رابطهای که در جامعههای رشدیافته میان مردم و زمامداران سیاسیشان است  ،چگونه رابطهای است؟
رابطهای است که از زمامدار انتقاد میکند و زمامدار را محاکمه میکند.
اما این رابطه در جامعههای رشدنیافته چیست؟ زمامدار بتی است که او را میپرستند .نه حق بازخواست از او
را دارند ،نه حق محاکمه او را.
حساب ،حساب رشد یافتن و رشد داشتن است .اگر جامعهای رشد دارد ،روابط این جامعه با همه کسانی که در
آن زندگی میکنند ،روابطی است انسانی بر اساس حقوق و حدود متقابل.

 #شهید بهشتی

اطالع از جدیدترین اخبار فعالیت ها و اطالعیه های انجمن اسالمی دانشجویان
کافیه تا تلگرام گوشی خودتون رو باز کنید و به آدرس  telegram.me/nkumsaeمراجعه کنید.

صاحب امتیاز :انجمن اسالمی دانشجویان
شماره هشتم
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شــــفق

مشارکت عمومی و حکمرانی خوب
مصادیق تضعیف مشارکت

*

مثالهای مختلفی در این باره میتوان ارائه کرد؛ از جمله

تلقی ایدئولوژیک از مشارکت عمومی  ،تبعیض یا

نخستین بار توسط بانک جهانی رسمیت یافت نشان می دهد که

مهمترین آنها مشارکت اقتصادیست .سهم حداقلی و ناچیز بخش

حذف از موانعی است که همواره بخش بزرگی از

ضعف در به کارگیری و عملی نمودن اصول حکمرانی خوب ،یکی

خصوصی در اقتصاد کشور است به گونهای که بخش دولتی و

جامعه را به طور سیتماتیک از مشارکت عمومی در

از مهمترین موانع رشد و توسعه در کشورهاست.

خصولتی (شبه دولتی) و فعالیت های برخی نهادها عمال اجازه

عرصههای مختلف جامعه باز میدارد و می تواند

مشارکت اقتصادی به فعاالن بخش خصوصی نمیدهند .همچنین

یکی از مهمترین دالیل ناکارآمدی ،کیفیت ضعیف

«حکمرانی خوب» ( )Good Governanceدر سه دهه اخیر به
شدت مورد توجه محققان علوم اجتماعی بوده است این مفهوم که

«مشارکت عمومی» یکی از اصلیترین مولفههای حکمرانی خوب
است که همواره بر آن تاکید میشود .مشارکت ،به معنای ساده
یعنی امکان حضور و فعالیت شهروندان در عرصههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی فراهم شود بدون موانع و
تبعیضهای جنسیتی ،مذهبی ،نژادی و سایر تبعیضها.

در زمینه مشارکت های سیاسی یکی از نقاط تاریک موجود
اقلیتهای دینی و مذهبی کشور هستند که علیرغم
شایستگیهای فراوان همواره از حضور در ردههای باالی
مسئولیت در نظام بازماندهاند که متاسافانه ملموس ترین مثال

حکمرانی خوب باشد که در صورت میل به رشد و
توسعه باید نسبت به درمان و اصالح این دست از
اختالالت کوشید.

نزدیک آن ماجرای حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد بود.

«مشارکت عمومی» پایهگذار «مشروعیت

اما بدالیلی مشارکت در اذهان عمومی ما معنای دیگری گرفته

این در حالی است که درحال حاضر در اغلب کشورها بویژه

سیاسی» است و از این رو ،نظامهای دموکراتیک

است؛ به طوری که تنها تلقی برخی از مفهوم مشارکت ،به حضور

کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اغلب وعده مینمایند که

همواره سعی میکنند تا درهای مشارکت در

در پای صندوقهای رأی در روز رأیگیری و یا راهپیماییهای

در صورت پیروزی در انتخابات ،وزیری از اقلیتهای دینی و

زمینههای مختلف را به روی افکار عمومی حتی

برنامه ریزی شده سراسری همچون محدود میشود .بدین معنا،

مذهبی انتخاب خواهند کرد .از سوی دیگر ،تعداد بسیاری از

کودکان و نوجوانان بگشایند؛ یعنی رویکردی

مشارکت یعنی حضور و بیعتی که عمال میتواند تنها در تایید

کاندیداها توسط شورای نگهبان رد صالحیت شده و از مشارکت

متفاوت از آنچه برخی همچنان متصورند.

مواضع رسمی حکومت نقش آفرینی کند.

در فرآیندهای انتخاباتی باز میمانند.
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مبلغ پرداختی دولت به » مرکز خدمات
حوزه های علمیه « در دو ماه نخست امسال

میلیارد تومان

بودجه الزم برای ساخت

27

سد خاکی بش قارداش و
تامین آب کشاورزان در
استان خراسان شمالی

پرداختی دولت به »شورای سیاست
گذاری حوزه های علمیه خواهران «

میلیارد و 397

در دو ماه نخست امسال

میلیون تومان

ناصر ریاحی ،رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو :
قاسم جان بابایی  ،معاون درمان وزارت بهداشت :

دارو از دایره گیرندگان ارز یارانه ای کنار رفت.
رضا فالحی مدیر غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

استفاده مجدد از برخی تجهیزات پزشکی خطری برای سالمت
بیماران ندارد.

بیش از  05درصد مواد اولیه داروهای ما وارداتی هستند.

علی قاضی عسگر ،نماینده ولی

فقیه در امور حج و زیارت :

گاهنامه سیاسی و اجتماعی انجمن اسالمی
دانشجویان دانشگاه خراسان شمالی
سال سوم  ،شماره هشتم
 61تیرماه سال 6793

هزینه نهایی حج تمتع سال  79با ارز مبادله ای یعنی با دالر
 0733تومان محاسبه شد.

مدیر مسئول  :آصف یونسی
سردبیر  :نوید یوسف نیا

