رهرب فرزانه انقالب اسالمی

در دیدار اعضای شورایعالی
مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیرشفت1395 /2/6 ،

تحقق متدن اسالمی بدون
الگوی پیرشفت اسالمی ایرانی
ممکننیست.
شمارگان چاپی 10000 :نسخه
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شمارگان الکترونیکی  70,000نسخه

متن ابالغ رهبر انقالب اسالمی درباره
سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و فراخوان ایشان از مراجع رسمی و نخبگان برای نظر مشورتی
در پ��ی تدوین الگوی پایه اس�لامی
ایرانی پیشرفت ،رهبر معظم انقالب
اس�لامی دس��تگاهها ،مراکز علمی،
نخبگان و صاحبنظران را به بررسی
عمیق ابعاد مختلف سند تدوینشده
و ارائ��ه نظ��رات مش��ورتی جه��ت
تکمیل و ارتقای این سند باالدستی
فراخواندند.
ب��ه گ��زارش دفتر ارتباط��ات مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت ،در
پی تدوین الگوی پایه اسالمی ایرانی
اه��م مبانی و
پیش��رفت ،که در آن
ّ
آرمانهای پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر
برای دستیابی به آن طراحی شده است ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی دس��تگاهها ،مراکز علمی ،نخبگان و صاحبنظران را به بررسی
عمیق ابعاد مختلف س��ند تدوینش��ده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و
ارتقای این سند باالدستی فراخواندند.
ایشان همچنین مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مشورت
مراجع مندرج در ابالغ ،نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیقاً بررسی و بهرهبرداری
کند و نسخهی ارتقاء یافته الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال
آین��ده برای تصویب و اب�لاغ ارائه نماید ،بهطوریکه از ابتدای قرن پانزده هجری
شمسی اجرای این الگو با سرعت مطلوب آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.
متن ابالغ رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خداوند ّ
جل و عال را س��پاس میگزارم که با هدایت و توفیق او تالش نظاممند
چند هزار تن از صاحبنظران و اس��تادان دانشگاهی و حوزوی و فرزانگان جوان
برای طراحی الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت پس از هفت س��ال در چهلمین
اهم مبانی و آرمانهای
س��ال پیروزی انقالب اسالمی به نتیجه رسید .این سند ّ
پیشرفت را تدوین کرده و اُفق مطلوب کشور را در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر
مؤثر برای نیل به آن را طراحی کرده اس��ت که با تحقق آن که کاری عظیم و
دش��وار ،ا ّما ممکن و ش��یرین است کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و طلیعه
مبارک تمدن نوین اسالمی ایرانی در زیستبوم ایران ُرخ خواهد نمود .انشاءاهلل.
اکنون با تقدیر از متفکران و استادان و صاحبنظرانی که طراحی این سند مهم
و مدیریت تهیه آن را بر عهده داشتهاند ،مقرر میدارد:
 )1مجمع تشخیص مصلحت نظام سند پیوست را ب ه عنوان چارچوب باالدستی
سیاستهای کلی مورد مالحظه قرار دهد و پیشنهادهای تکمیلی برای حصول
اطمینان از کفایت آن را در جایگاه یاد شده ارائه کند و پس از ابالغ نسخه نهایی
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الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت،
سیاس��تهای کل��ی نظ��ام را برای
انطباق با الگو بازنگری نماید.
 )2مجلس ش��ورای اسالمی با نگاه
ملی به بررس��ی سند حاضر بپردازد
و نکات ض��روری ب��رای ارتقای آن
را به عنوان س��ند باالدستی قوانین
برنامهای کش��ور پیش��نهاد نماید و
تمهیدات الزم را برای تهیه و تصویب
طرحها و لوایح برنامهای در چارچوب
نسخه نهایی آن مقرر سازد.
 )3دولت فارغ از مالحظات زودگذر،
این سند را از جهت قابلیت اجرا و تحولآفرینی بررسی نماید و پیشنهادهای عملی
ب��رای ارتقای آن را ارائه دهد .از ذخیره مدیریتی و کارشناس��ی دولت در مرکز و
استانها برای این منظور استفاده شود.
 )4شورای عالی امنیت ملی ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای عالی فضای
مجازی در حیطه وظایف خود به بررسی و ارائه پیشنهاد نسبت به این نسخه از
الگو بپردازند.
 )5دانشگاهها و حوزههای علمیه و صاحبنظران این سند را عمیقاً بررسی نمایند
و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و
مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند.
 )6مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت با مشورت مراجع مخاطب در باال ،برنامه
زمانی بررس��ی نس��خه حاضر الگو از س��وی آنها را تنظیم و نظرات و پیشنهادهای
تکمیلی را دریافت و دقیقاً بررس��ی و بهرهبرداری کند .و انش��اءاهلل نسخهی ارتقاء
یافته الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و
ابالغ ارائه نماید.
 )7پس از آن ،برای آماده شدن همهی دستگاههای کشور و کمک عمومی مردم
ی که انشاءاهلل از ابتدای
برای اجرای الگو ،زمانی اختصاص خواهد یافت ،به طور 
قرن پانزده هجری شمسی اجرای الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی با مقدمات کافی
و سرعت مطلوب آغاز شود و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.
 )8صدا و سیما و دستگاههای تبلیغی و اطالعرسانی رسمی کشور اخبار فعالیتهای
یاد شده را منتشر نمایند ،البته بررسی و ارتقای نسخه حاضر الگو در مراجع یاد
شده متمرکز خواهد بود تا این کار مهم دستخوش مجادالت روزمره نگردد.
پیشرفت ،مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی و هنجارها و سازوکارهای اجتماعی
است و لذا امری تدریجی و طوالنی و وابسته به ایمان و عزم و تالش ملی و صبر و
مداومت همگانی و از همه برتر ،تفضالت الهی است که به حول و قوه کبریاییاش
انشاءاهلل در تداوم انقالب اسالمی به این ملت عنایت خواهد فرمود.
س ّید علی خامنهای  ۲۲مهر ۱۳۹۷
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دکتر واعظزاده:

اخبار مرکز

الگو میخواهد مهارتهای بومی ایران با پژوهش به فناوریهای صنعتی تبدیل شود
ادامه از صفحه  1پیرو فراخوان رهبر معظم انقالب اسالمی از ارکان نظام
و نخبگان دانش��گاهی و حوزوی کش��ور پیرامون الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت ،از طرف مرکز الگو ،نشست هماندیشی با حضور حدود یکصد
تن از اندیشمندانی که در طول هفت سال گذشته در تدوین الگوی پایه
اسالمی ایرانی پیشرفت نقش داشتهاند ،در  26مهرماه برگزار شد.
رئیس مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت ،در این نشست تأکید کرد:
در الگوی پیش��رفت مقرر شده اس��ت که کشور با بهرهگیری نظاممند از
مش��ورت جمع��ی نخبگانی
اداره ش��ود .نحوه طراح��ی و تصویب الگو که
یک کارکرد الگوی پیشرفت ،در فراخوان رهبر معظم انقالب تعیین ش��ده
اس��ت ،نمونهای از تصمیمگیری و اداره کشور
ایجاد تعادل و هماهنگی بین
با مشورت جمعی نخبگان است.
و
کارهای فوری و کوتاهمدت رئی��س ش��ورای عالی و رئی��س مرکز الگوی
زودبازده و کارهای اساسی و اس�لامی ایران��ی پیش��رفت اف��زود :وقتی به
بلندمدت است مشکالت امروز کش��ور فکر میکنیم ،ممکن
اس��ت اقدامات ضروری و فوری که باید انجام
ش��ود ،فکر کردن به آینده بلندمدت کش��ور را مشکل جلوه دهد ،اما وقتی به ریشههای
عمیق و قدیمی این مش��کالت توجه میکنیم ،میفهمیم که ع�لاوه بر اقدامات فوری،
کارهای اساسی و طوالنیمدتی باید انجام شود تا مسائل کشور به طور اساسی حل شود.
یک کارکرد الگوی پیشرفت ،ایجاد تعادل و هماهنگی بین کارهای فوری و کوتاهمدت و
زودبازده و کارهای اساسی و بلندمدت است.
مقبول همگان
دکتر واعظزاده خاطرنشان کرد :با مشاهده بعضی تصمیمات الزم و فوری و
ِ
در کشور که به درستی اجرا نمیشود ،باید پاسخ دهیم که تهیه الگو برای دهههای آینده
به چه کاری میآید .اما وقتی آیندهنگریِ بعضی کشورهای دیگر را مشاهده میکنیم که
علیرغم مشکالتی بعضاً بزرگتر از مشکالت ما برای دهههای آینده برنامهریزی میکنند،
تهیه و اجرای الگوی پیشرفت را ضروری مییابیم.
وی افزود :جابهجایی قدرت در سطح جهان در بین دو جنگ جهانی پدید آمد و آمریکای
شمالی جای اروپا را در سکوی اول قدرت اقتصادی و سیاسی گرفت .خیلی از مطالعات
آیندهپژوهانه جابهجایی دیگری را در توزیع قدرت در دنیا پس از صد سال از جابهجایی
اول پیشبینی میکنند و نشانههای آن را در تحوالت امروز جهان میبینند .امروز آسیا
آبستن تحوالت سرنوشتساز جهان است .در ده سال گذشته سریعالرشدترین  GDPدر
مناطق دنیا متعلق به اقتصاد نوظهور و درحالتوس��عه قاره ما اس��ت .رشد آسیا ناشی از
شکوفایی برنامهریزیشده ظرفیتهای وامانده آسیا خواهد بود .ایران چهارراه جغرافیایی

و تمدنی آسیا است .به گواهی تاریخ هر تحول فراملی که بر آسیا بگذرد،
از این چهارراه میگذرد .اگر آماده نباشیم ،حتی تحوالت خوب برای آسیا،
ممکن است برای کشور ما خوب نباشد .همانطور که پایان جنگ جهانی
دوم برای ایران همراه با مصائب زیادی بود .باید بکوش��یم از فرصتهای
تحول و جابهجایی جایگاه کشورها در نیمقرن آینده که در آسیا متمرکز
ش��ده است ،سود ببریم .حضور و همکاری ایران در تحوالت آسیا ،ضامن
موفقیت ما در تحوالت جهانی اس��ت زیرا آس��یا بهسوی کسب جایگاه
مطلوب خ��ود در دنیا حرکت میکند .حضور ض��روری و مفید ایران در
تحوالت آسیا به معنی غفلت از رقابت و تعامل با غیرآسیا نیست .همانطور که کشورهای
بزرگ آس��یا مثل چین و هند ،تعامالت
گستردهای با غیرآسیا دارند.
ب��ه گفت��ه عضو ش��ورای عال��ی انقالب در الگوی پیشرفت بر رسیدن ایران
فرهنگی ،در الگوی پیشرفت بر رسیدن به جایگاه مناسب خود از طریق فعال
ای��ران به جایگاه مناس��ب خود از طریق کردن موقعیتهای ارتباطی ایران
فعال کردن موقعیتهای ارتباطی ایران تأکید شده است و توقف خامفروشی
تأکید ش��ده اس��ت و توقف خامفروشی منابع طبیعی کشور با ایجاد زنجیره
منابع طبیعی کشور با ایجاد زنجیره تولید
تولید ارزشافزوده از مواد خام
ارزشافزوده از مواد خام کش��ور خواسته
ش��ده اس��ت و برای این منظور تسهیل کشور خواسته شده است
ورود کارآفرینان دانش��ی به عرصه اقتصاد و توس��عه شبکههای علم ،فناوری و نوآوری و
احیای بازارهای تولیدی تخصصی تدبیر شده است.
وی اف��زود :الگو میخواهد که مهارتهای بومی ایران با پژوهش به فناوریهای صنعتی
تبدیل شود و بازارهای تولید ما با استفاده از فرهنگ و تجارب بومی و دستاوردهای دانشی
احیا شود تا همه عوامل تولید در یک محیط جمع شود و تولید ب ه صرفه شود.
دکتر واعظزاده در پایان سخنان خود تأکید کرد :موقعیت ارتباطی ممتاز ایران در طول
ت در دس��ت فرهنگ ایرانی -اس�لامی موجب حضور مؤثر ایران در تحوالت
تاریخ دس�� 
پیرامونی بوده اس��ت .جاذبه این فرهنگ همراه با قابلیت جذب و تعامل زیادی که دارد
امروز هم میتواند در خدمت پیشرفت ایران قرار گیرد.
بازخوانی الگوی پایه اس�لامی ایرانی پیشرفت ،هماندیش��ی در پاسخ به سؤاالت اساسی
درباره الگوی پیشرفت ،تبادلنظر و هماهنگی در خصوص تشریح و تبیین الگو در مراجع
رس��می سیاس��تگذاری ،قانونگذاری و اجرایی ،مش��ارکت در جلب همکاری مجامع و
ش��خصیتهای علمی در نقد و ارتقای الگوی پیش��رفت ،اهداف اصلی برگزاری نشست
بررسی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بود.

متن «سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت»
متن «سند الگوی پایه اسالمی
ایرانی پیشرفت»
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بسماهلل الرحمن الرحیم
الگوی پایه ،چارچوب الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت و
معرف س��یر کلی تحوالت مطلوب ایران در عرص ه فکر،
علم ،معنویت و زندگی بهسوی تمدن نوین اسالمی ایرانی
در نیمقرن آینده اس��ت .این الگو با مش��ارکت گسترده
متفکران و صاحبنظران ایرانی و بر اس��اس جهانبینی
و اصول اس�لامی و ارزشهای انقالب اسالمی و با توجه
به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران،
بر طبق روشهای علمی و با اس��تفاده از دستاوردهای
بش��ری و مطالعه آیندهپژوهانه تحوالت جهانی طراحی
ش��ده و ش��امل مبانی ،آرمانها ،رس��الت ،افق و تدابیر
اس��ت .مبانی ،اهم پیشفرضهای اس�لامی ،فلسفی و
علمی جهانشمول معطوف به پیشرفت را ارائه میدهد.
آرمانها ،ارزشه��ای فرازمانی -فرامکانی و جهتبخش
پیش��رفت اس��ت .مبانی و آرمانها وجه اسالمیت الگو

را تضمین میکنند .رس��الت ،میثاق مش��ترک مردم و
نظام جمهوری اسالمی ایران برای پیشرفت است .افق،
آرمانهای الگو را بر جامعه و زیستبوم ایران در نیمقرن
آینده تصوی��ر میکند و هدفهای واقع��ی آحاد مردم،
جامعه و حکومت ایران را در آن موعد معین میس��ازد.
تدابیر ،تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل
مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیتهای ماندگار
ملی بهمنظور رس��یدن به افق اس��ت .این الگو با ایمان
اس��توار و عزم راس��خ و تالش عظی��م و مدبرانه مردم و
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران اجرا خواهد شد.
مبانی

•مبانیخداشناختی
−خدامحوری و توحید ،اساس و محور بنیادین حیات
فردی و اجتماعی مؤمنان است .اهلل معبود یکتا ،علیم،
حکیم ،غن��ی ،ربالعالمین ،رحم��ن ،رحیم ،هادی،
شارع ،تنها مالک و حاکم مطلق هستی است که:
−عادل در تکوین ،تشریع و سزادهی است؛
−واس��ع ،جبرانکنن��ده ،روزیدهن��ده مخلوق��ات،

اجابتکننده دعاها و حاجتها است؛
−ولی مؤمنان ،یاور مجاه��دان راه خدا ،حامی مظلومان،
انتقامگیرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خویش است.
•مبانیجهانشناختی
−جهان با عوالم غیب و شهودش ،سرشت توحیدی دارد
و مراتب روحانی ،مادی ،دنیوی و اخرویاش ،پیوسته
در مسیر تکامل و تعالی به سوی خداوند است.
−نظام علّی– معلولی بر جهان حاکم است .جهان مادی
در طول عالم ماورا است و عوامل مؤثر در آن منحصر
به علل مادی و طبیعی نیست.
−جهان محل عمل و آزمایش و بس��تر تکامل و تعالی و یا
سقوط معنوی اختیاری انسان است و بر اساس سنتهای
الهی به کردارهای آدمیان واکنش نشان میدهد.
−خداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و
آبادکننده آن است ،قرار داده که در صورت بهرهبرداری
کارآمد و عادالنه ،تأمینکننده نیازهای او است.
•مبانیانسانشناختی
−هدف از آفرینش انسان ،معرفت و عبادت پروردگار و
در پرتو آن ،دستیابی به مقام قرب و خلیفهاللهی است.
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−حقیقت آدم��ی ،مرکب از ابعاد فط��ري و طبیعي و
ساحات جسمانی و روحانی است.
−بعد فطری او که ناش��ی از نفحهی الهی اس��ت منشأ
کرامت ذاتی و نیز برخورداری از اوصاف خداپرستی،
دینورزی ،کمالگرایی ،حقیقتجویی ،خیرخواهی،
زیباییگرای��ی ،عدالتطلب��ی ،آزادیخواهی و دیگر
ارزشهای متعالی است .چنانکه بعد طبیعي او منشأ
دیگر اوصاف و نیازهای مادی گوناگون اس��ت .انسان
در کشاکش مقتضیات این دو دسته صفات و نیازها
و تحقق معقول و متعادل آنها به کماالت اکتس��ابی
دست مییابد.
−انسان دارای کمال و س��عادت اختیاری است که در
صورت انتخابهای صحیح و در چارچوب تمسک به
هدایت الهی و رشد عقالنی میتواند به مرتبه نهایی
آن واصل شود.
−حیات انس��ان پس از مرگ تداوم مییابد و چگونگی
حیات اخروی مبتن��ی بر باور ،بینش ،منش ،اخالق،
کنش و رفتار آدمیان در زندگی دنیوی است.
−با توجه به مبادی پیش گفته ،انس��ان دارای حقوقی
انسان دارای حقوقی از جمله حق
حیات معقول ،آگاهی ،زیست معنوی
و اخالقی ،دینداری ،آزادی توأم با
مسئولیت ،تعیین سرنوشت و برخورداری
از دادرسی عادالنه است

از جمله حق حیات معقول ،آگاهی ،زیس��ت معنوی
و اخالقی ،دینداری ،آزادی توأم با مسئولیت ،تعیین
سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادالنه است.
−انس��ان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از
نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل
و مشارکت جمعی جستوجو میکند.
•مبانیجامعهشناختی
−جامعه به عنوان بس��تر تعامل و مش��ارکت در جهت
تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها ،نافی هویت
فردی ،اختیار و مسئولیت اعضا نیست ولی میتواند
ب��ه بینش ،گرایش ،منش ،توانش و کنش ارادی آنها
جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد.
−ساختیافتگی جامعه عمدتاً مبتنی بر فرهنگ است
که بهمثابه هویت و روح کلی جامعه در اجزاء و عناصر
خرد و کالن آن حضور دارد.
−بنیادیترین واحد تشکیلدهنده جامعه ،خانواده است
که نقشی بیبدیل در تولید ،حفظ و ارتقای فرهنگ
جامعه دارد.
−جوام��ع با وجود پارهای تفاوتها ،تحت تأثیر س��نن
الهی و قوانین تکوینی مشترک و فراگیر هستند.
−شماری از س��نتهای الهی حاکم بر جوامع و تاریخ
عبارتاند از :پیوند تحوالت اجتماعی با نفس و اراده
انس��ان؛ وفور نعمت در اثر تقوی ،عدالت و استقامت؛
عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم ،فساد،
گن��اه و ترک امر به مع��روف و نهی از منکر؛ امهال و
استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل.
−تغیی��رات اجتماعی تح��ت تأثیر عوام��ل فرهنگی،
جمعیتی و انس��انی ،جغرافیایی ،سیاسی ،اقتصادی،
دانشی و فناورانه پدید میآید.
−جامعه دینی مبتنی بر شکلگیری مناسبات اجتماعی
بر اس��اس اصول و ارزشهای دینی است و دینداری

ف��ردی آحاد جامعه ب��ه تنهایی ضامن تحقق جامعه
دینی نیست.
−جهتگیری تاریخ بهسوی آیندهای پیشرفته در تمام
ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری
امام معصوم (ع) است.
−پیش��رفت حقیقی با هدای��ت دین اس�لام ،رهبریِ
پیشوای الهی ،مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت
پایدار تحقق کلم ه اهلل حاصل میشود.
•مبانی ارزششناختی
−ارزشها ریش��ه در واقعیت دارن��د و اصول آنها ثابت،
مطلق و جهانشمول است.
−اصول ارزشها از طریق عقل و فطرت و تفصیل آن از
طریق کتاب و سنت قابل کشف است.
−ارزشها در ساحتهای ارتباطی انسان با خدا ،خود،
خلق و خلقت ساری است.
−تحقق ارزشها موجب پیش��رفت دنیوی و س��عادت
اخروی است.
•مبانیدینشناختی
−دین ،دس��تگاه جامع معرفتی– معیشتی است که از
س��وی خداوند متعال برای تأمین کمال و س��عادت
دنیوی و اخروی آدمیان نازل شده است.
−دین کامل ،جهانش��مول و نهایی ،اسالم است که بر
نبی خات��م (ص) نازل و توس��ط آن حضرت ابالغ و
تفصیالت آن در س��نت پیامبر و اهل بیت (ع) بیان
شده است.
−اس�لام با نظام هستی و سرش��ت انسان ،هماهنگی
دارد و نق��ش بدیلناپذیری در تأمین نیازهای نظری
و عمل��ی ،فردی و اجتماعی و دنی��وی و اخروی ایفا
میکند .ب��ه همین جهت اس��تطاعت کام��ل برای
تمدنسازی و ارائهی الگوی پیشرفت دارد.
−اس�لام در چارچوب مبانی و اصول��ی ثابت و پایدار و
بر مبنای اجته��اد در عرصههای اعتقادی ،اخالقی و
ش��ریعت و توجه به عناصر انعطافپذیر فقه اسالمی،
توان پاسخگویی به نیازهای نوشونده زمانی و مکانی
را دارد.
−خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقالیی
مورد تأکید اسالم است و وحی ،مایه شکوفایی عقل
محسوب میش��ود .از این رو تمدنسازی و پیشرفت
اس�لامی افزون بر تکیه بر اص��ول ،ارزشها و تعالیم
اسالمی ،مبتنی بر عقل و دانش بشری نیز هست.
آرمانها

آرمانهای الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت ،ارزشهای
بنیادین فرازمان��ی و فرامکانی جهتدهنده پیش��رفت
اس��ت .مبناییترین این ارزشها ،نیل به خالفت الهی و
حیات طیبه است .اهم ارزشهای تشکیل دهنده حیات
طیب��ه عبارتاند از :معرفت به حقای��ق ،ایمان به غیب،
سالمت جسمی و روانی ،مدارا و همزیستی با همنوعان،
رحمت و اخوت با مسلمانان ،مقابله مقتدرانه با دشمنان،
بهرهبرداری کارآمد و عادالنه از طبیعت ،تفکر و عقالنیت،
آزادی مسئوالنه ،انضباط اجتماعی و قانونمداری ،عدالت
همهجانب��ه ،تعاون ،مس��ئولیتپذیری ،صداقت ،نیل به
کفاف ،استقالل ،امنیت و فراوانی.
رسالت

رس��الت ملت و نظام جمهوری اس�لامی ایران حرکت
عقالنی ،مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین
اسالمی متناسب با آرمانها در زیستبوم ایران است.

افق

در س��ال  1444هجری شمس��ی مردم ای��ران دیندار،
عموماً پیرو قرآن کریم ،س��نت پیامبر (ص) و اهلبیت
(ع) و با سبک زندگی و خانواده اسالمی ایرانی و روحیه
جهادی ،قانونمدار ،پاسدار ارزشها ،هویت ملی و میراث
انقالب اسالمی ،تربیتیافته به تناسب استعداد و عالقه
تا عالیترین مراحل معنوی ،علمی و مهارتی و شاغل در
حرفه متناسباند و از احساس امنیت ،آرامش ،آسایش،
سالمت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.
* * *
تا س��ال  1444ایران به پیش��تاز در تولید علوم انسانی
اس�لامی و فرهنگ متعالی در سطح بینالمللی تبدیل
ش��ده و در میان پنج کشور پیش��رفته جهان در تولید
اندیش��ه ،عل��م و فناوری ج��ای گرفت��ه و از اقتصادی
دانشبنی��ان ،خوداتکا و مبتن��ی بر عقالنیت و معنویت
اس�لامی برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا
است .تا آن زمان ،سالمت محیطزیست و پایداری منابع
طبیعی ،آب ،ان��رژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری
فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع ،خلق مزیتها
و فرصتهای جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت
عدالت بیننسلی حاصل شده است .فقر ،فساد و تبعیض
در کش��ور ریش��هکن گردیده و تکافل عمومی و تأمین
اجتماعی جامع و فراگیر و دسترس��ی آسان همگانی به
نظام قضایی عادالنه تأمین شده است.
پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسالم،
رهبری پیشوای الهی ،مشارکت و
ِ
اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار
تحقق کلم ه اهلل حاصل میشود

* * *
ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه عادل ،ش��جاع و
توانمند و ضمانت کافی برای سیاستها ،قوانین و نظامات
مبتنی بر اسالم برخوردار است و همچنان با اتکا به آرای
عمومی از طریق مش��ارکت آزادانه مردم در انتخابات به
دور از تهدی��د ثروت و قدرت و ب��ا بهرهگیری نظاممند
از مش��ورت جمعی نخبگان اداره میشود و قدرت کامل
برای دفاع بازدارنده از عزت ،حاکمیت ملی و اس��تقالل،
امنیت همهجانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده
و عامل اصلی وحدت و اخوت اسالمی ،ثبات منطقهای و
عدالت و صلح جهانی است.
در س��ال  1444ایران از نظر س��طح کلی پیش��رفت و
عدالت ،در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر
دنیا شناخته میشود و دارای ویژگیهای برجسته جامعه
اسالمی و خاستگاه تمدن نوین اسالمی ایرانی است.
تدابیر

 )1تبیین و ترویج اسالم ناب محمدی (ص) متناسب با
مقتضیات روز
 )2تقویت و تعمیق فرهنگ توحیدی و معادباور و ایمان
به غیب
 )3بسط فرهنگ قرآنی و تعمیق معرفت و تداوم محبت
اهل بیت (ع) از طریق زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و
انتظار بدون انحراف و بدعت
 )4ترویج آموزههای اخالق اسالمی و هنجارهای مدنی
و تبلیغ عملی دین
 )5شناساندن علمی و واقعبینانۀ ارزشها و دستاوردهای
انقالب اسالمی

3
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 )6گسترش تعلی م و تربیت وحیانی ،عقالنی و علمی
 )7تربیت نیروی انسانی توانمند ،خالق ،مسئولیتپذیر
و دارای روحیۀ مش��ارکت جمعی ب��ا تأکید بر فرهنگ
جهادی و محکمکاری
 )8ارتقای موقعیت شغلی ،کرامت و منزلت اقشار علمی
و فرهنگی به ویژه معلمان و استادان
 )9تبیین ،ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی اسالمی
ایرانی س��الم و خانوادهمحور با تسهیل ازدواج و تحکیم
خانواده و ارتقای فرهنگ سالمت در همه ابعاد
 )10اهتمام به احیا و توس��عه نمادهای اس�لامی ایرانی
به ویژه در پوش��ش ،معماری و شهرسازی با حفظ تنوع
فرهنگی در پهنه سرزمین
* * *
اسالم با نظام هستی و سرشت انسان،
هماهنگی دارد و نقش بدیلناپذیری در
تأمین نیازهای نظری و عملی ،فردی و
اجتماعی و دنیوی و اخروی ایفا میکند.
به همین جهت استطاعت کامل برای
تمدنسازی و ارائهی الگوی پیشرفت دارد
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 )11تحقیق و نظریهپ��ردازی برای تبیین عدم تعار 
ض
دوگانههایی از قبیل عقل و نقل ،علم و دین ،پیشرفت و
عدالت ،ایرانی بودن و اسالمیت ،و تولید ثروت و معنویت
از سوی صاحبنظران و نهادهای علمی کشور
 )12تقویت و گسترش تولید علمی اصیل ،بومی و مفید
در رشتههای علوم انسانی با بهرهگیری از مبانی و منابع
اسالمی و دستاوردهای بشری
 )13توسعه علوم بینرشتهای و مطالعات و پژوهشهای
چند رشتهای بدیع و مفید
 )14کوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان
و مؤسسات علمی برجسته کشور در عرصه بینالمللی
 )15حمایت فزاینده و مطالبه متناسب از برجستهترین
مؤسسات و شخصیتهای علمی کشور برای تولید علم
در راستای رفع نیازها و حل مسائل اساسی جامعه
 )16ارزشگ��ذاری معلومات و مهارتهای غیررس��می
روزآمد و کارآمد ،ارتقای دانشهای مهارتی و تنوعبخشی
به شیوههای مهارتافزایی
 )17ارتقای دانش پایه و توسعه شبکههای علم ،فناوری
و نوآوری با همکاری متقابل مؤسسات علمی و پژوهشی،
صنایع و دولت در فرایند تولید کاال و خدمات
 )18ارتقای مهارته��ای حرفهای بومی به ف ّناوریهای
صنعتی با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و تجارب
تاریخی و احی��ای بازارهای تولی��دی تخصصی مطابق
قابلیتهایسرزمینی
 )19پیریزی و گس��ترش نهضت کسب و کار هنرهای
نمایشی و کاربردهای فضای مجازی با استفاده از میراث
فرهنگی و ادبی ایرانی اسالمی و قابلیتهای ملی و محلی
مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقهای و جهانی
 )20الت��زام به رعایت اصول و قواعد اس�لامی در غایت
و ساختار تصمیمات ،سیاستگذاریها و نهادسازیهای
اقتصادی و مالی
 )21تحقق عدالت مالیات��ی و کاهش فاصلههای جمع
درآم��د خالص خان��وار از طریق ایجاد نظ��ام یکپارچه
مالیاتستانی ،تأمین اجتماعی و ارائه تسهیالت مالی با
بهرهگیری از سامانه جامع اطالعاتی ملی

 )22تس��هیل ورود کارآفرینان به عرصههای اقتصادی به
ویژه اقتصاد دانشبنیان و کاهش هزینههای کسب و کار با
تأکید بر اصالح قوانین ،مقررات و رویههای اجرایی کشور
 )23تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد
انضباط پولی ،رهایی از ربای قرضی ،توزیع عادالنه خلق
پول بانکی و بهرهمندسازی عادالنه آحاد مردم جامعه از
خدمات پولی
 )24اس��تقالل بودج��ه دولت از درآمده��ای حاصل از
بهرهبرداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی و انتقال
این درآمدها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی
 )25توقف خامفروش��ی منابع طبیعی ظرف  15س��ال
از زمان ش��روع اجرای الگو و جایگزین��ی آن با زنجیره
پیشرون��ده تولید ارزشافزوده مل��ی در داخل و خارج
کشور
 )26مصونس��ازی و تقوی��ت فرآینده��ا ،سیاس��تها،
تصمیمات و نهاده��ای اقتص��ادی در مقابل تکانههای
سیاسی -اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا
 )27توسعه فعالیتهای زیربنایی ،اقتصادی و اجتماعی
و مصرف آب ،انرژي و س��اير منابع حياتي متناس��ب با
ظرفيت ،حقوق و اخالق زيستي
 )28حفظ حقوق مالکی��ت عمومی بر منابع طبیعی و
ثروته��ای ملی هم��راه با رعایت مالحظ��ات صیانتی،
ی از آنها
زیستمحیطی و بین نسلی در بهرهبردار 
 )29کاهش شدت مصرف انرژی و متناسبسازی سهم
تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک
 )30بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن
منطقهای در پهنۀ س��رزمین بر مبن��ای آمایش ملی و
تخصیص امکانات و تس��هیل و تش��ویق سرمایهگذاری
در بخشه��ای اقتصادی و فرهنگ��ی مناطق مختلف و
توانمندس��ازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای
سرزمینی
 )31تمرکززدایی در س��اختار اقتصادی -مالی کش��ور
ی و تصمیمگیری به اس��تانها و
با واگ��ذاری برنامهریز 
شهرستانها در چارچوب سیاستهای ملی
 )32بهرهگیری از دیپلماس��ی فعال اقتصادی در کسب
ف ّناوریهای پیش��رفته و تشویق سرمایهگذاری خارجی
ب��رای صادرات و حمایت از ص��ادرات تولیدات داخلی با
ارزشافزوده
 )33فع��ال ک��ردن قابلیتهای س��رزمینی و موقعیت
ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرس��اختهای پیشرفته
برای تبدیل ایران به قط��ب راهبردی فرهنگی ،علمي،
فناوري و اقتصادی
 )34گسترش قطبهای گردشگری طبیعی ،فرهنگی،
مذهبی و سالمت با محوریت مناطق و مراکز هویتساز
 )35تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه س��الم و
ارتقای سازوکارهای نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی
و مصرفی
 )36پوش��ش همگان��ی مراقبتها و خدم��ات و توزیع
عادالنۀ منابع حوزۀ سالمت
 )37همکاری بینبخش��ی و مشارکت نظاممند مردمی
در ارتقای سالمت با اولویت پیشگیری و کنترل عوامل
تهدیدکننده
 )38تنظیم نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی
 )39اعتال و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سالمت
مبتنی بر شواهد متقن علمی
 )40ارتقای توانمندیهای حوزۀ پزش��کی با هدف ارائۀ
آموزش ،خدمات و تولیدات در سطح ملی و بینالمللی
 )41اعت�لای منزلت و حق��وق زنان و ارتق��ای جایگاه

اجتماع��ی و فرصتهای عادالنۀ آن��ان و تأکید بر نقش
مقدس مادری
 )42ارتقای اس��تقالل ،اقتدار ،پاس��خگویی و تخصصی
شدن نظام قضایی و تربیت و جذب قضات عالم و متعهد
و دانشافزای��ی مس��تمر و نظارت بر عملک��رد قضات و
کارکنان قضایی و اصالح و الکترونیکی کردن فرایندهای
دادرسی
 )43طراحی و اجرای راههای پیشگیری از جرم و افزایش
آگاهی و اخالق اجتماعی و تقوای عمومی
* * *
 )44گسترش فهم عمیق و تحکیم نظریه مردمساالري
ديني مبتني بر والیتفقیه
 )45حف��ظ و تقویت مردمس��االری دینی ،مش��ارکت
مردمی ،عدالت و ثبات سیاسی
 )46گس��ترش و تقویت تش��کلهای مردمی به منظور
افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم ساختار درونی نظام
 )47تقویت فضای آزاداندیش��ی به منظور ارزیابی و نقد
علمی سیاس��تها و عملکردهای گذش��ته و حال برای
تصحیح مستمر آن و حفظ مسیر انقالب اسالمی
 )48ارتقای نظارت رسمی ،مردمی و رسانهای بر ارکان
و اجزای نظام و پیش��گیری از تداخل منافع ش��خصیت
تقویت و گسترش تولید علمی اصیل،
بومی و مفید در رشتههای علوم انسانی
با بهرهگیری از مبانی و منابع اسالمی و
دستاوردهای بشری

حقیقی و حقوقی مسئوالن و کارکنان حکومت و برخورد
بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی
 )49اجرای کامل ضمانتهای پیشبینی شده در قانون
اساسی در حوزۀ آزادیهای فردی و اجتماعی و آموزش
و ترویج حقوق و تکالیف ش��هروندی و تقویت احساس
آزادی در آحاد جامعه
 )50تعیی��ن ضوابط عادالنه و شفافس��ازی فرایندهای
تخصی��ص امکانات و امتیازات دولت��ی؛ درآمد ،ثروت و
معیش��ت مسئوالن حکومتی و منابع و هزینههای مالی
فعالیت سیاستمداران و تشکلهای سیاسی
 )51گزین��ش مس��ئوالن و مدی��ران بر مبن��ای التزام
عملی آنان به حد كفاف در معیش��ت و اهتمام ایش��ان
به هنجاره��ای عدالت ،صداقت ،راس��تگویی ،اعتماد،
فداکاری و پاسخگویی
 )52تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاس��ی و
متناسبسازی ساختار اداری کشور با روشهای جديد به
گونهاي كه كمتر از يك درصد جمعيت كشور حقوقبگير
دولت باشند
 )53پیش��گیری از ش��کلگیری تهدید علیه جمهوری
اس�لامی ایران ،گسترش بس��یج مردمی و تقویت بنیه
دفاعی بازدارنده
 )54تقریب مذاهب اس�لامی و تحکیم اتحاد و انسجام
مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از
اهانت به مقدسات مذاهب اسالمی
 )55ترویج عقالنیت و روحیه جهادی در جهان اسالم و
حمایت از حرکتهای اسالمی و نهضتهای آزادیبخش
و استیفای حقوق مردم فلسطین
 )56تأکید بر چندجانبهگرایی ،گس��ترش دیپلماس��ی
عمومی و کمک به حکمیت و صلح بینالمللی
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در نشستی باحضور یک صد تن از اندیشمندان کشور بررسی شد:

پیرو فراخ��وان رهبر معظ��م انقالب
اس�لامی از ارکان نظ��ام و نخب��گان
دانش��گاهی و حوزوی کشور پیرامون
الگ��وی اس�لامی ایرانی پیش��رفت،
نشست هماندیش��ی با حضور حدود
یکص��د تن از اندیش��مندانی که در
طول هفت سال گذش��ته در تدوین
الگوی پایه اس�لامی ایرانی پیشرفت
نقش داشتهاند ،برگزار شد.
بازخوانی الگوی پایه اس�لامی ایرانی پیشرفت ،هماندیش��ی در پاسخ به سؤاالت اساسی
درباره الگوی پیش��رفت ،تب��ادل نظر و
هماهنگی در خصوص تش��ریح و تبیین
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت الگو در مراجع رس��می سیاستگذاری،
جایگزین هیچکدام از اسناد راهبردی قانونگذاری و اجرایی ،مشارکت در جلب
همکاری مجامع و شخصیتهای علمی
و سیاستی کشور نیست ،اما خألهایی
در نقد و ارتقای الگوی پیشرفت ،اهداف
در این اسناد دیده میشوند که اصلی برگزاری این نشست بود.
الگو به دنبال پر کردن این شکاف در ابت��دای این نشس��ت ،فراخوان مقام
است؛ در حقیقت ،اسناد از جامعیت و معظم رهبری در خصوص طراحی الگوی
هماهنگی الزم برخوردار نیست اسالمی ایرانی پیشرفت قرائت شد.
ب�رای طراح�ی الگو باید ب�ه منطق
واحدی برسیم
دکتر هادی اکبرزاده ،دبیر نشست و عضو شورای عالی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
تأکید کرد :این نشست در حقیقت یک جلسه کاری برای هماهنگی و تقسیم کار است.
با تالش جدی جمعی از جامعه نخبگانی کشور در مدت  7سال ،گام مهمی در طراحی
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برداشته شده است که تهیه نقشه راه و مسئلهشناسی ،از
نتایج این تالش چند ساله بوده است.
دکتر اکبرزاده افزود :مسائل اصلی کشور با مشورت جمعی در حدود  100نفر ،شناسایی
شده و در نهایت در  13مسئله مهم به عنوان یکی از ورودیهای الگو مشخص شدند.
عضو شورای عالی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد :بحث آیندهپژوهی نیز از
نیازهای مهم در مسیر طراحی الگو بود تا روندهای آینده در منطقه مورد توجه قرار گیرد؛
در این مس��یر ،آسیبشناسی برنامههای کشور انجام ،مدلهای رایج توسعه و همچنین
تجارب جهانی شناسایی شدند.
دبیر نشس��ت بررسی
الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت تأکید کرد:
در ای��ن ت�لاش 7
س��اله ک��ه مبتنی بر
روشه��ای قابل دفاع
ب��وده اس��ت ،مبانی
الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت طراحی و به
بحث گذاشته شد و نهایتاً به شکل الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت تدوین شد.
دکتر اکبرزاده افزود :نگاه ما به الگو به عنوان نقشه جامع تحول جامعه است و نیازمند عزم
ملی میباشد و این عزم ملی از طریق گفتمان حاصل میشود که در مرحله اول نخبگانی
و بعد تعمیم به عموم مردم جامعه است .ویژگی دیگر الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت،
بلندمدت بودن آن است و همه اقشار و گروههای صاحبنظر عالقهمند به پیشرفت کشور
در آن مشارکت دارند.
وی تأکید کرد :این الگو حاصل عقل جمعی گروهی از نخبگان و صاحبنظران است و از
این حیث به گروه و دسته خاصی تعلق ندارد .حدود  3هزار نفر از شخصیتهای علمی
حوزوی و دانشگاهی در تهیه و طراحی این الگو مشارکت داشتهاند و تاکنون حدود 2900
نقد در خصوص الگوی پایه دریافت کردهایم .عالوه بر مش��ارکت شخصیتهای حوزوی،
دانش��گاهی و پیشکس��وت 7 ،هزار نفر از جوانان نخبه کشور نیز در این طرح مشارکت
داشتهاند.
به گفته عضو شورای عالی مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،مراحل طی شده در طی
 7سال گذشته ،گام نخست برای طراحی و تهیه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بوده است
و اکنون در آستانه شروع گام دوم هستیم .مأموریت مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

در  2سال آینده شامل تبیین و تشریح
الگو در مجامع علمی و سیاستگذاری
است؛ بنابراین محصول باید در مراجع
سیاس��تگذاری و اجرایی تش��ریح و
بازخورد آن در این مدت دریافت شود.
دبیر نشست بررس��ی الگوی اسالمی
ایران��ی پیش��رفت گف��ت :ه��دف از
برگزاری این نشست ،تمرکز بر تبیین
و تش��ریح الگو در مجامع علمی و سیاستگذاری و تقسیم کار است .برای معرفی الگو و
تبیین الگو باید وفاق نسبی داشته باشیم
و ب��ه یک منطق واحد و فهم مش��ترک
برس��یم و هدف از جلس��ه ام��روز ،وفاق قانون اساسی ،اساس الگوی
ذهنی و فهم مش��ترک برای معرفی الگو پیشرفت محسوب میشود
با ادبیات مشترک است.
در ادامه این نشس��ت ،اعضای اندیش��کدههای مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت و
صاحبنظران به طرح موضوعات و پرسشهایی در مورد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
پرداختند .حجتاالسالم سید حسین میرمعزی با محور تأمین وجه اسالمیت در الگوی
پیشرفت به بیان دیدگاههای خود پرداخت.
رئیس اندیش��کده عدالت مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت تأکید کرد :یک الگوی
اسالمی پیشرفت داریم که در سطح پایه و عمومی ،شامل  3عنصر مبانی نظری ،مبانی
عملی و آرمان است .این بخش از الگو باید از مبانی اسالمی استنباط شود .منبع استنباط
در این  3عنصر ،آیات و روایات هستند و باید به روش اجتهاد ،عناصر استنباط شوند.
نقش الگو در شکلگیری انسجام و عزم ملی در کشور و همچنین ،راههای تبدیل الگو به
یک گفتمان ملی ،محور سخنان دکتر غالمعلی افروز در این نشست بود.
رئی��س اندیش��کده خان��واده مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت گفت :اگر انس��ان
مطلوباندیش نباشد ،دغدغه پیشرفت نخواهد داشت .طراحی الگوی پیشرفت ،پاسخ به
نیاز جدی انسانهای وارسته و خالق است .الگوی پیشرفت باید تبدیل به یک مطالبه ملی
شود ،عزم ملی را تقویت کند و این نگاه ،متضمن نسل هوشمند و خالق است.
دکتر محمدحسین پناهی با محور تحوالت اساسی میانمدت و بلندمدت ناشی از اجرای
الگو به سخنرانی پرداخت .رئیس اندیش��کده امور اجتماعی مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت بیان داش��ت :تحول اساسی در بلندمدت به صورت تدریجی با حرکت آگاهانه
اتفاق میافتد و الگو ناظر به چنین حرکتی است.
دکتر پناهی تأکید کرد :اگر الگو بخواهد محقق و اجرا ش��ود ،باید شرایط عینی و ذهنی
برای چنین نقطه عطفی آماده شود .گفتمانسازی عالوه بر حوزه نخبگانی ،باید در سطح
عمومی و مردمی نیز انجام ش��ود و به عنوان یک الگوی امیدبخش پیشرفت مورد توجه
قرار بگیرد.
دکتر موسی عنبری ،مدیرکل برنامهریزی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت با اشاره به محور رابطه الگو با سیاستهای کلی و سایر اسناد برنامهای کشور
گفت :الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت جایگزین هیچکدام از اسناد راهبردی و سیاستی
کش��ور نیست ،اما خألهایی در این اس��ناد دیده میشوند که الگو به دنبال پر کردن این
شکاف است؛ در حقیقت ،اسناد از جامعیت و هماهنگی الزم برخوردار نیست.
دکتر عنبری افزود :به تعبیر دقیقتر ،الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،انسجام بخش و
هدایتگر اسناد دیگر است.
دکتر علیرضا صدرا ،رئیس اندیش��کده سیاس��ت با اشاره به محور نقش الگوی پیشرفت
در عملیاتی کردن ظرفیتهای قانون اساس��ی تأکید کرد :قانون اساس��ی ،اساس الگوی
پیشرفت محسوب میشود.
محور سخنرانی دکتر محمدسعید جبل عاملی بر موضوع آیندهپژوهی در الگوی پیشرفت
متمرکز بود .وی تأکید کرد :موضوع منابع و سرمایههای الزم برای اجرای الگو باید مورد
توجه قرار بگیرد؛ اینکه چه س��رمایهها و منابعی برای اجرای تدابیر پیشران نیاز داریم و
وضعیت کشور تحت این سناریوها چگونه خواهد بود؟
رئیس اندیش��کده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت افزود :مهمترین
استفاده آیندهپژوهی در افق  ،1400تشخیص موقعیت در شاخصهای کالن و منابع مورد
نیاز است که نیازمند مشارکت بین دستگاهها و حوزههای درگیر است.
دکتر شهریار نیازی ،دبیر اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز در
این نشست گفت :افق ترکیبی از بلندپروازی و واقعگرایی است .افق رنگ و بوی اسالمی
ایرانی دارد و ترکیبی از عدالتخواهی و معنویتگرایی شیعی -ایرانی و عقالنیت موجود
در تفکر شیعی -ایرانی دارد.

اخبار مرکز

هماندیشی و بازخوانی الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت
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دکت��ر محمدهادی زاهدی وفا ،عضو ش��ورای
عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز
به اهداف افق و آرمان الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت در جهت بالفعل کردن ظرفیتهای
ملی در کشور اشاره کرد.
مهندس مرتضی نبوی که با محور روششناسی
و فرآین��د طراح��ی الگوی پیش��رفت در این
نشست سخنرانی کرد ،گفت :مدل از نظریهها به دست میآید .در مسائل اجتماعی به نظر
میآید که قبل از الگو به نظریه توسعه نیاز داریم .امروزه کشورهایی که از دادههای عظیم
و پلتفرمهای دولت الکترونیک یکپارچه اس��تفاده میکنند ،میتوانند در لحظه تحوالت
را ارزیابی و تصمیمگیری درس��تی داش��ته باشند و به نظر میرسد که جای متخصصان
فناوری اطالعات در طراحی الگو خالی است.

حجتاالس�لام ابوالقاسم علی دوست ،رئیس
اندیشکده فقه و حقوق اسالمی مرکز اسالمی
ایرانی پیشرفت ،دکتر مصطفی ایزدی ،رئیس
اندیش��کده دفاع و امنیت مل��ی مرکز الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،دکتر حسینعلی
قب��ادی ،رئیس پژوهش��گاه علوم انس��انی و
مطالعات فرهنگی و دانش��یار دانشگاه تربیت
مدرس ،دکتر سید محمد حسینی ،دکتر ابراهیم برزگر ،استاد دانشگاه عالمه طباطبائی،
حجتاالسالم دکتر علیرضا صادقزاده ،مسئول سابق کمیته مطالعات نظری سند بنیادین
تحول ،دکتر حسن بنیانیان ،رئیس کمیسیون فرهنگی -اجتماعی شورای عالی انقالب
فرهنگی ،دکتر امیرحسین بانکیپور فرد ،دکتر حسین ساالر آملی ،قائم مقام وزیر علوم
در امور بینالملل ،از دیگر سخنرانان این نشست بودند.

شهید چمران؛ مجاهد پیشرفتنگر
اندیشه های
پیشرفت

6

دکتر عابد گل کرمی

شهید دکتر مصطفی چمران ( ۱۳۱۰تهران ۳۱ ،خرداد ۱۳۶۰
دهالوی��ه) ،فیزیکدان ،وزی��ر دفاع ایران ،عضو ش��ورای انقالب،
نماین��ده دوره اول مجلس ش��ورای اس�لامی و مش��اور رهبر در
ش��ورای عالی دفاع و از فرمانده��ان جنگ تحمیلی و بنیانگذار
س��تاد جنگهای نامنظم بود .گذشته از اینها شهید چمران یک
هنرمند بود و آثار هنری زیادی را بر جای گذاشت که از جمله آنها
میتوان به تابلوهای نقاشی ،مجسمهها و عکسها اشاره کرد .اینها
تجلی ظاهری شخصیت پیشرفتنگر شهید چمران است اما همه
واقعیت زندگی شهید چمران نیست ،چرا که شخصیت این شهید
آنقدر پرابعاد و در عین حال پویا است که نمیتوان صرفاً به موارد
یادش��ده بسنده کرد .شهید چمران شخصیتی چندبعدی داشت
که نه در آن س��کون میبینی و نه یاس ،بلکه شاهکلید شخصیتی او تحرک و پیشرفت
تعالیگونه اس��ت که به راستی موجگونه نبودش در آرامش��ش بود .با بررسی زندگی او
میتوان به شدن پیوسته وجودی او در بستر زمان پی برد و وجوه شخصیت متکاملش
را بیش��تر درک کرد .ش��هید چمران هر چند زاده ایران بود اما وطن نداشت و خود را از
حجاب معاصریت تاریخ و محدودیت و مرزبندی جغرافیای جهان مادیگرا و مادی زده
رهانیده بود و مانند شیخ بهایی وطنش معرفت قلبی و فکری او بود و هر جا مظلومی و
یا سنگری برای مبارزه با ظلم مییافت ،دلش ناآرام و کالبد وجودیاش آرام و مسکون
آن سامان بیسامان و خانه او میشد و تا آنجا که میتوانست در آبادانی و تعالی آنجا و
باشندگانش میکوشید و لحظهای از پای نمینشست که مبادا از درنگ ایشان نارسایی
ایجاد شود و تالش تکلیفیشان در رسیدگی به محرومان و مظلومان نافرجام بماند .شاید
به همین خاطر است که شهید چمران را به تحصیل متعهدانه در آمریکا ،مبارزه مجاهدانه
در مصر ،لبنان ،کردستان و خوزستان ،همکاری مدبرانه با امام موسی صدر (علیهالرحمه)،
همراهی مشفقانه با امام خمینی (ره) و انقالب اسالمی و مدیریت متفکرانه و مبتکرانه در
جمهوری اسالمی ایران ،میشناسند.
اما آنچه در این نوش��تار مدنظر اس��ت پرداختن به رویکرد پیشرفتنگرانه شهید چمران
و برجس��ته کردن و نشان دادن ش��واهدی از شخصیت شهید چمران از این منظر است.
ش��هید چمران از آن دس��ته پیشرفت نگرانی اس��ت که نمیتوان صرفاً به مراجعه به آثار
و نوش��تههایش به این درک از ش��خصیت ایشان رس��ید ،چرا که در آثار و نوشتههایش
بیش از آنکه به برون و دنیای مادی پرداخته باش��د به درون و ساختن شخصیت عرفانی
و تعالیبخش��ی آن پرداخته است و از سوی دیگر شهید چمران از جمله نوابغی است که
زندگی مبارزاتی او و مرگ انتخابیاش او را از بار نشس��تن و ثمردهی مطلوب بازداشت و
جهان اسالم و ایران از وجود انسانساز و آبادگرش محروم شد .از این رو ،اگر بخواهیم به
شناسایی این وجه از شخصیت ایشان بپردازیم بایستی به رهکرد او و مشی مجاهدانهاش
در عمر با برکتش��ان مراجعه کرد .به همین منظور ابتدا باید سخن دوستان و نزدیکان او
در همه عرصههای زندگیاش که همراه و همکار او در فعالیتها و اقدامات بودهاند ،شنید.
س��پس به س��اختهها و اندوختههای او پرداخت و آنگاه میتوان به تحلیلی واقعبینانه از
رویکرد پیشرفتنگرانه این انسان مجاهد رسید.
ش��هید چمران درد دین داش��ت و پیش��رفت را در قالب دین و حکومت دینی اسالمی
جس��توجو میکرد و میگفت« :دین ناب ،مکتب ناب و حکومت ناب حکومت اسالمی
اس��ت که برآمده از اندیشههای امام خمینی (ره) است و جوهر این حکومت هم والیت
است» (به نقل منصوری الریجانی .)1382 ،بر پایه همین دغدغه بود که ضمن تشکیل
انجمن اسالمی دانش��جویان غرب آمریکا ،با دوستان و همفکرانش به تبیین و تدریس
اقتصاد اسالمی و حکومت اسالمی برای دانشجویان میپرداخت و وی با تحلیل قوی که

داشت به دنبال این بود که گوهر وجودی اسالم را در آن وانفسای
مکاتب مادیگرای غرب و شرق به دانشجویان همفکر و همکیش
خود نشان دهد و اعتقاد داشت که «اسالم مکتب واسطه و ایدهآل
اس��ت و اش��کاالت حکومتها و مکاتب دیگر را ندارد» (به نقل از
دکتر س��عید سهرابپور1382 ،؛ دکتر عباس��علی زالی.)1397 ،
ش��هید چمران دینمداری بود که به چلهنشینی و انزوا اعتقادی
نداش��ت و باور داشت که مس��لمانان نباید پستونشین و دنبالهرو
غرب و ش��رق باشند و از علم روز و مناسبات دنیا عقب باشند ،به
همین خاطر ضمن طی کردن باالترین مدارج علمی و علم باوری،
اهل کار گروهی بود و در س��ازماندهی و انسجامبخش��ی به کارها
کمنظیر بود .ش��هید چمران به نوعی معترض غفلت دینداران و
مسلمانان در دستیابی به علم و فناوری روز برای پیشرفت و تحول در برابر دشمنان اسالم
بود و این اعتراض درونی شهید چمران در این نیایشش را به خوبی میتوان درک کرد که
ضمن قائل شدن رسالتی برای خود در جهت پیشرفت مسلمانان ،با خدای خود میگوید:
«ای خدای من! من باید از نظر علم از همه برتر باشم تا مبادا دشمنان ،مرا از این راه طعنه
زنند .باید به آن سنگدالنی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میفروشند ،ثابت کنم
که خاک پای من نخواهند شد .باید همه آن تیرهدالن مغرور و متکبر را به زانو درآورم،
آن��گاه خود ،خاضعترین و افتادهترین فرد روی زمین باش��م» (بینش و نیایش .)13 ،او
اعتقاد داشت آنچه که باعث پیشرفت غرب شده دستیابی آنها به علم و مسلط شدن بر
فناوری و سپس کار گروهی و مدیریت و سازماندهی است .لذا این دو اصل را بنا به هر
دلیل در بین جوامع مسلمین مغفول میدید و در هر جایی که وارد خدمت میشد ،سعی
میکرد در نظر و سخن نه تنها متذکر آنها شود ،بلکه با عملش به آنها جامه عمل بپوشاند
و س��پس همگان را به آن دعوت میکرد .به همین خاطر رمز کارگروهی و پیش��رفت
مسلمانان را در وحدت میدانست .بنابراین ،به وحدت و برادری در بین مسلمانان تأکید
داشت و هر گونه رفتار و عاملی که وحدت مسلمین را خدشهدار میکرد ،نمیپسندید و
عاملی در عقبماندگی و پسرفت جوامع اسالمی میشمارد.
نتیجه آنکه؛
شهید چمران نمونه یک انسان مجاهد پیشرفتنگر است و سعادت و پیشرفت جامعه را در
خودآگاهی و خوداتکایی میدانست که دو شاخصه بارز داشت؛ یکی تعهد منبعث از دین
و دیگری تخصص برگرفته از تحوالت علمی روز دنیا و از منظر ایشان هر کس که بخواهد
در آبادانی و پیش��رفت جامعه و کشورش بکوشد اگر این دو بال را نداشته باشد ،نمیتواند
منشأ خدمات و پیشرفت شود .روشنتر آنکه ،رهکرد شخصیتی شهید چمران نمونه مجسم
یک انس��ان مسئول و انقالبی اس��ت که ضمن عمل به مسئولیت مکتبی خود ،عالمانه در
جهت پیش��رفت و تعالی کش��ور مینگرد و پیش��رفت و آبادانی را بستری برای رسیدن به
سعادت و حیات طیبه میداند .از این رو ،پیشرفت تعالیگونه شهید چمران برای رسیدن به
آرمانشهری است که خود زیبا اینگونه آن را به تصویر میکشد:
«آرزو داش��تم مدینه فاضلهای به وجود آورم که در آن عدالت سایه افکند ،چشمه عشق و
محبت ،س��رزمین س��ینههای پاک انسانها را آبیاری کند ،حقد و حسد و تهمت و بدی و
کفر و جهل و ظلم از آن رخت بربندد .یتیمی با چش��م اش��کآلود به خواب فرو نرود ،ناله
دردمندی در نیمههای شب سکوت ظلمت را نشکافد ،آه سوزانی از سر ناامیدی به آسمان
نرود .آرزو داشتم که تجلی صفات خدایی را در همه جا و همه کس بینم ،جمال و جالل
و کمال و علم و خالقیت و عشق و محبت و اخالص و انسانیت را مدار زندگی بیابم .آرزو
داشتم که شمع باشم سر تا پا بسوزم و ظلمت را مجبور به فرار کنم و به کفر و جهل اجازه
ندهم که بر دنیا سیطره یابد» (زمزم عشق .)136 ،منابع در دفتر ماهنامه در دسترس است
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نشست ”آشنایی با الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت“ با مشارکت جمعی از استادان و
دانش��جویان در دانشگاه تبریز برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت ،دبیر حلقه فکری
"اندیش��ه پوی��ای فرهنگ مرک��ز الگوی
اسالمی ایرانی پیش��رفت" طی سخنانی
به نحوه ش��کلگیری ای��ن حلقه فکری،
فعالیتهای انجام ش��ده و نیز برنامههای
آتی آن پرداخت.
حس��ین واثقی بیان ک��رد :اعضای حلقه
در تالش برای شبکهس��ازی و استفاده از
راهکارهای فرهنگی و آموزش��ی هستند
ت��ا زمینه ریش��هکن کردن آس��یبهای
اجتماعی را در مناطق محروم فراهم کنند.
س��پس دبیر انجمن اس�لامی دانش��جویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز نیز
طی س��خنانی بیان کرد :پس از ابالغیه مقام معظم رهبری در رابطه با مش��ارکت
صاحبنظران و اندیش��مندان در تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،این دغدغه
به وجود آمد تا راهکارهایی در خصوص آش��نایی با آن اندیشیده شود و سعی کنیم
در دانش��گاه تبریز نی��ز در این زمینه
گفتمانسازی کرده و بر همین اساس
از پیش��نهاد دبیر حلقه فکری اندیشه
مرکز به دنبال استفاده همه جانبه از
پوی��ای فرهن��گ مبنی ب��ر برگزاری
ظرفیتهای موجود در عرصههای این همایش اس��تقبال کردیم .مهران
علمی برای فراهمسازی مقدمات گلزاری در ادامه بیان کرد :امید اس��ت
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که این ش��روع س��رآغازی ب��رای یک
با تولید علم در این حوزه است حرکت علمی بوده و زمینه مناس��بی
برای مشارکت گس��ترده پژوهشگران
دانشگاه تبریز در نقد و بررسی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت فراهم شود.
پیشرفت کشور بدون عزم ملی و مشارکت نخبگانی محقق نمیشود
در ادامه این نشس��ت رضا آقاجانی مسئول دبیرخانه حلقههای فکری مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت و نماینده مرکز در امور جوانان ،هدف اصلی از برگزاری این
نشست را آشنایی جامعه علمی کشور اعم از دانشجویان و استادان با الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت و راههای مشارکت در مباحث مربوط به آن دانست.
وی برگ��زاری کنفرانسهای الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت را یک��ی از ابزارهای
گفتمان س��ازی دانس��ت و خاطرنش��ان کرد :کنفرانسهای س��االنه مرکز رویداد
هدفمندی اس��ت که به گس��ترش و تعمیق تأمالت فکری و مطالعات و تحقیقات
علم��ی صاحبنظران حوزه پیش��رفت کمک میکند ،هش��تمین کنفرانس مرکز با
محوریت «الگوی پیشرفت؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق» در خردادماه سال
 1398برگزار خواهد شد.
آق��ای آقاجانی افزود :پس از برگزاری هر کنفران��س مرکز ،تیمی از متخصصان به
بررس��ی دقیق مقاالت و اس��تخراج نکات اساسی آن اعم از پیش��نهادها ،انتقادها،
ایدهه��ا و راهکارها میپردازد و ماحصل این بررس��ی را برای بهرهبرداری در اختیار
تدوینکنندگان الگو قرار میدهد.
وی چ��اپ بیش از دهها عنوان کتاب تخصصی در ارتباط با الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت ،بی��ش از یکصد جلد تکنگاش��ت و بی��ش از  70جلد کت��اب مقاالت
کنفرانسها و کنگرهها را از جمله دستاوردهای انتشاراتی مرکز ذکر کرد.
آقای آقاجانی با اش��اره به برگزاری یازده کنگره پیش��گامان پیش��رفت ،آن را یکی
از بس��ترهای مناس��ب مشارکت جوانان دانس��ت و تصریح کرد :دوازدهمین کنگره
پیش��گامان پیش��رفت به منظور بسترس��ازی و تس��هیل حضور گس��ترده جوانان
دغدغهمند پیشرفت کشور آذرماه سال جاری در محل دانشگاه الزهرا تهران برگزار
میشود.
مس��ئول دبیرخانه حلقههای فکری مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت افزود :این
کنگره با توجه به مزایای آن فرصت مناسبی برای مشارکت جوانان کشور به منظور
بیان دیدگاهها ،دستاوردهای علمی و پیشنهادها و انتقاداتشان در خصوص پیشرفت
کشور است.

برخوردار شوند.

آقاجان��ی تدوی��ن تکنگاش��ت را فرصتی
مناسب برای اس��تادان عالقهمند پیشرفت
کش��ور در جهت تبیی��ن دیدگاهها و نتایج
پژوهشهای خود دانست که با حمایتهای
ویژه از سوی مرکز همراه خواهد بود.
وی در ادام��ه جوان��ان را مح��ور اصل��ی
تحول در کش��ور دانس��ت و گفت :جوانان
عالقهمند و فع��ال میتوانند تحت حمایت
این مرکز ،حلقههای فک��ری جوانان را که
فرصت مناس��بی برای عرض��ه دیدگاهها و
دس��تاوردهای آن��ان در م��ورد موضوعات
مرتبط با پیش��رفت کش��ور است ،تشکیل
داده و از حمایتهای مادی و معنوی مرکز

اخبار مرکز

برگزاری نشست آشنایی با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در دانشگا ه تبریز

عدالت جزو الینفک اقتصاد اسلامی است و پیشرفت بدون عدالت ممکن
نیست
دکتر محمدعلی متفکر آزاد ،اس��تاد و مدیر گروه علوم اقتصادی دانش��گاه تبریز در
ادامه این نشس��ت با بیان اینکه علت بس��یاری از مشکالت موجود در حوزه اقتصاد
کشور نداشتن الگوی بومی است افزود:
دو نوع الگوی «نفسانی مبتنی بر غریزیات» و الگوی «رحمانی مبتنی بر فطریات»
در رابطه با زندگی دنیوی بشر مطرح است .محمدعلی متفکرآزاد با بیان اینکه الگوی
رایج در دنیا ،همان الگوی «نفس��انی مبتنی بر غریزیات» اس��ت ،افزود :هر الگویی
از مبان��ی نظ��ری خاص خود نش��أت
میگیرد؛ به عن��وان مثال در نتیجهی
الگوی لیبرالیس��م ک��ه حاصل از تفکر جوانان عالقهمند و فعال میتوانند
فلسفی پش��تیبان دئیسم و ناتورالیسم تحت حمایت این مرکز ،حلقههای
اس��ت ،اومانیس��م ،سکوالریس��م و فکری جوانان را که فرصت مناسبی
لیبرالیسم شکل میگیرد.
برای عرضه دیدگاهها و دستاوردهای
طبقاتی
ش��کاف
وی با تأکید بر اینکه
آنان در مورد موضوعات مرتبط با
نظام
پیامدهای
جمله
و بیعدالت��ی از
پیشرفت کشور است ،تشکیل داده و
لیبرالیستی است که سرمایهداری رایج
از حمایتهای مادی و معنوی مرکز
وجه عملی آن است ،افزود :بیعدالتی
و ش��کاف طبقاتی در ذات نظام ربوی برخوردار شوند

اقتصاد لیبرالیستی است؛ آماری که مؤسسات آمریکایی در سالهای بعد از 2000
میالدی ارائه دادهاند ،اش��اره میکنند که س��هم دو دهک پایین جامعه آمریکایی از
ث��روت آمریکا منه��ای دو دهم درصد بوده و س��هم دو دهک بعدی مثبت دو دهم
درصد است که در مجموع چهار دهک پایین این جامعه سهمشان از ثروت آمریکا
برابر با صفر است.
وی تأکید کرد :نظام سلطه و اندیشمندان آن تالش میکنند تا الگوی واحد توسعه
را در جهان القا کرده و تلقین کنند که صرفاً یک الگوی واحد برای پیشرفت بشری
در دنیا وجود دارد؛ بر همین اس��اس جهان را به س��ه نوع کشورهای توسعه یافته،
کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته تقسیم میکنند که در واقعیت
اینچنین نیست .دکتر متفکرآزاد با اشاره به ضرورت ،اهمیت الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت ،تأکید کرد :مش��کالت مختلفی که در جامعه و حتی در اقتصاد کش��ور
داریم ،به دلیل نبود و یا عدم انتخاب الگوی بومی از گذشته تا به حال بوده است.
وی با بیان اینکه یکی از تفاوتهای مبنایی پیامدهای اقتصاد لیبرالیستی با اقتصاد
اسالمی ،در وجود “تضاد” بین رشد و عدالت است ،خاطرنشان کرد :اقتصاد اسالمی
تضاد بین رشد و عدالت را نمیپذیرد و عدالت جزو الینفک اقتصاد اسالمی است و
پیش��رفت بدون عدالت ممکن نیست؛ الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت نیز “پیشرفت
مادی و معنوی” را توأمان در خود دارد.
در پایان این نشس��ت ،جلس��ه پرسش و پاسخی با مش��ارکت فعال دانشجویان و
اس��تادان برگزار و در آن پیش��نهادها ،س��ؤاالت ،ابهامات و دیدگاههای متعددی
مطرح ش��د که به آنها از س��وی دکتر متفکر آزاد و آقای آقاجانی پاسخهای الزم
ارائه شد.

7
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دکتر محمدرضا رضوانی(دانشآموخته دکترای اقتصاد صنعتی ،محقق و مدرس مراکز آموزش عالی)

اشاره :مطالب تنظیمی با موضوع "نوآوری مبتنی بر نظام حل مسئله در حمایت از کاالی ایرانی" به دو بخش موضوعی تفکیک
ش��ده اس��ت که قسمت اول با محوریت اقدامات اساس��ی در نظام تولیدی ،نظام توزیعی ،نظام حمایتی و مبتنی بر فعالیتهای
نهادهای تصمیمس��از ،تصمیمگیر و نهادهای سیاستگذار ،نهادهای نظارتی ،نهادهای فرهنگی ،نهادهای آموزشی و دانشگاهی
و قس��مت دوم ناظر بر ش��اخصها و عوامل مؤثر بر توس��عه بازار کاالی داخلی و تحقق ش��عار حمایت از کاالی ایرانی میباشد.
نامگذاری س��ال  ۱۳۹۷با موضوع "حمایت از کاالی ایرانی" از سوی رهبر
حکی��م و فرزانه انقالب اس�لامی حضرت امام خامن��های مدظلهالعالی ،به
عنوان راهبرد توسعه کشور در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی ،وظایف مهمی برای آحاد جامعه ،مردم و مسئوالن ،تصریح دارد.
راهکارها ،الزامات و اقداماتی که باید در روند تحقق ش��عار س��ال رعایت و
عملیاتی شوند ،به ضرورت اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاستهای مترتب بر
آن ،اشاره دارد .اقتصاد مقاومتی با زوایای علمی و کاربردی آن ،یک مفهوم
جدید و نوآورانه در علم اقتصاد به شمار میرود که میتواند در مسیر توسعه
کش��ورها ،پویایی اقتصاد و همچنین برای مقابله با سیاس��تهای تحریم و
جنگ اقتصادی ،راهگش��ا باش��د .در صدر تاریخ بعثت پیامبر گرامی اسالم
نیز در تقابل با تحریم اقتصادی کفار برای انزوای مس��لمانان ،رهنمودهایی
با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر اس��تفاده از ظرفیتها و خالقیت در
تأمین نیازها و س��اخت ابزار و تجهیزات ،مورد تأکید قرار گرفت .تأس��یس
شرکت اسالمیه در دوران قاجاريه نیز که اقتصاد ايران از وضعيت مطلوبي
برخوردار نبود ،نماد اقتصاد مقاومتي در تاريخ معاصر ايران محسوب میشود.
در واقع نهضت تحریم کاالهای
خارجی ب��رای رون��ق اقتصاد
در واقع نهضت تحریم کاالهای خارجی داخلی به عصر مش��روطیت و
برای رونق اقتصاد داخلی به عصر دوران قاجاریه مربوط است .در
مشروطیت و دوران قاجاریه مربوط است دوران قاجاریه اقتصاد ملي در
رکود کمسابقهاي قرار داشت و
س��يل محصوالت خارجي در ب��ازار ايران روان بود .اي��ران که خود زماني
صادرکنن��ده منس��وجات باکيفيت ،خصوصاً پارچههاي ابريش��مي بود ،به
واردکننده منس��وجات تبديل ش��ده بود .اوژن فالندن ()Eugene Flandin
باستانش��ناس فرانس��وي در بازديدي از اصفهان در س��ال ۱۸۴۰میالدی
ل ايران که
مينويسد« :از کارخانجات نساجي ،اسلحهسازي ،زربافت و مخم 
ي نيست
روزگاري محصوالت آن به تمام مش��رق زمين صادر ميشد ،خبر 
و همه نابود ش��دهاند .محصوالت ايران از بين رفته و بهویژه همنش��ینی با
انگلس��تان نتيجه شومي بخشيد ه اس��ت .زيرا مقدار زيادي محصول را به
ي بسيار نازلتر از آنچه در خود ايران ساخته ميشود در بازارهاي ايران
بهاي 
ش ميرس��انند» .همچنين جرج ک��رزن (Lord George Nathaniel
بفرو 
 )Curzonسياستمدار انگليسي در کتاب “ايران و قضيه ايران” مينويسد:
ي که طبقات باال به آن معتاد شدهاند ،پوشاک
«گذشته از اشياء تجملي غرب 
همه طبقات جامعه ،از مردان گرفته تا زنان ،جملگي از غرب وارد ميشود.
ت اعيان و قماش نخي و پنبهاي براي
ابريشم ،س��اتن و ماهوت براي طبقا 
همه طبقات .حتی لباس يک روس��تایی ساده از منچستر يا مسکو ميآيد.
در واقع از باالترين تا پايينترين مراتب اجتماعي ،به طور قطع وابس��ته و
متکي به کاالهاي غربي ش��دهاند» .همزمان با تأسیس شرکت اسالمیه و با
استقبال گس��ترده مردم در خريد سهام و همچنين محصوالت داخلی ،به
تدريج ش��عبههايي در بسياري شهرها و در خارج از ايران ايجاد شد .محل
اصلي ش��رکت در اصفهان بود ،ولي شعبههايي در شهرهاي تهران ،شيراز،
بوش��هر ،مش��هد ،تبريز و حتي نمايندگيهايي در خارج از کش��ور (لندن،
کلکته ،بمبئي ،قاهره ،اس��تانبول ،بغداد ،مسکو و بادکوبه) تأسیس گردید.
شرکت اسالمیه هسته اوليه کارخانجات بزرگ به سبک نوين در اصفهان و
ساير شهرها شد و تا حدود زيادي احتياجات ايران را به کشورهاي خارجي
محدود کرد .اهداف شرکت در اساسنامه آن به شرح زیر آمده است:

 .1دسترسي به سود بيشتر اقتصادي از طريق راهاندازي شرکت.
 .2خروج از ذلت احتياج به امتعه خارجي.
 .3تثبيت و تقويت هرچه بيشتر تجارت داخله در برابر تجارت خارجه.
 .4جلوگي��ري از خ��روج ثروت داخل��ي به خارج از کش��ور در مقابل ورود
کاالهاي مصرفي.
 .5جلوگيري از مهاجرت نسلهاي آينده به خارج از کشور براي مزدوري و
کارگري نزد بيگانگان و ايجاد اشتغال براي جوانان ايراني.
 .6تسهيل در امر معيشت مردم به علت ارزانتر بودن منسوجات و مأکوالت
داخلي نسبت نوع خارجي آنها.
 .7ارائه الگويي تجاري براي آينده ملت و دولت.
 .8ايجاد يک شرکت براي حمايت از مشاغل داخل.
 .9نظام بخشيدن به رشته گسيخته تجارت داخله ايران.
 .10آبادي وطن و شکوفايي و رونق صنايع.
 .11رهايي از مصرفگرايي و استفاده از کاالهاي خارجي.
 .12ايجاد راههاي شوسه و آهن براي سهولت در حمل و نقل.
 .13جلوگيري از احتکار و بازار سياه.
شرکت اسالميه عليرغم موفقيتها ،به دليل عدم حمايت توليدکنندگان
داخلي و همچنين کارش��کنيهاي برخي عناصر س��ودجو و منفعتطلب،
راه س��ختي را پيمود ولي با اين حال مدت زماني دوام آورد و به مبارزه با
مصرفگرايي و نفوذ کااله��اي وارداتي پرداخت .بدین وصف ،ضرورتها و
تجربهها تأکید مؤکدی بر توجه به مبانی و سیاستهای راهبردی و اجرایی
در عرصه اقتصاد مقاومتی و در حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی است.
کشورهای صنعتی و پیشرفته ،توسعه یافته و در حال توسعه ،نظیر :ژاپن،
کره ،هند ،آلمان ،فرانسه و  ...در راستای تقویت تولید ملی ،اقدامات مشابه
و متعدد مبتنی بر اصول سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالهای
داخلی به سرانجام رساندهاند.
ب��ا عنایت به مراتب یاد ش��ده و به منظور تبیین اولویتهای س��ال جاری
در راس��تای حمایت از کاالی ایرانی ،رهیافتهای مش��روحه زیر برای حل
مس��ئله تولید ملی و حمای��ت از محصوالت داخلی ،به اختصار پیش��نهاد
میش��ود .پیش��نهادهای مورد نظر معط��وف به اقدامات اساس��ی در نظام
تولیدی ،نظ��ام توزیعی ،نظام حمایتی و مبتنی ب��ر فعالیتهای نهادهای
تصمیمساز ،تصمیمگیر و نهادهای سیاستگذار ،نهادهای نظارتی ،نهادهای
فرهنگی ،نهادهای آموزش��ی و دانشگاهی ،همچنین معطوف به رسانههای
ملی ،محلی ،ش��بکههای اجتماعی و مجازی اس��ت و عناصر و مؤلفههای
تبلیغ��ات ،کیفیت تولیدات ،هزینههای تولی��دی ،خدمات فروش و پس از
فروش ،برقراری ارتب��اط بین تولیدکننده و مصرفکننده ،ارزیابی عملکرد
بازار و رضایت مشتریان را شامل میشود.
پیشنهادها و الیههای تحلیلی در راستای حمایت از کاالی ایرانی:
 -1توجه به سیاستهای راهبردی و ظرفیتهای قانونی بهویژه سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از س��وی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
در س��ال  1392که ناظر به استفاده از مزیتها و ظرفیتهای داخلی است
و همچنین قانون "حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین
نیازهای کش��ور و تقویت آنها در امر ص��ادرات و اصالح ماده ( )104قانون
مالیاتهای مستقیم" ،مصوب مجلس شورای اسالمی ایران در سال 1391
و تأکیدات مندرج در مواد بیستوسهگانه قانون فوقالذکر و تبیین الزامات
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و وظایف مؤسسات ،سازمانها و نهادها و وزارتخانهها بر اساس مواد یادشده
در اجرای قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد .طبق مفاد ماده ( )2این قانون،
کلیه وزارتخانهها ،س��ازمانها ،مؤسسات ،ش��رکتهای دولتی یا وابسته به
دولت ،بانکها ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ،بنیادها و نهادهای
انقالب اس�لامی ،سازمانها ،بنگاهها ،صنایع ،کارخانجات و همچنین کلیه
س��ازمانها ،شرکتها و مؤسسات ،دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون
بر آنها مستلزم ذکر نام است ،موظفاند برای تأمین نیازهای خود در اجرای
پروژهها ،بر اساس این قانون اقدام نمایند .در ادامه قانون و سایر مواد ،بندها
و تبصرهها ،به سازوکارها و وظایف مربوطه به طور کامل و به تفکیک اشاره
دارد .مطالع��ه و مراجعه به قانون مذکور ،وظایف و مواد قانونی معطلمانده
را تصریح خواهد کرد .با پیگیری و اجرای دقیق این قانون ،بخش عمدهای
از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالهای ایرانی محقق خواهد
شد.
 -2نظ��ارت درونس��ازمانی و برونس��ازمانی بر روند اجرای سیاس��تها،
برنامهه��ا و قوانین ناظر بر حمایت از تولی��دات داخلی و کاالهای ایرانی و
ارزیاب��ی دورهای از عملکرد بازار و رضایت مش��تریان و پیگیری مطالبات
و انتظ��ارات م��ردم و مصرفکنندگان در بعد کمی و کیف��ی ،کارکردها و
کاربردهای محصوالت و کاالهای تولیدی داخلی.
 -3ت�لاش همهجانبه برای ارتقای کیفیت کااله��ای ایرانی و تولید کاال و
محصوالت متنوع و مبتنی بر نیاز مشتریان و تالش برای کاهش هزینههای
تولید و نظارت بر زنجیره تولید و توزیع محصوالت داخلی.
 -4تدوین کتاب درس��ی ویژه مدارس برای مقاط��ع تحصیلی ابتدایی در
زمینه آش��نایی ب��ا فرایند تولید محصوالت و تولید کارخانهای و کس��ب و
کار و کارآفرینی ،با هدف آش��نایی ب��ا روند تولید ،انواع تولید ،تکنولوژی و
روشهای تولید ،اهمیت تولید ،الزامات تولید ،عناصر تولید ،اهمیت حمایت
از تولیدات داخلی .تجارب و اقدام در این زمینه از س��وی برخی کشورهای
صنعتی و از جمله در نظام آموزش��ی ایتالیا (ب��ه عنوان یکی از مصادیق)،
قابل توجه است.
 -5برنامهری��زی برای جایگزینی محص��والت وارداتی از جمله :محصوالت
نساجی و پوش��اک ،محصوالت غذایی ،صنایع ساختمانی و سایر کاالهای
مصرف��ی از قبی��ل :لوازم خانگی ،ل��وازم بهداش��تی ،لوازمالتحریر ،با هدف
گس��ترش مص��رف کاالهای داخل��ی با توجه ب��ه تج��ارب و ظرفیتهای
ایجادشده در طول فعالیتهای صنعتی در کشور و همچنین به منظور ارائه
الگوهای تولیدی و مصرفی به ویژه در محصوالت نساجی و پوشاک مبتنی
بر آرمانها ،ارزشها و متناسب با فرهنگ و سبک زندگی ایرانی -اسالمی.
 -6برنامهریزی و ساماندهی در راستای طراحی و تولید محصوالت و کاالی
محلی ،هنری ،دس��تی و سنتی به عنوان سوغات و هدایا ،با توجه به اینکه
در حال حاضر بسیاری از سوغات و هدایا از مجموعه کاالهای وارداتی تهیه
میش��ود و در موارد متعددی با فرهنگ و س��بک زندگی ایرانی اس�لامی
س��ازگاری ندارد .تمرکز و توجه به این موض��وع ،زمینه ایجاد فرصتهای
ش��غلی ،توس��عه ظرفیتها و جاذبههای گردش��گری و بومگردی را نیز به
دنبال دارد.
 -7تقویت نظام تبلیغات ،بس��تهبندی و فرهن��گ مصرف کاالی داخلی با
رعایت استانداردهای مربوطه و ارتقا بخشیدن به کیفیت کاالها و محصوالت
تولیدی در راستای توسعه بازارهای داخلی و استفاده از کاالی ایرانی.
 -8توسعه و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و جامعه برای افزایش تعامل
بی��ن جامعه علمی و فعاالن اقتصادی ،انتقال تجارب و ارائه دس��تاوردهای
تحقیقاتی و اختراعات و ارتقای کیفی محصول ،از طریق:
 ایجاد سامانه و بانک اطالعاتی از تولیدات داخلی کشور و ویژگیهای آن. ایجاد س��امانه و بانک اطالعاتی از نیازهای تولیدی و تکنولوژیکی فعاالناقتصادی و کارآفرینان کشور.
 ایجاد سامانه و بانک اطالعاتی از دستاوردها و تحقیقات دانشگاهی کشورمرتبط با حوزه تولید و صنعت.
 -9فراهم کردن تمهیدات بازدید علمی دانشگاهیان (استادان و دانشجویان)
از مراکز تولیدی و صنعتی در س��طح شهرس��تانها و تولیدات اس��تانی و

پروژههای کالن کشور و همچنین بازدید تولیدکنندگان از مراکز دانشگاهی
و تحقیقاتی به منظور ش��ناخت متقابل از ظرفیته��ای تولیدی ،علمی و
تحقیقاتی.
 -10برگزاری نمایش��گاهها و جش��نوارههای تولیدی محصوالت داخلی در
حوزههای مختل��ف و بخشهای تخصصی از جمل��ه در زمینه محصوالت
غذایی و کشاورزی ،صنعتی و معدنی ،مصالح ساختمانی ،صنایع استراتژیک،
دانشبنیان و  ...با هدف:
 معرفی توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی. تبادل تکنولوژی بین تولیدکنندگان ایجاد انگیزه و اعتمادس��ازی و افتخار در مصرف کاالی ایرانی و محصوالتداخلی.
 اخذ س��فارش تولید محصول و کاال مبتنی بر س�لایق و نیاز مشتریان ومصرفکنندگان.
 مقایس��ه تطبیق��ی تولیدات موج��ود در بعد کمی و کیف��ی ،کاربردها وکارکردهای مورد انتظار از مجموعه محصوالت و کاالهای تولیدی.
 -11برگزاری همایشهای علمی
استانی و ملی با مشارکت سهجانبه
تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان و کشورهای صنعتی و پیشرفته،
دانش��گاهیان از طری��ق تش��ویق توسعه یافته و در حال توسعه،
و تأکی��د ب��ه تش��کیل تیمه��ای نظیر :ژاپن ،کره ،هند ،آلمان،
مطالعاتی و تحقیقاتی س��ه نفره و فرانسه و  ...در راستای تقویت
سهجانبه در تدوین مقاالت علمی تولید ملی ،اقدامات مشابه و متعدد
و به منظور تجزیه و تحلیل قوتها ،مبتنی بر اصول سیاستهای اقتصاد
ضعفها ،فرصته��ا ،تهدیدها در مقاومتی و حمایت از کاالهای
حوزه تولیدات داخلی ،دس��تیابی داخلی به سرانجام رساندهاند
به اولویتهای تولیدی بر اس��اس
نیازسنجی و تبیین اهمیت و ضرورت استفاده از کاالی ایرانی.
 -12گس��ترش دامنه تبلیغات ،فرهنگسازی و اقدامات ترویجی از طریق
ایجاد نمایش��گاه مج��ازی و بازدید مجازی از واحده��ای تولیدی و معرفی
ویژگیهای محصوالت و کاالی تولیدی داخلی از سوی رسانه ملی و استانی.
 -13نظرس��نجی از طریق س��ایتها و ش��بکههای اجتماعی و مطبوعات
ملی و محلی و به اش��تراک گذاشتن نظر و پیش��نهادهای تولیدکنندگان
و مصرفکنن��دگان و تبیی��ن مطالب��ات و انتظارات مردم عزی��ز در حوزه
تولیدات داخلی و مرتبط با کمیت و کیفیت محصوالت و آشنایی با سالیق
مصرفکنندگان.
 -14تهیه س��بد جهیزیه از کاالهای ایرانی متش��کل از لوازم اولیه تشکیل
خان��واده و نی��از اولیه زوجین (ل��وازم خانگی :یخچال ،تلویزیون ،ماش��ین
لباسش��ویی ،جاروبرقی ،اجاقگاز ،ظروف و لوازم اصلی آشپزخانه ،فرش) از
مجموع محصوالت و تولیدات داخلی و تحت سازماندهی و حمایت وزارت
ت کارخان��ه و اعمال تخفیفات ،با
صنع��ت ،معدن و تج��ارت و ارائه با قیم 
گارانتی و وارانتی مناسب و مشمول تسهیالت بانکی با پایینترین کارمزد.
 -15ال��زام ،ابالغ و هدایت فروش��گاههای تعاونی وابس��ته به س��ازمانها
و نهادهای دولتی (مثل فروش��گاه متعلق به فرهنگی��ان ،نیروی انتظامی،
دانشگاهها ،بانکها و سایر ادارات و نهادها) برای ارائه و عرضه محصوالت و
کااله��ای ایرانی به منظور حمایت از تولیدات داخلی و اقدامات ترویجی و
تبلیغی از کاالهای ایرانی.
 -16سیاس��تگذاری و هدایت و حمایت از فروش��گاههای زنجیرهای برای
عرضه کاالهای ایرانی و تولیدات استانی و محلی .با توجه به سطح گسترده
فعالیت فروشگاههای زنجیرهای در اقصی نقاط کشور از جمله فروشگاههای
زنجی��رهای رفاه ،اتکا و  ...به منظور مدیریت توزیع محصوالت و خدمات و
کاهش واسطهها.
 -17ایج��اد رابطه منطقی بین وظایف فروش��گاههای تعاونی روس��تایی و
عرض��ه محصوالت مرتبط ب��ا ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی روس��تا در
راس��تای توسعه و گس��ترش تولیدات محلی ،صنایعدستی ،تنوع تولیدات
و اشتغال روستایی.
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در گفتوگو با دکتر شریف لکزایی:

گفتوگو

عمل به قانون نخستین قدم فرهنگی برای بسط عدالت است
مصاحبه کننده :حسین آسیابانی
اشاره

اندیشکده عدالت در راس��تای گفتمان نخبگانی درباره
نظریه عدالت و تبیین رابطه فرهنگ و عدالت و معیارهای
آن در عرص��ه فرهنگ با تنی چن��د از صاحبنظران و
فرهیختگان حوزوی و دانش��گاهی به گفتگو و مصاحبه
علمی پرداخته که در این ش��ماره گوشهای از مصاحبه
با آقای دکتر ش��ریف لکزایی پرداخته میشود؛ ایشان،
دانش��یار ،گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اس�لامی اس��ت« .آزادی و دانش»« ،فلسفه سیاس��ی صدرالمتالهین»،
«آزادی سیاس��ی از منظر آیتاهلل مطهری و آیتاهلل بهش��تی»« ،سیاست متعالیه
از منظر حکمت متعالیه»« ،بررس��ی تطبیقی نظریههای والیتفقیه» و «توزیع و
مهار قدرت در نظریه والیتفقیه» عناوین ش��ماری از تألیفات منتشر شده دکتر
شریف لکزایی است.

❝

عدالت از منظر فیلسوفان سیاسی و از زاویه دید فلسفه سیاسی چه تعریفی دارد؟

❝

میتوان از برقراری اعتدال هم به عدالت تعبیر کرد؟

در حوزه فلس��فه سیاس��ی بحث عدالت از دیرگاه مورد توجه بوده و به نظر اصالتاً
موضوع و مفهوم عدالت یک مس��ئله و مفهوم فربه در حوزه فلس��فه سیاس��ی به
حس��اب میآید .از این رو فیلس��وفی مانند افالطون به تفصیل وارد بحث در این
حوزه ش��د و در ادامه هم فیلسوفان مس��لمان به بحث در این مفهوم پرداختهاند.
در اندیشه سیاسی اسالمی این تلقی رایج وجود دارد که عدالت یک رکن اصلی و
اساس��ی اندیشه اسالمی و آموزههای اسالم است و کلیه این آموزهها را میتوان با
اس��تفاده از آموزه عدالت سنجید .به عبارتی همه آموزههای دینی باید از زیر تیغ
عدالت گذر کند.
در تفکر اس�لامی دو تعریف مهم برگرفته از کالم ائمه معصومین علیهمالس�لام
درباره عدالت موجود و مورد توجه
بوده است :در نخستین تعریف از
در اندیشه سیاسی اسالمی این تلقی رایج عدال��ت ب��ه «اعط��ا کل ذیحق
وجود دارد که عدالت یک رکن اصلی و حقه» تعبیر ش��ده و تعریف دیگر
اساسی اندیشه اسالمی و آموزههای اسالم «وضع الش��ی فی موضعه» است
که به معنای ق��رار دادن هر چیز
است و کلیه این آموزهها را میتوان با س��رجای مش��خص خود اس��ت.
استفاده از آموزه عدالت سنجید ب��ه نظ��ر میرس��د بت��وان گفت
یک تعبی��ر از «وضع الش��ی فی
موضعه» ،نظم باش��د و به تعبیر دیگر میتواند به معنای «حق هر کس را دادن»
باشد؛ چرا که اگر شما هر چیزی را در جای خود بگذارید ،بهگونهای حق ذیحق
را اعط��ا کردهای��د .به عبارتی حقوقی را که افراد دارند ،باید در جای خود تحقق و
عینیت پیدا کند.

بله ،یک تعریف از عدالت ،بازگرداندن آن به اعتدال است .اعتدال یعنی رعایت حد
وس��ط که از وجوه مختلف نفس آدمی ش��روع میشود و در خود نفس آدمی هم
وجود دارد .به این معنا که ش��ما بین قوای نفس��انیتان اعتدال برقرار میکنید تا
هیچ قوهای به طور نابرابر فربه نشود و نتواند جای دیگر قوا را تنگ نماید .اعتدال
بین قوا میتواند نوعی حرکت اجتماعی هم باشد .در اجتماع هم باید میان قوای
اجتماعی اعتدال وجود داش��ته باشد در غیر این صورت جامعه با ثباتی نخواهیم
داشت .بنابراین عدالت به معنای اعتدال هم همین است ،اما معنای مدنظر من در
این گفتوگو از عدالت همان «اعطای کل ذیحق حقه» است.
در تعریف شما حرفی از تساوی حقوق نبود ،جایگاه تساوی در عدالت چگونه قابل
تحلیل است؟

❝
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در بحث از عدالت منظورمان تس��اوی و برابری نیس��ت ،بلکه میتواند به ین معنا
باش��د که همه در برابر قانون برابر و مس��اوی هستند و در نتیجه از این طریق به
منظور تحقق عدالت تالش شود .میتوان گفت که عدالت به معنای این است که
همه افراد از حق آموزش ،حق داش��تن مس��کن ،حق تغذیه مناسب ،حق تأمین
بهداشت صحیح و  ...به طور برابر برخوردار باشند و حق هر فردی در این زمینهها
اعطا ش��ود .در قرآن و احادیث ائمه نیز به کرات از «حق» صحبت ش��ده است :از
حق متقابل حاکمان و مردم بر گردن همدیگر .شما حقی نسبت به دیگران داری
و آن دیگری هم نسبت به من حقی دارد .من تکالیفی بر عهده دارم و دیگری هم
همینطور .این موارد را اگر در حوزه «حق» تفسیر کنیم فقط و فقط پای عدالت
به میان میآید .حال اینکه این حقها دارای تساوی هستند یا خیر ،بحث مفصل
و فربه دیگری است که فکر نکنم در این مجال اندک بگنجد.

معیارهای بس�ط عدالت در جامعه فعلی ،چیس�تاند؟ آیا بسط عدالت از وظایف
حکومتها است؟

❝

رس��لنا ُر ُس��لَنا
در تفکر قرآنی ما آیه  25س��وره مبارکه «الحدید» را داریم« :لَقَد أَ َ
اس ب ِالقِس��طِ » از این آیه مستفاد
ِتاب َو
َ
ِالب ِّيناتِ َوأَن َزلنا َم َع ُه ُم الك َ
الميزان ل َِيقو َم ال ّن ُ
ب َ
میشود که پیامبران ارسال شدهاند تا انسانها را تحریک کرده یا دعوت کنند به
تحقق عدالت و قس��ط در جامعه .یعنی خود مردم باید اقامه عدل و قس��ط کنند.
ام��ا به هر حال ،دولت به عنوان یک رکن بس��یار مهم از س��اختار یک جامعه در
سیاس��تگذاری و نظارت و همچنین در اعطای حقوق میتواند تأثیرگذار باش��د.
حت��ی اگر پدر و مادری هم به فرزند خود رس��یدگی نمیکنن��د ،دولت میتواند
مداخله کند .اما از دیدگاه فلس��فه متعالی باید امور جامعه به گونهای پیش برود
که مردم خود پیش��گام تحقق عدالت باش��ند ،بنابراین نخستین رکن برای تحقق
عدالت حضور مردم است.

بنابرای�ن اگر برای مثال ،اس�تان سیس�تان و بلوچس�تان در محرومیت اس�ت و
زیرساختهای الزم در این استان وجود ندارد ،به دلیل زیرپا گذاشتن قانون است؟

❝

بل��ه ،در مواردی حتی قانون وجود دارد ،اما رعایت و اجرا نمیش��ود .گاهی اوقات
هم ش��اهد وضعیت اسفناکی هستیم ،چرا که میبینیم قانون اجرایی شده ،اما به
صورت فرمالیس��تی انجام ش��ده و آن طور که باید اثراتش در زندگی روشن شود
اتفاق نیفتاده و روند درس��تی را برای اجرایی ش��دن طی نکرده ،بنابراین منابع و
نیروها و امکانات به هدر میرود.
تحلیل کلی شما از وضعیت عدالت در ایران چیست؟ درباره نظام تقنینی در ایران
چه نظری دارید ،این نظام چه تأثیری میتواند در زمینه بسط عدالت داشته باشد؟

❝

ببینی��د نکتهای که میتواند قانون را دچار مش��کل کن��د و البته در جامعه امروز
ما هم دیده میش��ود گسس��تی اس��ت که بین «نظر» و «عمل» وج��ود دارد .ما
آنگونه که فکر میکنیم عمل نکرده و آنگونه که قانون وضع میکنیم به اجرایی
ک��ردن آن نمیپردازیم .م��ا الگوها و
نمونهه��ای موفقی از همس��ان بودن
نظر و عمل داریم که یکی از بهترین در بحث از عدالت منظورمان
آنه��ا امام موس��ی صدر اس��ت .بین
تساوی و برابری نیست ،بلکه
اندیشه و عمل ایشان ،فاصلهای وجود
نداشت .انسان باید همانگونه که فکر میتواند به ین معنا باشد که همه
میکند و میاندیش��د عم��ل کرده و در برابر قانون برابر و مساوی
هیچ مالحظهای ه��م نباید فاصلهای هستند و در نتیجه از این طریق به
ایجاد نماید .برای مث��ال در ایران به منظور تحقق عدالت تالش شود
امام صدر پیشنهاد میشود که با شاه
مالقات کرده تا به واسطه آن برخی از زندانیان سیاسی که از مخالفان رژیم پهلوی
هستند با تقلیل مجازات روبه رو شوند ،این پیشنهاد مورد موافقت او قرار میگیرد.
یا اینکه برای کاهش درد و رنج مردم محروم لبنان با همه -هم طرفهای لبنانی
و هم دولت آن کشور و نیز مقامات کشورهای دیگر -مالقات و رایزنی میکند.
به نظرم ش��کاف و گسس��ت بین نظر و عمل در ایران بسیار مهم است .ما قوانین
خوب��ی داری��م که به دلیل عدم اجرا در همان مرحله نظر مانده و چون آن قوانین
اجرا نشدند اعطای حق ذیحق نیز رخ نداده است.
در بحث تقنین نیز اگر وضعیت مجالس در ایران را بررسی کنید به این نتیجه بد
میرس��ید که از مجلس اول هر چه به جلو آمدهایم ،از نظر فکر و اندیشه مجلس
ما ضعیفتر ش��ده اس��ت .این وضعیت هم از دوران مش��روطه تا پهلوی و هم در
دوران جمهوری اس�لامی دیده میشد .مجلس اول در دوره جمهوری اسالمی به
مراتب قویتر از سایر مجلسها بود .این ضعف فکر و اندیشه در مجلس به شدت
برای جامعه مش��کل ایجاد میکند .نمایندهای که از نظر فکر و اندیش��ه کوچک
است ،ناگهان در مقامی قرار میگیرد که وظیفهاش اعطای حق ذیحق است ،اما
نمیتواند آن را انجام دهد و برای آن آموزش ندیده است و یا اینکه از عهده وظیفه
خویش برنمیآید .مرحوم آیتاهلل عمید زنجانی در درس فقه سیاسی که با ایشان
گذراندیم میفرمود برای تهیه یک قانون ممکن است زحمات زیادی کشیده شده
باشد و قوانین واقعاً خوبی هم تدوین شود اما از آن مراکز قانونگذاری تا اجرا در
موارد ریز و خرد مراحل زیادی باید طی شود که چه بسا مجریان مناسبی در این
مراحل وجود نداش��ته باش��ند .لذا باید روی مجریان و اعمال کنندگان قانون هم
توجه شود و آنان در این زمینه آموزش ببینند.

❝

آیا در کشور برای بسط عدالت نظریه فرهنگی -سیاسی جامعی وجود دارد؟

به نظر میرس��د فاقد این نظریه هستیم .همانطور که گفتم در درجه نخست ما
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قوانینی داریم که به آن به صورت کامل عمل نمیشود .نکته دوم در این است که
ما باید حتماً در حوزه بسط و توزیع عدالت یک تئوری و نظری ه داشته باشیم .باید
بدانیم نظریه عدالتی که میخواهیم آن را تحقق ببخشیم به لحاظ فلسفی ،علمی
و نظری چه ابعادی دارد؟ اگر ما صرفاً دیدگاه درباره عدالت داش��ته باشیم ،فایده
چندانی در بر نخواهد داشت.
در اینجا ما میتوانیم از یک نظریه تشکیکی در باب عدالت صحبت کنیم .نظریهای
ک��ه میتواند صفر تا صد این جامعه یعنی قومیتهای مختلف ،فرهنگها ،زبانها
و لهجههای مختلف رایج در این س��رزمین را لحاظ کند .تاکنون چنین نظریهای
که بتواند همه جوانب موجود را در نظر داشته باشد مطرح نشده است اما میتوان
به س��مت طرح آن حرکت کرد .این نظریه یک دیدگاه اعتدالی است و البته یک
تعریف از عدالت هم اعتدال و حد وس��ط اس��ت .این نگاه اعتدالی اگر حاکم شود،
دعوای فلس��فه سیاس��ی یا مفاهیم سیاس��ی در دوره معاصر را نیز به نوعی حل
میکن��د .این نظریه صرفاً جانب آزادی را نمیگی��رد و صرفاً هم جانب عدالت را
نمیگیرد گرچه اگر عدالت تحقق یابد درواقع آزادی هم تحقق یافته است .با نگاه
تش��کیکی میتوان جانب هر دو مفهوم را گرفت ت��ا بتوان هر دو را کنار هم دید.
در کش��ور ما از یک قرن گذش��ته ،یا به عبارتی از دوران مشروطه به بعد مدام یا
دورههای هرج و مرج یا نظم و امنیت را ش��اهد بودهایم .این آسیبزاس��ت .ما هم
نظم میخواهیم و امنیت را ضروری میدانیم و هم خواستار آزادی هستیم و برای
تحقق عدالت مبارزه میکنیم .بنابراین این مفاهیم باید حتماً کنار هم باشند .شما
وقتی عدالت را تحقق میبخشید ،آزادی هم در کنارش به دست میآید.
میتوان بخشه��ای مختلف این
نظریه را با توجه به فلس��فههای
نهضت عدالتخواهی در دوران مشروطه بومی ،ب��ه ویژه فلس��فه متعالیه
نمونه موفقی است که از جامعه و مردم م��ورد بحث قرار داد و به س��مت
یک نظریه جام��ع حرکت کرد و
شروع شد و تا اندازهای هم به نتیجه رسید نخس��تین بحث هم این است که
ما داشتهها و دانستههای خود را به مرحله عمل دربیاوریم.
بنابرای��ن میتوان از یک نظریه بومی عدالت س��خن گفت و به نظریه تش��کیکی
عدالت فکر کرد .این نظریه که واجد نگاهی اعتدالی است هم آزادی و هم عدالت
را در کنار هم میبیند .افزون بر این نگاه تشکیکی به عدالت همه اقوام و مذاهب
و ادیان و نژادهای مختلف را در بحث عدالت مانند هم نگاه میکند .نگاه تشکیکی
س��یاه و س��فید نمیبیند و صفر و یک هم نمینگرد ،بلکه صفر تا صد را در نظر
میگی��رد .اضافه بر اینکه نیمنگاهی ب��ه نیمهخالی لیوان دارد اما نیمهپر لیوان را
مالحظ��ه میکند و بر اس��اس آن برنامهریزی میکند .درواق��ع باید گفت نظریه
تشکیکی اقتضائات همه جامعه را مینگرد .خاستگاه نظریه تشکیکی عدالت البته
فلس��فه متعالیه است و این فلس��فه از این نظریه پشتیبانی میکند و پشتوانه آن
اس��ت .همچنین نکته دیگر این است که نظریه تشکیکی نظریهای منعطف تلقی
میش��ود نه متصلب و س��خت .درواقع میتوان گفت که در طی زمان خودش را
تکمیل و ترمیم میکند و تکامل مییابد .به نوعی نظریه تش��کیکی عدالت دارای
حرکت جوهری ارادی هم هست که به طور ارادی در حال تکمیل و تکامل است.
در نظریه تش��کیکی عدالت ،تحقق عدالت از زیرینترین الیههای جامعه ش��روع
میش��ود و در سرتاس��ر جامعه جریان مییابد .این نگاه بر اساس قاعده جسمانی
الحدوث قابل برداشت است .از این رو تحمیل شدنی نیست و باید مسیر طبیعی
خ��ودش را طی نماید .تجربه این مس��یر را در تاریخ اس�لام در دوره پنج س��اله
حکومت امام علی علیه الس�لام میت��وان دریافت .آن حضرت حتی عدالت را هم
تحمیل نکرد .نه تنها عدالت تحمیل شدنی نیست بلکه هیچ ارزش دیگری هم به
گفته استاد مطهری تحمیل شدنی نیست .از این رو یکی از ارکان نظریه تشکیکی
عدالت عدم تحمیل آن بر مردم و پذیرش آگاهانه آن از س��وی مردم است .از این
رو وجه ارادی این نظریه بس��یار قدرتمند و قوی است .البته بخشهای مختلف و
نگاه جامع را با توجه به حکمت متعالیه میتوان مورد بحث قرار داد و به ارائه یک
نظریه جامع دس��ت یافت .اما همانطور که قب ً
ال اش��اره شد باید دانستههایمان را
به عمل درآوریم.

❝

در پیشینه ایران نمونههای موفقی از نهضتهای عدالتخواهی داریم؟

نهضت عدالتخواهی در دوران مش��روطه نمونه موفقی است که از جامعه و مردم
ش��روع ش��د و تا اندازهای هم به نتیجه رس��ید .این نهض��ت در فضای اجتماعی
تأثیرگذار ش��د و البته خواست تأسیس عدالتخانه در آن بسیار مهم است و باید
مورد بحث قرار گیرد .نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز از دیگر نهضتهای موفق
عدالتخواهی ایرانیان اس��ت .ش��عار قالب این نهضت ه��م در واقع همان اعطای
ح��ق ذیحق بود .نمایندگان مردم ایران این س��ؤال را مط��رح میکردند که چرا
حق ما یعنی نفت را کس��ان دیگری غصب ک��رد ه و از آن بهره میبرند ولی مردم
خود ما محروم هس��تند؟ از این رو بر آن ش��دند که باید این حق دس��ت خود ما
باشد .به عبارتی روح نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران همان «وضع الشی فی
موضعه» و تقاضای «اعطای کل ذیحق حقه» بود .در نهایت انقالب اسالمی نیز

یکی از نهضتهای مهم عدالتخواهی اس��ت .در انقالب دو ش��عار و مفهوم کالن
وجود داش��ت« :اس��تقالل» و «آزادی» .آزادی و استقالل هر دو حق هستند .این
ش��عارها معنای نفی استبداد و استعمار به صورت همزمان را میدهد« .جمهوری
اسالمی» هم حقی است که باید در جای خود استقرار پیدا کند .البته این استقرار
هم دس��ت مردم و هم دست سیاستگذاران و دولتمردان است که تا چقدر آن را
محقق کنند .وجه ایجابی جمهوری اس�لامی نگاهی است که در فضای عملیاتی
برای استحقاق حقوق ایجاد ش��ده است .نگاه تشکیکی باعث میشود تا حدودی
جدله��ای جناحی کم ش��ده و یا در
موضع خ��ود قرار گیرد .ب��ه هر حال
س��لیقههای مختل��ف و اختالفنظر از دیدگاه «نظریه تشکیکی
وج��ود دارد و نمیت��وان آن را از بین عدالت» که بر مبنای آموزههای
برد ،اما در مرحله اجرا و عمل ما باید اسالمی است ،تحول اصلی باید در
ب��ه قانون اساس��ی ملتزم باش��یم که
مردم اتفاق بیفتد و البته این تحول
میتوان��د این احقاق ح��ق را به طور
نظ��ری و به طور مس��اوی تضمین و نخست تحولی ذهنی ،معرفتی و
تأیید نماید .قانون اساس��ی جمهوری فرهنگی است
اسالمی معیاری است که اکثریت و همه جناحها آن را پذیرفتهاند ،لذا باید قوانین
متناسب تدوین شده تا قانون اساسی را به مرحله اجرا درآورد.

❝

نظریه تشکیکی عدالت چگونه در نظام جمهوری اسالمی معنا پیدا میکند؟

در بحث عدالت باید نخس��ت دقت کرد ک��ه در چه گفتمانی داریم بحث را انجام
میدهیم .برای مثال اینکه به عدالت نگاهی از پایین به باال داریم یا از باال به پایین.
یعنی باید بررسی کرد که حکومت باید عدالت را اجرا کند یا مردم ،نهادهای میانی
و واس��ط یا جامعه مدنی به تقاضای عدالت و ت�لاش برای تحقق آن بپردازند .در
نظریه تشکیکی عدالت که روی آن تأکید دارم ،نقش مردم تعیین کننده است .در
یک جامعه دور از عدالت ،اگر از کس��ی بپرس��ی که چرا رشوه میگیری ،در پاسخ
میگوید که همه رشوه میگیرند .در صورتی که خود او یکی از همه است .بنابراین
باید تحولی صورت گرفته و یک فضای کامل و جامع میانی در جامعه برای تحقق
عدالت شکل بگیرد و تحقق عدالت در عمل مورد توجه همگان قرار گیرد.
در گفتمانهای غیرمردمس��االر ،حاکمان در گسترش عدالت باید نقش ایفا کنند.
در جامعه امروز عربستان محمد بن سلمان دارد اقداماتی برای عدالت میکند که
به نوعی به نظر ترویج عدالت از باالست .حال اینکه چقدر اقدامات او در آن جامعه
پذیرش ایجاد کرده مورد بحث ما نیست.
از دیدگاه «نظریه تشکیکی عدالت» که بر مبنای آموزههای اسالمی است ،تحول
اصلی باید در مردم اتفاق بیفتد و البته این تحول نخست تحولی ذهنی ،معرفتی و
فرهنگی است .اگر این اتفاق رخ ندهد ،طبیعتاً ما نباید شاهد تحقق عدالت باشیم.
پ��س یک تحول ذهنی ،معرفتی و فرهنگی باید برای مردم جامعه پیش بیاید ،تا
در آن جامعه گفتوگو صورتگیرد .در ادامه نیز آزادی و امنیت به وجود میآید.
همه این اضالع در کنار هم عدالت را به وجود میآورند .اگر آزادی نباشد ،عدالت
هم نیست .اگر مشارکت نباشد ،عدالت هم وجود ندارد .این عدالت است که اقتضا
میکند من در سرنوشت خودم مشارکت داشته باشم و این یک حق است .بنابراین
این مفاهیم باید با همدیگر همس��خنی و همزیس��تی داش��ته باشند تا در عرصه
اجتماعی و در عمل ش��اهد تحقق عدالت باش��یم .از نظر فلسفی من دوست دارم
اشاره کنم که قاعده «جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا» هم میتواند با تبیین و
تش��ریح ،مورد بحث قرار گیرد .عدالت ،جسمانی الحدوث است و از صف اجتماع
و میدان مردمی بیرون آمده و به عرصه بروز و ظهور میرس��د .عدالت از الیههای
پایین اجتماع ش��روع ش��ده و گس��ترش پیدا میکند و رهبران ،سیاستمداران و
دولتمردان جنبههای سیاس��تگذاری و تصمیمگی��ری و تقنین را باید به خوبی
تحقق ببخشند؛ اما اگر مردم نخواهند ،عدالت تحقق پیدا نخواهد کرد.
از س��ویی ،تش��کیکی بودن همچنین به معنای رفع دوگانهها هم است .دوگانهی
مردم یا دولت؛ دوگانهی عدالت یا برابری؛ دوگانهی عدالت یا آزادی؛ دوگانهی فرد
یا جامعه و  ...برداش��ته میشود و هر یک در درجاتی میتواند وجود داشته باشد.
بنابراین مسیر برای ورود تفکرات مؤثر آماده میشود و از همه خواسته میشود در
تحقق عدالت مشارکت جویند.
برای تکمیل بحث مناسب میبینم که به بحثی از آیتاهلل جوادی نیز اشاره کنم و
آن اینکه تحقق عدالت و رعایت قانون ما را به مدینه فاضله میرساند و حال آنکه
این کف تمدن اس��ت و مراحل باالتری هم هست که بعد از عمل به قانون جامعه
میتواند به آن درجات برسد .برای مثال مبحث محبت از درجهی باالتری نسبت
به عدالت برخوردار اس��ت .اما در درجه اول همه موظف به تحقق عدالت و عمل
به قوانین هستند نه اینکه بخشش و محبت کنند .شاید بتوان گفت این نوع نگاه
نیز معنای دیگری از تش��کیکی بودن است .بنابراین برای تحقق و تضمین عدالت
در جامعه باید به مبحث محبت نیز توجه داشته باشیم و آن را در گستره مباحث
خویش مورد توجه قرار دهیم.
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بیانیه مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در خصوص الگوی پیشرفت

بسم اهلل الرحمن الرحیم
پی��روزی انق�لاب اس�لامی ایران هنگامی کامل میش��ود که کش��ور ب��ه جایگاهی در
خور ظرفیتهای بنیادین معنوی و مادیاش دس��ت یابد .این ظرفیتها در مقایس��ه با
ظرفیتهای بسیاری از کشورها چنان عظیم است که جایگاهی در خور آن فاصله زیادی
با وضع فعلی کشور دارد.
رسیدن به آن جایگاه شایسته با پیشرفت کشور بر طبق الگویی علمی و عملیاتی تحت
تعالیم عالیه اس�لامی و با استفاده از دستاوردهای متقن بشری و تجارب بومی و جهانی
و متناسب با مقتضیات ایرانی میسر میشود که به ابتکار رهبر معظم انقالب اسالمی بر
طبق نقشه راه علمی و به همت بیش از سههزار تن از متفکران ،متخصصان ،صاحبنظران
و چند هزار تن از جوانان فرزانه تدوین شده و در معرض بررسی و ارتقا از سوی دستگاهها
و نخبگان قرار گرفته است.
واقعبین��ی و آرمانگرای��ی ،صراح��ت و ایجاز ،باالدس��تی و عملیاتی بودن ،انس��جام و
تحولآفرینی از ویژگیهایی اس��ت ک��ه در طراحی الگو مطمح نظر بوده اس��ت .برای
طراحی الگو مطالعات و تحقیقاتی از جمله تحت عناوین سنتهای الهی ،تحلیل تاریخ
اس�لام و ایران ،تبیین پیش��رفت از نگاه امام راحل و مقام معظم رهبری ،معنویت در
زندگی ،تحلیل و ارزیابی نظریهها و تجربیات جهانی توسعه ،آیندهپژوهی ایران و جهان،
قابلیتهای ماندگار ملی ،مسئلهشناس��ی ایران ،آسیبشناسی اسناد برنامهای کشور و

گفتمان پیشرفت ،انجام گرفته و بیش از یک هزار نشست تخصصی و راهبردی برگزار
شده و نتایج آن مورد استفاده قرار گرفته است .تاکنون بیش از نود هزار صفحه از این
نتایج تدوین شده و قابل استفاده محققان است.
بیش از یک هزار نقد و نظر از سوی استادان و صاحبنظران نسبت به نسخه ماقبل آخر
الگوی پایه واصل و بررسی و عنداللزوم ترتیب اثر داده شده است .با این همه بررسی آن
از سوی دستگاههای اصلی سیاستگذاری ،قانونگذاری ،برنامهریزی ،اجرایی و نیز شمار
بیش��تری از متفکران ،محققان و صاحبنظران کشور نسخه نهایی الگو را به ترازی رفیع
نائل خواهد کرد.
با مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس شورای اسالمی ،دولت و شوراهای عالی مشورت
به عمل خواهد آمد تا برنامه زمانی برای تشریح الگو در مراجع یاد شده و استفاده از نظرات
و پیشنهادهای آنها تنظیم و اجرا شود .مرکز آماده است نظرات و پیشنهادهای مشخص
استادان ،صاحبنظران و گروهها و دانشکدهها ،پژوهشکدهها ،انجمنها و حلقههای علمی
دانشگاهی و حوزوی را نسبت به بخشها و فرازهای الگو که در قلمرو تخصصی آنها است،
دریافت و استفاده کند.
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تنها سرآغازی است برای پیمودن راهی طوالنی و
دش��وار با عزمی استوار و تالش��ی بیوقفه و نظارت و ارزیابی مداوم تا به اجرا درآید و به
سرنوشت برخی سیاستها و برنامههای معطل مانده دچار نشود.

نقش عوامل نهادی در توسعه علم ،فناوری و نوآوری و ارائه راهکارهایی برای ایران
چهل و ششمین نشست تخصصی اندیشکده علم ،با حضور رئیس ،دبیر و جمعی از اعضای
آن اندیش��کده در محل مرکز الگو برگزار ش��د .در این نشست آقای دکتر منصور خلیلی
عراقی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ،در مورد “نقش عوامل نهادی
در توس��عه علم ،فناوری و نوآوری و ارائه راهکارهایی برای ایران" به س��خنرانی پرداخت.
ایشان با مروری بر اهمیت توسعه علم ،فناوری و نوآوری ،توسعه آن برای ایران را در جهت
دستیابی به اهداف پیشرفت اسالمی -ایرانی ضروری دانست .وی با معرفی عوامل نهادی
آنها را به دو دس��ته رسمی و غیررسمی
تقسیم کرده و اظهار داشت که نهادهای
رس��می ،ارائه دهنده ساختاری از قواعد،
توسعه علم ،فناروی و نوآوری بیش قوانین یا مقررات هس��تند .در حالی که
از پیش به شکلگیری نهادهای رسمی نهادهای غیر رسمی شکلدهنده رفتارها
قوی شامل محیط سیاسی ،محیط و هنجارها به لحاظ اجتماعی میباشند.
کسب و کار و محیط قوانین و مقررات اس��تاد دانش��گاه تهران با بیان اینکه در
کش��ورهای در حال توس��عه در مقایسه
قوی در مقایسه با نهادهای غیررسمی با کش��ورهای توس��عه یافت��ه ،نهادهای
وابسته است و محیط نهادی قوی رسمی ضعیف و نهادهای غیررسمی قوی
یکی از الزامات اصلی برای توسعه شناس��ایی ش��دهاند ،که این امر موجب
تکیه بنگاهها بر نهادهای غیررسمی شده
علم ،فناوری و نوآوری در کشورهای
و اث��رات منفی بر فعالیته��ای نوآورانه
توسعه یافته به شمار میآید بنگاهه��ا خواهد داش��ت .به همین دلیل
توس��عه علم ،فن��اوری و ن��وآوری را در
کش��ورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ،ضعیف ارزیابی کرد .از

این رو ،وظیفه بازیگران سیاسی ،کمک به حل موانع نهادی و بهبود چارچوبهای نهادی
برای بهبود سیس��تم علم ،فناوری و نوآوری است .بنابراین اینطور میتوان نتیجهگیری
کرد که توسعه علم ،فناروی و نوآوری بیش از پیش به شکلگیری نهادهای رسمی قوی
شامل محیط سیاسی ،محیط کسب و کار و محیط قوانین و مقررات قوی در مقایسه با
نهادهای غیررسمی وابسته است و محیط نهادی قوی یکی از الزامات اصلی برای توسعه
علم ،فناوری و نوآوری در کشورهای توسعه یافته به شمار میآید .ایشان با اشاره به اینکه
نهادهای رس��می قوی در تجربه توس��عه علم و فناوری در کشورهای با درآمد باال مانند
فنالند ،آلمان ،ژاپن ،س��نگاپور و کره جنوبی نقش کلیدی داشته است به نقش تضعیف
کننده نهادهای رسمی ضعیف در موفقیت کشورهای با درآمد متوسط و متوسط رو به
پایین در تجربه توسعه علم ،فناوری و نوآوری تأکید کرد .بر اساس آمارها ،ایران جایگاه
75ام را در بین  127کش��ور جهان در ش��اخص نوآوری در س��ال  2017به دست آورده
اس��ت .همچنین جایگاه 47ام را در بین  127کش��ور جهان در وضعیت علم و فناوری
داشته است .از این رو ،نتیجهگیری میشود ،ایران در مقایسه منطقهای در توسعه علم،
فناوری و نوآوری جایگاه نامطلوبی دارد .جایگاه  106ایران در بین  127کشور در شاخص
محیط نهادی نیز دال بر ضعف مؤلفههای نهادهای رسمی در ایران است .جایگاه  115در
محیط قوانین و مقررات برای ایران ،کیفیت پایین مقررات و نقش ضعیف قانون به عنوان
عوامل اصلی تضعیف محیط قوانین و مقررات برای توسعه علم ،فناوری و نوآوری را نشان
میدهد .جایگاه  99در محیط سیاسی نیز نشاندهنده بیثباتیهای مدیریتی و اثربخشی
پایین دولت برای توسعه علم و فناوری ایران است و در نهایت جایگاه  98در محیط کسب
و کار برای ایران سندی بر شفافیت پایین ،عدم وجود سیستمهای رصد و پایش ،وجود
قوانین و مقررات متعدد و موازی به عنوان مؤلفههای اصلی تضعیف کننده محیط کسب
و کار برای ارزش آفرینی علم ،فناوری و نوآوری در ایران است.

برگزاری نشست آشنایی با "الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت" در دانشگا ه سیستان و بلوچستان
نشست آشنایی با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در
دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
در ابتدای همایش دکتر مسعود خنجرخانی مدیرکل
امور اجتماعی دانش��گاه سیس��تان و بلوچس��تان در
س��خنانی ضمن خوشآمدگویی و تقدیر از برگزاری
همایش ،با اشاره به فراخوان اخیر مقام معظم رهبری،
توجه به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را امری مهم
و مشارکت پژوهشگران عالقهمند در بررسی و ارتقای
آن را ضروری دانست .سپس آقای صادق خزایی دبیر
حلقه فکری مطالعات شاخص توسعه انسانی مرکز در
س��خنانی به نحوه ش��کلگیری این حلقه فکری ،فعالیتهای انجام ش��ده در آن و نیز
برنامههای آتی آن پرداخت.

تلفن و دورنگار88634008 :

جوانان باید مانند زمان جنگ ،فرماندهان اصلی
تحقق الگوی پیشرفت باشند.
دکتر سیدمهدی حسینی عضو هیئت علمی و مدیر
گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در ادامه
این نشس��ت با بیان اینکه نس��ل جوان باید خودباور
بوده و ظرفیتها و توانمندیهای خویش را بشناسد
افزود :جوانان میتوانند منشأ تحوالت اساسی بوده و
تحقق الگو به مشارکت گسترده ایشان بستگی دارد.
به نوعی میتوان گفت در حقیقت الگوی پیش��رفت
کش��ور متعلق به جوانان است که آیندهسازان کشور
هستند .وی با اشاره به عملکرد درخشان جوانان در دوران دفاع مقدس افزود ،همانگونه
که در دفاع مقدس جوانان با فرماندهی جنگ ،موجب حیرت جهانیان شدند ،اکنون نیز
باید فرماندهی پیشبرد و تحقق الگوی کشور را جوانان به دست گیرند.
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