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 شنبه  8مرداد 1401

چرا بار کمبود سرانه آموزشی ،به دوش مردم گذاشته میشود؟

جز ییات پرداختها
در مدارس دولتی

 رییس آموزش و پرورش :باز هم تأکید میکنم با توجه به قوانین و مقررات موجود ،دریافت
هرگونه وجه به جز هزینه تهیه کتاب و بیمه از دانشآموزان ممنوع و قابل پیگیری است
ن .محمدی
تصــور خیلــی از والدیــن ایــن اســت کــه آینــده فرزندانشــان،
بــه کیفیــت آمــوزش و موفقیــت تحصیلــی گــره خــورده اســت.
در مقابــل عــدهای نیــز ممکــن اســت بگوینــد کــه آینــده ،کارگــر،
راننــده ،رفتگــر و ....هــم میخواهــد .در پاســخ بایــد بگوییــم
حــق بــا شماســت ،ولــی آینــده اگــر پزشــک میخواهــد ،مســلمًا
پزشــک باســواد و ماهــری میخواهــد کــه بیمــار زیــر دســتش
تلــف نشــود .آینــده اگــر مهنــدس نیــاز دارد ،مهندســی بایــد کار
را بــه دســت گیــرد کــه« متروپل»نســازد .پــس کیفیــت مطلــوب
آمــوزش ،مهمتریــن نکتــه در تأمیــن ســامت جســمی ،روحــی و
اقتصــادی آینــدگان اســت .انتظــار مـیرود دولــت همــان قــدر که
جمعیــت اســت ،نگــران کیفیــت تنــزل یافتــه
نگــران پیــر شــدن ُ
آمــوزش نیــز باشــد .افتــی کــه کرونــا هــم بــه آن دامــن زد.
گرچــه نظــام آموزشــی فعلــی ،متفــاوت از گذشــته شــده و
مــدارس غیرانتفاعــی و حتــی تدریــس ُپرهزینــه خصوصــی
جایــگاه ویــژهای یافتهانــد ،ولــی ایــن امــر دلیلــی بــر عــدم اهمیــت
بــه کیفیــت آمــوزش در مــدارس دولتــی نیســت و وظیف ـهای را
از شــانه دولــت و مســؤولین بــر نمــیدارد  .در وزارت آمــوزش
و پــرورش قانــون وضــع میشــود ،بخشــنامه صــادر و ابــاغ
میشــود ،ولــی متأســفانه حمایــت مالــی از آمــوزش تقریبــا
صفــر اســت .ســرانه آموزشــی واریــزی بــه حســاب مــدارس
بســیار ناچیــز بــوده و همیــن مبلــغ کــم نیــز مدتــی اســت کــه
پرداخــت نشــده .از ســویی اوضــاع اقتصــادی و معیشــتی مــردم
بــا شــرایط فعلــی بــه گونهایســت کــه بســیاری از خانوادههــا در
◄آقـای عزتآبـادی از شـهریهها و
ثبتنامهـا شـروع کنیـم .آیـا میـزان
شـهریه مـدارس غیرانتفاعـی و هیـأت
امنایـی توسـط آموزش وپـرورش تعیین و
ابلاغ شـده اسـت؟
بنـام خـدا ،بلـه شـهریه یـا هزینـه فعالیتهـای
فـوق برنامـه مـدارس هیئـت امنایـی هـر سـاله
بهصـورت متمرکـز اسـتانی در شـورای آموزش و
پرورش اسـتان تصویـب و به شهرسـتانها اعالم
میشـود و بعـد از تصویـب در شـورای آموزش و
پرورش شهرسـتان ،رسـمیت پیـدا میکند .برای
مـدارس غیردولتـی هـم بعـد از ثبـت اطالعـات
در سـامانه مشـارکتهای سـازمان مـدارس
غیردولتـی و تأییـد منطقـه و اسـتان بـه کمیته
شـهریه وزارت ارسـال و بهصـورت سیسـتمی
شـهریه محاسـبه و بـه مـدارس و ادارات اعلام
میشـود.
◄ هـر سـاله در ایـن ایـام موضـوع
ثبتنامهـا و شـهریهها بـه خصـوص
در مـدارس دولتـی بـه چالشـی میـان
خانوادههـا و مـدارس تبدیـل میشـود.
اآلن هـم در فصـل ثبتنـام مـدارس
هسـتیم و متأسفانه توسـط مدارس دولتی

تنگنــا هســتند و اینکــه از والدیــن توقــع داشــته باشــیم نبــود
ســرانه آموزشــی دولتــی را بــا پرداخــت شــهریههای اجبــاری
جبــران کننــد و هزینههــای مدرســه را مــردم از جیبشــان
بپردازنــد ،دور از اخــاق ،انصــاف و قانــون اســت.
متأســفانه علیرغــم آگاهــی از مشــکالت مالــی در اداره مــدارس
دولتــی و نبــود هرگونــه بودجــه ،بایــد بگوییــم ،هنــگام ثبتنــام
در برخــی مــدارس دولتــی ،والدیــن از جانــب اولیــا مدرســه
مجبــور بــه پرداخــت مبلغــی بــه عنــوان کمــک بــه مدرســه
میشــوند و ثبتنــام دانشآمــوز ملــزم بــه پرداخــت ایــن
مبلــغ !.حــاال در کجــای دنیــا کمــک اجباریســت نمیدانیــم!
شــاید تاکنــون مــدارس بــا کمــک ّ
خیریــن و یــا والدیــن اداره
شــده ولــی بایــد فکــری اساســی بــه اوضــاع آشــفته مالــی
مــدارس شــود ،تــا مدیــران مــدارس مجبــور بــه نادیــده گرفتــن
بخشــنامهها در مــورد غیرقانونــی بــودن دریافــت وجــه از
والدیــن ،نشــوند.
بایــد قبــول کنیــم در اوضــاع کنونــی بــرای خانــواده کارگــری
بــدون درآمــد ثابــت ،کــه  ۳فرزنــد دارد پرداخــت  ۲میلیــون و
۱۰۰هــزار تومــان بــه عنــوان کمــک بــه مدرســه ســه محصــل،
واقعــا غیرممکــن اســت .دکتــر عبــاس عزتآبادیپــور رئیــس
اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان کــه خــود دارای مــدرک
دکتــرای علــوم تربیتــی و از بــا تجربههــای ایــن ســازمان اســت در
مــورد مشــکالت آموزشــی دانشآمــوزان و نحــوه پرداختهــا
در مــدارس دولتــی اینگونــه بــه مــا توضیــح داد .بــا تشــکر از
وقتــی کــه وی گذاشــت ایــن گفتگــو را کــه ســواالت بســیاری
خانوادههــا در آن نهفتــه اســت بــا هــم میخوانیــم.

موقـع نامنویسـی دانشآمـوزان ،وجوهـی
غیر از هزینـه کتاب و بیمه از والدینشـان
درخواسـت و ملـزم به پرداخت میشـوند.
در غیـر ایـن صـورت ثبتنامـی از
فرزندانشـان صـورت نمیگیـرد ،در ایـن
مـورد بـه صراحـت بگوییـد کـه داسـتان
چیسـت و آیـا دریافـت ایـن هزینههـای
اجبـاری مبنـای قانونـی دارد یا خیـر .اگر
دارد چـرا اعالم نمیشـود و اگر نـدارد چرا
بـا مدیـران مـدارس برخورد نمیشـود که
اینقـدر مـردم را در تنگنـا نگذارنـد؟
بـا توجـه بـه قوانیـن و مقـررات موجـود و نیـز
بخشـنامههای ارسـال شـده از جانـب وزارت
آمـوزش و پـرورش ،دریافت هرگونـه وجه به جز
هزینـه مربـوط بـه «تهیـه کتـب درسـی و بیمه
دانشآمـوزی» ممنـوع میباشـد .البتـه والدیـن
خیریـن بـدون هیچگونـه اجبـار و در
محتـرم و ّ
قالـب کمـک بـه مدرسـه میتواننـد وجوهـی را
بـه منظـور خریـد وسـایل و امکانـات آموزشـی
و کمـک آموزشـی بـه مـدارس اهـدا کننـد ولی
مدیـران مـدارس حـق دریافـت وجـه اجبـاری
ندارنـد .البتـه در بحـث دریافـت پـول از والدیـن
ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه با توجـه به
سـرانه ناچیـز مـدارس و هزینههـای باالیـی

شش ماه از اولتیماتوم وزير اقتصاد میگذرد
اما هیچ خبری نیست که نیست!

وام  100ميليونی
بدون ضامن
چه شد؟

گـروه خبـر :برخلاف سـالها پیـش کـه بـه
خاطـر انجـام امور بانکی بـا اسـتفاده از اینترنت،
بانکهـا خلـوت شـده بودنـد اما مدتی اسـت که
بانکهـا به خاطر مشـکالت اقتصـادی و کمپولی
مـردم با افزایـش تعـداد تقاضای حضـوری برای
دریافـت وام و تسـهیالت بانکی مقداری شـلوغتر
از قبـل بـه نظر میرسـند.
وامهایـی کـه البته تا حاال حرفشـان زده شـده
و کمتـر پرداخـت شـدهاند .مثل همیـن وام صد
میلیونـی بـدون ضامـن که بـه رغم وعـده وزیر
اقتصـاد و اولتیماتـوم وی بـه بانکهـا امـا هنوز
چشـم متقاضیـان بـه آن نیفتـاده اسـت .حـاال
حـدود  6مـاه از خـط و نشـان  24سـاعته وزير
اقتصـاد بـراي پرداخـت وام 100ميليونـي بدون
ضامـن ميگـذرد .بخشـنامهاي کـه قرار بـود با

اعتبـار سـنجي و در کوتاهتريـن زمـان ممکـن
پرداخـت وام بـدون تشـريفات و دوندگيهـاي
مرسـوم بانکـي ،بـه مـردم پرداخـت شـود امـا
دیگـر خبـری از آن نشـد حـاال امـا نـه تنهـا
وامهـاي خُ ـرد بـدون ضامـن در نظـام بانکـي
پرداخـت نميشـود کـه حتـي بـراي دريافـت
وامهـاي ديگـر ماننـد ازدواج و غیـره هـم
دوندگـي بسـياري الزم اسـت.
اگـر سـاعتی پـای درد دل مـردم در ایـن رابطه
بنشـینیم حرفهـای زیـادی برای گفتـن دارند.
از دوندگیهـای بیحاصـل تـا ایرادهـای بنـی
اسـراییلی و تحقیـر متقاضیان.
آرمـان ملـی در گزارشـی در ایـن رابطـه
مینویسـد :رئيـسکل بانـک مرکـزي در
بهمنمـاه سـال گذشـته ،ضمـن اشـاره

کـه دارنـد (کـه در بعضـی از سـالها همیـن
مقـدار هـم پرداخـت نشـده) ،بعضـی از مدیـران
کمکهـای داوطلبانـهای بـرای اداره مدرسـه
دریافـت میکننـد .بـا ایـن وجـود اگـر گزارشـی
از دریافـت اجبـاری دریافت شـود برخورد خواهد
شـد .چـه بسـا از عزیزانـی کـه تحـت پوشـش
بهزیسـتی و کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره)
هسـتند وجوهـی دریافـت نمیشـود و خیلـی از
مدیـران مـدارس ،دانشآمـوزان نیازمنـد را خود
تحـت پوشـش دارنـد.
◄ هزینههایـی که اشـاره کردیـد قاعدت ًا
قبضهـای آب ،بـرق ،تلفن ،اینترنـت و ...و
همینطـور هزینـه کاغـذ و دفاتـر و احیان ًا
ترمیـم و تجهیـز مـدارس اسـت .ایـن
هزینههـا دقیقـ ًا بر عهـده کیسـت ،مردم
یـا آمـوزش و پـرورش؟ اگـر بـر عهـده
آمـوزش و پـرورش اسـت آیـا پرداخـت
میشـود یـا خیـر؟
ببینیـد اشـتراک آب ،بـرق و گاز مـدارس از
ابتـدای سـال  ۱۳۹۹تحـت عنـوان حاملهـای
انـرژی و تفاهمنامـه وزارت آمـوزش و پـرورش
بـا وزارت نیـرو بـر اسـاس رعایت الگـوی مصرف
معـاف از پرداخـت هزینـه میباشـند .البتـه بـه
بـه تجربيـات مثبـت يکـي از بانکهـاي
قرضالحسـنه دربـاره اجـراي اعتبارسـنجي
اظهـار داشـت« :بـر اسـاس تجربيات ايـن بانک
که تسـهيالت خرد و با تضامين آسـان به مردم
ارائـه ميدهـد؛ مجمـوع معوقات مشـترياني که
از رتبـه اعتباري مناسـبتر و باالتـري برخوردار
بودنـد؛ کمتـر از 1درصـد بـوده اسـت».
هميـن اظهارنظـر ،بهوضـوح بيانگـر اهميـت
اعتبارسـنجي مشـتريان بـراي اعطـاي وام و
تسـهيالت در نظـام بانکـي اسـت.
 وام بدون ضامن شايد وقتي ديگر
امـا در حالـي کـه اواخـر سـال گذشـته مانـور
تبليغاتـي زيـادي روي پرداخـت ايـن وام شـد
ولـی بـه نظـر ميرسـد زيرسـاخت الزم بـراي
اجـراي آن هنـوز فراهـم نشـده اسـت.
ایـن در حالـي اسـت کـه حتـي بـراي پرداخت
وام بـا ضامـن هـم نظـام بانکـي محدوديتهای
فراوانـي دارد .یـک کارشـناس نظـام بانکـي در
ایـن رابطـه میگویـد :بهتر بـود قبـل از هرگونه
تصميمگيـري بـراي اجـراي چنيـن طرحـي،
زيرسـاختهاي کامـل آن مهيـا ميشـد تـا
زمانـي که مشـتري ،خواهان وام اسـت مباحثي
چـون اعتبارسـنجي ،در رونـد کار وقفـه ايجـاد
نکند .
جديـت ايـن موضـوع تـا حـدي اسـت کـه وزير
ّ
اقتصـاد هـم خـود تحقـق ايـن امـر را منـوط به
مدرنسـازي صنعـت اعتبارسـنجي در کشـور
ميدانـد و تأکيـد کـرده اسـت بايـد اطالعـات
مربـوط به  80ميليون نفر جمعيت کشـور کامل
در نهادهـاي اعتبارسـنجي قـرار گيـرد .اما طرف
ديگـر ايـن ماجـرا بـه افـرادي بـاز ميگـردد که
جـزو حقوقبگيران نيسـتند و متقاضـي دريافت
وامهـاي بـدون ضامـن محسـوب ميشـوند.

◄ پـس چـرا موقـع ثبتنـام بـه مـردم
میگوینـد مـا خیلی هزینـه داریـم و باید
شـماها کمک کنیـد و در نهایـت یک رقم
اجبـاری در قالـب شـهریه جلو پایشـان
میگذارنـد و تـا پرداخت نکنند بچهشـان
را ثبتنـام نمیکننـد؟
بـه هیچ وجـه ایـن کار قانونی نیسـت .اگر جایی
ثبتنـام را منـوط بـه پرداخـت پـول کردنـد
گـزارش کننـد حتمـاً پیگیـری میکنیـم .عرض
کـردم هیـچ مدرسـهای حـق دریافـت پـول بـه
جـز بیمـه و کتـاب نـدارد .البتـه والدیـن محترم
خیریـن در صـورت تمایـل خـود میتواننـد
و ّ
وجوهـی را بـه منظـور خریـد وسـایل و امکانات
آموزشـی و کمـک آموزشـی بـه مـدارس اهـدا
کننـد ولـی تأکید میکنم هیـچ اجبـاری در کار
نیست .

دغدغه بسـیاری از خانوادههاسـت توضیح
مید هیـد ؟
شـرط الزم جهـت موفقیـت تحصیلـی ،فراهـم
آوری فضایـی اسـت کـه در آن بتوان بـه آرامش
جسـمی ،روحـی و روانـی رسـید .دانشآمـوزی
کـه از بهداشـت و امنیـت روانی برخوردار نباشـد
حتـی اگـر دانشآمـوز مـدارس اسـتعدادهای
درخشـان باشـد ،قطعـاً موفـق نخواهـد بـود .من
بـه عنـوان کسـی کـه سـیزده سـال در مدرسـه
اسـتعدادهای درخشـان بـه عنـوان دبیـر ،معاون
و مدیـر انجـام وظیفـه نمـودهام عـرض میکنم،
والدیـن هیـچگاه جهـت قبولـی در آزمـون ایـن
مـدارس بـه فرزندانشـان فشـار نیاورنـد و آنها
را درگیـر اسـترس ،اضطراب ،دلشـوره ،وسـواس،
رقابـت و مقایسـه فـردی ننماینـد .دانشآموزانی
بودهانـد کـه تیزهوشـانی نبـوده ولـی از بهتریـن
دانشـگاههای کشـور فارغالتحصیـل شـدهاند.
تعـدادی از دانشآمـوزان نیـز بـا فشـار اطرافیان
و بـه دور از عالقـه ،بـا ضریـب هوشـی پاییـن
بـا شـرکت در کالسهـای خصوصـی بـه ایـن
مـدارس وارد ،ولـی در پایـه باالتـر دچـار
مشـکالت تحصیلـی شـدهاند .پـس قبولـی در
آزمون مـدارس اسـتعدادهای درخشـان هیچگاه
نمیتوانـد تضمیـن کننـده موفقیـت درسـی و
رسـیدن به فرصتهای تحصیلی و شـغلی باشـد.

◄ سـال قبـل وجهـی بـه عنوان سـرانه
بهداشـتی به حسـاب مـدارس واریز شـد،
بـا توجه بـه هزینـه بـاالی تهیه دسـتگاه
ضـد عفونـی کننـده ،ماسـک و الـکل ،آیا
حمایتـی از جانب دولـت و ارگانها صورت
گرفته اسـت یـا خیر؟
در دو مرحلـه وجهـی به میـزان  ۱۹هـزار تومان
بـه ازای هر دانشآموز با عنوان سـرانه بهداشـتی
بـرای مـدارس کمبرخـوردار جهت تهیه ماسـک
و مـواد ضدعفونیکننـده واریز شـد .علاوه برآن
وجـه ،مـواردی نظیر صابون مایع ،ماسـک و مواد
ضدعفونیکننـده دسـت و سـطوح و بنرهـای
آموزشـی و هشـدار دهنـده توسـط اداره کل
آمـوزش و پرورش اسـتان بـرای تمامـی مدارس
دولتی تهیه و توزیع شـد .در سـال گذشـته اقالم
بهداشـتی نظیر ماسـک ،مواد ضد عفونی دست و
سـطوح نیز توسط برخی از شـرکتهای صنعتی
و معدنـی بـرای اسـتفاده در حـوزه سـتادی در
اختیـار آمـوزش و پـرورش قـرار گرفت.

◄ بـا افزایـش تأثیـر معـدل در کنکـور،
مسـلم ًا مسـوولیت شـما در برگـزاری
عادالنـه امتحانات بیشـتر خواهد شـد ،آیا
برنامـهای در ایـن زمینـه داریـد؟
بحـث تأثیـر معـدل دروس نهایـی (کتبـی) پایه
دوازدهـم ،سـالهای گذشـته نیـز مطـرح بـوده
و آنچـه اعمـال میشـد تأثیـر معـدل امتحانات
نهایـی خـرداد ماه پایـه دوازدهم به شـکل مثبت
و بـا هـدف ارتقـای رتبهی کنکـور داوطلـب بود.
ولی از امسـال بـه بعد تأثیر معـدل دروس نهایی
(کتبی) به شـکل مسـتقیم و قطعـی خواهد بود،
حتـی اگـر منجر به ضعیف شـدن رتبـه داوطلب
در کنکـور شـود .لـذا آموزش و پـرورش به جهت
عـدم تضییـع حقـوق دانشآمـوزان و برگـزاری
عادالنـه آزمونهـای نهایـی تالش نمـوده و قطعاً
بـا توجـه بـه حساسـیت موضـوع و رعایـت اصل
عدالـت آموزشـی ،نهایت کوشـش خویـش را در
امـر برگـزاری امتحانـات بـه شـکل شایسـته و
مطلـوب انجام خواهـد داد.

◄ در مـورد مـدارس اسـتعدادهای
درخشـان ،کـه قبولـی در آزمـون آن

◄ حـال که بحـث معدل و کنکور و ...شـد
متأسـفانه بـا همهگیـری کرونـا ،سیسـتم

شـرط اینکـه مـدارس الگـوی مصـرف را رعایت
کننـد .در غیـر این صـورت مشـمول جریمه هم
ت هزینههـای جاری و
خواهنـد شـد .ولـی پرداخ 
مصرفی شـامل خرید کاغـذ و ...از محل اعتبارات
سـرانه دانشآمـوزی میباشـد .در ایـن زمینـه
آمـوزش و پـرورش از مـدارس کمبرخـوردار و
حاشیهنشـین بـر حسـب اولویت با تنظیم سـند
یـا کمـک سـرانه حمایـت میکند.

آموزشـی بـه شـدت دچار آسـیب شـد و
بسـیاری داوطلبـان کنکـور از ایـن بابـت
متضـرر شـدند .آیـا مقایسـه کردهاید که
میـزان افـت تحصیلـی در دانشآمـوزان
سـیرجان در مقایسـه با بقیه شهرستانها
چگونـه بوده اسـت؟
در دوران شـیوع کرونـا بـا انجام فراینـد یاددهی
و یادگیـری بـه شـیوه غیرحضـوری ،وضعیـت
رفتـاری دانشآمـوزان هم در زمینـهی یادگیری
و عملکـرد مربـوط بـه آن و هـم در زمینـه ایجاد
و رشـد مهارتهـای اجتماعـی دچـار نقیصـه و
خلأ هایـی شـد .پیامدهـای دیگـر شـامل تکرار
پایـه ،تـرک و بازماندگـی از تحصیـل نیز نسـبت
بـه دوران قبـل از کرونـا بیشـتر شـد .در مواردی
هـم بـه علـت شـیوههای ناصحیـح پاسـخدهی
بـه ارزشـیابی غیرحضـوری ،سـطح نمـرات ایـن
دانشآمـوزان باالتـر از عملکـرد واقعـی حاصـل
از یادگیـری بـود .افـت تحصیلـی و نقیصـه در
عملکـرد واقعـی در سـیرجان ماننـد شـهرها و
اسـتانهای دیگـر بـه ویـژه بـرای دانشآمـوزان
مناطـق محروم فاقـد امکانات مربـوط به آموزش
مجـازی گـزارش شـده اسـت .واقعـاً دریافتیـم
کـه آمـوزش بـه شـیوه غیرحضـوری هیـچگاه
نمیتوانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای آمـوزش به
شـیوه حضـوری باشـد.
◄جهـت افزایش کیفیت آموزش و سـطح
دانـش محصلیـن و جبـران کمبودهـای
دوران کرونـا ،چـه سـاز و کاری در نظـر
گرفته شـده .آیـا برنامـهای در ایـن رابطه
دارید؟
در ایـن راسـتا بـرای کیفیت بخشـی بـه فرایند
یاددهـی و یادگیـری ،تقویـت بنیـه علمـی و
حمایـت از دانشآمـوزان الزم التوجـ ِه مشـمول
تکـرار پایـه و بازمانـده از تحصیـل ،دو برنامه در
تابسـتان در مدارس ابتدایی در حال اجرا اسـت:
یکـی تثبیـت و تعمیـق یادگیـری و دیگـری
مطالعـه دقیـق ،یادگیـری عمیـق .در برنامـه
تثبیـت بـرای دانشآمـوزان اول ابتدایـی در
دروس فارسـی و ریاضـی و دوم ابتدایـی بـرای
دروس فارسـی ،ریاضـی و علـوم کـه مقیـاس
«نیـاز بـه تلاش» یـا «قابـل قبـول» کسـب
نمودهانـد ،کالسهـای جبرانـی رایـگان برگـزار
میگـردد کـه در ایـن خصـوص  8پایـگاه در
مرکـز شـهر و در بلـورد ،خسـروانی ،دارسـتان،
نجفشـهر ،هماشـهر ،پاریـز ،شـریفآباد،
نصرتآبـاد ،زیدآبـاد ،مکیآبـاد ،سـمنگان،
شـهرک ثـارا ...و آبـاده در نظـر گرفتـه شـده و
کالسهـا در حـال برگـزاری میباشـد .امـا در
مـورد طـرح مطالعـه دقیـق و یادگیـری عمیق،
جهـت افزایـش و ایجـاد «فرهنـگ مطالعـه از
کودکـی»در حـال برگـزاری اسـت ،کـه هشـت
کتـاب در شـبکه شـاد بـرای دانشآمـوزان (هر
هفتـه یـک کتـاب) ،بـه صـورت فایـل متنـی،
صوتـی و پیـش آزمـون و پـس آزمـون ارایـه
گردیـده کـه اولیـا جهـت اطلاع از رونـد انجام
ایـن دو برنامـه میتواننـد بـه مـدارس محـل
تحصیـل فرزنـدان خـود مراجعـه کننـد.
◄ متشـکرم از وقتـی کـه گذاشـتید .اگر
حرفـی باقی مانـده میشـنویم...
مـن هـم تشـکر میکنـم از شـما و همکارانتان.
همچنیـن از زحمـات تمـام همکارانـم در سـنگر
آمـوزش وپـرورش و خصوصـاً معلمـان عزیز که
در دوران شـیوع کرونـا وظیفـه سـنگین آموزش
مجـازی را بـر عهده داشـتند سپاسـگزارم.

به بهانه فرا رسیدن ماه پُرسوگ
محرم و واقعه کربال

محرم و
ّ
هویت تازه تشیع

امـروز اولیـن روز از محـرم  1444هجـری قمـری اسـت .ماهـی کـه در
آن حسـین بـن علـی (علیهالسلام) درس آزادگـی و دینـداری بـه دنیـا
آموخـت .شـهادت امـام حسـین(ع) در واقع جانـی دوبـاره و هویتی تازه
به تشـیع بخشـید .تشـیع چنـان با حادثه عاشـورا عجین گشـته اسـت
کـه امـروزه قسـمت اعظمـی از بنیـان و بنیادهـای شـیعی را ،آموزهها و
مسـایل مرتبـط با عاشـورا و حرکت امام حسـین(ع) میسـازد .از این رو
اسـت کـه در نـگاه شـیعی ،این نه فقط شـیعیان ،که همه عالـم ،گیاهان
و بیجانـان و حیوانـات تـا انسـانها ،و نـه امـروز ،کـه از ابتـدای حوادث
کربال تا امروز ،بر شـهامت و شـجاعت امام حسـین (ع) صحه گذاشـتهاند
و از حرکـت آن حضـرت درسهـا آموختهانـد .ماه محرم و وقایع تاسـوعا
و عاشـورا امـا جـدای از درسهـای فراوانی که برای بشـر داشـت ،ماه غم
و انـدوه دوسـتداران اهل بیت پیامبر و امیرالمؤمنین (علیهمالسلام) نیز
اسـت .ماهـی کـه از محـرم سـال  61هجری قمـری تا هم اکنـون خیل
عاشـقان بـه خاندان مطهر رسـول ا( ...صلـی ا ...تعالی علیه و آله و سـلم)
را عـزادار کـرده اسـت .مصیبتی کـه بزرگی آن قابل وصف نیسـت! و چه
مصیبتـی از ایـن باالتـر که فرزنـد امام علی (علیهالسلام) که جانشـین،
بـرادر ،دامـاد و خلیفـه پـس از پیغمبـر خـدا (ص) یعنـی امـام حسـین
(علیهالسلام) را کمتر از پنجاه سـال از رحلت نبی خدا به مسـلخ ببرند؛
آن هـم کسـانی که خـود را از امت مسـلمان رسـول خدا میدانسـتند!
کربلا تنهـا یـک حادثـه نیسـت بلکه یـک واقعه اسـت که انسـانهای
بسـیاری در طـول چهـارده قـرن در ایـن مکتـب تربیـت شـدهاند .چه
بسـیار انسـانهایی کـه بـا حضـور در مجالـس محـرم ،سـمت و سـوی
زندگـی خـود را عـوض کردهانـد.
کربلا و محـرم ،نگـرش انسـان را بـه زندگـی تغییـر میدهـد .محـرم

هـدفِ زندگـی کـردن را عمیقتـر میکنـد .محـرم بـه زندگـی معنایی
بـس عظیـم میبخشـد .محرم ماه توبه اسـت و ماه بازگشـت بـه خدا و
مـاه پیـدا کـردن حقیقـت و راه درسـت زندگی کـردن و درسـت ُمردن
اسـت .محرم بهترین شـیوه زندگی را به انسـان میآموزد و نیز بهترین
مـردن و بـدرود دنیا گفتـن را .محرم و کربال اوج فضایل اخالقی اسـت؛
محـرم اخلاق را بـا نمونههـای عینیاش به مـا میآموزد .محـرم درس
وفاسـت درس آزادی و آزادگـی و درس عـ ّزت و انسـانیت اسـت .بـا این
اوصـاف جـای تعجـب نـدارد که محـرم ،انسـانها را در یک شـب بلکه
کمتـر از آن متحـول نماید چرا کـه ماه محرم از ماههای حـرام و دوری
از هـر گونـه گناه و محرمات اسـت .اینکه مشـاهده میشـود بسـیاری
از کسـانی کـه گرفتـار گناهـان هسـتند که بـه آنها خـوی گرفتهاند و
عـادت آنهـا شـده اسـت ،اما این عـادت ناروای خـود را بـه حرمت ماه
محـرم کنـار میگذارنـد پـس محـرم عزمآفریـن اسـت .عـزم بـر ترک
معصیـت الهـی .عـزم بر کسـب فضایـل و در یـک کالم عزم بـر بندگی.
نقطـه آغـاز بندگـی خدا نیـز ترک هـر آن چیزی اسـت کـه خداوند از
ارتـکاب بـه آنهـا نهی کرده اسـت و نقطه آغـاز ترک گناه ،توبه اسـت.
نمونـه بـارز توبـه در صحنـه کربال ملحق شـدن حر بن یزیـد ریاحی به
سـپاه امام حسـین (علیه السلام) است.
حر وقتی متوجه شـد که عمر
عاشـورا
در تاریـخ آمـده اسـت که در روز
ّ
بـن سـعد قصـد دارد تا بـا امام حسـین (علیه السلام) بجنگـد به خود
آمـده بـه سـپاه امام پیوسـت تا بـه همـه درس توبه و بازگشـت به حق
و حقیقت داده باشـد.

