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س��ال 98 را در حالی به پای��ان میبریم که 
همچنان کش��ور و جهان درگیر ویروس��ی 

مشکوک است.
ایران در س��ال 98 با اتفاقات سختی دست 
و پنج��ه نرم کرد، ام��ا در میان این اتفاقات 
س��خت و دش��وار، وقایعی هم وجود داشت 
که نشان از پویایی و بالندگی ایران اسالمی 
دارد. س��الی را پش��ت را گذاشتیم که همه  
دش��منان برای نابودی ایران اسالمی تالش 
کردند و  پاس��خ ب��ه این دش��منیها تنها با 
اتحاد، انس��جام، همدل��ی و همراهی مردم 
و مس��ئولین نظام جمهوری اسالمی میسر 
نمیش��د. ما در سال 98 دالوری را از دست 
دادیم که یک تنه مقابل تهدیدات دش��من 
ایس��تاد تا گزندی به مردم و خاک مقدس 
ای��ران وارد نش��ود. و در پی ش��هادت حاج 
قاسم س��لیمانی نباید اجازه داد آن روحیه 

و مکتب سلیمانی کمرنگ شود.
ایران داغدار س��ردار س��لیمانی است هنوز، 
هواپیم��ای  جانباخت��گان  داغ��دار  ای��ران 

مسافربری است.
در ای��ن روزها، کش��ور بیش��تر از هر زمان 
دیگری نیازمند فضای همدلی و اتحاد میان 

همه مسئولین و همه مردم است.
شرایطی که ش��یوع ویروس کرونا در کشور 
و جهان ایجاد ک��رده، جایی برای اختالف، 
انتقادات نابجا، تس��ویه حسابهای سیاسی و 
هر گونه رفتاری که نا به هنجار باشد، ندارد. 
اگر هم قرار بر انتقاد است، انتقادی سازنده 
با ارائه راهکارهای مناس��ب از سوی منتقد 
یا رس��انههایی که آن انتقاد را مطرح کرده 

باشد نیاز است.
آن منتقد که صرفاً دس��ت ب��ه انتقاد میزند 
ام��ا در محتوای نقد خود هی��چ راه حلی و 
راه��کاری هم ارائ��ه نمیدهد، نی��ت خیر و 

مثبتی را نمیتوان از او پنداشت.
ش��رایط کش��ور و دنیا بس��یار ویژه اس��ت، 
شرایط عادی نیس��ت که بخواهیم هر گونه 
انتق��ادی را ب��ر زب��ان برانیم یا بنویس��یم، 
انصاف و اخالق را اگر چاش��نی انتقاد خود 
کنیم قطع��اً به نتایجی خواهیم رس��ید که 
بازدارنده خواهد بود. این انتقادات از س��وی 
ه��ر فردی، جریانی یا رس��انهای با هر گونه 
گرایش سیاس��ی باشد تفاوتی ندارد، اصالح 
طلب و اصولگرا، اکنون بجای آن که کمک 
حال دولت و همه دستگاههای درگیر کرونا 
باش��ند، مدام انتقاد میکنند. یکی از دولت 
گالی��ه دارد، دیگری از ارتش و س��پاه، آن 
یک از تولیت آستان قدس رضوی یا آستان 
حضرت معصومه و الی آخر. برای س��اعاتی 
خود را به جای مسئولی بگذاریم که در این 
شرایط بحرانی قرار دارد. همه فکر و ذکر او 
تدارک و مدیریت بحران اس��ت، امکانات به 
اندازهای نیست که بتوان صد در صد آن را 

کنترل کرد.
تحریمهای اقتص��ادی آمریکا مزید بر علت، 
فش��ار را افزوده، اما باز هم مدیریت توانسته 
است به نسبت، ویروس وحشی کرونا را که 
احتم��ال زی��اد میرود در قال��ب یک جنگ 
ویروسی و بیوتروریسم باشد، مدیریت کند.

محتکران و سود جویان شیادانی هم هستند 
که از این وانفسا میخواهند سودی به جیب 
بزنن��د و در این ش��رایط اقالم��ی را احتکار 
میکنن��د که نی��از ضروری م��ردم و جامعه 
پزش��کی و درمانی کشور اس��ت که اکنون 
شبانه روز مشغول خدمت به مردم هستند. 
همه پای کار آمدهاند، در این ش��رایط اگر 
پش��ت به پش��ت هم ندهی��م، اوضاع وخیم 
خواهد ش��د، درک ش��رایط از س��وی همه 
چه مردم و چه مس��ئول و رسانهها میتواند 
از حاش��یههای منف��ی تبع��ات این ویروس 
کرونا بکاه��د، ما عالوه بر ای��ن که باید در 
حال حاضر مشغول مبارزه و مقابله با شیوع 
وی��روس باش��یم، به بعد از آن نیز اندیش��ه 
کنیم، کش��ور، دوران پسا کرونایی نیز دارد. 
اکنون در وضعیت جنگی هس��تیم، با پایان 
جنگ بیولوژیکی، شرایطی ایجاد میشود که 

تبعات بعدی آن بیرون خواهد زد.
بگذاریم همه دستگاههای اجرایی، حاکمیتی 
و سه قوه کشور که در مسیر مقابله با کرونا 
درگیر هستند به کار و تالش خود بپردازند

ادامه صفحه 2

کرونا غرب را وارد بحران های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کرد

رهبر معظم انقالب: 
سفر رفتن در ایام شیوع ویروس 

کرونا جایز نیست
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محمد صفری

توزیع مواد اولیه تولید یک میلیون ماسک بهداشتی بین نیروهای 
جهادی ستاد اجرایی فرمان امام 

دس��تور  اجرای  راس��تای  رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان در 
امکانات س��تاد ب��رای مقابله ام��ام مبنی ب��ر بس��یج تمام 
ماس��کهای بهداش��تی جدید ب��ا کرونا، م��واد اولی��ه تولید 
ستاد در سراسر کشور توزیع بی��ن نیروهای جهادی همکار 
بنیاد احسان بااعالم این خبر شد. محمد ترکمانه مدیرعامل 
اق��الم بهداش��تی ب��ه وی��ژه گفت:با توجه به نیاز مردم به 
جهادی ماسک در روزهای اخیر، تمام  نیروه��ای  ظرفی��ت 
امام جه��ت تولید اقالم مورد هم��کار س��تاد اجرایی فرمان 
کردن اماکن عمومی شهرها و نی��از و همچنی��ن ضدعفونی 

روستاها به کار گرفته شده و روزانه 50 هزار ماسک دراین کارگاهها تولید میشود.
وی افزود: امروز مواد اولیه تولید یک میلیون ماسک بهداشتی جدید بین نیروهای جهادی ستاد اجرایی 
فرمان امام در استانهای کشور توزیع شد تا با تالش شبانه روزی این نیروها، هرچه سریعتر بتوانیم خأل 
موجود را برطرف نماییم. وی خاطر نش��ان کرد:تمام این اقالم پس از تولید ، تحویل وزارت بهداش��ت 

میشود و ستاد اجرایی نقشی در توزیع آنها ندارد.

سورنا ستاری خبر داد 

شرکت های ایرانی در حال تولید پیچیده ترین
 داروهای مقابله با کرونا 
خبرهای خوشی در راه است

معاون علمی رئیس جمهوری با بیان اینکه ش��رکتهای ایرانی در حال تولید پیچیده ترین داروهای ساخت 
داخل برای مقابله با این بیماری هس��تند و کلیه داروهای استفاده ش��ده در مراکز درمانی، "ایران ساخت" 
هس��تند، گفت: خبرهای خوش در راه اس��ت. سورنا س��تاری هم به عنوان معاون علمی رئیس جمهور در 
راستای اقدامات انجام شده این معاونت گزارش هایی ارائه می دهد. سورنا ستاری در صفحه شخصی خود و 
در گزارش سوم آورده است: »در چند سال گذشته و با سیاست های اجراشده در معاونت علمی و فناوری 
زیست بوم بسیار مناسبی در حوزه بیوتکنولوژی در کشور ایجاد شده است. مجموعه ای از دانشگاهها، اساتید، 
محققین و مهمتر از آنها، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان باعث شده اند که هم اینک ایران در توسعه 
علم و فناوری و اقتصاد زیست فناوری قدرت اول منطقه و سوم آسیا باشد. حجم اقتصاد زیست فناوری در 
آینده ایران به حدود 10 درصد کل اقتصاد کش��ور خواهد رسید، ولی این ویروس چموش باعث شد ما به 
روی دیگر سکه زیست فناوری پی ببریم و آن بخش امنیت زیستی کشور است. توسعه زیست فناوری فقط 
توس��عه اقتصادی کشور نیست )گاهی یک گرم داروی زیستی قیمتی معادل یک میلیون یورو دارد( بلکه 
توسعه امنیت کشور است. در این مدت کوتاه محققین و شرکت های دانش بنیان اقدامات بسیار مهمی را 
انجام داده اند. ش��ش قرارداد برای توسعه س��اخت کیت های تشخیص کرونا بسته شده است. خوشبختانه 
محصول کیت تشخیصی 3 شرکت به تأیید اولیه رسیده است و تا هفته آینده تولید انبوه برخی از شرکت ها 
عرضه خواهد شد. ساخت کیت های تشخیص در این مدت کم در بخش خصوصی نشان دهنده عمق اشراف 
علمی جامعه زیس��ت فناوری کشور است. گرچه هنوز بسیاری از این ش��رکتها دوره استارت آپی و نوپایی 
خود را طی می کنند، آمادگی درگیری در یک جنگ تمام عیار با یک ویروس بسیار پیچیده را ندارند ولی 
به سرعت در حال رشد هستند و دانش الزم برای مقابله با حوادث این چنینی را به دست آورده اند، ضمن 
اینکه همین شرکتها در حال تولید پیچیده ترین داروهای ساخت داخل برای مقابله با این بیماری هستند و 
کلیه داروهای استفاده شده در مراکز درمانی،"ایران ساخت" هستند. در حوزه تجهیزات پزشکی پیچیده ترین 
دستگاهها در داخل کشور ساخته می شود. در همین ایام با همکاری وزارت بهداشت مجوزهای زیادی برای 
این محصوالت صادر شد و یا در حال صدور است. تولید اقالم ضروری اتاق های ICU با سرعت و به صورت 
سه ش��یفت در حال انجام اس��ت، برای مثال فقط تولید ونتیالتورهای اتاق عمل به حدود 30 دس��تگاه در 
روز رس��یده است. دستگاههایی که تاکنون در کشور تولید نمی شده از پالس اکسیمتر و بای پپ گرفته تا 
سی تی اسکن در حال اخذ تأییدیه های الزم می باشد. ان شاءاهلل با کمک همه، از این مبارزه به سالمت عبور 

خواهیم کرد. »البته خبرهای خوش در راه است«

دری را شکستند که تا دیروز بر آن بوسه می زدند !

دری را که تا دیروز می بوسیدند و غبارش را سرمه چشم هایشان می کردند، امروز شکستند! این واقعیت دینداری برخی از مدعیان است که متاسفانه در 
تاریخ مواردی از این دست کم ثبت نشده. مواردی که توسل به ظواهر دینی باعث شده تصویری نادرست از " انسان دین دار " در اذهان شکل بگیرد.

هر چند در کل، کارنامه دین ورزی حوزه های علمیه شیعی در قیاس با روحانیت قرون وسطایی کلیسا یا سایر مذاهب اسالمی از این لحاظ بسیار روشن 
تر بوده و بر خالف برخی دیگر از مذاهب اس��ت که در اذهان انس��ان امروز اساس��ا تداعی گر جهل و خرافه اند، اما شوربختانه در تاریخ نهادی همه ادیان و 

مذاهب از جمله مذهب شیعه نیز از این دست جهالت های مقدس و تاریک اندیشی کم و بیش همیشه وجود داشته و دارد.
اما نکته بس��یار مهم و مغفول مانده که به بهانه بروز این نوع دین ورزی ظاهرگرایانه شایس��ته یادآوری است اثرات مثبت انقالب اسالمی در تحول عمیق 
باورهای دینی و پیراستن آن ها از این ناخالصی ها و دشمنی های عنادورزانه با عقل و عقالنیت است. به دلیل غلبه گفتمان سیاست در نقدهای اجتماعی 
کمتر کس��ی از پژوهندگان و منتقدان جمهوری اس��المی از زاویه فرهنگی به این موضوع اش��اره می کند که اگر انقالب اس��المی در ایران رخ نمی داد و 
دین و نهادهای دینی دس��تی از نزدیک بر آتش سیاس��ت و حکومت نمی بردند این تحول در اندیشه شیعی شاید که با تاخیر بسیار بیشتری رخ می داد. 
انقالب اس��المی به رهبری یک فقیه اصولی و عارف مش��رب موفق به تاسیس یک حکومت دینی شد و این امر علیرغم همه دشواری ها و پیچیدگی های 
مربوط به این امر بی س��ابقه در دوران غیبت معصوم و با وجود کاس��تی های آن ) چیزی که دائماً بر زبان و قلم منتقدان جمهوری اس��المی جاری است( 
در این زمینه منجر به عقل گرایی بیش��تر در باورهای اس��المی ش��د. اگر تا دیروز در حوزه های علمیه ما برخی در برابر بسیاری از مظاهر جدید با توسل 
به ظاهرگرایی نوعی مقاومت از خود نش��ان می دادند یا حتی زبان به طرد و لعن می گش��ودند، امروزه این نوع بینش دینی عمیقا و وس��یعا مورد انتقاد و 
س��رزنش خود عالمان دینی قرار می گیرد. متاس��فانه برخی روشنفکران همین گسترش و تعمیق عقالنیت باورهای دینی را هم بعضا به حساب گسترش 

سکوالریسم و عرفی شدن دین گذاشته اند و آن را به عنوان میوه تلخ تجربه جمهوری اسالمی معرفی می کنند!
این دس��ته از متفکران ش��اید متوجه نیستند که بینش مسیحیت کلیس��ایی را در این نقد خود مفروض گرفته اند. در رویکرد مسیحیت کلیسایی هر نوع 
توجه اهل دین به امورات دنیوی، دین را از حالت آس��مانی و خالص خود تهی می کند و به جای توجهات اخروی توجهات دنیوی و عرفی را می نش��اند. 
بنابرای��ن اولیای دین باید همواره دامن کش��ان از این ورطه خطرناک عبور کنن��د و دامن خود را به دنیا آلوده نکنند! بماند که تاریخ درباره همین اولیای 
آسمانی دینی موارد عجیبی از دنیادوستی و دنیاپرستی را ثبت کرده است! بنابراین با وجود اذعان به کاستی ها و نقصان های موجود در یک تجربه جدید 
سیاس��ی یعنی جمهوری اس��المی، آن هم در دوران مدرن، باید منصفانه بر اهمیت آن در تاثیرگذاری بر حوزه معرفت دینی نیز اذعان کرد. نوع مواجهه 
رهبری دینی- سیاسی در جمهوری اسالمی، در قامت ولی فقیه، هیچ نشانی از جهل مقدس نداشته و ندارد و علیرغم تبلیغات سنگین رسانه های غربی  

این نوع دین ورزی جاهالنه در "جمهوری اسالمی" جایی ندارد. الف
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کرونا و بی اخالقی 
تسویه حسابهای سیاسی

شرکت تولید نیروى برق بندرعباس

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره 33/م/98              

روابط عمومى شرکت تولید نیروى برق بندرعباس
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مردم این روزها باید بیش از 
همیشه یکدیگر را یاری کنند

صفحه 2

روحانی در مراسم بهره برداری از آزاد راه همت – کرج:

حلول سال نو و بهار پرطراوت را تبریک و تهنیت می گوییم


