
از وقتی که بنیاد استادمطهری تاسیس شد و این مسائل را برعهده گرفت
کار در دانشگاهها تعطیل شد .چند سالی بود که ما مجری این برنامهها
بودیم و به احترام اینکه این بنیاد تاسیس شده و باید در ذیل این بنیاد عمل
کنیم ،بعد از آن اقدامی نکردیم و امروز غصه میخوریم».
نکات زیر درمورد صحبت ایشان قابل مالحظه است:
 1آیا با تاسیس بنیاد در  10سال پیش برنامه مطالعاتی کتب استاد در
دانشگاهها از طرف نهاد یا غیرنهاد تعطیل شد؟ چه ادعای عجیبی .آیا
برگزاری چندین دوره از برنامههای «حکمت مطهر دانشگاهیان» توسط
نهاد در زمانی نبود که بنیاد هم تشکیل شده بود؟ آیا حتی زیرمجموعه
خودشان به ایشان گزارش ندادهاند که مثال در سالهای  92و  93طبق
گزارش ارائهشده خود نهاد به بنیاد ،بیش از 50هزار نفر در برنامه کتابخوانی
نهاد شرکت کردهاند که یکبار هم بنیاد به آن کمک مالی کرده است؟ آیا
ایشان از برنامههای مطالعاتی دهها هزار نفری ازجمله در سازمان بسیج
دانشجویی و غیر آن که با حمایت وسیع بنیاد و زیر نظر معاونت محترم
وقت آموزش بنیاد ،جناب آقای رضوانینسب انجام شد ،اطالع ندارند؟
بنیاد علیرغم مشکالت عدیده مالی همواره بهدنبال تقویت این برنامهها
بوده است .حتی اینجانب نامهای (ثبتشده در اتوماسیون دبیرخانه نهاد
به شماره  13713مورخ  )94/12/14خطاب به جناب آقای محمدیان
نوشتم و تقاضا کردم برای ادامه برنامه «حکمت مطهر دانشگاهیان» اقدام
کنند .ایشان نامه را پاراف کردند ولی اقدامی از طرف نهاد صورت نگرفت.
 2بنیاد شهیدمطهری حدود  10سال است که فعالیت خود را آغاز
کرده و مسئولیت قائممقامی از سال  93با بنده بوده است؛ یعنی سالی
که هیاتامنای بنیاد که جناب آقای محمدیان عضو آن هستند به دلیل
مشکالتمالیبنیاد،فعالیتهایسهمعاونتآموزش،بینالمللوفرهنگیرا
متوقفکرد.اینبرنامههایدانشگاهیزیرنظرمعاونتآموزشانجاممیشد
و ایشان طبیعتا از دلیل کندی فعالیتهای کتابخوانی دانشجویی بنیاد در

سه سال اخیر -و نه از ابتدای تاسیس بنیاد -مطلع هستند.

 3این سخن که «به احترام اینکه این بنیاد تاسیس شده و باید در ذیل
این بنیاد عمل کنیم ،بعد از آن اقدامی نکردیم» پذیرفته نیست .مگر بنیاد
شهیدمطهریکهبودجهاشدربرخیسالهایاخیرحدودصفربودهاست
«امتیاز انحصاری» برای فعالیت درمورد شهیدمطهری بهنام خود ثبت کرده
است؟ این مانند این است که دانشجویان و استادان دانشگاه بگویند ما به
احترام نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها همه فعالیتهای دینی خود
را متوقف کردهایم .به هر حال اگر این حاشیهسازی روزنامه «فرهیختگان»
نبود و بدون فضاسازی صرفا انتقادات جناب آقای محمدیان را منتشر
میکرد به احترام جایگاه نهاد به انتشار این توضیحات اقدام نمیکردیم
زیرا میدانم عدهای علیرغم ادعاهای ظاهری قلبا تمایلی به نشر افکار
استاد در دانشگاهها ندارند و از هر اخاللی در این مسیر و ازجمله اختالف
میان نهاد و بنیاد شادمان میشوند .در اینجا صمیمانه آمادگی بنیاد را برای
هرگونه همکاری با دفتر محترم نهاد اعالم میکنم.بنده متوجه نشدم چرا
روزنامه «فرهیختگان» در گزارش خود به مطلبی نامربوط که دعوت بنیاد
شهیدمطهری از پروفسور جیمز کالرک ،فیلسوف خداپرست (که علیه
الحاد کتاب نوشته ،در جنگ غزه با اعالم شمارهحساب برای فلسطینیان
کمک جمع کرده و بارها علیه همجنسبازی موضع گرفته) پرداخته است.
انشاءا...بهقصدایجادشبههدرذهنخوانندگاننبودهاست.اینفیلسوف
در ایام برگزاری همایش بینالمللی اندیشههای فلسفی شهیدمطهری در
سال  93از سوی مدیرمسئول یک روزنامه« ،همجنسباز» و «صهیونیست»
خوانده شد .وقتی در جوابیه خود درمورد این دو افترا ،از مفتری تقاضای
مدرک کردم ،چون هیچ مدرکی نداشت روز بعد عالوه بر عدم انتشار جوابیه،
لطف فرموده چنین تیتر زد« :اعتراض محمد مطهری به افشای هویت
کالرک!» تو خود حدیث مفصل بخوان از این انصاف! معموال «فرهیختگان»
طالبحقیقتند؛بنابراینپسازالقایشبههایکهدرذهنخوانندگانایجاد
شد ،مناسب است فارغ از رفاقتها ،جوابیه بنده خطاب به فرد مزبور را که
از انتشار آن خودداری کرد و البته صدها برابر تیراژ آن روزنامه در فضای
مجازی دیده شد ،منتشر فرمایید.
نیازی به پاسخ به برخی کنایات در گزارش که با عنوان فرهیختگانی روزنامه
نمیسازد نیست؛ اما چون تلویحا عملکرد بنیاد را که بدونشک قابل نقد
است ضعیف شمردهاید الزم است در پایان به عناوین برخی از فعالیتهای

اســـامی را همواره بهصورت یک مجموعه واحـــد میبینیم و اینگونه
نیست که این دانشـــگاه مجمعالجزایری و ملوکالطوایفی اداره شود.
اســـتانها باید بهصورت یکپارچه واحدهای خـــود را مدیریت کرده و
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی هم واحدها و مراکز دانشگاهی را
بهصورت یکپارچه مدیریت کند ».رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به
برنامههای عملیاتی این دانشگاه در سال  97گفت« :تا  15اردیبهشت
به معاونتها مهلت دادهایـــم که با هماهنگی اســـتانها برنامههای
آموزشی ،فرهنگی ،پژوهشی ،ورزشی ،علوم پزشکی و ...را تدوین کنند
تا تبدیل به برنامههای اقدام و عمل در ســـال  97شود ».او افزود« :با
توجه به این موضوع ،توافقنامه برنامههای عملیاتی معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی با روسای استانها به امضا خواهد رسید
تا همه متعهد به اجرای این برنامهها شوند ».فرهاد رهبر در ادامه گفت:
«اعتقاد بنده این اســـت که اگر یک خط برنامه نوشتیم ،باید همه توان
خود را برای اجراییشدن آن به کار بگیریم و همزمان سراغ برنامههای
دیگر نرویم ».او با بیان اینکه برنامههای سال  97را براساس شاخصهای
تعیینشده در استانها عملیاتی میکنیم ،گفت« :یکی از محورهایی
که زمان بررسی بودجه سال  97دانشگاه آزاد اسالمی در هیاتامنا بر
آن تاکید شد ،درآمدزایی از محلهای غیرشهریهای بود که این موضوع
یکی از ماموریتهای ویژه معاونت پژوهش و فناوری اســـت تا بتواند از
محل برنامههای اقتصاد دانشبنیـــان ،برگزاری دورههای کوتاهمدت،
آموزشهای حرفهای و ...درآمدزایی کند ».رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
ادامه داد« :برای نظارت بر تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی واحدها
قرار است بنده و معاونان دانشـــگاه پس از پایان ماه مبارک رمضان به
همان شیوه که در اواخر سال گذشته برای بررسی بودجه پیشنهادی به
استانها سفر میکردیم ،با حضور در مراکز استان ،طرحها و برنامههای
عملیاتی واحدها بهویژه در حوزه درآمدزایی غیرشـــهریهای را بررســـی
کنیم ».فرهاد رهبر با اشـــاره به نامگذاری امسال با عنوان «حمایت از
کاالی ایرانی» از سوی رهبر معظم انقالب گفت« :دانشگاه آزاد اسالمی
باید به سمت تحقق این شعار برود و این شعار زمانی محقق خواهد شد
که کیفیت محصوالت داخلی افزایش یابد و دانشـــگاهها میتوانند به
افزایش کیفیت محصوالت داخلی کمک کنند».
او در پایان به راهاندازی سامانه هوشمند تدارکات دانشگاه آزاد اسالمی
بهمنظور ارزیابی وضعیت تامین کاالها و تجهیزات مورد نیاز دانشگاه از
میان نشانهای ایرانی اشاره کرد و گفت« :این سامانه برای حمایت و خرید
کاالهای ایرانی در دانشگاه آزاد اسالمی طراحی شده و بهزودی اجرایی
خواهد شـــد .براساس ابالغیه به کمیســـیون معامالت مرکزی دانشگاه
تاکید شده که اهتمام به خرید کاالی ایرانی از سوی کمیسیون معامالت
واحدها ،استانها ،واحدهای جامع مستقل و سازمان سما بهعنوان یک
الزام در نظر گرفته شـــود ».پس از سخنان رئیس دانشگاه آزاد اسالمی،
توافقنامه برنامههای عملیاتی معاونت پژوهش و فناوری بهصورت نمادین
با روســـای دانشگاه آزاد اسالمی استان قزوین و اصفهان به امضا رسید.
این توافقنامه قرار اســـت بین تمامی معاونتهای دانشگاه آزاد اسالمی
با روسای واحدهای استانی منعقد شود.

انجامشده یا در دست انجام بنیاد شهیدمطهری اشاره کنم :برگزاری
همایش بینالمللی اندیشههای فلسفی شهیدمطهری ،انتشار فصلنامه
تخصصی ،حمایت از پایاننامههای دانشجویی ،طرح عظیم دانشنامه
استادمطهری،حمایتازکانونهایمطالعاتی،ارزیابیتمامآثارترجمهشده
به عربی ،انگلیسی و فرانسوی ،تولید کتابهای صوتی ،مجموعه تاریخ
شفاهی استادمطهری (مصاحبه تصویری با  150نفر) ،ماخذشناسی
توصیفی از همه آثار مرتبط با استادمطهری ،انتشار چندین اثر پژوهشی
مانند «درآمدی بر نظام اندیشه شهیدمطهری»« ،مطهری و فلسفه دین»،
«مطهریواقتصاد»«،مطهریوعلمحدیث»«،مطهریفیلسوففطرت»و،...
جمعآوری پایاننامههای مرتبط با استادمطهری ،ایجاد موتور جستوجو
در آثار استاد به آدرس  ،search.motahari.irتولید برنامه اندروید آثار،
مسابقاتکتابخوانیدانشجویی،مسابقهکتابخوانیتلگرامی،ایجادکانال
در فضای مجازی به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی و برگزاری بیش از
 10کنفرانس در خارج از کشور.
این موارد که برخی از اقدامات بنیاد شهیدمطهری است و البته با نقطه
مطلوب فاصله بسیاری دارد ،مرهون تالشهای بزرگوارانی مانند آقایان
محمدباقر ذوالقدر و محمدرضا جعفریجلوه قائممقام اسبق و سابق بنیاد،
بیژن زنگنهمدار معاون سابق بینالملل ،عباس رضوانینسب معاون سابق
آموزش ،بهروز اثباتی معاون پیشین فرهنگی ،سیدحمید حسینی معاون
فضای مجازی و دیگر عزیزان همکار است .امیدوارم همگان با انتقادها
و پیشنهادهای سازنده خود بنیاد شهیدمطهری را در آستانه صدمین
سالگرد والدت ( )1398که مصادف با چهلمین سالگرد شهادت ایشان
است ،یاری رسانند.

توضیحی درباره جوابیه حجتاالسالم محمد مطهری

درباره جوابیه آقای محمد مطهری چند نکته قابل ذکر است .اول اینکه
برخالف ادعای صورتگرفته مبنیبر اینکه توضیحات ایشان در خبرگزاری
«ایسکانیوز» درج شده بود ،پیگیری «فرهیختگان» حاکی از این است که
در خبر اولیه درجشده از حاشیههای این همایش،توضیحات مذکور نبوده و
در ویرایشهای بعدی و با پیگیری از سوی ایشان به خبر اضافه شده است.
از سوی دیگر بخش عمده گزارش «فرهیختگان» مبتنیبر اخباری است که
در سایت بنیاد ذکر شده و از این رو واکنش عصبی آقای مطهری به گزارش
برگرفته از سایت ایشان نیز -همانند واکنشی که منجر به ترک جلسه از
همایش مذکور شد -تعجببرانگیز است .با این حال روزنامه «فرهیختگان»
این آمادگی را دارد با میزبانی از ایشان،فرصتی برای نقد و بررسی عملکرد
بنیاد فراهم آورد.

