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یژه: پیشنهاد  و

در شرایط امروز تنها روخوانی و روان خوانی قرآن جوابگو نیست
سپهرغرب، گروه اندیشه: عمل به فعالیت های قرآنی همیشه از مهم ترین امور در جامعه محسوب می شده است. توجه به ابعاد مختلف و اموری که تاکنون کمتر پرداخته شده باید مورد 

توجه قرار بگیرد.
انقالب اسالمی به عنوان یک انقالب فرهنگی، موجب گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه شده است. بر همین اساس دستگاه ها و نهادهای مختلفی خصوصًا نهادهای انقالبی متولی توسعه 
فعالیت های قرآنی کشور شدند. دولت ها نیز هر کدام به سهم خود تالش کرده اند تا نقشی در این زمینه داشته باشند که متأسفانه علیرغم انتظارات این نقش تاکنون به درستی ایفا نشده است.
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ایرالین های متخلف همچنان یکه تازی می کنند
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دانـــش آموزان  والدین  نگـــرانی 
وس در کامل  ی  عدم یادگیر از 
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10اندیشه

چرا معاویه در زیارت عاشورا 
لعن شده است؟

معاویه  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
در  داد  دستور  که  بود  کسی  اولین 
)ع(  امیرالمومنین  به  نماز  قنوت های 
شهادت  از  بعد  حتی  کنند  جسارت 
حضرت علی )ع( تا 80 سال حتی بعد 
شامات  درمنطقه  معاویه  مرگ  از 

حضرت امیر دشنام می دادند.
عقیدتــی،  درس هــای  مجمــوع  بــا  عاشــورا  زیــارت 
سیاســی، فکــری و انزجار از دشــمنان اهل بیت عصمت 
و طهــارت ، در حکــم محــک و معیــاری اســت که َســره را 
از ناســره جــدا می کنــد. زیــارت عاشــورا مجموعــه ای از 
درس هایی اســت که هر کــدام از آن ارزش هایــی را ارائه 
می دهــد و ســر فصل هــای غیر قابــل تردیدی را فــرا راه 
انســان می گشــاید و می توانــد آدمــی را در پیمودن راه 
راســت و رســیدن بــه حقیقــت راســخ و اســتوار نمایــد. 
زیــارت عاشــورا خــود منشــوری اســت کــه از هــر جهــت 
نــوری از آن جلوه گــر اســت چراکه این صحیفــه بهانه ای 
اســت بــرای بیان مختصــر اّما کامل از اســام شناســی، 
و  جامعه شناســی  امام شناســی،  معرفت شناســی، 
انسان شناســی. در ایــن ایام می طلبد اندیشــمندان به 
مدد اعتقادات راســتین و فضیلت مــدار مؤمنان بیایند 
و با تبیین صحیح اعتقادات اســامی مردم را با عشق و 
معرفت بیشــتر نسبت به ســاحت مقدس پیامبر اعظم 

)ص( و اهل بیت )ع( آشنا کنند.
این زیارتنامه توســط امام باقر )ع( به شیعیان تعلیم 
داده شــده و صرفــا یــک زیارتنامــه جهــت عــرض ادب 
ظاهری به محضر امام حسین )ع( و یاران ایشان نیست 

و معانی عمیقی در آن نهفته است.
والمســلمین  حجت االســام  اســاس  همیــن  بــر 
ســیدمحمدباقر علم الهــدی اســتاد حــوزه علمیه تهران 
از رهگذر شــرح و تفســیر زیارت عاشــورا، زوایــای پنهانی 
که در این زیارت نامه قدســی نهفته اســت را در ایام ماه 
محــرم مطرح و مطالــب آن تقدیم مخاطبان می شــود. 
قســمت های پیشــین این تفســیر را می توانیــد در اینجا 
بخوانیــد. آنچــه در ادامه می خوانید قســمت دوازدهم 
تفســیر زیــارت عاشــورا اســت: »َالّلُهــّمَ اْلَعْن َاباُســْفیاَن 
ْعَنــُة َاَبَد  َو ُمعاِوَیــَة َو َیزیــَد ْبــَن ُمعاِوَیــَة َعَلْیِهــْم ِمْنَک الّلَ

ااْلِبدیَن «.

اولیــن کســی کــه در زیارت عاشــورا مــورد لعــن قرار 
گرفته ابوســفیان اســت. اما دومین کســی که در زیارت 
عاشــورا مورد لعن قرار گرفته معاویه پسر ابوسفیان و 
پدر یزید است، معاویه مادری به نام هند دارد همان زن 
بدکاره ای که در جنگ احد بعد از شهادت جناب حمزه با 
خنجری که داشــت سینه عموی پیامبر )ص( را شکافت 
و جگــر حمــزه سیدالشــهدا را از ســینه بیــرون آورد و به 

دندان کشید و به هند جگرخوار معروف شد.
ابــن ابی الحدید ســنی در کتاب شــرح نهــج الباغه 
نقــل می کنــد پنــج مــردی که بــا مــادر معاویــه رابطه 
داشــتند مدعــی پــدری معاویــه بودنــد، مســافر بــن 
ابــی عمر، عمارة بــن الولید، عباس ابــن عبدالمطلب، 
صبــاح و ابوســفیان افــرادی بودنــد که با هنــد رابطه 
داشــتند و هــر کــدام مدعــی معاویــه بودنــد، اینکــه 
معاویه به ابوســفیان نسبت داده شده دالیل خاصی 
دارد از جملــه معروفیت بیشــتر ابوســفیان نســبت به 
چهار نفر دیگر و اینکه هند می خواســت معاویه پدری 
مثل ابوســفیان داشــته باشــد به همین دلیل او را به 

داد. نسبت  ابوسفیان 
معاویــه پدری چون ابوســفیان داشــت چهــره ای که 
در کینه تــوزی و شــرک ســرآمد بــود و مــادری چون هند 
که مشــهور به جگرخواری و بدکارگی بود، محصول این 

زندگی کسی جز معاویه نمی توانست باشد.
معاویه اولین کسی بود که دستور داد در قنوت های 
نماز به امیرالمومنین )ع( جســارت کنند، حتی در جریان 
جنگ صفین دســتور داد امام حسن )ع( و امام حسین 
)ع( را لعــن کننــد، بعــد از شــهادت حضــرت علــی )ع( تا 
80 ســال حتــی بعد از مــرگ معاویه به دســتور معاویه 
درمنطقه شــامات حضرت امیر )ع( را دشــنام می دادند 
و لعــن می کردند، معاویه کاری کرده بود که بســیاری از 
مــردم امیرالمومنین )ع( را مشــرک و ملحد به دین خدا 

می شناختند.
)ع(  امیرالمومنیــن  علیــه  تبلیغــات  آنقــدر  معاویــه 
کــرده بود کــه وقتی حضرت امیــر )ع( در مســجد کوفه 
به شــهادت رســیدند مردم شــامات می گفتند مگر علی 
نماز می خواند، علی را با مسجد و محراب چه کار است. 
یکی دیگر از بدعت هایی که به دســت معاویه آغاز شــد 
موروثــی کردن خافــت در بنی امیه بــود، معاویه گفت 
اکنون که من خلیفه پیامبر شــدم بعد از من خافت به 

فرزندم یزید به ارث می رسد.

نگاه

سید محمدباقر 
علم الهدی

از دیار حبیب به چاپ بیستم رسید
سپهرغرب، گروه اندیشه:  کتاب »از دیار حبیب« اثر سید مهدی شجاعی در انتشارات کتاب نیستان به چاپ بیستم رسید.

کتاب »از دیار حبیب« اثر سید مهدی شجاعی در انتشارات کتاب نیستان به چاپ بیستم رسید. این اثر رمانی کوتاه است که گوشه هایی از زندگی »حبیب بن مظاهر«، یار سالخورده سید الشهدا )ع( را ترسیم می کند. قسمت اعظم این اثر به شهادت امام حسین 
)ع( در کربا اختصاص دارد. وصف عشق و شیدایی وی به این امام بزرگوار باعث می شود داستان از زاویه دید دانای کل روایت و به ده بخش تقسیم شود.

داستان از آنجا آغاز می شود که حبیب بن مظاهر و میثم تّمار در ماقاتی، مقابل چشم عده ای از مردم، هر یک از عاقبت کار دیگری و چگونگی شهادتش خبر می دهند و از هم جدا می شوند.

هدف از نزول قرآن کریم درک آیات و عمل به دســتورات آن اســت
اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
اینکه  بیان  با  رشاد  آیت اهلل 
کشور  آموزشی  نظام  در  امروز 
است،  آموزش  محور  حفظ 
فرمودند  )ع(  علی  امام  گفت: 
باشد  نشده  فهم  که  علمی  در 

خیر و برکتی وجود ندارد.
آیت اهلل علی اکبر رشــاد اظهار کرد: امام علی 
)ع( فرمودنــد در علمــی که فهم نشــده باشــد 

خیر و برکتی وجود ندارد.
رئیس پژهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسامی 
ادامــه داد: علومــی کــه مبتنی بر حفظ باشــد 

قلمــداد  علــم  نپذیــرد  صــورت  تفکــر  آن  در  و 
نمی شــود بنابرایــن علمــی که بــا فهــم آمیخته 
باشــد علــم قلمــداد می شــود و چنیــن علمــی 
سودمند خواهد بود؛ متأسفانه مشکلی که در 
نظام آموزشــی کشور به آن مبتا هستیم حفظ 
محور آموزش است. امروز به جای اینکه فهم و 
اســتعداد محوری بنیان آموزش در دانشگاه ها 
و حوزه هــا باشــد حفــظ مفاهیــم و اصطاحات 
بیشــتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساسا همان 

نیز آزمون ناعادالنه گرفته می شود.
وی نابســامانی در حوزه علم را از نتایج عدم 
فهم آن دانســت و گفــت: قرآن کریم دارای پیام 

و محتــوا اســت و بــه عنــوان دســتور زندگی و 
نقشــه راه حیات بشر محســوب می شود. متن 
و محتوای آن مقدس اســت و ما منکر قدســی 
بودن آن نیســتیم اما هــدف از نزول آن درک و 

عمل به آیات قرآن است.
رشــاد با بیان اینکــه قرائت قرآن کریم باید با 
تدبر باشــد، تصریح کرد: اگر در آیات قرآن کریم 
تدبر صورت نپذیرد خیری در آن قرائت نخواهد 
بــود. قرائــت قــرآن کریــم الزم نیســت طوالنــی 
باشــد. مقصود از تدبــر در آیات فهم و دقت در 
واژگان اســت. می طلبد طاب حتی شــده روزی 
یــک صفحه قــرآن را آن هم با تدبــر قرائت کنند 

در ایــن صورت می توانند تفاســیر المیزان را در 
کنــار قرآن کریــم بگذارند و هر کجــا الزم بود به 

تفسیر مراجعه نمایند.
رئیس پژهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسامی 
تصریــح کــرد: اینکــه انســان یــک ســاعت قرآن 
آن  خوانــدن  شــتاب  از  و  بخوانــد  آرام  آرام  را 
اجتناب کند بســیار ســودمندتر از آن اســت که 
بــدون تدبــر و مقدار بیشــتری از آیــات را قرائت 
کند. امام خمینی )ره( فرمودند من ســرالصاه 
را نوشــتم دیــدم که بســیار عمیــق و برای همه 
قابل فهم نیست از این رو آداب الصاه و احکام 
الصــاه را بــرای عمــوم مــردم نوشــتم کــه اگــر 

تضمین رعایــت کننــد صحــت  را  نمــاز 
می کنــد؛ بــا ایــن حــال قبولــی نمــاز مشــخص 
نیســت زیرا قبولی نماز شــرایط خاصی دارد که 
اگــر آن شــرایط رعایت شــود قبولی هــم اتفاق 

می افتد. نماز معراج مؤمن است.

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
بود.  لیلة الهریر  صفر  یازدهم 
سگ،  زوزه  معنای  به  هریر 
و  ناله  و  همهمه  از  کنایه  و 
شب  سخت ترین  غوغاست. 
حمله جنگ صفین از نظر تلفات 
گسترده دو سپاه »لیلة الهریر« 

)شب غوغا و ناله( نام دارد.
لیلة الهریر، شب سختی بود در جنگ صفین که 
لشکر امام علی )ع( و معاویه در آن شب به جنگ 
پرداختند و عده بسیاری از دو طرف کشته شدند. 
بــه گفته منقری »در آن شــب جز صدای چکاچک 
شمشــیر کــه در دل مــردان هول انگیزتــر از بانگ 
رعد و فــرو ریختن هراس آور کوه هــا بود، صدایی 
بــه گــوش نمی رســید.ابن مســکویه در توصیف 
آن شــب می گوید: »آن شب چندان جنگیدند که 
نیزه هــا همه درهــم شکســت و در کمان ها تیری 

نماند، سپس دست به شمشیر بردند.«
در خصــوص زمینه هــا، علــل و عواملــی کــه 
موجــب آغــاز جنــگ صفیــن شــد و نتایــج آن با 
حجت االسام محمدباقر پورامینی عضو هیأت 
علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسامی به 

گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید:

 چه عوامل و مقدماتی زمینه ساز جنگ 
صفین شد؟ و چه وقایعی در آن رخ داد؟

بــا آغــاز خافــت امیرمومنــان )ع( و بیعــت 
دولــت  مناطــق  حاکمــان  و  صحابــه  عمومــی 
اســامی، معاویــه کــه بــر شــام امارت داشــت 
از بیعــت ســرباز زد و بنــای مخالفــت بــا خلیفــه 
مسلمین گذاشــت و برای این تمرد و سرپیچی 

نیز خون خواهی از عثمان را مطرح کرد. امام به 
معاویه این چنین گوشزد نمود: بیعت من یک 
بیعت عمومی است و شــامل همه مسلمانان 
می شــود، اعم از کســانی که در موقع بیعت در 
مدینــه حاضــر بوده و یا کســانی کــه در بصره و 
شام و شهرهای دیگر باشند و تو گمان کرده ای 
کــه بــا تهمــت زدن قتل عثمــان نســبت به من 

می توانی از بیعت من سرپیچی کنی؟
امیرمومنان )ع( در نامه خود مرقوم داشت 
کــه همــه می داننــد کــه او را مــن نکشــته ام تا 
قصاصی بر مــن الزم آید و ورثه عثمان در طلب 
خــون او از تــو ســزاوارترند و تو خود از کســانی 
هســتی که بــا او مخالفت کــردی و در آن موقع 
کــه از تو کمــک خواســت، وی را یــاری نکردی تا 

کشته شد.
ایــن نکتــه را نیز باید یادآور شــد کــه معاویه 
از ســال 18 هجــری بــر شــام حکــم می رانــد و 
خلیفــه دوم او را بــه این منصب گماشــته بود، 
امیرمومنــان امــام علــی )ع( از حکمرانــی او بــر 
شام ناخرسند بود. خوی اشرافی گری، گمراهی 
آشــکار، خویشــاوند ســاالری و دوری از ســنت 
نبــوی )ص( از شــاخصه های ایــن حاکــم اموی 
بــود. معاویــه مخالفــت و تمــرد عملی خــود را 
پیــش از جنــگ جمــل بیــان می داشــت و حتــی 
به زبیر نوشــت که از مردم شــام بــرای او بیعت 
گرفته، اگر عراق را تصاحب کند در شام مشکلی 
نخواهــد داشــت. زبیــر از ایــن نامه خشــنود و 
دلگرم شــد و هدف او سوء اســتفاده از جایگاه 
بزرگان جهان اســام بــرای تثبیــت جایگاه خود 
در شــام و در میــان مــدت تقویــت و توســعه 

موقعیت بنی امیه در قدرت بود.

از ایــن رو تصمیم امام بر تغییر معاویه امری 
الزم و در راســتای تثبیت حاکمیت عدالت بود و 
لــذا فردی را نیــز برای آن جایــگاه تعیین نموده 
بودنــد که با دشــمنی معاویه مواجــه گردید و 
اولین واکنش معاویه بن ابوســفیان سرپیچی 

از بیعت بود.
امیرمومنان )ع( پس از پایان پیکار جمل که 
در کوفه مستقر شــدنِد تاش کردند تا معاویه 
را بــه بیعت و اطاعت بخواننــد و چون امام )ع( 
در کوفــه مســتقر شــد و کوشــید معاویــه را به 
اطاعــت قانع کنــد لیکن وی با اســتناد به اینکه 
گماشــته عمر اســت، از اطاعت ســر بــاز می زد. 
حتــی او از امیرمومنان )ع( خواســت تا شــام و 
مصر را به او واگذارد و امام در پاســخ گفت »لم 
یکن اهلل لیرانی اتخــذ المضلین عضدا: خدا مرا 
نبینــد آن روز کــه گمراهــان را یــاور خویش قرار 

داده باشم«.

شبی  چه  صفین  جنگ  در  لیلةالهریر   
است و چه اتفاقاتی در آن شب رخ داد؟

لیلة الهریر مهمترین بخش پیکار صفین بود 
کــه تحوالت صورت گرفته در شــب و روز جمعه 
11 صفر ســال 37 ق ســبب شــد که وضعیت به 

گونه ای دیگر رقم بخورد.
هریر در لغت به زوزه ســگ در شب های سرد 
زمســتانی گفته می شــود و گویا تــرس معاویه 
از شکســت به هریر تشــبیه شده اســت زیرا به 
دلیل ســر و صدای زیــاد جنگجویــان و در تنگنا 
قرار گرفتن معاویه که نشــانه های پیروزی سپاه 
امــام کامــًا آشــکار بود، حاکــم مخلوع شــام از 

پیروزی سپاه عراق به وحشت افتاده بود.

ابن مزاحم در واقعه صفین درباره این شــب 
می نویســد: »در آن شــب جــز صــدای چکاچک 
شمشــیر که در دل مــردان هول انگیزتر از بانگ 
رعد و فرو ریختن هراس آور کوه ها بود، صدایی 

به گوش نمی رسید.
جمــع  در  )ع(  علــی  امــام  امیرمومنــان 
ســپاهیان خود خطبه ای خوانــد و فرمود کار بر 
شــما و بر دشــمن بدین قرار رســیده کــه بینید 
جــز واپســین دم دشــمن باقــی نمانده اســت. 
امــام وعده دادند کــه من فــردا صبحگاهان بر 
آنــان می تــازم و در پیشــگاه خدای عــز و جل به 

داوریشان می کشانم.
متأســفانه جریــان نفــاق در چنین شــبی به 
صــورت علنــی بــذر اختــاف را در میــان ســپاه 
امــام نهــاد و اشــعث بن قیــس با ایراد ســخن 
ادامــه جنــگ را به صاح اعــراب ندانســت. این 
ســخن وی دل سســت ایمانــان را بر عدم جنگ 
مصمــم کرد. ســهم ایــن طیف در عــدم اطاعت 
از امــام و ایجــاد اختاف در صف ســپاه اســام 
را می تــوان نقطــه آغازین شکســت دانســت و 
همین سخن و حمایت برخی از سست ایمانان 
شــام  ســپاه  و  معاویــه  خوشــایند  دنیاطلــب، 
گردیــد و مقدمات اجرای پیشــنهاد عمرو عاص 
در بــه نیزه کردن قرآن را فراهم کرد، متأســفانه 
جنگی که یک گام با پیروزی فاصله داشت با این 
حرکــت جریان متمرد در لیله الهریر به شکســت 
منتهی شد و جریان نفاق به مخالفت با دستور 
ایــن  و  پرداخــت  )ع(  علــی  امــام  امیرمومنــان 

شکست را به مسلمین تحمیل کرد.

 این جنگ چه نتایجی به دنبال داشت؟

بــا تــاش جریــان نفــاق و بــه بهانــه پرهیز از 
خون ریــزی، فریــب بزرگ اتفــاق افتــاد و پیروزی 
سپاه امام به سبب ساده اندیشی و کژاندیشی 
بــا  انجامیــد.  شکســت  بــه  ســپاه  از  جمعــی 
حکمیت، معاویه توانســت جان سالم از معرکه 
بــه در بــرد و هرچند امــام در چند نوبــت بعد از 
صفیــن تــاش نمودنــد کــه تا ســپاه اســام را 
برای صف آرایی با معاویه بســیج نمایند و لیکن 
تمردها و ســرپیچی فزونی یافت و سپس امام 

با منحرفان خوارج در نهروان مواجهه گردید.
جا دارد از شهدای صفین یاد کنیم که توفیق 
شهادت در رکاب امیرمومنان )ع( را یافتند گویا 
از طرفین هفتاد هزار نفر کشته شدند که از این 
تعــداد، 25 هزار نفــر از لشــکر امیرمومنان )ع( 

بودند.
در میــان شــهدای پیــکار صفیــن 25 نفــر از 
صحابــه ای بودند کــه بدری نامیده می شــدند، 
آنــان کســانی بودنــد کــه در جنگ بــدر در رکاب 
پیامبر اســام )ص( جنگیده بودند که می توان 
از عمار یاســر، خزیمه ذوالشهادتین، هاشم بن 

عتبه و سهیل بن عمرو انصاری یاد کرد.

شناخت زیربناهای تولید علم از منظر علم روان شناسی مغفول مانده است
اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
علمی  تفکر  و  علم  اینکه  با 
مهم ترین دستاورد بشر است؛ 
روان- رشته  در  حداقل  اما 
زیربناهای  شناخت  شناسی، 
روان- علم  منظر  از  علم  تولید 
شناسی مورد غفلت قرار گرفته 

است.
میــاد ســبزه  آرا مترجــم کتــاب »نگاهــی بــه 
روان شناســی علم« دربــاره این اثــر توضیح داد: 
اســت؛ ســعی  ترجمــه  و  گــردآوری  کتــاب  ایــن 
شــده تــا بهره گیــری از انــدک منابع موجــود در 
ایــن حــوزه، آشــنایی  ای بــا شــاخه روان شناســی 
علــم فراهــم شــود. روان شناســی علم شــاخه 
ای نوپا در روانشناســی اســت که برای بســیاری 
از جملــه روان شناســان شــناخته شــده نیســت. 
رشــته های مختلفی مانند تاریخ علم، جامعه
 شناســی علــم و فلســفه علــم وجــود دارند که 
موضــوع مــورد مطالعــه آنهــا علــم اســت و از 
زوایــای مختلف به بررســی علــم و عالمان می
 پردازنــد. اما با اینکه علــم حاصل کار متفکران و 
دانشــمندان اســت و فرایندهای مختلف روانی 

شــناختی،  و  فکــری  فرایندهــای  قبیــل  از  آنهــا 
شــخصیتی، رشــدی، زیســتی و عصب  شناختی، 
ســامت روان و عوامــل اجتماعی موثــر بر آنها 
در نظریات شــان و تولیــد علم آنهــا نقش دارند 
امــا بــا این حال، خــاء علم روان شناســی در این 
حوزه وجود داشــته و تنها در دو ســه دهه اخیر 
شــاهد توجه روان شناسی به علم و دانشمندان 
هســتیم. روان شناســی علم مطالعه علم، تولید 

دیدگاه هــای  اســاس  بــر  دانشــمندان  و  علــم 
مختلــف موجــود در روان شناســی اســت. از این 
رو، روان شناســی علــم بــه زیرشــاخه  های روان
شناســی شــناختی علــم، روان شناســی تحولــی 
علــم،  اجتماعــی  روان شناســی  روان شناســی، 
روانشناســی بالینــی علم و... تقســیم می  شــود 
کــه هــر کــدام از زاویه دید خودشــان بــه علم و 

فرایندهای تولید علم می  پردازند.

بــه گفته او، کتــاب به طور خاص بــرای روان
شناســان و به طور عام برای عاقمندان به علم 
و کسانی که به رشــته  های مرتبط با علم از قبیل 
فلسفه علم عاقه دارند مناسب است. برجسته  
ترین بازخورد گرفته شــده آشنایی روان شناسان 
بــه وجود چنین شــاخه  ای در روانشناســی بوده 

است که پیش از این از آن مطلع نبودند.
ســبزه آرا با بیان اینکه این کتاب بینش خوبی 
را فراهم می  ســازد تا بیشــتر به عوامل مختلفی 
کــه می  تواننــد در تولیــد علــم یک کشــور نقش 
داشــته باشــند توجه شــود یــادآور شــد: عموم 
افــراد در می  یابند کــه در پِس تولید علم و نظریه 
 پردازی دانشــمندان، زیربناهای روان شــناختی  ای 
قرار دارند که می  بایســت به آنها توجه بیشتری و 
دقیق  تری داشت. فرایندهای فکری و شناختی 

بــه خصــوص  ای کــه در ذهــن دانشــمندان و 
دانشمندان نوآور و خاق می  گذرد، خصوصیات 
شــخصیتی آنهــا، عوامل اجتماعــی و بین فردی 
موثر بر دانشمندان و تولید علم، مکانیسم های 
در  درگیــر  عصب  شــناختی  و  زیست  شــناختی 
اســتدالل علمــی، یادگیــری، خاقیــت، هــوش و 
نظریــه  پــردازی و ســایر فرایندهای روان شــناختی 

زیربنایی که توجه به آنها در سطح کان آموزشی 
کشور می  تواند در گسترش علم  آوری و در ادامه 

تولید فناوری کمک کننده باشد.
او با اشــاره به اینکه نیاز اصلی آشــنا ساختن 
جامعه علمی کشــور بــه وجود چنین شــاخه 

ای در حــوزه شــناخت علــم بــوده اســت عنوان 
کــرد: اینکه از مســئوالن مرتبط بــا عرصه تولید 
علم کشــور تا جامعه دانشگاهی و متخصصان 
علمی کشــور و به خصــوص متخصصان روان

شناســی در خصــوص رشــته روان شناســی علم 
آگاهــی یافتــه و بخشــی از تحقیقــات آتی  حوزه 
روان شناسی با موضوعاتی مرتبط با روان شناسی 
علم هدایت شــود. بــا اینکه علــم و تفکر علمی 
مهمترین دســتاورد بشــر اســت امــا حداقل در 
رشــته روان شناســی، شــناخت زیربناهــای تولید 
علم از منظر علم روان شناســی مــورد غفلت قرار 
گرفته اســت. این در حالیســت که روان شناســی 
بــه میــزان زیــادی در حوزه  های آسیب  شناســی 
و پیشــگیری از اختــاالت و جرایــم و پیامدهــای 
منفی توسعه یافته است اما در حوزه علم  آوری 
و بررسی دانشمندان به عنوان کسانی که چراغ 

راه بشریت هستند خاء آشکاری وجود دارد.

یر چه شبی است؟ لیلة الهر

آیت اهلل رشاد

این نکته را نیز باید یادآور 
شد که معاویه از سال 
18 هجری بر شام حکم 
می راند و خلیفه دوم او را به 
این منصب گماشته بود، 
امیرمومنان امام علی )ع( از 
حکمرانی او بر شام ناخرسند 
بود. خوی اشرافی گری، 
گمراهی آشکار، خویشاوند 
ساالری و دوری از سنت 
نبوی )ص( از شاخصه های 
این حاکم اموی بود. معاویه 
مخالفت...

حجت االسالم 
پورامینی

روانشناسی
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11 اندیشه

آیت اهلل رمضانی

تفکر نقادانهمحمدرضا پورمعین

علت قبول نشدن نماز بدون 
پذیرش والیت چیست؟

تولیت  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
اینکه  بیان  با  مروی  علمیه  مدرسه 
چهره  و  است  چهره ای  چیزی  هر  برای 
بهترین  نماز  گفت:  است،  نماز  اسالم، 

راه رسیدن به کمال و قرب الهی است.
آیــت اهلل محمدباقــر تحریــری اظهار 
کرذ: امام صــادق )ع( فرمودند خداوند 
متعال هشــت شــرط بــرای قبولی نماز بیــان می کند که 

عمده آنها روحی است.
تولیــت مدرســه علمیه مــروی با بیــان اینکــه نماز از 
اهمیــت خاصــی در ادیان الهی و به طــور خاص در دین 
اســام برخوردار است، عنوان کرد: در آیات قرآن کریم از 
نشــانه های متقین در مراتب گوناگــون بعد از ایمان به 
غیــب، کتب آســمانی و انبیای الهی به اقامه نماز اشــاره 
می شود. حتی گاهی در آیات قرآن کریم، نماز به معنای 
خضــوع خــاص در برابــر خداونــد متعــال مطرح شــدخ 

است.
وی بــا اســتناد بــه کام الهــی ادامــه داد: پــروردگار 
مؤمنان را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید از نماز 
خــود محافظت کنیــد، انســان باید از همــه نمازهایش 
مراقبت داشــته باشــند اما ایــن مراقبت بــرای نماز ظهر 
و عصر بســیار بیشتر توصیه شــده چرا که انسان در این 
ســاعات روز مشــغول کارهای روزمره اســت و نباید این 
اشــتغاالت او را از خضــوع در برابــر اهلل غافــل کند. نماز 
مهمتریــن، کامل تریــن و جامع تریــن عملــی اســت کــه 
انســان می تواند در ارتباط با خداوند متعال به واسطه 

آن خضوع خود را نسبت به ذات اقدس اله ابراز کند.
آیت اهلل تحریری نماز را بهترین راه رســیدن به کمال 
و قــرب الهــی بیــان و تصریح کــرد: ایمان به پــروردگار و 
رســیدن به مقــام قرب الهی دارای درجاتی اســت و تقوا 
از نشــانه های رســیدن به این درجات اســت. تقوا اولین 
عمــل گســترده در نشــان دادن ایمان آن هــم در ابعاد 
گوناگــون زندگی اســت و نماز یک عمل بســیار مهم و از 

شاخصه های انسان متقی به شمار می رود.

تولیت مدرســه علمیه مروی گفت: همانطور که نماز 
دارای ابعــاد مختلــف اســت نمــاز هــم که مظهــر ایمان 
بــه خداونــد محســوب می شــود دارای ابعــاد و مراتب 
گوناگــون اســت. بیشــترین وظایفــی کــه در دیــن برای 
اعمــال دینــی ذکــر شــده نمــاز اســت. گفته شــده نماز 
4 هــزار حــد و مــرز دارد که برخــی از این حــدود واجب و 

بخشی جنبه های استحبابی دارد.
وی بــا تاکید بــر اینکه اقامــه نماز غیــر از خواندن آن 
اســت، ابراز کــرد: قرآن کریــم می فرماید مؤمنــان اقامه 
کنندگان نماز هستند؛ همچنین در روایتی از پیامبر اکرم 
)ص( آمده اســت که می فرمایند برای هر چیزی چهره ای 
اســت و چهره اســام، نماز است. از این رو از هر طرف به 
دیــن اســام نگاه شــود بایــد اول نماز مــورد توجه قرار 

گیرد. اقامه نماز شاخصه دینداری است.
آیت اهلل تحریری با بیان حدیثی از امام علی )ع( اظهار 
داشــت: حضــرت فرمودنــد نماز مایــه تقرب هر انســان 
متقی اســت. باطن پل صراط، التزام و اقرار به رســالت و 
والیــت پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )ع( اســت اما ظاهر 
آن مربــوط بــه نماز می شــود بر این اســاس نمــاز باید 
مبتنی بر دســتورات و قوانینی باشــد که اهــل بیت )ع( 
و پیامبراکــرم )ص( برای اقامه آن بیان فرمودند. کســی 
که والیت اهل بیت )ع( را قبول نداشته باشد حتی شب 
و روز را بــه عبــادت و روزه مشــغول باشــد عبادتــی از او 

پذیرفته نمی شود.
تولیــت مدرســه علمیــه مــروی بــا بیــان اینکــه نمــاز 
محبــوب پیامبراکــرم )ص( بــود و هرگز ایشــان از اقامه 
نماز ســیر نمی شــدند، گفــت:   نماز غذای روحی اســت و 
برای اولیای الهی بســیار محبوب و ســیری ناپذیر اســت. 
نماز پایه و ســتون دین محســوب می شــود. در قیامت 
نمــاز اولیــن عملی اســت که بــه آن نگاه می شــود و اگر 
نماز انســان صحیح نباشــد به دیگر اعمال او رســیدگی 
نمی شــود. صحــت نمــاز بــر دیگــر اعمــال انســان اثــر 
می گــذارد. از شــرایط صحــت نمــاز می تــوان بــه غصبی 
نبــودن آب وضــو، مــکان، لبــاس و… اشــاره کــرد. نمــاز 
صحیح انســان را از منکر و فحشــاء باز مــی دارد و باعث 
نجات و عاقبت بخیری فرد می شــود. نماز کفاره گناهان 
است مگر گناهی که ایمان آدمی را بگیرد چرا که آن گناه 

انسان را از دین خارج می کند.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: زمانــی کــه نمازگــزار 
به نماز می ایســتد حســادت ابلیس را بــر می انگیزد زیرا 
شــیطان خوب می داند که نماز مظهر نزول رحمت الهی 
اســت از این رو همواره سعی می کند انسان ها را از نماز 

غافل کند.

تحلیل

60 هنرمند در مسیر راهپیمایی اربعین تعزیه خوانی و نقالی می کنند
سپهرغرب، گروه اندیشه: مدیر مرکز هنر های نمایشی حوزه هنری گفت: 60 هنرمند برای اجرای تعزیه، پرده خوانی و نقالی در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی در عراق، به این کشور اعزام می شوند.وی ادامه داد: مشکات متعدد از جمله تأمین و 

این نمایش ها با مشارکت مرکز هنر های نمایشی حوزه هنری خوزستان، در سه گروه از 31 شهریور به ترتیب 2 روز در نجف، سه روز در مسیر پیاده روی اربعین و 2 روز در کربا اجرا می شود.
کوروش زارعی ادامه داد: با بسیج مردمی عراق )حشدالشعبی( در خصوص برگزاری این نمایش ها هماهنگی شده تا همکاری الزم را در خصوص برپایی هرچه بهتر نمایش ها در مسیر نجف اشرف تا کربای معا داشته باشند تا این اجرا ها بهتر دیده شود.

او با اشاره به استقبال مردم عراق از برگزاری نمایش های مذهبی در این کشور افزود: امسال با افزایش گروه ها تعزیه عربی و نقالی های عرب زبان برنامه های نمایشی را در کشور عراق برگزار خواهیم کرد.

اربعین باید به صورت 
جدی و در طول سال 
پیگیری و فعال باشد 
ابراز امیدواری کرد که 
اعضای ستاد اربعین 
با استفاده از مجموعه 
ظرفیت ها در آمریکای 
تین بتوانند یکدیگر را  ال
بهتر شناخته و زمینه 
تعامل، تفاهم و هم 
افزایی را فراهم کنند.

نماینده مردم گیالن در 
مجلس خبرگان رهبری 
تاکید کرد: بزرگترین 
همایش مسلمانان 
را باید اربعین بدانیم. 
امام حسین )ع( متعلق 
به همه ملل و همه 
مذاهب است. او معلم 
و مربی آزادگان است و 
درس های مهم عدالت 
خواهی، مقابله با 
خودکامگی و ظلم... 

در شرایط امروز تنها روخوانی و روان خوانی قرآن جوابگو نیست
محسوب  جامعه  در  امور  مهم ترین  از  همیشه  قرآنی  فعالیت های  به  عمل  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 

می شده است. توجه به ابعاد مختلف و اموری که تاکنون کمتر پرداخته شده باید مورد توجه قرار بگیرد.
انقاب اســامی به عنوان یک انقاب فرهنگی، موجب گســترش فرهنگ قرآنی در جامعه شــده اســت. بر 
همین اســاس دســتگاه ها و نهادهای مختلفی خصوصا نهادهای انقابی متولی توسعه فعالیت های قرآنی 
کشــور شــدند. دولت ها نیز هر کدام به ســهم خود تاش کرده اند تا نقشــی در این زمینه داشــته باشــند که 

متأسفانه علیرغم انتظارات این نقش تاکنون به درستی ایفا نشده است.
در دولــت جدیــد و در حالی که معاونت قرآن و عترت چشــم به راه حکــم انتصاب متولی تازه و جدید خود 

مانده؛ جامعه قرآنی به بیان برخی کاســتی های موجود در عرصه امور دینی و قرآنی پرداخته است.
دبیر انجمن خادمان قرآن کریم، پیشکســوت و فعال قرآنی گفت: فعالیت های قرآنی همیشــه و همه جا از مهم ترین امور 
در جامعه تلقی می شد. توجه به ابعاد مختلف و اموری که تاکنون کمتر در این حوزه پرداخته شده مثل هنر قرآنی باید مورد 

توجه باشــد. همچنین واگذاری فعالیت ها به مردم از مهمترین عرصه ها در دولت جدید است.
محمدرضا پورمعین ادامه داد: دولت های قبل در حوزه ترویج و توسعه گام هایی برداشته اند اما هیچ وقت کافی نبوده و 
امروز رسیدن به ابعاد دیگری در حوزه قرآن نیاز است. در شرایط امروز شعارهایی مثل روخوانی و روان خوانی جوابگو نیست.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فهم و درک موضوعــات قرآنی در زندگــی روزمره باید بــروز و ظهور پیــدا کند، اضافه کرد: بهتر اســت 

بــرای بهتر شــدن فعالیت ها از کارشناســان، دل ســوختگان، 
فرهیختگان و خادمان قرآن بیشتر استفاده شود.

ایــن فعــال قرآنــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بودجه مصــوب به 
فعالیت هــا اختصاص پیدا نمی کند، اظهار کرد: گرچه شــورای 
توســعه گــزارش مؤثر ارائه نــداده و مطالبات جــدی جامعه 
قرآنی را، از مســئولین نخواسته اما دولت هم کم کوتاهی در 
خصوص اختصاص و اعتبار بودجه قرآنی نکرده بود. بودجه 
قرآنــی از کل کشــور نباید به این میزان باشــد، گفتنی اســت، 
شعار انقاب ما قرآن و رهبر ما قرآنی است این سهم بودجه 
نــه تنهــا کافی نیســت بلکــه توهین به ســاحت قــرآن باوران 

است.
وی ادامــه داد: عــدم تخصیــص بودجــه ای کــه تصویــب 
می شــود تلقــی خوبی را در جامعــه قرآنی پدیــد نمی آورد در 
نتیجــه بایــد بودجــه ای درخور شــأن و ظرفیــت فعالیت های 

قرآنی اختصاص یابد.
دولــت  در  مســئولین  دادن  قــرار  خطــاب  بــا  پورمعیــن 
ســیزدهم گفت: کابینه دولت ســیزدهم، وزرا و معاونینشــان 
بایــد فعالیت های قرآنی را جدی بگیرند و از دلســوزان دعوت 
و هم اندیشی هایی در فضای قرآنی فراهم کنند. جمع کثیری 
از خادمــان قــرآن در رســته های مختلــف ذخیره هــای کشــور 

هستند که می توان از آنها بهره مند شد.

طریق الحسین )ع( هیئتی برای فعاالن فضای مجازی
اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
طریق الحسین  هیئت  مسئول 
اجتماع  یک  تشکیل  از  )ع(، 
رسانه ای، مذهبی و فرهنگی در 
قالب هیئتی مخصوص فعاالن 
ماه های  طی  مجازی  فضای 

گذشته خبر داد.
حجت االسام محمدحسین پیریائی از تشکیل 

یک اجتماع رسانه ای، مذهبی و فرهنگی در قالب 
هیئتــی مخصــوص فعاالن فضــای مجــازی طی 
ماه های گذشــته خبر داد و اظهار کرد: این هیئت 
همزمان با عید سعید غدیر و با استقبال فعاالن 
عرصه مجــازی بر پایه ارزش هایی مانند دوســتی، 
برادری و هم صدایی در فضای رســانه ای و مجازی 
کــه از اهــداف اصلی تشــکیل این اجتماع اســت، 

برگزار شد.

وی با بیان اینکه این هیأت اکنون کانونی برای 
نشست های دینی، معرفتی و رسانه ای است، ابراز 
کــرد: جای خالــی چنین هیأتی در بیــن کنش گران 
فضــای مجــازی، بــه خصــوص فعاالن شــاخص 
بســترهای توئیتر، اینستاگرام و تلگرام کامًا حس 
می شــد، موقعیتی کــه بتواند به تحکیــم باورها، 
اعتقادات و یافتن پاســخ های معرفتی آنان کمک 
کند.پیریائی با اشاره به اینکه هیئت طریق الحسین 

)ع( در مســیر مبانی ارزش های اسامی و انقابی 
گام برمی دارد و با این وجود هیچ گونه محدودیتی 
نــدارد،  بــرای حضــور ســلیقه های دیگــر وجــود 
خاطرنشان کرد: تاکنون دو نشست در این هیئت 
با عنایت اهل بیــت )ع( و کمک های مردمی برگزار 
شــده است. برنامه نخســت در عید غدیر با ایجاد 
نشاط و هم افزایی در بین کنش گران و نیز نشست 
بعــدی در مــاه جــاری بــه منظــور برقــراری روضه 

عزاداری اباعبداهلل حسین )ع( برقرار شد.
مســئول هیئت طریق الحســین )ع( در نهایت 
بــا توجــه بــه همه گیــری ویــروس کرونــا، رعایــت 
زدن،  ماســک  ماننــد  بهداشــتی  پروتکل هــای 
ضدعفونــی کــردن، تب ســنجی، مراعــات فاصله 
اجتماعــی و غیــره را از نــکات الزامــی و غیرقابــل 
اغمــاض برگزاری مراســم ها خواند و بــر آن تاکید 

کرد.

گروه   ، سپهرغرب 
اندیشه: مراسم افتتاحیه 
فعالیت های  رسمی 
در  حسینی  اربعین 
بامداد  التین  آمریکای 
شهریور   28 یکشنبه 
ماه با سخنرانی دبیر کل 

مجمع جهانی اهل بیت )ع( برگزار شد.
آیت اهلل رضا رمضانی طی ســخنانی 
در ایــن مراســم بــا تســلیت ایــام حزن  
از  حســینی  اربعیــن  ایــام  و  آل اهلل 
برپایی ســتاد اربعین در آمریکای التین 
قدردانــی کــرد و اظهــار کــرد: از اینکــه 
کار ارزنــده و ارزشــمندی را آغــاز کردید 
و ســتادی را بــه نام اربعین و با شــعار 
خدمت و امید تشــکیل دادید تشکر و 

قدردانی می کنم.
ســتادی  کار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اربعیــن بایــد بــه صــورت جــدی و در 
طول ســال پیگیری و فعال باشد ابراز 
امیدواری کرد که اعضای ستاد اربعین 
با اســتفاده از مجموعــه ظرفیت ها در 
آمریــکای التین بتواننــد یکدیگر را بهتر 
شــناخته و زمینه تعامل، تفاهم و هم 

افزایی را فراهم کنند.
نماینــده مــردم گیــان در مجلس 
خبــرگان رهبــری تاکید کــرد: بزرگترین 
همایــش مســلمانان را بایــد اربعیــن 
بدانیــم. امــام حســین )ع( متعلــق به 
اســت.  همــه ملــل و همــه مذاهــب 
و  اســت  آزادگان  مربــی  و  معلــم  او 
خواهــی،  عدالــت  مهــم  درس هــای 
مقابلــه بــا خودکامگی و ظلــم، امر به 
معــروف و نهــی از منکــر در تعلیم ها و 

آموزه های امام حسین وجود دارد.
داد:  ادامــه  رمضانــی  اهلل  آیــت 
امــام حســین )ع( نه فقــط متعلق به 
شــیعیان، بلکه همه مســلمانان و نه 
فقــط مســلمانان بلکــه همــه پیروان 
همــه  فقــط  نــه  و  ابراهیمــی  ادیــان 
پیروان ادیــان ابراهیمــی بلکه متعلق 

بــه همــه بشــر اســت و ایــن ظرفیتــی 
جهانی و بین المللی است.

اهــل  جهانــی  مجمــع  دبیــرکل 
بیــت )ع( با اشــاره به ابعــاد مختلف 
اربعیــن حســینی گفت: شــناخت این 
ظرفیــت خیلــی مهــم اســت کــه باید 
مورد مطالعــه و تحقیق قــرار بگیرد. 
درســتی  بــه  ظرفیت هــا  کــه  وقتــی 
شــناخته شــود مــا ایــن پدیــده را به 
صــورت جامــع و دقیق تــر می توانیم 

کنیم. شناسایی 
وی یکــی از ظرفیت هــای اربعیــن را 
ظرفیــت عاطفــی و احساســی عنوان 
آن  و  عاشــورا  کــرد:  تصریــح  و  کــرد 
 61 ســال  در  اربعیــن  تــا  کــه  اتفاقــی 
و  عاطفی تریــن  می دهــد  رخ  هجــری 
خــود  در  را  حقیقــت  احساســی ترین 
حرکتــی  و  جریــان  می دهــد.  نشــان 
عاطفی تــر و احساســی تر از عاشــورا و 
اربعیــن را نمی تــوان پیــدا کــرد و ایــن 
احســاس و عواطــف نســل بــه نســل 

منتقل شده است.
آیت اهلل رمضانــی افزود: طی 1400 
ســال، قیــام سیدالشــهدا تحــوالت و 

کــرده  ایجــاد  درونــی  عظیــم  انقــاب 
اســت، جمعیــت عظیمــی بــرای ادای 
احتــرام حضــور پیدا می کننــد و از مال 
و جانشــان هزینه می کننــد برای اینکه 
عاشــورا و اربعیــن زنــده بمانــد. ایــن 
شوکت عظیم در اربعین سال به سال 

افزایش پیدا می کند.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری با 
اشاره به همه گیری ویروس منحوس 
کرونــا کــه دنیــای بشــری را فراگرفته و 
توفیــق حضور در راهپیمایــی اربعین را 
از بســیاری ســلب کرده ابــراز امیدواری 
کــرد کــه خــدای متعــال ایــن بلیــه را از 
جامعه بشری پاک کرده و مسلمانان و 
غیرمسلمانان با جمعیت 20 میلیونی و 

بیشتر در اربعین حضور پیدا کنند.
جنبه معنوی، از دیگر دستاوردهای 
جریان اربعین بــود که دبیرکل مجمع 
جهانی اهل بیت )ع( به آن اشــاره کرد 
و گفــت: در طــول راهپیمایــی اربعیــن 
بســیاری  معنویــت  کربــا  و  نجــف  در 
ذکــر  عبــادت،  می شــود.  مشــاهده 
مراثی و مناجات توجه به اهداف امام 
حســین )ع(، تعالیم عاشورا و خیلی از 

مسائل دیگر در اربعین کامًا مشهود 
اســت. زیباترین خدمــت را می توانید 

در اربعین ببینید.
آیت اهلل رمضانی یکی از درس های 
امیــد  را  )ع(  سیدالشــهداء  اربعیــن 
و  زندگــی  نــوع  بهتریــن  بــه  سرشــار 
چشــیدن طعم عدالــت و از بین رفتن 
ظلم و ســتم اســتعمار زر و زور و تزویر 
عنــوان کــرد و گفــت: فضــای فکــری و 
ســاختاری جامعه باید این امید را باور 

داشته باشد.
وی بــا اشــاره بــه جمله "مــن بذل 
ُمهجتــُه فیــک لیســتنقذ ِعبــادک ِمــن 
زیــارت  الّضالــة" در  ِحیــرِه  و  الجهالــة 
اربعیــن افزود: امام حســین )ع( خون 
دل خــود را در راه خــدا بــذل کردنــد 
و مــردم را از جهالــت و نادانــی نجــات 
دادند. در زیــارت اربعین آمده عده ای 
جــاه  و  دنیاطلبــان  خودکامــگان،  از 
طلبــان در مقابــل بهتریــن انســان ها 
ایســتادند و کار بــه جایی می رســد که 
ســر از بــدن امــام جامعه و ولــی خدا 
جدا می کنند و بر ســر نیزه می گذارند. 
30 ســال از رحلــت پیامبــر اکــرم )ص( 

نگذشــته بــود که قــرآن صامــت باالی 
نیــزه قرار داده می شــود و بعــد از 50 
ســال قرآن ناطق باالی نیزه قرار داده 
می شود. همه این ها به واسطه جهل 

و نادانی جامعه بود.
آیــت اهلل رمضانــی جنبــه معنــوی، 
بعــد  و  فرهنگــی  خواهــی،  عدالــت 
سیاسی اربعین را مورد توجه قرار داد 
و گفت: اربعین، بیداری و آگاهی همه 
جانبــه را بــه جامعه بشــری می دهد، 
بیــداری در ُبعــد احساســی، عاطفــی، 

معنوی، فرهنگی و سیاسی.
عــزای  مجالــس  از  گفــت:  وی 
درس هــای  بایــد  اربعیــن  و  حســینی 
توحیــدی و عدالــت خواهــی و مقابله 
بــا خودگامگــی گرفــت. امــام خمینی 
)ره( وقتی می خواهد نهضت حسینی 
را تحلیــل کنــد می فرمایــد: گریــه برای 
امام حســین )ع( باید جنبه سیاسی و 

اصاحی داشته باشد.
دبیــرکل مجمــع جهانی اهــل بیت 
)ع( در ادامــه اظهــار کرد: اگــر جامعه 
امروز بشری روح عاشورایی و اربعینی 
پیدا کنند زمینه رشــد فــرد، خانواده و 

جامعه فراهم خواهد شد.
را  اربعیــن  رمضانــی  اهلل  آیــت 
همایــش بزرگ الهــی از همــه ادیان و 
ملل دانست و گفت: در جریان اربعین 
متأســفانه ما با بایکوت خبری مواجه 
هستیم و برخی رســانه ها در پوشش 
محبــت  و  ایثــار  عشــق،  معنویــت، 
راهپیمایــی اربعیــن حســینی کوتاهی 

می کنند.
نماینــده مــردم گیــان در مجلس 
از  قدردانــی  بــا  رهبــری  خبــرگان 
ســتاد  تشــکیل  در  دســت اندرکاران 
اربعیــن در آمریــکای التیــن خطاب به 
آنــان گفت: مردم را با تفکــر اربعینی و 
عاشــورایی آشــنا کنید، اربعین را بزرگ 
ببینیــد کــه ایــن جریــان می تواند یک 

اتفاق بزرگ جهانی باشد.

اندیشیدن از الف تا یـــــاء
و  علمی  انتشارات  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
فرهنگی چاپ تازه کتاب »اندیشیدن از الف تا یاء«، 
نوشته نایجل واربرتن با ترجمه مهدی خسروانی را 

روانه بازار کرد.
»اندیشــیدن از الــف تــا یــاء« بــا زیرعنــوان گام 
نخســت در تفکــر نقادانه، نوشــته نایجــل واربرتن، 
فیلسوف انگلیسی و استادیار فلسفه، است؛ کتابی 
که تفکر انتقادی را به ویژه از منظر مرور مغالطه های منطقی مشهور 
و الگوهــای سنجشــگری پــی گرفته، مهــدی خســروانی آن را ترجمه 

کرده و به تازگی به چاپ چهارم رسیده است.
انتقــادی«  »تفکــر  اصطــاح  بــرای  اثــر  ایــن  در  مترجــم 
»سنجشگرانه اندیشی« را انتخاب کرده است؛ نکته ای که چهل صفحه 
مقدماتــی مترجــم کتاب را به خود اختصاص داده اســت. خســروانی 
در چهــل صفحــه با جزئیات و دلیل های بســیاری توضیــح می دهد که 
 critical سنجشگرانه اندیشــی« ترجمــه درســت تری برای اصطــاح«
Thinking اســت. پیشــتر از ایــن مــا بــا معــادل تفکر انتقادی بیشــتر 
آشــنا بودیم، اما خســروانی اســتدالل می کند که تفکــر انتقادی هنوز 
آن طورها که باید جا نیفتاده اســت و می توان سنجشگرانه اندیشی را 
برایــش جایگزین کرد. توضیحات چند ده صفحــه ای روان او برای این 

انتخاب تأمل برانگیز و آموزنده است.
پس از مقدمه مترجم، کتاب اصلی واربرتن در 216 صفحه آغاز می شود. همان طور که گفته شد سویه آشنایی با مغالطه های 
منطقی و مرور آن بن مایه کتاب واربرتن را تشکیل می دهد. از این روی کتاب خیلی شبیه کتاب های مرور مغالطات شده است، 
با این تفاوت که در اینجا ما تا حدودی با ســویه های ایجابی سنجیده اندیشــی هم آشنا می شنویم. ولی در هر صورت شباهت 
محتوایــی کتــاب با کتاب هایی که پیشــتر درباره مغالطه ها نوشــته و منتشــر شــده به حّدی اســت که می توان عنــوان کتاب را 
آشــنایی با مغالطه های منطقی گذاشــت. البته که محتوا محدود به مغالطه نیست و الگوهایی تفکری را هم توضیح می دهد 
کــه بــه تقویت سنجشــگری می انجامد.اندیشــیدن از الف تا یاء یا A تا Z در نســخه اصلی، با پایه قــرار دادن مرور مغالطه های 
منطقی )در کنار الگوهای سنجشگرانه اندیشی مثل آزمایش ذهنی( برحسب حروف الفبا تدوین یافته است. با لحاظ اینکه در 
نسخه فارسی و ترجمه شده این تدوین و دسته بندی با نظم الفبایی فارسی صورت گرفته است. مثًا در باب »آ« ما با مفاهیم 

و مغالطه هایی مثل آدمک پوشالی، آرزویی اندیشی و آزمایش ذهنی آشنا می شنویم.
زبــان کتــاب روان و مثال هــا ملموس و آشــنا و توضیحات تــا حّد ممکن عاری از اصطاحات فنی منطقی و فلســفی اســت. 
خواننده در پایان کتاب با مرور و اشراف بر هر کدام از مفاهیمی مثل شاهد حکایتی، توسل به جمعیت، بازتعریف دلبخواهی، 
توریه گویــی، قیــاس ناکامل، اســتدالل دندان شــکن، پاســخ وکیــل، وکیل مدافع شــیطان، پاســخ سیاســتمدار، برهان جهل، 
ژرف نمایی، اســتدالل شــیب لغزنده و... و نیز مغالطه هایی صوری و غیرصوری ای مثل مغالطه حمله شخصی، آدمک پوشالی، 
خــودت هــم، ون گک، تعلق شــخصی، ایــن را نگویی چه بگویــی، پیداش، خلط همبســتگی/علت، دلیل های بــد، دموکراتیک، 
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آغاز رسمی فعالیت های اربعین حسینی در آمریکای التین؛

یت است امام حسین )ع( متعلق به همه بشر

حجت االسالم 
محمدحسین پیریائی

آیت اهلل تحریری
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پیوستن به سازمان همکاری 
شانگهای فرصت طالیی برای 

بنادر شمالی ایران
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
امیرآباد  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
همکاری  سازمان  به  ایران  پیوستن 
برای  طالیی  فرصت  یک  را  شانگهای 
کشور  شمالی  بنادر  رونق  و  توسعه 
دانست و گفت: این بنادر آمادگی دارند 
کشورهای  به  نیاز  مورد  خدمات  تا 

عضو در حوزه کاال و کشتی را ارائه کنند.
محمدعلــی اصــل ســعیدی پور در رابطه با پیوســتن 
ایــران بــه ســازمان همــکاری شــانگهای و اینکــه بنادر و 
حمــل و نقل دریایی ایران با محوریت بنادر شــمالی چه 
نقشــی می توانند در راستای تحقق اهداف این سازمان 
در حــوزه دریایــی و بنــدری داشــته باشــند، اظهــار کرد: 
کشــورهای عضو ســازمان همکاری شانگهای حدود 40 
درصد جمعیت جهان و نیز 25 درصد مساحت دنیا را به 
خــود اختصاص داده اند و ایــران می تواند از این فرصت 
طایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و 

نیز کشورهای دوست و همکار آنها باشد.

وی ادامــه داد: حمل و نقــل دریایی مهم ترین عنصر 
تجارت در دنیا اســت و 90 درصد تجارت جهانی از طریق 
دریا صورت می پذیرد و با توجه به قدرت باالی جابجایی 
کاال از طریــق کشــتی، حمــل و نقــل دریایــی یــک اصــل 

اجتناب ناپذیر در زنجیره تجارت جهانی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اشــاره به اینکه 
کشــورهای عضو سازمان همکاری شــانگهای در تجارت 
ســرآمد هســتند، عنــوان کــرد: بایــد از پتانســیل بــاالی 
دریایــی و بندری کشــور در این راســتا به بهترین شــکل 

استفاده کنیم.

 پتانسیل بسیار عظیم بنادر شمال و جنوب ایران
ســعیدی پور در پاسخ به اینکه ظرفیت بنادر کشور و 
به ویژه بنادر شــمالی در راســتای حمل و نقل ترکیبی با 
کشــورهای حاشیه خزر، کشــورهای حوزه CIS و اوراسیا 
چه میزان اســت، بیان کرد: ظرفیت بنادر شــمالی کشور 
حــدود 25 تــا 30 میلیــون تن اســت کــه نزدیــک به 25 
درصد آن مورد اســتفاده قرار گرفته است و باید بدانیم 
کــه پتانســیل بســیار عظیمــی در بنادر شــمال و جنوب 

کشور وجود دارد.
وی افزود: بنادر شمالی کشور در تمام نقاط ساحلی 
دریای خزر پراکنده هســتند و از آســتارا تــا بندر ترکمن با 
ظرفیت هــای مختلفــی فعالیت می کنند و بنــدر امیرآباد 
به عنوان بزرگترین بندر شــرقی در شــمال کشور فعال 
اســت و این آمادگــی از طریق بنادر شــمالی وجود دارد 

تا خدمات مورد نیاز در حوزه کشتی و کاال را ارائه کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اشاره به برنامه 
ریــزی صــورت گرفتــه در حــوزه رورو عنــوان کــرد: بندر 
امیرآبــاد با وجود خط ریلی و پســت اســکله رورو، ریلی 
می توانــد حمــل و نقل کاال به وســیله شــناور و واگن را 

مدنظر قرار دهد.

شانگهای؛  همکاری  سازمان  در  ایران  عضویت   
برد سیاسی-اقتصادی است

اینکــه پیوســتن  بــا  پــور در رابطــه  اصــل ســعیدی 
ایران به ســازمان همکاری شــانگهای چه مزایایی برای 
توســعه بنــادر شــمالی کشــور و حمــل و نقــل دریایی 
ایــران دارد؟ تاکید کــرد: به طور کلــی عضویت ایران در 
ســازمان همکاری شــانگهای بــرد سیاســیاقتصادی 
اســت و نشــان می دهــد تمــام تاش های آمریــکا برای 
انــزوای ایــران با شکســت همراه شــده و با ایــن اتفاق 
و  تجــاری  مــراودات  از  جدیــدی  عرصــه  وارد  کشــور 

اقتصادی خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه پیوســتن ایــران به ســازمان 
همــکاری شــانگهای یــک فرصــت تجــاری منطقــه ای و 
بین المللــی اســت که پیــش از ایــن کمتــر رخ داده بود، 
گفــت: ایــن اتفــاق فرصت هــای جدیــد تجــاری را بــرای 
توســعه تجــارت کشــور از جملــه بنــادر و به ویــژه بنادر 

شمالی ایران خلق می کند.
مدیــرکل بنادر و دریانــوردی امیرآباد افــزود: در حال 
حاضر برنامه های توســعه بنادر کشــور در حال پیشــبرد 
است اما با توجه به اینکه عضویت در سازمان همکاری 
شــانگهای حجــم تبــادل کاال از مســیر ایــران را افزایــش 
خواهد داد، فرصت طایی برای بنادر شــمالی کشــور به 
شمار می رود و باید متناسب با آن شاهد رشد این بنادر 

باشیم.
اصل ســعیدی پــور با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 
رشــد عملیــات تخلیه و بارگیری در بنادر شــمالی کشــور 
معادل 21 درصد اســت، اظهار کرد: پیوستن به سازمان 
همــکاری شــانگهای عرصــه جدیــد تجــاری بــرای بنــادر 
شــمالی ایــران اســت و فرصــت مناســبی بــرای رونــق و 
توســعه ایــن بنادر به شــمار می رود که بایــد به بهترین 

شکل از آن بهره برداری کنیم.

ایران و جهان

ایران  گروه  سپهرغرب، 
والدین  از  بسیاری  جهان:  و 
عدم  نگران  دانش آموزان 
یادگیری کامل دروس در آموزش 
ضروری  لذا  هستند  مجازی 
واکسیناسیون  اتمام  با  است 
فرهنگیان، معلمین، خانواده ها 
حضوری  به صورت  کالس ها  دانش آموزان،  و 

برگزار شود.
در یــک ســال و نیــم تحصیلــی سپری شــده 
در شــرایط کرونایــی کاس های آموزشــی از راه 
دور و به صــورت الکترونیکــی و بــا اســتفاده از 
امکانات و تجهیزات کمک آموزشــی و هوشمند 

برگزار شد.
شــاید بتــوان تنها راهــکار بــرای جلوگیری از 
توقــف روند تدریس را آموزش مجازی از طریق 
رســانه ها و شــبکه های اینترنتی دانست؛ اما در 
ایــن میان مســائل و مشــکات عدیــده ای هم 
برای دانش آمــوزان و معلمان و در ادامه برای 

اساتید ایجاد شد که دردسرساز بود.
بخشــی از ایــن آســیب ها مربــوط بــه دوری 
از جامعــه و کمتــر شــدن تعامــات و ارتباطــات 
حضــوری و روابــط اجتماعــی و بــروز مشــکات 
مختلف جســمی مانند ضعف بینایی، خســتگی 
چشــم، ســردردهای مکــرر و اختــال در جریــان 
طبیعــی خــواب بــر اثــر اســتفاده بیــش از حــد 
دانش آموزان از تلفن هوشمند و تبلت و حضور 
مستمر در فضای مجازی است که سامت آن ها 

را به مخاطره می اندازد.
همچنیــن کم تحرکــی، چاقی و اضافــه وزن از 
دیگر آســیب هایی اســت که در صورت استفاده 
مــداوم از ایــن فضــا می توانــد باعث بــه وجود 
آمدن آسیب های جدی تری مانند بیماری دیابت 

شود،
عاوه بــر این هزینه های ســنگین تأمین ابزار 
هوشمند کمک آموزشــی، فشار مالی مضاعفی 
را بــه خانواده هــا وارد کــرد و اگرچــه بــا کمــک 
خّیرین بخشــی از نیازهای آموزشــی تأمین شد 
امــا به دلیل تأمیــن نبودن زیرســاخت های الزم 
برخی از دانش آموزان از نعمت تحصیل محروم 

ماندند.
راه انــدازی  و  کرونایــی  اوضــاع  ایــن  در 
آموزش های مجــازی وضعیــت دانش آموزان 
مــادر  کــه  دانش آموزانــی  به ویــژه  ابتدایــی 
شــاغل  دارنــد از همه نامســاعدتر و بحرانی تر 

است.

شــرایط   1400 تحصیلــی  جدیــد  ســال  در 
آموزشــی جهــت برگــزاری کاس هــای حضــوری 
حــال  در  گســترده  واکسیناســیون  انجــام  بــا 
فراهم سازی است و فضاهای آموزشی مدارس 
نیز مکلف بــه رعایت دســتورالعمل های اباغی 
و کنتــرل جمعیــت دانش آمــوزان در کاس های 

درس هستند.

از  والدین  و  دانش آموزان  نگرانی   
عدم یادگیری کامل دروس

یکــی از مــادران شــاغل به خبرنــگار ما گفت: 
مــادران  بــرای  خانــه  در  حضــور  محدودیــت 
شــاغل به جهــت کمــک در آمــوزش، نظــارت و 
پشــتیبانی های الزم باعــث ایجــاد نگرانی شــده 
مــدارس،  دوســاله  تعطیلــی  ایــن  در  و  اســت 
اهمیــت  بیش ازپیــش  اولیــا  و  دانش آمــوزان 
جایــگاه مدرســه را درک کرده انــد و مــا بــه ایــن 
بــرای  محلــی  مدرســه  کــه  رســیده ایم  آگاهــی 

آموزش کنار پرورش است.
یکــی از دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی نیــز 
آن  در  کــه  اســت  مکانــی  مدرســه  کــرد:  ابــراز 
دانش آموزان با دیگر همســاالن خود گفت وگو 
یــاد  به خوبــی  را  اجتماعــی  رفتــار  و  می کننــد 
می گیرند، با فرهنگ ها و شخصیت های مختلف 
آشــنا می شــوند و در آینده آن را به کار می گیرند 
امــا طــی دوران تعطیلی مــدارس و عدم حضور 
دانش آمــوزان کنــار یکدیگــر مســئله پــرورش و 
جایــگاه اجتماعــی دانش آمــوزان آســیب دیده 

است.
نیــز  متوســطه  مقطــع  دانش آمــوز  یــک 
محیــط  از  بــودن  محــروم  کــرد:  خاطرنشــان 
مدرســه، فعالیت هــای گروهــی و جمعی، جدی 
نگرفتن درس و تکلیف، عدم رقابت و تاش و یا 
تقلب در امتحانات، برخی از مشــکاتی است که 

به علت تعطیلی مدارس بروز کرده است.
یکــی دیگــر از اولیــای دانش آمــوزان یــادآور 
در  تجهیــزات  نبــود  و  بــاال  هزینه هــای  شــد: 
بســیاری از مناطق کشــور که امکان دسترســی 
بــه اینترنــت را دارنــد امــا از اینترنــت مناســبی 
اینترنتــی  اختــاالت  و  نیســتند  برخــوردار 
شــبکه های مخابراتــی در مناطــق روســتایی و 
در مناطق شــهری بخشــی از مشکات آموزش 
غیرحضوری اســت و به علت هزینه های سنگین 
امــکان فراهم کــردن وســایل و تجهیزات مورد 
نیــاز ماننــد مــودم، تلفن هوشــمند و وســایل 

دیجیتال وجود ندارد.

امکانات  از  دانش آموز  میلیون  سه   
آموزشی مجازی محرومند

حســین حــق وردی نماینــده مــردم شــهریار، 
شــهرقدس و مارد در مجلس شــورای اسامی 
و عضو کمیســیون آمــوزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تســنیم 
در باره جاماندگان از تحصیل و دانش آموزانی که 
توانایی تأمین تجهیزات هوشمند کمک آموزشی 
را نداشــتند اظهار کرد: در مقطع ابتدایی توقفی 
در تحصیل نداشتیم و در دوره تحصیلی گذشته 
کمک هایی انجام شــده اســت و باتوجه به اینکه 
3 میلیون دانش آموز در سطح کشور از امکانات 
آموزشــی محروم هستند اما در سال گذشته نیز 

دولت نتوانست کمکی برای آن ها انجام دهند.
وی افــزود: اگر قرار باشــد آمــوزش به صورت 

غیرحضوری برگزار شــود می بایست اقدام جدی 
برای این گروه از محصلین صورت گیرد و تاش بر 
این است که با اتمام واکسیناسیون فرهنگیان، 
معلمیــن، خانواده ها و دانش آموزان، کاس ها 

به صورت حضوری برگزار شود.
و  تحقیقــات  آمــوزش،  کمیســیون  عضــو 
فناوری مجلس در ادامــه تأکید کرد: دولت باید 
تــاش کند بــه دانش آموزانــی کــه از امکانات و 
تجهیزات آموزشی غیرحضوری بی بهره هستند، 
کمک کند و شــرایط آموزش بــرای جاماندگان از 

تحصیل فراهم شود.
وی در ارتباط با واکسیناســیون اتباع مجاز و 
غیرمجــاز و تحصیل 2 هزار دانش آمــوز اتباع در 
غرب استان تهران بیان کرد: دانش آموزان اتباع 
از شرایط تحصیلی داخلی و حق تحصیل رایگان 
در کشور استفاده می کنند و با خریداری واکسن 

دانش آمــوزی نیــز ایــن واکسیناســیون شــامل 
جمعیت دانش آموزی اتباع هم می شود.

کــه  آســیب هایی  بــا  ارتبــاط  در  حــق وردی 
آموزش مجــازی به خانواده هــا و دانش آموزان 
ایجاد می کند، گفت: تحصیل فرایندی اســت که 
در بحــث آموزش بــه روش مجازی کامــل برقرار 
نمی شــود و آســیب های جدی به جامعه هدف 
وارد می کند و باید شــرایط را برای حفظ سامت 
دانش آمــوزان و معلمــان مهیا کرد و به ســمت 

برگزاری حضوری کاس ها پیش رفت.
اثرگــذار والدیــن در کمــک و  بــه نقــش  وی 
هدایــت دانش آموزان به شــرکت در کاس های 
آموزشی حضوری تأکید و اضافه کرد: با تضمین 
دانش آمــوزان  و  فرهنگیــان  ســامت  شــرایط 
می تــوان کاس های آموزشــی را حضوری برگزار 

کرد.

ایرالین های متخلف همچنان یکه تازی می کنند

بازی جدید با تست PCR؛ سازمان هواپیمایی در دسترس نیست
سازمان  حالی  در  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
هواپیمایی کشوری وعده حل تخلف ایرالین ها در فروش 
شرکت های  که  داده  را  اربعین  پروازهای  بلیت  یکطرفه 
هواپیمایی در موضوع تستPCR در حال اجحاف در حق 

زائران اربعین حسینی هستند.
دیــروز مدیرکل دفتر نظــارت بر فرودگاه ها، شــرکت ها و 
مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری دررابطه 
با فروش یکطرفه بلیت پروازهای اربعین توسط ایرالین های داخلی گفته بود: 
اخطارهایی از سوی ســازمان هواپیمایی کشوری برای سایت هایی که بعضا 

قیمت فروش بلیت پروازهای اربعین را رعایت نکرده اند، ارسال شده است.
حسن خوشخو افزود: از سوی دیگر بعضا ایرالین ها بلیت یکطرفه را به 
زائــران ارائه کرده و از فروش بلیت رفت و برگشــت عتبات عالیات خودداری 
می کننــد. ایــن موضوع درســتی اســت و بررســی های ســازمان هواپیمایی 

کشوری نشان می دهد این تخلف صحت دارد.
وی تاکید کرد: ســازمان هواپیمایی به شــرکت هایی که به صورت اجباری 
بلیت یکطرفه را ارائه می دهند اخطار کتبی داده است. در این راستا یک فرجه 
زمانی را مشــخص کرده ایم که اگر مســافر تمایل دارد بلیت رفت و برگشــت 

پروازهای اربعین تهیه کند حتما ایرالین ها این امکان را به زائران بدهند.

خوشــخو اضافه کرد: قطعا ایرالین هایی که این موضوع را رعایت نکنند 
متخلف شــناخته می شــوند و بر اســاس قوانیــن و مقررات پیگــرد قضایی 
می شــوند. طبیعتا ســازمان هواپیمایی کشوری در راســتای احقاق حقوق 
مسافران هیچ مماشاتی با شرکت های هواپیمایی متخلف نخواهد داشت. 
اگر ایرالین ها تعهدات خود را رعایت نکنند به طور قطع سازمان هواپیمایی 

کشوری با قاطعیت با آنها برخورد خواهد کرد.
وی گفــت: به مردم توصیه می کنم حتما از گرفتــن روادید و صحت آن از 
طریق سفارت عراق مطمئن شوند و پس از این مرحله به دفاتر شرکت های 

هواپیمایی یا سایت های رسمی مراجعه و بلیت خود را تهیه کنند.
گفتنی است حدود 11 ساعت از توصیه مقام مسئول سازمان هواپیمایی 
بــه مــردم می گذرد کــه خبر می رســد ایرالین هــا مرتکب تخلــف جدیدی در 
فــروش بلیــت پروازهای اربعین شــده اند. در حالی پیش تر اعام شــده بود 
تســت منفی PCR از آزمایشــگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای خرید 
 PCR بلیــت کفایت می کنــد که شــرکت های هواپیمایی داخلی فقط تســت

آزمایشگاه های مورد تایید خود را از زائران اربعین حسینی می پذیرند.
این گونه به نظر می رســد برخی ایرالین ها با تعدادی از آزمایشگاه ها یک 
همــکاری بردبــرد را برای ایــام اربعین حســینی آغاز کرده اند کــه برآیند آن 

ظلمی است که در حق زائران حسینی می شود.

سعیدی پور

سال تحصیلی  

وس ی کامل در نگرانی والدین دانش آموزان از عدم یادگیر

حسین حق وردی نماینده مردم شهریار، شهرقدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تســنیم در باره جاماندگان از تحصیل و دانش آموزانی که توانایی تأمین تجهیزات هوشــمند کمک آموزشــی را 
نداشتند اظهار کرد: در مقطع ابتدایی توقفی در تحصیل نداشتیم و در دوره تحصیلی گذشته کمک هایی انجام شده است و باتوجه به اینکه 
وم هستند اما در سال گذشته نیز دولت نتوانست کمکی برای آن ها انجام دهند. 3 میلیون دانش آموز در سطح کشور از امکانات آموزشی محر
وه از محصلین صورت گیرد و تالش بر  ود: اگر قرار باشــد آموزش به صورت غیرحضوری برگزار شــود می بایســت اقدام جدی برای این گر وی افز

این است که با اتمام واکسیناسیون فرهنگیان، معلمین، خانواده ها و دانش آموزان، کالس ها به صورت حضوری برگزار شود.

روغن وارداتی بخش خصوصی از فروردین
 در انتظار تخصیص ارز است

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: عضو هیئت مدیره انجمن صنایع روغن نباتی 
گمرک  در  ماه  فروردین  از  خصوصی  بخش  وارداتی  روغن های  که  حالی  در  گفت: 
برای واردات روغن  ارز 6 ماهه نخست سال ۱۴00  مانده، دولت می گوید سهمیه 

خام پرداخت شده است.
یــک عضــو هیأت مدیــره انجمن روغــن نباتی اظهار کــرد: حدود 6 ماه اســت که 
روغن هــای بخش خصوصی در بنادر کشــور رســوب کرده اما دولــت و بانک مرکزی 

هیچ ارزی برای ترخیص روغن های وارداتی بخش خصوصی پرداخت نمی کند.
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، با بیان اینکه دولت نباید به عنوان تاجر، تصمیم گیر و 
مجری، رقیب بخش خصوصی باشــد، گفت: بخش عمده سهمیه ارزی واردات روغن خام در شش 
ماه نخســت ســال جاری به شــرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت شــده و ادامه این روند منجر به 

تخریب وجه بخش خصوصی ایران در بازار جهانی است.
عضــو هیــأت مدیــره انجمــن صنفــی صنایــع روغن نباتــی ایــران خاطرنشــان کــرد: در حالی که 
روغن هــای خــام کارخانجات روغن نباتــی در بنادر منتظر دریافت ارز اســت شــرکت بازرگانی دولتی 
برای تحویل روغن خام مورد نیاز کارخانجات پول روغن خام را نقدی دریافت کرده و با هزار زحمت 

بعد از یک ماه تحویل می دهد.
وی افــزود: ایــن رونــد ظلم به بخش خصوصی اســت که مــواد اولیه اش در بنادر چشــم انتظار 
تخصیص ارز باشــد و برای خرید همان مواد اولیه مجبور باشــد به صورت ریالی و نقدی به شــرکت 

بازرگانی دولتی پول بدهد.
ایــن فعال صنعت روغن نباتی تصریح کرد: بخــش خصوصی در صنعت روغن نباتی در حال بی 
اعتبار شــدن و نابودی اســت و نباید شــرکت بازرگانی دولتی تافته جدا بافته تخصیص ارز و رقیب 

بخش خصوصی باشد.
وی همچنیــن از ســید جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشــاورزی در خواســت کرد تــا اجازه ندهد 
مسیر غلط دولت گذشته که منجر به نابسامانی بازار روغن نباتی در سال گذشته شد، تکرار شود.

گمرک حسن خوشخو

واکسیناسیون

در  بهداشت  وزارت  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اطالعیه ای اعالم کرد: سن واکسیناسیون در اکثر استان ها 
کاهش یافت و گروه های سنی زیادی می توانند به سامانه 
نوبت دهی واکسیناسیون مراجعه و زمان و محل دریافت 

واکسن را انتخاب کنند.
بر اساس همین اطاعیه، افراد طبق گروه های سنی زیاد 
می توانند به سامانه نوبت دهی واکسیناسیون مراجعه و 

زمان و محل دریافت واکسن را انتخاب کنند.
آن طــور کــه وزارت بهداشــت اعــام کرده اســت؛ متولدیــن 1383 و قبل 
از آن در اســتان های آذربایجــان شــرقی، آذربایجان غربــی، اردبیل، اصفهان، 
البرز، ایام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراســان شمالی، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، 
قزوین، قم، کردســتان، کرمان، کرمانشــاه، گلستان، لرســتان، همدان و یزد، 
می توانند با ثبت نام در ســامانه وزارت بهداشــت، نســبت به تزریق واکســن 

کرونا اقدام کنند.
در همیــن حــال، متولدیــن 1378 و قبــل از آن در اســتان های بوشــهر و 
هرمــزگان، متولدین 1375 و قبل از آن در اســتان مرکزی، متولدین 1370 و 
قبل از آن در اســتان کهگیلویه و بویراحمد و متولدیــن 1368 و قبل از آن در 
استان های گیان و مازندران و همچنین متولدین 1 مهر 1382 تا 1 مهر 1383، 

از جمله کسانی هستند که می توانند برای دریافت واکسن کرونا اقدام کنند.

آن طــور کــه وزیر بهداشــت گفته اســت، یکــی دیگــر از برنامه هــای وزارت 
بهداشت برای تکمیل چرخه واکسیناسیون کشوری، رفتن به منازل کسانی 

است که از دریافت واکسن جا مانده اند.
بهرام عین اللهی، بر این نکته تاکید دارد که طرح خانه به خانه را برای لکه 
گیری واکسیناسیون انجام می دهیم. زیرا مهم ترین مسئله در کنترل بیماری 

کرونا، انجام واکسیناسیون است که باید به نحو احسن انجام شود.
در هفته گذشته میزان تزریق واکسن در کشور به 8 میلیون دوز رسید و 
این در حالی بود که هیچیک از کشورهای اروپایی به این رکورد نرسیده بودند 

و کشور آلمان به 6 میلیون دوز هفتگی رسیده بود.
آن طور که واردات واکسن و واکسیناسیون در کشور سرعت گرفته است، 
به نظر می رسد بتوان جمعیت هدف واکسیناسیون را که شامل 61 میلیون و 
200 هزار نفر می شود، در موعد از پیش تعیین شده واکسینه کرد و به ایمنی 

جمعی رسید.
سامانه نوبت دهی واکسیناسیون کرونا برای متولدین اول مهر 1382 تا 
اول مهر 1383 )سن ورود به سال آخر متوسطه( باز شد و آنها می توانند برای 

ثبت نام و دریافت نوبت، به سامانه ثبت نام واکسیناسیون مراجعه کنند.
وزارت بهداشــت اعام کرده است: ثبت نام در این سامانه صرفا بر اساس 
گــروه ســنی خواهــد بــود و مراکز واکسیناســیون صرفــا افــرادی را خواهند 
پذیرفت که در سامانه نوبت دهی ثبت نام کرده اند. سایر دانش آموزان باید تا 

باز شدن سامانه منتظر بمانند.

دهه هشتادی ها واکسن می زنند


