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'ناهموارهای میان دو 'گفتمان متفاوت و متقاطع
اهواز  -ایرنا -پایگاه خبری شوشان یادداشتی با عنوان ناهموارهای میان دو 'گفتمان متفاوت و متقاطع' به قلم
حسن دادخواه ،استاد دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر کرد.

در این یادداشت می خوانیم:
در جوامع توسعه یافته که سیاست ورزی به یک حرفه و تخصص تبدیل شده است ،گفتمان ها در قالب احزاب به
کار و کنش سیاسی مشغولند و تابلو حزب ،گویای هویت و ماهیت افراد و دیدگاه هاست ولی در جوامع سنتی که
پیشینه بلندی در سیاس ت ورزی بر مدار رای مردم ندارند ،گفتمان ها در قالب هیئات و محافل و قراردادهای
نانوشته و توافقات خصوصی و خانوادگی و طبقاتی شکل می گیرد و بی نظمی و بال تکلیفی در سپهر سیاست و در
فرآیندهای تصمیم گیری موجب فرسودگی نیروها و هدر رفتن فرصت ها می شود.

در این جوامع ،نهادهای تقنینی و شوراهای عالی راهبردی معموال کم فروغ و بی اختیارند.

روزانه شاهد و شنوای سخنان متفاوت و متناقض از سوی مسئوالن و مقامات میانی و چه بسا ارشد کشورمان
پیرامون مسائل جاری و مهم هستیم .این تفاوت و چندگانگی در باب مهم ترین و گاهی جزیی ترین مسائل
کشوری ،موجب سردرگمی مردم و تشتت و تاخیر در تصمیم گیری مقامات مسئول و بالتکلیفی برنامه ریزان و
مدیران اجرایی و باالخره اختالل در نظام اداره کشور شده است.

برای نمونه می توان به موضوع امکان راه یابی یک غیر مسلمان به شورای شهر یزد ،ورود زنان به اماکن ورزشی،
بررسی الیحه پولشویی و مانند آن اشاره نمود که از دو منظر و دو گفتمان ،موافقان و مخالفانی جدی داشت و دارد.

در یک دسته بندی کلی و در بهترین شکل و با فرض پاکی نیات هر دو سو ،شاید بتوان مجموع این سخنان و
مواضع متفاوت و متناقض را برآمده از دو گفتمان با دو خاستگاه متفاوت قلمداد کرد .
به نظر می رسد که یک گفتمان ،چنانکه پیروان آن می گویند برخاسته از شرع مقدس و فقه اسالمی و تفکرات
غالب تربیت شدگان در فضا و تعلیمات حوزه های علوم دینی است و گفتمان دیگر ،بر پایه عرف و برداشت های
تعقلی و بهره برداری از تجربه های بشری و عرفی است.

اگر چه اصول هر دو گفتمان ممکن است در یک یا چند آیتم همپوشانی داشته باشند ولی در آیتم هایی دیگر در
نقطه روبروی یکدیگر ایستاده اند.
ناگفته نماند که پیروان و حامیان و طرفداران هر یک از دو گفتمان ،در طیفی فراگیر قرار گرفته اند که چه بسا در
دوس وی یک طیف ،افراد با سالیق متفاوت جا دارند .به سخن دیگر ،در درون هر دو گفتمان ،چند زیر گفتمان قرار
دارد.
اگر بخواهیم مجموع دیدگاه گفتمان اول را در پیرامون سبک حکمرانی و زندگانی مردم ،در چند جمله گردآوریم می
توان گفت که این گفتمان نگاه بد بینانه ای به زندگانی امروزین مردم و جهان دارد .در دیدگاه پیروان این گفتمان،
بشریت از قرون نخستین راه اشتباهی را برای خویش برگزیده و امروز به جایی رسیده است که اصوال با اهداف
خلقت جهان و انسان همخوانی ندارید و از این رو ،بسیاری از جلوه های عصر حاضر بر مدار باطل و انحراف می
چ رخد و لذا انسان باید به سبک زندگی اصیل خود در قرون نخستین بازگردد و زندگانی ساده و خودبسنده و بسته
را پیشه کند.
در این گفتمان ،لباس و خوراک و تفریح و تحصیل علم و ازدواج و اقتصاد و روابط میان ملت ها و دولت ها و فرهنگ
و هنر و دینداری باید به شکل و شمایل آغازین خود برگردد تا اینگونه مقدمات قرب الهی و رشد معنوی برای
انسان ها فراهم شوند.
در گفتمان دوم ،نگاه پیروان آن رو به حال و آینده و بهره گیری از جوامع مدرن و داده های موفق تجربه بشری و
آبادکردن زندگی مادی و فراهم آوردن رفاه و گسترش روابط جهانی و حمایت و تقویت مصالح ملی کشور است.
این دو گفتمان ،نیک روشن است که در زمینه هایی ،در دو موضع متفاوت بلکه متقاطع قرار گرفته اند و از این رو،
نمی توانند در اداره یک کشور بزرگی مانند ایران کامال در کنار هم بنشینند.
دشواری و سختی اصالح و فراهم آوردن زمینه های نزدیک شدن و آشتی میان دو گفتمان حاضر در کشورمان ،از
این روست که یک گفتمان ،خاستگاه خود را به آموزه های دینی و تعالیم بزرگان دین و مراسم و مناسک آن نسبت
می دهد و آن را منطبق بر ساختار قدرت در قانون اساسی جمهوری اسالمی قلمداد می کند و گفتمان دیگر را در
تضاد کامل با خود و صد در صد حاصل تفکرات غرب(جنایتکار) اعالم می دارد.
پرسش مهمی که پاسخ آن می تواند زمینه های برون رفت کشورمان را از 'بحران جنگ گفتمانی 'و 'بن بست
کنونی 'فراهم کند این است که  ' :چگونه و با چه سازوکاری می توان هر چه زودتر ،کشور را از سردرگمی در
فرآیندهای تصمیم گیری و بال تکلیفی در سمت و سو دادن به روند سالم سازی نقاط پر بحران اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی و سیاسی رهانید؟'
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طرفی در گفتگو با دانشجو:
ماهیت  ۱3آبان استکبارستیزی است /آمریکا دیگر کدخدای جهان نیست
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :آمریکا با اعمال تحریمهای جدید فقط خوی
استکبارستیزی ملت ایران را تقویت میکند و هیچ کار مفید دیگری انجام نمیدهد.
مهدی طرفی ،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری
دانشجو ،در خصوص روحیه استکبارستیزی و شکست ناپذیری ملت گفت :ماهیت  ۱۳آبان ،استکبارستیزی است و
این روز به نام روز ملی استکبار ستیزی نامگذاری شده است.
وی افزود :دانشجویان در این روز و در فضای حاکم آن زمان توانستند النه جاسوسی را تسخیر کنند و به
مستکبران جهان گوشزد کردند که نمیتوانند بر مستضعفان سلطه داشته باشند.
طرفی ادامه داد :در روزهای اخیر بعضا شاهد بلوف زنیهای ترامپ و نوچه هایش (عربستان سعودی و کشورهای
حاشیه خلیج فارس) در اخبار م ختلف بوده ایم که در صدد هستند دل مردم ایران را خالی کنند ،ولی مکررا مشخص
شده که این مستکبران نمی توانند با ملت ایران مقابله کنند و اگر مرد مقابله با ایران بودند به طور مستقیم به مقابله
با ایران میپرداختند نه اینکه به بلوف زنیهای خود ادامه دهند.
مردم با حضور در راهپیمایی اربعین حسینی نشان دادند که آمریکا کدخدای جهان نیست
وی اضافه کرد :در جبهه های مختلف فرهنگی ،نظامی و اقتصادی منطقه خاورمیانه و سوریه و عراق و یمن همواره
شاهد بوده ایم که مستکبران شکست خورده اند و دیگر آمریکا قدرت اول جهان نیست و اکنون فضا به شکلی
درآمده که ملت به سمت جریاناتی حرکت میکنند که مقابل روحیات استکباری آمریکا ایستاده اند و این واقعیت را
درک کرده اند که آمریکا بلوف میزند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور شد :نمونه بارز این روحیهای که نشان میدهد مردم
مستضعف در مقابل آمریکا و سیاستهای استکبارگرایانه او ایستادند همین راهپیمایی اربعین حسینی است که ۲۵
میلیون نفر از شیعیان کل جهان در ناامنترین کشور جهان بخاطر اینکه پای آرمانهایشان ایستادن و میخواهند با
نظام سلطه مقابله کنند ،حضور پیدا کردند و این نشانگر این است که ملت مقابل آمریکا و هر ظالم و ستمگری در
هر برهه زمانی از تاریخ و در هر جای جهان ایستادگی میکنند و به مقابله خود با استکبارگران ادامه میدهند.

وی با تاکید بر اینکه در ناامنترین کشور جهان  ۲۵میلیون نفر از شیعیان حضور پیدا کردند و متحد با یکدیگر به
آمریکا و استکبار «نه» گفتند ،گفت :آمریکا ادعای کدخدایی جهان را دارد ،ولی مردم با حضور در راهپیمایی با شکوه
اربعین حسینی نشان دادند که آمریکا کدخدای جهان نیست.
متاسفانه عدهای در داخل نظام در پازل مستکبران بازی میکنند
طرفی خاطرنشان کرد :متاسفانه عدهای در داخل نظام در پازل مستکبران بازی میکنند و اینها کسانی هستند که
عمال و اعتراف افراد غرب گرا و یا سلبریتیهایی هستند که همه چشم و امیدشان به آمریکا است و هیچ انگیزه و
انرژی دیگری ندارند .این افراد باید حواسشان باشد که نمیتوانند هیچ غلطی کنند و مردم مقابلشان میایستند و
هر کسی بخواهد با آمریکا زد و بند کند ،ملت ایران مقابلش میایستند .این افراد چه سلبریتی باشند که حرکت
عاشورا و امام حسین (ع) را محکوم می کنند تا خودشان را مطرح کنند و چه مسئولینی باشند که همه امید و آمال و
آرزوهایشان آمریکاست بدانند که ملت ایران مقابل آنها ایستاده اند.
وی ادامه داد :هرکسی بخواهد مقابل این جریان که جریان مستضعفین علیه مستکبرین است ،بایستد قطعا ناکام
میماند و از بین میرود .این وعده خداست.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص شروع دور دوم تحریمهای آمریکا از  ۱۳آبان
ماه تاکید کرد :این سیاست آمریکا است که میخواهد ابزارها و اهرمهای فشارش را در زمانهایی به کار گیرد که
بتواند به نفع خودش از آن ها استفاده سیاسی کند وگرنه از اول انقالب اسالمی تا به االن همیشه ایران در تحریم
بوده و هر سال بر این تحریمها افزوده میشود.
روحیات استکبارگرایانه آمریکا برای مردم ایران تعریف شده است
وی بیان داشت :اگر قرار باشد در  ۱۳آبان تحریم جدیدی از سوی آمریکا صورت گیرد ،قطعا این تحریم گذرا
خواهد بود و در روحیه استکبار ستیزی ملت تغییری ایجاد نمیکند و همانگونه از اول انقالب دیده ایم همواره مردم
در مقابل تحریمها ایستادگی کردند و قطعا این بار هم در مقابل این دور از تحریمها ایستادگی خواهند کرد.
طرفی با تاکید بر اینکه الگوی ما برای مقابله با مستکبران ،امام حسین (ع) است ،امامی که در بدترین شرایط با
نظام سلطه گر زمان خودش مقابله کرد ،گفت :آمریکا با تحریم ایران به هیچکدام از اهداف خود نمیرسد و اگر
قصد اعمال تحریم جدیدی دارد حتما اینکار را انجام دهد چرا که مردم به ایستادگی خود در مقابل مستکبران ادامه
خواهند داد.
وی اظهار داشت :مسئولین به گوش باشند و خودشان را نبازند و احساس یاس و ناامیدی نکنند و اگر امیدشان به
آمریکاست قطعا باید احساس یاس و ناامیدی کنند ،اما بدانند که با وجود اتفاقات اخیر و پاره کردن برجام توسط
ترامپ ،دیگر نباید هیچ امیدی به آمریکا داشته باشند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه کرد :روحیات استکبارگرایانه آمریکا برای مردم ایران
تعریف شده است و همه به خوبی می دانند که این سیستم فاسد است و اصال قابل اعتماد نیست و با اعمال
تحریمهای جدید فقط خوی استکبارستیزی ملت ایران را تقویت میکند و هیچ کار مفید دیگری انجام نمیدهد.
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از مطالبهگری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تا پاسخ مسئوالن
دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در برنامه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور مسئوالن این دانشگاه به
بیان مشکالت صنفی موجود در دانشگاه و خوابگاههای دانشگاه شهید چمران اهواز پرداختند و پیگیری امور را
از آنها خواستار شدند .
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز ،غالمحسین خواجه امروز در برنامه پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع
رفاه دانشجو در پاسخ به پرسش و درخواست دانشجویان برای اموری مانند توزیع شام پنجشنبه ،نحوه دریافت
اجاره بهای خوابگاه و اموری از این قبیل اظهار داشت :در جلسه شورای صنفی موضوع توزیع شام پنج شنبه
مطرح شد که من در پاسخ درخواست کردم تا این امر بررسی شود؛ هنوز نتیجه بررسی به بنده داده نشده اما اگر
در توان دانشگاه باشد نباید از انجام این کار برای دانشجو دریغ شود.
وی افزود :درباره مهلت پرداخت اجاره بهای خوابگاه نیز مفصال در جلسه شورای صنفی بحث شد و اعضای شورای
صنفی اعتقاد داشتند تا طبق آئین نامه 90روز مهلت پرداخت به دانشجو داده شود .برای ما فرقی ندارد در چه
زمانی این پرداختی را دریافت کنیم و تنها میخواهیم در قالب برنامه هزینه پرداخت شود.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در پاسخ به مهلت محدود دانشجویان برای پرداخت اجاره بهای خوابگاه در بدو
ورود بیان کرد :اگر دانشجو در مهلت 90روزه میتواند پرداخت کند پس لزومی ندارد در بدو ورود هزینه از دانشجو
گرفته شود اما یکی از کارکردهای به موقع پرداخت کردن هزینه خوابگاه به حساب صندوق رفاه این است که در
قالب وام به دانشجویی قسمتی از این مبالغ را به دانشجویانی که توان پرداخت ندارد ،وام میدهد.
وی عنوان کرد :در طول دو تابستان گذشته همکارانم تمام تالش خود را کردند تا حداقلترین امکانات برای
دانشجویان خوابگاه حضرت معصومه فراهم شود.
وی تصریح کرد :در طول دو تابستان گذشته تمام تالشها را همکارانم کردند تا حداقلها را هم که شده در
خوابگاه حضرت معصومه فراهم کنند .علت عدم راه اندازی دانشکده عمران و محیط زیست نیز در مهر امسال نبود
اعتبار است.
همچنین در این برنامه علیرضا قدردان در پاسخ به اعتراض برخی دانشجویان درباره پولی شدن نظام آموزشی
کشور گفت :ما مجری قوانینی هستیم که ممکن است به برخی از آنها اعتقاد نداشته باشیم اما این درحالی است
که قانون بد بهتر از بیقانونی است.

وی در پاسخ به پرسش دانشجویان درباره چرایی آماده نساختن برخی از بلوکهای خوابگاهها ادامه داد :اینگونه
گمان نکنید خوابگاه جزیرهای جداگانه از فضای اطراف است و اگر بیرون از خوابگاه دالر ۱۵تومان باشد برای
خرید وسیلهای برای خوابگاه دالر ارزانتر وجود دارد.
معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره برخورد با برخی از نیروها در خوابگاه و دانشگاه افزود :اگر
بخواهیم جدیتر برخورد کنیم بسیاری از نیروها ریزش پیدا میکند .بهبود اوضاع حق شماست اما انتظار میرود
خواستههای شما نیز یکسان با سطح کشور باشد.
حمید ماجانی نیز در این جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی خطاب به دانشجویان گفت :دانشجویان باید به
مشکالت کشور ،استان و اهواز واقف باشند همچنین باید ابتدا تعریفی دقیق از استاندارد داشته باشیم سپس
خوابگاههای دانشجویی دانشگاه شهید چمران را با آن بسنجیم.
وی عنوان کرد :ما نه تنها به فعال بودن خوابگاه شهید نور احتیاج داریم بلکه نیازمندیم دو خوابگاه دیگر در سطح
شهر نیز فعال شود تا فضا به اندازه کافی برای اسکان دانشجویان داشته باشیم.
مدیر امور اسکان و خوابگاه های دانشگاه تصریح کرد :این امر سم است که گمان کنیم مشکالت خوابگاه و
دانشگاه به طور کلی بنیادین است و مسئول کاری ندارد ما در همین شرایط نیز مشکالت را در حال پیگیری
هستیم.
همچنین در این جلسه مدیر امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز به پیگیری تامین امنیت اطراف
خوابگاههای تاکید کرد و گفت :ما به دنبال فراهم ساختن امنیت به طور عام هستیم.
به گزارش تسنیم ،این برنامه به همت شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز برای تحقق شعار
مطالبهگری از حقوق صنفی دانشجویان برگزار شد.
در این برنامه دانشجویان به مشکالت خوابگاهها ،سرویسهای رفت و آمد ،کیفیت غذای سلف ،وضعیت نامناسب
غیرقابل قبول دانشجویان شبانه و پولی شدن نظام آموزشی کشور اشاره کردند.

کد خبر  - ۷۲۲48۹:تاریخ انتشار  ۱۵ - ۱۱:34:آبان ۱3۹۷
در نشست رفاه دانشجو؛
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز به سواالت صنفی دانشجویان پاسخ داد /خواجه :تفاوتی بین دانشجویان
روزانه و شبانه وجود ندارد
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست رفاه دانشجو که در دانشکده علوم این دانشگاه برگزار شد ،به
سواالت دانشجویان پاسخ داد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ خواجه ،رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص تعمیرات
انجام شده در خوابگاه دخترانه حضرت معصومه (س) دانشگاه گفت :تمام تالش مجموعه دانشگاه شهید چمران
اهواز این بود که بتوانیم شرایط بهتری را برای اسکان دانشجویان در خوابگاه فراهم کنیم.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز افزود :همچنان برخی از بلوکهای این مجموعه به خدمات نیاز دارند که این
مسئله در دستور کار قرارگرفته است.
وی اظهار داشت :در نشست شورای صنفی دانشجویان موضوع توزیع شام پنج شنبه مطرح شد که پس از بررسی
اگر در توان دانشگاه باشد این کار انجام خواهد شد.
خواجه در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت دانشجویان شبانه اشاره کرد و گفت :خوشبختانه در این
دانشگاه تفاوتی بین دانشجویان روزانه و شبانه وجود ندارد و این در حالی است که بسیاری از دانشگاههای جامع
بزرگ و کوچک چندین سال است که دانشجوی شبانه نمیپذیرند.
در این نشست که به همت شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و با حضور علیرضا قدردان
معاون دانشجویی ،بابک محمدیان مدیر امور دانشجویی و حمید ماجانی ،مدیر امور خوابگاههای دانشگاه برگزار
شد ،دانشجویان به بیان سؤاالت خود پرداختند.
از جمله سواالت مطرح شده از سوی دانشجویان میتوان به تغذیه ،شهریه خوابگاهها ،آموزش رایگان و نشریات
دانشجویی اشاره کرد.

تاریخ انتشار :سه شنبه  ۱۵آبان  -۲0:۲6 - ۱3۹۷کد خبر۲8۹4۵۷ :

رئیس دانشگاه چمران به سواالت صنفی دانشجویان پاسخ داد
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست رفاه دانشجو که در دانشکده علوم این دانشگاه برگزار شد ،به
سواالت دانشجویان پاسخ داد.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران »به نقل از خبرگزاری دانشجو ،خواجه ،رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
در خصوص تعمیرات انجامشده در خوابگاه دخترانه حضرت معصومه (س) دانشگاه گفت :تمام تالش مجموعه
دانشگاه شهید چمران اهواز این بود که بتوانیم شرایط بهتری را برای اسکان دانشجویان در خوابگاه فراهم کنیم.
رییس دانشگاه شهید چمران اهواز افزود :همچنان برخی از بلوکهای این مجموعه به خدمات نیاز دارند که این
مسئله در دستور کار قرارگرفته است.
وی اظهار داشت :در نشست شورای صنفی دانشجویان موضوع توزیع شام پنج شنبه مطرح شد که پس از بررسی
اگر در توان دانشگاه باشد این کار انجام خواهد شد.
خواجه در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت دانشجویان شبانه اشاره کرد و گفت :خوشبختانه در این
دانشگاه تفاوتی بین دانشجویان روزانه و شبانه وجود ندارد و این در حالی است که بسیاری از دانشگاههای جامع
بزرگ و کوچک چندین سال است که دانشجوی شبانه نمیپذیرند.
در این نشست که به همت شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و با حضور علیرضا قدردان
معاون دانشجویی ،بابک محمدیان مدیر امور دانشجویی و حمید ماجانی ،مدیر امور خوابگاههای دانشگاه برگزار
شد ،دانشجویان به بیان سؤاالت خود پرداختند.
از جمله سواالت مطرح شده از سوی دانشجویان میتوان به تغذیه ،شهریه خوابگاهها ،آموزش رایگان و نشریات
دانشجویی اشاره کرد.

۱۹آبان ۱4:44-۱3۹۷
برگزاری ششمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز
ششمین یادواره شهدای گمنام در دانشگاه چمران اهواز با حضور عموم مردم و دانشجویان دانشگاه برگزار
میشود .
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز  ،ششمین یادواره شهدای گمنام در دانشگاه چمران اهواز برگزار می
شود.
مراسم روز سه شنبه  ۲۲آبان ماه ساعت  ۱9و  ۳0دقیقه در جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران با
حضور حجت االسالم شهاب مرادی و مداحی کربالیی محمد حسین حدادیان برگزار می شود.
دو شهید  ۱9ساله روزهای آخر جنگ در سال  67در منطقه عملیاتی قصرشیرین و شهید  ۲۳ساله در عملیات
والفجر  9به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و در سال  9۱با حضو مسئولین استانی و دانشجویان تشییع و به خاک
سپرده شدند ،این یادواره هرسال با حضور پرشور دانشجویان و مردم برگزار میشود.

کد خبر  - 3۷60۱83:تاریخ انتشار  0۹:آبان ۱۲:0۹ - ۱3۹۷
غالمرضا غفاری تشریح کرد:
برنامه های علمی و فرهنگی ویژه دانشگاهیان پس از اربعین /نخبگان به پژوهش درباره این حماسه بپردازند
گروه دانشگاه ــ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به برنامههای ویژه
دانشگاهیان پس از مراسم اربعین ،گفت :دومین سوگواره ملی علمی ،فرهنگی و هنری اربعین دانشگاهیان به
میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز و همایش علمی اربعین به میزبانی دانشگاه عالمه طباطبایی از جمله
برنامههای پس از بازگشت دانشگاهیان از اربعین است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار ایکنا؛ پیرامون ارزیابی فعالیت
دانشگاهیان کشور در مراسم پیادهروی اربعین امسال اظهار کرد :در سفری که به مرز چذابه و استانهای مرزی
ایالم و خوزستان داشتم ،از نزدیک شاهد فعالیت دو استان مرزی با محوریت دانشگاههای مادر یعنی دانشگاههای
ایالم و شهید چمران اهواز با همکاری ستاد اربعین دانشگاهیان کشور بودم که توانسته بودند در این حرکت عظیم
نقش مهمی ایفا کنند .دانشگاههای استانهای مرزی برنامههای خوبی در قالب برپایی موکبها در مرز و نیز در
خاک عراق اجرا کردند که شامل استقبال از زائران و برنامههای فرهنگی دیگر بود.
وی در ادامه با اشاره به پتانسیلهایی که این سفر در سالهای آتی برای حضور و فعالیت دانشگاهیان دارد ،گفت:
خوشبختانه یکی از مهمترین اتفاقاتی که به صورت متمرکز در ستاد اربعین دانشگاهیا دیده میشود ،همراهی بین
مجموعه های مختلف در این ستاد بود .مراکز دانشگاهی مختلف در هر استان از جمله دانشگاههای دولتی ،دانشگاه
آزاد اسالمی و حتی دانشگاههای غیرانتفاعی و علمی و کاربردی ،سازمان بسیج دانشجویی و نهاد رهبری در این
ستاد فعال بودند و برنامههای ویژه خود را پیگیری میکردند .این امکان وجود دارد که همافزایی نهادهای مختلف با
نهادهای دانشگاهی حاضر در این مراسم برای خدمت به زائران اربعین بیشتر شود.
غفاری با بیان اینکه پیادهروی اربعین در ایام تحصیل دانشجویان انجام شد ،ادامه داد :طی جلساتی که پیش از
اعزام دانشگاهیان به مراسم پیادهروی اربعین با حضور اعضای وزارت علوم ،وزارت بهداشت و نهاد رهبری در
استانهای مرزی داشتیم ،مقرر شد دانشگاهها در رفع دغدغههای دانشجویان مشغول تحصیل همکاریهای الزم
را به عمل بیاورند .در این زمینه همکاری خوبی با معاونان آموزشی دانشگاهها انجام شد و بخشنامهای به
دانشگاهها مبنی بر موجه بودن غیبت دانشجویان در کالسهای درس در این ایام ارسال شد و نیز با
هماهنگی هایی که با سازمان دانشجویان به عمل آمد مقرر شد دانشجویانی که از فرصت اشتغال به تحصیل برای
معافیت تحصیلی استفاده میکنند ،از همین معافیت برای خروج از کشور در سفر اربعین استفاده کنند و مشکلی
نداشته باشند.
ضرورت پژوهش جامعه نخبگان درباره موضوع اربعین
همچنین ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره استفاده از ظرفیت اساتید برای خدمت به زائران در این
سفر معنوی افزود :حضور اساتید و به طور کلی دانشگاهیان در این سفر کامالً داوطلبانه بوده است .بسیاری از
دانشگاهها از جمله دانشگاههای اصلی و به ویژه دانشگاههای استانهای مرزی از ظرفیتهای اثرگذار هیئت علمی

خود در خدمت به زائران و نیز در اربعینپژوهی استفاده کردند .خروجی این پژوهشها در قالب گزارشهایی اعالم
می شود .جامعه دانشگاهی کشور باید پژوهش در این حماسه بزرگ را در دستور کار خود قرار دهد تا تا ظرفیتها و
پیامها معنوی آن در اختیار جامعه قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی ویژه پس از مراسم پیادهروی اربعین ،اظهار کرد :دو برنامه ویژه در این باره در
دستور کار قرار گرفته است .یکی برگزاری «دومین سوگواره ملی علمی ،فرهنگی و هنری اربعین دانشگاهیان»
است که سال گذشته ایالم میزبان این سوگواره بود و امسال دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان آن خواهد بود.
غفاری افزود :تمامی دانشگاهیانی که مایل هستند میتوانند با ثبت تجربه معنوی خود از این سفر را در قالب شعر،
دلنوشته و خاطره ،عکس ،پایاننامه ،فیلم و نماهنگ به دبیرخانه این سوگواره در دانشگاه شهید چمران اهواز
ارسال کنند .این سوگواره ویژه دانشگاهیان کل کشور است و معاونتهای فرهنگی و اجتماعی در تمامی دانشگاهها
اطالعرسانی کردهاند.
وی ادامه داد :برنامه دیگر برگزاری «همایش بینالمللی اربعین» به میزبانی دانشگاه عالمه طباطبایی است که
اساتید و دانشجویان دانشگاههای کشور میتوانند در این همایش شرکت کنند و یافتههای پژوهشی خود را با
موضوع اربعین به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت :پژوهشهای دیگری را با موضوع اربعین نهادهای مختلف به صورت
مجزا انجام میدهند که نهایتاً نتایج اینها را جمعآوری خواهیم کرد و در اختیار مخاطبان قرار میدهیم.
وی درباره تاسیس اردوگاه فرهنگی اربعین اظهار کرد :دانشگاه ایالم پیشنهادی را مبنی بر راهاندازی این اردوگاه
در این استان که البته تنها برای بهرهبرداری در مراسم اربعین نیست مطرح کرد .قرار است با توجه به ظرفیت و
فضایی که این استان مرزی داراست یک مجموعه فرهنگی به صورت اردوگاهی تأسیس شود که زائران دانشگاهی
و عموم مردم از امکانات آن بهرهمند شوند .عالوه بر امکانات موجود در این مجموعه ،زائران میتوانند از
برنامههای فرهنگی این مجموعه استفاده کنند .سایر دانشگاهها و مجموعههای دیگر هم اگر تمایل به همکاری
برای تأسیس این اردوگاه فرهنگی دارند میتوانند فعالیتشان را آغاز کنند و راهاندازی این اردوگاه برای سال آینده
محقق شود و فرایند حرکت زائران به کربالی معلی را تسهیل کند.
غفاری در پاسخ به این پرسشی مبنی بر اینکه امسال چند نفر از دانشگاهیان توانستند در این مراسم شرکت کنند،
گفت :به لحاظ آمار باید کلیه اعضای دانشگاهها و دانشگاهیان به کشور بازگردند .اکنون نمیتوان آمار جدیدی ارائه
داد ،اما با توجه به آمار ثبتنام شده در ستاد اربعین تقریباً بیش از  ۴0هزار نفر ثبتنام کردند ،اما این آمار به این
معنا نیست که اعزام دانشجویان محدود به ستاد اربعین دانشگاهیان بوده است .دانشجویانی هم بودهاند که از
طرق دیگر و نهاد های دیگر و یا به صورت انفرادی به این سفر رهسپار شدند .این آمار را باید از مجموعههای
مربوط در این زمینه دریافت کنیم و پس از آن آمار دقیق منتشر خواهد شد.

کد خبر  - ۷۲۱۹۱0:تاریخ انتشار  ۱3 - ۱3:۱3:آبان ۱3۹۷

با حضور رئیس و معاونان دانشگاه؛
فردا؛ نشست رفاه دانشجو در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود
دبیر شورای صنفی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت :نشست رفاه دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز ،فردا
با حضور رئیس و معاونین دانشگاه در آمفی تئاتر دانشکده علوم برگزار میشود.
سجاد جوکار ،دبیر شورای صنفی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،در
خصوص برگزاری نشست رفاه دانشجو در این دانشگاه گفت :نشست رفاه دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز
فردا ،دوشنبه  ۱۴آبان ماه از ساعت  ۱۲:۳0تا  ۱۴در آمفی تئاتر دانشکده علوم برگزار میشود.
وی افزود :در این نشست ،رئیس دانشگاه ،معاونت دانشجویی ،مدیریت اسکان و مدیر امور دانشجویی دانشگاه
شهید چمران اهواز حضور دارند.

جوکار یادآور شد :نشست رفاه دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت پرسش و پاسخی برگزار میشود
و در آن ،دانشجوها سواالت خود را مطرح میکنند و مسئول هر حوزهای به پرسشهای دانشجوها پاسخ میدهد.

