پنجشنبه  ۵خرداد 1401

◾

خبر
روز

صهیونیستها
جرئت شلیک
ندارند

سردار اسماعیل
قاآنی فرمانده
نیروی قدس سپاه
عصر سهشنبه
سوم خرداد ماه
در مراسم یادواره
شهدای دانشگاه
امام حسین (ع) با
بیان اینکه امروز
صهیونیستها
جرئت شلیک به
حزب اهلل را ندارند،
گفت :یکی دیگر
از هنرهای سوم
خرداد ،به وجود
آمدن چهارم خرداد و
فرار صهیونیستها
از جنوب لبنان بود
که متأسفانه در
تقویمهای ما کمتر
به آن اشاره شده
است.

خبـر

در حاشيه

سنگتمام
 150میلیاردی
یکخیربرای
مردم ساوه
در شرایط سخت
جراحی اقتصادی
و روزهایی که دولت
مردمی ایران ،قوی در
حال تصمیمات سخت
برای مدیریت فردای
کشور است ،نماینده
مردم ساوه در مجلس
از کمک  150میلیارد
تومانی یک خیر برای
ساخت بیمارستان
 250تختخوابی در این
شهرستان خبر داد .به
گزارش فارس این خیر
پیش از این هم سابقه
ساخت مدرسه در ساوه
را دارد و این اعتبار قرار
است از محل فروش
زمین متعلق به این
خیر در محدوده میدان
ونک تأمین شود که
بین  150تا  170میلیارد
تومان قیمت دارد و خیر
محترم اعالم کرده تمام
پول حاصل از آن را برای
ساخت بیمارستان
پرداخت میکند.

◾سفر شمخانی به دوشنبه
دریابان علی شمخانی نماینده رهبر معظم انقالب و
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در
چهارمین نشست گفتوگوی امنیت منطقه ای که روز
جمعه ۶خردادماهدرشهردوشنبهپایتختتاجیکستان
برگزار میشود شرکت میکند .به گزارش ایسنا ،در این
نشستتحوالتسیاسیامنیتیوبینالمللی افغانستان
مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
حسین محمدی اصل
رهبر معظم انقالب اسالمی
صـبــح روزگ ــذشــت ــه در دی ــدار
ر ئـیــس و نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،فتح خرمشهر
را نماد تغییر یک معادله تلخ به
یک معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستند و
با اشاره به عوامل این تغییر معادله گفتند :قاعده
عبور از شرایط سخت ،پیچیده و تلخ و رسیدن به
پیروزی و موفقیت ،عملکرد جهادی ،عزمراسخ،
ابتکارعمل ،از خود گذشتگی ،نگاه بلندمدت و در
رأس همه آنها اخالص و توکل به خداوندمتعال
است.

◾

◾امیرعبداللهیان عازم سوئیس شد
وزیـ ــر امـ ــور خ ــارج ــه ک ـشــورمــان ب ــه م ـن ـظــور شــرکــت در
اج ـ ــاسداووس ،صبح چهارشنبه تـهــران را بــه مقصد
سوئیس ترک کرد .به گزارش العالم ،امیرعبداللهیان در
ادامــه ،در راستای رایزنیها درمــورد معضل گرد و غبار با
وزیران امور خارجه سوریه ،عراق و کویت به صورت تلفنی
تبادلنظر کــرد .در این گفتوگوها بر ضــرورت همکاری
همسایگانبرای حل بحران ریزگردها تأکید شد.

 9360000158در فصل بهار و زمان برداشت
سیبزمینی بهاره هستیم ،انتظار میرفت قدری
از قیمت سیبزمینی و گوجه کاسته شود ،در
حالیکه همچنان در مرز 15هزار تومان قرار
دارد ،متأسفانه سازمان حمایت از مصرف کننده

 ۲۴شوال1443

 ۲۶می 2022

سال سی و پنجم

◾

◾ریاست سهباره قالیباف بر مجلس
با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس ،محمدباقر
قالیباف برای سومین سال پیاپی رئیس مجلس شورای
اسالمی شد .به گزارش ایسنا ،در جلسه علنی روز گذشته
مجلس و در جریان انتخابات هیئت رئیسه ،محمدباقر
قالیباف با  ۱۹۴رأی از  ۲۸۱رأی مأخوذه ،به عنوان رئیس
مجلس ش ــورای اســامــی انـتـخــاب شــد .علی نـیـکــزاد و
عبدالرضا مصری نیز به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

وکمیسیون کشاورزی مجلس اجازه صادرات آن
را دراین زمانه قحطی و کمبود جهانی صادرکرده
و به قشر زیرخط فقرهم رحم نمیکنند.
 9220000239باعرض سالم وادب .نگرانی توده
مردم بهخاطر رشد قیمتهای متعارف چند

درصدی سالیانه نیست ،بلکه نگرانیها به
خاطر رشد بیرویه و بیحسابی است که آثارش
را بر قدرت خرید طبقات ضعیف و متوسط
جامعه میگذارد.
 9220000239باعرض سالم وادب .تعطیلیها به

رهبر انقالب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی تبیین کردند

 7شاخص برای انقالبی ماندن نمایندگان

◾

◾عوامل نجات ملی
ایشان مجلسشورایاسالمی را از ارکــان اصلی
مدیریت کشور برشمردند و با اشاره به دشواریها
و پیچیدگیهای مدیریت کشورها در شرایط
خطیر کنونی بینالمللی ،همه قوا و دستگاهها را
به درک اهمیت جایگاه خود و همکاری صمیمانه
با یکدیگر فراخواندند و تأکید کردند :شناخت
صحیح تــوانــایـیهــا و آسـیـبپــذیــریهــا یکی از
مسائل بسیار ضــروری اســت؛ زیـرا دشمن بیش
از آنکه به تواناییهای خود امیدوار باشد به خطا
و اشتباههای ما چشم دوخته است.رهبر انقالب
اسالمی با اشــاره به ایــام سالروز فتح خرمشهر،
این حادثه عظیم را فراتر از بازپسگیری یک شهر
دانستند و گفتند :فتح خرمشهر در واقع تغییر
یک معادله تلخ و حیاتی به سود رزمندگان اسالم
و تبدیل آن به یک معادله شیرین بود .آیت هللا
خامنهایدرتبیینعلتاینتغییرمعادلهافزودند:
عوامل نجاتملی که با فتحخرمشهر محقق شد،
عبارتنداز :عملکرد جهادی ،از خود گذشتگی ،عزم
راسخ ،ابتکار عمل ،نگاه بلند به اهداف و آرمانها
و باالتر از همه اخالص و توکل بر خداوند .ایشان
این عوامل و قاعده کلی را نسخه نجاتبخش در
همه امور و در همه زمانها دانستند و تأکید کردند:
مبنای این قاعده نجاتبخش ،وعده تخلف ناپذیر
خداوند در قــرآن مبنی بر پیروز گرداندن افــراد و
جامعهای است که به این عوامل پایبند باشند و
خداوندعملومجاهدتهایافرادچنینجامعهای
را ضایع نخواهد کرد .رهبر انقالب اسالمی گفتند:
از خود گذشتگی به معنای اسیر نشدن در پنجه
خواستههای حقیر است و بسیاری از مشکالت
افــراد و جوامع از تن دادن به خواستههای حقیر
آغاز میشود.

◾

◾مجلس یکی از ارکان اصلی مدیریت کشور
حضرت آیـتهللا خامنهای سپس وارد موضوع
مجلس شدند و با تأکید بر اینکه مجلس یکی
از ارکــان و اضــاع اصلی مدیریت کشور و دارای
جایگاهمهمیاست،خاطرنشانکردند:نمایندگان
مجلس از شهرهای مختلف و حتی از شهرهای
کم جمعیت نیز باید به جایگاه مجلس چنین
دیــدگــاهــی داش ـتــه بــاشـنــد و مـتــوجــه سختی و
پیچیدگی مدیریت کشور باشند .وی با اشاره به
وسعت ،جمعیت ،جغرافیا ،تاریخ و اقلیم متنوع
ایران تأکید کردند :مدیریت کشوری با موقعیت
ایــران عزیز ،کــاری مهم و با توجه به شرایط ویژه
کنونی دنیا ،طبیعتا ًدشوار و پیچیده است.رهبر
انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :البته در شرایط
امروزدنیا،مدیریتبرایهمهکشورهاسختشده
است.حضرت آیت هللا خامنهای در تبیین دالیل
شرایط خاص حاکم بر دنیا ،گفتند :رقابتهای
خصمانه قدرتها و تهدیدهای قدرتهای اتمی
علیه یکدیگر ،تحرکات و تهدیدهای فزاینده
نظامی و جنگ در نزدیکی اروپــا به عنوان یکی از
جنگخیزترین مناطق جهان ،فراگیری کمسابقه
ی ــک ب ـی ـمــاری و ت ـهــدیــدهــای غ ــذای ــی در سطح
جهان ،همه عواملی هستند که شرایط کنونی
دنیا را ویژه کردهاند و در چنین شرایطی مدیریت
کشورها ،سختتر و پیچیدهتر شده است .ایشان
خاطرنشان کردند :ایران ،عالوه بر شرایطی که بر
همه کشورها حاکم است ،به دلیل ارائه الگویی نو
که عبارت از مردم ساالری دینی است و موجب بر
همخوردنجدولتنظیمینظامسلطهشدهاست،
با قدرتهای جهانی درگیر چالشمستمر در ابعاد
مختلفاست.

◾

◾باید دربرابر خصومتها سینه سپر کرد
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی
در برابر همه خصومتها و دشمنیها ،سینه
سپر کــرده و در حال پیشرفت و موفقیت است،
افزودند :نمایندگان مجلس ،دولت و قوه قضائیه
و دسـتـگــا ههــای دیـگــر همه بــایــد بــدانـنــد در چه
مدیریتبزرگومهمیدخیلهستندوبهتناسب
ایــن جایگاه ،مراقبت از خــود را افــزایــش دهند.

گزيده

رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی در برابر همه خصومتها و دشمنیها ،سینه سپر کرده ،افزودند :نمایندگان
مجلس ،دولت و قوه قضائیه و دستگاههای دیگر همه باید بدانند در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این
جایگاه ،مراقبت از خود را افزایش دهند .باید هم تواناییها و هم آسیب پذیریها را به درستی شناخت و مراقب بود خطا و
اشتباهی رخ ندهد؛ زیرا دشمن بیش از آنکه به تواناییهای خود امیدوار باشد ،به اشتباههای ما امید بسته است.

حضرت آیت هللا خامنه ای خاطرنشان کردند:
باید هم تواناییها و هم آسیب پذیریها را به
درستی شناخت و مراقب بــود خطا و اشتباهی
رخ ندهد؛ زیرا دشمن بیش از آنکه به تواناییهای
خود امیدوار باشد ،به اشتباههای ما امید بسته
است .رهبر انقالب با اشاره به تعبیر سابق خود از
مجلس یازدهم بهعنوان مجلس انقالبی افزودند:
بعضیها از این تعبیر خوششان نیامد اما این
یک تعبیر حقیقی بود؛ چرا که مردم نمایندگانی
را بــرای ایــن مجلس انتخاب کردند که شعارها
و جهتگیریهای آنه ــا انـقــابــی ب ــود .ایشان
اظهارات برخی افراد که شعارهای انقالب را دردسر
بــرای کشور میدانند ،مــردود دانستند و گفتند:
حرکت به سمت آرمانهای انقالب به نفع کشور و
موجب درمان دردهای آن است .حضرت آیتهللا
خامنهای ،انقالبی ماندن را مهمتر از انقالبی بودن
خواندند و خاطرنشان کــردنــد :بعضی افــراد در
سالهای اول انقالب بسیار پر شور و حرارت و به
تعبیری سوپرانقالبی بودند ،اما استقامت و طاقت
ماندن در این راه را نداشتند و نتوانستند در مسیر
بمانند؛ بنابراین مشکلتر از انقالبی بودن ،انقالبی
ماندن فردی و جمعیِمجلس است.

◾

◾اجتناب جدی از تبعیض و فساد
ایشـان بـا تحسـین اقدامـات خـوب انجـام شـده
در دو سـال گذشـت ه مجلـس یازدهـم ،در ادامـه بـه
بیان شـاخصهای «نماینده انقالبـی» پرداختند
و گفتنـد :اولین شـاخص« ،سادهزیسـتی و اسـیر
تجملات و اعیاننشـینی نشـدن» اسـت و نبایـد
زندگی نمایندگان با قبل از دوره نمایندگی تفاوت
کنـد« .مسـئولیتپذیری» دومیـن شـاخص یـک
نماینـده انقالبـی بـود کـه رهبـر انقلاب بـا تأکیـد
بـر آن ،گفتنـد :پـای قانـون خوبـی کـه تصویـب
میکنیـد ،محکـم بایسـتید و از طـرف دیگـر
اینگونـه نباشـد کـه بـا آگاهـی از رد شـدن آن در
شـورای نگهبـان یـا ناتوانـی دولـت در اجـرای آن،
قانونـی تصویـب کنیـد تـا فقـط مسـئولیت آن را
از دوش خـود برداریـد .ایشـان «مردمـی بـودن»
را شـاخصه دیگـری از انقالبیگـری یـک نماینـده
برشـمردند و افزودنـد :مردمـی بـودن یعنـی علاوه
بر نشسـت و برخاسـت با مردم ،گوش شـنوا برای
شـنیدن حـرف آنهـا داشـته باشـید ،امـا در جایی
که امکان اجـرای خواسـته مردم ممکن نیسـت با
زبـان گویـا دالیـل آن را توضیـح دهید کـه ایـن کار از
مصادیـق جهـاد تبییـن اسـت .حضـرت آیـتهللا
خامنـهای« ،اصلـی -فرعـی کـردن مسـائل کشـور
و مقـدم داشـتن حـل مسـائل اصلـی» را از دیگـر
شاخصهای نماینده انقالبی دانستند و گفتند:
شـاخص دیگـر« ،اجتنـاب جـدی از تبعیـض و
فسـاد» چه در قبـال فسـاد دیگـران و چـه مراقبت
از خـود در مقابل فسـاد اسـت .ایشـان «همکاری
صمیمانـه بـا قـوا و دسـتگاههای دیگـر و همچنین
بدنـه آنهـا» و پرهیـز از گروکشـی و معارضـه را
از جملـه الزامـات مجلـس انقالبـی دانسـتند و
خاطرنشـان کردنـد :نماینـده انقالبـی بـا عمـوم
مردم همراه اسـت ،امـا عـوامزده و جو ّزده نیسـت؛
بنابرایـن در قوانیـن و اقدامـات مجلـس ،چنانچـه
مخالفتهـا منطقـی بـود ،آنهـا را بپذیرید امـا در
غیر اینصورت ،جنجال و فضاسازی علیه مجلس

و قانـون نبایـد شـما را از انجـام وظیفـه بـاز بـدارد.
رهبـر انقلاب« ،پایبنـدی کامـل بـه قانون اساسـی
و تکالیـف آن» را شـاخصه دیگر نماینـده انقالبی
دانسـتند و در جمعبنـدی ایـن بخـش از سـخنان
خـود ،گفتنـد :البتـه یکـی از چیزهایـی کـه نشـانه
انقالبـی بـودن نیسـت ،نطقهـای میاندسـتور ِ
پر شور ِهمراه با اعتراض و عصبانیت است.

◾

◾وضع قوانین با نگاه جامع و آینده نگر
حضرت آیـتهللا خامنهای سپس به بیان چند
توصیه درب ــاره مسائل قــانــو نگــذاری پرداختند.
ایشان با تأکید بر «وضــع قوانین با نگاه جامع
و بلندمدت و پرهیز از قانونگذاری بــرای هر امر
تهــای کـلــیِ ابالغی
جــزئــی» ،تــوجــه بــه سـیــاسـ 
در قــوانـیــن را بــا اهـمـیــت خــوانــدنــد و افــزودنــد:
وظـیـفــه مـجـلــس ،ق ــان ــو نگ ــذاری بــر اسـ ــاس ایــن
سیاستهاست نــه در تـعــارض بــا آنه ــا ،البته
بعضی از سیاستهای کلی مانند سیاستهای
کلیانتخاباتیاسیاستهایکلیقانونگذارینیاز
به قانون دارند که با وجود گذشت چند سال از ابالغ
آنها هنوز قوانین مربوط تصویب نشده است.
رهبر انقالب ،پیشنهاد طرح از طرف نمایندگان را
بهخصوص در مواردی که خأل و نیاز کشور است،
اما دولت درباره آنها الیحه نداده است ،جزو حقوق
و وظایف مجلس خواندند و گفتند :البته شنیدم
که در این مجلس تعداد طرحها بیش از مجالس
قبلی است که این کار چندان مناسب نیست و کار
کارشناسی و اجرای آنها دچار مشکل میشود و
با اجرا نشدن قانون ،مسئولیتها لوث میشود.
ایشان در این زمینه افزودند :با تشکیل مجالس
جدید ،طرحهای در جریان بررسیِ مجلس قبل
که وقت و زحمت زیــادی صرف آ نهــا شــده ،کنار
گذاشته میشود که این مسئله نیاز به اصالح دارد.

◾

◾«کسری بودجه»
امالخبائث مشکالت اقتصادی

توصیه دیگر حضرت آیتهللا خامنهای «اصالح
ساختاربودجه»بودکهگفتند:ترکیبغلطبودجه
هنوز اصالح نشده که مخاطب این موضوع بیشتر
دولــت اســت ،اما در مجلس نیز نباید با افزایش
هزینهها بــدون تعیین درآمــدهــای واقعی و قابل
تحقق ،به کسری بودجه که امالخبائث مشکالت
اقتصادی اســت ،اضــافــه شــود .ایـشــان بــا تأکید
بر «تقویت بنیه کارشناسی مجلس چه در مرکز
پژوهشها و چه در کمیسیونهای تخصصی» ،به
تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کردند و گفتند:
در این برنامههای پنجساله نباید به کلیگویی اکتفا
شود ،بلکه دولت و مجلس با نگارش مسئلهمحور
برنامه ،راه را بــرای دسـتانــدرکــاران کشور روشن
کنند .رهبر انقالب اسالمی با بیان چند نمونه از
مسائلی که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار
بگیرد ،افزودند :در برنامه هفتم برای مسائلی مانند
کشاورزی یا مسئله معدن که ظرفیتهای کشور
در آن دستنخورده یا با استحصال بدون ارزش
افزوده است و یا مسئله صنعت که راهبرد کشور
در ایــن بخش نامعلوم اســت ،به صــورت علمی
و مسئلهمحور سند و برنامه نوشته شــود .البته
امکانات کشور و موضوع آمایش سرزمینی نیز در
نظر گرفته شود .ایشان در توصیه بعدی« ،توجه

به ابعاد رسانهای مصوبات و اقدامات مجلس و
توضیح آنها برای مردم» را مورد تأکید قرار دادند
و گفتند :توضیح درست ندادن به مردم ،موجب
میشود فرصت فضاسازی و هیاهو علیه قانون
ایجاد شود و شما از تصویب آن پشیمان شوید.

◾

◾توسعه اقدامات دیوان محاسبات؛
امتیاز مجلس

آیتهللا خامنهای با تمجید از چابکی و گزارشهای
بهموقع دی ــوان محاسبات در چند ســال اخیر،
افزودند :اخیرا ًدیــوان محاسبات بررسی بودجه
بعضی از شــرکـتهــای دولـتــی را نیز آغ ــاز کــرده
که اگــر آن را به همه شرکتهای دولتی تعمیم
دهید ،از جمله امتیازات این مجلس خواهد بود.
رهبر انـقــاب بــا اش ــاره بــه توصیه سابق خــود به
نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات
خاطرنشان کردند :رئیس مجلس گفتند بعضی
از نمایندگان از ایــن توصیه دلخور شــدهانــد ،در
یکــه ای ــن تــوصـیــه بــه مصلحت خ ــود شما
حــالـ 
اســت؛ چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا
فشار یک نماینده ،مسئولی منصوب شــود ،اما
عملکرد او مطلوب نباشد ،مشخص نیست
باید از چــه کسی بــازخــواســت ش ــود .ایـشــان در
این زمینه افزودند :یکی از مسائل مهم در قانون
اساسی بحث تفکیک قواست و هر کسی باید به
وظایف خود عمل کند ،البته همواره به دولتیها
نیز توصیه کردهایم از مشورت و نظرات نمایندگان
اسـتـفــاده کنند .حضرت آیــتهللا خــامـنـهای با
تأکید بر اهمیت حفظ آبروی افراد و پرهیز از بیان
مطالب اثباتنشده از تریبون پر اهمیت مجلس،
گفتند :هر چه مسئولیت بیشتر میشود ،عبادت
و تضرع انسان به درگاه خداوند متعال و شفیع قرار
دادن ائمه هدی به درگاه الهی باید بیشتر باشد.
ایشان در پایان با درود بر ارواح مطهر امام بزرگوار و
شهیدانانقالباسالمیودفاعمقدس،یادشهید
صیاد خدایی را که چند روز قبل در یک عملیات
تروریستی به شهادت رسید ،گرامی داشتند.

◾

◾«خنثی سازی تحریمها»
راهبرد اصلی مجلس

در ابتدای این دیدار ،دکتر قالیباف رئیس مجلس
شورای اسالمی ،ضمن تشریح اقدامات دو سال
اخیر مجلس یــازدهــم« ،تــوجــه بــه خنثیسازی
تحریمها» را راهبرد اصلی این مجلس خواند و
گفت :مجلس درچارچوب این راهبرد ،به دنبال
تحقق «بسته تحول در قوانین اقتصادی» است.
رئیس مجلس بــا بیان اینکه مجلس همزمان
بــا حــل ر ی ـش ـهای مسائل بــر تدبیر ب ــرای کاهش
مشکالت مقطعی مردم نیز تأکید دارد ،تصویب
بازتوزیع یارانه ارز ترجیحی به صــورت کاالبرگ
برای کاالهای ضروری را از اقدامات نمایندگان در
این خصوص برشمرد .تشریح اقدامات قانونی
در جهت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار،
تصویب قوانین در زمینه مالیات بر خانههای
خالی ،حمایت از دانشبنیانها ،شفافیت ،واردات
خ ــودرو ،حمایت از خــانــواده و جوانی جمعیت،
اولویتبخشی به مناطق محروم و رفع مشکالت
سربازان از دیگر محورهای گزارش رئیس مجلس
در این دیدار بود.
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◾

◾مأموریت رئیس جمهور به سازمان محیط زیست
رئیسجمهوردرجلسهروزگذشتههیئتدولتبهرئیس
سازمان محیط زیست مأموریت داد بدون فوت وقت،
در ارتباط و سفر به کشورهای همسایه که مبدأ و منشأ
آالیندهها هستند ،موضوع را از طریق مذاکره با آنها حل
و فصل کنند .به گزارش مهر رئیسی کمک ودیعه مسکن
را اقدامی در راستای حفظ توان مردم دانست و بر اتخاذ
تصمیمات مشابه در حوزههای دیگر تأکید کرد.

خاطر آلودگی هوا ،بیماریها و گرد وغبارها
اگرمنجربه حفظ سالمتی شود ،الزم و ضروری
است ،سالمتی مقدمه کار و تولید وخدمت است؛
بنابراین نباید به تعطیلیهای بحق ومنطقی
انتقاد شود.

یادداشت

توحید
و بسترسازی نظام سیاسی

محمد جواد استادی ،پژوهشگر
مطالعات فرهنگی انسان معاصر
با وجود آنکه ظاهرا ًبسیاری از قلههای
پیشرفت را فتح نموده  ،ولی همچنان با شبکهای
گسترده از دشواریها روبهرو است که زیست
هرروز او را تحت تأثیر خویش قرار داده است.
مروری بر رخدادهای گوناگونی که بر جامعه معاصر
انسانی میگذرد ،بهخوبی نشان میدهد در مسیر
پویش تمدنها و جوامع ،هر روز مسئله و پرسشی
تازه نمودار میگردد که چگونگی پاسخ به این
چالشها بهطور مستقیم یا غیر مستقیم بر
چگونگی زیست انسانی مؤثر واقع میشود.
از دی ـگــر سـ ــو ،ش ـکــل گــرف ـتــن ســاخ ـتــارم ـنــد علم
سیاست و دگرگونیهای فناورانه جامعه انسانی
موجب شکل گرفتن ساختارهایی سیاسی برای
گردانیدن امورجامعه متأثر از ویژگیها و افقهای
جهان مــدرن گــردیــده اســت .در ایــن میان چیرگی
جریانهای استکباری و چیرگی علوم انسانی غربی و
مادیگرا توانسته است بهمرور ،متناسب با اهداف و
رویکردهای خویش الگوهایی نسبتا ًثابت و مشترک
را بــرای مدیریت سیاسی جامعه طراحی نموده و
نظم جهانی مدنظر خود را بر این اساس شکل دهد.
به همین خاطر مروری بر کشورهای گوناگون از نوعی
یکپارچگیدرالگویحکمرانیحکایتمیکند.
آنچه مشخص اســت ایــن نکته اساسی اســت که
مجموعه چالشهای پیش روی جامعه انسانی در
هر پهنهای از اقتصاد ،سیاست ،سالمت ،فرهنگ
و ...که قــرار گیرند وابسته به مسئله مهمی به نام
«حکمرانی» هستند .این حکمرانی و شیوههای آن
است که پاسخ به چالشها و عملیاتیسازی نتایج
مــورد انتظار را بررسی نموده و راهکارهای اجرایی
ارائه مینماید .بر این بنیاد میتوان گفت شاید امروز
برجستهترین و جدیترین دغدغه بشر گفتوگو و
مطالعه درباره مسئله حکمرانی ،الگوهای حکمرانی
و چگونگی پیادهسازی الگوهای حکمرانی است .از
لحاظ الگوی حکمرانی ایــران نیز تا پیش از انقالب
اسالمی مصرفکننده الگوهای واردات ــی ،بهویژه از
لحاظ مبنای فکری بود .در الگوی حکمرانی غربی
که بهطور پیشفرض با شعار توسعه دموکراسی نیز
همراهگشتهاست،رویکردموسومبهتوسعهدرپیش
گرفته شد .در این الگو و الگووارههایی همانند آن،
غایت زیست انسان دستیابی به رفاه در نظر گرفته
میشود .بر این مدار با پررنگ شدن تأمین نیازهای
مــادی و کمی ،رفــاه پی گرفته میشود و اگر به ابعاد
کیفی نیز توجهی میشود ،در جهت آسیب ندیدن
فرایند توسعه کمی و مادی انسان و جامعه معاصر
است.الگویحکمرانیغربیکهرفاهرادرنظرمیگیرد،
به وجــوه متعالی حیات بشری توجهی نداشته و
هستیشناسی خویش را به دایــره مادیات محدود
شهــای بنیادین
میسازد .این الگوی حکمرانی ارز 
و مشترک فطری در نوع انسان را نادیده میگیرد و
اصالت را به ماده داده و همه فرایندهای ذیل خویش
را بر تأمین نیازهای مادی انسان متمرکز میسازد.
پررنگ شدن دانشهایی چون روانشناسی نیز در
مدار زمینهسازی تحقق مفهوم رفاه عمل مینمایند.
این نگره ،رقابت برای تحقق توسعه را دامن میزند و
ضمن طرد ارزشهای واالی انسانی اصولی را بنیان
میگذارد که با سرشت الهی انسان در تناقض بوده
و انسان فرهنگی را به انسان مادی تقلیل میدهد.
جالب آنجاست که الگوی حکمرانی توسعهمحور
نیز به طور کامل در اختیار همه قرار نگرفته است،
بلکه کشورهای مرکز و پیرامون مرکز در نظم جهانی
استثماریازالگویاصلیتوسعهمحورخویشپیروی
میکنند و کشورهای دور از مرکز و مورد بهرهکشی
مجبور میشوند از الگوهای دست چندم توسعه
بهره برند .به عبارت سادهتر جریان حاکم جهانی
اجازه تحقق و حتی دریافت توسعه به معنای مادی
و غربی آن را هم به کشورهای دراصطالح ناتوانتر
نمیدهد .نگاه توحیدی که بنیاد نگره اعتقادی ما
نیز است ،چنان گسترده و بنیادین است که بستر
اصلی شکلگیری نظام سیاسی قــرار میگیرد .به
عبارت بهتر توحید با مشخص کردن هدف نهایی
انسان ،مبنایی بــرای ایجاد الگوی حکمرانی ویژه
آن میشود .توحید مبنای حکومت دینی است و
نمیتوان به توحید اعتقاد داشت و حکومت دینی را
نادیدهگرفت.هرچندتوحیدازمراتبیبرخورداراست
که الزم است این مراتب و سیر آنها مورد توجه قرار
گیرد .اما آنچه امروز به طور جدی مورد احتیاج است،
زمینهسازی تحقق اهداف حکومت اسالمی است.
این مهم جز در سایه دستیابی حکومت اسالمی
به الگویی مشخص ،جامع و کامل از حکمرانی که
امکان پاسخ به همه مسائل انسان را داشته باشد،
ممکننخواهدبود.

