تیترها
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سید جلیل میرمحمدی میبدی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی:

ت
مصوبه افزایش ظرفی 

رشتههای پزشکی برای مؤثر بودن
نیازمندپیششرطهاییاست
2
سیدابراهیم رئیسی در جشن وصال
و آیین گرامی داشت هفته ازدواج:

امکانات تفریحی دولت

در اختیار زوجهای جوان
قرار گیرد
2

رئیس جمهور ترکیه در پیوستن سوئدو فنالند
به ناتو تردید دارد

بازیاردوغان
بااعصاب
آتالنتیکیها

پ
رون
ده

5
یادداشت

آژانس؛بازیگرمخرب
مذاکراتدوحه
5

شفافیت؛گاماولبرایتدوینالگویتوسعهاست

زایندهرود

وشفافیتگمشده!
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3

جعفرقادری،عضوکمیسیونبرنامهوبودجه
مجلسشورایاسالمی:

اصغرسلیمی،عضوکمیسیوناقتصادی
مجلسشورایاسالمی:

اجرایقانونسامانهمؤدیان
مالیاتهاراشفافخواهد کرد

مسعود پیرهادی

سنجشیبرایکنکور

تراز تجاریمثبتحاصلدیپلماسیفعال
دولتسیزدهماست
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عدالت ،عنصری هویتی و حیثیتی برای نظام اسالمی است

غایتحکمرانی
بسطعدالت

اس ��تب ��احس ��ابو کتابمادیدان ��شامروزیبه
خوبی فهم و درک نشود.
حجتاالس�ل�ام و المس ��لمین س ��ید محمدحسن
ابوترابیفرد،امامجمعهموقتتهراندرخطبههای
نمازجمعهبااشارهبهفرمانحکومتیامیرالمومنین(ع)
بهمالکاش ��تر،آنراجامعترینو کاملترینس ��ند
تاریخی در حوزه حکمرانی با هویت دینی دانس ��ت
کهدر مقامتولیدفکرواندیشهوتبییندقیقمبانی
واصولوسیاستهابرایحکمرانیمبتنیبروحی
و عقالنیت اسالمی است.
به گزارشتسنیم،ویافزود:درنگاهامیرالمومنین،
نی ��رویانس ��انیعال ��موصالحوآراس ��تهب ��هایمانو
عم ��لصال ��حباالتری ��ننقشرادر س ��اختجامعه
در ط ��راز ق ��رآندارد.از اینمنظرآراس ��تگیمدیران
ارشد و میانی در نظام اسالمی به ارزشها و فضائل
اخالقی،مهمترینومحوریتریناصلدر ساخت
یک نظام سیاس ��ی کارآمد و مقتدر اس ��ت و با نگاه
به این اصل محوری ،مهمترین مس ��ئولیت مالک
اش ��تر و مدیران در نظام اس�ل�امی ،تقوا و عبودیت،
وظیفهشناسیوحرکتبرمدار فرامینالهیاست.
امامجمعهموقتتهرانبااشارهبهلزوماصالحرابطه
خودباخداواس ��تفادهاز تمامظرفیتخویش ��تنو
نظام اسالمی برای گسترش ارزشهای اسالمی در
سطحجامعه ،گفت:در ایننامه،علیعلیهالسالم
ی کند کها گر
ب ��هیک ��یاز مه ��متری ��نقواعداش ��ارهم 
رابطهاتباخدامستحکمشدوبهمبانیاعتقادی
حقوفضائلاخالقیوعملصالحوتالشبرایدفاع
از ارزش ها و اصول قدم برداش ��تی ،خدا به یاری تو
خواهد شتافت.

غای ��ت حکومته ��ای م ��ادی و غی ��ر اله ��ی در
پهن ��ایجه ��انودرازایتاریخ،هموارهحفظ
خودحکومتبودهاست.نیکولوما کیاولی کهیکی
از پدران علم سیاست است کتاب شهریار خود را بر
اینمبنامینویسد کهیکشهریار چگونهمیتواند
حکوم ��تخ ��ودراحفظ کندولوازمحفظحکومت
چه چیزهایی است .به این ترتیب حکومت داری
اساس ��اامنیتیاس ��توسیاستآمیزهایاز خدعه
و جباری ��ت و مصلحتاندیش ��ی .حکومت الهی اما
غایتشحفظخودشنیستبلکهاساسآنبرپایی
عدال ��توقس ��ط وجلوگی ��ریاز ظلمش ��دنبهیک
طبقه توس ��ط طبقهای دیگر است .امیرالمؤمنین
امام علی علیهالس�ل�ام به عنوان مظهر عدل الهی از
ابت ��دای حا کمیت الهی و نورانی خویش بهای یک
ی کندوهرگز
عدالتورزینابوخالصراپرداختم 
ی کند.ایشاندرزمانی کههنوز
چیزیرافدایآننم 
در مقرحکومتخودمستقرنشدهاندبافتنهجمل
مواجه میشوند که اساسش سرخوردگی بعضی از
حامیان ایش ��ان از ویژهخواری و بهرهمندی بیش
از حد از بیتالمال است .بعد از آن نیز بعضی یاران
ایش ��انع ��دلحض ��رتراتابنیاوردهوبهدش ��من
درج ��هاولاویعن ��یمعاویهپناهندهمیش ��وند.در
نهایتنیزخطقرمزعدل،خوارجرابرایشانتحمیل
تعبیر جورج
ی کند و کار به جایی میرس ��د که به
م 
َ
َ َ
«قتل َع ِل ٌّی ِفی ِم ْح َر ِاب ِع َب َاد ِت ِهِل ِش ّدة َع ْد ِل ِه».
جرداقِ :
این حقیقت که غایت حکومت اس�ل�امی نه صرف
برپاییحکومت کهبرقراریعدلبودهوممکناست
حکوم ��تب ��رایاینآرمانبلندمجبور بهپرداخت
هزینههایی بش ��ود حقیقت بزرگی است که ممکن
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زندگی مشترک امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سالمهللاعلیهما
توأم با سختی اما سنگری برای محبت و جهاد بود

نغمهایازعشقومقاومت
8

سرمقاله

آزمونه���ای سراس���ری یک���ی از عادالنهترین
روشه���اب���رایمعرفیبرترینه���ادر هرحوزه
است که در آن فار غ از مسیری که داوطلبان
تا آن روز طی کردهاند ،شرایط یکسانی ایجاد
ی کند.شایدنحوه گزینشوسنجشافراددر
م 
برخیموقعیتهاومناصب،بادخالتزیادی
از جانب اش���خاص ذینفوذ ،همراه باش���د و
ن ک���ه توقع میرود
شایستهس���االری آنچنا 
محققنشوداماآزمونهایسراسری،نمادی
ازشایستهساالریاست.اخبارنگران کنندهای
از برگزاری کنکور سراسریسال1401در برخی
رس���انهها منتشرشده است که امنیت روانی
جامعه ای وس���یع را به خطر انداخته اس���ت.
مسئوالن برگزاری کنکور بااینکه توضیحاتی
در زمین���ه برخورد با متخلفان داش���تهاند اما
بههیچعن���واننتوانس���تهاندجامع���هدرگی���ر
ب���امس���ئله کنک���ور راقانع کنند.ا گ���رخانواده
کنکوریهارا گرهخوردهبا کنکوربدانیم،چند
میلیوننفربااینقضیهدس���تب ه گریبانندو
این امر در زمره مسائل حقوق عامه به شمار
م���یرود.هرچن���دتخلفاتاخیر ،گس���تردهو
سیستماتیک نیست اما در مهمترین آزمون
تحصیل���ی هر ش���خص ،حتی ش���ائبه تقلب و
بیعدالت���ی ،غیرقابلقبول اس���ت .کس���انی
کهبادانشآموزان کنکوریس���روکار داشتهیا
در دبیرس���تانتدریس کردهاند،مختصاتو
ی کنند.
اوضاعواحوال کنکوریهارابهتردرکم 
درمیانداوطلبان کنکور،افرادی کهبهنیت
ی کنند،تقریبا
کس���برتبههایبرترت�ل�اشم 
زندگی خود را در سال کنکور و در برخی موارد
در دوسهسالآخردبیرستان،وقفموفقیت
ی کنند.بهدرستییانادرستی
دراینآزمونم 
اینامر کارینداریمامابهواسطهاینکهافراد،
کنکوررارقابتیعادالنهمیپندارند کهمیشودبا
تالشوهمتبیشتربهموفقیتدرآننائلشد
وآنراسکویپرتابیبهسمتآیندهایروشن
درگرورشتهودانشگاهمطلوبمیدانند،باید
سالمت و عدالت کنکور ،تضمین شود.
در دوروز گذش���ته ،گزارشهاوش���کایتهای
متعددیاز سویداوطلبان کنکور سراسری
تجربیوریاضیوخانوادههایآنانبهدست
مارس���یدهاس���ت.آنچهباعثبههمریختگی
اینعزیزان گشته،مشاهدهتخلفواحتمال
تقل���بدر آزم���ونونگران���یاز تأثیرآنبرنتایج
کنکور بوده است.
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