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وپا با  آمریکا و ار
وزی بایدن پیر

آمریکا، بزرگترین تهدید 
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بی سیاستی در اجرای 
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در هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس 
سازمان ملل تاکید شد

»چالش قانون« مجموعه 
مصوبات شورای عالی انقالب 

فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی 
)137( می کند

رویکرد اروپا و آمریکا علیه ایران در 
صورت پیروزی نامزد جمهوری خواه
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سخنگوی هیات رئیسه مجلس:

برخی نمایندگان از دریافت »دناپالس« 
منصرف شدند
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عدالت یک فریضه است، در حکومت اسالمی اجرای 
عدالت یک اصل جدا ناشدنی از بدنه حکومت است. 
عدالت در جامعه اسللالمی یک نظریه نیست، بلکه 
یک رسللاله عملیه اسللت که باید در جامعه فراگیر 
شود. عدالت در جامعه شناسی یک مقوله اجتماعی 
است، چرا که با آحاد مردم سر و کار دارد. نمیتوان 
عدالت را با بازیهای سیاسی یا سیاسی بازی مخلوط 
کرد، که اگر چنین شللود، مغالطلله به جان عدالت 
خواهد افتاد. ایران اسالمی در مقوله عدالت، نیاز به 
نظریه پردازی ندارد، نظریه پردازیه ای رایج از سوی 
برخی صاحبنظران باعث می شود تا بحث بر سر این 
موضوع به درازا بکشللد و به مرحله اجرایی نرسللد.

تاکنون نیز به خاطر برخی مسائل، عدالت در جامعه 
یک مقوله گم شده و مغفول واقع شده است.

هر آنچه که در اولویت اجرایی کشور نبوده، بر بحث 
عدالت ارجحیت داده شده اما در واقع عدالت اصلی 
ترین مبحثی است که باید از سوی دستگاهها، قوای 
سلله گانه و هملله نهادهای حاکمیتی بللر روی آن 
حساسیت داشته باشللند. بارها رهبر معظم انقالب 
اسللالمی بر سر این موضوع سللخن گفتهاند.ایشان 
در دیللدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 
که در تاریخ 30 شللهریور 1396 انجام شد، درباره 
عدالت فرمودهاند؛ » یکی از چیزهایی که از اّول در 
انقالب مطرح بوده است، مسئله عدالت است. عدالت 
یعنی کم کردن فاصله بین فقیر و غنی در کشللور 
و مبارزه با فقر در کشللور و تقسللیم درست ثروت 
در کشللور. این غیر از تفّکرات مارکسیسللتی است؛ 
این غیر از تساوی و برابریای است که سوسیالیستها 
یا کمونیسللتها بیان میکنند؛ این نظر اسالم است؛ 
منابع اسالمی و مدارک اسالمی همه تأیید و تأکید 
میکند بر این معنا. نه اینکه ما دست بگذاریم روی 
ثللروِت ثروتمندان و بخواهیم ایللن ثروت را از اینها 
بگیریم؛ نه، بلکه بایستی کشور را جوری اداره بکنیم 
که فاصله بین فقیر و غنی کم شود. خب، این مسئله 
بسیار مهّمی است و امروز در دنیا هم مطرح است؛ 
این ضریب جینی که در دنیا مطرح اسللت و امروز 
جزو معیارها و شاخص های اقتصادی است، همین 
اسللت؛ در واقع، به یک معنا فاصله بین فقیر و غنی 
است. ما باید نگاه کنیم ببینیم در این زمینه - از نظر 
اسالم- چقدر پیش رفته ایم، چقدر حرکت کردهایم؛ 

چرا اینجور شده. محاسبه کنیم اینها را.«
حضرت آیت اهلل خامنهای به منابع اسالمی مبحث 
عدالت اشاره کردهاند که در این زمینه، منابع بسیار 
مسللتند و پر رنگی وجللود دارد که نه تنها میتواند 
جوامللع اسللالمی را از این دریا، سللیراب کند بلکه 
دیگللر جوامع نیز میتوانند بللا بکارگیری آن منابع 
غنی، عدالللت را در جوامع خود پیاده کنند. اما اگر 
جمهوری اسالمی ایران توانسته بود عدالت اسالمی 
را در جامعه حداقل به اندازه نسبی پیاده کند، همین 
روش برای دیگران الگویی میشد تا حتی ناخواسته 
به سللوی آن جذب شوند. اما متأسللفانه غفلتهای 
بزرگی در مقوله عدالت در کشوری که انقالب خود 
را با شللعار عدالت به پیروزی رساند، باعث گشت تا 

فاصله زیادی با آن بگیریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به مناسبت آغاز 
به کار مجلس شورای اسالمی دوره یازدهم در باره 
عدالت فرمودند؛ »در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ 
در صدر فهرسللت اولویّتهای کشللور است. در باب 
اقتصاد، عالوه بر مشکالت عمده مشهود، باید اذعان 
کنیم که در دهه پیشللرفت و عدالت، نمره مطلوبی 
در باب عدالت به دسللت نیاورده ایللم. این واقعّیِت 
ناخواسللته باید هملله را به تالش فکللری و عملی 
در باب معیشللت طبقات ضعیف، به مثابه اولویت، 
وادار سللازد. توصیه صاحبنظللران به ما میگوید که 
راه درسللت برای این مقصود اصالح خطوط اصلی 
اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، 

تورم، اسراف و امثال آن است.«
ایشللان در پیامشان به »دهه پیشللرفت و عدالت« 
اشللاره کردند.  »آینده متعلق به شماست. ما امروز 
هرچه راجع به آینده بگوییم، در حقیقت نگاه کردن 
و گفتن و اشللاره کردن به برهه ای از زمان است که 
آن برهه متعلق به شماست؛ وجود واقعی شما در آن 
برهه تعیین کننده و کارگشاست. این موضوعی که 
نگاه به آینده دارد، مسئله  شعار دهه  چهارم است- 
که شروع شللده- یعنی پیشللرفت و عدالت. اعالم 
کرده ایم که این دهه، دهه  پیشرفت و عدالت باشد. 
البته با گفتن و با اعالم کردن، نه پیشللرفت حاصل 
می شود و نه عدالت؛ اما با تبیین کردن، تکرار کردن

عدالت نظریه نیاز ندارد 
رساله عملیه میخواهد
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سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:  

فناوری دفاعی در اختیار یمن 
قرار دادیم
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محمد صفری

پیام تسلیت رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درپی درگذشت 
مادر شهید همت

محمد مخبر با انتشار پیامی، درگذشت والده مکرمه شهید ابراهیم همت را تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:  اناهلل و انا الیه راجعون - خبر درگذشت بانوی مؤمنه حاجیه خانم 
نصرت همت ، مادر مکرمه ی شهید واالمقام حاج محمد ابراهیم همت ، فرمانده سرافراز سپاه 
محمد رسول اهلل)ص( در دوران دفاع مقدس که پس از عمری پارسایی توأم با صبر زینبی در 
ایام گرامیداشللت دفاع مقدس، دعوت حق را لبیک گفت ، موجب تأسللف و تألم خاطر گردید. 
دامن پاک و مطهر ایشللان مهد پرورش و تربیت فرزندی دلیر بود که رشللادت و جانفشانی او 
در تاریخ مقاومت این مرز و بوم جاودان و به فضل الهی در جوار فرزند شهیدش محشور و نزد 
خدای شهیدان مأجور خواهد بود. اینجانب ضمن عرض تسلیت ، از درگاه ایزد منان در این ایام 
پُرقدر برای آن مادر فاضله و صبور علو درجات و جایگاهی در سلک هم نشینان حضرت صدیقه 

طاهره )سالم اهلل علیها( و برای عموم بارماندگان صبر و اجر مسألت مینمایم.
محمد مخبر 
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد؛

افزایش آمار روزانه کرونا، ۱۷۸ بیمار فوت کردند

سخنگوی وزارت بهداشت، از فوت 1۷۸ نفر دیگر از بیماران مبتال به کرونا خبر داد.
سیما سادات الری، در ارتباط تصویری با شبکه خبر سیما، به ارائه تازه ترین آمار کرونا در کشور 
پرداخت. وی با اشللاره به شناسللایی 3۷1۲ بیمار جدید کرونا در کشور گفت: آمار بیماران به 
۴۲9 هزار و 193 نفر رسللید. الری به 1۷۸ فوتی جدید اشللاره کرد و افزود: تاکنون ۲۴ هزار و 
6۵6 نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دسللت داده اند. سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره 
به بسللتری 39۲۲ نفر از بیماران در بخش مراقبت های ویللژه گفت: تاکنون 363 هزار و ۷3۷ 
نفللر از بیماران بهبود یافته اند. وی گفت: همچنین تاکنون سلله میلیللون و ۸00 هزار و 619 
تسللت تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده اسللت. الری با اعالم اینکه استان های تهران، 
اصفهان، قم، آذربایجان شللرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، 
کرمانشللاه، گیالن، بوشللهر، زنجان، ایالم، خراسللان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، 
مرکزی، کرمان، خراسللان شللمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند، گفت: همچنین، 
اسللتان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، فارس و گلسللتان نیز در 

وضعیت هشدار قرار دارند.

8 8 0 0 6 6 8 8
  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.com

@siasatrooz

Vol.20  No.5410  September 24.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || چهارشنبه 2 مهر 1399  5 صفر 1441  سال بيستم  شماره 5410 | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

صفحه 8

 آگهی خرید خدمات مشاوره

سازمان جهادکشاورزى استان هرمزگان

دوم
ت 
نوب

سازمان جهادکشاورزى استان هرمزگان 
GIS

QCBS

 www.setadiran.ir

آگهی مناقصه عمومی 

 مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهردارى کرمان

کرمان شهردارى   شهرى  سبز  فضاى  و  منظر  سیما  سازمان 

 kermancity.ir 

نقش 
نهضت 

آزادی در 
حمله 

بعثی ها

فرش قرمز دولت موقت برای صدام

نگاهی به دالیل پذیرش قطعنامه 598 از سوی حضرت امام خمینی )ره( 


