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پیش��رفت و تعال��ی هر جامع��ه ای برگرفته 
از تعام��ات و هنجارهای اجتماعی اس��ت 
ک��ه در قالب وحدت و انس��جام ملی محقق 
می شود. کش��وری موفق خواهد بود که هر 
کدام از اعضاء آن براساس عاقه و توان آن، 
مس��ئولیتی را پذیرفته و برای انجام صحیح 
آن مس��ئولیت تاش نماید. ه��ر فردی که 
در این زنجی��ره حض��ور دارد دارای ارزش 
کارکردی بوده و قابل تکریم و احترام است 
و ه��ر کس ک��ه در حوزه مس��ئولیتی خود 
درس��ت عمل نکن��د تاوانش بازخواس��ت و 
مجازات اس��ت. بر همین اساس است که در 
تقویم، تقریبا هر روز به نام یکی از حرفه ها 
و مش��اغل نامگ��ذاری و بر ل��زوم تکریم بر 

حاضران در این مشاغل تاکید می شود.
این روزها در تقویم کاری کشور دو مناسبت 
ب��زرگ وجود دارد که توجه به آنها می تواند 
مولف��ه ای مهم در حل چالش��های کش��ور 
به ویژه در دوران کرونا و پس��اکرونا باش��د. 
نخس��ت آنکه امروز 11 اردیبهش��ت برابر با 
روز جهان��ی کارگر اس��ت و دوم آنکه فردا 
12 اردیبهش��ت مصادف با روز معلم است. 
با توجه به این دو مناس��بت توجه به نکاتی 

چند قابل تامل است.
 در باب روز کارگر در کنار توجه به معیشت 
و مس��ائل اقتصادی این بخش زحمت کش 
جامع��ه که بخش قاب��ل توجهی از جمعیت 
را در ب��ر می گیرند، بیان ای��ن امر ضروری 
اس��ت که بخش کارگ��ری یعنی س��رمایه 
اصلی اقتصاد کش��ور. ش��اید ی��ک مدیر در 
عرصه مدیریتی و برنامه ریزی توانا باش��د و 
یا کشور از نظر صنعتی از ابزارهای پیشرفته 
برخوردار باشد اما آنچه که برنامه مدیریتی 
و نیز کارآم��دی ابزارهای کاری را به همراه 
دارد، کارگ��ران هس��تند که ب��ا تخصص و 
تاش خالصانه خود، برای توسعه کشور گام 

برمی دارند. 
در همی��ن بحران کرونا همه ش��اهد بودیم 
ک��ه کارگران با از خودگذش��تگی پا به پای 
کادرهای پزش��کی برای نج��ات جان مردم 
ت��اش کرده و چرخ های مراکز و کارخانه ها 
را برای تهیه ماس��ک و وس��ایل م��ورد نیاز 
پزش��کی و بهداش��تی به حرکت درآوردند. 
اگر نبود رش��ادت ها و از جان گذشتگی این 
افراد، قطعا مقابله با کرونا با این س��رعت و 
کیفیت محقق نمی ش��د. اکن��ون در دوران 
پساکرونا و در ش��رایطی که کشور نیازمند 
جه��ش تولید اس��ت، این کارگ��ران عزیز و 
زحمت کش هستند که در صف اول جهش 
تولید قرار دارند و چش��م جامعه به دستان 
پرتوان و مسئولیت پذیر آنان است؛ پس جا 
دارد که تاش مضاعف از سوی دولتمردان 
برای کاهش دغدغه ها و دردهای این قش��ر 
مهم و تاثیرگذار جامعه صورت گیرد تا آنها 
نیز ب��ا دلگرمی  بیش��تری در عرصه جهش 

تولید گام بردارند.
در ب��اب روز معلم نیز بی��ان تکرار مکررات 
است اما الزم است که تکرار شودکه جامعه 
ای پیش��رفت نخواهد کرد مگر آنکه بخش 
آم��وزش آن قوی و کارآمد باش��د. هر چند 
که متاسفانه کاستی های بسیاری در بخش 
آموزشی کشور مشاهده می شود اما به حق 
می توان گفت که معلمان و اساتید دانشگاه 
تاش همه جانبه برای رسالت آموزش خود 
داشته و دارند و چنانکه با کمترین امکانات 
در مناطق دور دس��ت و روستا به تدریس و 
علم آم��وزی می پردازند. باید اذعان کرد که 
پزش��کانی که امروز درخط مقدم مبارزه با 
کرونا حماس��ه آفریدند همان دانش آموزان 
دیروز معلمان و اس��اتید دانشگاه بودند و با 
آن کس��ب علم ها به این مرحله غرورآفرین 

رسیده اند. 
در همین دوران کرونا نیز معلمان و اساتید 
ب��ه رغم کاس��تی های فن��ی و زیربنایی در 
آموزش مجازی، دس��ت از تاش نکش��ید و 
ب��رای آموزش دانش آموزان و دانش��جویان 
تاش هم��ه جانبه داش��ته ان��د. روز معلم 
روز قدردان��ی از آنان��ی اس��ت ک��ه ش��اید 
سفره هایش��ان ک��م رونق اس��ت و دغدغه 
معیشت و سختی کار پیکرشان را می آزارد، 
اما با قلبی بزرگ و اندیشه ای ماندگار برای 
آموزش به نس��ل های آینده از هیچ تاشی 

دستانی برای تکریم
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می دانیم که حال دس��تان پر تاش��ت خوب نیس��ت، می دانیم که بر دس��تان پینه بس��ته ات مرحم 
ایس��تادگی و مقاومت می گذاری، می دانیم که پای خس��ته ات را با یا علی)ع( گفتن استوار بر می داری، 
می دانیم که چش��مان کم سو شده ات از بی خوابی را در تاریکی شب ها با اشکهای چشمانت می شویی 
تا کس��ی نبیند که چگونه رنج بی خوابی و بیداری های طاقت فرس��ا نور چشمانت را نشانه گرفته است، 
می دانیم که خورشید نیز شرمنده رویت می شود وقتی در گرمای جان کاه در برابر شعله های کوره های 
کارخانه ها و یا در اعماق معادن ها برای کسب روزی حال عرق می ریزی و لب به شکایت نمی گشایی، 
می دانیم که س��رمای زمستان ش��رم می کند از دستان پینه بسته ات که با هر سوزی بر دردش افزوده 
می ش��ود و تو با آهی که برآمده از گلوی نفس س��وخته ات است آن را گرم می کنی تا کمی از سوزش 
دس��تانت کاسته ش��ود، می دانیم که آن همه رنج ها و مهنت ها را صبورانه تحمل می کنی تا چرخ های 
صنعت و تولید کش��ور عزیزمان ایران از حرکت نایس��تد، بی مهری های گاه و بی گاه مسئوالن و آنانی 
ک��ه جایگاه و مقام واالیت را ارج نمی نهند بر غب��ار اندوهت می افزاید و دم بر نمی آوری، می دانیم که 
تازیانه ه��ای ت��ورم و رکود و نامایمات اقتصادی هر روز بر پیکر نهیفت وارد می ش��ود، می دانیم که در 
روزهای سخت کرونایی که همه در قرنطینه خانگی بوده اند و یا بار سفر بسته بودند تا از کرونا در امان 
باشند، چه عاشقانه و پر انرژی ترک خانه  و کاشانه کردی تا دو شادوش و گاه پیشگام سربازان سامت، 
چرخ تولید مایحتاج اولیه بهداش��ت و درمان و س��امت پزشکان و پرس��تاران و مردم را به حرکت در 
آوری، می دانیم که تاش های بی امانت در مقابله با تحریم ها و تهدیدات دشمن در البه الی هیاهوهای 
حاشیه ها کم رنگ شد اما با همه اینها می خواهیم که بدان قدردان تمام تاش های خالصانه و صادقانه 
ات هس��تیم و بار دیگر از تو می خواهیم که کمر همت بس��ته و اراده خویش را به کار گیری تا جهشی 
بزرگ را در روزهای پس��ا کرونایی به تولید دهی. روز کارگر بر ش��ما کارگران عزیز و سراسر مهربانی و 

محبت بر شما پیشگامان خط مقدم جهش تولید مبارک. 

نمازجمعه 12 اردیبهشت  در مراکز استان ها اقامه نمی شود

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور طی اطاعیه شماره 
10 خود از اقامه نش��دن نمازجمعه 12 اردیبهشت  در مراکز 
اس��تان ها خبر داد. متن کامل اطاعیه ش��ماره 10 شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در خصوص مراسم عبادی، 

سیاسی نماز جمعه 12 اردیبهشت ماه به شرح زیر است:
»مردم مؤمن و انقابی ایران اسامی؛با اهدای سام، ارادت و 
آرزوی سامتی، به استحضار می رسانیم در ادامه همکاری و 
همراهی با س��تاد ملی مقابله با ویروس کرونا، نماز جمعه 12 
اردیبهش��ت ماه 1۳۹۹ در مراکز استان ها اقامه نخواهد شد 
و در س��ایر شهرستان ها و مناطق، مطابق روال تعریف شده، 
من��وط به جمع بن��دی و تصمیم گیری کمیته های اس��تانی 
تعیین ش��ده با محوریت نمایندگان محترم ولی فقیه می باش��د که از طریق شبکه های استانی اطاع 
رس��انی خواهد شد. همچنین الزم به ذکر است که با عنایت به تصویب نهایی دستورالعمل بهداشتی و 
الزامات س��امت محیط در مساجد و مصلی ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه 
این سند صیانت بخش به شبکه نورانی امامت جمعه در کشور و آغاز تدابیر اجرایی برای فراهم آوردن 
مقدمات بازگش��ایی مس��اجد و مصلی ها، امید می رود به فضل الهی، از هفته آینده شاهد بهره مندی 
تدریجی مردم ش��ریف و انقابی س��اکن در مناطق سفید، از فیوضات نمازهای جمعه و جماعت در ماه 
مبارک رمضان باشیم. بدیهی است مناطق سفید از نظر شیوع بیماری، صرفاً از طریق ستاد ملی مقابله 
با ویروس کرونا اطاع-رس��انی خواهد شد و در سایر مناطق زرد و قرمز، کماکان شاهد توقف برگزاری 
مراس��م عبادی – سیاس��ی نماز جمعه خواهیم بود. همچون همیشه، به کارگشایی دعا، تضرع و توسل 

شما مردم شریف، برای دفع با چشم امید داریم.
والسام علی عباد اهلل الصالحین

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه«)فارس(

Vol.20  No.5293  April  30.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || پنج شنبه11 اردیبهشت 1399  6 رمضان 1441  سال بيستم  شماره 5293 | 4 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

روز کارگر بر تمام کارگران مبارک باد


