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سخن سردبیر

اهمیت خردورزی و دوراندیشی در سیاستگذاری مقابله با همهگیری ویروس كرونا
The Importance of Rationality and Foresight in Policymaking for Coping
with the Coronavirus Pandemic
با توجه به ابعاد بسيار وسيع همهگيری بيماری کووید 91-در
زندگی همه ملتهای دنيا و از جمله کشور عزیزمان ،اتخاذ
نافذترین رویكردها در سطوح سياستگذاری سلامت،
برنامهریزیهای کلان اجرائی و نيز حوزههای زندگی فردی،
خانوادگی و اجتماعی ضروری و واجب است .یك حيطه مشترك
و بسيار ضروری ،حوزه فكر و اندیشه است .مقام معظم رهبری در
طبقهبندی سبك زندگی اسلامی-ایرانی ،حوزه فكر و اندیشه را
یكی از مؤلفههای پنج گانه برشمردهاند .ایمان ،علم ،دوری از
تقليد صِرف و توجه به ارزشها از مهمترین مؤلفههای این حوزه
است .با بهرهگيری از معارف اسلامی و تجارب فرهنگی اصيل
بومی به نكات مهمی در این باب اشاره می شود و اميدوار است
مورد توجه قرار گيرد:
 امام حسن مجتبی علیهالسلام فرمودهاند« :عليكم
بالفكر فإنه حياة قلب البصير ومفاتيح أبواب الحكمة ،بر شما
باد به تفكّر ،که تفكّر مایه حيات قلب شخص بصير و کليد
درهایِ حكمت است (بحارالانوار ،علامه مجلسی ،جلد ،57
ص .»)997
 بكارگيری عينی ،عملياتی و عاجل روشهای صحيح و مؤثر
اندیشيدن و خردورزی ،در سياستگذاری و برنامهریزی کلان
و اجرائی و عملياتی مقابله با ویروس کرونا ،اصلی ضروری و
حياتی و غيرقابل تأخير است و غفلت از آن خسارت بار و
مرگآفرین و غيرقابل جبران میباشد.
 لازمه درست اندیشیدن در همه موارد ،بویژه
مسؤليتهای خطير سلامت" ،اجتناب از غرور و ترس"،
"مبارزه با هوای نفس ،و مظاهر آن نظير دنياطلبی و تجمل
گرایی"" ،پرهيز از عُجب و طمع و خود بزرگبينی"،
"ستيزهجویی و پافشاری تعصبآميز و بدون دليل" و در
نقطه مقابل "مستدل و منصف بودن"" ،اعتماد به نفس"،
"سعه صدر داشتن"" ،عاقبتاندیشی" ،و "اتخاذ و تبعيت از
تقوای الهی" است ،و سایر فضائلی که مكمل و مترادف
تفكر هستند.
 از نافذترین راهبردهای اندیشهورزی که در سياستگذاری،
برنامهریزی و عمليات مبارزه با کرونا و سایر ضرورتهای
نظام سلامت ،قابل تأکيد است« ،بهرهمندی از تجارب







و بينالمللی و مبادله سریع اطلاعات ،تحقق این راهبرد مهم
بسيار آسان و امكانپذیر است.
عبرتپذیرفتن از شكستها و غفلتهای قبلی
خود و دیگران از مهمترین امور ارزشی و تربيتی است و لازم
است عميقاً و مسؤلانه در مدیریت مطلوب همهگيری و در
همه مسئوليتهای مشابه سلامت بكار گرفته شود.
عبرتپذیری از ویژگیهای اندیشمندان و خردمندان است.
دوراندیشی و آیندهنگری از مصادیق عظيم
اندیشهورزی در مسئوليتهای مقابله با همهگيری این
ویروس منحوس و همه مسائل دیگر سلامت جامعه است.
با نگاه و شيوه حكيمانه و مدبرانه به ابعاد همهگيری و
احتمالات آینده ،از بسياری از خطاها و غفلتها اجتناب
خواهد شد.
مشورت با عُقلا ،خبرگان ،متخصصان و

صاحبنظران در تصميمات مهم کشوری و منطقهای و
سایر سطوح فردی ،خانوادگی و اجتماعی ،موجب صيانت از
اشتباهات شده و بهترین پشتيبان تصميمگيریها خواهد بود.
قرآن کریم تبعيت از بهترین قولها را از ویژگیهای
خردمندان معرفی نموده است.
فكر و اندیشه اساس همه خيرات و برکات و نيكیها است.
همه کنشگران سلامت و خاصه نقشآفرینان مبارزه با کرونا را به
اندیشه ورزیدن و خردورزی دعوت و برای عمومی خدمت گذاران
عرصههای دفاع از سلامت جامعه ،عزت ،عاقبت بخيری و مزید
توفيقات و تأیيدات مسئلت دارد .کلام کوتاه امام علی (عليهالسلام)
زینت بخش این کلام خواهد بود ...« :هيچ ثروتی چون عقل و
هيچ فقری چون جهل و هيچ ميراثی چون ادب و هيچ پشتيبانی
چون مشورت نخواهد بود (تحف العقول ص.»)91
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خود و دیگران» است .با توليد انبوه شواهد علمی داخلی
همه حقوق مادی و معنوی این اثر به موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت تعلق دارد.

