
1 

 

 
 سخن سردبير

 

 1وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيالً

 

گاه پيشرفت علمم و فنماوري،    ت. تكيهدست آورده اس نظام علم و فناوري سالمت در چهار دهه اول انقالب، تحوالت عظيم و دستاوردهاي بسيار مفيدي به

ناپذير نيروي انساني بما اخمال ، آگماه،     هاي عظيم و خستگي ها و استعدادهاي شگرف موجود در ملت بزرگ و انقالبي و با ايمان ايران اسالمي و تالش ظرفيت

بسياري از نيازهاي اين حوزه مرتفع شمده و پاسمخگوبي بمه     متدين و متخصص بوده است. همزمان تعامالت بيروني به انحاء و اشكال مختلف رواج داشته، اما

همابي از وابسمتگي در    تقريباً همه نيازهاي سالمت در داخل كشور تحقق پذيرفته است. در نقطه مقابل جريان مهاجرت مغزهما هممواره وجمود داشمته و رگمه     

ي نيمز  يكوبد و پديده شوم تحميل شده غربگرا چنان بر كوس رسوابي مي ي همها همچنان وجود دارد. جريان وابستگ مصاديقي مانند داروها و طيفي از فناوري

هاي آينده براي نظام ضروري و مفيد علم و فنآوري، در گمام دوم انقمالب ترسميم شمده اسمت.       ها و قله نوازد. در اين ميان، آرمان هاي ناموزون خود را مي نائره

آزادی، اخالال،، معنیيال ،   »هماي ابمدي انقمالب نظيمر      الهي و دفاع از شمعارها و ارزش  -در اين منشور سياسي  سازی تمدنپردازي و  خودسازي، جامعه

 ، مرهون جهاد مستمر علمي، تداوم پيشرفت، خودكفايي و مرجعيت علمي است.«عدال ، استقالل، عزت، عقالني ، برادری

گران حموزه  بر تجارب تاريخي ملت مسلمان ايران در حوزه سالمت، نيز بسيار پندآموز است. در اين سو با اتكال به علم و ايمان و مجاهدت و ايثار كنشم  مروري

مموزش پزشمكي در   ادغام نظام آ»، «طرح ژنريك دارويي»، «نظام شبكه خدمات بهداشتي درماني»بديل و پر افتخاري حاصل شده است:  سالمت، دستاوردهاي بي

هماي   بهبمود هممه شماخص   »، «حل قاطع وابستگي به  نيمروي انسماني و تخصصمي   »، «توسعه جغرافيايي آموزش و خدمات سالمت»، «نظام ارائه خدمات سالمت

فرار مغزهما، پيشمگيري   حاصل شده است. در آن سو « نیر و برك  و سالم »و در يك كالم « اشتغال و اميد و حركت»، «هايي از عدالت تحقق شمه»، «سالمت

هماي نموين، واردات    همايي ماننمد داروهما و فنماوري     هاي معتبر علمي، تحقير زبان و فرهنگ ملي و ايراني و اسالمي، تحميمل وابسمتگي در عرصمه    از توليد درسنامه

 تحميل شده است.« فقر و نكبت و بيماري»ها و در يك كالم  ها و تجهيزات، تهديد به ورشكستگي صنايع داخلي يا وابستگي آن رويه فناوري بي

تحقق فرمان قطعي و سنت اليتغير الهي براي اهل ايمان است. پيشرفت، استقالل اقتدار و سملطه علممي در    راهبرد نیراني مرجعي  علمي،

 هاي مورد نياز جامعه اسالمي واجب كفايي است، اما در حوزه ضروري حياتي سالمت واجب عيني است. همه حوزه

 عيت علمي، لبيك به حكم قرآني براي اهل ايمان است.مرج

تمرين   مرجعيت علمي نفي همه آيات شوم استكباري و نيات پليد سردمداران استثمار ابناي بشر و تالشي شبكه مخوف استثماري، از سمهمگين 

 ن است.ازنجير وابستگي تا آخرين تار عنكبوت

و مترادف است با استقالل كامل « ها واقعيت»با « ها( ها و شايسته ها )بايسته بايد»له بين مرجعيت علمي در حوزه سالمت، پيمودن مقتدرانه فاص

با استعان  از درگاه خداونالد تبالارو و تعالالي و عينيال  بن اليدن باله        هاي عزت و اقتدار علم و فناوري. اين آرمان واال با و حركت در قله

 ،«اقتصاد» ،«، معنیي  و اخال،«علم و ذژوهش» ب تقق  خیاهد ذييرف   الهي گام دوم انقال - راهبردهای مصرح در من یر سياسي
گر  های سلطه استقالل و آزادی  استقالل ملي به معني آزادی مل  و حکیم  از تقميل و زورگیيي قدرت» ،«عدال  و مبارزه با فساد»

 «.رانيسبک زندگي اسالمي و اي»، «عزت ملي، روابط خارجي، مرزبندی با دشمن»، «جهان اس 

يابنمد   شود كه فرزندان نخبه اين ملت، قبله آمال خود را در پهنه پر افتخار نظام علم و خدمتگزاري سالمت مي مرجعيت علمي زماني حاصل مي

ر اينكمه  شود. كمالم آخم   المللي، نسبت به زمان حاضر معكوس مي شوند و رابطه تعامالت متقابل علمي بين نياز مي و از مهاجرت به خارج از كشور بي

تالش براي تحقق مرجعيت علمي در حوزه سالمت، يك سياست معمول و رفتار اختياري براي حوزه سالمت نيست، بلكه يك وظيفه قطعمي ملمي،   

هاي خودكفايانمه و   واجبي عيني و يك تكليف بزرگ الهي است. استهزاء فرهنگ مرجعيت علمي و مبارزه منفي با تفكر آن و مانع تراشي براي تالش

 شود. هاي ملي محسوب نمي ساز، چيزي جز خيانت به آرمان رجعيتم

رود براي ترويج و تعميق گفتمان  در اين شماره از نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت مطالب با ارزشي در باب مرجعيت علمي ارائه شده و اميد مي

 والسالم ملي در اين حوزه مفيد واقع شود. 
 مممممممممممممممممممممممممممممممم

 (141آيه ، سوره مباركه نساء) اي برمؤمنان داشته باشند خداوند تا ابد اجازه نداده كه كافران كمترين سلطه و. 1
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