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و  ايشهري،،  اهللا تعهايي فرههه   عجه   االعظهم هللا ا بقيه  حضهر   ، منور و مزين بهه مهيالد فرخنهده     0010و طليعه فرخنده سال  0011حسن ختام سال 

 .عدايتي در ههان است ه طلوع عدايت در آسمان انسانيت و افول ظلم و بيدهند بشار 

بعثت پيامبر گرامي اسالم . ها است   عدايت از اسماء و صفا  ايهي و تحقق آن درحقايق وهودي انسان و شئون هوامع بشري، به مثابه برترين فضليت

( ره)از نگاه امام خميني. الم مبارزه با ستم و بيدادگري و تحقق عدايت در هامعه بوده استايس اهللا عليه و آيه، و سيره و سنت پيشوايان معصوم عليهم صلي

تواند از عدايت هدا باشد بلكهه   مجموعه قوانين هامع ايهي ه انساني، نه تنها نمي »در اين نگاه . ترين علت تشريع احكام و قوانين است عدايت منشأ و مهم

دهد و بر اساس عدل تشريع يافته و براي بشر فرستاده شده است و اگر هز اين بود با فطر  بشر توافق نداشت و در اساس و بنيان آن را عدل تشكي  مي 

 «0نتيجه، براي او پذيرفتني نبود، در حايي که دين اسالم ديني فطري است

س همهوري اسالمي ايران تكيه بر عهدل و داد و  ترين آرمان نظام مقد مهم. عدايت درهامعه حائز اهميت است و بايد در تمام شئون آن هاري باشد

ترين اهداف عادالنه و از معيارها و بنيادهايي است که  عدايت در سالمت از بارزترين مصاديق عدايت در هامعه و از ضروري. عدايتي است مبارزه با ظلم و بي

عدايتي و تبعيض است، و عدايت در سهالمت و تحقهق آن    زه با ظلم و بياز مهمترين ايزاما  عدايت، ظلم ستيزي و مبار. هامعه بايد براساس آن بنا شود

هاي ضروري عهدايت در   بعضي از مؤيفه. شرط الزم و ضروري براي عدايت اهتماعي و واالترين وظيفه مجموعه نظام مقدس همهوري اسالمي ايران است

 : ه فرهنگي و اهتماعي کشورهاي کلي برنامه هفتم توسع سالمت، در آستانه سال هديد و پيشنهاد سياست

 هاي کلي سالمت، نافذترين راهبرد تحقق عدايت در سالمت است؛ اهرايي نمودن سياست 

 پذيرش مسئوييت در تمامي مناصب نظام سالمت بايد بر اساس وهود صفت و ملكه عدايت باشد؛ 

 از ايزاما  عدايت در سالمت است؛ ويژه فضيلت واالي عدايت، پرورش نيروي انساني عايم و متخلق به صفا  فاضله و به 

  ها،الزمه قطعي  ها و نابرابري مبارزه با مظاهر و مصاديق ستم و بيدادگري در تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت آحاد هامعه، و از بين بردن شكاف، تفاو

 تحقق عدايت در سالمت است؛

  ههاي   بازسازي، تحكيم و توسعه شبكه بهداشتي درماني و تعميم آن به عموم مناطق روستايي، شهري، حاشيه شهرها، ارائه عادالنه و فراگير مراقبهت

فرهنهگ و  سالمت و ايزاما  آن، ارتقاي  کننده تعيين اهتماعي رويكرد عوام  تحققاوييه سالمت، اهراي فراگير برنامه پزشكي خانواده و نظام ارهاع، 

هاي کلي سالمت، از امهها  راهبردهها و اقهداما      پذير، و ساير مفاد سياست هاي نيازمند و آسيب سواد عمومي سالمت و توانمندسازي افراد و گروه

 منتهي به عدايت در سالمت است و شايسته است در برنامه هفتم توسعه محوريت داشته باشند؛

ها و اصول مندرج در  هاي عدايت در سالمت و ساير ارزش گذاري آن بر شايوده ب برنامه راهبردي سوم و پايهفرهنگستان علوم پزشكي با تنظيم و تصوي

در اويين شهماره نشهريه در   . هاي روشن و درخشان براي آينده سالمت مردم عزيز و هامعه بزرگ کشورمان آرزومند است هاي کلي سالمت، افق سياست

 .هاي انساني و اسالمي در سالمت ارائه خواهد شد راهبردي از پنجره عدايت و ساير ارزشسال آينده تحليلي از برنامه سوم 

سال نو را محضر اعضهاي فرهيختهه و بزرگهوار فرهنگسهتان، هميهع       و حلول( عج) االعظم هللابقيه امنتظَر، حضر  ميالد فرخنده موعوم امم و عدل 

شريه فرهنگ و ارتقاي سالمت، و آحاد هامعه سالمت کشور، تبريك و تهنيت عهر  نمهوده،   همكاران و عموم نويسندگان، داوران و مخاطبان ارزشمند ن

 .براي همكاران توفيقا  و تأييدا  روزافزون و سالمت و سعاد  آرزومنديم
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