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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 گرامیداش��ت دفاع مقدس ،دعوت حق را لبیک گفت  ،موجب تأس��ف و تألم خاطر گردید.
دامن پاک و مطهر ایش��ان مهد پرورش و تربیت فرزندی دلیر بود که رش��ادت 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
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سخنگوی وزارت بهداشت ،از فوت  ۱۷۸نفر دیگر از بیماران مبتال به کرونا خبر داد.
سیما سادات الری ،در ارتباط تصویری با شبکه خبر سیما ،به ارائه تازهترین آمار کرونا در کشور
پرداخت .وی با اش��اره به شناس��ایی  ۳۷۱۲بیمار جدید کرونا در کشور گفت :آمار بیماران به
 ۴۲۹هزار و  ۱۹۳نفر رس��ید .الری به  ۱۷۸فوتی جدید اش��اره کرد و افزود :تاکنون  ۲۴هزار و
 ۶۵۶نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دس��ت دادهاند .سخنگوی وزارت بهداشت ،با اشاره
به بس��تری  ۳۹۲۲نفر از بیماران در بخش مراقبتهای وی��ژه گفت :تاکنون  ۳۶۳هزار و ۷۳۷
نف��ر از بیماران بهبود یافتهاند .وی گفت :همچنین تاکنون س��ه میلی��ون و  ۸۰۰هزار و ۶۱۹
تس��ت تشخیص کووید  ۱۹در کشور انجام شده اس��ت .الری با اعالم اینکه استانهای تهران،
اصفهان ،قم ،آذربایجان ش��رقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان،
کرمانش��اه ،گیالن ،بوش��هر ،زنجان ،ایالم ،خراس��ان رضوی ،مازندران ،البرز ،آذربایجان غربی،
مرکزی ،کرمان ،خراس��ان ش��مالی ،همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند ،گفت :همچنین،
اس��تانهای کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،هرمزگان ،فارس و گلس��تان نیز در
وضعیت هشدار قرار دارند.
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ادامه صفحه 2

فرش قرمز دولت موقت برای صدام
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عدالت یک فریضه است ،در حکومت اسالمی اجرای
عدالت یک اصل جدا ناشدنی از بدنه حکومت است.
عدالت در جامعه اس�لامی یک نظریه نیست ،بلکه
یک رس��اله عملیه اس��ت 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 ش��ود ،مغالط��ه به جان عدالت
خواهد افتاد .ایران اسالمی در مقوله عدالت ،نیاز به
نظریه پردازی ندارد ،نظریه پردازیهای رایج از سوی
برخی صاحبنظران باعث میشود تا بحث بر سر این
موضوع به درازا بکش��د و به مرحله اجرایی نرس��د.
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
س��ه گانه و هم��ه نهادهای حاکمیتی ب��ر روی آن
حساسیت داشته باش��ند .بارها رهبر معظم انقالب
اس�لامی بر سر این موضوع س��خن گفتهاند.ایشان
در دی��دار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری
که در تاریخ  30ش��هریور  1396انجام شد ،درباره
عدالت فرمودهاند؛ « یکی از چیزهایی که از اوّل در
انقالب مطرح بوده است ،مسئله عدالت است .عدالت
یعنی کم کردن فاصله بین فقیر و غنی در کش��ور
و مبارزه با فقر در کش��ور و تقس��یم درست ثروت
در کش��ور .این غیر از تفکّرات مارکسیس��تی است؛
این غیر از تساوی و برابریای است که سوسیالیستها
یا کمونیس��تها 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
ث��روتِ ثروتمندان و بخواهیم ای��ن 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 مهمّ ی است و امروز در دنیا هم مطرح است؛
این ضریب جینی که در دنیا مطرح اس��ت و امروز
جزو معیارها و شاخصهای اقتصادی است ،همین
اس��ت؛ در واقع ،به یک معنا فاصله بین فقیر و غنی
است .ما باید نگاه کنیم ببینیم در این زمینه  -از نظر
اسالم -چقدر پیش رفتهایم ،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
مس��تند و پر رنگی وج��ود دارد که نه تنها میتواند
جوام��ع اس�لامی را از این دریا ،س��یراب کند بلکه
دیگ��ر جوامع نیز میتوانند ب��ا بکارگیری آن منابع
غنی ،عدال��ت 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 س��وی آن جذب شوند .اما متأس��فانه غفلتهای
بزرگی در مقوله عدالت در کشوری که انقالب خود
را با ش��عار عدالت به پیروزی رساند ،باعث گشت تا
فاصله زیادی با آن بگیریم.
حضرت آیت اهلل خامنهای در پیامی به مناسبت آغاز
به کار مجلس شورای اسالمی دوره یازدهم در باره
عدالت فرمودند؛ «در حال حاضر ،اقتصاد و فرهنگ
در صدر فهرس��ت اولویّتهای کش��ور است .در باب
اقتصاد ،عالوه بر مشکالت عمده مشهود ،باید اذعان
کنیم که در دهه پیش��رفت و عدالت ،نمره مطلوبی
ّت
در باب عدالت به دس��ت نیاورده ای��م .این واقعی ِ
ناخواس��ته باید هم��ه را به تالش فک��ری و عملی
در باب معیش��ت طبقات ضعیف ،به مثابه اولویت،
وادار س��ازد .توصیه صاحبنظ��ران به ما میگوید که
راه درس��ت برای این مقصود اصالح خطوط اصلی
اقتصاد ملّی یعنی :اشتغال ،تولید ،ارزش پول ملی،
تورم ،اسراف و امثال آن است».
ایش��ان در پیامشان به «دهه پیش��رفت و عدالت»
اش��اره کردند« .آینده متعلق به شماست .ما امروز
هرچه راجع به آینده بگوییم ،در حقیقت نگاه کردن
و گفتن و اش��اره کردن به برههای از زمان است که
آن برهه متعلق به شماست؛ وجود واقعی شما در آن
برهه تعیینکننده و کارگشاست .این موضوعی که
نگاه به آینده دارد ،مسئل ه شعار ده ه چهارم است-
که شروع ش��ده -یعنی پیش��رفت و عدالت .اعالم
کردهایم که این دهه ،ده ه پیشرفت و عدالت باشد.
البته با گفتن و با اعالم کردن ،نه پیش��رفت حاصل
میشود و نه عدالت؛ اما با تبیین کردن ،تکرار کردن

جشن آشتی کنان
آمریکا و اروپا با
پیروزی بایدن
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