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سلطنتی انگلیس
صفحه 6

صفحه 8

روز گذشته رهبر انقالب واکسن ایرانی کوو برکت 
را تزریق کردنــد، این اقدام رهبری در حمایت از 

تولید داخلی و توانمندی های ایران است.
از زمانی که ویروس کرونا در دنیا شــایع شــد و 
تاکنون میلیون ها نفر را به کام مرگ برده اســت،  
برخی کشــورها در دنیا همچون آمریکا، انگیس، 
روسیه و چین بر روی ساخت واکسن کرونا اقدام 

کردند و توانستند آن را تولید کنند.
قاعدتاً تولید کنندگان واکســن ابتدا برای ایجاد 
مصونیت مردم کشور خود اقدام می کنند و سپس 
با یک سیاست خاص واکسن را به دیگر کشورهای 
دنیا می فروشند. جمهوری اســالمی ایران نیز از 
زمان شــیوع ویروس کرونا برنامه ساخت واکسن 
کرونا را آغاز کرد و توانســت چنــد نمونه از این 
واکســن ها را تولید کند که تاکنــون دو نمونه از 
آن ها به نتیجه نهایی رســیده و توانســته مجوز 
تزریق را دریافت کنــد. در دنیایی که رژیم هایی 
چون آمریــکا، انگلیس و اســرائیل وجود دارند، 
هیچگاه نمی توان به آنهــا اعتماد کرد. اعتماد به 

چنین رژیم هایی نابودی را رقم خواهد زد.
در بحث واکســن کرونا رهبر معظم انقالب تأکید 
کردند که واکسن ها آمریکایی و انگلیسی ممنوع، 
این ممنوعیت دالیل منطقی داشت که مهمترین 
آن این است که آمریکا و انگلیس به ایران واکسن 
نمی دادند. واکســن کرونا اکنون به یک ابزار فشار 
برای آمریکا تبدیل شــده اســت عالوه بر آن آیا 
می توانستیم به محتویات این واکسن اعتماد کنیم 

و جان مردم کشور را را به خطر بیندازیم؟
هــم اکنون که ایــران اقدام به خرید واکســن از 
روسیه و چین کرده اســت، همین کشورهایی که 
با جمهوری اسالمی ایران خصومتی ندارند، قطره 
چکانی به ایران واکســن ارسال می کنند در حالی 
که میلیون ها دوز واکســن خریداری شــده است.
ســاخت واکســن در این شــرایط راه قوی شدن 
جمهوری اسالمی ایران است. برخی در داخل جو 
سازی می کنند که چرا ایران از واکسیناسیون عقب 
اســت،  در حالی که به ایــن نکته توجه نمی کنند 
واکسن کرونا قرص سرماخوردگی یا استامینوفن 
نیست که بتوان به راحتی تولید یا خریداری کرد. 
اگر ایران درخواســت خرید واکســن از آمریکا و 
انگلیــس را هم داده بود،  آنها این واکســن را به 
طور کامل در اختیار کشــورمان قرار نمی دادند تا 

بتوانند با این روش ایران را تحت فشار بگذارند. 
اکنون که ایران خود توانســته اســت واکسن را 
تولید کند و رهبر انقالب نیز در تزریق این واکسن 
ایرانی مصمم بودند و حتی با وجود این که شرایط 
تزریق واکســن را داشــتند اما صبر کردند تا نوع 
ایرانی آن تزریق شــود، احترام و اعتماد به ارزش 
کار بزرگی است که ایشان به واکسن تولید داخل 
دارند. تاکنون ایران توانســته است با تولید قدرت 
بسیاری از تهدیدات خارجی را خنثی کند،  ایران 
در زمینه نظامــی یکی از قدرت های براتر منطقه 
است که حتی ابرقدرتی چون آمریکا جرأت اقدام 
علیه ایــران را ندارد چرا که می داند منافع ایاالت 
متحده در منطقه و فرا منطقه به شــدت در خطر 
خواهد افتاد. توان نظامی جمهوری اسالمی ایران 

عاملی بازدارنده مقابل تهدیدات نظامی است. 
ایران در زمینه پزشکی نیز توانمندی های بسیاری 
دارد کــه توانســته مقابل تحریم هــای دارویی و 

تجهیزات پزشکی مقاومت کند.
تولید واکســن و قرار گرفتن در فهرست 6 کشور 
تولید کننده واکســن کرونــا در جهان، جمهوری 
اســالمی ایران را تبدیل به یک قدرت پزشــکی 

کرده است که هر ایرانی باید به آن افتخار کند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای ایــن باور را در وجود 
جوانان مبتکر و ایران ایجاد کرده اند که می توانند 

کارهای فوق العاده انجام دهند.
ایشــان در ســخنانی گفته اند؛ »بنده در دفاع از 
جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشــور، تا نفس 
دارم؛ ذره ای کوتــاه نخواهــم آمــد و میدانم این 
حرکت، حرکت با برکتی است و ان شاءاهلل عاقبت 

به خیر است.«
ایــران با وجــود همــه تهدیــدات، تحریم ها و 
فشــارهایی که وارد می شــود قوی شــده است، 
نمی توان این قــدرت را نادیده گرفت، آنهایی که 
در داخل ســاز مخالف می نوازند دســتاوردهای 
بزرگی کشــور را نمی بینند و با رسانه های دشمن 
هم صدا می شــوند و ســعی دارند مردم را تخت 
تأثیر قرار دهند، بدانند که اگر ایران قوی نشــده 
بود، آمریکا لحظه ای درنگ نمی کرد و پامپئو وزیر 
خارجه سابق آمریکا نمی گفت؛ »اگر قوی نباشیم 

ایران ما را تنبیه خواهد کرد.«
تولید واکسن کرونا تنبیه آمریکا است.  

 تولید واکسن کرونا 
تنبیه آمریکا است

سرمقاله

 منتظر واکسن ایرانی ماندم 
برای پاسداشت افتخار ملی

یک گور دسته جمعی دیگر در رهبر انقالب پس از دریافت واکسن »کوو ایران برکت«:
کانادای مدعی حقوق بشر کشف شد 

واکسیناسیون  معلمان 
و دست اندرکاران 

مدارس تا پایان مرداد
صفحه 3

روشنفکری 
که حتی یک 
صفت خوب 

هم در ایرانیان 
نمی بیند!

صفحه 2

ــار ــبـ اخـ
روحانی:

مقصر یا مقصران احتمالی سانحه اتوبوس 
سرباز معلم ها معرفی شود

رئیس جمهور در پیامی ضمن ابراز تأسف از وقوع سانحه برای اتوبوس حامل سرباز معلم ها اعالم 
کرد که مقصر یا مقصران احتمالی این سانحه در اسرع وقت معرفی شوند.

متن پیام روحانی به این شرح است:
با کمال تأسف، وقوع سانحه دردناک برای اتوبوس حامل سرباز معلم ها در محور زاهدان - آباده 
در دهشــیر یزد که منجر به جانباختن و مجروح شــدن عده ای از این عزیزان شد و آحاد ملت 
ایران را اندوهگین و متأثر کرد. اینجانب با ابراز همدردی، این ضایعه ناگوار را از صمیم قلب به 
خانواده های داغدیده و جامعه علمی و آموزشی کشور تسلیت می گویم و برای جانباختگان این 
حادثه رحمت و مغفرت، برای آســیب دیدگان و مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر 
و تسلی، مسئلت دارم. متأســفانه تکرار چنین حوادث اندوه بار و غیرقابل جبران جاده ای نشان 
می دهد که همه مسئوالن و دست اندرکاران ذیربط باید با برنامه ریزی های دقیق تر و همه جانبه 
در کاهــش وقوع اینگونه حوادث تلخ بیش از پیش تالش کنند. در این حادثه هم باید ســریعاً 

نسبت به بررسی علل وقوع آن اقدام و مقصر یا مقصران احتمالی را معرفی کنند.

لطیفه ساختن برای »شریعتی« جواب نداد 
حاال سنگ پرتاب کنیم!

پس از مدت ها لطیفه ساختن درباره دکتر علی شریعتی- با اهداف پیدا و پنهان- در سال های 
گذشته، چندی است که در سالروز درگذشت او موضوع مدرک تحصیلی اش نیز دستمایه تردید 

افکنی درباره شخصیت و پروژه فکری او شده است.
منتقدان که طیف متنوعی هســتند )از مخالفان و دشمنان فکری و سیاسی شریعتی و انقالب 
اسالمی گرفته تا برخی منتقدان جستجوگر و حساس (  گفته اند نوع و کیفیت مدرک دکتری 
او و نمراتش و همچنین تزش ربطی به جامعه شناســی ندارد و او طبق قوانین دانشــگاه نباید 

بورسه فرانسه می گرفته و... . 
نکته عجیب آنکه این حرف و حدیث های مطرح شــده هیچکدام تازه نیست و حداقل از جانب 

منتقدان بی غرض معلوم  نیست که چرا هرازگاهی مدام تکرار می شود.
 از این منتقدان بی غرض که بگذریم دشــمنان شــریعتی و افکارش طوری حرف می زنند که 
گویی  او دکترای جعلی داشــته است! هر چند نه دکترای شریعتی در فرانسه، نه نمراتش و نه 

تزش هیچکدام دلیل تحسین و شهرتی که نثارش شده نبوده.
 در گفتمانی که شریعتی به آن تعلق دارد علم و دانشگاه یک محیط ایزوله و مقدس مخصوص 
کاهنان اعظم و صاحبان صالحیت صادرکننده مدارک علمی نیست. دانشگاه محیطی است برای 
علم آموزی اثرگذار در بهبود شرایط اجتماعی و گرنه  چیزی جز یک سرگرمی یا تخصص گاهی 
پولســاز نیست. دانشــگاه به عنوان نهاد مدرن آموزش چند قرن است که صدها هزار » دکتر« 
تربیت کرده اما فقط اندکی از آنها مانند شریعتی یا دیگر بزرگان حوزه های مختلف می شوند. 
از بقیه در ســطوح مختلف دانشگاهی، از جمله من و شــما، جز کاغذپاره ای به نام مدرک، نه 

نامی و نه اثری باقی نمی ماند.
پوران شــریعت رضوی، همسر شــریعتی،  ســال ها قبل خودش به یونیورسیته بودن دکترای 
شــریعتی ) دکترای دانشگاهی در کنار دکترای دولتی که در نظام آموزشی فرانسه برقرار بوده(  
اشــاره کرده. شــریعتی در انتخاب این نوع دکتری که ظاهرا برای خارجیان با توجه به شرایط 
خاص بورســیه و زمان محدود و ســایر اضطرارها مقرون به صرفه و صــالح بوده هیچ خالفی 

مرتکب نشده و این دکتری در ایران معادل همان دکتری دولتی فرانسه تلقی می شده است.
به گفته یکی از زندگی نامه نویسان شریعتی در ایران آن زمان فقط افراد بسیار اندکی از جمله 
مرحوم دکتر غالمحســین صدیقی دکترای دولتی در علوم انســانی از فرانسه گرفته اند و این 
مساله هیچ اختصاصی به شریعتی نداشــته. بی تردید میراث فکری شریعتی نیز باید همچنان 
محل بحث و نقد صاحب نظران باشــد، چنانکــه در زمان حیاتش نیز چنین بود اما به نظر می 
رســد طی سال های گذشــته برخی تالش ها خارج از این حوزه پر ثمر به تخریب شخصیت و 

افکار او در میان عموم مردم  معطوف بوده است.  الف

شیوه بازگشایی مدارس در مهر


