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 السالم به مالک اشتر نخعی نامه حضرت علی علیه فرازی از فرمان
 در سفارش بینوایان و مستمندان

هاا   برد و غم آن ر آنان میهایی که پسر ابوطالب پیوسته به یاد ایشان است و همواره تیما بخت، همان شکستگان تهیدست و مستمندان تیره اما دل.... 

داران پارساا و   زنده ها شب آن. ور سازند توانند تا دامن سرادق الوهیت شعله بال و پری هستند که در عین ناتوانی شراره آه را می  ها مرغان بی خورد، آن می

دست تو ای فرماندار سپرده و  ها را خداوند به آن. ارندسحرخیزان پرهیزگارند که در محضر مردم ضعیف ولی در پیشگاه ایزد توانا مقامی محترم و بزرگ د

. نصیب و محروم مانی مبادا که از تعمیر عرش خدا بی. های دردمند غفلت کنی در حمایت تو ای صاحب تاج و تخت قرار داده است، مبادا از پرسش آن دل

پروردگار باا  . دست قدرت خویش گرفته است و حیاتشان را تنها به مماتخداوند متعال آفریدگار همگان است، این طبقات مختلف را خود آفریده و زمام 

 .داند امتیاز می نگرد و جامعه را چه توانگر و چه درویش، چه پادشاه و چه گدا، در برابر عدالت و قانون خداوندی خود مساوی و بی یک نظر در همه می

این شیوه الهی، کاه در  . بخش برای استقرار عدالت در جامعه است دالنه این مکتب حیاتاقتصاد مقاومتی، راهبرد برگرفته از اسالم و معارف ناب و عا

در شرایط جاری، محاور  . تمام شئون اداره جامعه اسالمی موضوعیت و مصداق دارد، در حوزه حیاتی سالمت، از وجوب و اهمیت بیشتری برخوردار است

مصاادیق مارتبط باا ساالمت در     . ابالغی مقام معظم رهباری اسات   "های کلی سالمت ه سیاستجانب اجرای همه"المنفعه اقتصادی  تحقق این شیوه عام

کننده زنجیره راهبردها و اقداماتی است که باه عادالت در ساالمت منتهای      های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد سیاستی و راهبردی، تکمیل سیاست

 هاای  بخشی ساالمت مبتنای بار اصاول و ارزش     آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توان ارائه خدمات"های کلی سالمت بر  سیاست 1بند . شوند می

مقام معظم رهبری در ابالغ . استهای ناظر بر سالمت  ترین اصول و ارزش اشعار دارد، که عدالت از اساسی "سازی آن در جامعه اسالمی و نهادینه - انسانی

اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی ": اند ی اقتصاد مقاومتی چنین تقریر فرمودههای کل های کلی در متن ابالغیه سیاست سیاست

آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تماام   مشکالت اقتصادی فائق می همهو اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر 

های ناشی  اطمینانی توانست در جهانی که مخاطرات و بی هدبلکه خوا ؛دارد نشینی وا می آرایی کرده، به شکست و عقب  عیار در برابر این ملت بزرگ صف

های مختلاف و   رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه در آن... های مالی، اقتصادی، سیاسی و  از تحوالت خارج از اختیار، مانند بحران

گارا،   زا و بارون  انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون ها و اصول قانون اساسی و سند چشم تداوم پیشرفت و تحقق آرمان

 ".تصادی اسالم را عینیت بخشدبخش از نظام اق پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام

، تغذیه مناسب؛ آموزش کافی در زمینه بهداشت؛ «توان اقتصادی ناکافی فرد و خانوار». سالمت بر فقر و فقر بر سالمت تأثیر متقابل دارند

مت را تحت تأثیر قرار ها و خدمات؛ و سایر عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر تأمین سال مسکن مناسب؛ حمل و نقل و دسترسی عادالنه به مراقبت

این رابطه در . شود تسری بیماری در سطح جامعه موجب کاهش رشد اقتصادی کشور می. سازد دهد و موجبات بیماری و ناتوانی را فراهم می می

ضعیت سیاسی دیده و سالم دارند و دارای و کشورهایی که افرادی آموزش»: گونه منعکس شده است گزارش ساالنه سازمان جهانی بهداشت این

 .«1اند تری برخوردار بوده باشند، از رشد اقتصادی مناسب باثباتی می

رود باه ارتقاای    این شماره از نشریه فرهنگ و ارتقای سالمت، به دلیل اهمیت موضوع، به اقتصاد مقاومتی سالمت اختصاص یافته است و انتظار مای 

 . های اجتماعی سالمت کمک شایانی بنماید کننده تعیین گفتمان علمی و راهیابی تحقق عدالت در سالمت، با رویکرد
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 .121-111 ص ،1811 پاییز ،11 شماره ،5 ورهد اجتماعی، رفاه پژوهشی علمی فصلنامه .ایران در سالمت و فقر رابطه رسیبر: ماهر علی. 1
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